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WSTĘP
Jubileusz 200 Rocznicy Ur odzin Adama Mickiewicza to szczególna i - bior ąc
pod uwagę okr ągłość daty, któr a zdar za się r az na wiek - wyjątkowa okazja, by
ponownie wczytać się w liter acka spuźciznę poety. T o r ównież odpowiedni moment,
aby zada ć pytania o war tość tej twór czości or az jej znaczenie i wagę tak dla pokoleń
minionych jak i dla współczesnego odbior cy. Myślę, że takie czytanie Mickiewicza
dziś, u końca XX wieku, któr e pozwoliłoby w jego dziełach znajdować tr eści istotne,
ważkie, „żywe”, jest zadaniem, mogącym stanowić najlepszy pomnik wystawiony
pr zez nasze czasy autor owi Dziadów i Pana Tadeusza. I w tych okolicznościach
badacz liter atur y czuje potr zebę or az obowiązek, by - jak to już wyr aził kto inny „dopisać choćby najskr omniejszą do wiedzy o nim glosę”.
Pr aca niniejsza daje odpowiedź tej potr zebie, pr zy czym chce zadośćuczynić
jednocześnie zadaniom stawianym pr zez liter atur o-znawstwo, jak i być „r elacją” z
lektur y wybitnego dr amatu r omantycznego. A ta stanowiła niełatwe i wymagające
wyzwanie, pr zynosząc jednak pr zeżycie kontaktu z dziełem, któr e ma nam wciąż
wiele do powiedzenia, zaofer owania. Owa zar ejestr owana tu „pr zygoda z tekstem”
jest dotknięciem tętniącego w nim z niesłabnąca siłą życia - życia sensu.
Badanie III części Dziadów pod kątem obecności r eligijnej idei śmier ci i
odr odzenia jest, pr agnę to wykazać, z wielu względów kor zystne dla ukazania
ar cydzieła jako niezwykle aktualnego - r ównież dla nas. Skor o, jak pisze niedawno
Alina Witkowska, „cor az bar dziej, zwłaszcza młodzi czytelnicy, tr acą psychiczny
kontakt z pr zesłaniem mesjanistyczno-męczeńsko-patr iotycznym. Nudzi ich ono i
ir ytuje” - skor o tak, to czas najwyższy wskazywać, że owo pr zesłanie, będąc
wyr azem uniwer salnej idei, nie może być im obojętne. Stanowi bowiem ono
specyficzny, symboliczny wyr az tego, co w swej istocie dotyczy każdego z nas, a
odpowiednio zinter pr etowane pr ezentuje się jako opis
n a s z y c h

zmagań z odpowiedzią na zasadnicze: egzystencjalne i metafizyczne

pytania.
Ażeby spr ostać takiemu „stylowi odbior u” i inter pr etacji w swych działaniach
badawczych

dla

celów

liter atur oznawstwa

skor zystam

z

założeń

i

dor obku

współczesnej fenomenologii r eligii, wskazując na szer eg elementów omawianego
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dzieła, któr e odnieść można do r ozmaitych zjawisk r eligijnych takich jak: wier zenia,
mity,

r ytuały

z

ich

symbolikami.

Wszystkie

one

-

zgodnie

z

duchem

fenomenologicznym - tr aktować będę na r ównych pr awach, co pozwala na wykr ycie
„pewnych histor ycznie niezmiennych, powtar zających się w najr óżniejszych r eligiach
str uktur hier ofanii”. Wskazanie na obecność w dr amacie Mickiewicza naczelnej idei
stanowiącej r odzaj arche, tr wałej str uktur y dla wielu fenomenów r eligijnych to
najpoważniejszy

zabieg

inter pr etacyjny

niniejszej

r ozpr awy.

T akie

podejście

pr zesądziło jednocześnie o nie podejmowaniu na łamach naszej pr acy często
por uszanej

tematyki

her etyckości

Mickiewicza,

zwłaszcza

gdy

mowa

jest

o

meandr ach złożonego światopoglądu poety. Mickiewicz, jaki jawi się w moich
dociekaniach, to pr zede wszystkim homo religiosus - człowiek głęboko r eligijny,
któr ego dzieła, a zwłaszcza dr amat Dziady , pr zepełnione są (dającymi odnieść się do
r óżnych fenomenów r eligijnych) ideami i znakami kier ującymi w str onę głębszego,
sakr alnego wymiar u bytu, symbolami zdolnymi „objawiać” to, co boskie i wzbudzać
pr zeżycie sacrum.
Idea śmier ci i odr odzenia jest właśnie specyficznym, wywodzącym się z
r eligijnego i mitycznego poglądu na świat, sposobem odpowiedzi na najważniejsze
ludzkie pytania. Jest ideą, któr a tak tłumaczy Byt w jego pełni i całości, że pr zynosi
nadzieję, optymizm i r adość poczucia sensu człowiekowi od tysiącleci, zwłaszcza gdy
r ozum tego spełnić już nie potr afi. Nic nie wskazuje, by siła tego mitycznosymbolicznego par adygmatu miała się obecnie zdezaktualizować. Wr ęcz pr zeciwnie,
dzisiejsze pr óby i nadzieje na znalezienie pr zez myślicieli i naukowców (zwłaszcza
r epr ezentujących kier unek New Age) uniwer salnej „teor ii wszystkiego”, „ukr ytego
por ządku” char akter yzującego wszystkie war stwy bytu, jakże czynią podobnym
człowieka

współczesnego

do

człowieka

r omantyzmu,

któr y

w

pr astar ych,

ar chaicznych symbolach i ideach szuka ł potwier dzenia dla swych pr zeczuć o
„wspólnej dla wszystkiego zasady życia”. Kontakt z histor ycznymi i metafizycznymi
tr eściami Dziadów nie musi „nudzić” ani „ir ytować”, gdy zdamy sobie spr awę, że w
istocie pr oblemy bohater ów dr amatu są naszymi pr oblemami, a dzieło to - jak pisze
Julian Kleiner - „Dla nas jest dziś zar ówno dokumentem histor ycznym, jak
wcieleniem pewnych nie pr zemijających nigdy pier wiastków duchowych”.
By wszystko, o czym zostało tu powiedziane uwier zytelnić, zanalizuję właściwie
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każdą ze scen ar cydr amatu a także Ustęp w tych miejscach, gdzie wskazane symbole
i motywy szczególnie skier owują sens dzieła w str onę idei śmier ci i odr odzenia. W
kilku miejscach analiza por ównawcza pr zer odzi się w or yginalną inter pr etację, któr a,
jak mi się wydaje, postawi wymowę niektór ych scen jak i całego dzieła w nowym
świetle. T ak jest m.in., gdy pr zypisuję wynikające z kontekstu mych r ozważań nowe
znaczenia takim sfor mułowaniom jak: „Z matki obcej”, „dawne bohatery”, „rana na
czole”.

Zastosowana

per spektywa

inter pr etacyjna

upoważniła

mnie

też

do

postawienia własnych hipotez m.in. w spr awach br aku zapowiadanych dalszych
aktów dr amatu, obecności w nim motywów r eligii szamańskiej czy suger owanej pr zez
utwór wizji apokatastazy jako optymistycznego eschatologicznego r ozwiązania dla
wszystkich bohater ów jak i czytelników dr amatu. Postar am się wykazać, że Dziady
są nie tylko utwor em liter ackim, ale i tekstem „mitopodobnym” powołanym pr zez
autor a do tego, by jak tr adycyjny mit, r yt, obr zęd pr zejścia, mister ium inicjacyjne
oddziaływać na czytelnika-adepta.
Por ządek r ozdziałów w „badawczej” części pr acy nie jest pr zypadkowy.
Rozdziały od III do V opisują te elementy znaczące dr amatu, któr e stosunkowo łatwo
poddają się inter pr etacji jako symbole idei śmier ci i odr odzenia, co zr esztą znajduje
swoje

odbicie

w

często

pr zywoływanej

liter atur ze

badań

nad

ar cydziełem

Mickiewicza. Sąsiedztwo r ozdziałów tr aktujących o symbolice agr ar no-wegetacyjnej i
chr ystusowej tłumaczy się zapr oponowaną per spektywą, by odczytywać Widzenie
Księdza Piotr a jako tekst pr zepełniony obecnością i sensem obydwu uzupełniających
się symbolik. Rozdziały VI - VIII podejmują pr oblematykę nie tak dobr ze zbadaną na
gr uncie naszego liter atur oznawstwa (a pod pewnymi względami jeszcze dotąd nie
tkniętą). Czytanie III części Dziadów w kategor iach obr zędów i idei r eligii
szamańskiej or az hipoteza o możliwości inspir owania się autor a dr amatu wier zeniami
szamańskimi są zadaniem, w któr ym piszący tę pr acę nie miał opar cia w wydanych
dotąd

publikacjach

kr ytyczno-badawczych

(„szamańskość”

II

części

Dziadów

akcentowana w pewnych opr acowaniach i inscenizacjach nie da się odnieść do
pr oponowanych tu dociekań). Świadomość pionier skości pr zyświeca autor owi tych
słów

także

w

kwestii

zar ysowania

inicjacyjno-apokatastatycznych

per spektyw

nieopisanego w dr amacie pr zyszłego losu bohater ów, nieopisanego, lecz - co star am
się udowodnić - suger owanego pr zez znaki samego dr amatu jak i kontekst innych
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Mickiewiczowskich wypowiedzi. Natomiast wszystkie wymienione r ozdziały łączy ze
sobą odniesienie do obecnej w temacie pr acy idei i - co niejednokr otnie podkr eślam ujawniająca się niesamoistność opisywanych symbolik, ich wzajemne dopełnienie w
wyr ażaniu pewnej „str uktur y” r eligijnej będącej zar azem nadr zędną ideą III części
Dziadów.
Swe nastawienie badawcze i „filozofię” lektur y czer pię ze współczeście cor az
bar dziej cenionej teor ii inter pr etacji tekstów, o któr ej pisać będę w r ozdziale II.
Bar dzo często w moich r ozważaniach odwołuje się do dokonań badawczych znawców
r omantyzmu i mickiewiczologów, w tym do pr ac wydanych w ostatnich latach, a więc
wyr ażających nowe podejście do dzieł genialnego ar tysty. T akże jeśli chodzi o
niezbędną dla moich dociekać dziedzinę badań nad mitem i symbolizmem r eligijnym
posługuję się pozycjami naukowymi, któr e w wielu wypadkach dopier o niedawno
doczekały się polskiego wydania; tak jest choćby w pr zypadku kilku r ozpr aw
wybitnego r eligioznawcy Mir cea Eliadego.
W tym miejscu pr agnę uspr awiedliwić bogatą, niekiedy kilkustr onicową cytację
wpr owadzoną do tej pr acy, gdyż ma ona moim zdaniem swe uzasadnienie. Chodzi
bowiem o to, by w pr zypadku wielu pr zytoczonych tekstów, wykazujących wybitne
war tości naukowe i niezr ównany styl wywodu, nie ująć nic ze światła, jakie r zucają
one na dr odze naszych dociekań, sądów, inter pr etacji. Zbytnia zdawkowość i zamiana
na mowę zależną tych świetnych wypowiedzi z pewnością nie posłużyłyby dobr ze
r ozwiązywaniu stawianych pytań, pr oblemów, hipotez. Ponadto częste kor zystanie z
liter atur y pr zedmiotu i odwoływanie się do autor ytetów z r óżnych dziedzin stanowić
ma śr odek utr zymania należytych r ygor ów naukowych bez popadania w styl nazbyt
eseistyczny. Z dr ugiej str ony jest w niniejszej pr acy wiele miejsc, gdzie do głosu
dochodzi własne myślenie i osobisty styl piszącego i to w sposób tak daleko idący, że
ośmielę się powiedzieć, iż ukuty został własny i or yginalny klucz inter pr etacyjny
niektór ych par tii utwor u, któr y może też wiele uchylić w spr awie „globalnego sensu”
ar cydzieła Mickiewicza.
Star am się, by moja dyser tacja dotycząca konkr etnie III części Dziadów była
pr zepr owadzona tak, żeby wskazać obecność wyr óżnionych idei, motywów, symboli
także w innych dziełach poety; zastosowana technika inter tekstualnych por ównań i
par alel niejednokr otnie pozwala na pełniejsze zr ozumienie, zinter pr etowanie znaków i
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sensów ar cydr amatu. Najbar dziej jest to widoczne w r ozdziale III, gdzie, by głębiej
dotr zeć do sensów, jakie niesie z sobą symbolika wegetacyjna w utwor ze, pr zywołuję
pojęcia „spójni niewidomej” i „wpływu duchowego Sybiru” obecne w Wykładach
XXIII I XXIV Kur su II Literatury słowiańskiej. Nier az odwoływać się będę także do
bliższych Dziadom pod względem czasowym Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa
polskiego.
Mam nadzieję, że pr aca ta spełni wymogi i kr yter ia r ozpr awy naukowej, a
jednocześnie utr zymana zostanie w tonie lektur y czytanej „r omantycznie” - w
znaczeniu nie wzniecania opar ów „patosu i nadmier nej egzaltacji”, ale podjęcia
r omantycznej
podr óżą w

p o d r ó ż y po kr ainie tajemnic tekstu, będącej niczym innym jak
g ł ą b

s i e b i e.
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Część pierwsza

ZARYS WYB RANYCH ZAGADNIEŃ
Z LITERATURY PRZEDM IO TU
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ROZDZIAŁ I
NIEKTÓRE PROBLEMY BADAWCZE
W ŚWIETLE WYBRANYCH PUBLIKACJI

Dokonanie, choćby pobieżne, pr zeglądu badań dotyczących stricte por uszanego
w tej pr acy pr oblemu nie jest r zeczą łatwą, a to z co najmniej dwóch powodów. Po
pier wsze, wokół III części Dziadów - jednego z głównych tekstów naszej kultur y
nar odowej - nar osło pr zez dziesięciolecia bar dzo wiele liter atur y naukowej. By się z
nią

zapoznać,

należy

sięgnąć

do

r ozpr aw

monogr aficznych

o

samej

sztuce,

odpowiednich r ozdziałów książek tr aktujących szer zej o twór czości Mickiewicza czy
też tych, któr e za swój temat mają liter atur ę epoki ujętą „całościowo” zar ówno w
postaci monogr afii-podr ęcznika jak i zbior u r ozpr aw podejmujących tylko okr eślone
kr ęgi tematyczne. Do tego dochodzi pokaźny i stale powiększający się zbiór pr ac i
studiów r ozpr oszonych w r ozmaitych czasopismach, per iodykach. T o napr awdę dużo,
ale nie stanowi jedynego pr oblemu. T r udność pr awdziwą spr awia fakt, że w całym
bogactwie liter atur y badawczej na temat ar cydr amatu Mickiewicza wciąż mało jest
pozycji,

któr e

konsekwentnie

omawiałyby

dzieło

inaczej

niż

jako

pr zekaz

ideologiczny, wyr az mesjanizmu nar odowego tr aktowanego jako r odzaj publicystyki
społeczno-politycznej czy patr iotycznej pr zybr anej w szaty mowy poetyckiej, gdzie
zar ówno dr amat bohater a (zwłaszcza Konr ada), świadectwo pr ześladowań młodzieży
i wr eszcie obecność „świata nadpr zyr odzonego”, „cudowności” byłby na usługach
sensu ideologicznego. 1 Mało jest - poza kilkoma ar tykułami - tekstów naukowych,
któr e badałyby wielki dr amat pod kątem obecności w nim nie tyle wspomnianej
ideologii, ale idei jako war stwy sensu i głębszej, i nadr zędnej - war stwy wyr ażanej
symbolicznie i nie dającej się r edukować do bycia funkcją ideologii, ale zdolnej jej
tr eść według swej miar y kształtować, łącznie z wpływem na for mę utwor u. Br ak,
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poza nielicznymi wyjątkami, pr ób takiego podejścia do Dziadów dr ezdeńskich, któr e
pr zez symbole docier ałoby do głębokiej war stwy ar chetypowej dr amatu, zgodnie z
her meneutycznym,

antr opologicznym

czy

fenomenologicznym

nastawieniem.

Do

wyjątkowych w tym zakr esie, a więc niejako pionier skich działań, zaliczyć należy
pr ace kilku autor ów. W dalszej kolejności pr zedstawię je w dużym skr ócie.
Mar ia

Janion

w wydanej

w 1975

r.

Gorączce

romantycznej

eksponuje

„Symboliczność r omantyzmu (któr a) stanowiła pr zejaw i dowód jego całościowego
widzenia r zeczywistości” 2 . Opier ało się to na pr zekonaniu, że „zar ówno natur a, jak i
histor ia są twór czyniami symbolicznych tekstów do odczytania”, zaś dotar cie do nich
może odbyć się tylko „dr ogą her metycznego zabiegu: odsłonięcia tego, co ukr yte”.
W podobny sposób postępuje badaczka, ukazując „uniwer salną” wymowę tekstów
r omantycznych i, co dla nas bar dzo ważne, zatr zymuje się dłużej nad obecnymi w
Dziadach motywami zakopanego ziar na or az wulkanu stwier dzając, iż kojar zy je ze
sobą idea „wielkiej pr zemiany” 3 .
T a sama autor ka wespół z Mar ią Żmigr odzką napisały książkę Romantyzm i
historia (wyd. 1978). Dążenia r omantyków polskich ukazane są w niej jako
„mar zenie o Wielkiej Pr zemianie”, co jest wyr azem ich myślenia w kategor iach mitu
z akcentem na „tajemnicę odr odzenia”. W r ozdziale Mit i historia badaczki wskazują
na to, że zabieg „uświęcenia dziejów” był pr zejętym z tr adycyjnie r eligijnego
walor yzowania czasu sposobem na „opór wobec histor ii” popr zez nadanie jej sensu
„cyklów upadku i odr odzenia”. 4
W tej samej książce or az w kolejnej autor stwa Mar ii Janion pt. Czas formy
otwartej (wyd. 1984) por uszona jest spr awa popular ności w r omantyzmie r eligijnej
symboliki cer emoniałów inicjacyjnych; pr zejęta pr zez spiski patr iotyczne ma swe
odbicie w wielkiej liter atur ze, zwłaszcza w III części Dziadów, gdzie staje się
for mułą

odr odzeńczej

pr zemiany

bohater a.

Ważnym

stwier dzeniem

jest,

iż

„pr zeobr ażenie” to jako „m e t a m o r f o z a” stanowi „jeden z podstawowych
tematów r omantyzmu eur opejskiego” a w „polskim nabier a szczególnego znaczenia.
Pr zeobr ażenie staje się w ogóle podstawową figur ą symboliczną r omantyzmu
polskiego, a i całej liter atur y polskiej” 5 (podkr . W.G.). T e jakże ważne dla naszej
pr acy stwier dzenia stanowić będą dla nas dr ogowskazy poczynań inter pr etacyjnych w
sensie ogólnym. T ezy postawione pr zez autor ki odnoszą się do r omantyzmu jako
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całości, ich pr awomocność jeśli chodzi o Dziady została jedynie zasygnalizowana
nielicznymi pr zykładami. Moim zadaniem będzie odnieść się do nich (między innymi)
w toku wnikliwej analizy samego dr amatu.
Podobny

styl

myślenia

pr ezentuje

monogr afia

piór a

Aliny

Witkowskiej

Mickiewicz. Słowo i czyn (wyd. 1986), gdzie autor ka pisze m.in., iż w Dziadach
dr ezdeńskich r ealizuje się „wspaniale optymistyczny mechanizm mitu r eligijnego” 6 .
Pr zejdę ter az do r epr ezentanta innej „szkoły” badawczej, choć niezupełnie, gdyż
autor także tr opi w twór czości Mickiewicza obecność obr azów i znaków, któr e
stanowią „dor obek całej kultur y”, lecz są pr zynależne, jako pewien okr eślony zestaw,
do her metyki i kabały. Zdzisław Kępiński - bo o nim tu mowa - jest autor em książki
Mickiewicz hermetyczny (wyd. 1980), któr ej pięć r ozdziałów poświęca temu, by
pokazać, jak symbolika alchemiczna obr azująca głównie mistyczny pr oces śmier ci i
odr odzenia mater ii wpr owadzona jest w obr ęb III części Dziadów. Bowiem „pojęcia
te wywar ły wielki wpływ na r omantyzm (…) Mickiewicz znał nie tylko pr zejawy, ale
i zasady tego kier unku (chodzi
o teozofię her metyczną podjętą pr zez masoner ię, de Maistr e’a i Saint-Mar tina pr zyp. W. G.) (…) jeszcze pr zez swoim zwr otem ku zainter eso-waniom pr oblematyką
teozoficzną, albowiem już w III części Dziadów, wykazywał głęboką znajomość
elementów

doktr yny

Par acelsusa…” 7 .

Kępiński

stale

podkr eśla

kultur ową

uniwer salność znaków, jakimi posłużył się autor . Bowiem dr ogę, któr ą naznaczył
poeta Konr adowi i Polsce „odbywali” wcześniej:
„Bogowie star ożytnej Mezopotamii i Egiptu, ci z nich, któr zy chcieli być
wskr zesicielami - zbawicielami natur y, zamier ającej i odr adzającej się cyklicznie. T o
schemat, któr y - w języku już nie teologicznym, tylko kosmologicznym - powtar zać
będzie w czasach nowszych alchemiczna mistyka natur y, a za nią masoner ia i
wszystkie pokr ewne jej or ganizacje wyznające teor ię palingenezy. Szer oko była ona
znana w dobie r omantyzmu” 8 .
Jeszcze inny r odzaj analizy stosuje względem twór czości wielkiego poety jak i
niego samego jako osoby Jean-Char les Gille-Maisani. W książce Adam Mickiewicz,
człowiek wskazuje na istnienie w utwor ach autor a Dziadów uniwer salnej symboliki
obr azującej zachodzące u niego wewnątr zpsychiczne pr ocesy. Idąc za poglądami
Car la Gustawa Junga Maisani pisze:
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„Obr azy te for malnie są jednakowe u wszystkich ludzi («ar chetypowe»), lecz
każdy człowiek nadaje im piętno swojej osobowości i doświadczeń życiowych.
Zobaczymy, że Dziadów cz. III stanowi jedno z najdoskonalszych i najpełniejszych
pr zedstawień pr ocesu indywiduacji: zamknięcie Gustawa w więziennej celi, walka z
szatanem, pomoc pr zyniesiona pr zez modlitwę Ewy i Księdza Piotr a, nowe imiona
(Konr ad, 44)” 9 .
Byłyby to znaki dokonujących się w osobie twór cy „nar odzin pełnego człowieka
(Jaźni)”. Obr azy twor zone pr zez poetę zgodne są z uniwer salnie oznaczającymi
wewnętr zną pr zemianę (inicjację) motywami „nocnej pr zepr awy” i „powtór nych
nar odzin”. Uczony mówi o „istnieniu zadziwiającej spójności między obr azami
indywiduacji zawar tymi w dziełach wyobr aźni poety i etapami dojr zewania jego
osobowości” 1 0 . Stwier dza też, że „motyw śmier ci i powtór nych nar odzin jest i
pozostanie głównym motywem zar ówno w psychice jak i w twór czości «poety
pr zeobr ażeń»” (podkr .W. G.) 1 1 .
W dalszej części kr ótko pr zedstawię nowsze publikacje, któr e zachowują
podobny styl spojr zenia na twór czość Mickiewicza. Michał Masłowski jest autor em
ar tykułu Kto jest bohaterem „Dziadów”? (wyd. 1991), gdzie kładzie szczególny
nacisk na tezę, iż:
„jedność Dziadów opier ałaby się na obr azie dwustopniowej inicjacji her oicznej
głównej postaci mającej dostąpić aż etapu «bożoczłowie-czeństwa»”; zar azem
podkr eśla:

„inicjacja

zawar ta

w

Dziadach

dotyczy

wzięcia

zbior owej

odpowiedzialności za histor ię. (…) Główną akcją Dziadów jest więc inicjacja
pr ofetyczna zwr ócona do czytelnika widza. (…) Bohater em tego r ytuału jesteśmy
«my», publiczność; szer zej: my - społeczeństwo i nar ód; jeszcze szer zej my ludzkość w mar szu do eschatologicznej jedności. (…) Wspólnota ludzi dobr ej woli
r ealizujących-wcielających

metafizyczne

idee

w

tkankę

histor ii

i

ziemskich

społeczeństw.
Rytuał - podstawowa akcja utwor u - pr owadziłby nas do takiego właśnie
zaangażowania, do odczucia zbior owej więzi i zdobycia autonomii duchowej,
pozwalającej na r ealizację tych eschatologicznych celów…” 1 2 .
Jakby na pr zedłużeniu tych wywodów sytuuje się książka Agnieszki Ziołowicz
Misteria

polskie.

Z

problemów

misteryjności

w

dramacie

romantycznym

i
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młodopolskim (wyd. 1996). Badaczka zapowiada, iż jej zamiar em jest „syntetyczne
ujęcie zjawiska mister yjności” w wybr anych dr amatach. W r ozdziale tr aktującym o
III

części

Dziadów

pr zeczytać

możemy,

że

„Obr az

całości

wszechświata

i

wtajemniczenia bohater a w sens całości (a więc inicjacja - dop. W. G.) to
komponenty r zeczywistości pr zedstawionej III części Dziadów, któr e tkwią u podstaw
jej mister yjności” 1 3 . Jednocześnie inicjacja „może być także udziałem czytelnika”
(podkr . W.G.). Specyficzną dla mister ium spr awą, jako r ytuału skier owującego ku
„całości wszechświata”, jest wpływ objawienia na uczestnika, zar ówno bohater a jak i
odbior cę: „Inicjacja r ozpr asza wątpliwości (…) Akt wtajemniczenia w faktyczny sens
histor ii jest zar azem momentem samopoznania i konsolidacji jego osoby” 1 4 .
Również

Włodzimier z

Sztur c

widzi

w

omawianym

dziele

mister ium

wtajemniczenia. W swym ar tykule Dziadów Adama Mickiewicza część trzecia misterium wskrzeszenia nadziei (wyd. 1986) dowodzi, że podstawowym symbolem
dr amatu „wyznaczającym plan tr eści i plan inter pr etacji jest (…) symbol ziar na”.
Romantycy - jak się dowiadujemy - widzieli w nim wyr az „wpisanej w byt
konieczności odr odzenia (…) Myśl taka pojawiła się po r az pier wszy w pismach
Schellinga
z 1804 r ” 1 5 . Badacz wysuwa hipotezę, iż wymienieni pr zez niego bohater owie
dr amatu stanowią dwie gr upy: wtajemniczających (jako odpowiednicy Kor y z mitu
eleuzyńskiego)

i

wtajemniczanych

(odpowiednicy

Demeter ) 1 6 .

Ciekawy

wywód

Sztur ca, zwłaszcza jeśli chodzi o zestawienie Dziadów z mister iami eleuzyńskimi,
jest niepełny o tyle, że powier za niejako sens dr amatu, że tak powiem „nośności”
tylko jednego symbolu a mianowicie ziar na, pomijając inne niezwykłe ważne w tym
zakr esie.
Skor o już jesteśmy pr zy pr oblematyce wyznaczania sensu dzieła popr zez
czytanie go w kategor iach jednoczącego symbolu czy r ytuału (była mowa o mister ium
wtajemniczenia) pr zywołam w tymi miejscu kolejny ar tykuł. Jedność strukturalna
„Dziadów” części III piór a Ger alda E. Dar r inga ( wyd. 1972, w tłum. 1991), to
odnalezienie naczelnej zasady jednoczącej „fr agmentar yczną” sztukę w r ytuale. Jest
nim katolicki obr zęd spowiedzi jako „sakr ament pr zebaczenia” a zar azem „r yt
powtór nych nar odzin”. I znów zar ówno bohater owie, jak i części dzieła, podzieleni są
na dwie gr upy pozostające we wzajemnym kontr aście, w znaczącej opozycji. Są to ci,
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któr zy, podlegają zbawczemu działaniu spowiedzi, co wiedzie ich ku „pr zebaczeniu i
odr odzeniu” or az ci, któr zy odr zucając spowiedź (non - confession) podlegają
„skazaniu i śmier ci” 1 7 .
Na tym kończę pr zegląd liter atur y pr zedmiotu. Zdaje sobie spr awę, że nie
wyczer puje ona zasobu źr ódeł wiedzy naukowej mającej związek z moim tematem. Do
pr ezentacji wybr ałem pr ace stosunkowo nowe i, jak mi się wydaje, wpisujące się
wspólnie w kr ąg tej opcji badań tekstów symbolicznych, któr a r epr ezentuje cor az
bar dziej zaznaczający się w liter atur oznawstwie i wykazujący poznawczą płodność
nur t humanistyki. W nim też chciałbym umieścić moje własne dociekania. Jego dość
pobieżnemu pr zedstawieniu poświęcę następny r ozdział.

Pr zypisy

1

Sporo uwag ogólnych na temat stosunku dzieła literackiego do ideologii znaleźć możemy w
książce H. Markiewicza Wymiary dzieła literackiego. Kraków 1984. W rozdziale Dzieło
literackie a ideologia autor pisze: „Przeważnie jednak ideologia jest jakby rozpuszczona w
poszczególnych wytworach znakowych (…) ten stan rzeczy można najtrafniej przedstawić
przy pomocy metafory: teksty owe są jak gdyby roztworami o różnym stopniu nasycenia
ideologicznego. Zmienia się on dla literatury jako całości w różnych jej epokach, zmienny jest
w różnych jej gatunkach i oczywiście w poszczególnych dziełach”. Tamże, s. 191-192.
Patrz także R. Wellek, A. Warren, Literatura i świat idei, (w:) Tychże, Teoria
literatury. Warszawa 1976, s. 141-160.

2

M. Janion, Gorączka romantyczna. Warszawa 1975, s. 11.

3

Zob. tamże, s. 268.

4

Zob. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia. Warszawa 1978, s. 5-36.

5

Zob. M. Janion, Czas formy otwartej. Tematy i media romantyczne. Warszawa 1984, s. 183184, 203-206.

6

A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn. Warszawa 1986, s. 139.

7

Z. Kępiński, Mickiewicz hermetyczny. Warszawa 1980, s. 12.

8

Tamże, s. 251.

9

Jean-Charles Gille-Maisani, Adam Mickiewicz, człowiek. Warszawa 1987,
s. 92.

10

Zob. tamże, s. 92.
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11

Tamże, s. 109.

12

M. Masłowski, Kto jest bohaterem „Dziadów”. „Ruch Literacki” 1991, z. 3,
s. 141-152.

13

A. Ziołowicz, Misteria polskie. Z problemów misteryjności w dramacie romantycznym i
młodopolskim. Kraków 1996, s. 46.

14
15

Tamże, s. 151.
W. Szturc, „Dziadów” Adama Mickiewicza część trzecia - misterium wskrzeszenia nadziei.
„Przegląd Humanistyczny” 1986, nr ľ, s. 83-84.

16

Zob. tamże, s. 86-89.

17

Zob. G.E. Darring, Jedność strukturalna „Dziadów” części III, (w:) Dramat i teatr religijny w
Polsce, red. I. Sławińska, W. Kaczmarek, Lublin 1991, s. 207-215.
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ROZDZIAŁ II
OPIS PODSTAWOWYCH POJĘĆ I PROBLEMATYKA
METODOLOGICZNA

Badanie obecności wybr anej tu idei w dziele liter ackim jest zadaniem, któr e nie
może obejść się bez wstępnych i kier unkujących działanie ustaleń ter minologicznych i
metodologicznych. Mamy bowiem do czynienia z tak postawionym pr oblemem, że
konieczne jest sięgnięcie do odpowiednich śr odków i nar zędzi, któr e pomogą spr ostać
zadaniu

opisu

utwor u

dr amatycznego

w

wymaganym

zakr esie.

Postar am

się

pr zybliżyć znaczenie zastosowanego w tej pr acy pojęcia
i d e i, któr e wyłaniać się będzie w miar ę omawiania wybr anych koncepcji
teor etycznych.
Pomijam pr zegląd znaczeń ter minu, któr e pr zynależą do dziedziny filozofii; ich
omówienie nie należy tu do mojego obowiązku. Natomiast zobligowany jestem do
pr zyjr zenia się temu pojęciu od str ony współczesnego r eligioznawstwa, a konkr etnie
założeń badawczych autor a Historii wierzeń i idei religijnych Mir cea Eliadego.
Otóż wybitny r umuński fenomenolog r eligii wyr ażał „pr zekonanie o istnieniu
podstawowych, ponadczasowych str uktur r eligijnych
(a r c h e t y p ó w), manifestujących się w postaci hier ofanii, symboliki, mitów i
r ytuałów, popr zez któr e człowiek kontaktuje się z sacrum” 1 . Ważne jest dla nas,
badających dzieło sztuki liter ackiej, że te manifestacje Eliade dostr zegał r ównież w
wytwor ach ar tystów, któr ych nazywał „nie podejr zewanymi nosicielami mitologii” 2 .
Dlatego, pisze:
„Bywają sytuacje, kiedy tylko r eligioznawca może odsłonić ukr yte znaczenie
jakiegoś dawnego lub współczesnego dzieła ar tystycznego”. 3 T r ochę dalej dodaje:
„jest r zeczą powszechnie znaną, że wielu liter atur oznawców, zwłaszcza w Stanach
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Zjednoczonych,

bez

wahania

w

swojej

her meneutyce

wykor zystuje

odkr ycia

r eligioznawstwa. Wystar czy tu wspomnieć o częstych zastosowaniach teor ii mitu i
r ytuału

or az schematu inicjacyjnego do inter pr etacji współczesnej powieści i

poezji” 4 .
Powyższe cytaty zachęcają nas tym bar dziej, by powr ócić do spr awy

i d e i.

Metoda fenomenologiczna autor a Szamanizmu zakłada okr eśloną ontologię „w postaci
istnienia tr anshistor ycznych str uktur r eligijnych i ar chetypów” 5 . Należy dodać, że:
„O ile dla Junga ar chetypy są pr oduktami podświadomości kolektywnej, o tyle
Eliade chce używać tego ter minu w sensie zbliżonym do

i d e i (podkr . W. G.)

Platona i św. Augustyna na okr eślenie stałego elementu r óżnych mitów i opowiadań.
Człowiek

zachowuje

(par adygmatów),

w

swej

objawianych

podświadomości

pr zez

mit

i

r odzaj

wzor cowych

r eaktualizowanych

modeli

potem

popr zez

czynności r ytualne jako naśladowanie zachowań ar chetypicznych” 6 .
„Idea”, „ar chetyp”, „wzor cowy model” to pojęcia, któr e stosowane są w
eliadyzmie zamiennie,

sam uczony zaś wyeksponował pier wszy ter min w tytule

swego monumentalnego dzieła Historia wierzeń i idei religijnych. W mojej pr acy
kor zystam

z

r ozpr aw

wybitnego

r eligioznawcy

pr zy

czym

stosuję

się

do

pr oponowanego pr zez niego znaczenia i d e i.
Nie sposób nie wspomnieć pr zy okazji o pojęciu sacrum, któr e jest podstawowe
dla fenomenologii r eligii. „Sacrum absolutne to istotnie r zeczywistość nie do pojęcia.
Sacrum pr zyjmujące na siebie gr anice, pr zejawiające się w symbolach i mitach, to
sacrum, któr e w owych gr anicach można opisać, tr aktując symbole i mity jako wyr az
fenomenalny” 7 . Badając związki pomiędzy r óżnymi mitami, r ytuałami, symbolami
fenomenolog

r eligii

„ujawnia

sieci

asocjacji

i

znaczeń”,

któr e

wykazują

pr zynależność do „okr eślonej ar chetypicznej str uktur y”. 8 Następuje „odkr ycie s t r u
k t u r y, j a k ą r z e c z yw i s t o ś c i

n a d a j e sacrum (podkr . W. G.). Poznanie tej str uktur y jest zar azem

gr anicą możliwości poznania samego sacrum. 9 T oteż chcąc zinter pr etować znaczenie
s y m b o l u należy to r obić w kontekście „szer szej współtwor zącej go str uktur y”.”
Str uktur a ta byłaby sakr alną str uktur ą pier wotną -

a r c h e t y p e m”

10

(podkr .

W.G.).
Eliade podkr eśla, że chodzi w tym wszystkim o nadanie r zeczywistości tak
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kształtu jak i sensu, właśnie popr zez ujawnienie „tr anscendentnego wzor u”:
«…ontyczne

ustanowienie

świata

jest

zar azem

jakościowym

jego

zr óżnicowaniem, nadaniem mu wzor u or ientacji, pr zekształceniem w kosmos. W
pr zestr zeni - popr zez ustanowienie śr odka, a x i s m u n d i,
w czasie - popr zez ustanowienie ar chetypu, wzor u czynności ludzkich. (…) Istnienie
pojawia się dopier o wtedy, gdy coś jest w jakiś sposób. Sakr alność - zdaniem
Eliadego - odsłania najgłębsze modalności bytu. Odkr ycie zr óżnicowania zaś jest
zar azem odkr yciem zasady jednoczącej, a więc ładu.
Ar chetypowy char akter sacrum oznacza także, że uniwer sum aksjotyczne,
okr eślające por ządek świata, jest niezmienne, tr wałe i wieczne. Stąd postulat powr otu
do czasu pełni, odkr ywania znaczeń - albowiem świat sensu istnieje w sposób
bezupływowy (…)
Idea odnowy świata jako odtwor zenia sensownego pr awzor u jest zawar ta w
koncepcji ar chetypu i teor ii świętego Roger a Caillois (…) T en scenar iusz - u Caillois
dotyczący, jak się zdaje, jedynie por ządku społecznego - Eliade r ozszer za na obszar
wszelkiego sensownego upor ządkowania r zeczywistości. Sakr alne źr ódła kosmicznego
ładu ulegają zapomnieniu i to właśnie staje się pr zyczyną cor az powszechniej
odczuwalnego kr yzysu kultur y. T r zeba więc (i jest to postulat stosujący się
zwłaszcza do badaczy tekstów symbolicznych - dop. W. G.) wydobyć z niepamięci
wzor y świat ten ustanawiające - ar chetypy (idee, - dop. W. G.)». 1 1
Kontakt z sacrum zatem to dotar cie popr zez symbole do nadających ład i sens
wzorców - idei - archetypów, co jest zdaniem Eliadego niezmier nie ważnym
zadaniem

dla

miażdżącym

współczesnego
duchową

człowieka

wolność

ideologiom

i

sposobem
mater ii”. 1 2

„pr zeciwstawiania
Kr yzys

się

współczesnego

człowieka poddanego dr amatowi histor ycznego pr ocesu może być zażegnany dzięki jak wskazuje uczony - „możliwości tr wania pr zez zanur zenie się w powszechności
symboliki sakr alnej odsłaniającej istotę r zeczy i zjawisk, pr owadzącej do duchowej
wolności”. 1 3
W ten sposób, wychodząc od pr ób wyjaśnienia znaczenia ter minu
pojawiającego

się

w

tej

pr acy,

kr ótko

zapoznaliśmy

się

z

„idea”

założeniami

fenomenologicznego kier unku badania symboli i mitów, by dotr zeć do postulatów,
któr e char akter yzują nie tylko eliadyzm, są r ównież domeną her meneutyki.
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Pogląd o istnieniu uniwer salnych wzor ców-ar chetypów obja-wiających się
popr zez symbole r ównież w dziedzinie sztuki i, co nas tu głównie inter esuje, w
liter atur ze, zdobył swoich zwolenników w obr ębie kr ytyki liter ackiej. Pojawiły się
teor ie i szkoły badań nad liter atur ą, któr e dążą do wykr ycia r óżnie r ozumianych
powszechnych

idei

zawar tych

w tekstach.

Zanim powiem o nich,

chciałbym

nadmienić, że wielki wpływ na ich powstanie opr ócz etnologii i r eligiozanwstwa miał
r ozwój dziedziny psychoanalizy a zwłaszcza badania Car la G. Junga. Jego teor ia
ar chetypów i nieświadomości zbior owej to dr ugi zespół inspir acji dla badaczy
liter atur y, o któr ych chcę tu mówić.
Nieświadomość zbior owa, zwana też bezosobową i powszechną, jest zdaniem
Junga wspólna wszystkim ludziom; choć wyr aża się pr zez świadomość osobową,
należy

do

całej

nieświadomość.

W

ludzkości.
r amach

Ar chetypy
samego

są

czynnikami

jungizmu

bywają

twor zącymi
r óżnie

zbior ową

okr eślane:

jako

uniwer salne dyspozycje umysłu do twor zenia ciągle tych samych i podobnych
mitycznych idei; skar biec zbior owych idei; typowe for my zachowania, któr e po
uświadomieniu ich sobie pr zedstawiają się jako idee i obr azy, itd. 1 4 Antonio Mor eno
stwier dza, że:
„war tość
współczesnym

odkr ycia

Junga

ar chaicznych

polega

elementów

głównie
i

na

ujawnieniu

pr ymitywnych

idei.

w

człowieku

Wydaje

się,

że

nieświadomość wykazuje natur alną tendencję do nieustannego wytwar zania ciągle
tych samych pier wotnych idei i obr azów, czyli ar chetypów”. 1 5
T eor ia nieświadomości zbior owej r zutuje na koncepcję sztuki. Sam Jung mówi o
„twór czości

wizjoner skiej”,

któr a

wyr aża

pr zeżycia

ze

sfer y

nieświadomości

zbior owej. Ar tysta wizjoner ski tr aktowany jest jako wieszcz. 1 6 Spełnia on pr zez swe
dzieło ogr omną r olę w społeczeństwie, a jego „sztuka stanowi pr oces samor egulacji
duchowej w życiu nar odów i epok”. 1 7 Natr afiamy tu znów na motyw obecny u
Eliadego, że kontakt z ar chetypami (sztuka ma temu służyć) spełnia ogr omną r olę w
ter apii społeczeństw i jednostek (w niniejszej pr acy będziemy mówić o takiej r oli III
części Dziadów):
„T en, kto mówi pr aobr azami - pisze Jung - mówi jakby tysiącem głosów,
pr zejmuje i por ywa, a zar azem to, co opisuje, pr zenosi z dziedziny jednor azowości i
pr zemijalności w sfer ę wiecznego bytu, los osobisty podnosi do r angi losu ludzkości,

20

a pr zez to wyzwala w nas wszystkie owe pomocne siły, któr e zawsze pozwalały
ludzkości

ur atować

się pr zed

każdym niebezpieczeństwem i pr zetr wać nawet

najdłuższe noce.
T aka

jest

tajemnica

oddziaływania

sztuki.

Pr oces

twór czy

polega

na

nieświadomym ożywieniu ar chetypu, na r ozwinięciu i wykształceniu go w pełne
dzieło. Nadanie kształtu pr aobr azowi oznacza w pewnym sensie «pr zełożenie» go na
język

współczesności,

dzięki

czemu

niejako

każdy

może

uzyskać

dostęp

do

najgłębszych źr ódeł życia, któr e w pr zeciwnym r azie pozostałyby pr zed nim zakr yte.
Na tym polega społeczne znaczenie sztuki: nieustannie wychowuje ona ducha epoki,
albowiem wpr owadza do niej te postaci, któr ych jej najbar dziej br akuje”. 1 8

Pomysły Junga na polu kr ytyki liter ackiej kontynuuje or ientacja, któr ą okr eśla
się jako „ar chetypiczną” czy „mitogr aficzną”, Nor thor p Fr ye, czołowy amer ykański
pr zedstawiciel tego nur tu, szer oko oper uje ar chetypami (zastr zegając, że hipoteza
nieświadomości zbior owej nie jest niezbędna). One to są wzor cami znaczeniowymi,
któr e w ogr aniczonej liczbie występują w mitach, r ytuałach i podaniach ludowych,
stanowią też istotę poezji, podstawę wyobr aźni poetyckiej. Cała r óżnor odność
liter atur y da się zinter pr etować jako komplikacja i pr zekształcenie niewielkiej liczby
ar chetypów. Poszukiwanie ich jest „antr opologią liter acką”, badacz winien być
„antr opologiem liter atur y”. 1 9
Fr ye nakr eśla czter y fazy w życiu natur y w kor elacji z okr eślonymi mitami or az
ar chetypami obr azów i gatunków.
1. Świt,

wiosna,

nar odziny

-

to

mity

o

nar odzinach

bohater a,

ożywianiu

i

zmar twychwstaniu; o stwor zeniu, pokonaniu mocy ciemności, zimy i śmier ci.
Ar chetyp poezji dytyr ambicznej i r apsodycznej, r omansu.
2. Zenit, lato małżeństwo i tr iumf - to mity apoteozy, świętych zaślubin, dostania się
do r aju. Ar chetyp komedii, sielanki, idylli, r omansu.
3. Zachód słońca, jesień śmier ć. Mity o upadku, o umier ającym Bogu, o gwałtem
zadanej śmier ci, ofier ze, izolacji bohater a. Ar chetyp tr agedii i elegii.
4. Faza ciemności, zimy, r ozkładu beznadziejności. Mit tr iumfu ciemnych potęg,
potopu i powr otu chaosu, śmier ci bohater a i bogów. Ar chetyp satyr y. 2 0
Inny amer ykański teor etyk liter atur y Leslie Ar on Fiedler pr ezentuje założenia
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teor etyczne, któr e także wywodzą się z koncepcji Junga. Pisze on, iż: „Jedną z
głównych funkcji poety jest okr eślenie i stwor zenie osobowości w sensie głębszym,
niż może to kiedykolwiek osiągnąć ktoś, kto nie jest ar tystą (…) bystr y kr ytyk musi
por uszać się miedzy życiem a utwor em”. 2 1 Na utwór liter acki składają się dwa
czynniki A r c h e t y p i S y g n a t u r a. Pier wszy z nich to:
„każdy odwieczny wzor zec r eakcji na ludzka kondycję w jej najbar dziej
niezmiennych aspektach, jak śmier ć, miłość, r odzina, stosunek do Nieznanego, itp.,
bez

względu

na

Nieświadomości
Społeczności

to,

czy

Zbior owej,

w

jej

owe

wzor ce

czy

do

najgłębszych

i

zaliczamy

do

świata

Platońskiego

Jungowskiego
Idei

podświadomościowych

(…)

świata

należą

poziomach

do

r ecepcji

świata”. 2 2
Sygnatur a

natomiast

to

„śr odki

wyr azu”.

Ar chetyp

wyr aża

się popr zez

sygnatur ę czyli „funkcjonujące w pr zestr zeni znaków kultur y” symbole i metafor y. 2 3
Fiedler poucza, iż:
„kr ytyk poszukujący Ar chetypów musi zająć się antr opologią i psychologią
głębi (…) to pozwoli na znajdowanie powiązań pomiędzy osobą poety a utwor em,
między tym, co pr zeżyte, a tym co utwor zone, między Sygnatur ą a Ar chetypem”. 2 4

W

następnej

kolejności

r ozejr zę

się

po

ter enie

r odzimych

badań

liter atur oznawczych, by poszukać tu podobnych tendencji. Er azm Kuźma w ar tykule
Kategoria mitu w badaniach literackich (wyd. 1986) pośr ód wielu stosowanych
znaczeń słowa „mit” wyr óżnia także pojmowanie go jako „genezy”. Wiąże się to:
„z psychologią głębi i Jungowską koncepcją ar chetypu; wer sja Fr ye’owska
wpr owadza daleko idące zmiany pr zy podobieństwie metody. I on pr zecież głosi, że
cała liter atur a jest komplikacją kilku podstawowych for muł pojawiających się w
kultur ze pr ymitywnej, i on zamier za wywieść liter atur ę z jednego centr um. Odżywa
pr zy tym star a, r omantyczna tęsknota do jedności i początku, do pr amitu (…) W
polskich pr acach występuje r aczej Jungowska niż Fr ye’owska koncepcja mitu. T ak
więc Jan Pr okop objaśnia twór czość Micińskiego ar chetypem Wielkiej Matki, a Jer zy
Cieślikowski

w

Nad

Niemnem

Elizy

Or zeszkowej

(…)

ujawnia

«str uktur ę

pozaczasowych symboli będących własnością ogólnoludzką, a znajdujących się w
nieświadomości kolektywnej»”. 2 5
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Ze swej str ony dodam, że podobną opcję zauważa się w r ozpr awie Leszka
Zwier zyńskiego Raj ziemski. Mickiewicz i Bosch (wyd. 1992). Autor inter pr etuje
Pana Tadeusza jako poetycką wizję ar chetypu Śr odka Świata, miejsca łączności
między Ziemią a Niebem czyli Raju:
„Pan Tadeusz - pisze - jest swoistą r ealizacją wizji r aju na ziemi. Bliskie
takiemu odczytaniu są niektór e sfor mułowania w pr acach np. Pr zybosia, Miłosza,
Pr zybylskiego czy Zgor zelskiego (…) cała str uktur a ar tystyczna (poematu) zmier za
ku

zobr azowaniu

ziemi

jako

r aju

(…)

Widoczne

jest

to

w

odmalowaniu

najdr obniejszych nawet pr zedmiotów, a także w str uktur ze pr zestr zeni Soplicowa, w
wizji natur y na jej tr zech poziomach istnienia, w r ytuale ześr odkowującym całość
soplicowskiego życia, wr eszcie w obr azach epifaniach Zosi, gdzie sakr alność
pr zejawia się w najczystszy sposób. T r zy najważniejsze str uktur y, na któr ych został
opar ty cały poemat. Główna wyznacza dzieje Soplicowa - ar chetypu świata jako
dobr ego Bytu”. 2 6
Zwr aca uwagę wnikliwa analiza obr azu Zosi kar miącej ptactwo. „Epifania
Zosi” to objawienie „źr ódła życia i obfitości”, „boskiej życiodajności” zakor zenionej
w płodności kobiecej natur y. „Zosia okazuje się duszą świata, czyli Ewą kosmiczną
(…) Obr az Zosi jako centr um i osi kosmosu powr aca jeszcze w księdze XII, gdzie
r ządzi ona wszystkim „jak anioł nocnych gwiazd obrotem”. 2 7
Walor y takiego sposobu odczytania tekstu badacz pr zedstawia następująco:
„pr óba odnalezienia źr ódła życia w Panu Tadeuszu (i wynikająca z niej
inter pr etacja wizer unku Zosi) uświadamia niezwykłą pojemność jego obr azów.
Oddając nadzwyczaj wyr aziście r ealność świata soplicowskiego, zawier ają one
r ównież

«ziar no

tr anscendencji».

W

miar ę

kontemplowania

obr azów

poematu

(szczególnie pr zy wielokr otnej lektur ze) «r ozr asta się» ono, twor ząc stopniowo
tr anscendentalną «war stwę» r zeczywistości. Nie niszczy to r ealności bytów, spr awia
tylko, że istnieją r ównocześnie w dwóch wymiar ach: mater ialnym i duchowym.
Uwzględnienie owej «war stwy» (będącej obiektywnym składnikiem eposu) umożliwia
odkr ywanie nowych sensów, niedostępnych pr zy r ealistycznym odczytaniu tekstu”. 2 8
Ciekawie pr zedstawiają się r ozpr awy, w któr ych nasi badacze analizując całe
kompleksy utwor ów danej epoki ukazują wspólne im mityczne str uktur y i idee, pr zy
czym mister ium ofiar y, śmier ci i odr odzenia-zmar twychwstania wysuwa się na czoło
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jako element dla omawianych dziełe szczególnie mitotwór czy. Mar ia Cieśla w książce
Mityczna struktura wyobraźni Słowackiego (wyd. 1979) konkluduje na sam koniec
„iż czołowe idee r omantyzmu związane są ściśle z mitem”; można „wr ęcz nazwać
myśl epoki r omantyzmu - mityczną”. 2 9
Zofia T r ojanowiczowa, autor ka Sybiru romantyków (wyd. 1993), wskazuje jak
w XIX-wiecznej świadomości Polaków funkcjonował „mit Sybir u”, któr y czynił z
miejsca

zsyłek

kr aj

męczeństwa,

co

„potwier dzał

zapowiedź

pr zyszłego

zmar twychwstania nar odu”. 3 0
Popular ny dr amat legionowy z lat dwudziestych naszego wieku stał się dla
Dobr ochny Ratajczak zbior em tekstów, w któr ym badaczka odnajduje obecność
mitycznych str uktur , motywów, tematów. W r ozdziale Polska W ielkanoc, należącym
do studium Święte legiony … (wyd. 1990), czytamy:
„Oto niewola staje się wolnością, zniszczenie - źr ódłem odr odzenia, gr ób kolebką życia, śmier ć - zmar twychwstaniem (…) Pr awdziwe choć ukr yte znaczenie
polskiej wojny 1914 - 1918 i 1920 r ysuje się dzięki jej odniesieniu do sfer y sacr um.
Wojna jest bowiem «losem Bożym», czynnikiem koniecznym dla wyzwoleniazmar twychwstania (…)”. 3 1
Mister ium śmier ci i zmar twychwstania - ów „mit podstawy”, „mit mitów”
zgodnie z tym, co wykazał w swej r ozpr awie Idea nieśmiertelnej wspólnoty … D.C.
Maleszyński - jest „g ł ó w n ą

z a s a d ą

str uktur alno-obr azową star opolskiej

topiki politycznej.” Rozpr awa ta (wyd. 1991) ukazuje nam r ównież, jak składające
się wyr óżnioną ideę mityczne motywy or ganizują fabułę i twor zą „sensy pr zesłania”
naszego nar odowego hymnu, pieśni Jeszcze Polska nie umarła. 3 2

W zar ysowanym dotąd obszar ze kier unków badań liter ackich (i inspir ujących je
zasadniczo teor ii Junga czy Eliadego) uzyskaliśmy r ównocześnie pr zegląd r ozumienia
pojęcia i d e i - a r c h e t y p u, któr e właśnie w pr zewijającym się tu, oczywiście
nie zawsze identycznym, sensie pr agnę stosować w mojej pr acy. Wszystkie pr zykłady
upewniają mnie ponadto, że wkr aczam na mój gr unt badawczy z nar zędziami już dość
dobr ze wypr óbowanymi pr zez liter atur oznawców w kr aju i za gr anicą.
Pr zedstawiony

obr az

byłby

mocno

niepełny,

gdybym

nie

wspomniał

o

her meneutyce. T er min hermeneutyka pochodzi od gr eckiego hermeneutike, co
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oznacza sztukę wyjaśniania i inter pr etowania. Początkowo pod ter minem tym
r ozumiano umiejętność właściwego inter pr etowania Biblii, później tak nazywano
wyjaśnianie

jakichkolwiek

tekstów

czy

języka,

obecnie

to

kategor ia

inter dyscyplinar na - mówi się o niej w r ozmaitych naukach humanistycznych. 3 3
że

Uważam,

założenia

filozoficzne

her meneutyki

sfor mułowane

pr zez

fr ancuskiego myśliciela pr otestanckiego Paula Ricoeur a mogą być wielce inspir ujące
dla liter atur oznawcy bor ykającego się z tekstem pr zesyconym symboliką, a tak jest w
pr zypadku Dziadów, tym bar dziej że dr amatowi Mickiewicza kr ytyka pr zyznaje
„status” mister ium (pod czym niniejszą pr acą się podpisuję), co oznacza, że odbior ca
winien

pr zyjąć

wobec

T ajemnicy

tekstu

specjalny

r odzaj

wewnętr znego

zaangażowania. Ricoeur nie daje nam gotowych nar zędzi do analizy i inter pr etacji
tekstu, jednak wskazuje kier unek, cel i sens, jaki powinien pr zyświecać odbior cy her meneucie. Katar zyna Rosner objaśnia nam:
„Chocia ż

bowiem

pojęcie

inter pr etacji

tekstu

pisanego

stanowi

obecnie

kluczową kategor ię jego r efleksji, to pr zecież nie znajdujemy w pr acach Ricoeur a
teor ii inter pr etacji r ozumianej jako pewien r eper tuar technik czy metod. 3 4 Filozof z
całym naciskiem chce nam uzmysłowić, że „ostatecznym celem inter pr etacji jest
r ozumienie siebie w obliczu symbolu czy tekstu: «r ozumienie świata znaków jest
śr odkiem do r ozumienia siebie»”. 3 5
W innym miejscu wyr aża się następująco: «Ideą pr zewodnią tej fenomenologii
her meneutycznej jest pr zeświadczenie, że samor efleksja stanowi cel, inter pr etacja zaś
śr odek do tego celu. Inaczej mówiąc nie istnieje bezpośr ednia dr oga samozapoznania,
lecz

jedynie

okr ężna

dr oga

pr zyswajania

znaków,

dzieł

sztuki

i

kultur y». 3 6

Samor ozumienie jest więc „zapośr edniczone pr zez cudzy tekst”. 3 7
Czym jest w ten sposób osiągnięte samozapoznanie? Na tak poważne pytanie
otr zymujemy jeszcze poważniejszą odpowiedź:
„samozapoznanie pr owadzi nas od znaczenia do egzystencji, od r efleksji do
r ozumianego po Heidegger owsku «bycia - w - świecie», a więc do uchwycenia
pier wotnego i fundamentalnego dla człowieka sposobu bycia, któr y popr zedza
wszelką r efleksję”. 3 8
Podążając tr opem wypowiedzi fr ancuskiego myśliciela r ozr zuconych w jego
książkach

dowiadujemy

się,

że - podobnie jak Eliade - postulowaną

pełnię
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człowieczeństwa widzi on w pr zywr óceniu stanu odczuwania sakr alnego wymiar u
bytu:
„Wytwor y kultur y, nawet pozor nie świeckie są hier ofaniami, znakami sacr um
(…) Her meneutyka symboli (zawar tych w tych wytwor ach - W. G.) poszukująca
bycia jest nowoczesną odmianą wiar y, «wyr azem nędzy nowoczesności i lekar stwem
na tę nędzę». «Jestem pr zeświadczony - wyznaje Ricoeur - że byt może znów do mnie
pr zemówić, oczywiście już nie pod pr zedkr ytyczną postacią wiar y bezpośr edniej, ale
jako coś powtór nie bezpośr edniego, do czego odnosi mnie her meneutyka. T a powtór na
naiwność ma być kr ytycznym odpowiednikiem pr zedkr ytycznej hier ofanii» - i jak
dalej

dopowiada,

chodzi

o

«uzupełnienie

naszej

stechnicyzowanej

egzystencji

myśleniem o symbolach»”. 3 9
Wypr óbowaną metodą inter pr etacyjną jest zdaniem filozofa fenomenologia
r eligii upr awiana między innymi pr zez M. Eliadego. Zgodny z nią opis oznacza
otwar cie wobec „bycia” - sacrum i zasłuchanie „w bycie”, w sacrum pr ześwitujące w
mowie

symbolicznej,

w

wytwor ach

kultur y. 4 0

„Pr ześwit”

jest

dla

Ricoeur a

chr ześcijańskim Objawieniem, tym co się objawia nie tylko w mowie Star ego
T estamentu, lecz także na swój sposób:
«w słowie pr or oka lub myśliciela, poety współczesnego lub klasycznego czy
ar chaicznego, te wielor akie pr zejawy bytu w Słowie pr zygotowują mnie do pr zyjęcia
jedynego Słowa Chr ystusa (…)». 4 1
Chodzi więc nie tylko o symboliczne teksty r eligijne, ale r ównież metafor ycznosymboliczny język poezji. «Obr az poetycki- mówi Ricoeur cytując Bachelar da pr zenosi nas do źr ódła mówiącego bytu». 4 2

Metafor y poetyckie zdaniem autor a

Egzystencji i hermeneutyki są tr wale związane z symbolami, są im podpor ządkowane:
„jak gdyby jakieś fundamentalne ludzkie doświadczenie wytwar zało bezpośr edni
symbolizm, któr y kontr oluje także najbar dziej pier wotny por ządek metafor yczny”. 4 3
„Symbol jest powiązany z kosmosem (…) zakor zenia się w tr wałych układach życia,
uczucia i wszechświata (…) Świętość natur y objawia się pr zez to, że wyr aża się
symbolicznie”. 4 4
- to wątki znane już z dzieł Eliadego. Kolejny cytat, w któr ym zauważa się
wpływ r umuńskiego etnologa, dobr ze podsumowuje por uszone pr zez nas spr awy:
„Ka żdy symbol jest w końcu jakąś hier ofanią, jakimś pr zejawem więzi
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człowieka z sacr um - czytamy w Egzystencji i hermeneutyce - (…) Zatem w końcu
jako wskazówka ludzkiego położenia w łonie bytu, w któr ym człowiek por usza się i
istnieje,

symbol

pr zemawia

do

nas.

(…)

Włączenie

człowieka

do

całości,

tr anscendentalnej całości, immanentnej całości wegetacji, zaniku i odr odzenia, jest w
istocie dążeniem wszystkich symboli (…) Symbol napr awdę otwier a i odsłania
dziedziny doświadczenia”. 4 5
Jest tak, dopowiada Ks. Stanisław Kowalczyk, że:
„Doświadczenie her meneutyczne obejmuje r óżne typy doświadczenia ludzkiego:
aksjologiczne, emocjonalne, histor yczne, społeczne, językowe itp. (…) Podstawą
her meneutyki jest «mówię», ale taka aktywność człowieka wpleciona jest w całość
ludzkiego bytu: myślę, dążę, chcę, istnieję”. 4 6
Włączenie człowieka w „całość” jest możliwe dzięki tr zem wymiar om symbolu kosmicznemu, onjer ycznemu i poetyckiemu:
„Symbolami stają się wiec pr zede wszystkim słońce, księżyc, wody, czyli
r zeczywistość kosmiczna (…) w mar zeniu sennym można uchwycić pr zejście od
funkcji «kosmicznej» do funkcji «psychicznej» (…) odbier ać pr zejawy sacr um z
«kosmosu» i dostr zegać jego pr zejawy w «duszy» to jedno i to samo”. 4 7
T e funkcje symbolu należy powiązać na her meneutycznym szlaku „stawania się
sobą samym”, gdyż:
„Są to bieguny tej samej ekspr esyjności, Kosmos i Psyche; wyr ażając świat
wyr ażam siebie; r ozszyfr owując świętość świata zgłębiam własną świętość. Otóż ta
podwójna «ekspr esyjność», kosmiczna or az psychiczna, znajduje uzupełnienie w
tr zeciej odmianie symboli, w wyobr aźni poetyckiej”. 4 8
Pr zedstawiwszy szer eg postulatów Paula Ricoeur a, z któr ych wiele jest z gr untu
metafizycznych,

chciałbym

nadmienić

o

wyłuskanych

z

jego

wypowiedzi

wskazówkach metodologicznych, gdyż mam zamiar zastosować się do nich w mojej
pr acy. Radzi on, by badając znaczenie jakiegoś symbolu wejść w „świat symboli”, w
„kolisko mitów”, bo:
„r ozumieć to r ozwijać wielor akie i niepr zebr ane intencje każdego symbolu,
odnajdywać intencjonalne analogie między mitami i r ytami, pr zemier zać te wszystkie
poziomy doświadczenia i pr zedstawienia, któr e symbol jednoczy.
T en typ r ozumienia jest bar dzo dobr ze zilustr owany w dziele Eliadego, któr e
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star a się każdy symbol umieścić w pewnej całości tego samego co on r odzaju, lecz
bar dziej niż on r ozległej, twor zącej ponadto system w płaszczyźnie, do któr ej on
należy (…) T r zeba nawiązać stosunek żywy a r ównocześnie kr ytyczny z pr awdziwą
war tością każdego symbolu…”. 4 9
Katar zyna Rosner stwier dza, że w tej her meneutyce:
„inter pr etacja stanowi dialektyczną jedność wyjaśnienia i r ozumienia (…)
Ricoeur char akter yzuje r ozumienie i wyjaśnienie jego dwie fazy jednego pr ocesu
inter pr etacyjnego, stanowiącego r uch od r ozumienia wstępnego i naiwnego do
wyjaśnienia, a następnie od wyjaśnienia do nowej kontr olowanej pr zez nie fazy
r ozumienia. (…) Pr ocedur y wyjaśniające tekst, to w ujęciu Ricoeur a, pr zede
wszystkim analiza wewnętr zna tekstu w duchu str uktur alnym, analiza tekstu w
analogii do systemu językowego (…) jednakże czysto for malny, r elacyjny char akter
kategor ii

str uktur alnych

spr awia,

że

analiza

str uktur alna

nie

jest

jeszcze

inter pr etacją”. 5 0
Ostateczna inter pr etacja to ów fakt r ozumienia, o któr ym wcześniej było spor o
powiedziane, najkr ócej mówiąc „her meneutyka słuchania”. 5 1 Wymienione obydwie
niezbędne pr ocedur y w pięknym metafor ycznym ujęciu tak char akter yzuje P. Ricoeur :
„Eksplikowa ć to wyjaśniać str uktur ę, czyli wewnętr zne zależności, któr e twor zą
statykę tekstu; inter pr etować to znaczy pójść dr ogą myśli otwar tej pr zez tekst,
wyr uszyć do źr ódła tekstu”. 5 2
Wszystko o czym mówiliśmy w tym r ozdziale, stanowiło pr óbę usytuowania się
w okr eślonym „modelu inter pr etacji”, jednym z wielu, co zawsze jest r odzajem
samookr eślenia, decyzją natur y, nie da się ukr yć, światopoglądowej. Żaden wybór co
do metody nie jest poza-światopoglądowy; pr zekonują nas o tym T er esa Walas i
Er azm Kuźma w swych r ozpr awach na temat inter pr etacji liter ackiej. 5 3 Pier wszy
autor wyr óżnia i opisuje następujące modele inter pr etacji:
- S a k r a l n y, w któr ym:
„wszystkie części składowe obsadzone są pr zez war tości niekwestionowane. Mówi
Bóg (Najwyższy Autor ytet), słowo-tekst ma postać natchnioną i zawier a w sobie
Objawienie; inter pr etacja jest odsłanianiem Pr awdy, a inter pr etator znajduje się
pod okiem i opieką Autor ytetu or az w polu oddziaływania jego siły”. 5 4

− F o r m a l n y. W modelu tym zachowana zostaje opozycja tego, co
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powier zchniowe, i tego, co głębokie, odłącza się ona wszakże od pojęcia sensu, w
któr ego miejsce pojawia się kategor ia str uktur y for malnej. 5 5

− S e n s u a l n y. Stanowi wyr a źną opozycję do modelu s y m b o l i -c z n e g o:
„utwór nie jest po to by go inter pr etować, lecz by mile sobie po nim błądzić
odkr ywając sensy cząstkowe, któr ych nic nie każe składać w jedno (…) znika sens
jako coś, co utwór zawier a”. 5 6
Kontakt z tekstem służy doświadczaniu pr zyjemności, r ozkoszowaniu się nim.
Jednak „pr agnienie bez-znaczeniowości (…) na obszar ze kultur y można uznać za
r ównoważnik «poędu ku śmier ci»”. 5 7

− D y s e m i n a c y j n y. W wer sji „łagodnej” opier a się na inter tekstualizmie;
uznaje jedynie „nieskończoność mylnych odczytań” (nie mylić z wieloznacznością
w modelu symbolicznym); ma miejsce „swoiście pojęta wolność od sensu”. W
wer sji r adykalnej związany jest z filozofią postmoder nistyczną i dekonstr ukcjonizmem. 5 8 Char akter yzuje go:
„agr esja w stosunku do war tości tr adycyjnych (…) znika sens, zamieniony w
swobodną gr ę znaczących, znika utwór pojmowany jako całość, słychać jedynie
chr zęst samor epr odukujących się tekstów (…) czytanie dekonstr ukcyjne jest b y c i
e

m

n

i

g

d

z

i

e,

r ozkosznym

zawieszeniem

bytowości,

wyr aźnie

pr zeciwstawionym her meneutycznemu u s t a n a w i a n i u

b y t u w akcie inter pr etacji”. 5 9

T e destr uktywne tendencje mają szer oko idące konsekwencje:
„Agr esywność w stosunku do powszechnie pr zyjmowanego systemu war tości ma
swoje źr ódło nie tylko w chęci spr ostowania nowoczesnej myśli naukowej. Pasja
niszczenia i duch negacji, jakie władają tą kr ytyką, jej łatwo dostr zegalny, choć też
niekiedy mylący nihilizm, któr y kojar zy się z popędem ku śmier ci, mają - jak się
wydaje - swój odpowiednik i swoje uzasadnienie emocjonalne w pr agnieniu bycia
nigdzie,

wymknięciu

nieoznaczności”

jest

się

kategor iom,

skr ajnym

kultur ze,

pr zeciwieństwem

człowieczeństwu”.
„utopii

Ta

metafizycznej,

„utopia
któr ej

ośr odkiem były pr awda i sens”. 6 0
- S y m b o l i c z n y. Można, lecz nie musi się go uznawać za zeświecczoną postać
modelu s a k r a l n e g o. Kor elatem pojęcia inter pr etacji będzie w tym modelu
pojęcie s e n s u czy też,
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c a ł o ś c i

h i p o t e z a

s e n s u. Sam akt inter pr etacji pr zedstawiany bywa

metafor ycznie za pomocą takich pojęć, jak „wysiłek”, „zmaganie się”, „docier anie
do sensu”, „wydzier anie tajemnicy”. Mówi się o str ategiach wczucia, pr acy, walki
i śledztwa. 6 1
„Autor tekstu obdar zony jest autor ytetem, a jego słowo budzi zaufanie, sztuce
zaś pr zypisuje się r olę pr ofetyczną lub tr aktuje się ją jako odmienny r odzaj poznania.
W ten sposób pojmują inter pr etację wszelkie szkoły idealistyczne - od r omantyzmu
po her meneutykę”. 6 2
- A l e g o r y c z n y. Mamy w nim r ównież do czynienia z „dwoistą modalnością
wypowiedzi”, z tym, co dane bezpośr ednio, i z tym, co ukr yte. Znalezienie jednak
powiązań między tymi dwiema możliwościami nie nastr ęcza większych tr udności,
r ządzą

bowiem nimi

stałe r eguły.

Można

mówić o szyfr ze i deszyfr acji,

posługiwaniu się pr zez inter pr etator a „kluczem do r ozumienia tekstu. 6 3
- H e r m e n e u t y c z n y (wyeksponowany pr zez autor a niniejszej pr acy na sam
koniec). Uznać go można za modyfikację
s y m b o l i c z n e g o

modelu inter pr etacji. Poniższe stwier dzenia będą

dopełnieniem tego, co już w tym r ozdziale powiedzieliśmy o her meneutyce. W
modelu tym zachowane jest pojęcie sensu, któr e:
„pozwala

się opisać

jedynie jako

zdar zenie,

zajście między wyzwaniem

stawianym pr zez tekst i odzewem czytelnika - inter pr etator a”. Mówi się też o
«ocaleniu

sensu»

o

powołaniu

do

istnienia

r ównocześnie

sensu

i

podmiotu.

„Pokonując oddalenie między sobą a tekstem, inter pr etator ma wcielić jego sens do
r ozumienia siebie: «r ozumienie wyr ażeń wieloznacznych lub symbolicznych jest
momentem r ozumienia s i e b i e, podejście s e m a nt y c z n e zwiąże się w ten sposób z podejściem r e f l e k s y j n y m»” 6 4 - pisze
Ricoeur . Podmiot inter pr etując znaki, inter pr etuje siebie.
„W modelu her menteutycznym może być usunięte zagr ożenie antywar tościami,
jakie niosą ze sobą kategor ie myślenia wywiedzione z «posiadania» a także
«posługiwania się» (sensem), jak r ównież największe niebezpieczeństwo: wyczer pania
sensu, czyli śmier ci utwor u, r ozumianej jako pr zekształcenie go w obiekt czysto
muzealny. Akt inter pr etacji to pr zywr acanie życia i mowy tekstowi («to nie tylko akt
pojmowania dokonany dla r ozumienia, ale także walka o życie symbolu, walka, by
symbol pr zemówił, by pozwolić mu mówić» - Ricoeur ), podmiotowi zaś - bytowości
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szczególnego typu. Model więc her meneutyczny wypełniony jest pr zez war tości
egzystencjalno - ontologiczne”. 6 5

Decyzja autor a niniejszej pr acy o wybor ze symboliczno- hermeneutycznego
modelu inter pr etacji, któr y posłuży odczytaniu III części Dziadów, wynika nie tylko z
osobistych pr efer encji, ale r ównież stąd, że ten typ odbior u i r ozumienia dzieła
wydaje się wyjątkowo pr zystający do liter atur y char akter yzowanej następująco:
„Dla duszy r omantycznej wyobr ażać to zar azem twor zyć i znać, to uczestniczyć
z miłością w życiu wszechświata (…) Dzieło sztuki pr zestaje być tylko wier nym
zwier ciadłem okr eślonego świata (…) Realistyczna kopia danych zmysłowych jest
zdr adą

r z e c z y w i s t o ś c i

duchowej: ta tkwi w metafor ycznych

odpowiedniościach wszechświata” (J. Star obiński). 6 6
Podstawą r omantycznego par adygmatu stała się:
„Wizja świata jednego, widzialnego i niewidzialnego, w któr ym pr zez to, co
widzialne, pr ześwieca to, co niewidzialne, a między jednym a dr ugim pr zebiega
impuls wiecznego por ozumienia…” (M. Janion). 6 7
„Wszyscy wielcy poeci r omantyczni są mitotwór cami, symbolistami, a ich
twór czość

należy

r ozumieć

jako

pr ośbę

stwor zenia

całościowej

mitycznej

inter pr etacji świata, do któr ego poeta posiada klucz” (R. Wellek). 6 8
„Poezja - z r acji swych wyobr ażeniotwór czych funkcji nawiązujących do
pr zedr acjonalnych doświadczeń człowieka - była szczególnie pr edestyno-wana do
odegr ania głównej r oli w zamier zonym pr zez r omantyków dziele. Ona właśnie, za
pośr ednictwem uczucia, mar zenia, olśnienia, docier ała do utajonych, niewidzialnych,
duchowych war stw r zeczywistości i objawiając je - nadawała r ealny kształt
pr zyszłemu scaleniu świata” (M. Zielińska). 6 9
„Pr awie wszyscy z r omantycznych poetów czytali Swedenbor ga i Boehmego,
sięgali do Plotyna i zaczynali swe studia nad pismem bytu od r oślin, idąc za
Signatura rerum (…)zaczynano patr zeć na świat jak na r odzaj tekstu i myśleć o nim
sposobem filologicznym, co miało dalekie konsekwencje (…) Jako czytelnik księgi
świata człowiek staje się - powiedzą niemieccy r omantycy - Mesjaszem natur y, co
chyba należy r ozumieć tak, że «zbawia» ją od istnienia nic nie znaczącego. Sytuacja
komunikacyjna nabier a w ten sposób wagi pr zeznaczenia - także i dlatego, że dopier o
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«r oztajemniczając» znaki człowiek stawał się do końca sobą” (M. Piwińska). 7 0
Geor ges Gusdor f, podobnie jak cytowani wyżej badacze, podkr eśla znaczenie
wyobr aźni dla r omantyków jako „mocy, któr a zakor zenia osobę ludzką w bycie i
pr zywr aca jej pewność ontyczną”. 7 1
„Poezja

r omantyczna

-

pisze tenże autor

- ogłasza

natchnionego poetę

wyr azicielem bytu (…) Poezja otwier a pr zez ludźmi uwolnionymi od codzienności i
jej pr zymusów - tym gr oźniejszych, że wskutek pr zyzwyczajenia pr zestano je
r ozpoznawać - nieskończoną otchłań bytu, ontyczne okno i dr ogę r atunku dla ludzi
nowych czasów (…) Człowiek r omantyzmu nie umar ł. Nawiedza obr zeża naszej
kultur y, nieustanny wyr zut sumienia wobec pr zytłaczających ogr aniczeń cywilizacji
pr zemysłowej i technicznej or az kultur y masowej. Wszelki spr zeciw świadomości w
imię pr zeżyć wewnętr znych, a pr zeciw ur oszczeniom świata, w imię wyobr aźni, a
pr zeciw r ozumowi zmechanizowanemu - pochodzi ze źr ódła wiecznego r omantyzmu.
(…)
Myśl Bacona

o człowieku wr zuconym w natur ę zakłada istnienie mar twej

natur y, któr ą człowiek dzięki technice wykor zystuje dla swego pożytku. Podjęli to
potem Kar tezjusz i Kar l Mar x. Jednak człowiek nie jest obcy w pr zyr odzie, on do
niej należy. Wcielony w nią, winien r ozpoznać w niej ciało swego ciała i odczytać
zar ys swego pr zeznaczenia. Wieczna lekcja, którą nam daje r omantyzm, dotyczy
statusu ludzkiego bytu. Nie można go pojąć poza antr opo-kosmologią, kier owaną
pr zeczuciem wspólnoty wszechświata”. 7 2
Nietr udno

dopatr zeć

się

wątków

łączących

„wieczny

r omantyzm”

współczesnym symboliczno-her meneutycznym pojmowaniem inter -pr etacji,

ze

dzieła

sztuki, człowieka i świata. Uważam za wielce wskazane, bo zabezpieczające pr zez
r edukcjonizmem,

czytanie ar cydzieła

r omantycznej

liter atur y

pr zykładając

doń

pojęcia pokr ewnego par adygmatu: podobne - podobnym. Jak na to odpowie wielki
dr amat? Czym pr zemówi do tak nastawionego współczesnego odbior cy? Odpowiedzi
na te pytania szukać będziemy na kolejnych str onicach niniejszej pr acy.

Pr zypisy
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roz mowy
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ten

wyra z ił
tema t

z a miesz cz onej w „ Tea trz e” : „ J a nusz Ma jcherek: … chcia łem z a pyta ć Cię, Lesz ku, o
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ja k

historyk

litera tury.
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ROZDZIAŁ III
SYMBOLIKA AGRARNO - WEGETACYJNA

Już w scenie I napotykamy dwa r odzaje symboliki wyznaczającej podstawowe
sensy III części Dziadów. Nar odowe mister ium mesjanistyczne jest tu wyr ażone
dwoma uzupełniającymi się wer sjami: pod postacią analogii z pasją Chr ystusa or az w
szacie symboliki agr ar no-wegetacyjnej. Ramą fabular ną dla tych ujęć jest dialog
pr owadzony potajemnie pr zez „kilku więźniów młodych” 1 w czas Nocy Wigilijnej w
celi

bazyliańskiego

klasztor u

zamienionego

na

więzienie.

Symbolika

pasyjno-

r ezur ekcyjna uzyska kulminację w scenie V, stanowiąc motyw główny obr azowania
wizji Księdza Piotr a; pr zyjdzie mi zająć się nią dokładnie w r ozdziale II. T er az
omówię kolejną z wymienionych - ta bowiem, r epr ezentowana pr zez naczelny obr az
ziar na, osiąga swą pełnię w scenie „więziennej” już na wstępie ar cydr amatu.

Ziarno
1.
Jego pojawienie się w dr amacie zapowiada pr ozator ska Pr zedmowa otwier ająca
utwór , gdzie autor mówi o tępieniu „w zarodzie samym”. „Dzieci i młodzież” polska
poddani „mękom” pr ześladowań ze str ony car atu pr zedstawieni są metafor ycznie w
kategor iach biologicznych. Słowo „z a r ó d” lokuje się znaczeniowo blisko takich
wyr azów jak „zar odek”, „nasienie”, „ziar no”, „embr ion” pr zy czym metafor a kier uje
jego sens w str onę por ządku war tości, idei, w wyniku czego uzyskuje ono znaczenie
nośnika war tości, jaką jest „nadzieja”. Widoczne są tu pier wsze zar ysy i kontur y
obr azowania młodego pokolenia w kategor iach ofiar y-ziar na, nośnika tr eści istotnych
dla
ż y c i a - co jest funkcją każdego nasienia - wszakże w tym wypadku chodzi o tr eści
istotne dla ż y c i a

n a r o d u. W tym pier wszym zar ysie metafor a nie zyskuje

jeszcze głębi symbolu powiadamiającego o tajemnicy odr odzenia, nastąpi to, jak
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powiedzieliśmy, w scenie I. Zaczyna jednak swe działanie r uch wyobr aźni poetyckiej
zjawiskami natur alnymi malującej to, co leży w sfer ze duchowej, obr azami ze świata
pr zyr ody, bytu mater ialnego uobecniającej świat idealny - dziedzinę war tości:
Pr zedmowa wymienia „nadzieję” a dalej „braterską zgodę i miłość młodych
więźniów”, scena I pr zyniesie wieść o kolejnych „tr eściach” skupionych w ziar niemłodzieży, i te najsilniej powiąże z mister ium śmier ci i odr odzenia.
Wyr ażenia „ziarno zboża” użył jako pier wszy Józef (sc. I, w. 294), któr ego
słowa są r eakcją na opowiadania Jana i Jana Sobolewskiego.
W swej r elacji o tym, jak pr zebiegało żegnanie się ludu wileńskiego ze żmudzkimi
studentami wywożonymi na Sybir , Jan Sobolewski stosuje aluzje a nawet analogie
odnoszące cier pienie jednego z „Małych chłopców”, Wasilewskiego, do Męki
Pańskiej. „Dziatwa”, z któr ej „najmłodszy, dziesięć lat, nieboże”, nosi na sobie
ślady sr ogich pr ześladowań odmalowane pr zez opowiadających świadków nader
r ealistycznie pr zy

jednoczesnym odnoszeniu

ich

do

pasji

Jezusa.

Na

koniec

spr awozdania Sobolewskiego w modlitewnym wezwaniu pojawia się konstatacja, że
mamy do czynienia z „ofiarą dziecinną” o niewinności dor ównującej Chr ystusowej.
Relacje o depor tacjach pr zygnębiły zebr anych w celi Konr ada więźniów. Modlitwy
Sobolewskiego i Ks. Lwowicza będące znakiem ufności w sens „ofiar dziecinnych”
giną w pr zygniatającej większość atmosfer ze beznadziei, któr ą łatwo wyczytać ze
słów Adolfa i Jankowskiego (w. 302-303 i 307-310). W takiej to atmosfer ze,
bezpośr ednio po wysłuchaniu „niedobrych nowin” z miasta, Józef

ekspr esyjnie

wyr aża anor malność postępowania car a wobec Polaków, któr e pr zejawia się właśnie
w „tępieniu” tych najmłodszych, pr zy czym wywód swój ujmuje nie dyskur sywnie
lecz par abolicznie”:
Czytałem ja o wojnach (…)
(…)
Ale car mędrszy, srożej, głębiej Polskę krwawi,
On nawet ziarna zboża zabiera i dławi;
Szatan mu metodę zniszczenie tłumaczy
(sc. I, w. 289-295) (podkr . W.G)
Kontekst wypowiedzi jasno wskazuje, że „ziarna zboża” to par aboliczne okr eślenie
dla

„wziętych na męki

dzieci

i

młodzieży”; zar azem to właściwy początek

39

obr azowania wegetacyjnego odnoszonego w dr amacie do „całej Polski młodej” a w
konsekwencji do nar odu polskiego.
Pr zypowieściowo-metafor yczne ujęcie sytuacji młodych patr iotów podtr zymuje i
r ozwija kolejny r ozmówca, któr ym jest Żegota. Najpier w podkr eśla swe kompetencje,
by móc wyr okować w taki sposób o spr awie, swoją znajomość dziedziny agr ar nej:
Józef nam coś o ziarnkach mówił, - na te mowy
G o s p o d a r z winien z miejsca swego odpowiedzieć.
(w. 322 - 323) (podkr . W.G.)
„Gospodarz”, r olnik, to ktoś nieustannie stykający się z natur alnym pr ocesem
wegetacji: obumier aniem i r ozwojem r oślin, z „tajemnicą nar odzin, śmier ci i
odr odzenia, jaką możemy zaobser wować w r ytmie pr zyr ody” 2 . Żegota jest r olnikiem i
kimś jeszcze… W tym miejscu należy wyjaśnić, że pod nazwiskiem bohater a kr yje się
osoba Ignacego Domejki. Sławny ów filomata nie został objęty wyr okiem pr ocesu, o
któr ym mowa w dr amacie. Po jego zakończeniu r zeczywiście gospodar ował w
Lidzkiem. T o nie wszystko, mamy do czynienia z postacią późniejszego wybitnego
uczonego: geologa, miner aloga, gór nika o światowej sławie i niebywałych zasługach
dla r ozwoju gospodar czego i kultur alnego Chile. Uczestnik powstania listopadowego,
zmuszony emigr ować z kr aju mógł r ealizować swe powołanie jedynie daleko od
ojczyzny, aż na dr ugiej półkuli. Do końca życia jednak utr zymywał więź z kr ajem 3 .
Rolnik i geolog to w wypadku człowieka r omantyzmu połączenie, któr e niesie z
sobą głębokie konsekwencje światopoglądowe, gdyż oznacza w dwójnasób znawcę
tajemnic „tellur ycznych głębin”. Mir cea Eliade poucza nas o tym, że r olnicy, gór nicy
i kowale od pr adawnych czasów obcowali z sacrum pojmując Ziemię, codzienny
żywioł ich pr acy i bytu, „jako uniwer salną Genetr ix” 4 .
„Jeśli ziemię utożsamia się z Matką, to wszystko, co zawier a w swych
wnętr znościach,

jest

r ównoznaczne z embr ionami, istotami żywymi w tr akcie

«dojr zewania», to znaczy wzr ostu i r ozwoju (…) Są to bar dzo star e koncepcje.
Kopalnie, podobnie jak ujścia r zek, utożsamiano z macicą Ziemi-Matki (…) istnieje
tajemna symetr ia między metalur gią i położnictwem” 5 .
Podobna symetr ia występuje pomiędzy oper acjami metalur gicznymi i zajęciami
r olniczymi, któr e wspólnie „implikują płodność Ziemi - Matki”, w ten sam hor yzont
duchowy wpisuje się alchemia 6 .
Ku temu par adygmatowi kier uje się też r omantyczne pojmowanie natur y,
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odczuwanie jej wewnętr znych pr aw i tajemnic. Mar ia Janion pisze o tym następująco:
„Henryk von Ofterdingen (1802) Novalisa i Runenberg (1804) T iecka. Słynny
r omantyzm kopalni, podziemia, głębi, wnętr za znalazł swój temat. W Falun była nie
tylko kopalnia - był r ównież gr ób, konser wujący ciało i to w sposób niejako
natur alny, samą «siłą miner ałów», «potęgą życia miner alnego», któr e r omantycy - za
alchemikami - tak uwielbiali. W ciemnej głębi ziemi ukr ywało się więc życie, co
potwier dzało tr wałe pr zekonania r omantyczne zar ówno o Życiu, jak o Ziemi (…) Ci
r omantycy umieli, mówiąc słowami Mickiewicza, «zważać w kuźni natury klejnotów
robotę» (…) Już Wer ter wie o tym, że twór cza pr aca wr e właśnie pod ziemią - tam
jest pr awdziwe skupisko życia: «I widziałem, jaką pr acą i twor zeniem pr zenikają się
wzajem w głębiach ziemi wszystkie niezbadane siły». Stwór cze moce chtoniczne dopowiedzielibyśmy

w języku

współczesnego

mitoznawstwa

i r eligioznawstwa.

Zstępuje ku nim Novalisowski «mistyczny gór nik» z Henryka von Ofterdingen.
Zstępując w głąb ziemi, zstępuje w głąb duszy, w «ciemną głąb» powołania
ludzkiego” 7 .
Ów „człowiek wewnętr zny”, do któr ego schodzi się w podziemia duszy, zdanie
m autor ki „może być pojmowany zar ówno po fr eudowsku

- jako «człowiek

podświadomy», jak i po jungowsku - jako «człowiek ar chetypiczny» 8 .
Pr zytoczone cytaty i wcześniejsze ustalenia biogr aficzne wskazały nam na
per spektywę, zgodnie z któr ą należałoby pr zyjr zeć się uważniej postaci Żegoty, temu
co ma do oznajmienia, szczególnej r oli, jaką odgr ywa jego wystąpienie w budowaniu
podstawowych znaczeń III części Dziadów. Nie wybitny poeta Konr ad oznajmi
mister yjną „prawdę” pr zyjaciołom „współwięźniom” ale r olnik Żegota; nie lot ku
gwiazdom impr owizującego dumnego wieszcza jest pr zestr zenią, z któr ej pr zynesione
jest pier wsze w dr amacie objawienie, pr zychodzi ono z położonego wśr ód pól
wiejskiego gospodar stwa:
KS. LW OW ICZ
I skądże się tu wziąłeś, Żegoto kochany?
Kiedy?
ŻEGOTA
Dziś mię porwali z domu, ze stodoły.
KS. LW OW ICZ
I ty byłeś gospodarz?
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ŻEGOTA
Jaki! Zawołany.
Żebyś ty widział moje merynosy, woły?
Ja, co pierwej nie znałem, co owies, co słoma,
Mam sławę najlepszego na Litwie ekonoma.
(sc. I, w. 29 - 36)
Rolnik i (pr zyszły gór nik) - wiemy już dlaczego to jemu Mickiewicz mógł
pr zyznać r olę mystagoga, choć nie pr ofety i pr or oka (tę bowiem zar ezer wował dla
Ks. Piotr a w W idzeniu) - z wypowiedzi Żegoty (w. 45-51) wynika, że nie ma on
pojęcia o „przyszłych wypadków i następnych lat” biegu. Jego mister yjna wiar a
wyposaża go jednak w odr óżniający od pozostałych „spółwięźniów” optymizm i
nadzieję na pozytywny obr ót spr aw. Optymizm mitu agr ar nego, któr y ukonstytuował
już osobowość „ekonoma”, nie dopuszcza doń uczuć i postaw pesymistycznych, jakie
ogar nęły towar zyszy więziennej niedoli. Zadaniem Żegoty jest pr óba pr zepr owadzenia
w

celi

-

użyję

tr afnego

sfor mułowania

Włodzimier za

Sztur ca

-

„mister ium

wskr zeszenia nadziei”. Nie for mułuje on apoka-liptycznej wizji pr zyszłości jak Ks.
Piotr , ale r ozwijając r ozpoczętą pr zez Józefa par abolę, wyposażą ją w symboliczną
głębie,

któr a

ewokować

ma

jedyną

w swoim r odzaju

mister yjną

pewność o

zwycięstwie dobr a i życia nad mocami zła i śmier ci - pewność, któr a pr zynosi
nadzieję, optymizm i wewnętr zny spokój nawet, gdy gór ę bior ą złe wypadki i wieści.
Jako mystagog w swoiście „eleuzyńskim” obr zędzie występuje Żegota, gdy mówi do
pr zyjaciół:
Lubo car wszystkie ziarna naszego ogrodu
Chce zabrać i zakopać w ziemię w swoim cesarstwie,
Będzie drożyzna, ale nie bójcie się głodu;
Pan Antoni już pisał o tym gospodarstwie
/…/
Znacie bajkę Goreckiego?
A raczej p r a w d ę?
(w. 324 - 328) (podkr . W.G.)
W kultur ach r eligijnych mister yjny obr zęd wtajemniczenia nie może obyć się
bez tekstu-mitu,

któr y opowiada

histor ię świętą i zar azem objawia sakr alną

tajemnicę 9 . Nasz młodzieniec ma do dyspozycji tego r odzaju tekst, posłużył się
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„bajką Goreckiego”, któr ą anonsuję jako wyr azicielkę „p r a w d y”. Żegota jako
nie-pr or ok nie wypowiada własnego natchnionego (podyktowanego pr zez Boga)
tekstu, ale sięga do istniejącego już w tr adycji (liter ackiej) i niczym mistagog ma
dopr owadzić wtajemniczonych do pojęcia jego „prawdy” jako war unku wewnętr znej
pr zemiany.

Żegota-r olnik

(i

dodajmy

gór nik)

„jest”

mystagogiem

agr ar nego

mister ium ziar na (mocy życia tkwiących w łonie ziemi) tłumaczącego według
własnego i uniwer salnego wzor u cały byt łącznie z losami ludzi i nar odów.
Pr zedstawienie zr ezygnowanej br aci filomackiej niosącej pozytywne sensy wykładni„prawdy”, to cel r ecytacji pr zez filomatę - „gospodarza” bajki Gor eckiego. Oto jej
tr eść:
ŻEGOTA
Gdy Bóg wygnał grzesznika z rajskiego ogrodu,
Nie chciał przecie, ażeby człowiek umarł z głodu;
I rozkazał aniołom zboże przysposobić
I rozsypać ziarnami po drodze człowieka.
Przyszedł Adam, znalazł je, obejrzał z daleka
I odszedł; bo nie wiedział, co ze zbożem robić.
Aż w nocy przyszedł diabeł mądry i tak rzecze:
«Niedaremnie tu Pan Bóg rozsypał garść żyta,
Musi tu być w tych ziarnach jakaś moc ukryta;
Schowajmy je, nim człowiek ich wartość dociecze».
Zrobił rogiem rów w ziemi i nasypał żytem,
Naplwał i ziemią nakrył, i przybił kopytem; Dumny i rad, że boże zamiary przeniknął,
Całym gardłem rozśmiał się i ryknął, i zniknął.
Aż tu wiosną, na wielkie diabła zdziwienie,
W yrasta trawa, kwiecie, kłosy i nasienie.
O wy! co tylko na świat idziecie z północą,
Chytrość rozumem, a złość nazwacie mocą;
Kto z was wiarę i wolność znajdzie i zagrzebie,
Myśli Boga oszukać - oszuka sam siebie.
(sc. I, w. 330-349)
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Jednak r ola mystagoga wobec pr zyjaciół nie powiodła się Żegocie. Nie odebr ali
oni pr zesłania płynącego z bajki o ziar nach zboża. Nie dotar ło ono do ich
świadomości, nie por uszyło str un duchowych. Świadczą o tym r eakcje młodzieńców:
Jakub, zdaje się, odczytał w opowieści jedynie antycar ski paszkwil, Fr ejend niewiele
pojął, pr zesłania nie odkr ył, skr ytykował nadmier ny her metyzm tekstu, pochwalił
„konkr etne” „piosenki” filomackie:
JAKUB
Brawo Antoni! pewnie W arszawę nawiedzi
I za tę bajkę znowu z rok w kozie posiedzi.
FREJEND
Dobre to - lecz ja znowu do Feliksa wracam.
W asze bajki - i co mi to za poezyje,
Gdzie muszę głowę trudzić, niźli sens namacam;
Nasz Feliks z piosenkami niech żyje i pije!
(w. 350 - 355)
Gr upa patr iotycznej młodzieży okazuje się wewnętr znie niepr zygotowana, niezdolna
do pojęcia i pr zyjęcia mister yjnej pr awdy o śmier ci i odr odzeniu. Pytanie: dlaczego?
Otóż jest r zeczą znaną z badań etnologów i r eligioznawców, że gdziekolwiek
mamy do czynienia z mister ium, czyli r ytami wtajemniczenia kandydatów w sakr alne
pr awdy-tajemnice, potr zebne są zabiegi mające na celu wpr owadzenie tychże adeptów
w specjalny stan dyspozycji, wewnętr znej gotowości do pr zyjęcia tr eści kr yjącej się
za symbolami obr zędu. Całość owych zabiegów składa się na inicjację. Bar dzo
ważnym elementem, niezbędnym wr ęcz w dr odze ku wyższej świadomości, jest
pr zejście pr zez fazę oczyszczającą zapewniającą pr ostotę ser ca i wewnętr zny pokój.
T ak było w klasycznych agr ar nych mister iach eleuzyńskich:
„Obr zęd r ozpoczynano zwykle od r ytualnej kąpieli mor skiej. Mistowie musieli
się bowiem obmyć ze wszystkiego, co mogło kalać ich umysł, ciało i wyobr aźnię.
Następnie r ozpoczynała się oświetlona pochodniami ur oczysta pr ocesja, zmier zająca
do Eleusis (…) Wtajemniczenia kandydatów odbywały się w obszer nym, zamkniętym
pomieszczeniu. Pr zed wejściem do niego każdy, kto chciał poznać tajemnicę
mister iów, musiał oczyścić się ponownie obmywając r ęce świętą wodą” 1 0 .
„Wspólny wszystkim mister iom jest r ytua ł pr zemawiający do uczucia (…)
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Wszystko

jest

obliczone,

aby

zmusić

do

koncentr acji

wewnętr znej,

któr ą

uniemożliwia nor malnie zgiełk życia …” 1 1 .
Natomiast dalekowschodnia psychologia jogi poucza, że by osiągnąć stan
koncentr acji należy kultywować „ogólną życzliwość, współczucie, zadowolenie,
obojętność wobec szczęścia i nieszczęścia” i pr zez nie oczyszcza się świadomość
(podkr .

W.G.) 1 2 .

W

chr ześcijaństwie

do

pełnego

pr zeżycia

mister ium

euchar ystycznego niezbędna jest także faza oczyszczająca:
„Wewnętr zna pokuta chr ześcijanina może wyr ażać się w bar dzo zr óżnicowanych
for mach. Pismo święte i Ojcowie Kościoła kładą nacisk szczególnie na tr zy for my:
post, modlitwę i jałmużnę. Wyr ażają one nawr ócenie w odniesieniu do samego siebie,
do Boga i do innych ludzi. Obok r adykalnego oczyszczenia, jakiego dokonuje chr zest
lub

m ę c z e ń s t w o (podkr . W.G.), wymienia się jako śr odek otr zymania

pr zebaczenia gr zechów: wysiłki podejmowane w celu pojednania się z bliźnimi, łzy
pokuty, tr oskę o zbawienie bliźnich, wstawiennictwo świętych i p r a k t y k o w a n
i e
m i ł o ś c i (podkr . W.G.)” 1 3 .
Pr zytoczyliśmy wywodzące się z r óżnych tr adycji r eligijnych zasady, któr e
stanowią war unek uzyskania wewnętr znej dyspozycji do pr zeżycia mister ium. Daje
się zauważyć podobieństwa: człowiek może dotr zeć do odr adzającej go mister yjnej
pr awdy, gdy oczyścił się z gr zechu i złych skłonności or az pr zyjął postawę
życzliwości, miłości wobec bliźnich, pr zebaczenia, pr zyjmowania cier pień, a co za
tym idzie, uzyskał stan wewnętr znego pokoju i koncentr acji.
Jesteśmy w punkcie, w któr ym możemy już odgadnąć, jakie były pr zyczyny
niepowodzenia Żegoty, któr e dopr owadziły do zbagate-lizowania jego pr óby
e c e n i a

pr zyjaciół pr awdą mister ium agr ar nego. Młody „gospodarz”

o ś w i
mógł się

spodziewać, że spotka kolegów j u ż wewnętr znie usposobionych i pr zygotowanych:
pr zestr zeń więzienia wykazuje w dr amacie wiele cech pr zestr zeni inicjacyjnej a więc
oczyszczającej (będziemy o tym mówić), wiemy nawet, że inicjacja młodzieńców już
się r ozpoczęła
(zanalizujemy

ją

r epr ezentuje ją
w

r ozdziale

pr zemiana
VI),

Gustawa

ponadto

w Konr ada

bohater owie

w Pr ologu

wykazują

wiele

najszlachetniejszych uczuć i pobudek, aż do ofiar ności za siebie nawzajem i ojczyznę
(T omasz, Fr ejend). Jednak wychodzący do „spółwięźniów” z pr zesłaniem o ziar nie
Fr ejend natr afia na osoby, któr e j u ż inicjowane są w inny r ytuał, ich dusze są w
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dyspozycji opar tej o inne zasady niż wspomniane wyżej, skłaniają się ku mister ium-n
a

o p a k, jakim jest k u l t

s p i s k u.

T o co myśli i czuje większość w tym towar zystwie, i co stoi w opozycji do
stanu wymaganego od wtajemniczanych czyli mystów, wyr ażają tr zy odśpiewane
pieśni. Jankowski już wcześniej wyr zekł, że dr wi z wiar y Ks. Lwowicza w opiekę
boską nad pr ześladowanymi Polakami (sc. I, w. 307 - 312). Chwilę po r ecytacji
Żegoty ostr o atakuje postawę zaufania w pomoc Jezusa i Mar yi. Wyr aża to w pieśnipseudo-modlitwie, modlitwie-bluźnier stwie, a więc modlitwie-n a o p a k:
(…)
Póki cała carska szyja,
Jezus Maryja,
Póki Nowosilcow pija,
Jezus Maryja,
Nie uwierzę, że nam sprzyja
Jezus Maryja.
(sc. I, w. 368 - 373)
T a par odia modlitwy, negacja pr owidencjalizmu ukazuje całą pr zepaść, jaka
dzieli młodzieńców od mister yjnej postawy, któr ej wystar czają znaki-symbole (np.
ziar no) do tego, by uwier zyć w pr zewagę Dobr a nad Złem. W pieśni z szybkiej
inter wencji Boga w histor ię czyni Jankowski war unek wiar y; obnaża tym samym
niezdolność do wyjścia poza r acjonalną per spektywę faktów wpr ost pr zemawiających
do

r ozumu

i

wykazuje

„uwiąd”

zdolności

„czucia”,

zdolności

pozwalającej

wnioskować z analogii, słyszeć „mowę symboli” i z niej czer pać dość ener gii do
wiar y.
Z anty-wiar y wyr asta anty-nadzieja, któr ą ujawnia w swej pieśni Feliks. Antynadzieja, a wr az z nią anty-r adość pobr zmiewa w pseudo-humor ystycznej albowiem
zajadle sar kastycznej pieśni. Miała to być wesoła, śmieszna piosenka - Fr ejend
chwali poczucie humor u Feliksa. Znaczące jest, jak okr eśla tę zdolność pr zyjaciela:
Ej, Feliksie, żebyś ty nas trochę pocieszył!
Ty, jeśli zechcesz, w

p i e k l e

d i a b ł a

byś

rozśmieszył.
(sc. I, w. 316 - 317) (podkr . W.G.)
Diabelski jest humor Feliksa, diabelska r adość i nadzieja, co zasadza się na
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ufności, że:
(…)
W minach kruszec kując młotem,
Pomyślę: ta mina szara
To żelazo, - z niego potem
Zrobi ktoś topór na cara.
Gdy będę na zaludnieniu
Pojmę córeczkę Tatara;
Może w moim pokoleniu
Zrodzi się Palen dla cara.
(sc. I, w. 424 - 431)
Pr zypomnijmy: „Palen” - hr abia Piotr Pahlen, minister r osyjski, or ganizator
spisku, któr y dopr owadził do zamor dowania car a Pawła I (1801) 1 4 . Dalej Feliks
śpiewa, że być może len i konopie wyhodowane pr zez niego na wygnaniu posłużą do
wykonania „szarfy dla cara” - szar fą stanowiącą dekor ację mundur u car skiego
udusili spiskowcy Pawła I 1 5 . Żałosny obr az polskiego wygnańca wyłania się z tej
piosenki: to człowiek któr ego motor em działania, tr eścią życia, jedyną nadzieją ma
być nienawiść i chęć odwetu. O innych konstr uktywnych uczuciach o pozytywnej,
budującej nadziei, o innym niż spiskowe r ozwiązaniu nie ma tu mowy. Nadzieja
dysząca zemstą - to już chyba nie nadzieje, ale obsesyjna wola zemsty tłumiąca
poczucie beznadziejności.
Anty-wiar a i anty-nadzieja - pojawia się też tr zecia cnota zapr zeczona: antymiłość czyli skr ajna nienawiść, gotowość do bezpośr edniego wykonania wyr oku
zemsty. Słychać pr zer aźliwe wołanie Konr ada, któr emu wtór uje bez opamiętania
większość towar zystwa-Chór . Konr ad śpiewa:
Pieśń ma była już w grobie, już chłodna, Krew poczuła - spod ziemi wygląda I jak upiór powstaje krwi głodna:
I krwi żąda, krwi żąda, krwi żąda.
Tak! zemsta, zemsta, zemsta na wroga
Z Bogiem i choćby mimo Boga!
(Chór powtarza)
(…)

(w. 463 - 482)
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Nie pr zytaczam całości, odsyłam do dr amatu. Pr ogr amem Konr ada jest, kr ótko
mówiąc,

zar ażanie r odaków jadem nienawiści, uczynienie z nich zbior owości

spiskowców wyznających jako jedyną etykę - etykę zemsty. „Zemsta na wroga” ma
być sposobem na odzyskanie wolności. I w tym tkwi nier ozwiązywalny par adoks tak
Konr ada jak i wszystkich spiskowców: szlachetny cel ma być osiągnięty dr ogą
podstępnego mor du, ma uświęcić nieetyczne, niechr ześcijańskie śr odki. Ów dylemat
wczesnego r omantyzmu, dylemat Konr adów (i Kor diana) ujawni się też w Wielkiej
Impr owizacji, w któr ej chęć uszczęśliwienia innych obr aca się pr zeciw nim (tę
spr awę r ozwiniemy i w tym, i w VI r ozdziale). T ak kochać nar ód, jego wolność, że
wszczepić weń (bez jego zgody, bo pr zez kąsanie, a więc zniewalając) nienawiść nienawidzić w imię miłości, to „pogański”, „szatański” i „wampiryczny” pr ogr am.
Jawi się on jako zapr zeczenie mister yjnego nastawienia, gdyż dokonuje dr astycznego
r ozdar cia osobowości, co uniemożliwia pr zeżycie mister yjnej pr awdy.
„W centr um nar odowego ar cydzieła - pisze Mar ia Janion - w III części Dziadów
Mickiewicza tkwi - pod względem potęgi patr iotycznej dzikości, nienawiści i
mściwości nie dający się z niczym w liter atur ze polskiej por ównać - wampir yczny
śpiew Konr ada ze słynnym r efr enem:
Tak! zemsta, zemsta, zemsta na wroga,
Z Bogiem i choćby mimo Boga!
(…) Bor owy ma r ację, że nikt «gwałtowniej, nikt str aszliwiej nie zar eagował na
opowiadanie Sobolewskiego». Odpowiedzią na opowieść o nar odowym męczeństwie
stało się s z a l e ń s t w o
G e s t

p r z e k r o c z e n i a

r z ą d k u
i

z e m s t y - «choćby mimo Boga».
c h r z e ś c i j a ń s k i e g o

m o r a l n e g o powoływał f i g u r ę

w ł a ś c i w ą

p o-

w a mp i r a

m u, a dopr owadzoną do ostateczności - fr enezję” 1 6 .

Postawa wampir yczna jest zupełnie pr zeciwna postawie wtajemniczanego mysty,
toteż,

jak

powiedzieliśmy,

r ytuał

patr ioty-spiskowca-wampir a

stanowi

skr ajne

pr zeciwieństwo mister ium wegetacyjnego. „Szatański” kult-n a o p a k glor yfikując
jedną war tość (wolność ojczyzny), pr zekr eśla po dr odze, odr zuca cały zbiór
pozytywnych

war tości.

Religia

ojczyzny

z

jej

etyką

zemsty

stanowi główną

pr zeszkodę dla pr zyjęcia mister yjnej wiar y w śmier ć i odr odzenie jako zasady także
dziejów nar odowych.
„Ostatecznym wcieleniem patr iotycznego samozatr acenia staje się właśnie
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«patr iota-war iat», szaleniec tak «metafor yczny», jak «r ealny». /…/ Ojczyzna objawia
się im jako bóstwo. Jej sakr alizację w polskim por ozbior owym patr iotyzmie
ugr untował r omantyzm. /…/ Ojczyzna może być wówczas odbier ana jako «ciemna
moc», jako bezwzględna, okr utna, demoniczna r ywalka wszelkich innych obiektów
uczuć, jako bóstwo gr oźne i wszechwładne /…/ T en, kto oddawał się takiemu
wyobr ażeniu ojczyzny, mógł pr zekr oczyć gr anice r acjonalnie pojmowanej świętości,
obowiązku i popaść we władzę demona, wymagającego ofiar y absolutnej” 1 7 .
Mickiewicz

daleki

był

od

potępienia

wyznawców

tej

„r eligii”,

„ludzi

szalonych”, któr ych poczet otwier a Rejtan. Ich to, w pr zeciwieństwie do „ludzi
r ozsądnych”, nar ód uznawał za wielkich i poeta pr zychylał się do tej opinii. Sam
pr zecież stwor zył liter ackich bohater ów „szalonych” - dwu największym nadając imię
Konr ad 1 8 .
„Obok

«patr iotów-war iatów»,

Rejtanów,

któr zy

zaczynali

od

szaleństwa

«metafor ycznego», a kończyli na r zeczywistym: obok Wallenr odów, któr zy pod maską
służących wr ogowi pobożnych r ycer zy skr ywali podstępny, zdr adziecki zamiar jego
unicestwienia i zagłady, pojawiły się obce, samotne, kr wiożer cze wampir y-wilkołaki,
pr agnące sycić do woli swą r ozszalałą, r ozpaczliwą zemstę” 1 9 .
W

pier wszych

dwóch

scenach

Dziadów

dr ezdeńskich

pr zedstawia

poeta

„szalonych” z miłości do ojczyzny i zaślepionych chęcią zemsty młodzieńców (taki
jest zwłaszcza Konr ad) pokazując, jak afektacja uniemożliwia im pr zyjęcie innej
for muły patr iotyzmu i człowieczeństwa: for muły ofiar niczo-mesjańskiej wyr ażonej
m.in. symboliką ziar na. Ich „szał” ceni jednak wyżej niż r ozsądek obojętnych na
spr awy nar odowe, pr zynależnych do „skorupy” bywalców Salonu. T oteż „szaleńców”
wybier ze na tych, któr zy zapoczątkują nową epokę. Nim to jednak nastąpi musi
uzdolnić ich do pr zyjęcia idei-pr awdy, któr ej w scenie I nie są w stanie pojąć. Chcąc
p o z o s t a w i ć

i c h,

jako bohater ów o wyjątkowej skali uczuć, a zar azem mieć

ich j a k o
i n n y c h uzdolnionych do n o w e j
p r z e m i a n i e.

r o l i

musi poddać ich

By pr zemiana stała się dogłębna potr zebna jest wewnętr zna

tr ansfor macja, któr ą Mickiewicz w sposób tr adycyjny ukazuje jako

i n i c j a c j ę.

T otalność tr ansfor macji wyr ażona jest
w for mule symbolicznej

ś m i e r c i

i

o d r o d z e n i a. Spr awę pr zybliżymy

dokładniej w r ozdziale VI.
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W scenach I i II dokonuje się więc diagnoza, wiwisekcja dusz tej części
społeczeństwa polskiego, któr ą uznać należy za skr ajnie patr iotyczną. Repr ezentują
ją młodzi wileńscy studenci poddani śledztwu kier owanemu pr zez Nowosilcowa.
Mister ium wegetacyjne stanowi pr obier z: niezdolność do pojęcia sensu bajki o ziar nie
zboża wskazuje na br ak wewnętr znego usposobienia do pr zyjęcia nar odowej Dobr ej
Nowiny.

Dotychczasowa

for muła

patr iotyzmu,

któr a

pr zyjęła

r ozmiar

r eligii

ojczyzny, czyni z młodych „szalonych” mścicieli-wampir ów; jako spr zeczna z
chr ześcijańskim i mister yjnym systemem war tości musi zostać odr zucona. Jawi się
ona jako istotna pr zeszkoda w osiągnięciu nadziei niesionej pr zez symbol ziar na i
jako „szatańskie” zapr zeczenie wiar y w zmar twychwstanie Polski. Poznajemy
pr zeszkody, któr e stoją patr iotom na dr odze w pr zyjęciu mesjanistycznego, zgodnego
z war tościami chr ześcijańskimi hor yzontu r ozwiązania spr awy nar odowej. Pr awda o
ziar nie staje się jednocześnie czymś zadanym zar ówno dla młodych bohater ów jak i
czytelników. Wynik diagnozy wskazuje na konieczność inicjacji; jej symboliczne
etapy: oczyszczenie, męka, śmier ć i odr adzanie się nastąpią już w najbliższych
kolejnych scenach.

Mickiewiczowi zależy ogr omnie na tej inicjacji patr iotów

bohater ów or az czytelników, gdyż tylko ona pozwoli im na doświadczenie „epoptei”
(oświecenia)

co

do

tajemnicy

mister ium

agr ar nego,

któr e

(wespół

z

innymi

symbolicznymi ujęciami) ofer uje pozytywny finał „nar odowej spr awy”. Dlaczego
właśnie ono, i w jaki sposób? Następujące w dalszej kolejności ustalenia pr zybliżą
nam kultur owe znaczenie symboliki ziar na. Uzmysławią, jak wiele do zaofer owania
zar ówno „kilku więźniom młodym” or az niepr zeliczonej r zeszy czytelników ma bajka
opowiedziana pr zez Żegotę.

2.
Symbolika agr ar no-wegetacyjna, w tym ziar no, sięga, jak wskazują badacze,
swymi początkami do epoki neolitu. „T o, co Gor don Childe nazwał «neolityczną
r ewolucją», dokonało się stopniowo między 9 a 7 tysiącleciem pr zed Chr ystusem.
(…) Rolnictwo sensu stricto, tj. upr awa zbóż, r ozwinęło się w płudniowo-zachodniej
Azji i śr odkowej Amer yce” 2 0 .

Odkr ycie r olnictwa miało pr zemożne znaczenie w

dziejach cywilizacji i dokonało szer egu pr zemian cywilizacyjnych: mater ialnych,
społecznych i kultur alnych, któr ych nie sposób tu omówić. Wypada się jednak
zatr zymać nad pr oblemem istotnym dla tej pr acy.
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„Równie ważne były konsekwencje odkr ycia r olnictwa dla r eligijnych dziejów
ludzkości. Udomowienie r oślin stanowiło pr zełom w życiowej sytuacji człowieka”,
któr y stanął dopier o ter az w pełni pr zed „cudowną tajemnicą wegetacji”, nadając jej
sakr alne znaczenie. „Ową tajemnicą jest bowiem konieczność «śmier ci» nasienia, by
mogło się ono na nowo nar odzić, i to w tym cudowniejszy sposób, że połączony z
zadziwiającym r ozmnożeniem. Odkr ycie analogii pomiędzy ludzką egzystencją a
życiem r oślinnym znajdzie swój wyr az w obr azach i metafor ach zaczer pniętych z
dr amatu pr zyr ody. T a obr azowość stała się pożywką dla poezji i filozoficznej
r efleksji na wiele tysięcy lat i nadal pozostaje pr awdziwa dla człowieka nam
współczesnego (podkr . W.G.).
Wszystkie te war tości r eligijne, będące konsekwencją wynalezienia r olnictwa, z
biegiem czasu zostaną ujęte w r eligijne systemy. (…) Będziemy odtąd ciągle spotykać
się z poglądami r eligijnymi, mitologiami i scenar iuszami r ytualnymi związanymi z
«tajemnicą» wegetacji r oślin. T wór czość r eligijna była stymulowana (…) pr zez
«tajemnicę nar odzin śmier ci odr odzenia», jaką można zaobser wować w r ytmie
pr zyr ody. (…) Mityczny temat umier ających i odr adzających się bogów należy do
najważniejszych. W pewnych pr zypadkach owe ar chaiczne scenar iusze pr zyczyniają
się do powstania nowych kr eacji r eligijnych (np. mister iów eleuzyńskich czy gr ekoor ientalnych) 2 1 .
Na koniec tego cytatu jeszcze jeden niezwykle istotny dla naszych r ozważań
fr agment: „Odkąd war tość świata i ludzkiego istnienia okr eśla się w kategor iach
życia r oślinnego, cykl kosmiczny pojmuje się jako nieskończone powtar zanie się tego
samego r ytmu: nar odzin, śmier ci, odr odzenia, (…) Różne postacie kosmologii,
eschatologii i mesjanizmu, któr e zdominują na następne dwa tysiące lat Wschód i
świat śr ódziemnomor ski, sięgają swymi kor zeniami koncepcji neolitycznych”(podkr .
W.G.) 2 2 .
W całym tym kompleksie wier zeń i idei or az związanych z nim obr azowaniem na
szczególne miejsce wysuwa się symbolika z i a r n a, zwłaszcza ziar na zboża.
Bowiem w całym spectrum pr zejawów „cudu” wegetacyjnego cyklu: „Nasienie,
pozor nie najmniejsze i najmniej widoczne jest (…) cudem największym: jest celem i
dopełnieniem wszelkiego życia r oślin, a zar azem jego początkiem. Wszystkie części
pr zyszłej r ośliny są w nim, w for mie zalążkowej, zawar te wr az ze wszystkimi
substancjami odżywczymi, któr ych potr zebuje ona dla dalszego r ozwoju (…).
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Symbolika nasienia nawiązuje jednak w zasadzie do jednego momentu r ozwoju
nasienia: jeżeli ma powstać z niego nowe życie, to szar a skor upa musi pęknąć,
obumr zeć i zniszczeć”(podkr W.G.) 2 3 .
Powtór zmy r az jeszcze, że: „Pewną analogię między tym pr ocesem a życiem i
śmier cią człowieka dostr zegali już star ożytni i widzieli w nim budzący r adosną
nadzieję symbol dalszego życia w nowej postaci w pr zyszłym świecie. Swe
pr zeczucia wyr ażali w obr zędach i zwyczajach, któr ych pr zedmiotem były pr zede
wszystkim ziar na zbóż (…).
Nauka chr ześcijańska sięgnęła natomiast na pr zykład ziar na, aby wzmocnić
wiar ę w zmar twychwstanie (por . 1 Kor 15, 35 - 38, 42 - 44)” 2 4 . Zar ówno w Nowym
T estamencie jak i w późniejszej chr ześcijańskiej sztuce i liter atur ze ziar no stanowi
najistotniejszy element symboliki wegetacyjnej (zwł. symboliki zboża), któr a ma za
zadanie wyr ażać tajemnice Zmar twychwstania, Chr ystusa, Słowa Bożego, kr ólestwa
Bożego 2 5 .
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Dziady są „dr amatem chr ześcijańskim” 2 6 , toteż Mickiewicz wpr owadzając doń
jakże ar chaiczną w swym r odowodzie i bogatą w r óżnor odne nawar stwienia kultur owe
symbolikę ziar na, tr aktuje ją zgodnie z duchem Nowego T estamentu jako niezbędne
dopełnienie symboliki kr zyża i zmar twychwstania. T o figur a służąca do ukazaniu tej
samej „prawdy”, jaką wyr aża par alelna do niej symbolika, któr ej szczytowym
momentem jest ser ia obr azów z Widzenia Ks. Piotr a, obr azów, gdzie idea osiąga
kształty

i

r ysy

Chr ystusa

cier piącego

i

zmar twychwstającego.

O

tejże

„pr efigur atywności” ziar na zboża ze sceny więziennej w stosunku do PolskiChr ystusa nar odów ze sceny V pisze A. Witkowska:
„…

znak

najistotniejszy,

kluczowy

dla

logiki

mitu.

T akim

znakiem

symbolicznym jest dla Mickiewicza gr ób pojęty jako kolebka, śmier ć jako ziar no
życia, wnętr ze ziemi jako pr zestr zeń tajemnicy wegetacyjnej.
Pr astar y mit agr ar ny r ozciągnięty na histor ię, włączony w obr ęb czasu
człowieka, uzyskiwał nowe podstawowe sensy: wyjaśniał i pr ognozował losy Polski.
Pełnił funkcję par alelną do mitu biblijnego o zmar twychwstaniu Chr ystusa.

Ofiar y

więzień, zabici i zamor dowani, oddani ciemnościom ziemi stawali się mitycznym
ziar nem, jak w bajce Gor eckiego pr zytoczonej w Dziadów części III o pr zygodzie
diabła, któr y chcąc zniszczyć zboże zakopał ziar no w ziemi. Biblijna symbolika
zmar twychwstania i mit agr ar ny o ziar nie kr yjącym tajemnicę życia wyjaśniały,
upewniały, utwier dzały sens ofiar y, cier pienia i męki. Nie tylko zapowiadały
odr odzenie w pr zyszłości, ale już dziś odmykały sur owe wr ota śmier ci. Człowiek
wpisany w mit, człowiek-ziar no, nar ód-ziar no nie podlegały r ozpadowi i pr zer waniu
ciągłości” 2 7 .
Par alelny do symboliki Chr ystusowej symbol okazuje się być sam w sobie
niezwykle

sugestywnym

wyr azicielem

pewnych

aspektów

idei

mesjanistyczno-

nar odowej, tym bar dziej sugestywnym, że pr zema-wiającym oczywistościami natur y,
któr e to od początku postr zegane były jako cudowne i tajemnicze. Wymienię tr zy z
nich:
- specyficzny do pr ocesów wegetacyjnych cykliczny r ytm czasowy,
- zjawisko pr zemiany jakościowej,
- zjawisko r ozmnożenia, pr zemiany ilościowej.
M. Eliade wykazał, że mity zaliczane do gr upy tzw. „mitów wielkiego powr otu”
wykazują zdolność do specyficznego r odzaju por ządkowania, modelowania czasu,
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zdar zeń, a nawet histor ii. Nakładają one na chaotyczny obr az r zeczywistości
matr ycę-for mę kolistego, powtar zalnego, cyklicznego toku zdar zeń, któr y jest tokiem
„r ytmów

kosmicznych”

w

kor zysta

z tego sposobu

tym

cyklu

wegetacyjno-biologicznego 2 8 .

Mickiewicz

ujar zmienia i usensownienia „chaosu histor ii”, gdy

nagr omadzenie pr zejawów zła wydaje się tak wielkie, że skłaniałoby to do bar dzo
pesymistycznych wniosków o br aku jakiejkolwiek zasady por ządkującej dzieje.
Poddanie histor ii zabiegowi mityzacji pr zez „unatur alnienie” pozwala zr ozumieć sens
istnienia zła, cier pienia i śmier ci. W świetle wyższej instancji por ządku natur y obr az
histor ii wyłania się jako upor ządkowany, a nawet budzący optymizm. A. Witkowska
pisze:
„… niezawisły od histor ii jest r ytm, na któr ym opier a się czas mitów agr ar nych.
Mitów związanych z pr acą natur y, jej pr awami wiecznymi, wyznaczanymi pr zez
zar ódź,

wzr ost

i

plony.

Kolisty

czas

natur y

bezustannie

ponawiającej

cykl

r epr odukcji (…) okazuje się nie tylko niezależny od histor ii, on ją po pr ostu
pr zekr acza, gdyż jest bar dziej elementar ny i uniwer salny zar azem. Jest r ytmem życia,
wszelkiego życia” 2 9 .
W scenie I możemy bezpośr ednio obser wować, jak niepokojący młodzież zbiór
faktów z najnowszych dziejów Polski pr ezentując zwycięstwo pr zemocy i zła, obr asta
w znaczenia i sensy optymistyczne, któr e choć nie docier ają jeszcze do młodzieńców,
ale już pr zemawiają do czytelnika (czy też widza spektaklu teatr alnego). W tr akcie
lektur y:
„Okazuje się bowiem, że wszyscy uwięzieni są nie tylko zbior owością poddaną
izolacji i śledztwu, ale są ziar nem.(…) Poddana r ytmowi natur y młodzież-ziar no
uzyskuje więc swoistą niezależność od histor ii i swoistą w stosunku do niej
wyższość”

30

.

Dodatkowe źr ódło optymizmu tkwi w tym, że odr odzenie, o któr ym powiada
Żegota, to nie powr ót do stanu pr zedgr obowego, ale nar odziny bytu udoskonalonego.
Logika mitu pr zychodzi tu następującym pr zesłaniem: histor ia powtar zając r ytm
natur y, nie może nie podlec pr awu, że skr omne, obumier ające nasienie to zadatek
bujnego życia nowej r ośliny - pr zyszłość, to wzr ost ku słońcu, to obfity plon.
War tości skupione w ziar nie nie zalegają już w mr oku ziemi.
„Młodzież - ziar no będzie wzr astała w świecie histor ycznym i będzie zmieniała
jego kształt. W tym jej siła, gr oźność i sens jej ocalenia” 3 1 - pisze Witkowska.
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Pr oces natur alny bowiem wykazuje tę właściwość, któr a od początku musiała być
tr aktowana jako cudowna - pr zemianę nasienia w r oślinę łącznie z jego pomnożeniem:
„W kr ajach Wschodu są znane dwa gatunki pszenicy, jeden z nich pr zypomina
pszenicę eur opejską, daje jednak plon obfitszy niż odmiana eur opejska, silne r ośliny
wypuszczają z jednego kor zenia dwadzieścia i więcej źdźbeł…” 3 2 .
T o zastanawiające zjawisko fr apować musiało star ożytnych. Jednak najdalej idące
anaologie między nim a ludzkim losem pośmier tnym i statusem zmar twychwstałej
jednostki snuje św. Paweł w Pier wszym Liście do Kor yntian:
„A jak zmar twychwstają umar li? W jakim ukazują się ciele? (…) zasiewa się
ciało zmysłowe - powstaje ciało duchowe” (1 Kor 15, 34-38, 42-44) 3 3 .
T ak jak w mowie Pawłowej, tak w Dziadach z całą konsekwencją „myśl o
zbawieniu spojona zostanie w jedność - dosłownie jak w pr ocesie biologicznym - z
koniecznością pr zemiany” 3 4 .
Na czym ona miałaby polegać? Pr ześledźmy ów aspekt, któr ym pr zemawia
symbolika ziar na w Dziadach i w nim okazuje się par alelna do symboliki z Widzenia
Ks. Piotr a. W bajce opowiedzianej pr zez Żegotę czytamy o zagr zebaniu ziar na, któr e
jest jednocześnie zar odem wiar y i wolności:
(…)
Kto z was wiarę i wolność znajdzie i zagrzebie, (…)
(sc. I, w. 348)
Wcześniej wykazaliśmy, że ziar no to patr iotyczna młodzież polska, dla któr ej
wolność jest najwyższą war tością a ser wilizm i zgoda na niewolę nie mają dostępu.
Młodzi są obr ońcami wolności i tymi, któr ych szykanuje się za to - stanowią więc
jakby

wcielenie

samej

idei

wolności.

spadkobier cami wolności i wiar y, któr e

Młodzi

więźniowie

z

Dziadów

są

- zdaniem Mickiewicza - były histor ycznie

zakor zenione w egzystencji i dziejach nar odu polskiego. Mickiewicz okr eśla Polaków
jako nar ód, co najdalej poszedł w r ealizacji tych zasad w życiu publicznym 3 5 .
Dlatego tak kontr astował nas z innymi nar odami eur opejskimi, któr e cor az bar dziej je
gwałciły,

zwłaszcza

wolność.

W

r ezultacie

dopuściły

się

one

zamachu

na

ucieleśnienie wolności - na Polskę. Najdobitniej chyba to wysokie mniemanie autor a
Dziadów o naszym nar odzie jako nosicielu wymienionych zasad wyr aża się w słowach
Ksiąg:
I umęczono naród polski, i złożono w grobie, a królowie krzyknęli: «Zabiliśmy
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i pochowaliśmy W olność.»” 3 6 .
Alina Witkowska str eszczając Księgi następująco ujmuje tę spr awę:
„Nienawiść kr ólów do Polski płynąć miała ze źr ódeł podobnych jak zajadłość
sług imper ator a r zymskiego pr zeciw Chr ystusowi. Albowiem Polska w świecie
nowożytnym uosabiała ideę wiar y i wolności. Nie znała Polska fałszywych bogów
inter esu, zysku, nie pr owadziła zabor czych wojen, pr zeciwnie - umacniała br ater stwo
i spr awiedliwość 3 7 .
Wolność Polski została zabita a wr az z nią wolność Eur opy i świata, któr y
został pozbawiony pr zez tyr anów zasad etycznych w polityce. Ale wolność, usunięta
z polityki pr zez odebr anie Polsce państwowości, jako idea wieczna nie może zniknąć
na zawsze z globu.

W myśl logiki mitu cokolwiek ma się odr odzić i jednocześnie pr zemienić do
doskonalszej postaci, musi pr zejść pr zez fazę gr obu, któr a związana z męką,
cier pieniem jest zapr zeczeniem tej pr zyszłej pełni i dlatego stanowi ofiar ę. Pełny sens
ofiar y tkwi w tym, że odr odzenie mające objąć pewną całość - w tym pr zypadku życie
polityczne (i nie tylko) społeczności międzynar odowej - dokona się pr zez mękę i gr ób
części czy nawet cząstki. Zakr es tej cząstki to pewna gr adacyjnie ujęta zbior owość.
Gdyby

wyobr azić

ją

sobie

w

postaci

kr ęgów

wr ysowanych

jeden

w

dr ugi;

pr zechodzenie ku cor az mniejszym i wewnętr znym okr ęgom oznaczać może cor az
mniejszą gr upę ofiar ników pr zy jednoczesnym wzr oście ich mor alno-duchowej
doskonałości i inten-sywności ofiar y.
Najbar dziej zewnętr zny okr ąg stanowiłaby - da się to wywniskować z szer okiej
analizy wypowiedzi Mickiewicza - międzynar odowa r zesza ludu uciskana pr zez
kr ólów-tyr anów,

wewnątr z,

bliżej

śr odka,

można

by

wr ysować

lud

nar odów

słowiańskich, gnębionych pr zez najbar dziej tyr ański i ciemny system jakim jest car at,
wr eszcie pr zychodzi kolej na szczególnie poddany cier pieniu nar ód polski, któr y
pozbawiony państwowości tr wa w ciemności r ozbior ów, 3 8 w końcu dochodzimy - i to
jest per spektywa III części Dziadów - do kr ęgu ofiar nego sensu stricto, w któr ym
znajdują się męczennicy-święci r eligii wolności - polscy patr ioci kładący swe życie
za wolność; w samym centr um jest miejsce, gdzie lokują się ci, któr ych Mickiewicz
nazywał „dziećmi”, „zarodem wolności”, „ziarnem” i r ównając „niewinnością” z
Chr ystusem nadał ich ofier ze pr awdziwie metafizyczną r angę.
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(…)
Przyjm tę spod sądów cara ofiarę dziecinną,
Nie tak świętą i wielką, lecz równie niewinną.
(sc. I, w. 287 - 288)
Skuteczność, siła zbawcza owej ofiar y wynika głównie z „niewinności”,
szczególnie tych najmłodszych, a także z męczeństwa na wygnaniu w kr aju dzikim i
pustym, gdzieś w bezkr esach Rosji i Syber ii, w obr ębie despotycznego kr ólestwa,
któr e jawi się jako kr ólestwo najciemniejsze - pr awdziwy gr ób wolności. W głębinie
tego gr obu - w syber yjskiej tur mie - zasiewa się ofiar ne „ziarna”. Dokonuje tego
car at, jak diabeł z bajki Gor eckiego, nie spodziewając się, że:
Kto (…) wiarę i wolność znajdzie i zagrzebie,
Myśli Boga oszukać - oszuka sam siebie.
(sc. I, w. 348-349/)
Można

stwier dzić,

że

w

Mickiewiczowskiej

wizji

mającego

nastąpić

r ozszer zenia, r ozkwitu idei wolności na świat stosunków politycznych Bóg posłużył
się jako „ziarnem” tym właśnie nasieniem, któr e zawier ało najpełniejszy „zapis
genetyczny” idei wolności i wiar y - ziar nem polskim. Glebą zaś, w któr ej najsilniej
mógł zajść pr oces męczeński i ofiar ny (war unek odr odzenia) - była najbar dziej
gr obowa ziemia r osyjska, Sybir . T e dwa war unki miały zapewnić na pr zyszłość
najobfitsze plonowanie idei wolności i wiar y. Nawet moce zła, szatańskie i
despotyczne, włączone zostały w ów plan. Jest jeszcze jeden ważny moment. Oto
ziar na polskich „dzieci” zawier ają najlepszy, że tak się wyr ażę, „kod”, „zapis
genetyczny” tychże idei i dlatego wybr ane są pr zez Opatr zność do r oli, misji
dziejowej, któr a ma wymiar mesjański. Nie znaczy jednak, że jest to „kod” już
doskonały.

Dlatego

też

mesjańskie

dzieło

pr zemiany

powszechnej

musi

być

popr zedzone pr zez dzieło s a m o p r z e m i a n y.
Wiele jest wypowiedzi Mickiewicza o wadach nar odu polskiego. Polskie
pojmowanie wolności, choć wyższe niż u innych nar odów, nie było bez zar zutu. Faza
gr obu to także czas pr zemiany, oczyszczenia, wyszlachetnienia tego, co w naszym
pojmowaniu wolności i wiar y jest jeszcze niedoskonałe. Im sr ożej pr zebiega ta faza,
tym pr zemiana pełniejsza.
Wr óćmy do początku naszych r ozważań. Poznajemy młodych więźniów w
bazyliańskiej celi, jako nieświadomych swej misji, zanieczyszczonych br udnym,
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pogańskim uczuciem zemsty a także buntu i pychy (Konr ad). Pr zestr zeń więzienia
stanowi

dopier o

początek

(zapowiedź)

zagr zebania

w

symboliczny

gr ób,

w

oczyszczającą noc ciemności i śmier ci, czyli powolnego wstępowania w głąb
imper ium

car ów.

W

dr amacie

widzimy

młodzież

jako

wchodzącą

na

dr ogę

oczyszczenia. Pokazane jest to na pr zykładzie Konr ada. W Wielkiej Impr owizacji
ujawniło się w całej postaci jego niedoskonałe pojmowanie wiar y i wolności: to wiar a
na usługach r ozumu łamiąca się pod napor em faktów o cier pieniu niewinnych, nie
pojmująca sensu ofiar y i dlatego łatwo popadająca w bluźnier stwo:
Krzyknę, żeś Ty nie ojcem świata, ale…
(sc. II, w. 314)
Zaś idea wolności najbar dziej skażona jest pr zez pojmowanie jej jako absolutnego
celu z pominięciem mor alnej oceny co do sposobów jego osiągnięcia. Dr oga tyr anii
pr owadząca do zapr owadzenia wolności jest jej zapr zeczeniem - ale Konr ad gotów
nią pójść:
Daj mi rząd dusz!
(sc. II, w. 170)
I wr eszcie pycha - ufność, że wolność jedynie ludzkimi siłami wybitnej jednostki
może być osiągnięta:
Zanuciłbym pieśń szczęśliwą!
(sc. II, w. 169)
Mickiewicz tr afnie pr zewidywał, że są to tendencje destr ukcyjne; jak wiemy,
dwudziestowieczne totalitar yzmy potwier dziły niesłuszność takich aspir acji. Ziar no
wolności i wiar y jest więc jeszcze zabr udzone, skażone wewnątr znie. Skażenia te są
pr oweniencji idącej zar ówno z ducha nar odu jak i z obcych naleciałości - wszak
Polska należy do Eur opy. Polskie ziar no jest tą częścią całości, w któr ej muszą
zostać poddane oczyszczającej pr óbie chor e właściwości Star ego Kontynentu. W
gr obowym położeniu muszą obumr zeć: br ak wiar y i pr zekonanie o samoistności
człowieka (pycha), także skłonność do tyr anii i pr zemocy w dążeniu nawet do
szczytnych celów. Pr ometeizm powinien pr zemienić się w chr ystianizm 3 9 . Wr eszcie
skonać winno tr adycyjne polskie pojmowanie wolności - dosięgające anar chii i nazbyt
elitar ne, zar ezer wowane dla wybr anych - czyli szlachty za cenę zniewolenia
pospólstwa. Konr ad początkowo uosabia inną niż ofiar niczą „wer sję aspir acji
zbawczych

/…/

szaleńczy,

wspaniały,

utopijny

pr ogr am.

Zamiar

por ywająco
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zuchwały i odr ażająco pyszny /…/ to pr zymieszka idei, dewiacji ideologicznych i
psychopatologii władzy XX w” 4 0 .
Mickiewicz widzi potr zebę pr zemiany, oczyszczenia idei wolności z zabr udzeń
despotycznych, któr e nie zwalczone powodują, że r eceptą na despotyzm bywa gor szy
jakiś super despotyzm.
Scena III stanowi metafor yczne dopełnienie obr azu per ypetii ziar na w dr odze do
wydania plonu. Podziemne i gr obowe sezonowanie nasion, ich obumar cie ma służyć
oczyszczeniu

jako

wstępowi

do

odr odzenia.

Konr ad

w

najwyższym

stopniu

r epr ezentuje ideę wolności, ale pociąga to za sobą współmier ny stopień jej
wypaczenia. T oteż szczególnie silny musi być akt oczyszczający. War unek upadku w
jak najciemniejsze położenie, to gwar ant skuteczności odnowy. T o Konr ad, jako
najbar dziej skr ajny i wr ażliwy, najwcześniej dosięgnie tego dna i najwcześniej
wejdzie na dr ogę odr odzenia or az samoświadomości misji (czego dokonanie się jest
pożądane r ównież ze względów dr amatycznych, skor o akcja aktu I nie miała
pr zekr oczyć pr zestr zennych r am Kr ólestwa i Litwy or az r am czasowych: momentu
depor tacji więźniów w scenie IX; pr zekr acza je jedynie Ustęp). Scena III, któr ą
dokładniej zanalizujemy w r ozdziale VI jest dr amatycznym ujęciem i pr efigur acją
tego „sezonu” oczyszczenia ziar na, któr y więźniowie muszą pr zebyć w otchłani
gr obowej - czyli w głębi Cesar stwa Rosyjskiego; otchłanią tą ma być Sybir . W scenie
III histor ia zsysłek, wygnańczego bytu i męczeństwa znajduje swe ujęcie par alelne w
obr azie spadania

duszy Konr ada

w „przepaść bez

dna

i

granic”

(w. 61).

Zasygnalizuję tu spr awę, do któr ej jeszcze szer oko wr ócimy, iż jest to zar azem
pr zestr zeń, gdzie sięgają modlitwy dobr ych ludzi i pomoc aniołów - to pr zestr zeń
chaosu ale i twór czej pr zemiany:
(…) Lećmy - w górę jak ptak lecę Mile oddycham wonią - promieniami świecę.
Kilka tu atr ybutów istoty odr odzonej, zbawionej. Jeszcze inaczej wyr aża ów
niezbędny do odr odzenia-pr zemiany-uszlachetnienia etap por ównanie wypowiedziane
pr zez Ks. Piotr a tuż po wydobyciu duszy Konr ada z otchłani:
(…) myśl twoja w brudne obleczona słowa,
(…)
Znowu na tron powróci, strój królewski wdzieje
I większym niźli pierwej blaskiem zajaśnieje.
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(sc. III, w. 189-194)
Główną „myślą” - ideą Konr ada (jednego z „ziaren”) jest wolność. Ona to
zabr udzona, musiała (wespół z całą duszą) pr zejść etap oczyszczenia, pokuty,
wsiania w ciemność „bez dna”, pr awdziwą otchłań gr obową, któr a jest pr zestr zenią
odr adzającą. Musiała, by móc „zajaśnieć”.

3.
Pr efigur owaną w scenie III pr zestr zenią gr obową dla odbycia nar odowego
mister ium obumar cia „ziarna” „Polski młodej” a zar azem jego pr zemiany i
odr odzenia w udoskonalonej postaci jest daleka Północ tak pr zedstawiona w
Widzeniu Ks. Piotr a:
Co widzę? - długie, białe dróg krzyżowych biegi,
Drogi długie - nie dojrzeć - przez puszcze, przez śniegi
W szystkie na północ! - tam, tam w kraj daleki,
Płyną! - ta droga prosto do żelaznej bramy,
Tamta jak strumień wpadła pod skałę, w te jamy,
A tamtej ujście w morzu. - Patrz! po drogach leci
Tłum wozów - jako chmury wiatrami pędzone,
W szystkie tam w jedną stronę.
Ach, Panie! to nasze dzieci,
Tam na północ - Panie, Panie!
Takiż to los ich - wygnanie!
(sc. V, w. 7 - 18)
Zdzisław Kępiński wskazuje na zawar te w tym opisie odniesienia do obecnej w
pr ocesie alchemicznym fazy śmier ci, r ozkładu, r ozpadu, działania sił zła i ciemności.
Rosyjska „północ” - Syber ia uzyskuje symboliczny wymiar kr ainy śmier ci:
„… dezintegr acją zaczyna się każde postępowanie alchemiczne (…)
Aż tr zy r odzaje wód pr zywołał poeta do swego obr azu, a woda jest w alchemii, jak
r ównież w psychologii głębi (także i w symbolice r eligijnej - dop. W. G.)

-

synonimem pier wiastka r ozpuszczającego, dezintegr ującego, niszczącego byt poddany
jej działaniu. Obr az zaczyna się więc od wizji pr ocesu r ozpadu mater ii, jej
dezintegr acji, czyli popadania dotychczasowej postaci w stan śmier ci.
Pr oces

ten

(…)

zostaje także zlokalizowany

w pr zestr zeni

na

pewnym
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specyficznym obszar ze: «W szystkie drogi na północ!» (…) Jako str ona świata
pr zeciwstawna południu, str onie najwyższego wznoszenia się słońca, północ jest
miejscem ciemności i wszystkich sił ciemnych, w sensie złowr ogim dla życia. T ekst
podejmuje to znaczenie i uzupełnia je kilkoma szczegółami char akter ystyki: «ta
droga prosto do żelaznej bramy, / Tamta (…) pod skałę, w te jamy, / A tamtej ujście
w morzu».
Pominiemy znaczenie bliskie, odczytywane wielokr otnie i słusznie w skr ótowym
obr azie więzień („żelazna brama”) czy kopalń - min syber yjskich („pod skałę”).
Jamy podskalne, a więc wnętr ze ziemi, i mor ze - zbior nik dr ugiego żywiołu (wody),
a pr zy tym br ama żelazna, to po części miejsca kaźni skazańców - Polaków, w głębi
car skiego imper ium, ale w całości to pełny obr az demonów śmier ci, otchłani
podziemnej szatana i podwodnej Lewiatana wr az z symboliczną br amą piekieł.
Obszar okr eślony we wstępie Widzenia jest więc typowym obszar em sacr um, nie
jest

r ozpostar ty

w

pr zestr zeni

pr aktycznej,

zwykłej,

tylko

kosmicznej,

gdzie

r ozgr ywają swoje walki siły zła i dobr a. (…) Pr awidłowość owego obr azowania w
tym leży, że hier ofania wyr osnąć ma z najgłębszego kor zenia bytu - życie ze śmier ci,
wieczność ze zniszczenia, wolność z niewoli «żelaznych bram»”. Finalna wizja
zwycięstwa

wolności na

ziemi r ozpoczyna

się od „dezintegr acji podstawowej

wyjściowej mater ii, od pr zedstawienia molekuł (ziar en - pr zyp. W.G.) r ozpr aszanych
po bezimiennym obszar ze, r ozpuszczanych pr zez dezintegr acyjne właściwości wód i
wnętr za ziemi, siekanych pr zez siepaczy her odowych jak niewiniątka w Betlejem
/dezintegr acja to niezbędny etap pr zemiany; do spr awy tej wr ócimy niejdnokr otnie w
niniejszej pr acy - pr zyp. W.G./ 4 1 .
Powyższymi cytatami weszliśmy w obszar niezwykle ważnego dla polskiego
r omantyzmu mitu Sybir u jako pr zestr zeni r ealizacji nar odowego mister ium. Kr aina
zsyłek wielu pokoleń Polaków r epr esjonowanych pr zez państwo car ów stała się dla
nich „świętym miejscem”, „ziemią świętą” nie tylko w aspekcie sumy cier pień, jakie
nar ód poniósł tam właśnie. T o kr aina sakr alna sensu stricto, gdyż liter atur a
r omantyczna, a zwłaszcza III część Dziadów, pr zypisała jej niezwykle istotne funkcje
w zakr esie nar odowego mesjanizmu. Syber ii pr zypadła r ola mitycznej kr ainy śmier ci,
piekieł, otchłani, bez któr ej niemożliwe byłyby pr zemiana i zmar twychwstanie Polski
a dalej jej mesjańska misja 4 2 . Możemy obser wować ów fenomen mityzacji już w
ar cydr amacie; zaś wypowiedzi Mickiewicza zawar te w Wykładach XXIII i XXIV
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Kur su dr ugiego (6, 10 maja 1842 r .) Prelekcji paryskich,

to jakby dalszy ciąg

r ozwoju mitu or az doskonały komentar z i per spektywa inter pr etacyjna pozwalające
na pełniejsze r ozwinięcie znaczeń, któr e star amy się wydobyć z symboliki ziar na
(wegetacyjnej) w dziele. Związek wegetacji i inicjacji or az ich wpływ na „mityczną
wizję Sybir u” ukazują nam się dzięki Literaturze słowiańskiej wyr aziściej.
Nasza analiza zachowań i postaw bohater ów w scenie I ukazała młodych
patr iotów,

jako

osoby

niezdolne

pojąć

mister yjnego

sensu

bajki

Gor eckiego,

albowiem za ślepione pr zez pr agnienie zemsty na wr ogu. Chor e jest także ich
pojmowanie

wolności

i

wiar y.

Młodzieńcy

stoją

więc

pr zed

koniecznością

pr zebudowy świadomości, pr zemiany wewnętr znej; co więcej, r epr ezentując „całą
Polskę młodą”, nar ód polski, stanowią exemplum r ealizacji idei konieczności
pr zemiany świadomości nar odowej. Głębia tej pr zemiany a zar azem jej związek z
tajemniczym sensem cier pienia, męki, ofiar y i misji nar odu spr awia, że poeta
zakłada konieczność i n i c j a c j i. Skor o tak,
musi to nastąpić - zgodnie z tr adycyjną symboliką obr zędów pr zejścia - w
symbolicznych fazach ś m i e r c i
powiedział

i

o d r o d z e n i a. Zacytujmy, co Mickiewicz

swym słuchaczom w College de Fr ance na temat związków pr zemiany

nar odowej z pobytem zesłańców na Syber ii:
Mówiliśmy już dawniej, że nadużycie życia politycznego, nadużycie słowa,
zostało ukarane przez Opatrzność, która skazała Rzeczpospolitą na długie i okropne
milczenia.

Użyła

ona

również

strasznego

środka

naprawy dla

zahamowania

wybujałego rozwoju umysłu. W ygnanie sybirskie jest tylko dalszym ciągiem tej
samej metody, obranej przez Opatrzność dla poprawy polskiego szczepu Słowian.
Sybir to kraina milczenia i grozy, jest razem krainą bardzo rozwiniętego życia
duchowego. Jedyna znana tam religia to szamanizm. (…) . W ygnańcy i wszyscy
skazańcy zesłani na Sybir są także niejako szamanami. Oderwani od społeczności,
skazani żyć samotnie, zgłębiać aż do dna własnego ducha, muszą oni roztrząsnąć
przeszłość, muszą - że tak się wyrażę - dokonać rachunku sumienia.
Owa niezwykła przygoda jenerała Kopcia jawi się powtórzona w życiu
Polaków; niezadługo zbieg wydarzeń zmusi część narodu odbyć podobną pracę,
rozważyć

dzieje

narodowe,

dokonać

rachunku

sumienia

narodowego,

przejść

ponownie myślą całe życie starodawnego ludu od dzieciństwa do wieku późnego.
(…)
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Życie samotne, życie z przyrodą, z sobą samym, wszystko, co składa się na
żywot

wygnańca,

odnajdzie

się

w

literaturze

nam

współczesnej.

W szystkie

nieszczęścia spadające na Polaków zdają się mieć to przeznaczenie, by ich oderwać
od

świata

skruszyć wszelkie dawne węzły, które ich przywiązywały do siły

materialnej i umysłowej, do tego wszystkiego, co składa się na potęgę ziemską;
mają na celu zmusić ich, aby wchodzili w samych siebie, w sobie samych szukali
siły.
Ten wpływ duchowy Sybiru daje się odczuć także w życiu politycznym. Można
powiedzieć, że Sybir zbliżył wszystkie stany narodu, że począł zacierać po raz
pierwszy różnice społeczne. W idziano, jak pan możny, szlachcic i włościanin
zarazem polowali

lub

pracowali,

zmuszeni

żyć pod

jednym dachem.

Duma,

wywyższenie się ponad wszystkich, ten grzech polskiej szlachty, został szczególnie
dotkliwie

ukarany

w

osobach

zesłańców.

Szlachcic,

będący

podług

Reja

najdoskonalszym tworem na ziemi, traci na Sybirze nie tylko wszystkie przywileje
ale nawet swoje nazwisko; staje się tylko „numerem”. Kopeć, potomek znakomitego
rodu, nie mógł już czasem nawet przypomnieć sobie na wygnaniu własnego
nazwiska.
Nieszczęścia wygnania zbliżyły również naród polski z innymi narodami
słowiańskimi. Nie byłoby inaczej sposobu zbliżenia Polaków do Rosjan. Naród
niepodległy, wolny, dumny ze swoich swobód, cóż mógł mieć wspólnego z narodem
nieszczęśliwym uciśnionym, nawykłym od wieków do posłuchu swojemu panu?
Jednych i drugich powiodła Opatrzność do szukania Pana wyższego ponad pana
ziemskiego, do zespolenia się w jednym pragnieniu opieki Opatrzności. Od tej doby
wspólne

uczucie

łączy

wygnańca

rosyjskiego

z

wygnańcem

polskim.

Można

powiedzieć, że na zesłaniu sybirskim wytwarzają się, w uścisku nieszczęścia,
pierwsze węzły jedności rozleglejszej. Nieszczęście dotyka wspólnie całe plemię
słowiańskie; lud czeski, który jedynie oparcie dla swej narodowości znajduje już
tylko w religii, naród rosyjski, który stracił wszelką nadzieję zrzucenia jarzma,
naród polski, uciśniony i wygnany - wszystkie muszą jednocześnie uciekać się do
Boga. (…)
Ów Sybir tak oddalony i tak obcy, wchodzi teraz w obręb poezji polskiej. Sybir
to piekło polityczne; spełnia on tę samą rolę jaką w poezji wieków średnich
spełniało piekło, opisane tak dobrze przez Dantego” 4 3 (podkr . W.G.).
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Mamy tu szer eg wątków budujących Mickiewiczowski i r oman-tyczny mit
Sybir u: kr ainy piekielna, nar zędzie nie tyle wiecznej kar y, co pokuty i pr zemiany
(takie ujęcie piekła omówimy bliżej w r ozdziałach VI i VII).
Pr zemiana dotyczy wygnańców jako jednostek i jako „części narodu”, toteż zgodnie
z logiką ofiar y oddziaływuje na cały nar ód polski, „polski szczep” wr eszcie na
„jedność

rozleglejszą”:

na

„całe

plemię

słowiańskie”.

Podobna

jest

do

szamańskiego wejr zenia „aż do dna własnego ducha”. W jej wyniku postępuje
wyzbycie się wad nar odowych, głównie pr zesądów stanowych na r zecz solidar yzmu,
„zniesienia

różnic

społecznych”,

pojednania

„wszystkich

stanów

narodu”,

„zespolenia się”; zostają ukor zone polska, szlachecka „duma” i „wybujały rozwój
umysłu”. Są też podjęte pier wsze pr óby jednoczenia r óżnych (nawet wr ogich dotąd)
nacji

słowiańskich

nier ozer walne

z

nową

wspólnotą

wiar y:

„jednoczesnym

uciekaniem się do Boga”.
Można

powiedzieć,

żę

w

głębi

infer alno-gr obowej

pr zestr zeni

Sybir u

wypuszczają pier wsze pędy r ajskiego ogr odu Nowego Świata jednoczącego wszystkie
stany i nar ody połączone wspólną wiar ą. Mit Sybir u-piekła o funkcjach czyśćcowych
jest też mitem Sybir u - pr zy-wr óconego r aju. Nowe Kr ólestwo zjednoczonej ludzkości
tu się zakor zenia i stąd r ozr astać się będzie na całą Eur opę i świat niczym w
ewangelicznej pr zypowieści o Kr ólestwie Bożym wyobr ażonym pr zez r ozr astające się
dr zewo. Sybir jest wiec skr ajnie ambiwalentny piekielno-r ajski, zło-dobr y właśnie
dlatego, że jest zmitologizowaną pr zestr zenią sakr alną. Sakr alną popr zez dokonujące
się w niej mister ium pr zemiany i ofiar y: mister ium męki, śmier ci i odr odzenia,
zbawczej dla ludzkości tr ansfor macji. W wyniku ofiar y objawia się tu ar chetyp nowy wzór życia zbior owego, model społeczeństwa i wspólnoty. Ar chetyp ów mający wszelkie znamiona mityczności - to obr az pojednania, któr e możliwe jest
dzięki wspólnej wier ze: „wszystkie muszą jednocześnie uciekać się do Boga” - i
któr e zapoczątkowuje wolność powszechną społeczną i międzynar odową. Ar chetyp
sybir ski

jest

więc

wzor cem

mitycznej,

r ajskiej

wspólnoty

opar tej

na

dwóch

„filar ach”: wiar y i wolności, i jako taki powinien być r ealizowany w świecie,
wcielany w życie społeczno-polityczne, aby te sfer y bytowania ludzkości poddane
zostały zasadom chr ześcijańskim (stanowiącym dla poety właściwe domeny wiar y i
wolności).
Wzor zec-ar chetyp, w zasadzie ten sam co ewangeliczny: wspólnoty miłości

i
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wiar y w jednego Boga, ukonstytuowany jest jednak na Sybir ze pr zez czyn ofiar ny nie
Zbawiciela-jednostki ale Zbawiciela-zbior owości. Z tego też względu jest dla
wielkiego r omantyka bar dziej niż nowotestamentowy odpowiedni, by być wzor em, a
zar azem war unkiem odr odzenia, pr zemiany stosunków życia zbior owego ludzkości,
zwłaszcza stosunków międzynar odowych. O tym właśnie Mickiewicz mówi w
Księgach:
„A jako za zmartwychwstaniem Chrystusa ustały na ziemi całej ofiary krwawe,
tak ze zmartwychwstaniem Narodu polskiego, ustaną w Chrześcijaństwie wojny” 4 4 .
Jako locus sacer Sybir można skojar zyć z symbolem kr zyża - miejscem i
nar zędziem męki Zbawiciela, a zar azem odkupienia - „znak hańby pr zybier a postać
znaku zwycięstwa i staje się wyr azem passio gloriosa” 4 5 . Na obr azie epifanijnym
znajdującym się w kościele Św. Kr zyża we Wr ocławiu widzimy kr zyż swym dolnym
r amieniem sięgający czeluści, w któr ej znajdują się wąż, Lewiatan - szatan i śmier ć.
Powyżej w części śr odkowej widzimy r ozpiętego Chr ystusa. Zaś r amię gór ne docier a
aż do br am niebieskiej Jer ozolimy 4 6 . Kr zyż - miejsce, na któr ym dokonuje się w
mękach zbawcza

ofiar a,

r ozpięty między piekłem a

niebem,

jest

nar zędziem

pokonania piekła pr zez niebo: na wr ocławskim obr azie dolne r amię dzier ży str zały
godzące w śmier ć i szatana, gór ne tr zyma klucz otwier ający br amy niebiańskiego
miasta. Par adoksalna wymowa symbolu kr zyża uzmysławia nam par adoksalny sens
Sybir u r omantyków, Mickiewiczowskiego Sybir u. Locus sacer - jako pr zestr zeń
mityczna i symboliczna - łączy pr zeciwieństwa i objawia tajemnicze mister ium męki i
śmier ci or az ostatecznego zwycięstwa nad nimi.
„Co widzę? - długie, białe dróg krzyżowych biegi” (sc. V, w. 7).
Sybir jako pr zestr zeń kr zyżowa, symboliczna i sakr alna jest zar azem piekłem i
niebem, a dokładniej piekłem pr zezwyciężanym pr zez niebo, piekłem poddanym
niebu, służącym niebu w dziele zwycięstwa Wiar y i Wolności. Jest to jedno z
najważniejszych pr zesłań Dziadów, szczególne mister ium. W niniejszej pr acy jeszcze
kilkakr otnie wskażemy miejsca, gdzie idea ta dochodzi - r ozmaicie ujęta - do głosu.
Podsumujmy. Sybir jest w Dziadów cz. III pr zestr zenią sakr alną w któr ej z woli
Opatr zności dokonuje się mister ium śmier ci i odr odzenia. W myśl logiki wegetacyjnej
pr zemiany-cyklu tam odbywa się obumar cie ziar en - Polaków, zesłańców. „Giną” oni
w dotychczasowej postaci, w mękach obumier a w nich to, co niedoskonałe, zaś
kształtuje i odr adza nowa postać - udoskonalana ar chetypowa osobowość, wzór
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człowieka i wspólnoty nowych czasów. Jest to dr oga inicjacji. Ponieważ zachodzi tu
sakr alna ofiar a wielu a nie jednostki, funkcja zbawicielska staje się domeną
zbior owości. Poddana sakr alizacji gr upa staje się zbior owym mesjaszem r eligii wiar y
i wolności zdolnej oddziaływać na poziomie stosunków międzynar odowych. War unki
Sybir u (w opar ciu o Lekcję XXIV Kur su II) były opatr znościowym nar zędziem
możliwości spełnienia się ofiar y i inicjacji, ustanowienia nowego wzor ca-ar chetypu,
nowego mesjasza-zbior owości. Kr zewienie tejże nowej r eligii wolnej i wier zącej
ludzkości jest misją Słowian a pr zede wszystkim Polaków. Jej r ozpr zestr zenianie to
r ozkwit wiar y i wolności na ziemi:
Z „garści żyta”
jak powiada Żegota r ecytujący bajkę Gor eckiego „W yrasta trawa, kwiecie, kłosy i nasienie”.
Diabeł - pr zedstawiciel pr zestr zeni piekielnej (Sybir

nią jest) ma swój

pozytywny udział w owym r ozkwicie ziar en wiar y i wolności. T en motyw bajki
wyr aźnie odr óżnia Dziady od ewangelicznych pr zypowieści
o nasieniu (Mk 4, 26 - 29), ziar nku gor czycy (Mt 13, 31) czy o siewcy (Mt 13, 3 - 8,
18

-

23),

gdzie br ak

tak

pozytywnej

walor yzacji

r oli

sił

demonicznych

w

symbolicznie wyr ażanym pr ocesie r ozwoju Kr ólestwa Bożego. Wskazuje to na
inspir ację Mickiewicza nieor todoksyjnymi nur tami myślenia chr ześcijańskiego: od
ludowych demonologii aż do tych filozofii i teologii, któr e w siłach zła widzą
aktywny i pozytywny pier wiastek w całości Uniwer sum. Niewykluczone, że zaznacza
się też wpływ r eligii Wschodu 4 7 .
T o co łączy Dziady z r óżnymi tr adycjami r eligijnymi, któr e czer pią z symboliki
ziar na jest dla naszych r ozważań niezwykle istotne. Głównie chodzi o naczelne
pr zesłanie mitu agr ar nego, iż cier pienie, zło i śmier ć to jedynie pr zejściowy i twór czy
moment na dr odze do osiągnięcia zwycięskiej pełni pr zez dobr o i życie. Dodatkowo
optymistyczne

dla

polskiego

czytelnika

miało

być

to,

że

ostateczna

pełnia

(uniwer salne kr ólestwo wiar y i wolności) wykwitnie z ziar na polskich męczenników,
sybir skich zesłańców. Symbolika wegetacyjna zapr owadza w utwor ze „logikę” mitu i
mister ium, co pozwoliło na niezwykle optymistyczne r ozwiązanie nier ozwiązywalnego
na r acjonalnej płaszczyźnie myślenia pr oblemu cier pień nar odu polskiego w jego
por ozbior owym

etapie

dziejów.

Powyższe

stwier dzenia

zestawmy

jeszcze

z

wypowiedzią badacza pr oblemu Włodzimier za Sztur ca.
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„Podstawowym symbolem wyznaczającym plan tr eści i plan jej inter pr etacji jest
w Dziadach symbol ziar na. Idee pr zezeń wyr óżniane okr eślone są szczegółowo i
stanowią wewnętr zną spójnię dr amatu, któr a w połączeniu z metafizyczną wykładnią
utwor u wyznacza jego mister yjny char akter . Symbol ziar na jest więc wobec tego
także podstawą

kompozycji Dziadów,

zespala

w zamkniętą

całość ich luźno

współistniejące sceny.
Do istoty symbolu ziar na należy nier ozer walnie spr zężenie zasady pełni
obiecywanej pr zez kr yjące się w nim możliwości r ozwoju i zasady ciągłości,
spajającej byt w jeden łańcuch /…/ Łączy ciemność wnętr za ziemi z r adością
por uszającego go słońca, utr zymuje świat w nadziei r ozwoju. Ziar no okr eśla gr anice
egzystencji bytu, ale i wypr owadza ten byt ku tr anscendencji” 4 8 .
Głównie dzięki symbolice ziar na- jak pr zekonuje nas Sztur c - Dziady są
mister ium, bowiem:
„Jest ono nie tylko wtajemniczeniem w pr awa bytu, ale pr zede wszystkim
inicjacją /…/ Jego własnością jest to, że pr zedstawione w nim «akcje» r ozgr ywają się
na

tr zech

płaszczyznach:

płaszczyźnie zdar zeń

i

sytuacji pr zedstawionych w

dr amacie, płaszczyźnie ich sensów metafizycznych i w płaszczyźnie pr zemian
świadomości czytelnika, któr y poznając tr eść dr amatu, poznaje i pr zyjmuje za
pr awdziwe jego tajemnice” 4 9 .
Dodałbym do powyższej wypowiedzi, że pr zemiana świadomości dotyczy nie tylko
czytelników ale też niektór ych „inicjowanych” bohater ów dr amatu.
„Histor ia obr zędów wtajemniczających, a więc mister iów związana została z
symboliką ziar na. Wielkie Mister ia Eleuzyńskie, związane z mitem Demeter i Kor y,
wtajemniczały
tr zymiesięcznej

obser wator ów
nieobecności

w

r ytuał

Kor a

odr odzenia

głosiła

pr zyr ody.

wyższość

życia

Powr acająca
nad

po

śmier cią,

podpor ządkowania śmier ci nadr zędnemu planowi odr odzenia, zwycięstwa wiosny i
słońca. Z jej powr otem świat stawał się pr ostszy, a złe koleje losu zyskiwały
metafizyczne

uzasadnienie;

stawały

się

bowiem

konieczną

cząstką

bytu

r ozświetlonego jednak końcową r adością i obietnicą szczęścia. Ziar no stawało się
wiec także symbolem celowego i w sumie dobr ego ur ządzenia świata. Ale pr awdę tę
mógł zr ozumieć tylko ten, któr y pr zeszedł okr es pr óbny, stał się epoptem, czyli
patr zącym.

W

ten

sposób pr zeżycie mister ium było inicjacją

i osiągnięciem

wspólnoty, któr a podpor ządkowała się obiektywnym pr awom bytu.
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I jeszcze dr ugie ziar no i dr uga tajemnica. Oto Nowy T estament (będący pr zecież
także ziar nem) wpr owadza ideę ziar na jako tajemnicę odkupienia i zbawienia. Słowo
Chr ystusa to ziar no. I Chr ystus to także ziar no, któr e zostało złożone w gr obie, a po
tr zech dniach zmar twychwstało. W tej wykładni symbol ziar na pr zejmuje znaczenie
uniwer salnej figur y - objawiającej pr zedstawiony por ządek świata. /…/
I wr eszcie per spektywa Mickiewicza; symbol ziar na występuje w niej na
zasadzie obr azu wyjaśniającego świat, jego histor ię i szczególnie pr zeznaczenie
nar odu

polskiego,

któr y,

złożony

do

gr obu

po

tr zecim

r ozbior ze,

oczekuje

zmar twychwstania. Mickiewicz był pewien, że około 1834 r ., a więc w tr zy lata po
upadku powstania listopadowego i w czter dzieści po insur ekcji kościuszkowskiej,
«wielki polityczny pr zewr ót ogar nie całą Eur opę i że skończy się obaleniem systemu
monar chicznego…». Polska - ziar no i Polska Chr ystus zapowiadała Słowiańszczyźnie
i światu odr odzenie. /…/ Symboliczne pr zedstawienie idei ziar na w Księgach pełni
funkcję egzegetyczną wobec r ealności mister yjnego sensu ziar na, w któr ą wnikamy w
III części Dziadów /…/” 5 0 .
Konr ad patr zy najpier w „na świat i Boga z per spektywy ludzkiej. Zna on
jedynie

wszelkie

niezbor ności

histor ii

i

teologii,

nie

zna

zaś

możliwości

uświadomienia sensów tej niezbor ności. Pyta o pr zyczynę wydania władzy w r ęce
złego, o to jak może istnieć Bóg suwer enny, nie liczący się z potr zebami i ser cem
pojedynczej duszyczki. T e pytania stawia jako człowiek, któr y nie wie, co zr obić z
bytem, któr y jak Adam z bajki Gor eckiego, spotyka ziar no, ale nie wie czemu służy.
Konr ad zna byt tylko z jednej str ony, ze str ony ciemnej, ze str ony więziennej.
Wtajemniczenia w boski por ządek świata udziela Ksiądz Piotr . Nie odpowiada
on dokładnie na pytania i wątpliwości Konr ada; wpr owadza natomiast tak szer oką
per spektywę widzenia dziejów i człowieka że z niej samej, jak z sensu bajki
Gor eckiego, wynikają odpowiedzi na dylematy Konr adów. Ksiądz Piotr pr zepr owadza
bowiem mistyczną teodyceę, któr a uzasadnia dyshar monię bytu nadr zędnym planem
zbawienia. /…/
W tym sensie Konr ad stanowi odpowiednik Demeter , a Piotr - odpowiednik Kor y
- z mitu i mister ium eleuzyńskiego. Rozpacz Konr ada - Demeter , bunt pr zeciwko
r ozdzieleniu więzi r odzinnych, nar odowych, ludzkich wyr ażający się w kr zyku
atakującym Boga zyskuje odpowiedź w pojawieniu się teodycei Księdza Piotr a Kor y. /…/ Kor a, jak i Ksiądz Piotr , ujawnia soter iologiczny sens zejścia do
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podziemia. /…/ oto kr ótka definicja mesjanizmu Mickiewicza: Polska to ziar no dane
światu pr zez Boga. Z tej właśnie per spektywy spogląda na histor ie i nar ód Ksiądz
Piotr . Jest to obiektywny punkt widzenia, ponieważ został on pr zekazany w
objawieniu. W jego pr awdy tr zeba wniknąć, bo jest to war unkiem sine qua non
mister ium /…/.
Per spektywa Księdza Piotr a jest nadr zędną per spektywą Dziadów. T łumaczy nie
tylko idee mesjanizmu Mickiewicza, ale i konieczność widzenia histor ii i człowieka w
optyce wykładanej pr zez symbol ziar na. Dziady, pisane w epoce br aku nadziei,
pisane dla listopadowej r zeszy, któr a skłócona i smutna poszukiwała jakiejkolwiek
myśli zbawiającej r adość, wpr owadziły histor ię nar odową w podziemne mister ium
dojr zewającego we wnętr zu ziar na wewnętr znego ognia. Ukazały pr zecież, że śmier ć i
klęska to stan pr zejściowy, że tr zeba wyjr zeć za okno egzystencji by, ujr zeć
kiełkujące dookoła ziar na nadziei” 5 1 .

Po tych kor espondujących z naszymi ustaleniami stwier dzeniach opuśćmy
jeszcze r az kar ty Dziadów, by znaleźć potwier dzenie dla naszych założeń, że
symbolika ziar na wr zuconego w sybir ski gr unt musiała ewokować sens nar odowej
pr zemiany-odr odzenia czyli doskonalącej inicjacji. W Wykładzie XXIII Kur su II
pr elegent wskazuje na fakt dokonywania się tejże pr zemiany, dając za pr zykład osobę
gener ała Kopcia, „który przemierzył cały Sybir i bardzo długi czas spędził na
Kamczatce” 5 2 . „Zajmujący «Dziennik» jenerała Kopcia” daje świadectwo r odzenia
się nar odowej nieugiętej wiar y w opatr znościowy sens cier pienia, któr a pr zepełniać
ma

nową

liter atur ę,

nar odową

i,

oczywiście,

stanowi

credo

ar cydr amatu

Mickiewicza (ona też war unkuje misję Polski w r amach misji Słowiańszczyzny) 5 3 :
„Pierwszy to raz widzimy Polaka, który przyjmuje nieszczęście, poddaje się
mu, nie tracąc wszelako nadziei. Niemcewicz w swych pamiętnikach zachowuje całą
nienawiść i cały gniew dawnych Polaków, należy jeszcze do pokolenia starego.
Kopeć uważa się za człowieka dotkniętego przez Opatrzność. Codziennie, jak pisze,
wstając modlił się do Boga o uwolnienie i nigdy nie przestawał ufać w lepszą
przyszłość, jeśli nie dla siebie, to przynajmniej dla ojczyzny. W tej pokornej
wytrwałości leży nowe znamię literatury współczesnej; z niej wypływa ta nowa siła
ożywiająca pisarzy narodowych, Malczewskiego, Brodzińskiego i innych, którzy
odbiegają o całe zda się wieki od Niemcewicza” 5 4 .
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Z cytatu wynika, jak bar dzo wykładowca - i nie wątpimy, że to samo odnosi się
do

poety

piszącego

pr zewar tościowań,
spadających

na

dekadę

wcześniej

któr e dokonują
nich

nieszczęść,

ar cydr amat

-

dostr zegał

gener alność

się w świadomościach Polaków za spr awą
zwłaszcza

jeśli

chodzi

o

wygnańców

do

„politycznego piekła” Sybir u. Wielka pr zemiana nar odowa zaczyna się wszak, z
per spektywy polistopadowej, od niemałej liczby osób - zesłańców; to że nie jest
czymś

jednostkowym

a

wr ęcz

masowym,

ma

znaczenie

szczególne.

Inicjacja

r epr esjonowanej zbior owości nie może pozostać bez wpływu na losy tak całego
nar odu jak i Eur opy or az świata. Na wstępie pr zywołanej już Lekcji XXIV pr ofesor
oznajmia:
„Dzisiaj /…/ Dodamy kilka słów o wpływie życia wygnańczego i myśli
pobudzonych

wygnaniem

-

na

literaturę i

charakter

narodu

polskiego.

Nie

zapominajmy, że szczegóły, które przytoczymy, odnoszą się do życia tysięcy
Polaków: słuchacze słowiańscy odnajdą tu dzieje wielu swoich znajomych i
przyjaciół” 5 5 .
Z kolei nasuwa się pytanie: jak dokonujący się na odległym sybir skim wygnaniu
postęp w duszach Polaków-męczenników może pr awie natychmiastowo wpłynąć na
analogiczną pr zemianę w szer okiej nar odowej masie pozostałej w Eur opie? Wszak
poeta nie zakładał możliwości komunikowania się, w potocznym r ozumieniu tego
słowa, naszych „Syberian” z kr ajem. Nie tylko daleka odległość, odbiegający od
dzisiejszego

poziom

r ozwoju

śr odków

komunikacji,

bar ier y

stwar zane

pr zez

r epr esyjny system samodzier żawczy stawiały r ealną tamę wpływowi nowej idei
zr odzonej na wygnaniu na świadomość nar odu. Nie tylko te czynniki, bowiem
Mickiewicz pr zewidywał możliwość dozgonnego pobytu „całej młodej Polski”,
zesłanych patr iotów na obczyźnie, skąd miałoby nie być powr otu. Ksiądz Piotr pyta
w Widzeniu:
Takiż to los ich - wygnanie!
I dasz ich wszystkich wygubić za młodu,
I pokolenie nasze zatracisz do końca?
(sc. V, w. 18-20)
Jak to się ma stać, że tak oddalone „nasze dzieci” /Ks. Piotr /, „wszystkie ziarna
naszego ogrodu” /słowa Żegoty/, „ziarna zboża” /słowa Józefa/ „zakopane w
ziemię”, /Żegota/, „wygubiona za młodu”, „zatracone” /Ks. Piotr / wydają owoc
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„trawę, kwiecie, kłosy i nasienie” /Żegota/ w uniwer salnym r ozmiar ze całego
„ziemskiego padołu” /Ks. Piotr /, całego wr ęcz kosmosu (zgodnie z inter pr etacją
Widzenia pr zez Z. Kępińskiego)?
Odpowiedzi na to pytanie należy szukać znów poza ratio w dziedzinie mysterio.
T ajemnica wegetacji stanowi tu analogię symbolicznie tłumaczącą wielką pr zemianęodr odzenie osobowości, „charakteru”. Stanowi też analogię pr zemiany ilościowej (z
jednego ziar na wiele kłosów, kiedy indziej potężne dr zewo). Są to dwa aspekty tego
samego, tajemniczego mister ium. Z mizer ii losu zesłańców wyr asta jakiś wielki czyn,
od któr ego „Trzy końce świata drżą” (Widzenie Ks. Piotr a) i postąpi budowa
„ogromów” nowego „kościoła” (tamże). Pr zemiana dokonująca się daleko w
ziar enkach-zesłańcach jakby za spr awą jakiegoś magicznego czy r aczej mistycznego
pr ojektor a ma zostać r zucona na ogr omnie szer oki ekr an obejmujący Eur opę,
wszystkie ludy, kosmos. Wzór , ar chetyp wypr acowany w duchu wygnańców z taką
niepojętą mocą r zutuje na bezmier ną skalę: na nar ód i cały świat, z jaką wzr asta
dr zewo z „najmniejszego ze wszystkich nasion” gor czycy. Pr zywołam w tym miejscu
ewangeliczny cytat:
„Kr ólestwo niebieskie podobne jest do ziar nka gor czycy, któr e ktoś wziął i
posiał na swej r oli. Jest to najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyr ośnie jest
większe od innych jar zyn i staje się dr zewem, tak że ptaki pr zylatują z powietr za i
gnieżdżą się na jego gałęziach” (Mt 13,31 n.).
War to zaznaczyć spr awę, że polskie „ziarno” symbolizujące w Dziadach
nosicieli idei wiar y i wolności jest właśnie niepozor ne, jakby najmniejsze w
por ównaniu do „ziaren” zawier ających idee innych nar odów; a jednak wykazuje
par adoksalnie największą moc r ozwoju, r ozr ostu. Analogicznie do pr zypowieści
ewangelicznej „ziarna naszego (polskiego - W. G.) ogrodu” są zewnętr znie
niepozor ne i słabe; zaś w innym ujęciu symbolicznym to „dzieci” - niewinne i
pr aktycznie bezbr onne. Ziar nem, ideą, „siłą narodową” (Wykład XXIII) dysponuje
też Rosja. Jest to nasiono większe, potężniejsze. Lecz, nie mając w sobie dość wiar y i
za nic wolności, nie ono zadecyduje o misji Słowian w odr odzeniu wolności
powszechnej (choć i pr zemieniona Rosja spełni w tym zadaniu swą r olę) 5 6 . Odowołam
się do Lekcji XXIII, by zacytować, jak Mickiewicz ujmuje pr oblem „małości”
polskiego „ziarna”:
„Cóż oficerowi rosyjskiemu dawało moc rozkazywania? Oto poczucie potęgi
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jego cara: nigdy nie zwątpił w tę potęgę i sam ufał we własną siłę. Dlaczego nikt z
Polaków nie odważył się stanąć przed Jakutami jako ich zwierzchnik? Dlaczego
jenerał Kopeć, który złożył był tyle dowodów męstwa i stanowczości, dawał się
spokojnie prowadzić oficerowi rosyjskiemu? Pochodziło to stąd, że nie czuł nad
sobą idei, która by miała siłę równą idei reprezentowanej przez cara rosyjskiego” 5 7 .
Dodajmy, że Kopeć - jak już pisaliśmy - wyznaje ideę wiar y w Opatr zność i
sens cier pienia, do któr ej to należy zwycięstwo dopier o w pr zyszłości. Wr óćmy
jednak do postawionego pytania - jak te odległe i niepozor ne ziar na mogą tak
potężnie oddziaływać na Polskę i świat?
Myślę, że zwłaszcza jeden cytat z Lekcji XXIII pozwoli nam zr ozumieć, jak
Mickiewicz

pojmował

tajemnicze

związki

pozwalające

na

„kr ążenie”,

r ozpr zestr zenianie się wielkich idei pomiędzy ludźmi zwłaszcza pr zynależnymi do
jednej nar odowości. Odwołując się znów do pr aw, a r aczej „mister iów” (tajemnych
sił) natur y, pr elegent wskazuje analogicznie na możliwości jakiejś nadnatur alnej
łączności,

komunikacji

międzyludzkiej.

Właśnie

owo

por ozumienie,

mistyczne

obcowanie inter per sonalne, ma umożliwić to, że idea zr odzona z ofiar y „ziaren” w
dalekiej sybir skiej ziemi nie utonie bezowocnie w bezmiar ach tej kr ainy, ale,
pokonując wszelkie fizyczne bar ier y, r ozpr zestr zeni się, zaowocuje wpier w w
nar odzie polskim i Słowiańszczyźnie, by następnie objąć wszystkie ludy. Poetapr ofesor tak mówi o tymże r omantycznie ir r acjonalnym związku dusz:
„W ielka to i tajemnicza rzecz owa siła narodowa, która rozchodzi się z
jakiegokolwiek ośrodka i ożywia wszystkich obywateli, nawet mimo ich wiedzy.
I tak za konfederacji barskiej słynny Beniowski miał odwagę wszcząć bunt,
obalić władze rosyjskie miasta i bronić go w ciągu całej zimy, lekce sobie ważąc
całą potęgę caratu, albowiem w tym samym czasie Polska również walczyła o
niepodległość. Podczas powstania Kościuszki były próby buntu pomiędzy jeńcami
polskimi w głębi Rosji, którzy nie mieli przecież żadnych wieści z kraju. Jednakże
po upadku Polski nie spotykamy już przykładów takich prób. (…)
Jakże wytłumaczyć to zjawisko? Filozofia tegoczesna, która uważa ludzi tylko
za cząstki doczepione do machiny rządowej, nie umie nic powiedzieć o tym
poważnym zagadnieniu. Ale nowożytna nauka o przyrodzie dostrzegła już związek
tajemny między cząstkami jednego organizmu a całością przedstawiającą jego ideę.
W iadomo na przykład, że soki roślinne, jak wino, w swojej fermentacji wykazują
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objawy odpowiadające tym, jakie zachodzą w życiu rośliny, z której ongi sok został
wyciśnięty. W iadomo, że krzew północny przeniesiony na południe rozwija się i
rozkwita zawsze jednocześnie z rozwojem roślin w kraju, z którego pochodzi. Na
przykład brzoza, to drzewo poetyczne naszych stron, zasadzone we W łoszech lub w
Szwajcarii długo stoi naga pośród rozkwitłych migdałów i kasztanów i dopiero
bardzo późno okrywa się liśćmi. W iadomo nawet ze spostrzeżeń, że jej pączkowanie
i kwitnienie nie zależy bynajmniej od ciepłoty we W łoszech czy w Szwajcarii, ale od
ciepłoty jaka w danej porze panuje w krajach północnych.
Czy nie można by stąd wyprowadzić wniosku, że ludzie, te istoty obdarzono
najwyższym i najsilniejszym zasobem życia, są związani ze sobą jeszcze mocniej i
głębiej? Zrozumiecie teraz Panowie znaczenie słów sławnej pieśni legionów:
Jeszcze polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Albowiem c z ł o w i e k

gdziekolwiek

się

znajduje,

myśli,

skoro

czuje, działa, może być pewny, że w tejże samej chwili tysiące
jego współrodaków myślą, czują i dzia-łają podobnie jak on.
Ta

spójnia

związuje

niewidoma

narodowości.

Narodowość,

w

najwyższym stopniu tego wyrazu, znaczy posłannictwo narodu,
znaczy
jakiegoś
są

ze

zespół

ludzi

dzieła,
sobą

wskazaliśmy
stwierdziliśmy

przez

Boga

do

spełnienia

którzy pracują jedni na drugich i połączeni

tym
w

powołanych

głębokim

królestwie
na

związkiem
roślinnym

przykładach

i

dobytych

uczuciowym,
jakiego
z

dziejów

jaki

istnienie
narodu

p o l s k i e g o ” 5 8 (podkr . W.G.).

„Spójnia niewidoma”, „związek tajemny”, któr ego istnienie głosi nasz wieszcz
z par yskiej katedr y towar zyszy twór cy Dziadów w r ozmaitych ujęciach od okr esu
wileńsko-kowieńskiego. „Nić złota” i „wspólne łańcuchy” wiążą pr zyjaciół w Odzie
do młodości uzdalniając ich do „zestrzelenia”, „myśli” i „duchów” w „jedno
ognisko”. W IV części Dziadów Pustelnik-Gustaw „r ozwija r omantyczne pojęcie
miłości jako związku dwu dusz, pr zeznaczonych dla siebie z odwiecznego wyr oku
bożego jeszcze pr zed wcieleniem ziemskim i na wieki już nier ozdzielnych” 5 9 .
„Łańcuch uroku”:
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Rozciąga się ten łańcuch, ale się nie spęka” (Dziady cz. IV, w. 261).
On to zapewnia dwojgu ludziom nawet bezsłowne (pozasłowne) por ozumienie aż
do odczucia istnienia w nich jednej, wspólnej duszy:
Tak znaliśmy nawzajem czucia wspólnej duszy
Co jedno pomyśliło, już drugie odgadło.
Całą istotnością połączenie ścisło (…)
(Dziady cz. IV, w. 1039-1041)
Jednak

koncepcja

duchowej

łączności

(nawet

jedności)

osób

w

r amach

wspólnoty nar odowej pojawia się dopier o w Wielkiej Impr owizacji i jest w tam
wystepującej postaci od r azu poddana kr ytyce. Dlaczego? Za jej elitar yzm, że
dotyczy r ozczeń wybitnej jednostki, któr a żywi chęć wykor zystania duchowej więzi
do władzy - i to absolutnej - nad ludźmi. A to już jest nic innego, jak pr zejaw tak
skr ytykowanego w Dziadach car skiego jednowładztwa. T ą dr ogą Konr ad pójść nie
może. Pr zypomnijmy fr agment już cytowany:
Cóż temu oficerowi rosyjskiemu dawało moc rozkazywania? Oto poczucie
potęgi jego cara: nigdy nie zwątpił w tę potęgę i sam ufał we własną siłę.
„Związek

tajemny

między

cząstkami

jednego

organizmu”

Konr ad

ur zeczywistniłby na wzór r osyjski, gdyby tylko spełniło się to czego pr agnie:
Chcę czuciem rządzić, które jest we mnie;
Rządzić jak Ty wszystkimi zawsze i tajemnie: Co ja zechcę, niech wnet zgadną,
Spełnią, tym się uszczęśliwią,
A jeżeli się sprzeciwią,
Niechaj cierpią i przepadną .
(sc. II, w. 156-161)
Konr ad wyjątkowo intensywnie czuje związek z członkami swego nar odu i - podobnie
jak Gustaw - ma wr ażenie duchowej jedności, choć już nie z pojedynczą osobą ale z
bar dzo, bar dzo wieloma:
Teraz duszą jam w moję ojczyznę wcielony,
ciałem połknąłem jej duszę,
Ja i ojczyzna to jedno.
Nazywam się Milijon - bo za milijony
Kocham i cierpię katusze.
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(sc. II, w. 257-261)
Po

tym

pobieżnym

pr zeglądzie

koncepcji

„spójni”

duchowych

możemy

stwier dzić, że idea takowa, pr zewija się w twór czości poety pod r ozmaitymi
postaciami; w istocie swej cały czas wywiedziona jest z tych samych założeń
światopoglądowych o możliwości istnienia poza-r acjonalnej więzi międzyludzkiej a
nawet kosmicznej. Właśnie ta idea pr zyjmuje (po zanegowaniu postawy Konr ada buntownika i uzur pator a) kształt, jaki znamy z lektur y III części Dziadów or az
Literatury słowiańskiej. „Spójnia” wiąże nar ód z tą częścią, któr a cier pi na
zesłaniu. Rekolekcje, pascha i r ezur ekcja (inicjacja) gr upy „narodowej sprawy
męczenników” mocą tej więzi obejmą r esztę nar odu. Pr zypomnijmy:
„W ygnańcy i wszyscy skazańcy zesłani na Sybir są także niejako szamanami.
Oderwani od społeczności (ale jak się okazuje na sposób fizyczny tylko - pr zyp.
W.G.), skazani żyć samotnie, zgłębiać aż do dna własnego ducha, muszą oni
roztrząsać przeszłość, muszą - że się tak wyrażę - dokonać rachunku sumienia. Owa
niezwykła przygoda jenerała Kopcia jawi się powtórzona w życiu Polaków;
niezadługo zbieg wydarzeń zmusi część narodu odbyć podobną pracę (…) ” 6 0 .
„Spójnia

niewidoma”,

co

związuje

nar odowość

jest

skuteczna

według

Mickiewicza niewątpliwie, gdyż wzor ce wypr acowane we wygnańczym odosobnieniu
już nie gr upa, ale nar ód cały będzie r ealizować, jako swą misję jako „posłannictwo
narodu” na świat. W tym tkwi istota wpływu
„… życia wygnańczego i myśli pobudzonych wygnaniem - na literaturę i
charakter narodu polskiego” - Lekcja XXIV.
Odwołajmy się w tym miejscu r ównież do Wykładu XXV z tegoż Kur su:
„Opatrzność przygotowała to plemię do przyjęcia nowego ducha. Plemię to,
które nie wydawszy swego ducha na roboty rozumu i przemysłu, zachowuje czyste i
głębokie uczucie religijne, plemię to nie zadowoli się żadną za znanych dotychczas
form politycznych. (…) plemię słowiańskie i naród polski są przeznaczone i
przygotowane do utworzenia całkiem nowej społeczności.” 6 1 (podkr . W.G.).
Powyższe ustalenia i cytaty w dużym stopniu wyjaśniają nam występujący w
Dziadach dr ezdeńskich pr oblem użycia symboliki ziar na celem mitologizującego
ujęcia losów i pr zeznaczeń nar odu polskiego or az odkr ywają pr zeniknięty „logiką”
mitu

światopogląd

poety.

Sensy,

jakie

niesie

ze

sobą

tr adycyjna

symbolika

wegetacyjna, dopasowują się do histor ycznych r ealiów dzięki takim zabiegom
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inter pr etacyjnym - zastosowanym potem na par yskiej katedr ze pr zez autor a Dziadów
- któr e tajemnice cyklu obumier ania i r ozwoju r oślin pr ezentują jako analogiczne czy
wr ęcza tożsame z tajemniczymi powinowactwami, „spójniami” międzyludzkimi,
zwłaszcza we wspólnocie nar odowej. Dzięki nim właśnie gar ść ziar en wygnańców
r zuconych w odosobnienie „nieludzkiej ziemi” może - pr zeszedłszy dr amatyczne
per ypetie śmier ci i odr odzenia pr zez „zgłębienie własnego ducha” - być zaczynem
wielkiej duchowej i społecznej pr zemiany - „wzr ostu” w o tysiące mil oddalonej
ojczyźnie aż do powstania „nowej społeczności” już w skali eur opejskiej i globalnej.
Powyższe stwier dzenia współbr zmią z cytatem z książki Zofii T r ojanowiczowej,
w któr ej autor ka pr zybliża nam oblicza r omantycznego mitu Sybir u:
„… w pr zeciwieństwie do innych miejsc na kuli ziemskiej, na któr ych żyli
Polacy, polski Sybir pr zeżywany był jako miejsce ładu mor alnego, r ealizowania się w
cier pieniu
Chr ystusa.

ludzkiej
Jak

i

żadne

nar odowej
inne

wspólnoty,

miejsce na

figular nego

świecie Sybir

wypełnienia
potwier dzał

Golgoty

zapowiedź

pr zyszłego zmar twychwstania nar odu, więcej, zdawał się być do tego celu powołany.
Ur zeczywistniał i gwar antowałpr awdę mesjanistycznej obietnicy” 6 2 .
Natomiast Jer zy Fiećko w książce Rosja, Polska i misja zesłańców dodaje:
„Różnie

inter pr etowano

histor iozoficzny

sens

sybir skiego

cier pienia.

Mickiewicz, któr y akcję dalszego ciągu III części Dziadów zamier zał w części
umieścić na Syber ii, w ar cydr amacie - popr zez opowieść Sobolewskiego, a zwłaszcza
pr or octwo księdza Piotr a - zsyłkę uczynił podstawowym znakiem mesjanistycznego
posłannictwa Polaków, nadał jej r angę szczególnego i niezbędnego elementu polskiej
Golgoty, służącego pr zywr óceniu nar odom sakr amentu powszechnej wolności” 6 3 .
„W pływ duchowy Sybiru” na „skazanych żyć samotnie” zesłańców a zar azem
zbliżający „wszystkie stany społeczne” i odczuwalny „w życiu politycznym”, jak już
powiedzieliśmy, zobr azowany jest w Dziadach w symbolizmie śmier ci i odr odzenia,
zwłaszcza cyklu agr ar nego: zesłańcy to „ziarno”, glebą dla tego ziar na jest Syber ia.
T akże i dziedzina agr ar no-wegetacyjna „tłumaczy” to, że „ów Sybir tak oddalony i
tak obcy” niczym zaświaty („polityczne piekło”) ma pr zemożny wpływ na losy Polski
i świata. Podkr eślamy r az jeszcze: w momencie pisania Dziadów komunikowanie się
kr aju i emigr acji w kr ainą zsyłek nie było możliwe. T oteż jakkolwiek r acjonalnie
pojmowany „wpływ Sybiru” na pr zyszły los nar odu musiał być wykluczony na r zecz
„wpływu duchowego”, mistycznego. Zaobser wowane w „przyrodzie” w „życiu
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rośliny” zjawisko „spójni niewidomej” wedle pr awa powszechnej analogii też
„związuje narodowości”. Mit wegetacyjny modeluje nie tylko histor ię i czas wpływa
r ównież

na

pr zestr zeń.

W

poddanej

mu

czasopr zestr zeni

ogr aniczenia stojące na pr zeszkodzie r ozszer zania

znikają

bar ier y

i

się idei „wiary i wolności”.

Dlatego „ziarna zboża” któr e „car (…) zabiera i dławi (…) w swoim cesarstwie”
(sc. I, w. 293-4, 325) „wyrosną z mocą ukrytą” jako „trawa, kwiecie, kłosy i
nasienie” (w. 338,345) po całym świecie w jego „Trzech końcach” (sc. V, w. 75).
T ylko

myślenie popr zez mit

i pr awo powszechnej analogii pozwoliło poecie

piszącemu dr amat wiosną 1832 r oku w Dr eźnie „zlekceważyć” r ealia natur y
politycznej i fizycznej, o któr ych Zofia T r ojanowiczowa pisze:
„Do czasu wielkiej amnestii w r oku 1856 mało kto stamtąd wr acał. W
pier wszych latach po listopadowej klęsce infor macje o r ealiach bytu zesłańczego były
skąpe, nawet losy najbliższych pr zedstawiały się jako wielka niewiadoma. Spr awy i
okoliczności życia Polaków na Syber ii z tr udem pr zenikały do kr aju i na emigr ację.
Nie wątpiono, że kr zyż polski ma dwa r amiona, ale jedno z tych r amion tonęło w
mr oku (…) blokada infor macji miała skuteczne mechanizmy zabezpieczające (…).
Zesłańcy żyli własną histor ią, posiadającą własny r ytm, dochodzący do świadomości
Polaków w kr aju i na emigr acji z kilkunastoletnim nier az opóźnieniem” 6 4 .

A jednak to, co „tonęło w mr oku” miało być najistotniejsze, pr awdziwie
dziejotwór cze i decydujące o losach Polski i świata. Jeszcze r az potwier dzają to
słowa Adolfa:
Bo teraz Polska żyje, kwitnie w ziemi cieniach,
Jej dzieje na Sybirze, w twierdzach i więzieniach.
(sc. VII, w. 181-182) (podkr . W.G.)
Rozgr ywające się tam „dzieje wszystkich Polski bohatyrów” (sc. j.w., w. 180)
pozostaną

wiecznie

nier ozpoznane,

według

r acjonalnych

(faktogr aficznych

i

histor iogr aficznych) kr yter iów. Są one
Jak księga herkulańska pod ziemią spróchniała
(sc. j.w., w. 186)
dla nikogo niedostępne - nikogo, kto chce „księgę” tę po pr ostu poznać. T ylko dr ogą
„spójni niewidomej”, dr ogą „czucia” można ujr zeć te „dzieje”. I jako takie są one
pr zekazem mistycznym. Już mówiliśmy, że ustanawiając nowy wzór -model bytowania
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ludzkiego są one ar chetypowe. Stanowią więc par excellence histor ię mityczną,
właściwy illud tempus - czas sakr alny dla czer piącej z niego wzor zec „nowej
społeczności” nar odowej i ludzkiej. T o, że mamy do czynienia z wzor cem już
metafizycznym, ponadczasowo istniejącym w sfer ze idealnej, niebiańskiej (jako ideaar chetyp) w sposób wyr azisty wynika z dalszych słów Adolfa:
(…)
Jak księga herkulańska pod ziemią spróchniała:
Sam autor zmartwychwstały nie umie w niej czytać,
Rzekł tylko: «B ę d ę
O n

t o

o

ws z y s t k o
m n i e

t o

P a n a

z a p i s a ł,

B o g a

p y t a ć,

ws z y s t k o

o p o w i e».
(sc. j.w., w. 186-189) (podkr . W.G.)

Nie koniec na tym. Jeśli wzor zec-ar chetyp ma być „wzor cem ustanawiającym
świat”, „wzor em czynności ludzkich” (Eliade) potr zebne są ludzkiej społeczności
zachowania uobecniające ów ar chetyp. T r adycyjnie zachowaniami tymi są r ytuały,
mister ia, „święto” (R. Caillois). Ludzka - tu nar odowa - wspólnota chcąc uzyskać o
d r o -d z e n i e (nie wnikam, czy cyklicznie, czy też eschatologicznie pojmowane,
por uszę tę spr awę w innym miejscu) winna mistycznie (r ytualnie) uobecniać
ar chetyp, histor ię świętą: „męczenników”, „bohatyrów”, „ojców dzieje” (sc. IX, w.
152). Może to być obr zęd spr awowany jednostkowo, czego pr zykład daje nam w
scenie IV Ewa, lub też zbior owo, czego figur ą ma być Święto Dziadów.
Mówienie o tych nar odowych, a w r ezultacie ogólnoludzkich mister iachtajemnicach odbywa się w dr amacie Mickiewicza - co wykazaliśmy - popr zez symbole
agr ar no-wegetacyjne, ale nie tylko. Jest w III części Dziadów jeszcze inny wymiar
(niezbędnych dla dzieła odr odzenia) wspólnotowo-mistycznych więzów i „spójni”. T o
wymiar wykazujący zgodność z katolicką nauką o świętych obcowaniu, eksponowany
w samym dr amatycznym momencie pr zemiany - inicjacji bohater ów. Egzemplar yczny
opis pr zejść Konr ada sceny III i IV - będąc zapowiedzią podr óży w głąb „aż do dna
własnego ducha” wielu „Konr adów” wygnańców - uwypukli jeszcze r az ogr omnie
ważną r olę metafizycznej wspólnoty tak z żywymi jak i umar łymi. Wspólnoty już nie
pr zyr ównanej do „życia rośliny”, ale mającej wszelkie znamiona kościelnego
dogmatu o sanctorum communio. Pr zedstawię też dowody na to, że możliwe jest
jednocześnie postr zeganie tej duchowej, „niewidomej” więzi w kontekście zgoła innej
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niż katolicka tr adycji kultur owo - r eligijnej (patr z r ozdział VI).

4.
W tym miejscu pr acy chciałbym por uszyć kolejną kwestię. Doszliśmy do
r ozstr zygnięć i stwier dzeń, któr e stanowią okazję, by w ich świetle spojr zeć na jeden
z tych fr agmentów dzieła, któr y doczekał się r ozmaitych odczytań i inter pr etacji na
(tr udno pr zesądzić o całkowitej słuszności któr ejkolwiek z nich) współistniejących
r ównopr awnie

w

dziedzinie

badań

nad

dr amatem

Mickiewicza 6 5 .

Myślę

o

następujących słowach z Widzenia Ks. Piotr a:
Z matki obcej, krew jego dawne bohatery,
A imię jego, czterdzieści i cztery.
(sc. V, w. 84-85, por . w. 23-24)
„Namiestnik wolności” (nie r ozsądzajmy tu spor u, czy chodzi o wybitną
jednostkę,

czy o uper syfikowaną

zbior owość) pochodzi „z

matki

obcej”.

W

kontekście naszych dotychczasowych dociekań chciałbym zar yzykować hipotezę, że
chodzi tu o „matkę obcą” jako obcą ziemię Syber ię. Pr zejdę do uzasadnienia.
Aż nazbyt często Mir cea Eliade wskazuje w swoich r ozpr awach na istnienie w
r eligiach świata or az już w najdawniejszej liter atur ze uniwer salnego symbolu Terra
Mater. Jeden z cytatów:
„… pr aobr az Matki Ziemi. Obr az ten napotykamy wszędzie w niezliczonych
for mach i war iantach. T o T er r a Mater lub T ellus Mater , dobr ze znana w r eligiach
śr ódziemnomor skich matka, któr a daje życie wszelkim istotom. «Ziemię będę opiewał
- czytamy w hymnie homer yckim Do ziemi - matkę powszechną, niewzr uszoną, dawną
i czcigodną, któr a na swej powłoce żywi wszystko, co jest. (…) T obie to dawać
śmier telnym życie, jak też je odejmować …» Ajschylos w Błagalnicach wysławia
ziemię, któr a r odzi wszelkie istoty, żywi je, a potem znów w siebie pr zyjmuje jako
płodny zadatek. (…) Człowiek umier ając chce powr ócić do Ziemi Matki, być
pogr zebanym w ziemi r odzinnej. «Pełzaj do ziemi, swej matki!» - powiada Rigweda
(…) a nagr obne napisy r zymskie mówią o lęku, aby pr ochy nie zostały pochowane
gdzie indziej, a nade wszystko o r adości połączenia się z ojczyzną: hic natus, hic
situs est: «tu się ur odził, tu go złożono»: hic quo natus fuerat optans erat illo
reverti: «pr agnął powr ócić tam, gdzie się ur odził» 6 6 .
T o samo odczuwanie ojczystej ziemi jako r odzonej matki wybitnie zaistniało na
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kar tach Pana Tadeusza:
„Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny ł o n o .”
(podkr . W.G.)
czytamy w Inwokacji. Władysław Kopaliński wskazuje na hebr ajski r odowód (tak jak
Eliade na antyczny) tego potr ójnego utożsamienia:
„Ziemia-ojczyzna-matka.

Dla Żydów ojczyzna była kr ólestwem Mesjasza,

«nową ziemią» (Apok. 21.1), «kr ainą żyjących», w pr zeciwieństwie do ziemi
pogańskiej,

wygnańczej

albo

do

kr ólestwa

zmar łych

«ziemi

zapomnienia».

Emigr antowi wygnańcowi powr ót do kr aju, gdzie się ur odził, do ziemi ojczystej, do
Matki - Ojczyzny, pr zynosi odr odzenie duchowe; stąd szczególny r odzaj tęsknoty nostalgia (od gr . nostos - „powr ót”) 6 7 .
Spor o słów w niniejszym r ozdziale padło już na temat zar ysowanego w III
części Dziadów - w r amach symboliki agr ar nej - symbolicznego utożsamienia:
Syber ia - ziemia gr ób - ziemia kolebka, czyli spr awująca mister ium śmier ci i
odr odzenia Terra Mater. Syber ia jako ziemia-gwar ant odr odzenia, nar odzin nowej
Polski;

tam

kiełkują

wzor cowe pędy

z

wolnej

męczeńskich
Polski.

ziar en-patr iotów,

Stamtąd

wygnańców pier wsze i

wzor zec-ar chetyp

„emanuje” (popr zez

„spójnię niewidomą”) na nar ód w Eur opie. W ślad za tym postępuje odr odzenie
nar odu i zar azem powołanie do misji szer zenia wzor ca wiar y i wolności. Właśnie
finał Widzenia Ks. Piotr a to wizja „namiestnika wolności” już działającego na skalę
globalną. Jest to postać (osoba lub zbior owość), któr ej dostojeństwo i „sława”
wynika właśnie z pełnionej misji zakładania „kościoła” wolności na ziemi. Jako taki
ów „namiestnik” nar odził się popr zez odr odzenie. Gdzie? Właśnie tam, na dalekiej
północy, w obcej sybir skiej ziemi czyli w „matce obcej”.

Kolejnym okr eśleniem łączącym - jak to spr óbuję dowieść - „Męża strasznego”,
„namiestnika wolności” z Polakami-patr iotami, zesłańcami, z „ziarnem” posianym
w Sybir jest: „krew jego dawne bohatery”.
I znów należy wyjaśnić, że z pewnością nie chodzi tu o kr ew r ozumianą jako
cielesne,

r odowe

pokr ewieństwo,

ale

r aczej

pokr ewieństwo

duchowe,

głęboką

wspólnotę duchową. Bowiem, jak czytamy w słowniku Władysława Kopalińskiego w
pewnych tr adycjach jak i w Star ym T estamencie:
„Kr ew jest tabu i święta jako siedlisko życia i duszy (dlatego pełna kr wi
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wątr oba uważana była za emblemat życia).
(…) Bóg mówi do Kaina: «Kr ew br ata twego woła do mnie z ziemi» (Gen. 4,
10). Bóg do Noego: «Lecz nie będziecie jedli mięsa zwier zęcia z duszą jego, to jest z
kr wią jego» (Gen. 9,4). «Dusza ciała we kr wi jest». (Lev. 17,11) 6 8 .
W „Mężu” widzianym pr zez Ks. Piotr a jest taki sam duch, te same war tości, to
samo umiłowanie wiar y i wolności i gotowość poświęcenia, co w „narodowej sprawy
męczennikach” (już odr odzonych). Niech nas nie zmyli okr eślenie „dawne bohatery”,
jakoby odnoszące się do jakichś wojowników spr zed wieków. Gdy pr zyjr zymy się
r elacjom czasowym panującym w Dziadach, zauważymy, że podlegają one r ozmaitym
walor yzacjom i zawir owaniom, r ozciągnięciom lub spiętr zeniom, inaczej niż wypadku
czasu mier zonego i opisywanego według obiektywnych zasad. Czas ten podlega
subiektywizacji, jest indywidualnie odczuwany i oceniany pr zez bohater ów; podlega
też sakr alizacji bowiem na czas akcji wpływa silnie czas obr zędowo-sakr alny i pozaczas planu nadr ealnego (metafizycznego). Nie będę szer zej r ozwijał tej spr awy, któr a
domagałaby się osobnego opr acowania. Powiem tylko, że pr zykładem subiektywizacji
może być to, że Kobieta w scenie Nocy Dziadów mówi do Guślar za:
Chcę jednego widzieć ducha:
Tego co

p r z e d

l a t y

wi e l u

Zjawił się po mym weselu,
(sc. IX, w. 6-8) (podkr . W. G.)
Jeśli uznamy jedność bohater a Dziadów, to młodość Konr ada jawnie kłóci się ze
stwier dzeniem „przed laty wielu” dotyczącym Gustawa. Dlatego nie może dziwić
nas, że Ks. Piotr - któr y ogląda pr zyszłość w per spektywie tr udnej do okr eślenia używa pr zymiotnika „dawne”. Mickiewicz miał świadomość, że pisze dr amat
histor yczny, choć jego tematem są zdar zenia spr zed ośmiu, dziewięciu lat. Zestawia
je jednak i por ównuje z czasami nar odzin Jezusa or az pr ześladowań chr ześcijan i tym
samym nadaje im per spektywę dawności, a nawet jakoby mitycznej początkowości. W
Pr zedmowie dr amatu czytamy:
„Zdaje się, że królowie mają przeczucie Herodowe o zjawieniu się nowego
światła na ziemi (…) Autor chciał tylko zachować narodowi wierną pamiątkę z
historii litewskiej lat kilkunastu” 6 9 .
Jeśli dodać te dwie per spektywy: mającej znamiona czasów Her odowych
„historii litewskiej” i nieokr eślonej pr zyszłości z Widzenia Ks. Piotr a, wówczas
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„sprawa uczniów wileńskich” może - zgodnie z plastyczną tempor alnie poetyką zasługiwać na miano wydar zeń z „dawnymi bohaterami” w r oli głównej.
Dodajmy, że w dalszej części Pr zedmowy autor już wpr ost poświadcza, iż
nadaje owym zdar zeniom histor ycznym uniwer salny r ys histor ii świętej wyposażając
opisane wypadki we wzor ce hagiogr aficzno - mityzujące. Wszystkie te spr awy:
„zostawiły głębokie wrażenie na umyśle tych, którzy byli świadkami lub
uczestnikami zdarzeń; a opisane zdają się przenosić czytelników w c z a s y
n e,

c z a s y

wi a r y

d a w

i c u d ó w” (podkr . W.G.) 7 0 .

T ak zar ysowane zdar zenia, czasy i ludzie w sposób jakby natur alny dla kultur y
nabier ają znamion bohater skich. I w tym miejscu ostatnie wyjaśnienie. Musimy
upewnić się czy słowo „bohatery” może odnosić się do „uczniów wileńskich” i
„studentów ze Żmudzi” - postaci występujących lub pr zywołanych w dr amacie? Choć
sam Mickiewicz nie używa tego okr eślenia do nich wpr ost, to jednak wydaje mi się,
że odpowiedź powinna być twier dząca.
Nie inter esuje nas w tym momencie powszechne r ozumienie pojęcia „bohater ” w
sensie ogólnym odnoszące się do „głównej postaci w utwor ze liter ackim, filmie
itp.” 7 1 . Rozważamy ter min „bohater ” w znaczeniu, jakie nadają mu badania nad
występującymi w mitach, r ytuałach i r óżnych dziedzinach sztuki postaciami tzw.
„bohater ów kultur owych”, któr y to zakr es znaczeniowy pokr ywa się częściowo z
potocznie r ozumianym „bohater em” w znaczeniu: „ten, kto odznaczył się męstwem,
odwagą, ofiar nością, wyjątkowymi zasługami dla dobr a innych” 7 2 .
Pośr ód „bohater skich” cech Mickiewicz w dr amacie szczególnie podkr eśla
ofiar ność, mówi o „mnóstwie ofiar” i o poświęceniu dla ogółu, dla nar odu. Młodzież
w swej sumie jest ofiar ą, a pojedyncze osoby w r óżnych momentach zdobywają
świadomość bycia ofiar ami. T omasz i Żegota (któr y opowiada bajkę o zbożu) już w
scenie I tęże świadomość w pewnym zakr esie wykazują. Konr ad wstąpi w na dr ogę
ofiar y dopier o w wyniku pr zejść, o któr ych czytamy w scenach II, III i IV. Są też
tacy,

co

pr zechodzą

lub

pr zeszli

właściwie

męki

ofiar ne,

jak:

Janczewski,

Wasilewski, Cichowski czy Rollinson (sc. I, VII, VIII).
T omasz Zan w scenie I wypowiada słowa, któr e wiele mówią o her oicznym
ofiar nictwie,

czyniącym z pr ześladowanych studentów żmudzkich i litewskich

pr awdziwych bohater ów kultur owych (nar odowych i uniwer salnych):
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TOMASZ
Powód - że Nowosilcow przybył tu z W arszawy (…)
Musi z towarzystw naszych wielką rzecz wysnować
I nowych wiele o f i a r carowi poświęcić. (…)
On gwałtem chce nas karać - nie unikniem kary.
Został nam jeszcze środek smutny - lecz jedyny;
Kilku z nas poświęcimy wrogom na o f i a r y,
I ci na siebie muszą przyjąć wszystkich winy,
Ja stałem na waszego towarzystwa czele,
Mam obowiązek cierpieć za was, przyjaciele;
Dodajcie mi wybranych jeszcze kilku braci,
Z takich, co sieroty, starsi, nieżonaci,
Których zguba niewiele serc w Litwie zakrwawi,
A młodszych, potrzebniejszych z rąk wroga wybawi.
(w. 52-78) (podkr . W.G.)
Już w Pr zedmowie autor opisuje T omasza Zana tymi słowy:
Charakter mistyczny, łagodny, ale niezachwiany
Słowo „mistyczny” podkr eśla tę cechę osobowości, któr a wysoko kwalifikuje
młodzieńca jako jednostkę w sposób szczególny zdolną do obcowania z „tajemnicą” i
wcześniej od innych potr afiącą pojąć sens ofiar y. Jego pr zytoczona wypowiedź
skier owana do „spółwięźniów” pr zekonuje nas o tym.
Gotowość ofiar y wyr aża także Fr ejend, pr agnie ginąć za pr zyjaciół i ojczyznę,
tylko w ten sposób może się w pełni zr ealizować; ofiar a i związane z nia bohater stwo
to okazja dojr zewania wewnętr znego, nabier ania mocy duchowych, udoskonalenia (to
aspekt inicjacyjny, któr y Fr ejend pr zeczuwa, nie znaczy, że już w całej głębi
mesjanistycznej):
FREJEND
… w pokoju - cóż stąd, że lat sto przeżyję
I będę klął Moskalów, i umrę - i zgniję.
Na wolność wiek cały byłbym mizerakiem,
Jak proch albo jak wino miernego gatunku; Dziś, gdy wino zatknięto, proch przybito kłakiem,
W kozie mam całą wartość butli i ładunku (…)
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Taki jak ja, Tomaszu, dałby się powiesić,
Żebyś ty jedną chwilę żył na świecie dłużej:
Taki jak ja - ojczyźnie tylko śmiercią służy;
(sc. I, w. 151-165)
Czyn ofiar ny nie ginie w mr okach zapomnienia, ale budzi sumienia wielu,
zawsze niesie ze sobą zadatek pr zyszłego zwycięstwa:
Lecz jeśli mię w łańcuchach stąd na Sybir wyślą,
Obaczą mnie Litwini bracia i pomyślą,
W szak ci to krew szlachecka, to młódź nasza ginie,
Poczekaj, zbójco caru, poczekaj, Moskwicinie! (w. 159-62)
W myśleniu Fr ejenda widać dość mocno postawioną wiar ę w konstr uktywny tak dla
jednostki jak i wspólnoty sens poświęcenia, bohater stwa.
Mamy więc w III części Dziadów do czynienia z gr upą młodych patr iotów,
któr zy wykazują r ysy bohater skie. Jako w pewnym stopniu świadome - czy też
uzyskujące świadomość - swej misji

o f i a r y

są lub mają stać się b o h a t e r a

m i w myśl kr yter iów, któr e pr zedstawią poniższe cytaty. Kr yter ia te wydają mi się
pr zewodnimi w r ozumieniu znaczenia słowa „bohatery” w Widzeniu Księdza Piotr a.
Cytatów dostar czy nam książka wybitnego mitogr afa Josepha Campbella.
- „Dlaczego w mitologii jest tyle opowieści o bohater ach? Bo właśnie o nich war to
pisać.

Nawet

w popular nych powieściach główną

postacią

jest

bohater

albo

bohater ka, któr zy znaleźli bądź zr obili coś, co wykr acza poza nor malny zakr es
ludzkich dokonań lub doświadczeń. Bohater to człowiek, któr y dał życie za coś
większego od siebie. (…) Czyn bohater ski na czym on polega? Są dwa r odzaje
czynów. Pier wszy jest fizyczny: bohater wyr óżnia się odwagą w czasie bitwy lub
r atuje komuś życie. Dr ugi to wyczyn duchowy: bohater uczy się odbier ać ponad
nor malny zakr es ludzkiego doświadczenia duchowego, a potem wr aca z jakimś
pr zesłaniem” 7 3 (podkr . W.G.).
Uwagi. Por ównaj w dr amacie Mickiewicza: gotowość T omasza i Fr ejenda
do poświęcenia

się za innych i za ojczyznę, dążenia Konr ada do zdobycia

tytanicznego zakr esu
otr zymanie

mocy twór czych, wiedzy i władzy; wizja Ks. Piotr a -

najwyższego

pr zesłania,

pr or octwa;

szer eg

„mistycznych”

stanów

duchowych bohater ów.
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- „Początek pr zygody bohater a zwykle jest taki, że komuś coś zostaje zabr ane albo
ten ktoś czuje, iż w nor malnych doświadczeniach, dostępnych lub dozwolonych
członkom jego społeczności, czegoś br ak. T a osoba podejmuje wówczas ser ię pr zygód
wykr aczających poza nor malność, ażeby odzyskać to, co zostało utr acone, albo
odkr yć jakiś eliksir życia. Zazwyczaj twor zy to wszystko cykl - wędr ówkę i
powr ót” 7 4 (podkr . W.G.).
Uwagi.

Por ównaj:

br ak

państwowości,

niepodległości,

wolności

społeczeństwa

polskiego pod zabor ami; zsyłka jako typ „wędr ówki” po „eliksir życia” czyli po
wiar ę i wolność - zostają one „odnalezione” czyli zr ealizowane w kr ainie o cechach
mitycznych

Syber ii;

powr ót

bohater ów (niemożliwy)

zostaje zastąpiony pr zez

mistyczny kontakt z nimi - pr zekazanie „eliksir u życia” jako ar chetypu „zespolenia
się” wzor u „całkiem nowej społeczności” odbywa się dr ogą „spójni niewidomej”
(zgodnie z ustaleniami poczynionymi w niniejszym r ozdziale).
Ar chetyp jako obr az jednoczący i usensawniający zapewnia społeczności życie czy
też odr odzenie. Jeszcze bar dziej pr zybliżmy tę spr awę, podążając za sugestiami J.
Campbella:
- „(…) Czy jednak społeczeństwo potr zebuje bohater ów? T ak. Dlaczego? Bo musi
ono mieć pewne obr azy por ządkujące, któr e by scalały wszelkie możliwe tendencje do
podziałów, wiązały je r azem w okr eślonym celu. W celu pójścia pewną dr ogą. Nar ód
musi jakiś wspólny cel, aby dzia łać jako jedna siła” 7 5 .
Uwagi. Szczególnie silne potr zeby takie budzą się w momentach kr yzysów czy
katastr of, któr ym poddana jest zbior owość, nar ód. Sytuacja r ozbior ów państwa a
jeszcze tym bar dziej r epr esje polistopadowe stawiały zbior owość polską w obliczu
śmier telnej katastr ofy:
„Zemsta

car a

godziła

w

r esztki

odr ębności

państwowej

gwar antowanej

Kr ólestwu Polskiemu tr aktatem wiedeńskim, pr zede wszystkim jednak uder zała w
miejsce

najczulsze

i

jedyne,

jakie

pozostało:

w

nar odowość.

Wielotysięczne

depor tacje, a obok tego wywóz do Rosji mienia polskiego i dóbr kultur y nar odowej,
r ozgr omienie szkolnictwa i pr ześladowanie Kościoła, wszystko to stawiało pod
znakiem zapytania dalsze istnienie nar odu” 7 6 .
Najbar dziej czar ne obawy wyr ażał między innymi Niemcewicz:
„Możnaż było pr zewidzieć zamysł wykor zenienia zupełnego nar odu polskiego,
pr zeniesienia ludności jego w stepy, o Boże! (…) Bieg czasu pr zyniesie może koniec
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temu, ale kiedyż - gdy już plemienia polskiego nie będzie” 7 7 .
W sytuacji tej instynkt żywotny nar odu poszukuje obr azów scalających,
wyobr ażeń, któr e wskazując per spektywy i śr odki wyjścia z kr yzysu, umacniają
nadzieją,

wolę

pr zetr wania

i

poczucie

jedności

gr upowej

-

są

nimi

obr azy

bohater skie, bogate w ar chetypy. I par adoksalnie! w wyobr ażeniach owych to, co
służyło pogłębieniu i śmier ci zamienia się w znak zwycięstwa, życia, chwały (jak w
symbolice kr zyża, o czym pisaliśmy).
Syber ia właśnie stała się w dziewiętnastowiecznej polskiej wyobr aźni zbior owej
pr zestr zenią

wypełnioną

nie

tylko

skojar zeniami

mar tyr ologicznymi

(za

czym

pr zemawiał fakt zsyłek) ale - dzięki geniuszowi mitotwór czemu wielkich r omantyków
na czele w autor em Dziadów - kr ainą odnalezionej nadziei, r ealizacji wzor cowego
mitu bohater skiego. „T en, kto mówi pr aobr azami, mówi jakby tysiącem głosów” powtór zmy jeszcze r az za Jungiem. W ar cydr amacie Mickiewicz wypowiedział to, co
nar ód pr agnął usłyszeć - Słowo wielkiej nadziei wyr ażone nie inaczej jak symbolami.
„Doświadczenie Sybir u miało char akter pr zeżycia zbior owego ogar niającego
także tych, któr ym dane było uniknąć zesłania. Było odbier ane jako doświadczenie
całego nar odu (…) Dla nar odu pozbawionego własnego państwa, r ządu, pr aw,
poszukiwano wówczas pozainstytucjonalnych więzi integr acyjnych zapewniających
ciągłość nar odowej wspólnocie (…) Mesjanistyczna obietnica (r ealizująca się w
najwyższym stopniu popr zez Sybir - pr zyp. W.G.) umożliwiała ogar nięcie zamętu
dziejowego, któr y stał się udziałem nar odu. Pozwalała upor ządkować i na swój
sposób zr acjonalizować współczesność, dostr zec w cier pieniach nar odu zapowiedź
pr zyszłego zmar twychwstania” 7 8 .
Pamiętać należy, że leżącą u podstaw mitu bohater skiego ar chetypową str uktur ą
jest, badana pr zez nas, naczelna idea śmier ci i odr odzenia:
- „Wielu z nich oddaje swoje życie - cytujemy dalej za Campbellem - Ale
i wówczas mit mówi, że z oddanego życia r odzi się nowe życie, nowy sposób istnienia
lub stawania się” 7 9 .
Uwagi. W popr zednich uwagach podkr eślaliśmy głównie społeczny (wspólnotowy)
wymiar czynu bohater skiego. Bohater kultur owy będąc dla jakiejś ludzkiej gr upy
niosącym

życie-odr odzenie

zbawicielem

sam

wpier w

podlega

cyklowi

śmier ć-

odr odzenie wzor cowo uzyskując nowe życie. Jest to ogr omnie ważny aspekt losu
bohater ów Dziadów i jeszcze jeden dowód na to, że dr amat daje nam pr zykłady
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tr adycyjnych

mityczno-kultur owych

typów osobowych.

W niniejszym r ozdziale

spr awa ta została wstępnie por uszona - pr zemiana „więźniów młodych”, zgłębienie
„aż do dna własnego ducha (Prelekcje) to war unek ich ofiar nej misji. Pr zemiana
wyr aża się w symbolice śmier ci i odr odzenia, ma więc char akter inicjacji. Aby
twier dzenie to było dobr ze uzasadnione pr oblematykę tę omówię w r ozdziale VI. W
tym miejscu zasygnalizuję ją kolejnym fr agmentem z książki J. Campbella:
„Jednakże antycypację str uktur y (mitu bohater skiego - pr zyp. W.G.) i - w
pewnej mier ze - duchowego sensu tej pr zygody możemy dostr zec już we wczesnych
społecznościach

plemiennych,

w ich

r ytuałach

dojr zewania

lub

inicjacji

(…)

Stopniowe pr zejście od tej sytuacji psychicznej niedojr załości do odważnego
stanowienia o sobie samym i do pewności siebie zakłada śmier ć i zmar twychwstanie.
Jest to podstawowy wątek wędr ówki bohater a: por zucasz pewną sytuację, aby
odszukać

źr ódło

życia,

dzięki

któr emu

wejdziesz

w

bogatszą

sytuację

egzystencjonalną - dojr załość” 8 0 .
Uwagi. T ylko jednostka w pełni dojr zała (odr odzona) pr ezentuje poziom r ozwoju
duchowego (osobowego) umożliwiający jej bycie sensu stricto bohater em, ofiar ą,
zbawicielem - to uniwer salna zasada obecna w myśleniu mitycznym.
Pr zedstawione cytaty i uwagi bar dzo klar ownie podsumowuje jeszcze jeden
wyjątek z książki Potęga mitu:
„Bo istnieje pewna typowa sekwencja czynów bohater a, któr ą można odnaleźć
we

wszystkich

opowieściach

na

całym

świecie

i

we

wszystkich

epokach

histor ycznych. W zasadzie można by nawet powiedzieć, że jest to tylko jeden
pier wowzór mitycznego bohater a, któr ego żywot był powielany pr zez wiele, wiele
ludów w wielu kr ajach. Legendar ny bohater to zazwyczaj człowiek, któr y coś
zakłada, coś początkuje - nową epokę, nową r eligię, nowe miasto, nowy sposób życia.
Ażeby założyć coś nowego, tr zeba por zucić to, co star e i wyr uszyć w poszukiwaniu
idei zalążkowej, z któr ej będzie mogła wykiełkować ta nowa r zecz” 8 1 .
Uwagi. Konr ad pr zeszedłszy inicjację (sc. III - zob. r ozdz. VI pr acy) ma ze zsyłski
uczynić poszukiwanie wyższej wiedzy. Poucza go o tym Ks. Piotr (sc. VIII, w. 628633). Widzenia Ks. Piotr a ukazuje w apokaliptycznej for mie już skutki działania
odnalezionej „idei zalążkowej” na świat, początek „nowej epoki” w r ozmiar ze
globalnym. Mesjanizm nar odowy jako „nowa r eligia” w wizji finalnej skutkuje
zwycięstwem nowego „kościoła”.

87

T o co r ozgr ywa się od zakończenia (jedynego) aktu I do czasu, w któr ym dzieją
się spr awy pr zedstawione w Widzeniu Ks. Piotr a nie uzyskało ujęcia w scenach
dr amatycznych kolejnych aktów, choć takowe poeta planował napisać 8 2 . Pr ojekt
zar ysowany

w

liście

do

Niemcewicza,

epicki

Ustęp

dr amatu

or az

pr elekcje

poświęcone omówieniu „Literatury polsko-syberyjskiej” dają nam wyobr ażenie czym
mogłyby być właściwe sceny bohater skie dzieła. Możemy na ich podstawie pr óbować
pr zedstawić sobie kształt scen „prześladowań i męczeństw” będących zar azem
histor ią poszukiwania i odnalezienia pr zez b o h a t e r ó w

„idei zalążkowej” jako

„źr ódła życia”.
I oto jesteśmy w punkcie, w któr ym stwier dzić możemy, że niedokończenie,
„otwar cie” dzieła gr a sensami, któr e „wypar owałyby”, gdyby dr amat pisany był
dalej.

Hipoteza

natchnienia

czy

wytłumaczeniem

nasza

zabr zmi:

zaniechanie

Dziady

poety,

niedokończenia

winny

nie

dzieła

być

niedokończone! Nie br ak

jakikolwiek

jak

ten

inny

tylko,

powód

że

Dziadów

wydaje

się

część

III

pozostawała D z i a d a m i jedynie wtedy, gdy losy b o h a t e r ó w w sybir skiej
kr ainie pozostawały nieznane, ukr yte, czyli właśnie „herkulańskie”. Stawia to
czytelników w r oli wytężających „wewnętr zny wzr ok”, by te niewyr ażone, istniejące
„potencjalnie” dzieje mogli sami wywołać z r zeczywistości niejawnej, z jedynego b y
t u - wiecznego i niepr zemijającego niebiańskiego zapisu, o któr ym mówi Adolf (sc.
VII, w. 188-189). „Puste” dalsze akty Dziadów tr zecich wydają się być świadomym
- bo jedynie sensownym w kontekście pr zesłania, „filozofii” utwor u - posunięciem
autor a. Pozostawia ono czytelnikowi szansę czy też powinność, by mógł stać się w
pełni twór czym odbior cą, więcej (i oto zdaje się głównie chodzi), mobilizuje
czytelnika, by wytężył w sobie tak sławiony pr zez r omantyków zmysł „czucia” celem
ujr zenia

(epopteia)

tajemnic

nar odowo-mesjanistycznego

wówczas, jako uczestnik obr zędu nar odowych

mister ium.

D z i a d ó w,

Czytelnik

ożywiwszy „spójnię

niewidomą” może poczuć się członkiem wielkiej wspólnoty i celebr ując zbawcze dla
wspólnoty wzor cowe czyny (gesta) bohater ów, zaczer pnąć ze zdobytego pr zez nich
„źr ódła życia”. Ożywcze i odr odzeńcze dla czytelnika-epopty tego miester ium jest u
j r z e n i e zasłoniętej, bo nieopisanej ale zadanej pr zez dr amat do odkr ycia, świętej
histor ii „narodowej sprawy męczenników”. Jej ujawnienie i głębokie pr zeżycie, będąc
odnalezieniem pr awdy i sensu, zapewnić ma odr odzenie duchowe czytelnika - mysty,
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a wr az z tym odr odzenie całej celebr ującej mister ium wspólnoty. Epopteia - wizja
bohater skich, ar chetypowych działań, to zar azem odkr ycie tajemnicy teletai idei
śmier ci i odr odzenia 8 3 .
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Podsumujmy.

Młodzi

z

III

części

symbolicznie jako „ziarna zboża”
Spełniają

szer eg

war unków

są

Dziadów,

z

któr ych

postaciami sensu

char akter ystycznych

dla

poeta

stricto

okr eślił

bohater skimi.

bohater ów

mitycznych,

kultur owych. Wielostr onna mitologizacja

postaci histor ycznych, usytuowanie ich

tym

a

samym

w

per spektywie

dawności

nawet

in

illo

tempore

w

czasie

pr efigur ującym zdar zenia późniejsze czyni z nich „dawnych bohaterów”. Ofiar ny
czyn i pr zez mękę zdobyta „idea zalążkowa” stanowią pr awdziwe „źr ódło życia”,
modus, ar chetyp dla wpr owadzającego (-cych) w życie nową epokę-„kościół”. W tym
sensie symboliczny „mąż”, „namiestnik wolności” z Widzenia Ks. Piotr a ma w sobie
„krew”, czyli ducha, ideę, „dawnych bohaterów”. I w tym sensie jest zr odzony „Z
matki obcej”, gdyż jego idea świat ujr zała wyłaniając się z Terra Mater Syberia.
Odr odzone w syber yjskiej obcej ziemi ziar no, to mister ium zalążka, kiełkowania,
niemowlęctwa „ludu ludów”. „Dawne bohatery” i „lud ludów” to jedna „krew” i
jedna „matka obca”, jedna idea i jeden czyn „trud trudów”, tylko, że w r óżnym
stopniu r ozwoju mocy oddziaływania na świat i jego „królestwa”. „Drogi krzyżowe”
młodzieży-„ziarna”

stanowią

początek-illud

tempus, zaś pochód „namiestnika

wolności” to eschatologiczny finał - od pier wszych kiełków do dr zewa kosmicznego
Kr ólestwa. Jest to wciąż ten sam ciągły pr oces wzr ostu nowego „królestwa”,
„kościoła”, pr oces odbywający się w czasie i pr zestr zeni w sposób zar ówno
mistyczny jak i fizyczny. I tak właśnie - jako symbol

pr ocesualności w r amach

czasowo-pr zestr zennych - skłonny byłbym r ozumieć „imię jego czterdzieści i
cztery” 8 4 .

T ak oto w naszych r ozważaniach dotar liśmy do punktu zbiegu dwu wielkich
symbolik wyznaczających „plan tr eści” i podstawowe sensy III części Dziadów. W
Widzeniu Ks. Piotr a, w któr ym dominuje obr azowanie biblijno-apokaliptyczne, a
zwłaszcza

pasyjno-r ezur ekcyjne,

wskazaliśmy

na

„ślady”

symboliki

z

kr ęgu

mister ium wegetacyjnego. Splot, wzajemne dopełnianie się, mister ium pasyjnor ezur ekcyjnego i mister ium ziar na (agr ar nego), któr e postar ałem się wykazać w
decydującej dla war stwy ideowej dr amatu scenie V, obligują, mym zdaniem, do
czytania całego dzieła jako w r ównym stopniu pr zepełnionego sensem i „atmosfer ą”
obydwu mister iów. W istocie r zeczy powinniśmy mówić o jednym Mister ium, tej
samej T ajemnicy-Idei r óżnie objawiającej się tak w tr adycjach r eligijnych i ich
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symbolikach jak i w ar cydr amacie Mickiewicza. Poeta, jak widać zdawał sobie
spr awę, że potr zebne jest na tyle głębokie sięgnięcie do skar bca symboli, by głoszona
w dziale Idea-Mister ium znalazła jak najpełniejszy wyr az dla czytelniczej, ludzkiej
wyobr aźni. Jak w Nowym T estamencie, tak w III części Dziadów Chr ystus i ziar no są
wzajemnie uzupełniającymi się, choć zupełnie r óżnymi, „nośnikami” objawienia
nowego Kr ólestwa. Dlatego nie mogę w pełni zgodzić się ze stwier dzeniem, że
„alegor ia ziar na, któr e musi obumr zeć, by móc wydać plon, by żyć nadal stanowi” j e
d y n i e „zalążek idei mesjanistycznej, któr ej pełnym wykładnikiem będzie Widzenie
Ks. Piotr a” 8 5 . Moim zdaniem „pełny wykładnik idei mesjanistycznej” stanowią
nier ozer walnie oba r odzaje obr azowania i co więcej: nie samoistnie.
Myślę, że powyższy r ozdział, jak i następne w tej pr acy, pozwalają na
stwier dzenie, że nasz wielki poeta r omantyczny to także wytr awny biblista, mitogr af
i antr opolog kultur y, jakbyśmy dziś powiedzieli, wyjątkowo jasno postr zegający
uniwer salny, tr anskultur owy wymiar symboli, tr aktujący je jako r ównopr awne znaki
idei wyr ażanych w jego dziełach (czego wybitne pr zykłady poza tr zecią dają też
wcześniejsze części Dziadów, lir yka, Prelekcje paryskie i inne pisma Mickiewicza).
Jest to postawa, ten typ podejścia do ludzkiego dziedzictwa idei i obr azów, któr e
jako wielce pozytywne następująco char akter yzuje Manfr ed Lur ker :
„… wynika, że liczne chr ześcijańskie pr zekazy, symbole i obr zędy sięgają
czasów pr zedchr ześcijańskich bądź że w kultur ach i r eligiach innych ludów istnieją
par alele. (…) Ojcowie Kościoła wiedzieli o logoi spermatikoi, «nasionach słów»,
któr e znalazły r ównież odbicie w kultur ach ludów pogańskich, i dlatego byli bar dziej
wyczulenie i toler ancyjni wobec innowier czych tr adycji niż późniejsze stulecia (…)
Litur gik Hans Ber nar d Mayer zwr aca uwagę na to, że słowo podczas mszy «wymaga
uzupełnienia, r ozszer zenia i pogłębienia pr zez wyr aziste symbole, któr e potr afią
pr zekazywać to, co niewypowiedzialne. Świętych tajemnic nie można zamienić w
słowną papkę, tr zeba je udostępnić za pomocą w s z e l k i c h
ś r o d k ó w, któr e na nie wskazują». Kościół jest częścią ludzkości i ma udział w
s k a r b c u

j e j

o b r a z ó w.

Kto pr agnie wyr wać z ludzkiej duszy

zakor zenione w niej obr azy tylko dlatego, że mają one znaczenie także w innych
kultur ach i r eligiach, ten pr zyczynia się do zubożenia życia…” 8 6 (podkr . W.G.).
Kontynuujmy zatem dalej wypr awę po „skar bcu obr azów ludzkości”, któr a
pr zebiega wr az z lektur ą i inter pr etacją Mickiewiczowskiego „poematu”.
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Pr zypisy

1

Wszystkie cytaty z dramatu Mickiewicza zamieszczone w niniejszej pracy pochodzą w
wydania: A. Mickiewicz, Dziady, (w:) Dzieła poetyckie, t. 3, Warszawa 1992,
Celem wprowa dz enia jednorodnej stylistyki i z większ enia prz ejrz ystości dyskursu
ka ż dora z owe cytowa nie słów Mickiewicz a uwidocz ni się poprz ez z a stosowa nie
kursywy.

2

M. Elia de,Historia … t. I, s. 30.

3

Zob. prz ypisy (w:)

A. Mickiewicz , Dzie ła poe ty c k ie , t. 3, W a rsz a wa 1992, s. 146;

por. J . Bero, Na zie miac h Ajmarów i Arauk anów. Opowie ść o Ignac y m Dome y c e .
W a rsz a wa 1955; z ob. Enc y k lope dia powsze c hna PWN. W a rsz a wa 1983, t. 1, s. 625.
J . Bero na stępują co pisz e o geologicz nych i rolnicz ych z a interesowa nia ch młodego
Domeyki-Żegoty: „ W drugim roku studiów Igna cy z a cz ą ł ucz ęsz cz a ć ta kż e na
wykła dy

minera logii.

Profesor

Horodecki

cz ęsto

urz ą dz a ł

swoim

słucha cz om

wyciecz ki na ukowe w okolice W ilna . Na jcz ęściej wybiera no wysokie i urwiste brz egi
W ilii, gdz ie moż na było z a obserwowa ć ukła dy wa rstw z iemi.(...) Sa m cz yta ł wiele, na
prz ykła d dz ieła Gottloba W ernera o minera ła ch, fra ncuską ksią ż kę Cuviera o
z wierz ęta ch wyma rłych prz ed miliona mi la t. (...)
Igna cy wa ka cje spędz a ł w rodz innej Niedź wia dce z ma tką i rodz eństwem.
Poma ga ł w gospoda rce i wyrobił się na niez łego rolnika . (...) Po procesie (fila reckim)
Żegota uda ł się do Za pola , ma ją tku stryja w pobliż u Lidy, ską d nie wolno mu było
nigdz ie wyjeż dż a ć. Spędz ił tuta j siedem la t (1824 do 1831).” J . Bero, j.w., s.19, 25,
28, 30.
4

Zob. M. Elia de, Mity , sny i miste ria. W a rsz a wa 1994, s. 179-181.

5

Ta mż e, s. 179 - 180.

6

Por. ta mż e, s. 180. Zob. ta kż e M. Elia de, Kowale i alc he mic y . W a rsz a wa 1993.

7

M. J a nion, Gorąc zk a romanty c zna, W a rsz a wa 1975, s. 269 - 272.

8

Ta mż e, s. 272.

9

Por. M. Elia de, Historia wie rze ń i ide i re ligijny c h, t. 1, W a rsz a wa 1988, s. 207.

10

A. Toka rcz yk, Tamte n świat. W a rsz a wa 1986, s. 30.
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11

H. Ra hner, Mit gre c k i a Ewange lie , (w:) Biblia dzisiaj. Antologia. Kra ków 1969,
s.147.

12

Zob. M. Elia de, J oga. Nie śmie rte lność i wolność . W a rsz a wa 1984, s.386.

13

Kate c hizm Kośc ioła Katolic k ie go. Poz na ń 1994, s.343.

14

Por. prz ypisy (w:) A. Mickiewicz , Dzie ła poe ty c k ie ..., t.3, s.168.

15

Ta mż e, s. 168.

16

M. J a nion, Wobe c zła. Chotomów 1989, s. 33, 49.

17

Ta mż e, s. 9-10.

18

Por. ta mż e, s. 12-13.

19

Ta mż e, s. 53.

20

M. Elia de, Historia ... t. I, s. 27.

21

Ta mż e, s. 28-30.
W sz ystko to sta nowi fra gment jesz cz e sz ersz ej struktury (którą uz mysłowia ć sobie
będz iemy prz emierz a ją c kolejne roz dz ia ły niniejsz ej pra cy):
«Mitem mitów» na z wa ł Michel Butor misterium śmierci i z ma rtwychwsta nia , «mitem
podsta wowmym» na z wa ł W ła dimir N. Toporow koncepcję prz ejścia od skończ onego,
ma rtwego,

podz ielonego

do

-

nieskończ onego,

sca lonego,

z łą cz onego

z

nieśmiertelnym ła ńcuchem ż ycia ” . D.C. Ma lesz yński, Ide a nie śmie rte lne j wspólnoty
w pie śni „J e szc ze Polsk a nie umarła”, (w:) Fak ty i inte rpre tac je . Szk ic e z historii
lite ratury i k ultury polsk ie j, red. T. Lewa ndowski, W a rsz a wa 1991, s. 118.
22

M. Elia de, Historia ... t. I, s, 31.
Problema tyka ta świetnie omówiona jest

ta kż e w: J .G. Fra z er, Złota gałąź.

W a rsz a wa 1971, t. 2, s. 5-120. Cz yta my ta m m.in.: „ W śród powta rz a ją cych się co
roku

z ja wisk

prz yrody

ż a dne

nie

na suwa

ta k

ba rdz o

myśli

o

śmierci

i

z ma rtwychwsta niu ja k z nika nie roślinności na jesieni i ponowne jej poja wia nie się na
wiosnę (...)” , s. 27.
Pa trz również : M. Elia de, Trak tat o historii re ligii. Łódź 1993, s. 309-353. J eden
z wielu z na komitych fra gmentów: „ Na ogół twierdz i się, ż e odkrycie rolnictwa
z mieniło ca łkowicie los ludz kości, z a pewnia ją c jej ż ywność i poz wa la ją c na olbrz ymi
prz yrost ludności. Rolnictwo mia ło olbrz ymi wpływ również z innych wz ględów. (...)
To, co (cz łowiek) ujrz a ł pa trz ą c na z boż e, to cz ego się na ucz ył prz ez pra cę na roli,
to, co z roz umia ł pa trz ą c na prz ykła d da ny mu prz ez z ia rno z a tra ca ją ce swój ksz ta łt w
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z iemi - to wsz ystko było dla niego główną sz kołą jego ż ycia (...) na jwa ż niejsz e
syntez y myślowe z rodz iły się z tego obja wienia (...) Te syntez y myślowe mia ły
istotne z na cz enie dla roz woju ludz kości i sta ły się moż liwe dopiero dz ięki odkryciu
rolnictwa . W prehistorycz nej mistyce a gra rnej tkwi główne ź ródło optymiz mu
soteriologicz nego: podobnie ja k z ia rno ukryte w z iemi, z ma rły ocz ekuje z ufnością
powrotu w nowej formie. (...)” , s. 346.
23

D. Forstner, Świat sy mbolik i c hrze śc ijańsk ie j. W a rsz a wa 1990, s. 203.

24

Ta mż e, s. 204.

25

Por. ta mż e, s. 199-206.

26

Twierdz enie to uwa ż a m z a słusz ne. Prz ema wia z a tym nie tylko na groma dz enie w
dra ma cie biblijnych symboli i motywów, a le osta tecz ny wydź więk świa topoglą dowy
dz ieła . J est ta k, mimo ż e „ religijność Mickiewicz a - a cz głęboka - ma rysy ba rdz o
indywidua lne i da leko odbiega niekiedy od ka tolickiej ortodoksji” . E. Mora wiec,
Re ligijne insc e nizac je «Dziadów» w te atrze polsk im w latac h 1945-1980, (w:)
Dramat i te atr re ligijny w Polsc e , red. I. Sła wińska , W . Ka cz ma rek, Lublin 1991, s.
181.
Kleiner pisz e: „ Dziadów cz ęść trz ecia wyrosła sa moistnie z ż ycia twórcy i z ż ycia
na rodu. W yrosła też z ducha chrz eścija ństwa ja ko jeden z wielkich poema tów
religijnych - i z ducha epoki” . J . Kleiner, Zary s dzie jów lite ratury polsk ie j. Tom
drugi (1831-1918) . W rocła w 1960, s. 24. Na tomia st o sz eroko pojętej „ biblijności”
Dziadów cz yta ć moż emy w roz pra wie M. Ma ciejewskiego pt. Biblie romanty k ów
z a miesz cz onej w tomie Re ligijny wy miar lite ratury polsk ie go romanty zmu. Pod red.
D. Za mą cińskiej, M. Ma ciejewskiego. Lublin 1995, s. 25-26.

27

A. W itkowska , Wie lk ie stule c ie Polak ów. W a rsz a wa 1987, s. 41.

28

Por. M. Elia de, Sac rum, mit, historia. W a rsz a wa 1974, s. 115-122, 253-296.

29

A. W itkowska , Mic k ie wic z. Słowo i c zy n, W a rsz a wa 1986, s. 136.

30

Ta m¿e, s. 137.

31

Ta m¿e, s. 137.

32

D. Forstner, j.w., s. 200.

33

Cyt. z a : ta mż e, s. 201.

34

A. W itkowska , Mic k ie wic z ... s. 140.

35

Zna mienne są jego wypowiedz i na ten tema t w ra ma ch Pre le k c ji pary sk ic h. Polska
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prz edroz biorowa to kra j, w którym

„ «nic się nie dzie je prze z je dnostk i, wszy stk o
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ROZDZIAŁ IV
SYMBOLIKA CHRYSTUSOWA:
PASYJNO-REZUREKCYJNA I APOKALIPTYCZNA

1.
Symbolika wegetacyjna od czasów neolitu nie utr aciła swej siły wyr ażania
mister yjnej idei śmier ci i odr odzenia or az kar mienia ludzkiej potr zeby nadziei.
Mickiewicz sięgnął po nią w III części Dziadów i nadał wielką wagę w r amach swego
dzieła (pr oblematyce tej poświęciliśmy popr zedni r ozdział). Sama w sobie musiała
ona jednak nie wystar czyć poecie do wypowiedzenia całej pełni tego, co miał do
oznajmienia o losach nar odu jako wieszcz, pr ofeta, mesjanista. Jego widzenie sensu
histor ii i jej teleologicznego spełnienia pr zybier a opr ócz wegetatywnej także i for mę
wziętą z bibilijnej histor ii zbawienia. Niewystar czająca okazała się analogia zdar zeń
dziejowych, i ich powiązań ze sfer ą ponadziemską, jedynie z pr ocesem wegetacyjnym,
tym, któr y zapoczątkowuje ziar no. Ogólność, nie dająca się uniknąć pr zy użyciu
tegoż obr azowania, któr e wszystko co histor yczne pr zetapia w kształty natur alne,
musiała stanowić pewne ogr aniczenie dla zamiar ów poety.
T oteż autor wpr owadza do dzieła zespół zdar zeń histor ycznych i współczesnych
or az

pr zepowiadanych

ukazanych

na

zasadzie

analogii

ze

zdar zeniami

ewangelicznymi. W wyniku tego zabiegu tkwiące w istocie analogii „podobnie jak…”
nabr ało bar dziej konkr etnych niż popr zednio odniesień. Kojar zenie podobieństw
(symbolizowanie)

odbywa

się

pr zez

zestawianie

ludzkiego

z

ludzkim

i

bożoczłowieczym, a nie jak tam z r oślinnym. Nar ód polski jako zbior owość ludzka
pełniąca okr eśloną misję, por ównany jest do pełniącego misję zbawczą Chr ystusa.
Państwa

Eur opy

pełnią

r ole

por ównywalne

z

r olami

niektór ych

postaci

ewangelicznych. Kształt czasów pr or okowanych pr zez Księdza Piotr a wykazuje
podobieństwo do kształtu apokaliptycznej eschatologii Nowego T estamentu. Wiar a w
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odr odzenie nar odu i stosunków międzynar odowych (ludzkości), jaką umożliwia
analogia z ziar nem i cyklem r oślinnym, tu - w symbolice pasyjno-r ezur ekcyjnej r odem
z Ewangelii - staje się wiar ą podbudowaną dużo bar dziej ukonkr etnionymi i
r ozwiniętymi związkami podobieństwa.
Odniesienia histor ii i polityki współczesnej do histor ii świętej i bililijnych r ól
stanowią zabieg nie tylko ar tystyczny i ideowy ale i ter apeutyczny.
Pr zypomnijmy, jaki jest zespół analogii i aluzji konstytuujących mesjanizm
nar odowy zawar ty w Widzeniu Ks. Piotr a. Car at to Her od; Gal-r ząd Fr ancji, to Piłat;
eur opejscy

kr ólowie,

jako

ar cykapłani

żydowscy.

Rolę cier piącego

Chr ystusa

(podobnie jak ziar na) pr zyjmuje „cała Polska młoda”, o któr ej poeta mówi dalej
„mój Naród” dwukr otnie podkr eślając jego chr ystusową „niewinność”. Natomiast w
miejsce piłatowego okr eślenia „Oto człowiek” (Ecce homo) „Gal krzyczy: «Oto
naród wolny, niepodległy!»”. Nie br akuje także atr ybutów Męki Pańskiej, do któr ych
należą „krzyż” „cierniowa korona”, „ocet”, „żółć”, „kopija”. Nimi to posługują
się tr zej żołnier ze opr awcy; pr zy czym w całym nagr omadzeniu analogii, odniesień,
aluzji Austr ii pr zypadła r ola Rakusa, Pr usom Bor usa, zaś ludowi r ozyjskiemu r ola
„najgłupszego, najsroższego z siepaczy” Longina 1 . W widzeniu Księdza Piotr a ma
miejsce - opr ócz wizji ukr zyżowanego nar odu - specyficzny, usymbolizowany (więcej
niż alegor yczny) opis r ól państw nowożytnej Eur opy, wyr az stanowisk, jakie zdaniem
poety

zajmowały

one

w

spr awie

r ozbior ów

Polski.

Jest

to

opis

głeboko

inter pr etujący, bowiem autor owi chodzi nie tylko o ukazanie dr amatycznych zdar zeń
histor ycznych,

zaspołu

faktów

dziejowych,

ale

nade

wszystko

o

odkr ycie

„pr ześwitującego pr zez nie” histor ozoficznego, estachologicznego, metafizycznego i
mor alnego sensu - tego, że wypadki ziemskie stanowią widomy war iant, znak
uniwer salnej (mitycznej) histor ii świętej. W tej per spektywie możliwe staje się,
popr zez pr zydzielenie podmiotom politycznym i histor ycznym odpowiednich r ól,
wydobycie etycznych ocen, sensów i pr ognoz (pr ofecja), któr e nie zaistaniałyby,
gdyby nie mówienie per analogiam.
Należy zapytać, na jakiej podstawie nar ód, Polska, to Chr ystus „syn Maryi” a
jego tr agiczne dzieje por ozbior owe wystylizowane zostały na pasję Zbawiciela? Gdzie
Mickiewicz znajduje gr unt, uzasadnienie do tej właśnie analogii? Pr zecież nie
br akowało mu pomysłów do innego zobr azowania dziejów: pisaliśmy już o symbolice
wegetacyjnej, zaś Księgi ukazują nam wielką inwencję poety w par abolicznym
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usensowniającym

i

inter pr etującym

opisie

zdar zeń

histor yczno-polityczno-

społecznych. Widać to w szer egu umieszczonych tam pr zypowieści. Mógł Mickiewicz
pisząc Dziady skor zystać z ar senału podobnych pomysłów. Jednak uznał je za
niewystar czające, skor o sięgnął po figur y najwyższej: biblijno-ewangelicznej z
zakr esu sym-boliki mesjańsko-chr ystusowej, wpisując ją tak w sens swego dzieła, że
mogło to wywołać pr otest o nadużycie, spr ofanowanie pr awd wiar y, manipulowanie
nimi dla celów ideologicznych. Doszło do wpr owadzenia w utwór motywu naczelnego
wiar y chr ześcijańskiej: męki, śmier ci i zmar twychwstania Chr ystusa, by w odwołaniu
do niego zinter pr etować dzieje. Pr owadzi to nieomal do utożsamienia - wszystko, co
jest r zeczywistością histor yczną, znajduje swój pier wowzór w histor ii świętej
opisanej w Nowym T estamencie. Histor yczne zestawione jest z histor ią świętą wiar y
wyznawanej pr zez czytelnika, jakiego wyobr ażał sobie Mickiewicz. Możliwe staje się
wpisanie ewangelicznych r ól w układ r ól polityki i histor ii nowożytnej Eur opy i
odwr otnie.
Nar odowa eleuzyńskość, dając „pewne” - bo pr zez cykl natur alny popar te pr zeczucie

odr odzenia

i

pr zemiany,

znajduje

swe

dopełnienie

a

zar azem

ukonkr etnienie w nar odowej paschalności, któr a staje się for mułą kr eującą dodatkowe
bogactwo znaczeń. W Dziadach ma miejsce dopełnienie niezbyt kr eatywnej jeśli
chodzi o świat r ól społeczno-politycznych symboliki wegetacyjno-eluzyńskiej pr zez
ewangeliczno-histor yczną i apokaliptyczną symbolikę. T ym samym zaznacza się
pr zejście od pasywizmu, wynikającego z poddania się r ytmowi nieuniknionych
natur alnych pr zemian, do aktywizmu, na któr ym ufundowany jest mesjanizm.
Mesjanizm nar odowy w Dziadach dr ezdeńskich, to for muła jakby r ozdawnictwa r ól
do aktywnego wypełnienia, r ól r ozmaitych: od pr ześladowcy i zdr ajcy, popr zez
nawr óconego i odkupionego aż do najwznioślejszej r oli nar odu - mesjasza. Ostatnia
r ola jest misją sensu stricto, działaniem szczególnie aktywnym na r zecz innych
nar odów, dla ich dobr a a nawet zbawienia, misją w zakr es któr ej wchodzą
nier ozer walnie: poświęcenie, cier pienie aż po mękę i ofiar nicza śmier ć, te zaś
nagr odzone są chwałą zmar twychwstania ofiar y mesjasza. Owo zmar twychwstanie
otwier a

dzieło

zbawienia

innych,

jest

obietnicą

i

zapoczątkowaniem

zmar twychwstania powszechnego.
Aspekt ideowy stapia się tu, jak powiedzieliśmy, z ter apeutycznym. Zgodnie z
W idzeniem w Polsce, Polakom pr zypadła r ola histor iozoficznie najważniejsza,
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metafizycznie najwznioslejsza, mor alnie najdoskonalsza, słowem m e s j a ń s k a aż tak wielkie pocieszenie, wyr óżnienie, ukojenie dla nar odowej świadomości w
zamian za niezłomne niesienie jar zma cier pienia i niewoli. T er apia mesjanistyczna,
to leczenie głębokich r an zadanych pr zez histor ię symboliczno-mitycznym eliksir em.
Współczesny sceptyzm nie powinien wpr owadzać nas w ir ytację i zażenowanie,
mesjanistyczne „opar y” winny nie wzbudzać w dzisiejszym odbior cy intelektualnej
niechęci. Wszak liczy się skutek - a zabieg leczenia wykr wawiającego się nar odu
mikstur ą z histor ii r ozpuszczonej w mito-r eligijnym r oztwor ze powiódł się. Oddajmy
szacunek poetom r omantyzmu, choć bar dziej pr zypominają dziś znachor ów niż
światłych lekar zy. Pochylmy czoła pr zed niezr ozumiałą „dla zdr owych”, bo wolnych
ludzi r omantyczną ter apią (któr a jeszcze nie tak dawno, gdy czuliśmy się mniej wolni
wzbudzała znacznie mniej ir ytacji).
Postępujmy dalej w naszej r efleksji nad mesjanistycznym obr azowaniem i
pr zesłaniem. Otóż Mickiewicz w Dziadach dokonuje dzieła poszer zenia świadomości
nar odowej o sfer ę, do któr ej samoistnie nie docier a symbolika wegetacyjna, o sfer ę
misji, któr a pociąga za sobą aktywizm z pojęciem c z y n u. Sam aktywizm ofer owa ł
już wcześniej Konrad W allenrod, ale był on niemisyjny, niemesjański. Aktywizm
spiskowy niósł pier wiastki gr oźne tak dla psychiki samych spiskowców jak i bytu
społeczności polskiej. Aktywizm misyjno-mesjański może stać się źr ódłem zar ówno
czynu konkr etnego na r zecz zmian, jak i czynu nadziei i wiar y - aktywizmu
duchowego, któr y sam w sobie okazał się płodny dla pr zetr wania okr esu r ozbior ów.
Mogący pr zyjmować odcienie cier piętnicze lub też walki o per fekcjonizm duchowy
(towiańczycy) zawsze stanowił ochr onę pr zez apatią, zwątpieniem i ostatecznym
poddaniem się beznadziei zdolnej wyniszczyć subtelną tkankę duchową stanowiącą o
poczuciu tożsamości nar odowej. Mesjanizm nar odowy dał pożywkę najbar dziej
potr zebną do funkcjonowania, życia owej decydującej o bycie nar odu tkanki. Nie
chcąc popadać w gołosłowność pr zytoczę w tym miejscu wypowiedź Juliana
Kr zyżanowskiego:
„Mesjanizm

polski

(…)

w

odr óżnieniu

od

analogicznych

systemów

imper ialistycznych, wyr azów siły i ambicji danych państw, był wyr azem nadziei
nar odu pr ześladowanego, dążącego do wydobycia się z niewoli, był nar zędziem walki
o wolność i pr zez długie lata oddziaływał jako zachęta i apel do tej walki z pr zemocą
polityczną. (…) związał się z ideologią patr iotyczną, któr ą z jednej str ony wzmocnił,
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wpr owadzając do niej akcenty metafizyczne, z dr ugiej str ony zaś osłabił zwłaszcza w
swym

stadium

schyłkowym,

wywołując

nastr oje

kwietystyczne,

uzależniające

pr zyszłość od łaski bożej i jej cudów. Z tym wszystkim ideologia patr iotyczna wyszła
z pr zer óżnych tr udności obr onną r ęką i nawet w ziemi niewoli:, w gnębionym pr zez
pr zemoc kr aju utr zymywała się i ułatwiała pr zetr wanie okr esu klęski. O jej tr wałości
świadczą późniejsze losy spuścizny r omantycznej w dr ugiej połowie w. XIX.
Zademonstr ować je należy na pr zykładzie dwu znakomitych pisar zy, pr zedstawicieli
dwu pokoleń, na twór czości Sienkiewicza i Wyspiańskiego.” 2
Powyższy cytat może być jedną z pr ób odpowiedzi na pytanie o motywy tak
daleko idących - a budujących mesjanizm polski - zestawień-analogii, na jakie
zdecydował się autor Dziadów w Widzeniu Księdza Piotr a. Na temat pr zyczyn i
konsekwencji tego posunięcia pisze r ównież A. Witkowska :
„Pr zy zastosowanym pr zesz Mickiewicza systemie inter pr etacji histor ii Polski
pr zeszłość nar odu w oczywisty sposób piękniała i szlachetniała, lecz ponadto
uzyskiwała wymiar uniwer salny. Dawała się bowiem pojmować nie tylko jako
symboliczna histor ia wolności, lecz także jako «figur a» pr zyszłego, na br ater stwie i
solidar ności ludów opar tego ładu świata. Była właściwie histor ią Wolności.

I to w

dwojakim sposobie. Losy Polski pr zestawały być histor ią jakiegoś tam kr aju
śr odkowej Eur opy, któr y inter esuje pr zede wszystkim jego obywateli. Wpisane
zostały one w uniwer salny ciąg idei eur opejskich i w eschatologiczną walkę dobr a ze
złem, Boga z Szatanem, ciągnącą się pr zez cały czas histor ii ludzkiej.
Dlatego mógł Mickiewicz uciec się do śmiałej, z punktu widzenia or todoksji
Kościoła, właściwie bluźnier czej analogii Polski z Chr ystusem. Właśnie wskutek
pr zełomowego znaczenia dla duchowego por ządku świata, dla jego o d r o d z e n i a
(podkr . W. G.), mor der stw na nich dokonanych (…) Śmiałość tej analogii i
r adykalizm pr ognozy zapowiadającej świat bez wojen są oczywiste w świetle
Mickiewiczowskiego

zar ysu

histor ii

ludzkości.

(…)

Zmar twychwstanie

Polski

oznaczać będzie koniec star ej Eur opy. Dlatego tak zachwycał się Mickiewicz użytym
pr zez Kazimier za Br odzińskiego okr eśleniem r oli Polski jako «Koper nika w świecie
mor alnym».
związana

Odpowiadało

będzie

z

to

bowiem

koper nikańskim

pr zeświadczeniom,

pr zewr otem

w

że

r estytucja

całokształcie

idei

Polski
znanych

ówczesnemu światu. (…) Stąd też mesjanistyczna analogia Polski i Chr ystusa, choć
wydobywała odkupicielską moc cier pienia, nie tyle koncentr owała się na cier pieniu,
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ile na pr zemianie i duchowym odnowieniu świata”. 3
Lektur a
pr oblematykę,

Mickiewiczowskich
jak

omawiana

Ksiąg
symbolika

pozwala

na

powiązana

lepsze
jest

wniknięcie
z

w

całokształtem

histor iozoficznego myślenia poety w okr esie popowstaniowym 1 połowy lat 30-tych
XIX w. Jest to pojmowanie histor ii jako następujących po sobie cyklów degener acji i
r egener acji idei Wolności w star ciach z despotyzmem.
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„Pr zecież według histor iozofii Ksiąg, w czasach najnowszych wydar zyły się
fakty wskazujące na podobne «pr zesilenie» w dziejach, jakim kiedyś była śmier ć
Chr ystusa. T o r ozbiór Polski i kaźń umęczonego nar odu, dokonana w powstaniu
listopadowym (…) Nienawiść kr ólów do Polski płynąć miała ze źr ódeł podobnych,
jak zajadłość sług imper ator a r zymskiego pr zeciw Chr ystusowi. Albowiem Polska w
świecie nowożytnym uosabiała ideę wiar y i wolności”. 4
Zastosowana

pr zez

Mickiewicza

analogia

odwołuje

się do

podobieństwa

męczeńskiego losu, jaki spotkał Chr ystusa i Polskę. Poeta widzi powtar zającą się w
dziejach mesjanistyczną pr awidłowość wynikającą z r ządzących histor ią cyklów
zmagań wolności z des-potyzmem jako ziemskiej ar eny star ć między kr ólestwem Boga
i Szatana. Mesjanizm nar odowy i jego obr azowanie, to wynik zestawienia ze sobą
dwóch szczególnych zdaniem poety, odpowiadających sobie punktów na cyklicznej
mapie dziejów r ysowanej w Księgach „Od początku świata”. Są nimi męka śmier ć i
zmar twychwstanie

Jezusa

Chr ystusa

or az

męka,

„złożenie

w

grobie”

i

(pr zewidywane) zmar twych-wstanie nar odu polskiego:
„A jako ze zmartwychwstaniem Chrystusa ustały na ziemi całej ofiary krwawe,
tak za zmartwychwstaniem narodu polskiego ustaną w chrześcijaństwie wojny” 5 czytamy w Księgach.
W Dziadach, i podobnie w Księgach, Polska jest mesjaszem - któr ego misja
choć ma zar ysowane swoiste cele (w r amach pr zywr acania wolności oczywiście), jest
pr zedstawiana wciąż w analogii do Jezusa Chr ystusa tak daleko, że w war stwie
obr azowej dochodzi wr ęcz do pr zekalkowania r ysów Jezusowych i zdar zeń jego Dr ogi
Kr zyżowej na zbior owość polską. Jest to znamienne dla poetyki Widzenia Ks. Piotr a i
r zutuje na idee r epr ezentowane pr zez wczesny mesjanizm Mickiewicza (ten z lat 30tych). Pewne istotne zmiany zajdą w mesjanizmie późnym (z lat 40-tych okr esu
towiańszczyzny). Ale o tym za chwilę.
Powiedzieliśmy coś niecoś o motywach wpr owadzenia analogii nar odu polskiego
do Chr ystusa, któr a w W idzeniu osiąga niepokojąco daleko idące wystylizowanie
r ysów tej zbior owości na podobieństwo r ysów Chr ystusa i jego męki. Czas na
konkr etne pr zykłady:
(…) cała Polska młoda
wydana w ręce Heroda. (…)
Zbójce - biegą - porwali - mój Naród związany (…)
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Gal w nim winy nie znalazł i - umywa ręce (…)
(…) już niewinne skronie
Zakrwawione, w szyderskiej, cierniowej koronie (…)
(…) widzę krzyż, jak długo, długo
Musi go nosić (…)
Już wleką, (…)
Rzekł: «Pragnę» - Rakus octem, Borus żółcią poi (…)
Patrz - oto żołdak z kopiją przyskoczył
I krew niewinną mego narodu wytoczył. (…)
… już głowę konającą spuścił,
W ołając: «Panie, Panie za coś mnie opuścił!”»
On skonał!
/sc. V, w. 5-59/
Poetyka W idzenia opier a się nie tylko na analogii, ale na takim zestawieniu
znaczeń wyr azów, że spełnione zostają postulaty tzw. „stylu symbolicznego”, któr y idąc za wywodem M. Janion - polegać ma „nie na r ozwijaniu” por ównania, lecz na
r ozwijaniu obr azu - tak, by powstała „metafor a idei”. 6 Badaczka pisze o tym,
analizując symbolikę wulkaniczną w Dziadach:
„poeci nie por ównywali ludu do wulkanu, dla nich lud po pr ostu był wulkanem,
lud utożsamiał się z wulkanem a poezja twor zyła na tej podstawie swą „metafor ę
idei” - metafor ę r ewolucji. Oznaczało to zar azem pewne pr zesunięcie inter pr etacyjne
i pedagogiczne…”. 7
Można by na tej podstawie powiedzieć, że w Widzeniu Ks. Piotr a nar ód Polski
nie jest por ównany do Chr ystusa, on jest Chr ystusem, utożsamia się z nim, co
oczywiście, pociąga za sobą skutki inter pr etacyjne, ideowe i psychologiczne zwłaszcza, gdy chodzi o czytelników dzieła w okr esie r ozbior ów. W tej sytuacji
analogia jako „podobne do…” pr zechodzi w symbol „jest nim…”. Śmiałe to
posunięcie - o her etyckim zabar wieniu - nie dotyczy jednak z r ówną mocą całości
tekstu Dziadów części III. Jest zar ezer wowane do W idzenia i tylko w specyficznym
stylu W idzenia, jako tekstu r ealizującego zadania i for mę mów pr or ockich: wizji i
apokalips, może zostać zaakceptowane a nawet potr aktowane jako natur alne. T o co
byłoby bluźnier cze dla innej for my wypowiedzi, jest nor malne i zasadne dla tegoż
gatunku

liter ackiego

-

wysoce niedosłownego,

pr zesyconego symbolami celem
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wywołania odpowiedniego efektu duchowego, pedagogicznego, ter apeutycznego, itd.
Mickiewicz w Dziadach sam infor muje nas, iż nie ma na myśli dosłownego r ównania
Polska - Chr ystus. W scenie I Jan Sobolewski mówi:
I rzekłem: Panie! (…)
Przyjm tę spod sądów cara ofiarę dziecinną,
N i e

t a k

ś wi ę t ą

w i e l k ą lecz równie niewinną.

n i

/w. 285-288/ /podkr . W. G./
A pr zecież i ta „niewinność” zostaje postawiona pod znakiem zapytania wobec
skażenia młodych uczuciem nienawiści, o czym mówiliśmy w popr zednim r ozdziale.
Inny

pr zykład

polskiego

dający

popr zez

świadectwo

czynienie

z

o

niego

nieabso-lutyzowaniu
bóstwa

czy

zbior owości

idola

pochodzi

nar odu

z

Ksiąg

pielgrzymstwa polskiego. Czytamy tam:
Ale Naród polski nie jest bóstwem jak Chrystus, więc dusza jego pielgrzymując
po

otchłani

zbłądzić

może,

i

byłby

odwleczony

powrót

jej

do

ciała

i

zmartwychwstanie. 8
Bezpośr ednia bliskość czasowa i ideowa łączy Dziady i Księgi; okr eślone
wnioski wypływające z powyższych cytatów każą nam patr zeć na analogię nawet
utożsamienie Polska - Chr ystus pr zez pr yzmat specyficznej poetyki W idzenia i
pozwalają potwier dzić pogląd o III części Dziadów jako o „Chr ześcijańskim i
pr awowier nym dr amacie”, podobnie jak tej chr ześcijańskości nie niszczy buntowniczy
monolog zwany W ielką Improwizacją 9 .
Dopier o w latach 40-tych, w okr esie towiańszczyzny i wykładów w College de
Fr ance, mesjanizm Mickiewicza (pod wpływem Koła Spr awy Bożej) zaakcentuje - już
z gr untu nieor todoksyjną - r ówność a nawet swoistą wyższość współczesnego
mesjasza i jego dzieła w stosunku do Chr ystusa i jego dzieła zbawczego. War to
pr zejr zeć się myśleniu towiańczyków, by w ostr ym świetle zobaczyć fenomen
r omantycznej skłonności pr zenoszenia figur bibilijnych na histor ię. Zr ąb tych
poglądów stanowi koncepcja, że:
„Opatr zność kier uje biegiem zdar zeń, nadaje im sens i wyznacza cele. Spr awuje
swoje r ządy wymier zając kar y or az zsyłając wielkich mężów pr or oków i r ewelator ów.
(…) Każda epoka dziejów jest zamkniętym «kołem» i sama w sobie nie posiada
możliwości dalszego r ozwoju i pr zemiany. (…) Pojawia się wielki człowiek geniusz,
któr y nowe słowo objawia (…) dostępuje wysokości «Boga - człowieka». Pr owadzi on
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ludzkość «po szczeblach do kr esy, któr ą Pan … oznaczył»; gdy ją osiągnie - kończy
się jego misja, lecz wtedy pojawia się mąż nowy, któr y pr owadzi dalej dzieło
postępu. (…)
T aką właśnie histor ię święta na ziemi inicjuje Chr ystus (…), któr y jest nie tyle
Zbawicielem, co pośr ednikiem w dziele zbawienia, nie tyle Bogiem, co posłannikiem
bożym (…) r ewelacje Chr ystusa muszą znaleźć swoje r ozjaśnienie i dopełnienie

w

następnych nowych objawieniach. «Bóg - twier dził T owiański - r ozłożył na siedem
epok spełnienie myśli słowa… jak to mamy objawione w Apokalipsie. Chr ystus więc
zaś był pier wszym «działaczem«, inicjator em epoki pier wszej. T owiański zaś «br amy
dr ugiej epoki otwier a» i ją spełnia. Po nim pr zyjdzie jeszcze pięciu mężów bożych i
dopier o w epoce siódmej, ostatniej (…) zr ealizuje się Kr ólestwo Boże i nastąpi kr es
histor ii. (…) Misja T owiańskiego nie polegała tylko na r ewindykacji Chr ystusowych
nakazów i ewangelicznego ideału. Pr zynosił on zar azem słowo nowe i zapowiadał
nadejście nowego por ządku, umożliwił spełnienie «nowej er y chr ześcijańskiej» (…).
Duch ewangeliczny, tak jak go wyr aził Chr ystus i jego apostołowie, zwr acał się
nade

wszystko

do

życia

osobistego,

pr ywatnego,

r odzinnego,

apelował

do

poszczególnych jednostek i ukazywał im per spektywę zbawienia. Chr ystianizm (…)
nie mógł pr zez to «stać się r ozjemcą w wielkich spr awach nar odowych» (…) i w
r ezultacie «nar ody żyjące jako odr ębne, obce sobie całości nie łączyły się ze sobą …
nie szły społem», lecz znajdowały się w stanie ustawicznej walki i wzajemnej
nienawiści, zadając sobie r ozliczne cier pienia.
Rewelacje

T owiańskiego

miały

więc

poszer zać

ewangeliczne

nauki.

Zapowiadały ich wcielenie w stosunki międzyludzkie w życie społeczne i nar odowe,
miały uczynić z Ewangelii zasadę kodeksów publicznych or az pr awodawstwa
powszechnego. T o zaś miało nie tylko modyfikować i dopełniać ewangeliczne nakazy,
lecz zar azem konstytuować nową epokę dziejów ludzkich - „Er ę Nar odów” 1 0 .
W histor iozoficznej wizji T owiańskiego - któr ej wyznawcą był także w latach
40-tych Mickiewicz - mesjanizm indywidualny został spr zęg-nięty z mesjanizmem
nar odowym. Histor ia to nie tylko kolejne następstwanie owych „największych
mężów”, lecz r ównież pr oces aktywności ludów - „nar odów wybr anych”. W pr ocesie
histor ii inicjacja i pr zewodnictwo ogólnoludzkiego postępu należą do tr zech wielkich
nar odów:

Żydów,

Fr ancuzów

i

Słowian.

Słowianie

otwier ają

bezpośr ednio

nadciągającą pr zyszłość. Mistr z T owiański wywodzi się z nar odu, a szer zej z ludów
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szczególnych, któr e char akter yzuje „skar b pr ostoty”, „gor ącość duszy”, „Iskr a
Chr ystusowa”. „Są to ludy, któr e chr ześcijaństwo - ten skar b swój wewnętr zny pr zechowywały w czystości cier pienia”. W szczególności Polacy, owi „star si br acia
słowiańskiego szczepu”, powołani są do jego zjednoczenia i pr zemiany. Utr ata
niepodległości, klęski kolejnych insur ekcji, powszechne nar odowe cier pienia stanowią
tak kar ę za własne gr zechy jak i cier pienie, w któr ym widzieć należy dopust boży i
„or anie wnętr za dla pr zyszłego zasiewu”; w jego głównym spr awcy (Rosji) „nar zędzie wiodące w dr odze pokuty”. 1 1
Str eściliśmy

tylko

niektór e

wątki

poglądów

T owiańskiego

i

członków-

wyznawców jego Koła, do któr ych należał Mickiewicz. Podobnie jak Księgi r zucają
one światło na mesjanizm Dziadów a zwłaszcza Widzenia Ks. Piotr a, tym bar dziej że,
jak wiadomo wywodzą się one r ównież i z Dziadów, stapiając pr ezentowane w nich
idee z mesjanistycznymi koncepcjami Saint-Mar tina, Ballanche’a, czy de Maistr e’a. 1 2
Po tym r ekonesansie wr óćmy więc do Widzenia Ks. Piotr a. Mamy w nim - jak
powiedzieliśmy - nar ód widziany na podobieństwo postaci Chr ystusa poddanego
osądzającemu
utożsamienia.

pr ocesowi,

męce

i

śmier ci

na

kr zyżu.

Podobieństwo

sięga

W idzenie zanadto dosłownie czytane suger uje już te znaczenia

związane z nar odem, któr e na dobr e pr zypisał mu dopier o późny mesjanizm lat 40tych z kr ęgu T owiańskiego. Mimo zapewnień poety, że nar ód to nie bóstwo, także w
Księgach wystąpiły one zdecydowanie w for mie szer egu pr zypowieści, wpr owadzając,
gdy nie r ozważamy specyfiki ich for my, mocno nieor todoksyjny klimat. O zjawisku
tym pisze A. Sikor a:
Dr amatyczna wizja dziejów „stała się podłożem do ujęcia mesjanistycznej
funkcji Polski w dziejach świata (…) r ola nar odu została pr zyr ównana do r oli
Chr ystusa i w r ezultacie ją pr zer osła. Albowiem miejsce, któr e w chr ześcijańskim
cyklu eschatologicznym zajmuje Syn Boży, w Mickiewiczowskiej wizji pr zypadło
Polsce. Dzieje ewangeliczne stały się w istocie figur ą dziejów nar odowych. Męka i
zmar twychwstanie
polskiego»

i

jego

Chr ystusa
pr zyszłym

wypełnia

się

tr iumfalnym

ostatecznie

w

«wybiciu

się

«umęczeniu
na

nar odu

niepodległość»,

br zemiennym w konieczność totalnej pr zebudowy świata. T o więc co został pr zez
Chr ystusa jedynie zapoczątkowane, zostaje ter az podjęte, r ozwinięte i spełnione.
Albowiem upadek Polski zamyka bezpowr otnie dzieje star ego świata i otwier a
per spektywę świata nowego, czasu r ealizacji «Kr ólestwa Bożego na ziemi»; jest więc
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punktem pr zełomu pomiędzy biegiem czasu i wiecznością, pomiędzy histor ią dziejącą
się a histor ią spełnioną”. 1 3

2.
W W idzeniu Ks. Piotr a - pisze A. Witkowska - nar ód po skonie na kr zyżu „po
dźwiękach «alleluja» objawia się na niebiosach jako zbawiciel ludów odr zucający
biały całun śmier ci”. 1 4
T ak jak popr zednia część W idzenia wzor owana jest na ewangelicznym opisie
pasji Chr ystusa, tak dr uga część ma więcej cech tekstów pr or ockich a szczególnie
Apokalipsy Janowej.
(…)
Jako trzy słońca błyszczą jego trzy źrenice,
I ludom pokazuje przebitą prawicę.
(…)
Trzy końce świata drżą, gdy on woła;
I słyszę z nieba głosy jak gromy (…)
- itd. /sc. V, w. 64-77/
„Poszczególne elementy - jak wykazują badacze - wzięte są z Apokalipsy,
pr or octw Ezechiela i Zachar iasza. Mógł też Mickiewicz, jak to zauważył Kleiner ,
mieć tu w pamięci Saint-Mar tina wizję zbawcy, analogiczną w wydźwięku ideowym
lecz r óżną w stylu pr zedstawienia.” 1 5
T ajemnica kr yjąca się w tych wer sach, a zwłaszcza w enigmatycznej liczbie
„czterdzieści i cztery” „ekscytowała już współczesnych Mickiewiczowi i podniecała
później wyobr aźnie badaczy. Nagr omadziła się r ównież spor a liter atur a pr zedmiotu,
często jałowa.” 1 6
War to pr zyjr zeć się powiązaniom z tekstami Saint-Mar tina, skor o zwr aca na nie
uwagę nie tylko Kleiner ale i Kolubszewski 1 7 or az w bar dzo ciekawy i pr zekonujący
sposób Zdzisław Kępiński. Cytat z książki ostatniego mickiewiczologa pr zywołuję
poniżej.
Na

tle

„śpiewu

wielkanocnej

pieśni”

następuje

„wzlot

ku

niebu

zmar twychwstałego po kr zyżowej śmier ci. I pod stopami Zbawiciela wizjoner ukazuje
ziemię, spływa na nią dobr oczynna i oczyszczająca moc:
I od stóp jego wionęła
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Biała jak śnieg szta Spadła, - szeroko - cały świat się w nią obwinął.
(…) Metafor a „białej jak śnieg szaty” opadającej na cały świat oznacza więc
mistyczne oczyszczenie globu ziemskiego (…) - biel życiodajnego całunu Zbawiciela,
któr ym glob sam, własnym gestem, owija się dla pr zyswojenia sobie jego świetlistej
czystości. (…) Wzniósłszy się na wysokość nieba „kochanek” jak go nazywa Ks.
Piotr , „sprzed oczu nie zginął” (…)
W sumie zyskujemy zar ys sylwety człowieka kosmicznego ogar niającego - jako
makr oanthr opos i Adam kosmiczny, Adam Kadmon kabały - całą skalę świata. (…) W
wizji Ks. Piotr a dla zbawienia, dla wybawienia ludów wizjoner odwołuje się nie do
Boga, tylko do Polski. (…)
Polonia jest ofiar ą samoskładającą się, mającą na celu nie odkupienie win u
Boga, lecz obliczoną na wyzwolenie potęgi życia idealnego tkwiącej w jej własnej
natur ze i wymagającej tylko odr odzenia w nowej, chwalebnej postaci, pr zez śmier ć
dawnej, niedoskonałej (co odmiennymi śr odkami wyr aża symbolika wegetacyjna pr zyp W. G.).
Bóg zostaje więc imiennie wyłączony z pr ocesu, choć całe Widzenie jest
skądinąd pr zez Boga objawioną dr ogą odr odzenia pr zez śmier ć. Mater ia, któr ą ongiś
odkupywał na Golgocie, tym r azem ma się zbawić sama z siebie. Chr ystus pozostał
ważny tylko jako histor yczny pr zykład. Może jeszcze służyć za podstawę metafor y,
ale już moc jego nie odegr a żadnej r oli w wybawieniu Polski i ludów Eur opy. (…)
Impuls do pojęcia ofiar y Chr ystusowej w sensie pr zykładu samoodr odzenia się dały
Mickiewiczowi pr awdopodobnie lektur y Saint - Mar tina. (…)
Pod alegor yczną figur ą Chr ystusa Wolność Świata, zabita na Golgocie nar odu
polskiego, zmar twychwstaje w osobie nowej Polski” 1 8 .
Powyższy cytat wyjęty z książki Mickiewicz hermetyczny jest pr óbą r ozwiązania
zagadek Widzenia Ks. Piotr a, a szer zej zinter pr etowania mesjanizmu nar odowego
wyar tykułowanego w Dziadach dr ezdeńskich, pr zy pomocy klucza, jakim są idee,
symbole i pojęcia z zakr esu alchemii, her metyzmu wolnomular stwa or az r omantycznej
for macji mistycznej, do któr ej pr zynależą Saint-Mar tin czy saintsimoniści 1 9 . Idee te,
bazujące na alchemicznym wzor cu śmier ci i odr odzenia mater ii, potr aktowane jako
per spektywa inter pr etacyjna wyjątkowo współbr zmią z pr oblematyką por uszaną w
niniejszej pr acy. Spr óbujmy więc iść dalej za wywodem Kępińskiego na temat

112

znaczeń Widzenia Ks. Piotr a.
„Star a mater ia bytu polskiego zginęła na Golgocie nar odów w kr wawej ofier ze,
a z jej śmier ci jak w pr ocesie tygla, r odzi się i objawia najpier w lotny ptak-duch,
zmar twychwstała boskość wolności nar odowej i wyzwolonych sił ducha, po czym
utwier dzona w mater ii dlań odpowiedniej (fixatio) jawi się jako nowa, wieczna
mater ia kamienia pr obier czego nar odów, kamienia filozoficznego zbawiciela ludów.
Okazuje

się

pier wotną,

najstar szą

mater ią

nar odowego

bytu,

pr amater ią

najpier wotniejszą nar odu - ludem. T o Mer cur ius senex, wiecznie młody star zec, star y
jak świat młodzieniec - Lud” 2 0 .
Pr zypomnijmy nasze r ozważania na temat symboliki wegetacyjnej. T am
dopatr zyliśmy

się

analogicznych

sensów:

obumier anie,

któr emu

także

towar zyszy

pr zemiana - oczyszczenie w tr eści ziar na, nowe pędy, któr e wykiełkują z owych
pr zemienionych, obumar łych ziar en wcielają już oczyszczony wzor zec i pomnażają go
niepomier nie

na

niwie

odr adzającego

się

życia

nar odowego

i

szer zej

międzynar odowego.
Zamyka W idzenie obr az męża - namiestnika wolności, ślepego o tr zech
obliczach, stojącego na tr zech stolicach, pr owadzonego pr zez anioła pacholę i
opatr zonego tytułem „lud ludów” or az imieniem „czterdzieści i cztery”. Obr az ten
finalizuje ciąg wizyjny następujący po r ozbr zmieniu pieśni zmar twychwstania
„alleluja!”, któr y stanowi par alelę do symboliki r ozmnożonego łanu z „bajki”
Gor eckiego. Jakie dodatkowe tr eści i pr zesłania on manifestuje, czego więcej
dowiadujemy się zeń o epoce r ozkwitu Wolności? Pójdźmy jeszcze r az za sugestiami
Kępińskiego:
„Ślepota Kolosa jest tu metafor ą ślepoty mater ii pier wotnej, któr ej właśnie dla
r egener acji, dla pr zekr oczenia pr zez nią gr anic nowego jej bytu, tr zeba dodać ducha.
Satur nowi alchemia dodawać musi w pr ocesie tygla Mer kur ego - ducha pr zewodnika.
Zobaczymy jednak, że cechując mater ię w jej pier wotnym stadium r ozwoju, ślepota
może być zar azem znakiem głębokiej mądr ości i zdolności widzenia wieszczego (…)
Ślepota jest tu mianowicie oznaką satur nicznej zdolności widzenia i znamieniem
głębokiej

mądr ości,

niedostępnych

dla

opier ającej
zewnętr znego

się

na

oglądu,

r ozpoznaniu

w

r zeczywistości

symbolizowanego

tu

pr zez

pr awd

poznanie

zmysłowe, wzr okowe. (…) T ekst Widzenia Ks. Piotr a suger uje, że ślepy mąż czyta
księgę tajemniczych pr awd bytu r ozpiętą nad nim w niebie i najwidoczniej tylko on
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posiada tę zdolność

widzenia jej zapisu. Jest to bowiem Liber Mundi (Księga

Świata), czyli świat pojęty jako mater ializacja zapisu boskich pr aw. (…) Nar ód - lud
odr odzony w tak pojętej mistyce zmar twychwstania wolności, będzie obdar zony
immanentną i tr wałą zdolnością widzenia pełni pr awd we wszystkich zakr esach bytu.
(…) Zgodna z pr awdziwie r ozumianą ideologią całości dr amatu i całości Widzenia
może być inter pr etacja olbr zymiego star ca i anioła-pr zewodnika jako połączenie
integr alne Satur na - ludu z Mer kur ym - duchem dla tor owania dr ogi pojęciu Lud Duch. W takim dopier o, Saint-Mar tinowskim, znaczeniu lud-ludów jako Lud-duch
może być twór cą nowego Kościoła (…) Lud - ludów wzniesie społeczny i nowy
Kościół wolności.
Namiestnik wolności nad ludy i nad kr óle podniesiony „na trzech stoi
koronach, a sam bez korony” (…) Poniżenie stolic, wedle pojmowanych inter pr etacji,
oznacza r ozgr omienie tr zech monar chii zabor czych: Rosji, Pr us, Austr ii (jako
głównych ostoi despotyzmu - W. G.).
(…) Choć poeta miał na myśli nie per sonifikacje Polski, lecz całej ludzkości
pojętej jako jeden wielki Człowiek, to jednak - z uwagi na doniosłość nar odowych
skojar zeń z definitywnym r ozstr zygnięciem losów umęczonego kr aju - wspomniane
aluzje

do

polskich

mar zeń

i

nadziei

wysunął

na

pier wsze

miejsce

pr zy

char akter yzowaniu Kolosa. Polska zr esztą miała zapoczątkować pr oces scalania się
ludów w jeden or ganizm i wchodziła w skład jego syntezy.
Dopier o więc na dr ugim miejscu Mickiewicz wykor zystuje inną war stwę
znaczeń 2 1 zawar tych w symbolice olbr zyma stojącego na tr zech kor onach - te
mianowicie, któr e zaczer pnął był z dzieła Saint Mar tina Des erreurs et de la verite.
U fr ancuskiego autor a odnoszą się one do wizji pr zyszłego Człowieka-Ducha, nowego
i ostatecznego Adama, stojącego na tr zech kr ólestwach świata miner ałów, r oślin or az
zwier ząt. Jak ongiś człowiek r ajski, będzie nowy Adam, czyli ludzkość odr odzona,
r ządzić w całej pełni i z całą mocą owymi tr zema zakr esami pr zyr ody. (…) Zgodna z
tezą jest u Saint Mar tina ter minologia. Owe tr zy dziedziny pr zyr ody są to
«royaumes» - kr ólestwa. A więc na tr zech kor onach tr zech kr ólestw pr zyr ody stanie
ludzkość odr odzona, Kolos sięgający od ziemi po niebo” 2 2 .
W takie per spektywy i głębie myślowe wpr owadza nas Mickiewicz w swym
W idzeniu, jeśli pr zyłożyć doń apar atur ę pojęć i ter minów pr oponowanych pr zez
autor a Mickiewicza hermetycznego.
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3.
Niezależnie od tego, czy obr azy Widzenia Księdza Piotr a skomentujemy jako
bar dziej lub mniej or todoksyjne i czy, jak cytowani badacze, odnajdziemy w nich
pozachr ześcijańskie albo godzące w teologię katolicką „war stwy znaczeniowe”,
nasuwa się jeden wniosek. W idzenie, a za nim III część Dziadów dają nam wizję idei
Wielkiej Odnowy, do któr ej dr oga pr owadzi pr zez mękę i śmier ć. W jednej scenie
pr zywołane zostały dwa bibilijne motywy jak najściślej związane z ideą śmier ci i
odr odzenia: pasja śmier ć i zmar twychwstanie Jezusa Chr ystusa or az apokaliptyczne
pr or octwo r zeczy ostatecznych. Znaczy to, że nie wnikając zbytnio w niuanse i
napięcia znaczeniowe i ideowe wynikające z analogii: Polska - Chr ystus, dzieje
(misja)

Polski

-

histor ia

Zbawienia,

stwier dzić możemy,

że sensy i obr azy

ar cydr amatu- zwłaszcza Widzania Ks. Piotr a - czer pią model i wyr astają w klimacie
wielkiej nadziei, któr a tchnie z r ezur ekcji i Apokalipsy 2 3 . Geor ge A. Maloney i
Mar cin Ziółkowski piszą o tych bibilijnych tamatach następująco:
„Chr ystus musiał dokonać zbawienia wszechświata pr zez pokonanie ciał i
dopr owadzenie go ku duchowi (…) Jak pr zez swoje ludzkie ciało Chr ystus, integr alna
część

ludzkości,

związany

był

ze

wszystkimi

ludźmi,

tak

samo

pr zez

zmar twychwstanie Jego ludzkiego ciała cały wszechświat i ciała wszystkich ludzi
musiały uzyskać możliwość ponownego zwr ócenia się w str onę Boga. T a r eor ientacja
musi ostatecznie dopr owadzić do pełnego zmar twychwstania w duchu (…) Chr ystus w
czasie swojej śmier ci i swego zmar twychwstania, niejako w mikr okosmosie, ustanowił
na nowo czy pojednał ludzkość samą w sobie pr zez pokonanie gr zechu, śmier ci i
zniszczenie skażonego elementu w ciele. W dr ugim pr zyjściu Chr ystus także na nowo
ustanowi

wszystkie

r zeczy

«wskr zeszając

ciało

całej

ludzkości»

pr zez

jego

uduchowienie (…) Jednak w istocie r zeczy to pr zywr ócenie Boskiego życia w duszach
poszczególnych ludzi nie musi czekać na par uzję; pr oces ów już zaczął się w duszach
ludzkich popr zez chr zest i r ozwój wiar y. Widzimy cielesną śmier ć Chr ystusa i jego
zmar twychwstanie jako doskonały wzór naszego własnego umier ania dla świata
«cielesnego»,

«zmysłowego»,

abyśmy

dzięki

łasce

Chr ystusowej

mogli

być

pr zywr ócenie do nowego stwor zenia w Chr ystusie (…) Wielką zasługą Pawła było
wyr aźne stwier dzenie, że cały wszechświat, r azem z osobami zbawionymi, nie będzie
zniszczony, lecz pr zemieniony w par uzji, czyli w dr ugim pr zyjściu Chr ystusa (…)
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Izajasz całe stulecie wcześniej pr zepowiedział ten stan har monii, któr y nastanie
między człowiekiem a r esztą kosmosu, kiedy wpr owadzony, któr y nastanie między
człowiekiem a r esztą kosmosu, kiedy wpr owadzony zostanie pokój” 2 4 .
T er az kilka cytatów z książki polskiego autor a, któr y w swej wypowiedzi
powołuje się na szer eg autor ytetów.
„Ziemia - podobnie jak inne cia ła astr onomiczne - będzie miała koniec. Poucza
nas o tym wyr aźnie i bez niedomówień Pismo Święte. Potwier dzają to r ównież nauki
pr zyr odnicze.
Na czym będzie polegał koniec świata? Czy na zupełnym unicestwieniu i
zniszczeniu jego mater ii? Bynajmniej. Bóg nigdy nie unicestwi świata, bo «stwor zył
wszystko po to, aby było» (Mdr 1, 14) /…/ T a sama tajemnica błyszczy jasno w
ostatniej księdze Pisma świętego, w Apokalipsie. /…/ Wpr awdzie nastąpi śmier ć
świata, ale po niej - podobnie jak po śmier ci człowieka - nastąpi jego wspaniałe
odr odzenie. «Nastąpi - pisze Fr . Var illon - kr es świata w chwalebnym pr zeistoczeniu.
Nie będzie to zwykła i pr osta anihilacja, ale ustanie obecne uwar unkowanie bytu
stwor zonego. Śmier ć i zmar twychwstanie. Świat, tak jak człowiek włączony jest w
mister ium śmier ci i zmar twychwstania Chr ystusa.» /…/
Razem z chwalebnym zmar twychwstaniem umar łych zbawionych dokona się
nadpr zyr odzona tr ansfigur acja i glor yfikacja wszechświata, któr ą św. Piotr nazywa
«odnowieniem wszystkich r zeczy» - apokatastasis panton /Dz. 3.21/. T enże apostoł,
któr y zapowiedział koniec świata pr zez ogień, mówi: «Oczekujemy, według obietnicy,
nowego nieba i ziemi nowej, w któr ych będzie mieszkała spr awiedliwość» /2 P 3, 13/.
Wr eszcie

św.

Jan

opisując

w

Księdze

Apokalipsy

kosmologiczną

wizję

kształtowania się nowego por ządku w czasach eschatologicznych, powiada «Ujr załem
niebo nowe i ziemię nową, bo pier wsze niebo i pier wsza ziemia pr zeminęły i mor za
już nie ma … I r zekł siedzący na tr onie: „Oto czynię wszystko nowe”.» /Ap. 21; 1, 5/
(…) W innym miejscu: «I otr ze z ich oczu wielką łzę, a śmier ci już odtąd nie będzie.
Ani żałoby, ani kr zyku, ni tr udu już odtąd nie będzie, bo pier wsze r zeczy
pr zeminęły» /Ap. 21, 3-4/.
Ukształtowanie nowego wszechświata będzie niewątpliwie - jak pisze Hans Ur s
von Balthasar - ostatnią zbawczą czynnością. Pr zemiana zaś star ego eonu na nowy
jest r ównoznaczna ze śmier cią i zmar twychwstaniem Chr ystusa. (…)
«Odnowienie wszystkich r zeczy - to ostatni r ozdział w histor ii zbawienia.» 2 5 .
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Po tym r zucie oka na szer okie per spektywy wiar y w odr odzenia obecne w myśli
chr ześcijańskiej jeszcze r az podkr eślamy: r ezur ekcja i Apokalipsa to dwa bibilijne
źr ódła, z któr ych mesjanizm ar cydr amatu czer pie wzor y obr azowania i klimat
wielkiej nadziei. Pr zyjr zyjmy się temu z jeszcze jednej str ony.
„Apokalipsę - pisze Donatlen Mollat - można by niewątpliwie zatytułować
«księgą nadziei»: nadziei ludzkiej, nadziei chr ześcijańskiej, nadziei Boskiej. T ak jest
to pr awdziwa księga nadziei (…).
Jesteśmy ludem w dr odze i ludem już u celu. Jest to chr ześciajński par adoks,
tajemnica, jaką w sobie nosimy. T o właśnie objawia nam, odsłania pr zd nami
Apokalipsa; tę właśnie wieść pr zynosi św. Jan swoim chr ześcijanom, pogr ążonym w
odmęcie pr ześladowań, ucisku, lęku uwikłanym w najr ozmaitsze tr udności i zmagania
o wiar ę” 2 6 .
W tym momencie war to zdać sobie spr awę z tego, co spowodowało pojawienie
się w III części Dziadów, w W idzeniu apokaliptycznych i mesjańskich tonów nadziei.
Schar akter yzowana

wyżej

sytuacja

chr ześcijan

jest

wzor cową

sytuacją

egzystencjonalną oczekiwania pr zez społeczność i jednostki na „znaki” nadziei. Sam
Mickiewicz stwier dza w Pr zedmowie:
„Polska od pół wieku przedstawia widok z jednej strony tak ciągłego,
niezmordowanego

i

nieubłaganego

okrucieństwa

tyranów,

z

drugiej

tak

nieograniczonego poświęcenia się ludu i tak uporczywej wytrwałości, jakich nie
było przykładu od czsu prześladowań chrześcijaństwa” 2 7 .
Natomiadt

współczesny

badacz

„r uchów

i

ideologii

millenar ystyczno-

mesjanistycznych” A. Walicki sytuację tę opisuje nastepująco:
„Zaliczanie

polskiego

mesjanizmu

«mesjanologicznych» uzasadnione jest

r omantycznego

do

zakr esu

badań

nie tylko obecnością w nich typowych

millenar ystyczno-mesjanistycznych str uktur myślenia, lecz r ównież genetyczną i
funkcjonalną analizą zjawiska.
Świadomość millenar ystyczno-mesjanistyczna r odzi się z r eguły w okr esach
wielkich katastr of dziejowych, zbior owych pr ześladowań, załamania tr adycyjnych
autor yteów;

jej

podłożem

są

napięcia

emocjonalne

spowodowane

fr ustr acją,

cier pieniem, upokor zeniem, niepokojem. Badacze pr zedmiotu mocno podkr eslają, iż w
gr ę wchodzi tu nie tylko ciężar ucisku, lecz r ównież, a może pr zede wszystkim,
załamanie nadziei na polepszenie lub dr amatyczny r ozdźwięk między wielkimi
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nadziejami a nikłymi śr odkami do ich r ealizacji. Jest r zeczą oczywistą, iż tłumacząc
mesjanizm polski tr agedią powstania listopadowego, głębokim r ozgor yczeniem wobec
stanowiska, któr e zajął w tej kwestii «oficjalny kościół», or az niewzr uszonością
nadziei, któr e w sytuacji r ozpaczliwej muszą ulegać ir r acjonalizacji, stosujemy w
istocie ten sam typ wyjaśnienia. Wygnańcy polscy, upokor zeni klęską, ale nie
godzący się z nią, pełni poczucia wielkości spr awy polskiej, żar liwie poszukujący i
potr zebujący pociechy r eligijnej, a zar azem bolesnie r ozczar owani do Kościoła,
wyniesieni na piedestał pr zez postępową opinię publiczną Eur opy, a jednocześnie
bezsilni i zagubieni w obcym świecie, to śr odowisko, któr e (…) uznać należy za
szczególnie pr edestynowane do skwapliwego pr zyjęcia nadziei mesjanistycznych (…)
-

nadziei,

któr ą

w

tej

czy

innej

mier ze,

w

postaci

mniej

lub

bar dziej

zr acjonalizowanej, podzielała cała społeczność emigr acyjna. Z socjologicznego
punktu widzenia nie była to jakaś anomalia, dziwaczna aber r acja umysłowa, lecz
zjawisko najzupełniej wytłumaczalne, r zec można - «pr awidłowe».
Nosicielami idei millenar ystycznych - stwier dza Yonina T almon - są zazwyczaj
gr upy migr ujące, ludzie wyalienowani, wykor zenieni, wyr wani ze wspólnoty (…)
Niewątpliwe jest bowiem, że towiańszczyzna i mesjanizm Mickiewiczowski były
zjawiskiem specyficznie

e m i g r a c y j n y m,

zr odzonym z r ozpaczy i nadziei

«r zuconych na obce br zegi» i «tr awionych oczekiwaniem» żołnier zy-tułaczy (…)
Polska była kr ajem, w któr ym char akter ystyczne dla pier wszej połowy XIX w.
«oczekiwanie uniwer salnej r egener acji» osiągnęło szczególną intensywność i wyr aziło
się w for mach najkonsekwentniej mesjanistycznych. Mamy wszelkie podstawy do
twier dzenia, że Polska była

k l a s y c z n y m

kr ajem XIX-wiecznego

mesjanizmu” 2 8 .

Pr zywołany

w

niniejszym

r ozdziale

zasób

biblijnych

idei

i

wyobr ażeń

związanych ze zbawczym dziełem Chr ystusa, w szczególności z jego męką, śmier cią,
zmar twychwstaniem i powtór nym pr zyjściem, to kr ąg symboliki, któr a czyni z III
części

Dziadów

ostatecznych

w

autentyczny
r amach

dr amat

dr amatu

pasyjno-r ezur ekcyjny
r omantycznego.

Czy

i
jest

pr ofecję
to

r zeczy

mister ium

chr ześcijańskie, czy też mister ium zupełnie nowej r eligii - r eligii ojczyzny, mającej
swój własny obiekt kultu, głoszącej skr ajnie r ozumiany mesjanizm nar odowy? O tym
moim zdaniem, decyduje nie sam tekst, ale podejście inter pr etacyjne kr ytyka,
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badacza,

czytelnika.

Można

w

r ównym

stopniu

zar zucić

Mickiewiczowi

instr umentalne wykor zystanie idei motywów i symboli biblijno - chr ześcijańskich dla
ogłoszenia własnej i dor aźnej ideologii o nar odzie mesjaszu. Można też - i bliższy
byłbym temu twier dzeniu - czytać i odbier ać ar cydr amat jako dzieło człowieka tak
pr zenikniętego tęsknotą za lepszym, spr awiedliwym światem or az wiar ą, nadzieją i
obietnicą,

jakie

niosą

Nowy

T estament

i

chr ześcijaństwo,

poszukującego znaków Bożego działania w histor ii; właśnie

że

r ozpaczliwie

z n a k a m i

(a nie

samoistymi dziełami ludzkimi) wiecznie dziejącego się mister ium zbawienia były
zdar zenia obecne w symbolicznych scenach dr amatu.

Z n a k a m i

dr amatu

metafizycznej walki Boga z Szatanem, w któr ej to walce śmier ć i zmar twychwstanie
Chr ystusa pr zynosi ostateczne zwycięstwo nam mocami zła i pr zemianę star ego
świata w nowy. Myślę, że właśnie „zmiany o char akter ze mistyczno-r eligijnym” 2 9 ,
któr e dokonały się u Mickiewicza podczas podr óży po Italii na r ok pr zed napisaniem
III części Dziadów or az nastr oje towar zyszące mu na wieść o klęsce powstania i
r epr esjach

popowstaniowych

spowodowały

w

poecie-wygnańcu,

poecie

„piel-

grzymie” silną er upcję tęsknot za eschatologiczną i apokaliptyczną pr zemianąodnową świata 3 0 . Los ojczyzny miał być spr zężony z tą odnową, millenar ystyczny żar
spowodował chyba w wyobr aźni wielkiego
widzenia

w

aktualnych

zdar zeniach

r omantyka tym większą gotowość

politycznych

znaków

dokonującego

się

ostatecznie zwycięstwa, któr e jest tr eścią chr ześcijańskiej Dobr ej Nowiny 3 1 .

4.
Czas na podsumowanie dotychczasowych r ozważań; jak mi się wydaje, możliwe
jest połączenie pewnych wniosków z r ozdziału tego i popr zedniego. W niniejszym
pojawiły

się

konstatacje

pr owadzące

do

r ozstr zygnięć

par alelnych,

a

więc

współbr zmiących sensem, z tymi, któr e zaofer owała nam analiza symboliki ziar na.
T am r ozpr oszone „ziarnka”-młodzież wsiane na mękę w glebę-gr ób ziemi r osyjskiej;
a dalej ich obumier anie-pr zemiana (zobr azowana popr zez per ypetię duszy Konr ada w
otchłani), odr odzenie, któr e pr zyniesie odnowę szer szej zbior owości, zwycięstwo
wolności: z zakopanych ziar en „trawa, kwiecie, kłosy i nasienie”. Gleba polska
wyda

nowy

plon

-

plon

wolności,

ale

wykwitnie

on

z

ziar en

obumar łych

wydoskonalonych i kiełkujących w ziemi sybir skiej, „matce obcej” i niosących zar ód
czystej idei wolności.
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Par alelnie do tego pr owadzi symbolika chr ystusowa. Nar ód nasz niczym
Chr ystus (pr zez cier pienie „dzieci”

któr ych „los wygnanie”) kona, ale, jak w

Ewangeliach, ofiar na śmier ć to wstęp do zmar twych-wstania. Odr adza się pr awdziwa
wolność: „Biała jak śnieg szata”, zmar twychwstaje nowa ludzkość - Lud, wpier w
polski, a wskutek tego r eszta ludów. „Mąż namiestnik wolności” ma w sobie „krew”
ideę „dawnych bohaterów” - dzieci (ziar en) polskich. W obu wer sjach ofiar na męka,
śmier ć i odr odzenie otwier a dzieło odnowy, r egener acji powszechnej.
Par alelność tych motywów nie jest w Dziadach jedynie jakąś pozostającą w
stosunku

metafor ycznym

do

siebie

oboksiebnością.

Raczej

wchodzą

one w

or ganiczny splot, któr y twor zy ogniwa cor az wyższych stopni odkr ywania T ajemnicy
odsłanianej pr zez współoświetlające się symbole:
„T er az, w scenie Widzenia księdza Piotr a, mamy pr zede sobą jakby wyższy etap
wtajemniczenia - ukazanie gener alnych per spektyw losu już nie Polski, lecz całej
ludzkości. Etap ten pr zechodzi pozor nie tylko sam Ks. Piotr , ale że gr a on w innych
scenach jakby r olę mistagoga wobec młodego mista, czyli Konr ada - tym samym jego
Widzenie zastępuje czytelnikowi char akter ystykę pr ocesu, któr y pr zeszła umysłowość
filomaty w tym stopniu, że bez innych infor macji o jego r ozwoju możemy bez
zdziwienia ujr zeć go ponownie dopier o wówczas, gdy r usza w dr ogę dla wykonywania
cichej misji wśr ód ludów Eur opy. Jest to scena nieodzowna dla r ozumienia podstaw
ewolucji Konr ada w więzieniu. Ks. Piotr ukazuje nam niejako pr ocesy zachodzące w
niewidzialnej dla naszych oczu duszy pr otagonisty dr amatu i nadaje im obiektywny
char akter . (…) Zwr aca uwagę konsekwencja, z jaką autor oper ując wymiennie dwoma
bohater ami, Konr adem i Ks. Piotr em, pr owadzi wr az z nimi jakiegoś tr zeciego,
postulowanego

bohater a,

widza

-

czytelnika

tekstu

po

szczeblach

dr abiny

doświadczeń (…) Pr zez cały czas tej dr ogi tr wa nastr ój pokonywania kolejnych
pr ogów tajemnicy, cor az głębszego jej pr zenikania (…) osiągania cor az szer szych
hor yzontów i wyższej wzniosłości w miar ę lepszego pr zeniknięcia głębi” 3 2 .
Jeśli nawet współczesny czytelnik nie wyr azi zgody na zmitologizowanie,
jakiemu uległy w Dziadach pojęcia histor yczne i polityczne, jeśli zdystansuje od
mesjanistycznego mitu politycznego, to jeszcze i tak nie może pozostać obojętny
wobec ofer owanej pr zez dr amat nadziei na zwycięstwo dobr a, życia, wolności, pokoju
i har monii, któr e tchną z wegetacyjnej, paschalnej i eschatologicznej symboliki
wpisanej w tekst. Zar azem myśląc dziś o sensie Dziadów dr ezdeńskich, war to
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uzmysłowić sobie, jaki r odzaj r ecepcji wywoływało dzieło to u czytelników żyjących
w war unkach nar odowej niewoli, w r zeczywistości polityczno-społecznej, jak ta
pr zedstawiona w dr amacie, w czasach r ozbior ów, r epr esji i pr ześladowań, w okr esie
walk

tak

o

zmianę położenia

politycznego,

jak

i

o

zachowanie nadziei,

w

r zeczywistości międzypowstaniowej. Była to pr zeważnie r ecepcja zbior owa, tajna i
zakonspir owana, co jeśli dodać wielkie wewnętr zne zaangażowanie, autentyczne
pr zejęcie się ideami znajdowanymi w dziele (aż do decyzji natur y światopoglądowej i
mor alnej połączonych z pr zyjęciem okr eślonych postaw i zachowań), wówczas
zauważymy, że odbiór taki miał wszelkie walor y pr zeżywania mister ium, r ytuału,
inicjacji. Było to patr iotyczne mister ium pasyjno-r ezur ekcyjne, w któr ym akcent
padał na element ofiar y, poświęcenia i męczeństwa.
Ciekawe świadectwa w tym zakr esie pr zytacza Mar ta Zielińska. Pisze ona:
„Mit polityczny, któr y aktualizowa ł się w spisku, zmienił jednak swój sens. Dla
pokolenia belweder czyków odnalezienie nar odowej tożsamości r ównoznaczne było z
podjęciem walki zbr ojnej, dla ich następców z cier pieniem za Ojczyznę. T ak właśnie
inter pr etowano mesjanistyczną ideologię III części Dziadów, pozbawiając ją tym
samym mesjanizmu. Dla spiskowców męczeństwo stało się sposobem uzyskania
politycznej
odkupienia,

świadomości,

a

nie

zapowiadającego

«znakiem

nadejście

pr zyszłości»,

kr ólestwa

figur ą

bożego.

chr ystusowego

Uwięzienie

z

tej

per spektywy jawiło się jako cel najwyższy i ostateczny patr iotycznej edukacji. T en
właśnie moment oznaczał pełne pr zejście poezji w życie, zr ealizowanie politycznego
mitu.
«Pr ześladowania - pisze w swym pamiętniku Zygmut Kaczkowski - nie
pr zytłumiały wcale r ozbudzonego ducha i nie tamowały bynajmniej pr opagandy
patr iotycznej, owszem, pr zeciwnie, każda wieść o nowym ar esztowaniu albo odbytej
r ewizji

stawała

się

jakby

świeżym

powiewem

wiatr u

na

tlejące

zar zewie i

wywoływała świeże objawy uczuć patr iotycznych. Ani ar esztowania, ani nawet mąk
żadnych nikt wtedy się nie bał, spr awiała one wtedy wr ażenie jak najzupełniej
pr zeciwne. Pomiędzy młodzieżą zaczął się budzić fanatyzm i r zadki był wówczas
młodzieniec, któr y by więzienia i męki nie pr agnął, bo takie było poczucie
powszechne między młodzieżą obojej płci - że tr zeba pr zynajmniej cier pieć za Polskę,
jeżeli jej zbawić nie można.»” 3 3 .
Cier piętnicze postawy, nie tylko zgoda na mękę, ale jej pr agnienie bez wyr aźnej
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wiar y w odr odzieńczy sens ofiar y byłby to pr zykład lektur y nie w pełni docier ającej
do istoty idei śmier ci i odr odzenia wpisanej w tekst. Pr zeakcentowanie wątku
mar tyr ologicznego i ofiar niczego nie musiało chyba oznaczać r ezygnacji w sens
odkupicielski, a r aczej ciche jego zakładanie.
Cytaty, któr e umieściłem na końcu tego r ozdziału, opisują mitotwór cze i
inicjacyjne oddziaływanie na odbior ców idei i symboli r eligijnych wpisanych w
r omantyczną liter atur ę. Dziady dr ezdeńskie zajmują w tej kwestii miejsce szczególnie
ważne. T oteż odczytywanie znaczeń i tajemnic ar cydr amatu jest zar azem pr óbą
konstr uowania idealnego wir tualnego odbior cy dzieła - takiego, jakiego pr ojektują
poeta i jego tekst. T o także pr óba znalezienia tegoż odbior cy w sobie, pr óba wzięcia
czynnego udziału w Mickiewiczowskim mister ium.
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24

G.A. Ma loney, Chry stus k osmic zny . Od Pawła do Te ilharda. W a rsz a wa 1986, s. 2739.

25

M. Ziółkowski, Te ologia k ońc a świata. Toronto-Onta rio 1975, s. 103-108.

26

D. Molla t, Apok alipsa dzisiaj. Kra ków 1992, s. 194-196.

27

A. Mickiewicz , Dziady … s. 133.

28

A. W a licki, Mię dzy filozofią, re ligią i polity k ą. W a rsz a wa 1983, s. 23-34.

29

Zob. A. W itkowska , Mic k ie wic z … s. 104.
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Atmosfera klęski i „ z a ła ma nia na dz iei” tym ła twiej mogła prz ejść w a tmosferę
mesja nistycz nej na dz iei, ż e emigra cyjnej z biorowości polskiej, do której prz yna leż a ł
poeta , od sa mego pocz ą tku W ielkiej Emigra cji towa rz ysz yła a ura „ a postolstwa ”
stwa rz a na prz ez wielu obcokra jowców, z wła sz cz a Niemców. J esz cz e z a nim powsta ł
a rcydra ma t,

cz yli

prz ed

wiosną

1832

roku,

polscy

uchodź cy

mogli

usłysz eć

na stepują ce opinie: „ W lutym 1832 r., (…) dz iennik «W estbote» opublikowa ł list
pewnego miesz cz a nina mogunckiego z wra ca ją cego się do Pola ków ja ko do «a postołów
wolności, którz y wędrują tera z w wielki świa t, a by głościć ewa ngelię wsz elkiemu
stworz eniu». Z kolei w «Ba yerisches Volksbla tt», również z lutego 1832 r., ja kiś
«mona chijcz yk» doniósł w podniosłym tonie: «J a ko a postołowie wolności z osta liście
posła ni międz y na rody». (…)
«W ierz ymy - pisa ł ja ko rz ecz nik libera łów Richa rd Otto Spa z ier w 1832 r. - ż e
wz ejdz ie na d na sz ą cz ęścią świa ta jutrz enka swobody i ż e okrz yk P o l s k a
t w y c h w s t a ł a

z ma r

będz ie pierwsz ym z wia stunem tego dnia . W ierz ymy, ż e

odrodz enie Polski jest cz ymś w rodz a ju świętego wyma z a nia win i pierwsz ym
wa runkiem spokoju ora z sz cz ęscia Europy (…) ta kie jest na sz e politycz no-religijne
wyz na nie».
W

ra ma ch

figura lnego

sposobu

cz yta nia

Biblii,

-

pisz e

Piotr

Roguski

-

poz wa la ją cego na wska z ywa nie a na logii i a legoryz a cję wyda rz eń politycz nych,
poja wić się z a tem musia ło prz ekona nie - nie wnika m tu w kwestię pierwsz eństwa
pomysłu - o sz cz ególnej misji prz emierz a ją cych kra je niemieckie Pola ków. Skoro byli
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oni obrońca mi, cz y wręcz «męcz ennika mi» - ja k pisa ł J oha nn August W rith - świętej
spra wy wolności, a ta

c h w i l o w o

z łoż ona z osta ła w grobie, to ich da lsz a

dz ia ła lność kryła w sobie z na miona a postolstwa ” . P. Rogulski. Mic k ie wic zowsk ie
«Księ gi

pie lgrzy mstwa

polsk ie go»

w

k rę gu

ide i

Hambac he r

Fe st.

„ Prz eglą d

Huma nistycz ny” 1993 nr 1, s. 75-76.
31

„ Dziady

drez deńskie

są

a rcywz orem

polskiego

dra ma tu

roma ntycz nego.

Ich

wz orcowośc polega m.in. na połą cz eniu w jednym utworz e problema tyki politycz nohistorycz nej ora z meta fiz ycz nej, dotycz ą cej z a równo Boga , ja k więz i świa ta duchów z
losem i dz ia ła nia mi cz łowieka (…) Historia i polityka uz yskują więc perspektywe
pona dhistorycz ną , która z kolei rz utuje na roz umienia rz ecz ywistości ludz kiej i
moż liwości roz poz na nia się w jej nieja snych sensa ch” A. W itkowska , Lite ratura
romanty zmu. W a rsz a wa 1987, s. 115.
32

Z. Kępiński, Mic k ie wic z he rme ty c zny . W a rsz a wa 1980, s. 289-290

33

M. Zielińska , Mic k ie wic z i naśladowc y . W a rsz a wa 1984, s. 215-216.
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ROZDZIAŁ V
ZJAWISKA NATURY
JAKO SYMBOLE PRZEMIANY

W bliskości oznajmiania sensów, o któr ych mówiliśmy opisując obecną w III
części Dziadów symbolikę agr ar no-wegetacyjną i chr ystusową, znajduje się mające
wymiar symboliczny obr azowanie takich zjawisk i pr ocesów natur alnych, jak żywioł
wulkaniczny or az pr zejawy pór r oku. W niniejszym r ozdziale zajmiemy się nimi
kolejno.
Analiza symboliki agr ar no-wegetacyjnej daleko wpr owadziła nas w temat nie
wyczer pując go jednak. Natur a to nie tylko obumier anie i wzr ost r oślin, to r ównież
głębie ziemi i miner ały, nieustanne pr zemiany zachodzące w atmosfer ze, wr eszcie
kosmos cały. Wszystko to pod piór em r omantycznego poety uzyskiwało wymiar
symboliczny:
„Natur a pr zeniknęła do r omantycznej metafor yki w sposób zastanawiająco
głęboki

(...)

r omantycznej

Dostar czała
metafor yki:

oczywiście
ta

najwłaściwszej

się twor zyła

mater ii

w «kuźni natur y».

poetyckiej

dla

Język poetycki

r omantyzmu popr zez „symbole” dążył do r ewelowania związków - odpowiedzialności
natur y i ducha, do zbliżenia, zr ównania i połączenia tego, co «zewnętr zne» i tego, co
«wewnętr zne», tego co jawne i tego, co ukr yte, tego, co na powier zchni i tego, co w
głębi - zatem do pr zekazania tajemnicy całości kosmicznej, w któr ej «jedno» ma się
zawier ać w dr ugim, a obr az-symbol poetycki dostar cza jedynie możliwego sposobu
pr zeniknięcia i wchłonięcia tej pr awdy” 1 .
W tym jednoczącym, intuicyjnym spojr zeniu na byt popr zez symbole istotne jest
widzenie "człowieka w więzach analogii ze zjawiskami natur y" 2 - Czesław Zgor zelski
mówi o „dążeniu do powiązania w widzeniu poetyckim ziemi i człowieka, zjawisk z
życia pr zyr ody i zjawisk z życia psychicznego” 3 . I nie tylko psychicznego, także i
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społecznego: dziejów, histor ii. T e wielkie par alele i analogie zastosowane pr zez
Mickiewicza w III części Dziadów popr zedził twór czy wkład wczesnego r omantyzmu
niemieckiego.
„T o właśnie Schelling włożył wiele wysiłku w dowodzenie istnienia dialektyki w
pr zyr odzie i kultur ze, podkr eślając identyczność zjawisk pr zyr odniczych i pr zemian
histor ycznych (...) zwr ócił uwagę na żywiołowe, niekontr olowane i niezamier zone
pr ocesy zachodzące w pr zyr odzie i histor ii podkr eślając zar azem, że można w nich
wykr yć pewne r egular ności i powtar zalności. W nich widział potwier dzenie poglądu o
absolucie pr zenikającym całą r zeczywistość” 4 .
Her meneutyczny

zabieg

odczytania

symbolicznej

głębi

znaczeniowej

z

poetyckich obr azów zjawisk i pr ocesów natur alnych często musi pr zebiegać tak, by
bogactwo owych śr odków wyr azu spr owadzić do bar dziej podstawowych kategor ii
znaczących, kultur owo „obr osłych” w dające się skatalogować sensy symboliczne.
T ymi kategor iami są tzw. żywioły. „Pojęcie żywiołu ma r odowód kultur owy i
filozoficzny.

Zetkniemy

się

z

nim

we

wszystkich

wielkich

cywilizacjach” 5 .

„Liter atur oznawcy opisujący kr ainy n a t u r a l n e epoki r omantyzmu sięgają do
for muł

powstałych

jeszcze

w

czasach

star ożytnych

-

do

definicji

T alesa,

Anaksymandr a, Anaksymenesa, Her aklita, Ksenofanesa i Empedoklesa" 6 . W tenże
sposób postąpił Dar iusz T . Lebioda, któr y w swej książce Mickiewicz - wyobraźnia i
żywioł (wyd. 1996) analizuje twór czość poety pod kątem obecności i znaczenia
owych „zasad”, któr ymi są: woda, ogień, powietr ze i ziemia. Zdaniem autor a dla
Dziadów podstawową dominantą jest żywioł powietr za 7 . Nie będę ustosunkowywał się
do tych stwier dzeń, okaże się jednak, że wielce znaczące w ar cydr amacie są też
obr azy zjawisk natur y, któr e dają odnieść się do żywiołu ognia - np. „lawa” (wulkan)
or az wody - np. „morska otchłań”, „lodowe wędzidła” 8 .
Spr owadzenie do czter ech żywiołów nie będzie jednak tutaj podstawowym
zabiegiem, gdyż nie oddałoby ono pełni znaczeń związanych z W i e l k ą

P r z e m

i a n ą, jaka symbolizują w Dziadach zjawiska natur alne. Podstawową spr awą będzie
ukazanie dynamicznego char akter u obecnych w dziele obr azów zjawisk natur y, co
pozwoli stwier dzić, że „d r a m a t y z m” tych pr ocesów stanowi śr odek wyr azu d
r a m a t y c z n e j

w i z j i

d z i e j ó w or az mor alnej oceny społecznych i

histor ycznych podmiotów także osób. Zanim pr zejdę do konkr etnych pr zykładów
pr zywołam jeszcze dwa cytaty z książki Dar iusza T . Lebiody, któr e z jednej str ony
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wskazują na „er udycyjne podłoże” obr azowania „natur alnego” w Dziadach, z dr ugiej
zaś skłaniają do wniosków o decydujących dla wyobr aźni i twór czości poety obszar ze
oddziaływania nieświadomości zbior owej:
„T wór czość Mickiewicza wykazuje pokr ewieństwo z myśleniem mitologizującym
albo pr zypominającym myślenie pier wszych filozofów natur y. Ma to związek z
r ozległymi lektur ami autor a w tym zakr esie, szczególnie w Wilnie, Peter sbur gu i
Dr eźnie, z kontaktami z Oleszkiewiczem i indywidualnym wyczuleniem na żywioły
elementar ne, mające swoje wzor ce w wyobr aźni. (…)
Bachelar d nawiązywał do koncepcji psychoanalitycznych i r ozpatr ywał mar zenie
czy też wyobr aźnię poetycką jako sfer ę w któr ej działają «kompleksy kultur owe»,
sfer ę pośr ednią między świadomością a głębszymi pokładami nieświadomości (…)
uzasadniał, że wyobr ażenia tr adycyjnych czter ech żywiołów (ogień, woda, powietr ze
i

ziemia),

mające

podkład

ar chetypowy,

stanowią

dominanty

r óżnych

typów

wyobr aźni poetyckiej (…) W myśl zasad uznanych pr zez szkołę tematyczną - to nie
pisar z wybier a motyw, lecz właśnie motyw «wybier a» pisar za (…) Żywioły są jednym
z możliwych t e m a t ó w, chociaż nie jedynym. Są pojęciem powstałym w czasach
star ożytnych i od tamtych czasów pojawiają się w świadomości pisar zy wielu
pokoleń. Szczególnie wr ażliwi na nie są twór cy epok, w któr ych poeta, pisar z,
liter atur oznawca chętniej „bytuje” w r ejonach intuicji, snu, mar zenia niż gr omadzi
pr acowicie wiadomości, kataloguje je i układa z nich okr eślony obr az. Żywioł ziemi,
wody, ognia i powietr za to zar azem mater ialny podkład naszej wyobr aźni” 9 .

1.
W u l k a n, l a w a
„«Wielka pr zemiana» - zdaniem Mar ii Janion - kojar zy motyw zakopanego
«ziar na» z motywem «wulkanu», gotującego się pod ziemią wybuchu” 1 0 . Bowiem
„Romantyzm pojmuje odnowę i r ewolucję, jako er upcję podziemnego wewnętrznego
ognia, jako wybuch wulkanu. Ale zar azem w podziemiu, w twór czych ciemnościach
kiełkuje ziar no - nieśmier telne jak nieśmier telny jest r ytm natur y. (…) Wulkan i
ziar no po r ówni dojr zewają.
(…) Wybuch wulkanu i wzr ost ziar na w wyobr aźni poety wyposażone są w tę
samą siłę i te same cechy. Najważniejszą z nich jest konieczność - Konieczność
Natur y,

nieuchr onność

zar ówno

wulkanicznego

wstr ząsu,

jak

i

powolnego
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dojr zewania ziar na. Wszystko ma swój czas, sądził Mickiewicz - a zegar natur y
nigdy

się

nie

myli.

(…)

Natur a

r ewolucjonistom p e w n o ś ć
w s t a n i a
r ozwojowy

i

gwar antowała

zar ówno

mesjanistom

jak

i

z m a r t w y c h-

o d r o d z e n i a (podk. W.G.), a wiar a w jej niezawodny cykl

mogła

tchnąć

nawet

pewnym

fatalizmem,

któr y

cechował

odłam

mesjanizmu nier az okr eślany jako «bier ny» czy «cier piętniczy» 1 1 . Ale „o ile
mesjanistyczna metafor a ziar na mogła skłaniać do bier ności i bezczynności (gdyż
natur a i tak zr obi swoje), o tyle r ewolucyjna metafor a wulkanu nar zucała wpr ost
wolę i czyn, konieczność działania. Wulkan to ogień i lawa, siła i wybuch,
gwałtowność twór cza, jak mówi Bachelar d” 1 2 .
Właśnie

l a w a,

r ozogniona, pełna ener gii potencjalnego wybu-chu

wulkanicznego, „co w ukr yciu czeka na swój czas” 1 3 , jako symbol niewyczer panego
istnienia

sił

żywotnych

nar odu,

stanowi

kolejny

znak

nadziei

w

Dziadach

dr ezdeńskich.
Wypowiedź Wysockiego pr zedstawia jeszcze jedną „prawdę” o nar odzie:
(…) Nasz naród jak lawa,
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi;
Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi.
/sc. VII, w. 227-230/
I tu wnętr ze ziemi chowa w sobie ener gie zapewniające tr wanie i odr odzenie, toteż
wydaje się zasadne, by uznać obr az ten za analogiczny, par alelny do wygłoszonej w
scenie I „prawdy” o „ziarnie”.
„Najbar dziej

uder zającym

sensem

wezwania

Wysockiego

jest

gwałtowne

pr zeciwstawienie tego, co na wier zchu i tego, co pod spodem or az mor alne
wywyższenie tego, co ukr yte. (…) Stefan T r eugutt wydobył wspomnianą opozycję,
tr aktując ją jako jedno z ogniw w całej ser ii pr zeciwstawień zewnętr znego i
wewnętr znego, zastygłego w for mie i żywego, fałszywego i pr awdziwego” 1 4 .
W słowach Wysockiego r ysuje Mickiewicz ponadto podział, któr y A. Witkowska
nazywa „histor ią utajoną i jawną”:
„Dzieje najnowsze Polski podzielone są w dr amacie dość manifestacyjnie na
«herkulańskie»,

podziemne,

obejmujące

mar tyr ologię,

spiski

i

walkę,

or az

«powier zchniowe», któr e for mują oficjalny, konfor mistyczny i plugawy wymiar
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r zeczywistości” 1 5 .
Pr ezentowaną w scenach VII i VIII zbior owość:
„dzieli poeta na «prawą i lewą stronę», któr e wypowiadają opinie i poglądy
zupełnie odmienne (pr awa - zawsze wr ażliwe mor alnie i uczciwe politycznie)”
natomiast ci z lewej: „nabier ają wyr azistych cech negatywnych (…) W tak wyr aziście
podzielonym świecie dr amatu r epr ezentanci lewej str ony (…) współtwor zą «plugawą
skor upę» życia jawnego” 1 6 .
Mamy tu do czynienia oczywiście z symboliczną, mister yjną wa-lor yzacją
pr zestr zeni, gdzie „pr awe” - „lewe” odpowiada kategor iom mor alnym

„dobr e” -

„złe”, „boskie” - „szatańskie”, ale także (obok innych znaczeń) „żywe” - „mar twe”.
Chciałbym w tym miejscu r ozwinąć wątek związany z tymi właśnie kategor iami. Dla
Mickiewicza - zaznacza się to już w Dziadach kowieńsko-wileńskich - istotną spr awą
jest pojmowanie śmier ci na kilka ważnych ideowo sposobów. Oczywiście na plan
pier wszy wysuwa się r ozumienie inicjacji jako śmier ci, fazy niezbędnej w pr zejściu
do nowej, doskonalszej for my życia. Najlepszym pr zykładem tego jest symboliczna
śmier ć Gustawa i jego pr zemiana-odr odzenie w osobie Konr ada. Zakłada to wciąż
postępujący r ozwój osobowości, duchowe wstępowanie na cor az wyższy poziom, aż
do ideału stania się „człowiekiem-syntezą”, któr y posiada wiele mocy i zdolności
duchowych, ale pr zede wszystkim ma „ducha poświęcenia” dla spr awy wolności,
ofiar owania się dla dobr a bliźnich, gotowy jest cier pieć, nawet umr zeć dla dzieła
budowy „prawdziwej cywilizacji chrześcijańskiej” 1 7 . T acy właśnie ludzie stanowią
„wewnętrzny ogień narodu”. Ale Mickiewicz r ysuje nam także typy postaci, któr e
nazywa

gdzie

indziej

„kamiennymi” 1 8 .

Zasklepieni

w

świecie

własnego

ja,

niewr ażliwi na dr ugiego człowieka, niepr zynależący do wspólnoty, niezdolni do
pojmowania

tajemnic

boskich

pr aw

i

pr zeznaczeń,

stąd

też

nie

pojmujący

mistycznego sensu ofiar y, męki, cier pienia; ci nie są w stanie wejść na dr ogę
pr zemiany i poświęcenia. Stąd zawsze pozostaną konfor mistyczni, nawet wobec
despotyzmu, nie pr zyniosą owoców w dziele pr zywr acania wolności. Owi „kamienni
ludzie” sytuują się tam, gdzie w geogr afii mor alnej Dziadów znajduje się „skorupa”
(czyli „z wierzchu”),

jak dodaje poeta oceniająco: „zimna i twarda, sucha i

plugawa”. Pr obier zem pr zynależności do tejże war stwy lub pr zeciwstawionej jej
„głębi” jest r eakcja na r elacje o cier pieniach doznawanych pr zez „narodowej sprawy
męczenników” - czyli, zgodnie z tym, co zostało powiedziane w r ozdziale III,
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zdolność

do

zaangażowanej

celebr acji

nar odowych

Dziadów.

Jak

pamiętamy

więźniowie zebr ani w celi Konr ada w scenie I nie pozostają obojętni na opowiadania
Jana i Jana Sobolewskiego o męczeństwie „studentów ze Żmudzi”. Różne, ale zawsze
pełne wewnętr znego żar u, są te r eakcje: od zapewnienia Jana:
I zostaną w mej myśli, - i w drodze żywota
Jak kompas pokażą mi, powiodą, gdzie cnota:
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie
Zapomnij o mnie.
/w. 243-246/
aż do wr ogich w stosunku do car atu pieśni Jankowskiego, Feliksa i Konr ada. Uczucia
tego

ostatniego

eskalować

będą

dalej

popr zez

Małą

Impr owizację

aż

do

ekstr emalnych r ozmiar ów w Wielkiej Impr owizacji. Co pr awda młodzi patr ioci nie są
zdolni jeszcze do pr zyjęcia „prawdy” o ziar nie jako pr awdy o mesjańskiej misji
nar odu, lecz nieobojętność wobec spr awy męczenników stawia ich na początku dr ogi
pr owadzącej

do

samopr zemiany

or az

zr ozumienia

i

wypełnienia

mister ium

posłannictwa nar odowego. Pała w nich podsycany patr iotyzmem „wewnętrzny ogień”
zemsty i buntu, któr y pr zemieni się r ychło w płomień ofiar ny. Mówiliśmy już o tym,
że wtajemniczenie Konr ada odbywa się par alelnie do wtajemniczenia Ks. Piotr a.
Pr zemiana zajdzie także w pozostałych więźniach i zapoczątkuje pr zemianę ogólną nar odu polskiego i innych ludów. Nie wszyscy jednak wezmą w niej udział - co do
tego nie mamy wątpliwości czytając scenę VII. Są w nar odzie „kamienni ludzie”
tkwiący w „skorupie” „lawy”, niepor uszeni wieściami o „narodowej sprawy
męczennikach”, z cyniczną, chłodną kpiną pr zyjmujący nawet opowiadanie Adolfa o
męczeństwie Cichowskiego. Nie są oni zdolni do współczucia, nie pojmą sensu
męczeństwa, pozostaną więc mar twi dla spr awy wolności, zasklepieni, zaskor upiali,
bo nie zstępują „czuciem”, myślą i pamięcią w głębiny, gdzie:
„teraz polska żyje, kwitnie w ziemi cieniach.
Jej dzieje na Sybirze, w twierdzach i więzieniach”
/sc. VII, w. 181-182/
Symbolika wulkaniczna „lawy” pr zeciwstawiająca powier zchni głębię, żar
chłodowi, życie śmier ci, odnosząc się do walor yzacji dwu zbior owości wchodzących
w skład nar odu, stanowi jednocześnie wskazanie, kto jest zdolny do wejścia na dr ogę
wewnętr znej inicjacji - pr zemiany-odr odzenia, by stawszy się „nowym” człowiekiem
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oddać swój „żar ”, głebinową ener gię w służbie zwycięstwu wolności, któr a bądź to
wykwitnie jak młode pędy, bądź (par alelnie) wybuchnie z impetem budzącego się
wulkanu i osiągnie swe panowanie pr zez ogień w „wojnie powszechnej za W olność
Ludów!” 1 9 .
Oczywiście zar ówno w Dziadach jak i w Księgach nie każdy ma do odegr ania
r olę bojownika i męczennika. Co pr awda główną ener gią wegetatywną i wulkaniczną
są „rany, łzy i cierpienie wszystkich niewolników, wygnańców i pielgrzymów
polskich”

- pr zedstawiane w dr amacie jako „ofiara dziecinna” i „niewinna”,

jednak, jak już wskazaliśmy, nie bez znaczenia jest łączność duchowa wygnańców z
Polonią, z życiem nar odowym w kr aju. Nar ód odr odzi się pr zez pamięć o swych
męczennikach i wewnętr zną spójnię z nimi; pr zez nie dojdzie do zr ozumienia swoich
pr zeznaczeń, swej misji a zar azem odgr ywa istotną r olę w wypełnieniu się ofiar y i
pr zemianie samych „męczenników”. Wspólnota war unkuje ich odr odzenie (Konr ad
wydobyty z otchłani dzięki modlitwom za niego). Spr awą tą zajmiemy się jeszcze
dokładniej w r ozdziale VII. T u kolejny r az podkr eślić należy, że „głębia” życia
nar odowego

płonięcie

„wewnętrznego

ognia”

uwar unkowane

jest

poczuciem

wspólnoty pr zez członków zbior owości.
„Dziady poświęcone zostały bohater om histor ii podziemnej (…) w tej histor ii
utajonej najważniejsza okazuje się pamięć ludzka (…)
Niepodległość

pamięci,

ocalanie

pr zez

pamięć

to

star e

pr oblemy

Mickiewiczowskie, poświadczone Grażyną, Konradem W allenrodem, Sonetami. W III
cz. Dziadów wszakże następuje uzwyklenie r oli świadka. Str ażnikiem pamięci nie
musi być bar d, wajdelota, wybr aniec, lecz po pr ostu każdy zwykły pr zechodzień
uliczny” 2 0 .
„Ka żdy”, to nawet małe polskie dziecko pamiętające i modlące się w „domu
wiejskim”:
EW A
Jużem się za ojczyznę moję pomodliła,
Jak nauczono, i za ojca, i za mamę
Zmówmy jeszcze i za nich pacierze też same.
Choć oni tak daleko, ale to są dziadki
Jednej ojczyzny naszej, Polski, jednej matki”.
/sc. IV, w. 2 - 6)
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Odr odzeńcza moc ziar en i wulkaniczna ener gia lawy jest więc sumą siły ofiar y
cier pień, czynów i mąk bohater ów or az nar odowej pamięci, modlitwy, ta wspólnota
decyduje o tym, że:
„Naród polski nie umarł, ciało jego leży w grobie
(…) A trzeciego dnia dusza wróci do ciała,
i Naród zmartwychwstanie” 2 1 .
Symbolika wegetacyjna i wulkaniczna uzupełniają się w Dziadach
i dopełniają, obydwie mają wzbudzić wiar ę a nawet pewność, że biegiem natur alnych
pr aw - któr ym Opatr zność każę działać także w świecie społeczności ludzkiej - nar ód
żyjący „podziemnym” życiem w niewoli może liczyć na „zmartwychwstanie” czyli
odzyskanie niepodległego bytu. Rozkwit lub wybuch - oto dwa symboliczne znaki
sposobów „wybicia się na niepodległość”. Występowanie tych dwóch wyobr ażonych
pr ocesami natur alnymi możliwości wskazuje na to, że mesjanizm ofiar niczy or az
mesjanizm r ewolucyjny współwystępują w Dziadach wzajemnie się pr zenikając i
twor ząc sfer ę napięć sensu 2 2 . (Księgi zar ysowują to jeszcze silniej, jako że występuje
w nich dylemat apostolstwa i walki or ężnej w „wojnie Narodów”. Dylemat: cier pieć i
apostołować czy też walczyć zbr ojnie, do końca życia będzie nur tować Mickiewicza.
Zaznaczy się w Księgach, będzie motywem konwer sji z Koła Spr awy Bożej
postulującego per fekcjonizm duchowy or az pr zyczyną zaangażowania się w „Trybunę
Ludów” i Legion kładących nacisk na „czyn”).
Ziar no i wulkan to w Dziadach dr ezdeńskich dwa symboliczne war ianty dr óg
wiodących do odr odzenia - zmar twychwstania. Podsumowując dodam jeszcze, że
symbolika wegetacyjna nie pr zyniosła tych ocen mor alnych, któr e wpr owadziło
obr azowanie wulkaniczne dzielące nar ód na depozytar iuszy odr odzenia i tych,
któr ych ukazało się

jako wykluczonych z per spektywy pr zemiany-odr odzenia

(pr zynajmniej za życia ziemskiego). Symbolika wegetacyjna nie została wykor zystana
więc w całej możliwej pełni kultur owych, zwłaszcza biblijnych, walor yzujących
etyczne znaczeń. Br ak w dr amacie podziału na ziar no i plewy, pędy owocujące i
niepłodne; nie ma mowy o plewach, kłączach r zucanych w dniu Sądu Ostatecznego do
ognia (zob. Mt. 3,10-12; Łk. 3,9; 3,17). Nie skor zystał poeta z możliwości
poszer zenia w tym kier unku znaczeń dzieła, a byłoby to możliwe w

świecie jego

apokaliptycznej wyobr aźni, o czym upewnia nas cytat z Ksiąg kr eowany na Sąd
Ostateczny:
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„Albowiem gdy W olność zasiędzie na stolicy świata, będzie sądzić narody.
I rzeknie do jednego Narodu: O to byłam napastowana od zbójców, i wołałam
do ciebie Narodzie (…) oto wołałam ustami tych pielgrzymów, a nie słuchaliście
mnie, idźcie więc w niewolę, kędy będzie świst knut i chrzęst ukazów” 2 3 .
Motyw sądu na „bezowocnych” dla spr awy wolności a spr zyjających despotyzmowi
pojawi się w Dziadach w postaci gr omu zabijającego dr a Becu; jest to już jednak
inna

per spektywa

symboliczna

niż

ogień

tr awiący

chwasty

w

ewangelicznej

pr zypowieści (zob. Mt 13, 24-30 i 36-43). Nie ma w dr amacie pr zeciwstawnego
zbożu bezużytecznego chwastu i omłotu. Widać Mickiewicz nie zawsze dążył do
eksploatacji

wszystkich zakor zenionych w kultur ze możliwości znaczeniowych

danego symbolu. Chyba także i w tej selektywności w dobor ze motywów, pr zy
oper owaniu tr adycyjnym r eper tuar em znaków i sensów, tkwi jego mistr zostwo.

2.
Symbolika pr zejawów p ó r r o k u

i

z j a w i s k

m e t e o r o l o g i c z n y c h.
Jej najpiękniejszym pr zykładem w twór czości Mickiewicza, najwspanialszym
bodaj w polskiej liter atur ze, jest szer eg pr zepięknych opisów natur y w Panu
Tadeuszu, a zwłaszcza silnie usymbolizowane pr zejawy wiosny Roku 1812. Czy tak
potężnie naładowana znaczeniowo panor ama natur y związana z pr zejawami por y r oku
znajduje się na kar tach Dziadów? Oczywiście z pr zyczyn gatunkowych to tr udne, by
tak stać się mogło, zwłaszcza w dialogowych, dr amatycznych par tiach utwor u.
Jednak w epickim Ustępie natr afiamy fr agmenty, któr e, choć nie mogą pod tym
względem i ar tystycznie dor ównać doskonałym str ofom epopei nar odowej, stanowią
jednak inter sujące usymbo-lizowane opisy zjawisk meteor ologicznych związanych z
dor ocznym cyklem natur y. Pr zyjr zyjmy się im pod kątem zajmującej nas pr oblematyki
obecności idei śmier ci i odr odzenia.
Skor o

został

w

tym

miejscu

pr zywołany

Pan

Tadeusz

war to

jeszcze

pr zypomnieć, że symbolika pór r oku w znaczeniu, jakie nas inter esuje, obecna jest
już w młodzieńczym manifeście lir ycznym Mickiewicza-filomaty - w Odzie do
młodości, któr ą kończy zapowiedź odr odzeńczej pr zemiany:
Pryskają nieczułe lody
I przesądy światło ćmiące,
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W itaj, jutrzenko swobody,
Zbawienia za tobą słońce! 2 4
Widać, że mamy do czynienia z obr azowaniem wr ośniętym w wyobr aźnię poety na
tr wałe i ożywiającym jego utwor y młodzieńcze or az te z okr esu największej er upcji
twór czej, gdy powstaje ar cydr amat i epopeja.
Pr zywołajmy fr agmenty Ustępu Dziadów, któr e zawier ają ważne nas obr azy i
idee. Pr zynależą one do finałów części noszących tytuły, kolejno: Pomnik Piotra
W ielkiego, Oleszkiewicz, można dodać tutaj jeszcze szóstą str ofę z Do przyjaciół
Moskali.
Cytat pier wszy. „W ieszcz rosyjski” snuje pr zed „pielgrzymem” r efleksję na
temat Pomnika Piotr a Wielkiego, którą zakończy tymi słowy:
„(…)
Car Piotr wypuścił rumakowi wodze,
W idać, że leciał tratując po drodze,
Od razu wyskoczył, aż na sam brzeg skały.
Już koń szalony wzniósł w górę kopyta,
Car go nie trzyma, koń wędzidłem zgrzyta,
Zgadniesz, że spadnie i pryśnie w kawały.
Od wieków stoi, skacze, lecz nie spada,
Jako lecąca z granitów kaskada,
Gdy ścięta mrozem nad przepaścią zawiśnie: Lecz skoro słońce swobody zabłyśnie
I wiatr zachodni ogrzeje te państwa,
I cóż się stanie z kaskadą tyraństwa?”
/Ustęp, Pomnik Piotra W ielkiego, w. 57-68/
/podk. W.G./
Fr agment dr ugi. „Podróżny” pobiegł za „Polakiem” zwanym „guślarzem” (czyli za
Oleszkiewiczem). Widząc go wpatr zonego w peter sbur skiego „dworca cesarskiego
mury” usłyszał z jego ust. następującą pr zepowiednię:
(…)
„Słyszę! - tam! - wichry - już wytknęły głowy
Z polarnych lodów, jak morskie straszydła;
Już sobie z chmury porobili skrzydła
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W siedli na falę, zdjęli jej okowy;
Słyszę! - już morska otchłań rozchełznana
W ierzga i gryzie lodowe wędzidła,
Już mokrą szyję pod obłoki wzdyma;
Już! - jeszcze jeden, jeden łańcuch trzyma W krótce rozkują; - słyszę młotów kucie…”
/Ustęp, Oleszkiewicz, w. 133-141/
Fr agment tr zeci. W str ofie szóstej „Autor” życzy „przyjaciołom Moskalom”, co
następuje:
(…)
Jeśli do was z daleka, od wolnych narodów
Aż na północ zalecą te pieśni żałosne
I odezwą się z góry nad krainą lodów, Niech wam zwiastują wolność, jak żurawie wiosnę.
/Ustęp, Do przyjaciól Moskali, w. 21-24/
/odkr . W.G./
Cytat pier wszy, zakończony pytaniem r etor ycznym, nie pozostawia wątpliwości
co

do

odpowiedzi.

Natur alny

pr oces

topnienia

lodu

pod

wpływem pr omieni

wiosennych i powiewów ciepłego wiatr u ma tu oczywiście symboliczne znaczenie, w
czego odczuciu pomaga nam zmetafor yzowanie wyr azów pr zez dodanie epitetów
„słońce s w o b o d y” i „wiatr z a c h o d n i” or az por ównanie pomnika
car a-despoty do zamar złej kaskady, któr a szer zej jako „kaskada tyraństwa”, jest
metafor ą ustr oju Rosji.
Co do stylistyki cytatu dr ugiego posłużę się słowami W. Weintr auba:
„Obr azowanie tego ustępu suger uje stopniową animizację i per sonifikację
żywiołów zniszczenia (czego wyr azem są męskoosobowe for my «porobili, wsiedli»).
Suger uje też, że mor ze kr uszące lody jest jak więzień, któr y

był skuty łańcuchem.

T aki patos niszczącego żywiołu kojar zy się tutaj z patosem wolności” 2 5 .
I znów daje się zauważyć w tych fr agmentach, pomimo istotnych podobieństw i
par alelizmów obr azowo - semantycznych (o któr ych będzie jeszcze mowa), szczególną
kontr astowość

podobną

jak

ta

zachodząca

między

symboliką

wegetatywną

a

wulkaniczną. Finał Pomnika… tchnie poczuciem nieuchr onności działania pr aw
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natur y, któr e wywołają skutek: kaskada r oztopi się i r unie w pr zepaść. Jakikolwiek
aktywizm ludzki nie został tu wyeksponowany. Czuje się nieuniknione działanie pr aw
natur y - obr azujących pr awa histor ii - pewne i spokojne, konsekwentnie ewolucyjne.
Inaczej w zakończeniu Oleszkiewicza. Żywioły manifestują się od r azu jako
wściekle aktywne:
(…) - już morska otchłań rozchełznana
W ierzga i gryzie lodowe wędzidła (…)
Na koniec uper sonifikowane w postaciach uwalniających się więźniów wykazują
aktywizm niezwykle gwałtowny, r ewolucyjny, do któr ego emblematyki należą kuźnia,
młot, kucie 2 6 .
«(…)
Już - jeszcze jeden, jeden łańcuch trzyma W krótce rozkują; - słyszę młotów kucie…»
Ponownie tutaj - jak w pofetycznej symbolice części dr amatycznej - zar ysowuje się
moment Wielkiej Pr zemiany nar odzin epoki „W olności Świata”, a właściwie jej
odr odzenia (bo pr zecież „Na początku była W olność na świecie”). Jeszcze r az
Mickiewicz kładzie akcent już to na zaufanie wiecznym pr awom natur y i dziejów, już
to na ludzki aktywizm, na wiar ę w r ewolucyjny „młot ludu”. Czytamy dla
por ównania w Księgach:
I bici będziecie, a żużle z was, i iskry z was, lecieć będą na kraj świata, i
rzekną Narody: Zaiste, kucie tam jest wielkie, jako w kuźni piekielnej.
I będziecie wołać do młota, do ludu waszego: Ludu, daruj a
sfolguj (…) 2 7 .
S. Pigoń widział w pr zywołanych fr agmentach Ustępu - pr ofecję, któr a:
„współgr a z pr or octwem Ks. Piotr a tr eścią swoją or az napięciem emocjonalnym
(…) Kar a wymier zona ustr ojowi despotycznemu może się wyr azić jedynie w jego
ostatecznej r uinie. Poeta w dziele swym mógł ją unaocznić tylko w jednej for mie:
jako zapowiedź, jako obr az pr or oczy (…)
I w tym wypadku obr az jest zdwojony, powtór zony w dwóch ujęciach. Człony jego
konstr ukcyjne są te same: zima i wiosna kajdany lodu i niszczące je pr omienie
słońca, tyr ania i wolność. Wizja lawiny lodowej walącej się w słońcu wiosennym, w
zamknięciu

wier sza

Pomnik

Piotra

W ielkiego,

or az

wizja

pękających

lodów

polar nych w Oleszkiewiczu, toż samo mają znaczenie i tęż samą funkcję. (…) Pękanie
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kajdan lodowych jest tu i tam istotą r zeczy, sensem wielkiej par aboli pr or oczej.
Pr zyjdzie r ychło i nieuniknienie wiosna wolności, a popr zedzi ją tr yumf str aszliwego
żywiołu, gniewny odr uch potęg pr zez tyle czasu skr ępowanych, powódź buntu, któr y
oczyści ziemię z nienawistnych oków.

(…) zapowiedź ostatecznego złamania

despotyzmu, wizja kar y nachodzącej na północny ostęp zła - oto jest komór ka
zar odkowa Ustępu, oto główny motor jego inspir acji” 2 8 .
Ma też r ację W. Weintr aub, któr y wskazuje na to, iż pr ofetyzm Ustępu nie ma
w sobie tej natchnionej pewności w bliski czas r adykalnej pr zemiany świata, któr ą
odczuwamy w Widzeniu Ks. Piotr a i któr a zostaje jasno wypowiedziana w kilka
miesięcy późniejszych Księgach.
„Mickiewicz
r ewelator ski

wpr owadza

pr ofetyzm

scen

pr ofetyczne

decr escendo

dr amatycznych

w

pewnej

i

pr zez
mier ze

to

żar liwy,

zdezawuował.

Ekstatyczna, chiliastyczna wizja wielkiej i r ychłej pr zemiany spr owadzona została w
Ustępie do gor zkiej pociechy, że mimo wszelkie zło jakie się w świecie panoszy, Bóg
świata tego nie opuścił, że w ostatecznym r achunku nastąpi wyr ównanie kr zywd,
choć nikt z żyjących może się nie doczekać…” 2 9 .
Chciałbym w tym momencie zar yzykować jeszcze inny wniosek. T o, że w
Widzeniu Ks. Piotr a nowa er a zdaje się już niedługo nastać, a w Ustępie odsunięta
jest

na

nieokr eśloną,

dalszą

pr zyszłość,

wynika

chyba

ze stopnia

zdolności

pr ofetycznych pr zypisywanych obu bohater om. W Ks. Piotr ze Mickiewicz widzi
natchnionego pr zez Boga pr or oka (któr y potwier dzi to pr zepowiedzeniem śmier ci
Doktor owi),

Oleszkiewicz

zaś

-

„badacz

Biblii

i

kabały”

-

zyskuje miano

„guślarza”. Nie dał autor temu dr ugiemu spełnić r oli tak wielkiej, jaką pr zeznaczył
w dziele pier wszemu. A jest chyba r egułą w myśleniu r eligijnym, że im większe
natchnienie i żar pr or oczy tym silniejsze pr zybliżenie momentu Wielkiej Pr zemiany.
Pr zecież Mickiewicz, któr y w okr esie pisania Dziadów i Ksiąg poczuwał się do r oli
wieszcza właśnie, „obiecuje nadejście Kr ólestwa Bożego tu, na tym świecie. I to w
niedalekiej pr zyszłości” 3 0 . Podobnie w latach 40-tych będąc wyznawcą T owiańskiego,
w któr ym widzi Męża Bożego - pr or oka Mickiewicz wr az z członkami Koła podlega
nadziei, pewności nawet, r ychłego powr otu do Ojczyzny. Zapowiadał więc Mistr z
Andr zej: „Kr ólestwo Niebieskie zabłyśnie na ziemi, tylko co nie widać” 3 1 . Zaś w
jednym z listów Mickiewicz pisał:
„Od kiedy z nim (Towiańskim) się spotkałem, dla mnie emigracja już
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skończona, tak pełen jestem nadziei, iż Bóg wkrótce i dziwną sprawą nas
podźwignie” 3 2 .
Dodajmy w tym miejscu, że:
„W pr ofetycznej wizji czas w jego r ealnym empir ycznym, chr onologicznym
wymiar ze niemal nie istnieje. Ulega on niejako zawieszeniu. Pr or ok odsłaniając
pr zyszłość czyni ją tym samym ter aźniejszością. Pr zyszłość w jego wizji okazuje się
bezpośr ednio obecna, dostępna namacalna, egzystująca… (…) w pr zeżyciu pr or oczym
wkr acza się bowiem w kr ainę mitu, któr y jest i musi być pr zeżywany jako ciągle
obecny, a więc z natur y swej ponadczasowy. Jest tak ponieważ war tości, któr e go
konstytuują, istnieją na sposób Platońskich idei: tr wają w swej absolutnie doskonałej
i ostatecznej postaci, nie podlegają pr zemianie nie dziejąc się w czasie, nie mając
swojej histor ii” 3 3 .
Zdolność pr or ocza Ks. Piotr a pr zewyżsa tę, któr ą Mickiewicz pr zypisał wieszczącym
pr zyszłość bohater om Ustępu; dlatego „jutrzenka swobody” błyska wyr aźniej ze
str of Widzenia Ks. Piotr a 3 4 .
Na koniec r ozdziału dodajmy, że mówiąc o symbolice pr zejawów pór r oku i
zjawisk meteor ologicznych jesteśmy w centr um star ej i uniwer salnej tr adycji
obr azowania, to oczywiste.
„W Pieśni

nad Pieśniami r adosne wołanie Oblubieńca jest symboliczną

zapowiedzią czasu zbawienia, któr e nastaje po zimie - czasie niewyzwolonego świata:
«Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i pr zeszedł. Na ziemi widać kwiaty» (Pnp 2,
11). Natomiast T er tulian pisze na początku III w.: «Nic nie ginie inaczej jak dla
ocalenia.

Cały

więc

ten

zmienny

por ządek

natur y

świadectwem

jest

zmar twychwstania umar łych. Wcześniej niż liter ami zapowiedział je swymi dziełami,
ogłosił

je

swą

mocą

wcześniej

niż

słowami».

Zaś

Euzebiusz

z

Cezar ei

o

pr zypadającym na wiosnę święcie Wielkanocy pisał: «W tej por ze Zbawiciel całego
świata spełnił mister ium swojego święta (…) On był słońcem spr awiedliwości, kiedy
nadeszła już wiosna boskiej i zbawczej pr zemiany (…) I my także mister ium tego
święta powtar zamy każdego r oku w tym okr esie». Bowiem r oczny cykl świąt
pr owadzi wier nych ku pr zypadającemu na wiosnę ostatecznemu celowi - świętowaniu
zmar twychwstania” 3 5 .

Wskazaliśmy

na

obecność

okr eślonego

zespołu

śr odków

obr azowania

w
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dr amatycznej

i

epickiej

części

Dziadów

dr ezdeńskich,

na

ich

pr ofetyczno-

symboliczny wydźwięk w dziele. Mówiąc ogólnie symbolika żywiołów: pr ocesów
wulkanicznych i zjawisk meteor ologicznych towar zyszących zwłaszcza nadejściu
wiosny stanowić ma w III częsci Dziadów niezawodny znak nadziei na Wielką
Odr odzeńcza Pr zemianę, a także śr odek osądu bohater ów jak i pr zejawów życia
społecznego (for m ustr ojowych, władzy).
„Mar twe” - „żywe”, „powier zchniowe” - „wewnętr zne”, „zniewolone” - „wolne”,
„zimowe”

-

„wiosenne”

-

to

najważniejsze

gr upy

pr zeciwieństw

par ar elnie

odnoszących specyfikę żywiołów do ludzkich postaw i histor ycznych uwar unkowań.
Natomiast podwójny char akter zjawiska pr zemiany: ewolucja czy r ewolucja w
działaniu sił natur y, to ekspr esja dylematu co do okr eślenia skutecznej i najlepszej
dr ogi odr odzenia jednostki i społeczeństwa.
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ROZDZIAŁ VI
SYMBOLIKA INICJACYJNA

1.
Omówione dotąd r odzaje symbolicznych for m wyr azu idei śmier ci i odr odzenia
występujące w III części Dziadów jakkolwiek kier owały nasze myślenie w str onę
indywidualnej pr zemiany bohater ów, jednak główny akcent padał na suger owane
pr zez nie nadzieje na odr odzenie szer zej r ozumiane: zbior owości nar odu polskiego
or az społeczności międzynar odowej w ich nowym postulowanym kształcie. Jest to
niewątpliwe główne pr zesłanie mesjanizmu nar odowego, aczkolwiek nie wyizolowane
a nawet uwar unkowane pr zesłaniem o potr zebie indywidualnego odr odzenia. Ono zaś
jest tematem Dziadów nie mniej ważnym i pasjonującym niż zar ysowane per spektywy
ponad-jednostkowych pr zeobr ażeń.
J.-Ch. Gille-Maisani - autor książki Adam Mickiewicz - człowiek łączy
pr zemiany dokonujące się w bohater ach dr amatu z pr ocesami wewnątr zpsychicznymi
autor a. Pisze:
„Osią konstr ukcyjną Dziadów cz. III jest pr oces indywiduacji, któr y Mickiewicz
właśnie pr zeżywał. Motyw ten odzwier ciedlają: a. napis «Gustavus obiit (…) Natus
est Conradus»; b. ciąg, jaki stanowią Wielka Impr owizacja i scena egzor cyzmów; c.
pr ześladowania pr zez Her oda

i misja męża 44 w Widzeniu Ks. Piotr a; d. obr az

ukr zyżowania i wyniesienia Polski r ównież w Widzeniu Ks. Piotr a.
Są to nar odziny nowej osobowości, powołanej do wypełnienia ważnej misji
(patr iotycznej, duchowej). War to wiec byłoby pr zyjr zeć się Dziadów
cz. III z punktu widzenia motywu bohater a” 1 .
Fazy odr odzeńczych pr zemian bohater a (-ów) pr zedstawione są w dr amacie za
pomocą r óżnych, często odmiennych śr odków: od spektakular nych, jak akcja w celi
Konr ada

z

napisem

o

śmier ci

i

nar odzinach,

do

bar dziej

zawoalowanych,
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suger owanych gr ą symboli i odesłaniami do pewnych motywów, któr ych wskazanie i
zinter pr etowanie w szer szym kontekście kultur owym jest zadaniem badacza.
Mar ia Janion dobitnie pisze o wspomnianej nier ozer walności dwóch motywów:
odr odzenia indywiduum i zbior owości:
„Zasadniczym tematem r ozmyślań r omantycznych patr iotów było dążenie do
odnalezienia w śmier ci Polski r ękojmi jej odr odzenia, do uczynienia jak mówiono w
tej epoce, z „gr obu” - „kolebki”. Palingenetyzm zaś to ówcześnie konieczny składnik
zar ówno r ewolucjonizmu, jak mesjanizmu, palingenetyzm zawier ający w sobie
czynnik metamor fozy, pr zemiany, tr ansfigur acji.
Moment nawr ócenia się jako r adykalnej tr ansfigur acji war tości w III cz.
Dziadów został nawet ściśle kalendar zowo oznaczony (1 listopada 1823) i nazwany
wpr ost ś m i e r c i ą - pr zez nagr obkowy char akter napisu i pr zez jego tr eść:
«Gustavus obiit». Gustaw umier a i w tej samej chwili r odzi się Konr ad. Gr untownej
pr zemianie

całej

osobowości

towar zyszy

zmiana

imienia.

To

co

wyłącznie

indywidualistyczne zostaje pogr zebane wr az z Gustawem. Konr ad r odzi się z jego
śmier ci po to, by zapewnić życie zbior owości. Pr zemiana Gustawa w Konr ada «kochanka kobiety» w «kochanka ojczyzny» - to podstawowa figur a symboliczna
polskiego r omantyzmu (…) Po Konradzie W allenrodzie i wier szu Do matki Polki,
utwor ach utr zymanych w tonacji tr agicznej i tr agiczno - ir onicznej, po aktach
bezlitosnej deziluzji okazało się, że Mickiewicz nie zr ezygnował z poszukiwania
optymistycznego mitu bohater skiego. Decydujące znaczenie w tym pr ocesie należy
pr zypisać

upadkowi

her oicznego

w nowej

powstania
sytuacji

listopadowego.
stało

Odbudowanie

się koniecznością.

(…)

jednolitego

mitu

Chr ześcijaństwo,

wykor zystując r ytuał inicjacji, uczyniło z niej tajemnicę, ale tajemnicę szczególnego
r odzaju - taką, o któr ej należało kr zyczeć z dachu. Mickiewicz w III cz. Dziadów
wstąpił w tę samą dr ogę. Rozgłosił, jak można dostąpić nieśmier telności. Swój
genialny «dr amat bohater ski» Mickiewicz zbudował na fundamencie symboliki
inicjacji w «r eligię ojczyzny» 2 (podkr . W.G.).
Elementy symboliki inicjacyjnej nie w III części pojawiają się po r az pier wszy.
Ciekawym tematem jest poszukiwanie ich we wcześniejszych częściach Dziadów.
„Kochanek

kobiety”,

bohater

dziadów

kowieńsko-wileńskich

niejednokr otnie

pr zedstawiany jest jako ktoś, kto w swym maksymalistycznym życiu wewnętr znym
podlega

pr awu

śmier ci

i

odr odzenia,

nie

pr zekr acza

jednak

per spektywy
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indywidualizmu w sensie postawy egoistycznej lub skier owanej na osiągnięcie
mistyczno - swdenbor giańskiej dwujedni kochanków wyod-r ębnionej z otaczającej
r zeczywistości społeczno-histor ycznej 3 . Gustaw - bohater w r odzaju Wer ter a - został
właściwie

zar zucony

pr zez

Mickiewicza

dużo

wcześniej

niż

w

okr esie

jego

symbolicznego uśmier cenia w Prologu części III dr amatu. Nar odzony tu Konr ad żyje
pr zecież już w twór czości poety jako tytułowy bohater wydanego w Rosji w 1828 r .
Konrada W allenroda. Lecz ów typ patr ioty - spiskowca pr zy-wołany na kar ty
Dziadów wr az ze słowami „Gustavus obiit (…) Hic natus est Conradus”, także nie
będzie „żył” w dr amacie zbyt długo; umr ze, by pr zeobr azić się, kolejny r az nar odzić
w docelowym typie bohater skim dr amatu - ofiar niku, poświęcającym się dla wolności
chr ześcijanienie.

War to

pr ześledzić

kolejne fazy „uśmier cania” i „pr zemiany-

odr adzania” Gustawa-Konr ada, pr zyjr zeć się ich r óżnor odnej symbolicznej „szacie”.
Dojście do w pełni „optymistycznego mitu bohater skiego” odbywa się popr zez
pr zekr oczenie osobowości, któr ą char akter yzują słowa Konr adowej „pieśni zemsty”
(nazwanej „pogańską” i „szatańską”) or az Improwizacji, gdzie jawi nam się nadal
„pogański” zbuntowany indywidualista o tytanicznych wr ęcz r ozmiar ach pychy i
despotycznego altr uizmu - r omantyczny Pr ometeusz. T o genialny poeta o aspir acjach
wieszczych or az piewca etyki zemsty i spiskowości w działaniu politycznym,
wampir yczny patr iota, dumny kandydat na r ządcę świata. Nie dziwi fakt, że do
„nar odzin” z takich cech skonstr uowanej postaci Mickiewicz posłużył się znakami
inicjacji. Inicjacja bowiem wzr osła w silnie w obr zędowość pewnego typu XIX
wiecznych bojowników o wolność. Oddajmy głos autor kom książki Romantyzm i
historia:
„Rytuał

inicjacyjny

dziewiętnastowiecznych

spisków

politycznych

sięgał

kor zeniami pr adawnych obr zędów r eligijnych. Zachowały się w nim też ślady tr adycji
śr edniowiecznych

zakonów r ycer skich - m.

r óżokr zyżowców,

tajnego

stowar zyszenia

in.

templar iuszy - or az tajemnic

alchemików

i

teozofów,

powstałego

pr awdopodobnie u schyłku XVI w. Pośr edniczką stała się tu masoner ia (…)
Inicjacja patr iotyczna spokr ewniała się z r eligijną. Stąd też tak widoczne w
r omantyzmie,

zwłaszcza

polskim,

utożsamienie

pr zekonań

patr iotycznych

z

r eligijnymi i stąd też spisek posługuje się tak często cer emoniałem i językiem r eligii.
W tym języku for mułowany jest katechizm patr iotyczny, spiskowcy mówią o
pr zejściu pr zez «chr zest». W r ytuale spiskowym pr zechowały się ślady r eligijnych
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obr zędów inicjacyjnych, któr e symbolizowały pr zejście pr zez śmier ć do nowego
życia, posługiwały się schematami «śmier ci i zmar twychwstania», «zstąpienia (często
do piekła) - wstąpienia (na niebiosa)». (…) Spiski świadome pr zyjęły symbolikę
inicjacji r eligijnej czy teozoficznej.(…) Oczywiście nadały całej pr ocedur ze odr ębne
znaczenie, głównie lub nawet wyłącznie polityczne. Spiskowiec, by spełnić swoją
misję, musiał por zucić dawne życie, musiał pr zede wszystkim uśmier cić swoje
pr ywatne

«ja»,

patr iotycznym

poświęcając
dokonać

je

się

dla

miała

spr awy.

w

gr uncie

(…)

W

r zeczy

każdym
podobna

spr zysiężeniu
tr ansfor macja:

pochłonięty spr awami swego indywidualnego losu Gustaw pr zekształcić się musiał w
Konr ada, bojownika spr awy zbior owości. W tym też zawier ał się sens «inicjacji w
polskość» - niezależnie od tego, czy dokonywała się ona w spisku, czy poza nim. T o,
co wyłącznie indywidualistyczne, zostaje pogr zebane wr az z Gustawem(…).
Gr untowną
nowego

pr zemianę

imienia.

T ak

osobowości

czynił

zakonnik

inicjowanego
wstępujący

do

symbolizowało
klasztor u

i

pr zyjęcie
spiskowiec

pr zybier ający konspir acyjny pseudonim. (…) Spiskowiec pr zybier ał - najczęściej
znaczący - pseudonim, oczywiście ze względów konspir acyjnych. Ale nowe imię
symbolizowało także zar ówno pr zemianę mor alną, jak i «bezimienność» 4 (podkr .
W.G.).
„Nar odziny” Konr ada mają więc cechy inicjacyjnych nar odzin spiskowcy.
Zr esztą

-

jak

już

wspomniałem -

osobowość,

cały

zespół

światopoglądowo-

emocjonalny, któr y obser wujemy u niego od końca Prologu, aż do egzor cyzmów Ks.
Piotr a, potwier dza to, iż mamy do czynienia z typem patr ioty - spiskowca, człowieka
konspir acji. A pr zecież jest to typ postawy, któr ą Mickiewicz zar zuciłbył już zanim
napisał Dziady dr ezdeńskie. „Kr ytycznie odnosił się do swego Konrada W allenroda,
któr y stał się natchnieniem konspir ator ów” 5 . Jest to ten r odzaj patr iotyzmu, ten
r odzaj poświęcenia dla wolności i ojczyzny, z któr ego tr zeba będzie się zar ówno
Konr adowi jak i innym „spółwięźniom” oczyścić. „Ziarna”, któr ymi oni są, muszą
„obumr zeć”, bo pr zyszła Wolność nie może wykwitnąć ze skażenia zemstą, ale być
wynikiem działań „poczciwych Polaków”, co mają innych „uczyć prawdziwej
cywilizacji chrześcijańskiej” 6 . O tym oczyszczeniu, jako jednym z istotnych znaczeń
symboliki wegetacyjnej pisałem już w r ozdziale III.
Na

ile

„fizjonomia”

wewnętr zna

Konr ada

odpowiada

r zeczywistej,

konspir acyjnej? Jest jej poetyckim ujęciem; widać to, gdy por ównujemy ją do
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następującej char akter ystyki spiskowców:
„… motyw sakr alizacji zemsty. Wiązał się on ze świadomością, że działania
konspir acyjne muszą

konieczności posługiwać się śr odkami nieetycznymi -

z

podstępem, kłamstwem, skr ytobójstwem i mor dem politycznym. (…) Niemor alność
r uchu

spiskowego

wiązano

w

ówczesnych

światopoglądowych

dyskusjach

z

antr opocentr ycznym tytanizmem or az z laicką w istocie motywacją pr ogr amów
politycznych demokr acji. Bóg miał być war tością nieobecną w mr ocznym świecie
podziemia (…) Wyśr ubowany wzor zec ascetycznego her oizmu szedł w par ze z
fanatyczną wiar ą w potęgę ducha, w potęgę woli. Stąd woluntar yzm stanowi cechę
istotną i r omantycznych bohater ów i spiskowców. Woluntar yzm zaś musiał łączyć się
z poczuciem wielkości, niezwyciężonej siły, wyjątkowości, często i z megalomanią.
Nasuwał pokusę gar dzenia tłumem nie dor astającym do samotności wielkiego
bohater a.

Spiskowiec

w

samotności

czy

w

ścisłym

gr onie

pr zyjaciół

lub

zapr zysiężonych wypr acowywał ideę, planował czyny, któr ymi chciał zmienić oblicze
świata. Powinny one pr zynieść zbawienie ludzkość, składającej jednak pr zeważnie ze
wzgar dzonych filistr ów” 7 .
Par alele nasuwają się same. Oto po egzor cyzmach odpr awionych pr zez Ks. Piotr a
Konr ad mówi do siebie:
Ludzie - Ludźmi gardziłem, nie znałem aniołów.
(sc. III, w. 180)
Bohater w swych wzniosłych zamiar ach, szlachetnych intencjach, wielkości uczuć i
poczuciu własnej genialmości widział dostateczne uzasadnienie, by mieć pr awo do
„rządu dusz”:
Co ja zechcę, niech wnet zgadną,
Spełnią tym się uszczęśliwią,
A jeżeli się sprzeciwią,
Niechaj cierpią i przepadną.
(sc. II, w. 158-161)
Miłość do bliźnich i pogar da dla nich, walka o wolność i skłonność do zniewolenia
dr ugich - pobr zmiewaja w tych stofach par adoksalnie.
„Mickiewicz
indywidualizmu

z

genialną

i woluntar yzmu,

intuicją

obnażył

dwuznaczność

skr ajnego

pr zechodzących bez tr udu w dyktator stwo i

ter r or yzm” 8 .
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T oteż spiskowcy, odczuwający w sobie powyższe tr udne do pr zezwyciężenia
dylematy, żyli w ciągłym wewnętr znym napięciu, szczególnym stanie etycznego
r ozdwojenia, ambiwalencji postaw:
„Udr ęki sumienia wielu konspir ator ów nasilały się (…) istotne były wewnętr zne
spr zeczności etyczne ówczesnej r eligii patr iotyzmu - r ozdar cie między wzniosłością
idei a pr agmatyką konspir acyjnego działania, między Chr ystusową miłością nar odu i
ludzkości a deter minacją zemsty, między mar zeniem o pr awdzie (…) a boleśnie
pr zeżywanym fałszem człowieka podziemia” 9 .
Wszystkie te dylematy doszły do maksymalnego spotęgowania i wyr azu w
W ielkiej

Improwizacji, któr a staje się „łabędzim śpiewem” omówionego typu

bohater a w dr amacie or az w twór czości Mickiewicza, a sam poeta mówić będzie o
scenie II jako o „punkcie zwrotnikowym Bajronowskiego kierunku w poezji” 1 0 . Po
Improwizacji bowiem nastąpią sceny, w któr ych ujr zymy „gr ób” takiegoż Konr ada i
„kolebkę” innego. Jeszcze r az symbolicznie ma się odr odzić, tym r azem po r az
ostatni. T ą kapitalną pr zemianę bohater a i zar azem światopoglądu poety tak ujmuje
J. Kleiner :
„…osądził i potępił Mickiewicz Konr ada - osądził i potępił samego siebie.
Pr zezwyciężył dotychczasowe stadia swego r ozwoju, związane najpier w z
r acjonalizmem

potem

z

r omantyzmem.

Racjonalizm

bowiem,

według

któr ego

r ozumowi ludzkiemu i r ozumnemu działaniu wszystko jest dostępne, wiódł do
pr zecenienia sił własnych, r omantyzm zaś buntował się bez jakiegokolwiek hamulca
pr zeciw por ządkowi świata, co wyr aziło się jaskr awie w bajr onizmie, a skr ajny
pr zejaw

znalazło

w

bluźnier czym

wybuchu

«Improwizacji».

Mickiewicz

pr zełamawszy i ową ufność nadmier ną w siły umysłu, i ów bunt niepohamowany - w
poddaniu się woli Bożej znalazł sam ocalenie i ocalił też bohater a Dziadów” 1 1 .

2.
Następująca po Wielkiej Impr owizacji scena III obfituje w znaki mówiące o
tym, że oto nastąpiła kolejna cezur a w wewnętr znej biogr afii Gustawa-Konr ada. I
znów „obwieszczenie”, iż chodzi o diametr alną pr zemianę, pojawienie się jakby
całkiem nowej osobowości o odmienionym światopoglądzie dokonuje się językiem
symboli r eligijno - r ytualnych mających odniesienia do idei śmier ci i odr odzenia.
Mamy więc tu motyw (nazwijmy go „jonaszowym”) zstąpienia do otchłani, star cie się
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z mocami zła i powr ót; mamy egzor cyzmy, pr zepędzania złego Ducha; mamy
święta Bożego Nar odzenia i śpiew kolęd będący tłem dla

nabożeństwo z okazji

niebiańskiego sądu nad duszą Konr ada. Następnie pr oces tej pr zemiany ma swoje
dalsze r ozwinięcie w scenach Widzeń Ewy i Ks. Piotr a. War to jeszcze wspomnieć, że
pojawia się wiele elementów zaczer pniętych z takich for m dr amatu i teatr u
obr zędowego, jak mister ium i mor alitet 1 2 . T ak więc, aby zobr azować dr amat
duchowy, jaki dokonuje się w Konr adzie autor posłużył się śr odkami, któr e powinny
być

pr zedmiotem

teatr ologicznej.

tak

analizy

liter atur o-

jak

i

r eligio-

i

mitoznawczej

or az

W niniejszej pr acy nie zajmuję się ostatnią z wymienionych

per spektyw badawczych. Jest to osobne zadanie.

KONTEKST CHRZEŚCIJAŃSTWA

E g z o r c y z my

„Ksiądz Piotr uzdr awia Konr ada, odr adza go i zostaje jego ojcem duchowym
pr zez Egzor cyzmy” - pisze Wacław Kubacki 1 3 .
„Duch nieczysty”, któr y wstąpił w Konr ada, to szatan: „najchytrzejszy ze
wszystkich szatanów” - jak powiada Ks. Piotr ; ma on tu postać r ogatego diabła (jak
w mister iach teatr alnych śr edniowiecza). Powinowactwo egzor cyzmów skier owanych
pr zeciwko szatanowi z motywem odr odzenia duszy człowieka jest czymś natur alnym
na gr uncie r ytuałów chr ześcijańskich:
„Egzor cyzmy, czyli zaklinanie i wypędzanie diabła, to ważny składnik chr ztu,
zabieg niezbędny dla zostania dziecięciem bożym. W obr ządku chr ztu egzor cyzmy
zajmują bar dzo dużo miejsca. Zajr zyjmy do Ordo baptismi parvulorum (Por ządek
chr ztu dzieci) według r ytuału r zymskiego. Kapłan tchnie tr zy r azy na twar z dziecka i
zaczyna zaklinać złego ducha:
«Wynijdź od niego, duchu nieczysty, i zr ób miejsce Duchowi Świętemu
Pocieszycielowi», itd 1 4 .
Natomiast ks. Piotr używa między innymi for muły:
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen.
Ego te exorciso, spiritus immunde 1 5 .
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/sc. III, w. 150-151/
Egzor cyzmy Ks. Piotr a nad Konr adem powiodły się dzięki wysłuchanym
modlitwom tak „sługi pokornego, cichego” jak i tych, co „płaczą nad nim, modlą się
za nim”. Spr awę wagi tego wstawiennictwa wspólnoty podkr eślaliśmy już, ale
jeszcze szer zej będziemy o niej mówić. Egzor cyzmowanie jako wyr wanie z „sieci”
szatana stanowi zar azem powr ót do dziecięctwa Bożego obr azowany w scenie III dość
dosłownie: zasypiający Konr ad to słowami „Chóru aniołów”: „sierota” (zasypiający
na końcu sceny V Ks. Piotr ma duszę por ównaną pr zez Aniołów do „dzieciny” w
„złotej kolebce” ciała). Nastepujące odr odzenie - dziecięctwo Boże uzyskuje
pogłębiony sens pr zez to, że odbywa się pr zy wtór ze kolędy Anioł pasterzom mówił w
obr zędowym kontekście Bożego Nar odzenia.

Boże Narodzenie
T uż

po

dopełnionych

zwycięsko

egzor cyzmach

następuje

zagęszczenie

r ealistycznych, fantastycznych i symbolicznych „sygnałów” zwr acających uwagę na
to, że scena I „zanur zona” jest w sakr alnym czasie Bożego Nar odzenia. Infor mują
nas o tym wstępnie didaskalia:
(W bliskim kościele, za ścianą zaczynają śpiewać pieśń Bożego Narodzenia.
Nad księdzem Piotrem Chór aniołów na nutę «Anioł pasterzom mówił») (sc.
III, w. 201)
Oto

„piętr zą

się”

znaki

odr odzenia,

potęgując

atmosfer ę Wielkiej Pr zemiany

bohater a. Pr zemiana ta uzyskuje w ten sposób na dobr e r angę wydar zenia sakr alnego
a nie jedynie psychologicznego czy mor alnego.
Jak twier dzi autor książki Arcydramat Mickiewicza, w nabożeństwach i naukach
kościelnych na Boże Nar odzenie pr zewijają się wątki pomocne pr zy badaniu dziejów
Konr ada. Należą do nich upatr ywane pr zez teologów związki pomiędzy tajemnicami
Bożego Nar odzenia i ludzkiego odr odzenia do stanu bożoczłowieczeństwa or az
upokor zenie dumy człowieka. Jeśli chodzi o spr awę pier wszą:
„W br ewiar zu na dzień Bożego Nar odzenia znajdujemy kazanie Leona papieża,
w któr ym czytamy (…):
«Gdyśmy umar li od gr zechu, Bóg ojciec pr zywr ócił nas do życia pr zez
Chr ystusa, abyśmy byli w nim nowym stwor zeniem i nowym dziełem. Zewleczmy tedy
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z siebie star ego człowieka r azem z uczynkami jego i kiedyśmy już osiągnęli
uczestnictwo w nar odzinach Chr ystusa, wyr zeczmy się spr aw ciała.»” 1 6 .
Spr awa dr uga: poniżenie dumy. Br ewiar z na to samo święto pr zytacza także
słowa papieżów Leona i Gr zegor za, któr zy:
„podziwiają Chr ystusa, że pr zyszedł walczyć z niepr zyjacielem nie w swoim
majestacie, lecz w pokor ze i nie r odził się w domu r odzicielskim, lecz na wędr ówce.
Boże Nar odzenie według homiletów i kaznodziejów jest nauką pokor y, posłuszeństwa
i poddania woli bożej. Jakub Wujek pisze w postylli Na dzień Bożego Narodzenia:
«Nar odził się w nocy, w ciemności a potajemnie, aby poha ńbił pychę naszą, (…)
wtór y Adam, zbawiciel a Pan nasz Jezus Chr ystus, pr zez pokor ę, pr zez cier pliwość,
pr zez ubóstwo i posłuszeństwo dobr owolnie dr ogę nam do r aju napr awił”» 1 7 .
Dlatego bezpośr ednio po egzor cyzmach na nutę kolędy Aniołowie chwalą te właśnie
cnoty:
C H Ó R A N I O Ł Ó W
(głosy dziecinne)
(…) sługo pokorny, cichy,
W niosłeś pokój w dom pychy.
(sc. III, w. 204 - 205)
(…)
A N I O Ł
(…) Pastuszkowie postrzegli
i do Betlejem biegli:
Pierwsi wieczną mądrość witali,
W ieczną władzę uznali:
Biedni, prości i mali.
(w. 216-220)
O B A

D W A

C H Ó R Y

Pokój, pokój prostocie,
Pokornej, cichej cnocie!
(w. 250-251)

Dziecko
Obr azy „dzieci” - „ziaren” (sc. I i V) i Bożego dziecięctwa bohater ów (sc. III,
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w. 254 i Sc. V, w. 87 - 95) wskazują na to, że poeta szczególną wagę pr zypisywał
motywowi r egr esu do dzieciństwa symbolizującego „niewinność” i wewnętr zne
odr odzenie człowieka. Stąd egzor cyzmy to zar ówno uwolnienie od opętania jak i
r odzaj powtór zonego chr ztu, a noc wigilijna to - popr zez uobecnienie sakr alnego
czasu Nar odzin Bożej Dzieciny - czas szczególnej łaski dla stania się odr odzonym
dzieckiem Bożym. War unkiem tego jest imitatio Christi polegające na odr zuceniu
pychy i uniżeniu się (śladem dzieciątka Jezus). Ostatecznym celem r egr esu do
dzieciństwa nie jest oczywiście pozostanie w stadium infantylnym, wszystko to ma
związek z pr adawnym i uniwer salnym zespołem symboli inicjacyjnych obr azujących
pr oces wejścia na wyższy poziom duchowy, dr ogę odr odzenia a więc nar odzin nowej
osobowości 1 8 . W r zeczy samej są to „nar odziny” nowego

b o h a t e r a: Konr ad

pr zeistoczy się z oskar życiela w czciciela Boga, z buntownika w pokor nego
wyznawcę. Powie Chór Aniołów w scenie niebiańskiego sądu o nim:
(…)
I dobrowolnie padnie, i uczci krzyża podnóże;
(sc. III, w. 247)
Zestawmy jeszcze to, co zostało już powiedziane, ze słowami listu, któr y w maju
1842 r . pisał Mickiewicz do Aleksandr a Chodźki:
„Dopiero odrodziwszy się i przeszedłszy dzieciństwo nowe ducha, człowiek w
moc prawdziwą rośnie.” 1 9 (podkr . W.G.).

Podsumujmy. Mickiewicz skor zystał w Dziadach z motywów obr zędu inicjacji.
Pr zemiana bohater a w Prologu została tak właśnie zaiscenizowana (ideowo zbieżnie
z inicjacją ówczesnych gr up konspir acyjnych); umier a Gustaw, r odzi się Konr ad - oto
symboliczne ujęcie tej pr zemiany. Kolejna, ta w scenie III, może mniej kojar zy się na
pier wszy r zut oka z inicjacją: śmier cią i odr odzeniem, nie oper uje pr zecież tak
dosłownym „OBIIT ” i „NAT US EST ”, nie znaczy to, że nią nie jest. Bowiem
wszytkiem

wskazane

a

obecne

tam elementy

chr ześcijańskiej

obr zędowości

i

symboliki odwołują się, jak widzimy, do idei śmier ci i odr odzenia w sensie powr otu
do stanu bożoczłowieczeństwa.
Jednak

nie

koniec

na

tym.

Jest

jeszcze

w

omawianej

scenie

szer eg

symbolicznych znaków i mityczno-r ytualnych motywów Wielkiej Pr zemiany, któr ych
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inter pr etacja wydaje się być pełniejsza, gdy nie ogr aniczymy się jedynie do kr ęgu
bibilijnego i chr ześcijańskiego, ale śmiało wskażemy par alele z wier zeniami i
obr zędami pier wotniejszych for m r eligijnych, zwłaszcza z

s z a m a n i z m e m.

Pr zyjr zyjmy się im por ównawczo; sa to w kolejności: otchłań, ciemność, pozytywne
demony, męka-przemiana, światło.

3.
Od kiedy r ozpoczyna się r uch bohater t Dziadów ku otchłani? Zdaniem Konr ada
Gór skiego:
„Człowiek, któr y w chwili r ozpoczynania się jego impr owizator skiej ekstazy
pełen był uczuć zemsty, pychy i buntu, musi się w dalszym ciągu staczać po r ówni
pochyłej, któr a go pr owadzi do dna pr zepaści. Rozwój pr zeżyć Konr ada już
poczynając od „pieśni szatańskiej” jest ze stanowiska wier zącego chr ześcijanina - a
takim

był

poeta

-

niedwuznaczną

zapowiedzią

katastr oficznego

zakończenia

Improwizacji (…) tr agedią bohater a będzie skr zyżowanie się najszlachetniejszych,
najbar dziej altr uistycznych uczuć człowieka z pychą tytana, świadomego własnej
mocy. Wynik walki (z Bogiem) - str ącenie zbuntowanego ducha w pr zepaść, zbliża
dr amat pr ometejski Dziadów do dziejów zar ówno Pr ometeusza, jak Lucyfer a, jak
wr eszcie Ar ymana w znanym wier szu Mickiewicza Aryman i Oromaz 2 0 .
W dziejach buntu Lucyfer a jak i buntu Konr ada moment str ącenia w pr zepaść
następuje w chwili „najwyższego wzlotu pychy i potęgi” 2 1 . Dla Mickiewicza - po jego
r zymskim nawr óceniu - taki pr ometejsko - lucyfer yczno - faustowski bohater o etyce
spiskowej

i

światopoglądzie

(mimo

zapewnień

o

potędze

uczuć)

nader

r acjonalistycznym był już nie do pr zyjęcia. Cały osąd Boga i jego „rządów”
dokonany

jest

z

pozycji

r acjonalisty

wyciągającego

logiczne

wnioski

z

obser wowanych faktów; stąd wniosek o złym, obojętnym lub niewszechmocnym
Stwór cy. T o pr zykład stania na pozycji r acjonalizmu. Dopier o jego odr zucenie i
wejście w por ządek wiar y kształtuje światopogląd umożliwiający pojęcie tajemnicy
sensu cier pienia i zła 2 2 . Bohater r acjonalista nie stwar zał szansy wyjścia z zaklętego
kr ęgu buntu pr zeciwko złu i cier pieniu, pysznego mniemania o lepszym niż boskie
ur ządzeniu świata (co nier az kończyło się w dziejach ludzkich jeszcze większym złem
popadnięcia w despotyzm czy totalitar yzm). Jest to kr ąg, któr y funduje się na ratio;
ocena świata odbywa się jedynie w kategor iach r ozumu, ten zaś nie pr zełamują
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bar ier y T ajemnicy. A obecność zła, męki i cier pienia jest tajemnicą, na któr ą
odpowiedź daje tylko inny por ządek: por ządek wiar y. T ylko w kategor iach mityczno r eligijnych możliwe jest jej „wyjaśnienie”. Wiar a może uczynić z cier pienia - tego
kamienia obr azy i buntu - twór czy kamień węgielny idei ofiar niczej. Na nim to
właśnie może być budowany „gmach” mesjanizmu nar odowego. Konr ad, jakiego
obser wujemy od „nar odzin” w Prologu do Wielkiej Impr owiazacji, nie gwar antował,
że stanie w szer egu budowniczych tego „gmachu”. Światopogląd jego okazał się w
całym pr ometeo - lucyfer o - faustyzmie zupełnie niepr zystającym do nowych celów.
T oteż należało - chcąc zachować tego samego bohater a - zmienić jego wizję świata, a
co za tym idzie osobowość. Słowo „zmienić” jest tu niewystar czające, zbyt bliskie
znaczeniu wyr azu „skor ygować”. Star y światopogląd i osobowość musiały ulec
„z b u r z e n i u ” , by na to miejsce mogły pojawić się nowe. Konieczny jest definitywny
„zwr ot”, lub innymi słowy „skok” na zupełnie odmienny poziom. Właśnie taka
„skokowa”

koncepcja

pr zemiany

okazuje

się

być

char akter ystyczna

dla

Mickiewiczowskich bohater ów 2 3 .
T oteż dla wyr ażenia, iż w osobowości bohater a zachodzi tak zasadnicza
pr zemiana, Mickiewicz posłużył się ar senałem śr odków obecnych w kultur ze ludzkiej
od wieków i na r óżnych obszar ach. T ymi śr odkami są symbole rites de passage obr zędów pr zejścia czyli obr zędów inicjacji. W nich to zawsze chodzi o gener alną
pr zemianę adepta, pr zeniesienie jego osobowości i światopoglądu na nowy, wyższy
poziom,

pr zy

czym

stan

dawny

musi

pozostać

„odr zucony”,

„zbur zony”,

„ u ś m i e r c o n y ” . By oddać ów fakt duchowego „bur zenia” i „budowania”, inicjacja
posługuje się uniwer salną symboliką śmier ci i odr odzenia w r óżnych war iantach i
for mach 2 4 .

ARCHAICZNA SYMBOLIKA „PRZEJŚCIA”

Otchłań, ciemność

W

monologu

omdlałego (opętanego) Konr ada

natr afiamy szer eg wyr ażeń

synonimicznych takich jak:
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Przepaść (…) - pusto - (…)

(sc. III, w. 58)

(…) przepaść bez dna i bez granic…

(sc. III, w. 61)

(…) ciemno i głęboko,

(sc. III, w. 67)

Otchłań - otchłań (…)

(sc. III, w. 77)

(…) spadniesz w te doły

(sc. III, w. 177,179)

I ze mną tu leć w głębie, w ciemność lećmy na dół -

(sc. III, w. 76)

(…) że mię wyrwał z otchłani.

(sc. VIII, w. 618)

Pr zeczytajmy, co na temat tej gr upy obr azów

symbolicznych w cer emoniach

inicjacyjnych mówi Mir cea Eliade:
„Mister ium wszędzie zaczyna się oddzieleniem neofity od jego r odziny i
odejściem na pustkowie. Już to stanowi symbol śmier ci: las, dżungla, ciemności
symbolizują tamten świat, Piekła. (…) Gdzie indziej neofitę uważa się za pożer anego
pr zez potwor a,
kosmiczna

Noc;

podkr eślmy symbolizm ciemności: w br zuchu potwor a panuje
jest

to

embr ionalny

sposób

egzystencji

zar ówno

na

planie

kosmicznym, jak też na planie życia ludzkiego.(…) Ciemności te odpowiadają Nocy
kosmicznej, chaosowi spr zed stwor zenia, (…) któr y popr zedza wszelką for mę, a także
wszelką egzystencję czasową” 2 5 .
Pustka,

ciemność,

głębie

…

ale

i

chaotyczność,

bezfor emność,

stan

„przedustawny” nie tylko kosmicznie, ale i społecznie. Pr zestr zeń ambiwalentna:
zar azem zła ale i dobr a, może nawet lepsza niż świat stwor zony, jaki zna Konr ad, co
poddany jest for mom hier ar chiom i podziałom (motyw chaosu jako r aju). Mówi o tym
Konr ad:
Otchłań - otchłań ta lepsza niźli ziemi padół;
Tu nie ma braci, matek, narodów, - tyranów Pójdź tu.
(sc. III, w. 77-78)
Jest w myśleniu symbolami aspekt spajający kilka motywów takich jak: chaos otchłań - zanur zenie - wody (chr zcielne) - egzor cyzmy. Wykazaliśmy już symboliczną
spójność egzor cyzmów i chr ztu, któr y notabene odr adza pr zez zanur zenie w chaos:
„«Star y człowiek» umier a pr zez zanur zenie w wodzie i daje początek nowej,
odr odzonej istocie. Symbolikę tę pr zepięknie ujął Jan Chr yzostom, gdy pisał, mówiąc
o wielowar tościowości symbolicznej chr ztu: «Chr zest uzmysławia śmier ć i pogr zeb,
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życie i zmar twychwstanie (…). Gdy zanur zamy głowę w wodzie, jakoby w gr obie,
star y człowiek pogr ąża się i zostaje pogr zebany: gdy wychodzimy z wody, wr az
pojawia się nowy człowiek.» (…) Nade wszystko następuje walor yzacja chr ztu jako
zejście do otchłani wód (…). Woda «zabija» par excellence: r ozpuszcza, unicestwia
wszelkie for my. Dlatego właśnie obfituje w «zar odki», jest twór cza.” 2 6 .
Regr es ku nocy kosmicznej ku temu co bezkształtne, ku chaosowi może być
symbolizowany zanur zeniem w wodach ale i w gr obowej głębi ziemi jako Terra
Mater:
„Inicjacja obejmuje obr zędową śmier ć i zmar twychwstanie. W związku z tym u
wielu ludów pier wotnych neofitę symbolicznie zabija się, gr zebie w dole i pokr ywa
liśćmi. Gdy wstanie z gr obu, uważa się go za nowego człowieka, gdyż ur odził się po
r az dr ugi, bezpośr ednio z matki kosmicznej.” 2 7 .
Jak widać „otchłań” w scenie III opisana jest pr zez poetę z zachowaniem
tr adycyjnie inicjacyjnych elementów: pusta i mr oczna, chaotyczna, bezfor emna i
unicestwiająca (uśmier cająca) for my (także społeczne i mentalne) a zar azem, jak się
okazuje,

zapewniająca

życie w nowej for mie (odniesienia

do symboliki wód

chcielnych jak i pochówku - siewu w gr obie - Magna Mater ziemi, któr y to wątek
r ozwinęliśmy już w niniejszej pr acy - r ozdział o symbolice wegetacyjnej)
Dekonstr ukcja,

któr a zachodzi w otchłani, pr zedstawiana w r ytach jako

r ozpuszczenie, r ozkład, symbolicznie obejmuje wiele poziomów od kosmicznego
popr zez społeczny aż do osobowego (duchowego, mentalnego, psychicznego). Jeśli
chodzi o ów ostatni, to celem jest - jak już tu kilkakr otnie powtar załem „uśmier cenie” star ej i „nar odzenie się” nowej osobowości (łącznie ze zmienionym
światopoglądem). T o pr oces niepokojąco tajemniczy, wielka r ewolucja dla psychiki,
wstr ząs i dr amat, stąd często wyr ażany jest w kategor iach tak dr astycznych, jak
męki, tor tur y, ćwiar towania, opętania.
„Cofnięcie do Chaosu spr awdza się niekiedy dosłownie, tak jest na pr zykład w
czasie chor ób inicjacyjnych pr zyszłych szamanów, któr ych wielokr otnie uznawano za
pr awdziwie szalonych. W istocie stajemy wobec totalnego kr yzysu (…) można
utożsamić «szaleństwo» inicjacyjne szamanów z r ozpadem dawnej osobowości” 2 8 .
Dusza Konr ada w otchłani i jego jednoczesne opętanie - „szaleństwo”. For muła
inicjacji wyjaśnia związek tych motywów w szer szym planie totalnej pr zemiany jako
śmier ci i odr odzenia.
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Konr ad sztur mujący „niebios” „kręgi” gr zesząc bluźnier stwem i pychą zmier za
do otchłani już w czasie Wielkiej Impr owizacji, zaświadcza o tym głos Ducha
„Pierwszego z lewej”:
(…)
Najgłupszy z diabłów, tyś go wypuścił wpół drogi
(sc. II, w. 323)
Gr oteskowy, komiczny nawet dialog między dwoma r ogatymi duchami (a więc
diabłami) jest r odem ze śr edniowiecznych mister yjnych diabler iów. Z końcem sceny
II Konr ad pozbywa się „towar zystwa” dwóch Duchów, w scenie III widzimy go jako
opętanego pr zez Ducha (w liczbie pojedynczej, co jednak nie pr zeszkadza, by okr eślił
się on jako „Legio sum”). Dusza Konr ada błądzi gdzieś w otchłani. Ksiądz Piotr
dokonujący egzor cyzmów ma za zadanie pr zepędzić Ducha z ciała Konr ada, musi się
z nim zmier zyć. Dr ugim zadaniem jest odnalezienie i pr zypr owadzenie duszy Konr ada
z otchłani - r ola psychopomposa.

Duch - demon inicjacyjny
Nasuwa się wniosek, że scena III jest pr zedstawieniem podwójnej inicjacji:
Konr ada i Księdza Piotr a. Obaj znajdują się w odpowiednio znaczącej scener ii dusza Konr ada w otchłani, Ks. Piotr z omdlałym Konr adem w ciemnej, pustej celi
klasztor u - więzienia. Rozmowa księdza z Duchem ma char akter walki - kuszenia:
DUCH
(…)
Aleś bo i ty majster, choć prosty braciszek, Osły, powinni ciebie obrać za papieża.
(…)
KS. PIOTR
Tyranie i pochlebco, i podły, i dumny,
(…)
(sc. III, w. 117-121)
DUCH
(…)
A wiesz ty, co będzie z Polską za lat dwieście?
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(…)
(sc. III, w. 130)
Br aciszek odr zuca jednak pokusy władzy i jasnowidzenia. Inicjacja może się
dopełnić - Ks. Piotr odr odzi się, wstąpi na wyższy poziom duchowy - poziom
pr or ocki (war unkujący W idzenie - sc. V) i mistyczny (Jasną duszę nieśmy w niebo
trzecie,/ Ojcu naszemu złożyć na kolanach dziecię - sc. V, w. 90-91).
„Pamiętamy jak św. Antoniego dr ęczyły demony (…) T r adycja
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chr ześcijańska nazywa te męki «kuszeniem św. Antoniego» - i jest to pr awda o tyle o
ile uznać kuszenie za pr óbę inicjacyjną. Zwycięsko stawiając czoło wszystkim tym
pr óbom, to znaczy stawiając opór wszystkim «pokusom», mnich Antoni staje się
święty. Znaczy, że zabił człowieka świeckiego, jakim był, i zmar twychwstał jako
inny, jako człowiek odnowiony, święty.” 2 9 .
W wielu tr adycjach r eligijnych demony odgr ywają poważną r olę w pr ocesie
inicjacji;

wspomnijmy

choćby

o

inicjacji

szamańskiej,

gdzie ich

udział

jest

nieodzowny. Podobnie bywa też w chr ześcijańskich pr óbach - kuszeniach: jednak
or todoksja nie nadaje im walor yzacji pozytywnej tak, jak to dzieje się w innych
kultach na bar dziej ar chaicznym poziomie r eligijności:
„W per spektywie niechr ześcijańskiej oznacza to jednak i to, że pr aca demonów
została uwieńczona sukcesem: polegała ona właściwie na «zabiciu» człowieka
świeckiego, aby umożliwić mu odnowienie się. Utożsamiając siły zła z demonami,
chr ześcijaństwo pozbawiło je wszelkiej pozytywnej funkcji w ekonomii zbawienia.
Pr zed chr ześcijaństwem jednak demony były między innymi mistr zami inicjacji.
Chwytały neofitów, męczyły ich, poddawały wielu pr óbom i wr eszcie zabijały, aby
umożliwić im powtór ne nar odziny w odnowionym ciele i z odnowioną dusza.
Znamienne, że spełniały one tę samą inicjacyjną r olę w kuszeniu św. Antoniego:
albowiem ostatecznie to ich męki i «pokusy» dały Antoniemu możliwość dostąpienia
świętości.” 3 0 (podkr . W.G.).
Dziady nie są wolne od tej ar chaicznej, niechr ześcijańskiej, w sensie or todoksji,
per spektywy.

Już

Mickiewicza,

i

kowieńsko-wileńskie
to

że

jego

ukazały

zafascynowanie

nam

etnogr aficzne

ludowością

idzie

w

„zacięcie”
par ze

z

zainter esowaniem dla ar chaicznych, pogańskich pier wiastków wier zeń ludowych 3 1 .
Pr zecież

cały

zachowaniami,

„obrzęd

guślarski

świętokradczy”

pr zesycony

jest

r ytualnymi

na któr e ksiądz chr ześcijański patr zy z wyr aźną dezapr obatą,

zakazując odpr awiania Dziadów. W części IV inter weniuje w ich obr onie Gustaw Pustelnik: „Przywróć nam Dziady” (w. 1172).
W Dziadach dr ezdeńskich bohater owie poddawani są - jak star am się wykazać pr óbom inicjacyjnym, gdzie elementy katolickiej wiar y i obr zędowości pr zeplatają się
właśnie z ar chaicznymi, pogańskimi czy też należącymi do nieor todoksyjnych nur tów
chr ześcijaństwa. Stąd bier ze się wpr owadzenie do dr amatu motywu pozytywnej
walor yzacji r oli duchów piekielnych, demonów, jako istot włączonych w ekonomię
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zbawienia, nie do końca złych, ba, świadomych jakby, że Opatr zność pr zydzieliła im
w r ealizacji nadr zędnych zbawczych celów tę - że tak powiem - „br udniejszą część
r oboty”:
DUCH
(…)
W szakże ja tu przyszedłem z rozkazu Szatana (…)
Każą duszę brać w areszt, biorę, sadzę w ciemność;
Zdarza się przy tym duszy jaka nieprzyjemność,
A czyż z mojej winy? - jam ślepe narzędzie;
Tyran szelma da ukaz, pisze «Niech tak będzie» Czyż to mnie miło męczyć, - mnie samemu męka. Ach -

(wzdycha)

jak to źle być czułym. - Ach, serce mi pęka.
W ierz mi: gdy pazurami grzesznika odzieram,
Nieraz ogonem, ach!, ach! - Łzy sobie ocieram.
(sc. III, w. 138-148)
Ów skłonny do litości „diabeł prosty” działa z r ozkazu Szatana, jednak
ostatecznie podlega władzy Boskiej. Wykonując polecenia, „ukazy” „króla diabłów”
i tak pozostaje jakoś wpr zęgnięty w służbę Chr ystusowi:
DUCH
Stój, nie klnij - stój, odstąp od progu,
W yjdę KS. PIOTR
Nie wyjdziesz aż się upodoba Bogu.
Lew z pokolenia Judy tu Pan - on zwycięża:
Sieć na lwa zastawiłeś i w tym własnym wniku
Złowiłeś się - Bóg ciebie złowił w tym grzeszniku.
W jego ustach chcę w tobie najsroższy cios zadać:
Kłamco ja tobie każę, musisz prawdę gadać.
(sc. III, w. 85 - 90)
Potwier dzeniem wiar y w nadr zędność Boskiej Opatr zności, któr a posługuje się
w swych niezbadanych wyr okach nawet siłami zła, są słowa wypowiedziane pr zez Ks.
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Piotr a w r ozmowie z Senator em Nowosilcowem:
KS. PIOTR
Jeśli kto władzę cierpi, nie mów, że jej słucha;
Bóg czasem daje władzę w ręce złego ducha.
(sc. VIII, w. 292 - 293)
Ar chaiczny motyw cośkolwiek dobr ych, pr zydatnych złych duchów, demonów
nie jest zupełnie obcy tak myśli chr ześcijańskiej jak i nowożytnej liter atur ze pięknej.
W bliskiej filiacji chciałbym tu umieścić zapisana w Fauście Goetheańską koncepcję
udziału zła, diabła
w teodycei 3 2 .
Summa summarum Mickiewicz pr zydziela mocom zła pewną „pozytywna funkcję
w ekonomii zbawienia”, a Ducha - „diabła prostego” czyni „mistr zem inicjacji” tak
Konr ada jak i Ks. Piotr a. Kusi on bowiem, wystawia na pr óby ber nar dyna, a
więźniowi zadaje męki wstąpiwszy w niego (opętanie). T oteż swój nowy, wyższy
status duchowy obaj bohater owie w dużym stopniu zawdzięczają br utalnej akcji sił
piekielnych.

Męka - przemiana
Dość dr astycznie postępują demony z duszą Konr ada już w scenie II:
GŁOS
Orła w hydrę!
Oczy mu wydrę (…)

(w. 283 - 284)

DUCHY Z LEW EJ STRONY
PIERW SZY
Depc, chwytaj!

DRUGI
Jeszcze dysze.
PIERW SZY
Omdlał, omdlał, a nim
Przebudzi się, dodusim.

(w. 316 - 318)

or az w scenie III:
DUCH
W ierz mi: gdy pazurami grzesznika odzieram, (…) (w. 148)
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Łatwo znaleźć do tego par alele w badaniach nad inicjacją u ludów pier wotnych.
„U Mandanów - u któr ych obr zęd inicjacji plemiennej był zar azem obr zędem
wejścia do br actwa tajemnego - męczar nie pr zekr aczały wszelkie wyobr ażenie: dwaj
mężczyźni wbijali noże w mięśnie klatki pier siowej i pleców, zanur zali palce w r anie,
następnie pr zez wiązadło pod mięśniami pr zepr owadzali sznur y i wciągali neofitę do
gór y (…) Jaki mógł być sens tych męczar ni? Pier wsi obser wator zy eur opejscy mówili
o wr odzonym okr ucieństwie tubylców, ale nie o to chodzi: tubylcy nie są bar dziej
okr utni niż cywilizowani. Dla każdego jednak społeczeństwa tr adycyjnego cier pienie
ma war tość r ytualną, gdyż uważa się, że męki zadają istoty ponadludzkie, mając na
celu

duchową

pr zemianę

ofiar y.

Męka

wyr aża

r ównież

śmier ć

inicjacyjną.

T or tur owanie oznacza pocięcie na kawałki pr zez demony - mistr zów inicjacji, innymi
słowy uśmier cenie pr zez poćwiar towanie” 3 3 .
T or tur y i męczar nie inicjacyjne, także i te któr ych adept doznaje duchowo w
stanie snu lub ekstazy, spełniają r olę uśmier cenia człowieka w jego dawnej natur ze
ale i pr zyczyniają się do nadania mu nowej, udoskonalonej, wyższej natur y, któr a
usposobi go do posiadania istotnych mocy duchowych. T o dzięki nim może
kontaktować się pełniej ze sfer ą nadzmysłową, sakr alną. Autor Szamanizmu pisze na
ten temat:
„Następnie kandydat pr zybył na pustkowie (…) spotkał nagiego mężczyznę,
pr acującego za pomocą miecha. Nad ogniem znajdował się kocioł. Nagi mężczyzna
spostr zegł kandydata i pochwycił go obcęgami. «Zginąłem!» zdążył pomyśleć
nowicjusz. Mężczyzna odciął mu głowę, podzielił ciało na małe kawałki i wr zucił
wszystko do kotła. Gotował w ten
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sposób jego ciało pr zez tr zy lata. (…) Następnie wyłowił jego kości pływające w
r zece, zebr ał je i pr zykr ył nowym (ugotowanym) ciałem. Następnie na kowadle wykuł
mu głowę i pokazał jak czytać liter y, któr e znajdują się wewnątr z. Wymienił mu oczy
i dlatego właśnie, kiedy szamani, widzi nie swymi cielesnymi oczami, lecz tymi
mistycznymi. Pr zekuł mu uszy, czyniąc zdolnym do r ozumienia języka r oślin. (…)
T er az może śpiewać i szamanić nigdy się nie męcząc” 3 4 (podkr . W.G).
Pr ofetyzm,

wieszczenie…

Widzieć

„przyszłe

wypadki

i

następne

lata”,

„przyszłe losy świata”, było pr awdziwą ambicją Konr ada poety, impr owizator a.
Ambicją nie spełnioną, o czym świadczy por ażka w Małej Impr owiacji, gdy to
tajemniczy „kruk olbrzymi” udar emnia mu spojr zenie w pr zyszłość:
KONRAD
(…)
Spojrzał na mnie - w oczy mię jak dymem uderzył,
Myśli moje miesza - plącze (sc. I, w. 510-511)
Wzr ok bohater a jest niezdolny, by ujr zeć pr zyszłość. Niebawem jednak zachodzi
zmiana. W Wielkiej Impr owizacji Głos kr zyczy: „oczy mu wydrę”, a w kolejnej
scenie III - któr ą pr zedstawiam jako inicjacyjną - Konr ad wykazuje po r az pier wszy
r zeczywistą zdolność pr zenikania „przyszłych wypadków”; odtąd dopier o można
mówić o nim nie tylko jako o genialnym ar tyście, poecie ale i wieszczu. T er az
dopier o może powiedzieć o sobie „mam to silne oko” (w. 66). „Mistyczne oko”
(ter min Eliadego) zostaje dane bohater owi w otchłani, gdzie wcześniej Głos kr zyczał:
„Oczy mu wydrę”. Należy utr acić „wzr ok”, by zyska ć „widzenie”:
KONRAD
(…)
W idzę stąd, i stąd nawet, choć ciemno - głęboko,
W idzę ciebie, Rollison, - bracie cóż to znaczy?
I tyś w więzieniu, zbity, krwią cały zbryzgany,
(w. 67 - 69)
W scenie tej możemy mówić o dwóch inicjacjach, któr e dając dwom bohater om
odr odzenie czyli wejście na wyższy poziom duchowy, wyposażają ich w - nazwijmy je
językiem r umuńskiego r eligioznawcy - „cudowne, magiczne moce” lub, innymi słowy,
w zdolności pr ofetyczne czy pr or ocze 3 5 . Konr ad otr zymuje je poddany męczar niom
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pr zez Duchy z „lewej strony”. Zewnętr znie objawia się to stanem opętania:
(…) patrz miota się i dąsa,
To jest wielka choroba, patrz on usta kąsa.
(sc. III, w. 4-5)
- powie o nim Więzień. Ksiądz Piotr jest inicjowany popr zez odpar cie pokus; inny to
r odzaj i szczebel wtajemniczenia, boć pr zecież Konr ad dopier o staje się człowiekiem
wiar y, Ks. Piotr nim był, ter az pr zechodzi pr óbę wyższej r angi - pr óbę na świętego i
pr or oka. Nie pr zyjmuje wiedzy od Ducha o „przyszłych wypadkach”, nie od niego
pr agnie otr zymać „mistyczne oko”. Jemu r ozkazuje zeznawać w spr awie Rollinsona
celem r atunku duszy młodzieńca. W wyniku tej świętej postawy odpar cia pokus
otr zymuje

objawienie

nie

„z

dołu”

ale

„z

gór y”.

W

Widzeniu

Ks.

Piotr a

współuczestniczą bowiem nie demony ale Aniołowie śpiewający chór alne „alleluja”.

Światło
I wr eszcie ta spr awa. U Eskimosów igulickich inicjacja kończy się tr adycyjnie
znanym nam motywem „odnowienia” or ganów wewnętr znych kandydata:
„Następnie mistr z uzyskuje dla niego «angakok», zwane także «kaumanek», to
znaczy «błysk» lub «iluminację» ucznia, gdyż «angakok» polega na tajemniczym
świetle, któr e kandydat czuje nagle w całym ciele, wewnątr z głowy, w samym ser cu
mózgu, niewytłumaczalna latar nia, świetlisty ogień, któr y czyni go zdolnym do
widzenia w ciemnościach w znaczeniu dosłownym jak i pr zenośnym, gdyż ter az nawet
z zamkniętymi oczami potr afi widzieć popr zez ciemności i dostr zegać r zeczy i
pr zyszłe wydar zenia ukr yte pr zed innymi ludźmi” 3 6 (podkr . W.G.).
Dla por ównania cytuję zaskakująco podobny do tych wyobr ażeń fr agment sceny
III dr amatu:
KONRAD
Dźwigasz mię! - ktoś ty? - strzeż się, sam wpadniesz
w te doły
Podaje rękę - lećmy - w górę jak ptak lecę Mile oddycham wonią - p r o m i e n i a m i

ś w i e c ę.

Któż mi dał rękę? - dobrzy ludzie i anioły;
Skądże litość, wam do mnie schodzić do tych dołów?
(w. 175 - 179) (podkr . W.G)
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Pozytywna r ola opanowania pr zez demony, „mistyczny wzr ok”, lot wzwyż duszy
wydobywanej

z

otchłani

dzięki

pomocnej

dłoni

z

gór y,

towar zysząca

temu

świetlistość wewnętr zna (skutek odr odzenia) adepta - oto całe nagr omadzenie
motywów jakby pr zeniesionych z opisów inicjacji szamańskich do Dziadów cz. III!

4.
T o, co w tym r ozdziale zostało powiedziane o symbolice śmier ci i odr odzenia
wyznaczającej biogr afię duchową tak Konr ada jak Ks. Piotr a, wpr owadziło nas na
obszar odniesień do motywów, wier zeń i r ytuałów chr ześcijańskich a następnie popr zez zagadnienie inicjacji - stopniowo skier owało ku bar dzo inter esującej
per spektywie

por ównawczo

-

inter pr etacyjnej,

jaką

jest

„ar chaiczne

zjawisko

r eligijne zwane szamanizmem” 3 7 . W jej świetle par a: Gustaw-Konr ad i Ksiądz Piotr
nabier a cech szamańskiej par y: mistr z-adept.

KONTEKST SZAMANIZMU

Bohater - szaman

Pisaliśmy

o

kilku

takich

elementach

Dziadów

dr ezdeńskich,

któr ych

odpowiedniki znajdujemy w inicjacjach, zwłaszcza szamańskich. T er az postar am się
o dodatkowe uzasadnienia do hipotezy o występowaniu pewnych str uktur alnych
podobieństw w tym zakr esie, co być może postawi jako kwestię otwar tą poszukiwanie
kultur owych wpływów i filiacji między dziełem Mickiewicza a „ar chaicznymi
technikami ekstazy”.
Bohater dr amatu w częściach popr zedzających Dziady dr ezdeńskie - opisany
dokładniej w części IV - jawi się jako osobowość niezwykle wr ażliwa i or yginalna.
Pustelnik Gustaw odr óżnia się od r eszty otaczających go ludzi swym mar zycielstwem,
głębszym spojr zeniem na otaczającą go natur ę, w któr ej wyczuwa istnienie głębi
duchowej,

wr eszcie wielką

uczuciowością,

stanowiącą

główny

pomost

między

„kochankiem kobiety” a „kochankiem ojczyzny”. Po inicjacji patr iotycznej w Prologu
widzimy

nadal

człowieka

niezwykle

uczuciowego,

choć

także

w

swym

światopoglądzie na tyle r acjonalnego, że niezdolnego pojąć tajemnicę cier pienia
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nar odu i stąd zbuntowanego. Dochodzi do tego jeszcze wybitnie poetycki talent.
Wymienione tu cechy składają się na typ osobowości, któr ą można okr eślić jako
zadatek na kogoś jeszcze bar dziej niezwykłego. Jest on pr edysponowany do odegr ania
pewnej szczególnej r oli w społeczeństwie. Mickiewicz (podobnie jak inni poeci
r omantyczni) w swych poglądach kładł nacisk na potr zebę istnienia pewnego typu
jednostek skupiających w sobie nadpr zeciętne cechy pozwalające im na spełnienie
wyjątkowej r oli społecznej 3 8 .
Posłuchajmy, co o tak wewnętr znie niepr zeciętnie „wyposażonych” jednostkach
pisze autor Historii wierzeń i idei religijnych, badając zjawisko szamanizmu:
„Syndr om powołania mistycznego można bez tr udu r ozpoznać. Pr zyszły szaman
wyr óżnia się dziwnym zachowaniem: staje się mar zycielski, szuka samotności,
znajduje upodobanie we włóczęgach po lasach czy odludnych miejscach, ma wizje,
śpiewa pr zez sen. Czasem ten okr es inkubacji znamionują dość poważne objawy: u
Jakutów zdar za się, że młodzieniec wpada w szał i łatwo tr aci pr zytomność, szuka
schr onienia w lasach, żywi się kor ą dr zew, r zuca się w wodę i ogień, kaleczy się
nożami 3 9 .
T e objawy infor mują wspólnotę, że młody człowiek spełnia wstępne war unki do tego,
by mógł być poddany inicjacji na szamana.
„W większości pr zypadków kr yzysy te mają miejsce w okr esie dojr zewania, ale
szamanem można zostać dopier o kilka lat po pier wszym doświadczeniu i dopier o po
uznaniu pr zez całą wspólnotę i po pr zejściu pr óby inicjacyjnej, bez któr ej żaden
szaman nie może wykonywać swych funkcji. Wielu r ezygnuje z pr ofesji, jeśli nie
zostaną uznani pr zez r ód za godnych być szamanami (…).
Niekiedy zachowanie młodego kandydata decyduje i pr zyśpiesza Konsekr ację;
zdar za się, że ucieka on w gór y i pozostaje tam pr zez siedem i więcej dni (…), a
powr aca do wioski br udny, zakr wawiony, w podar tym ubr aniu i z włosami w
nieładzie, «jak dzikus». Dopier o po dziesięciu dniach kandydat zaczyna bełkotać
słowa bez związku. Star y szaman zaczyna wtedy ostr ożnie zadawać mu pytania;
kandydat (dokładniej «duch», któr y go opętał) wpada w złość i na koniec wskazuje
tego z szamanów, któr y będzie musiał złożyć bogom ofiar y i pr zygotować cer emonię
inicjacyjną i konsekr acyjną (…) Po ekstatycznej elekcji następuje na ogół, zar ówno w
Azji Północnej, jak i w pozostałych częściach świata, okr es pouczenia, podczas
któr ego neofita jest odpowiednio inicjowany pr zez star ego mistr za (…). Ale (…)
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potwier dza się to zr eszatą w całej niemal Syber ii i Azji śr odkowej: nawet tam gdzie
chodzi o cer emonię publiczną, zatwier dza ona jedynie i upr awomocnia pr awdziwą
inicjację ekstatyczną i tajemną, któr a, jak widzieliśmy, jest dziełem duchów
(chor oby, sny), dopełnionym pr zez pr aktykę u mistr za - szamana” 4 0 .
„Powołanie mistyczne dość często pociąga za sobą głęboki kr yzys, któr y pełni
r olę inicjacji. Zr esztą wszelka inicjacja, niezależnie od jej r odzaju, obejmuje okr es
segr egacji i pewną ilość ciężkich pr ób i mąk (…) Szaleństwo pr zyszłych szamanów,
ich «psychiczny chaos» oznacza, że człowiek świecki pr zechodzi pr oces «r ozpadu» i
wkr ótce nar odzi się nowa osobowość.
Syndr om «chor oby» wielokr otnie następuje zar az po klasycznym obr zędzie
inicjacji. Cier pienia «wybr anego» pr zypominają pod każdym względem tor tur y
zadawane podczas obr zędu inicjacji; tak samo jak podczas r ytuałów związanych z
osiągnięciem dojr załości nowicjusz zostaje zabity pr zez demony - «mistr zów
inicjacji» - tak pr zyszły szaman czuje się poćwiar towany pr zez «demony chor oby».
Chor y doświadcza r ytualnej śmier ci w for mie zstąpienia do piekieł: we śnie jest
obecny pr zy kawałkowaniu swego ciała, widzi, jak demony ucinają mu głowę,
wyłupują oczy itd. Według Jakutów duchy unoszą pr zyszłego szamana do piekieł i na
tr zy lata zamykają go w domu. T am właśnie pr zechodzi on inicjację: duchy obcinają
mu głowę, któr ą odkładają na bok (nowicjusz bowiem musi oglądać na własne oczy
kawałkowanie swego ciała) i dzielą go na kawałeczki, któr e zostaną następnie
r ozdane duchom r óżnych chor ób. Jedynie pod tym war unkiem pr zyszły szaman uzyska
zdolność uzdr awiania. Następnie kości zostają pr zykr yte świeżym ciałem, a niekiedy
nowicjusz otr zyma też nową kr ew. Inni szamani opowiadają, że podczas ich chor oby
inicjacyjnej pr zodkowie pr zebijali ich str załami, kr oili ciało i wyr ywali kości, by je
oczyścić, nie mówiąc już o otwier aniu br zucha, jedzeniu ich ciała i piciu ich kr wi;
bądź też smażyli ciało, a głowę kuli na kowadle. Pr zez ten czas leżeli oni
niepr zytomni, niemal mar twi, od tr zech do dziewięciu dni w jur cie lub jakimś
odludnym miejscu. Ostatecznie zostają pr zywr óceni do życia, lecz całkowicie
odnowionym ciałem i dar em spr awowania władzy szamana” 4 1 .
Wydaje mi się, że powyższe pr zykłady dobr ze obr azują str uktur alne, niekiedy
obr azowe, podobieństwo pomiędzy duchowymi per ypetiami Gustawa-Konr ada a tymi
char akter ystycznymi dla kandydatów do pr ofesji szamana. Bohater Dziadów aż do
sceny III w części III wykazuje szer eg syndr omów powołania mistycznego. Szał
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Wielkiej Impr owizacji dopr owadza do momentu inicjacji pr zez duchy piekielne
(zadawanie tor tur i opętanie); bohater uzyskuje pewne „magiczne moce”, np. dar
jasnowidzenia, otacza go typowa pr zestr zeń inicjacyjna: dusza błądzi w otchłani,
gdzieś w dr odze do piekieł, ciało leży w ciemniej pustce celi klasztor nej i wykazuje
stan chor oby - opętania (konwulsje, mówią nim duchy, demony piekielne jako Duch).
Wr eszcie, w pewnym momencie do akcji wkr acza duchowy pr zewodnik - mistr z,
osoba ze społeczności żywych dopr owadzająca akt inicjacji do pomyślnego punktu jest nią Ks. Piotr .
Zatr zymajmy

się

ter az

na

tej

ostatniej,

dość

istotnej

spr awie.

Jak

powiedzieliśmy Ks. Piotr , udzielając pomocy Konr adowi i będąc mistr zem jego
inicjacji, wykazuje się już posiadaniem takich „magicznych mocy”, jak umiejętność
postępowania z duchami piekielnymi, nawet władza nad nimi, pr zenikanie sfer y
pozaziemskiej - or ientacja w geogr afii zaświatów (odnajduje duszę Konr ada - jest to
jednoznacznie z jej uleczeniem), moc uzdr owicielska. Działania, w któr ych ukazuje
wyższość nad złym Duchem, są dla niego kolejnym szczeblem inicjacyjnym; opier ając
się pokusom otr zymuje dar jasnowidzenia w powiększonym stopniu i odbywa podr óż
mistyczną do tr zeciego nieba niesiony pr zez duchy anielskie. Spr óbujmy odnaleźć
podobieństwa do tych zdar zeń w obr zędowości szamańskiej.
„Na ogół wówczas, gdy neofita spoczywa niepr zytomny w jur cie, r odzina
wzywa

szamana,

i to właśnie on będzie pełnił r olę nauczyciela. W innych

pr zypadkach po pr zejściu, inicjacyjnego poćwiar towania nowicjusz wyr usza w
poszukiwaniu mistr za, by nauczyć się tajemnic zawodowych 4 2 . Nauka jest natur y
ezoter ycznej i czasem bywa pobier ana w stanie ekstazy; inaczej mówiąc, mistr z
szaman naucza swego ucznia tak samo jak demony i duchy. U Jakutów mistr z zabier a
ucznia w długą podr óż ekstatyczną. Najpier w wspinają się na gór ę (…) Wr eszcie
wpr owadza ucznia w wyższy świat, między duchy niebiańskie. Nowy szaman
dysponuje odtąd «uświęconym ciałem» i może wykonywać swój zawód” 4 3 .
Ruch duszy nowicjusza „w dół” - w str onę piekieł, demony zadające jej męki i
ćwiar tujące ją, pr oces „r ozpadu”, „psychicznego chaosu” - opętanie, chor oba
wr eszcie nowe „uświęcone ciało”, pomoc nauczyciela - mistr za, r uch „w gór ę”, ku
niebu. T o bar dzo ważne w naszych r ozważaniach motywy. Wyobr aźmy sobie,
czytając następny cytat, że za szamanem, uzdr owicielem kr yje się postać Ks. Piotr a,
w r oli chor ego, opętanego postar ajmy się widzieć Konr ada. T akie ćwiczenie może
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chyba dobr ze służyć naszej analizie por ównawczej. Cytuję za Eliadem:
„Ekstatyczne zstąpienia do piekieł mają istotne znaczenie w r eligii i kultur ze
ludów ałtajskich. Szamani podejmują je (…) pr zede wszystkim, aby spr owadzić
zmar łych lub odszukać i uwolnić duszę chor ego, uwięzioną pr zez demony. Scenar iusz
jest zawsze ten sam, lecz epizody dr amatyczne są r óżne u r óżnych ludów (…)
podstawowym zadaniem szamana jest uzdr awianie. Na ogół chor oby są pr zypisywane
«zbłądzeniu lub por waniu duszy». Szaman znajduje ją chwyta i łączy na nowo z
ciałem chor ego. Czasem chor oba ma dwojaką pr zyczynę: kr adzież duszy, któr a do
tego zostaje «opętana» pr zez złe duchy, i kur acja szamana, obejmuje zar ówno
odnalezienie duszy, jak wygnanie demonów. Szaman podejmuje podr óż ekstatyczną
(…) zstępuje do piekieł, r ozpoznaje złego ducha, któr y ją uwięził, i potr afi mu ją
odebr ać.” 4 4 .

5.
Myślę,

że

zar ysowana

w

tym

r ozdziale

per spektywa

por ównawczo-

inter pr etacyjna zbliżająca tajemnicze mister ium odbywające się w scenie III Dziadów
dr ezdeńskich do ar chaicznych, zwłaszcza szamańskich, mister iów inicjacyjnych może,
lecz nie musi, oznaczać opisu str uktur alnych jedynie podobieństw. Chciałbym w tym
miejscu nieśmiało postawić hipotezę - któr ej r zetelnym udowodnieniem nie zajmię się
w r amach tej pr acy - że istnieć mogą nie tylko str uktur alne ale i genetyczne związki
między

opisem,

światopoglądem

obr azowaniem
szamańskim.

O

duchowych
tym,

co

per ypetii
pr zemawia

Konr ada
za

a

r ytuałem

i

takim stwier dzeniem,

nadmienię jedynie pokr ótce. Nie ulega wątpliwości to, że w okr esie Prelekcji
paryskich Mickiewicz dysponuje już pewnym zakr esem wiedzy na temat tego systemu
r eligijnego. W wykładzie na temat „literatury zsyłkowej” (cytowanym już niniejszej
pr acy) zwr aca uwagę na kilka elementów szamanizmu, któr e, par alelnie, dostr zega u
Polaków na wygnaniu sybir skim. Oto wypowiedź pr elegenta:
„Sybir, ta kraina milczenia i grozy, jest razem krainą bardzo rozwiniętego
życia duchowego. Jedyna znana tam religia to szamanizm. W szyscy podróżnicy,
sądząc szamanów podług ogólnie przyjętych wyobrażeń, uważają ich za kuglarzy;
nie przywiązują żadnej wagi do ich praktyk; nie chcieli nawet nigdy zbadać
dokładnie istoty ich wierzeń. Na podstawie wiadomości w książce ogłoszonej przed
kilku laty przez bezimiennego autora polskiego 4 5 , można już po trosze wyjaśnić,
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czym jest szamanizm.
Szamani - powiada autor - są ludźmi o szczególnym ustroju duchowym.
Pomiędzy dziećmi rozpoznaje się już przyszłych szamanów; sa to przeważnie chłopcy
smutni, unikający towarzystwa, uchodzący w stepy i żyjący z przyrodą, z Bogiem.
Jedynie oni sa organem natchnień naprzyrodzonych, oni jedynie posiadają pojęcia
moralne, wśród Syberian oni wyrażają życie duchowe.
W ygnańcy i wszyscy skazańcy zesłani na Sybir są także niejako szamanami.
Oderwani od społeczności, skazani żyć samotnie, zgłebiać aż do dna własnego
ducha, muszą oni rozstrząsać przeszłość, muszą - że tak się wyrażę dokonać
rachunku sumienia” 4 6 (podkr . W.G.).
Nasuwa się zatem pytanie: czy dziesięć lat wcześniej, w czasie pisania Dziadów
w Dr eźnie, poeta posiadał już jak powyżej znajomość pr oblematyki szamanizmu,
któr a to wiedza mogłaby stanowić mater iał inspir ujący do tego, co dzieje się w II i
III scenie ar cydr amatu? Wydaje mi się, że odpowiedź może być twier dząca.
Pięcioletni pobyt w Rosji niedoszłego studenta or ientalistyki 4 7 - już wcześniej (co
widać w II części Dziadów) zainter esowanego pozachr ześcijańskimi i ar chaicznymi
tr adycjami r eligijnymi - nie mógł chyba nie dostar czyć mu wiedzy na ten temat.
Państwo car ów, w głąb któr ego musiał wyjechać poeta, r ozciągało się daleko na
wschód, na Syber ię, gdzie „mamy do czynienia z klasyczną postacią szamanizmu,
najdokładniej opisywaną pr zez podr óżników i naukowców poczynając już od XVIII
wieku” 4 8 .

Szamanizm

w

okr esie

pobytu

Mickiewicza

w Rosji

był

w części

eur opejskiej imper ium nie tylko znany, ale już wtedy fr apujący dla jej mieszkańców.
Poeta początkujący wtedy jako wieszcz-impr owizator , pr óbujący r ozedr zeć zasłony
pr zyszłości, nie mógł chyba nie zainter esować się wieściami o specjalistach od
„widzenia przeszłości i przyszłości” (wykład XXIV) za jakich uważano szamanów w
Rosji 4 9 .
Nie będę dalej dr ążył tematu, popr zestanę na jego zasygnalizowaniu. Jeśli
spr awa

miałaby

szczegółowych

pr zybr ać
badań

postać

dobr ze

biogr aficznych,

udowodnionej

tezy,

histor ycznoliter ackich

domagałaby
i

się

oczywiście

por ównawczych. T oteż kończę r ozdział ten jedynie hipotetycznym stwier dzeniem, że
Konr ad i Ksiądz Piotr to par a bohater ów, któr a czer pie swój wzór z - co jest wielce
pr awdopodobne - znanej Mickiewiczowi szamańskiej par y: mistr z-adept. Jak w
jednym, tak i w dr ugim pr zypadku chodzi o par ę ludzi, co, słowami pr ofesor a, są dla
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wspólnoty

„organem

wyr azicielami

„życia

natchnień

nadprzyrodzonych”

duchowego”

(wykład

XXIV).

i
W

w

najwyższym

wykładach

stopniu

Prelekcjach

paryskich jest teza o:
„wpływie życia wygnańczego i myśli pobudzonych wygnaniem - na literaturę
c h a r a k t e r

n a r o d u

i

p o l s k i e g o” (podkr . W.G.). Zajmując się

symboliką wegetacyjną (r ozdział III) wskazaliśmy na ar chetypowy, wzor cowy dla
kształtu pr zyszłości obr az odr odzenia zesłańców w Terra Mater Syberia. T er az
możemy dopowiedzieć, że Mickiewiczowskie:
„s ą

t a k ż e

n i e j a k o

s z a m a n a m i”

konstytuowało wyobr aźnię i światopogląd poety już chyba w czasie powstawania III
części Dziadów. Szaman - człowiek o „szczególnym ustroju duchowym” jawi się w
ten sposób jako wzór człowieka nowej epoki; ar chaiczne ma być ożywcze a nawet
zbawienne dla pr zyszłości - odkr ywamy to w Dziadach pr zekonani, iż zostało w
dr amacie oznajmione na ponad sto lat pr zec Eliadem. Poeta (zgodnie z Gustawowym
wymogiem „Przywróć nam Dziady” - część IV) z ar chaicznego obr zędu szamańskiego
czyni wzor zec nar odzin bohater a nowych czasów. Bohater -chr ześcijanin-szaman to
obecny w III części Dziadów war iant Człowieka-Syntezy, któr y ma być obywatelem
świata widzianego oczyma Księdza Piotr a, świata, o któr ego r ychłe ur zeczywistnienie
nasz wielki poeta dopominał się do końca swych dni nie tylko słowem ale i czynem.
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który ra z jesz cz e z na jduje się u podsta w kolejnego cz łonu Mickiewicz owskiego cyklu.
Źródłem prz ywoła nych wz orców są dwa

komplementa rne ga tunki średniowiecz nego

dra ma tu i tea tru, z których pierwsz y powoła ny z osta ł do prez enta cji mitu «ż ywego»,
drugi - wykła du wynika ją cych z mitu na ka z ów etycz nych; bliskie były one epoce
Mickiewicz a dz ięki Faustowi Goethego, operz e roma ntycz nej, itd.” J . Skucz yński,
Podstawy obrzę dowe a prze strze ń te atralna w «Dziadac h». „ Pa miętnik Litera cki”
1988, z . 2 s. 38.
13

W . Kuba cki, Arc y dramat Mic k ie wic za. Studia nad III c zę śc ią „Dziadów”. Kra ków
1951, s. 50.

14

Ta mż e, s. 50.

15

„ «W imię Ojc a i Sy na, i Duc ha Świę te go, Ame n. Zak linam c ię , duc hu nie c zy sty ...» kościelna formuła egz orcyz mu” . Prz ypis w: A. Mickiewicz , Dziady (w:) Dzie ła
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poe ty c k ie , t. III. W a rsz a wa 1992, s. 195.
16

W . Kuba cki, j.w., s. 51.

17

Ta mż e, s. 52.

18

Ten a rcha icz ny motyw pobrz miewa z ca łą siłą w ewa ngelia ch: „ J eśli (...) nie sta niecie
się ja ko dz ia dki, nie wejdz iecie do królestwa niebieskiego (Ma t. 18,3)” . „ Kto nie
prz yjmie królestwa boż ego ja ko dz iecko, nie wejdz ie do niego (Łuk. 18,17)” .
Regres do dz ieciństwa , do posta ci płodowej cz y noworodkowej, to odz yska nie
pierwotnej niewinności, sta nu prz edgrz esz nego, to z a równo regenera cja duchowa ja k i
cielesna (uz drowienie). Pisz e Elia de: „ Podobnie ja k z a ra z po roz wią z a niu kła dz ie się
dz iecko na z iemi, by pra wdz iwa ma cierz uz na ła je z a swoje i z a pewniła mu boską
opiekę, ta k też kła dz ie się na z iemi a lbo na wet z a grz ebuje w niej dz ieci i dorosłych w
ra z ie choroby. Obrz ęd ten odpowia da

n o w y m

n a r o d z i n o m. Symbolicz ne

pogrz eba nie, cz ęściowe lub ca łkowite, ma tą sa mą wa rtość ma gicz no-religijną co
z a nurz enie w wodz ie, chrz est. Chory podlega dz ięki temu regenera cji; rodz i się na
nowo. Za bieg z a chowuje swą skutecz ność, gdy chodz i o z ma z a nie cięż kiego grz echu
lub ulecz enie z choroby psychicz nej (...) Grz esz nika umiesz cz a się w becz ce a lbo w
dole wykopa nym w z iemi, a gdy wyjdz ie sta mtą d, mówi się, ż e «urodz ił się po ra z
wtóry z łona ma tki».
Inicja cja obejmuje obrz ędową śmierć i z ma rtwychwsta nie. W z wią z ku z tym u
wielu ludów pierwotnych neofitę symbolicz nie z a bija się, grz ebie w dole i pokrywa
liśćmi. Gdy wsta nie z grobu, uwa ż się go z a n o w e g o

c z ł o w i e k a , gdyż

urodz ił się po ra z drugi, b e z p o ś r e d n i o

z

m a t k i

k o s m i c z n e j” .

M. Elia de, Sac rum, mit,

historia. W a rsz a wa 1974, s. 144-145.
19

Cyt. z a : W . Kuba cki, j.w., s. 63.

20

K. Górski, Prze zwy c ię że nie prome te izmu w „Dziadac h” (w:) Księ ga pamiątk owa k u
uc zc ze niu 40 - le c ia prac y nauk owe j prof. dra J uliana Kle ine ra. Łódź 1949, s. 265,
273.

21

Ta mż e, s. 273.

22

Owo prz eciwsta wienie roz umu i wia ry ta k cha ra kterystycz ne dla Mickiewicz a ja k i
ca łego roma ntyz mu jest tema tem intrygują cym umysły róż nych epok. Niez wykle
interesują co w tej kwestii wypowiedz ia ł się rosyjski myśliciel na stronica ch swej
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ksią ż ki Ate ny i J e rozolima (opublikowa nej po ra z pierwsz y w 1938r.). Pewne wą tki
ta m obecne moż na porówna ć z obecnością podobnych w III cz ęści Dziadów. Zda niem
Sz estowa roz um „ «Poż ytecz ny i potrz ebny ja ko na rz ędz ie w ręka ch cz łowieka , na
miejscu pra woda wcy i ca ra wsz echświa ta prz eista cz a się w stra sz liwą groź bę dla
wsz ystkiego co ż ywe» (...) kultura na wskroś ra cjona lna jest kulturą tota lności i
koniecz ności, prz emocy i nietolera ncji (...)” . Na tomia st «In te ne bris fide i - w
mroka ch wia ry» upa truje myśliciel „ «z ba wienie cz łowieka , z ba wienie od grz echu
pierworodnego, od wiedz y, od śmierci ... (...) Dopóki nie wyrwiemy się z wła dz y
Sokra tejskiej wiedz y, dopóki nie odz yska my wolności do niewiedz y, dopóty będz iemy
niewolnika mi owego stra sz nego opęta nia , które prz eobra ż a cz łowieka z re s c ogitans
w asinus turpissimus»” . Cyt. z a : C. W odz iński Ate ny , J e rozolima, Rzy m ... (w:) L.
Sz estow, Ate ny i J e rozolima. Kra ków 1993, s. 22, 47.
Na tema t upa dku ludz kości w wyniku pryma tu Roz umu roz pisuje się ta kż e
Cz esła w Miłosz w ksią ż ce Zie mia Ulro. W a rsz a wa 1982, z wł. s. 145-196.
23

„ W a cła w Borowy da ł wykła dnię Mickiewicz a ja ko «poety prz eobra ż eń» (...) moż na
powiedz ieć, ż e będą c «poetą śmierci», był jednicz eśnie Mickiewicz z a równo «poetą
ż ycia », ja k i «poetą prz eobra ż eń». J .Kolbusz ewski, Śmie rć u Mic k ie wic za, (w:)
Księ ga w 170 Roc znic ę Wy dania „Ballad i romansów” Adama Mic k ie wic za, red. J .
Kolbusz ewski.

W rocła w 1993,

s.

137,

153.

W . Borowy, Poe ta prze obraże ń.

„ Twórcz ość” 1948, nr 12.
24

„ J uż z perspektywy va n Gennepa powiedz ieć moż na , ż e podmiot rytua łu tra ktuje jego
wykona nie ja ko niez będny element z mia ny

rz ecz ywistości - cz y to społecz nej, cz y

kosmicz nej. W odniesieniu do rite s de passage stwierdz a ł on z resz tą jednoz na cz nie,
ż e poma ga ją one z mia nie sta tusu jednostek i grup” . M. Buchowski, W . J . Bursz ta , O
założe niac h inte rpre tac ji antropologic zne j. W a rsz a wa 1992, s. 64.
25

M. Elia de, Mity , sny i miste ria. W a rsz a wa 1994, s. 208, 234-235.

26

M. Elia de, Sac rum ... s. 136-138, 145.

27

Ta mż e, s. 145.

28

M. Elia de, Mity ... s. 236.

29

Ta mż e, s. 218.

30

Ta mż e, s. 218

31

W ycz yta ć to moż na w słowie wstępnym do II cz ęści Dziadów.
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32

„ W iększ ość systemów religijnych odrz uca tę konsekwencję, choć mistycz ne ich
odga łęz ienia skła nia ją się na wet w obrębie chrz eścija ństwa do prz yjęcia ta kiej
moż liwości.
Filoz ofia a lchemicz na , choć pod ścisłymi kryptonima mi, głosiła ją z a wsz e. Pod
jej sugestią Goethe wprowa dz ił tę perspektywę do Fausta i pewne wypowiedz i
Mefista wyra ż a ją świa domość tego, który ta k się trudz i na d roz siewa niem z ła na
z iemi, ż e z biory będą z ebra ne osta tecz nie w niebie i to z jego - Mefista , udz ia łem w
nowej, a prz ecież od pocz ą tku jemu prz ypisa nej roli a lter ego «Sta rsz ego Pa na ».
W edług Goethego na końcu dz iejów dia beł z niknie z widowni, gdyż oka ż e się tylko
prz ejściowym a spektem Stwórcy - ja ko a ntytez a niez dolna do sa moistnego bytu i
cz a rny cień jego świa tła . Zło nie jest wiecz ne - nie było go u pocz ą tku stworz enia i
nie będz ie mu towa rz ysz yło po z a kończ eniu dz iejów.
W wiz ji Ks. Piotra z a kończ enie nie z a wiera ż a dnego tekstowego wykła dnika z ła
(...)” . Z. Kępiński, j.w., s. 269.
Tema tyką tą z a jmuje się Lesz ek Koła kowski w a rtykule Czy diabe ł może by ć
zbawiony ?, który sta nowi roz dz ia ł ksią ż ki Czy diabe ł może by ć zbawiony i 27 innych
k azań. Londyn 1984, s.149-157.

33

M. Elia de, Mity ... s. 217

34

M. Elia de, Szamanizm i arc haic zne te c hnik i e k stazy . W a rsz a wa 1994, s.53.

35

Fenomen z dobywa nia „ cudownych mocy” prz ez sz a ma nów, eksta tyków i mistrz ów
duchowych róż nych tra dycji religijnych opisa ł w swych ksią ż ka ch rumuński ba da cz ;
m.in.

w

wielu miejsca ch prz ytocz onego tu Szamanizmu

ora z

w pra cy J oga.

Nie śmie rte lność i wolność . Pa sjonują cym z ja wiskiem byłoby wska z a nie na pa ra lele
cz y na wet z wią z ki międz y tymi koncepcja mi a roma ntycz nym pojmowa niem poetywiesz cz a . W . W eintra ub pisz e: „ Sa int-Ma rtina a poteoz a poety-proroka współgra ła z
niebosięż nymi a spira cja mi roma ntyków, dosta rcz a ła świa topoglą dowej podbudowy
tym a spira cjom, syciła pocz ucie mocy i wa ż ności roma ntycz nego poety (...) w jego
roz umienu tylko prorok mia ł pra wo na z ywa ć się poetą (...) tylko ta uma turg mia ł
pra wo być poetą . I dla tego to w jego roz wa ż a nia ch historycz no-poetyckich jedynie
prorocy biblijni, jeśli nie licz yć mitycz nych poetów cz a sów pierwotnych, w pełni
z a sługiwa li na mia no poety (...) prz ekona nie o tkwią cej potencja lnie w cz łowieku
nieogra nicz onej mocy ma gicz nej to dla Sa int-Ma rtina ta ki sa m a rtykuł wia ry ja k
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wsz echmoc Boga ” . Perspektywy te ba rdz o pocią ga ły Mickiewicz a : „ Słowa Ducha o
ma gicz nej mocy cz łowieka ma my więc w Dziadac h percypowa ć ja ko obja wienie
pra wdy” . W . W eintra ub, j.w., s. 118-119, 200.
„ ... w pojęcia ch Mickiewicz a poeta sta je się synonimem świętego” .
S. Pigoń, Wie szc zby Mic k ie wic za, Kra ków 1932, s.8-9.
36

M. Elia de, Szamanizm ... s. 72. Por. Duc h, światło, nasie nie , (w:), Ok ulty zm, c zary ,
mody k ulturalne . Kra ków 1992, s. 112-149.

37

Zob. M. Elia de, Szamanizm ... ora z tegoż Historia wie rze ń i ide i re ligijny c h, t. III.
W a rsz a wa 1995, s.13-20. Pona dto: J .S. W a silewski, Podróże do pie k ie ł. Rze c z o
szamańsk ic h miste riac h. W a rsz a wa 1979.

38

Konsekwencją tego będz ie prz yjęcie prz ez poetę skra jnego dogma tu towia ńsz cz yz ny,
ż e „ losy ca łego rodz a ju ludz kiego z osta ły osta tecz nie uz a leż nione od «wielkiego
cz łowieka » cz y kilku «wybra nych i powoła nych» męż ów opa trz nościowych (...) Dla
Mickiewicz a Towia ński był jedna k nie tylko «najwię k szy m filozofe m i mę drc e m wie k u
nasze go».

Również

Cz łowiekiem-W z orem,

Cz łowiekiem-Syntez ą ,

„ nac zy nie m,

narzę dzie m, organe m Słowa” . J ego usiłowa nie nie z a myka się w obrębie wiedz y,
obejmowa ło ta kż e sferę ż ycia , prz era bia ją c nie tylko cz łowiecz ą Świa domość, a le i
ludz ką istotę dociera ją c do na jistotniejsz ych treści egz ystencja lnych (...) Obejmują c
wsz elkie pla ny egz ystencji jednostkowej - sfer wiedz y i cz ynów, myśli, ucz uć i woli z nosił (...) dysona ns międz y idea łem i powsz edniością

(...) Mickiewicz uz na ł w

Towia ńskim «Mistrz a w historii, i w filoz ofii, i w poez ji, i w polityce». Ale nie tylko.
Również prz ewodnika we wsz ystkich okolicz nościa ch codz iennego ż ycia , twórcę tedy
na uki ż ywej, tota lnej - integra lnego świa topoglą du” A. Sikora , Posłannic y Słowa.
Hoe ne -Wrońsk i, Towiańsk i, Mic k ie wic z. W a rsz a wa 1967, s. 298-300.
W a rto to wspomnieć o ma ją cych chyba wpływ na te poglą dy koncepcja ch ta kich
myślicieli ja k Anglik Sha ftesbury i Niemiec Sulz er. Chodz i o „ wysokie pojęcie poety,
jednostki wyż sz ej pona d tłum ludz i o wyją tkowym wyposa ż eniu w moce duchowe, w
da r widz enia wyż sz ych świa tów, wyż sz ych pra wd. «Z temi ta lenta mi moż e się poeta
ucz ynić prorokiem, na ucz ycielem i dobrocz yńcą swego na rodu, a na wet wsz ystkich
uksz ta łconych na rodów (...)». W ywodz ił i uz a sa dnia ł krytyk historycz nie, ż e nie tylko
poez ję, a le i obycz a jowość, porz ą dek pra wny i etycz ny ludz kości stworz yli ta cy
wła śnie wybra ńcy boż y, poeci-wiesz cz owie (...) ta kie to pojęcie poety i poez ji
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sta nowi podwa linę świa domości estetycz nej młodego roma ntyz mu” . S. Pigoń, j.w., s.
6-7.
39

M. Elia de, Historia ... t. 3, s. 14.

40

M. Elia de, Szamanizm ... s. 29, 120.

41

M. Elia de, Historia ... t. 3, s. 14-15.

42

J a ko na ka z posz ukiwa nia duchowego mistrz a prz ez ka ndyda ta , który wstą pił na drogę
prz emia ny na leż y chyba interpretowa ć słowa Księdz a Piotra skierowa ne do Konra da
w sc. VIII:
(...) Szuk aj mę ża, c o wię c e j niźli oni umie ;
Poznasz, bo c ię powita pie rwszy w Imię Boże .
Słuc haj, c o powie ... (w. 631-633)

43

M. Elia de, Historia ... t. 3, s. 15.

44

Ta mż e, s. 18.

45

Chodz i o Wiadomośc i o Sy be rii i podróże w nie j odby te w latac h 1831, 1832, 1833,
1834. W a rsz a wa 1937 - a utorstwa J óz efa Kobyłeckiego. Zob. Obja śnienia (w: ) A.
Mickiewicz , Dzie ła. Wy d. Narodowe ... t. X, Kra ków 1952, s. 440.

46

Ta mż e, s. 287.

47

Zob. M. Derna łowicz , Adam Mic k ie wic z. W a rsz a wa 1985, s. 112.

48

J . S. W a silewski, j.w., s. 13.

49

J a k pisz e a utor ksią ż ki o sz a ma ńskich misteria ch: „ sz a ma niz m (...) dominowa ł w
ż yciu umysłowym a utochtonicz nych ludów Syberii, a i nie tylko ich. W wioska ch
rosyjskich osa dników tra fia li się niegdyś «sz a ma ni-chrz eścija nie», z XVII wieku
z na my prz ypa dki loka lnych wojewodów, którz y z a ma wia li sea nsy sz a ma ńskie, a by
z a pobiec groż ą cemu im z djęciu z e sta nowiska . Ta kż e i poź niej korz ysta li z e
z na chorskich i wróż bia rskich usług sz a ma nów ca rscy urz ędnicy i kupcy, z esła ńcy,
którz y - z a ma wia ją c sea ns sz a ma ński na okolicz ność da lsz ych swych losów, sta nu
opusz cz onej rodz iny itp. - poz osta wili na m mniej lub ba rdz iej dokła dne ich opisy” .
Ta mż e, s. 17. W ieści o tym musia ły w ja kiś sposób dociera ć na z a chód od Ura lu.
Tenż e a utor prz yta cz a fra gmenty ksią ż ki wyda nej w II połowie XVIII w. w
W ilnie, a więc teoretycz nie mogą cej być lekturą młodego Mickiewicz a , tra ktują cej w
jęz yku polskim o sz a ma niz mie:
„ Nieba ga telny wkła d - pisz e W a silewski - w poz na nie wierz eń ludów Północy
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wnieśli

też

Pola cy.

Pierwsz ą

boda j

wz mia nkę

o

sz a ma niz mie

w

na sz ym

piśmiennictwie z a wiera rela cja Ludwika Siennickiego (wz iętego do niewoli prz ez
wojska rosyjskie w 1707r.) z jego prz ymusowego pobytu na Syberii, opublikowa na w
W ilnie (...) w 1754 r. (...) tytuł Dok ume nt osobliwe go miłosie rdzia bosk ie go (...) z
napomnie nie m o mnie j znany c h Mosk ie wsk ie go Państwa Krainac h (...) (...) J est
krótka rela cja z prz ebytej drogi i pobież ne wz mia nki o obycz a ja ch na potka nych
ludów; ta k więc o J a kuta ch pisz e a utor na sz m.in. : «z a Boga ma ją ła będz ia , na
miejscu popów Sz a ma nów ma ią , którz y cz a rnoxięską na ukę umieią , a ubra wsz y się w
ż ela z ne ka ra ceny biją w bębny, a na te bębnienie prz ychodz i dia beł w posta ci
ła będz ia , y roz ma wia z Sz a ma nem ja ko cz łowiek, powia da ią c ka ż dą rz ecz , o którą się
go Sz a ma n pyta , co się ma urodz ić, kto ma umrz eć y ja kie kto ma mieć sz cz ęście w
strz ela niu, w łowieniu ryb y insz ych okolicz nościa ch»” . Ta mż e, s. 20-21. W a rto
z wrócić uwa gę, ż e w opisie tym poja wia ją się motywy, o których mówiliśmy w
niniejsz ym roz dz ia le: rola demonów, dia błów w uz yska niu wiedz y o prz ysz łych
wypa dka ch; roz mowa sz a ma na z duchem piekielnym. J est to prz ykła d ź ródła , które
da wa ło polskim cz ytelnikom ja kieś wyobra ż enie o sz a ma niz mie na długo prz ed
wyda ną w 1837 r. rela cją J . Kopcia , z której skorz ysta ł na pa ryskiej ka tedrz e
Mickiewicz we W ykła dz ie XXIII i XXIV Kursu drugiego Lite ratury słowiańsk ie j.
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Część trzecia

WSPÓLNOTA JAKO WARUNEK
ODRODZENIA
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ROZDZIAŁ VII
BOHATER A WSPÓLNOTA LUDZKA

1.
Pisanie o idei śmier ci i odr odzenia w III części Dziadów z pominięciem
Mickiewiczowskiej idei (mitu) wspólnoty byłoby wyr zuceniem poza nawias r ozważań
sensów nader istotnych i ważkich. Zacznę od tego, że Konr ad potr zebuje wspólnoty w
sensie zar ówno psychologicznym jak i metafizycznym. Po pier wsze to gr upa
pr zyjaciół

utwier dza

go

w

jego

niezwykłości

„ponurego

poety”,

któr y

„o

przyszłości, jak Cygan powiada” (sc. I, w. 168). Jak pisze Mar ia Cieśla Kor ytowska:
„Konr ad zdaje się tu być alter ego poety; tym, kto co pr awda dystansuje się od
pr zyjaciół, ale kto wśr ód nich znajduje swój natur alny kontekst. Pod koniec życia
taki kontekst stanowili dla Mickiewicza towiańczycy - ale tego już w kształt liter acki
nie ujął” 1 .
Zaś Alina Witkowska pisze na ten temat następująco:
„W końcu jeśli filomaci i filar eci tak dobr ze psychicznie znieśli więzienie i
pr oces, to właśnie dzięki swej scementowanej wspólnocie, dzięki poczuciu, że między
apar atem śledczym a każdym z nich znajduje się zbior owość gr upy, któr a wspólnie
czuje, myśli, r eaguje i pr owadzi gr ę z pr ześladowcą. Zr esztą także Mickiewicz - co
podkr eślał wielokr otnie - r ównowagę psychiczną odzyskał właśnie w więzieniu, stając
się «prawie wesołym». Po r az ostatni bowiem powr ócił do gr upowej społeczności
filomackiej i r az jeszcze doznał kojącego wpływu jej działania” 2 .
War to pr zypomnieć za Mar tą Zielińską jak to w okr esie r omansu z Mar ylą i
pisania IV części Dziadów, czyli na kilka miesięcy pr zed znalezieniem się w celi u
Bazylianów, Adam:
„Niczego nie taił pr zed pr zyjaciółmi. Byli mu dor adcami, komentator ami,
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kibicami, kr ytykami, pocieszycielami. Najintymniejsze wyznania kochanków - te do
spalenia pr zeznaczone - pr zechodziły pr zez ich r ęce. Oni składali Mar yli r elacje o
Adamie, a Adamowi o Mar yli. Odwiedzali ich i pisali spr awozdania z tych odwiedzin.
I wszystko wspólnie pr zeżywali. Każdą zmianę humor u, chor obę, kr yzys, nadzieję” 3 .
Pod wpływem wypadków z lat 1822 - 1823 poeta miał sposobność odczuć
bar dzo silnie, że istnieje inna niż gr upa pr zyjaciół, szer sza od niej wspólnota, w
któr ej człowiek jako jednostka może znaleźć opar cie i pomoc w sytuacjach
szczególnych zagr ożeń, nie będąc pozostawionym samemu sobie w obliczu zła.
Wspólnotą tą, wr az z upływem czasu cor az bar dziej znaczącą dla Mickiewicza, jest
n a r ó d.
„Mickiewicz po wyjściu z więzienia - pisze Mar ia Der nałowicz - pr zebywał w
Wilnie, lato spędził w Kownie. Już znając wyr ok napisał wier sz Majtek (…)
Zmuszony do odpłynięcia na zawsze od r odzinnego br zegu majtek na zgor szone
zapytania, czemu w takich okolicznościach jest pogodny, odpowiada:
Lecz dziś rozpaczą nię będę grzeszył,
Bo nim te brzegi odpłynę,
Bóg mię widokiem nowym ucieszył;
Poznałem zacną rodzinę.
(w. 29-32)
Rodzina ta, matka i cór ka, miały odwagę pomagać tym, któr zy nar azili się
pr zemocy. Majtek jest oczywiście wyr azem wdzięczności dla r odaków, któr zy
okazywali pomoc uwięzionym, ma jednak swój głęboki sens. Ostatni okr es, okr es
pr zer ażenia i - mimo tego pr zer ażenia - solidar ności, współczucia, cywilnej odwagi,
jaką wykazywało Wilno w miesiącach pr ocesu, ukazał Mickiewiczowi pr awdziwą
duszę nar odu. T o społeczeństwo któr e osądził jako pogodzone ze swoim losem,
skłonne do ugody dla spokojnego i wygodnego życia, okazało w dniach pr óby
patr iotyzm i godność. Cechy te nie były więc właściwością gar stki wybr anych.
Majtek to wyr az wiar y w nar ód, jego pr zyszłość:
Poznałem! … Przyszłość mię nie zastrasza.
Sterniku! żagle do góry!
Jedźmy! Nie zginie ojczyzna nasza,
Gdzie takie żony i córy.
(w. 45-48)
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„(…) Za wywożonymi uczniami, za uwięzionymi studentami stała opinia miasta,
pr zer ażonego, ale solidar nego z pr ześladowanymi. Dbano o żywność, pościel, nawet
książki

dla

oskar żonych.

Postawa

społeczeństwa

i

współwięźniów pr zełamała

poczucie osamotnienia u Mickiewicza (…) «Ja zacząłem być wesół u ojców
Bazylianów» - powie później. Wypadki, któr ych był świadkiem i współuczestnikiem,
wyr wały go ostatecznie z beznadziejności egotyzmu (…) Nieszczęśliwy kochanek,
zbuntowany Gustaw napr awdę umar ł w bazyliańskiej celi” 4 .
Pr zeżycie wspólnotowej więzi stało się czynnikiem istotnej pr zemiany bohater a
ar cydr amatu, powiem więcej (akcentowaliśmy to i akcentować będziemy w niniejszej
pr acy): więź ze wspólnotą nar odową jest w III cz. Dziadów c ondic io sine qua non
prz emia ny cz yli
o d r o d z e n i a boha tera .

Badania biogr aficzne i liter atur a tekstów poety pr zekonują nas, iż z pr zeżyć
młodzieńczych Mickiewicz wyniósł niezwykle wysokie wyobr ażenie o wspólnocie
międzyludzkiej, jej nie dającej się pr zecenić r oli w życiu jednostki. Można stwier dzić
też, że aspekt psychologiczny pr zeniósł on na płaszczyznę metafizyczną, gdzie
jednostka bez wspólnoty bliźnich obyć się nie może. Już pr zed dziełem napisanym w
Dr eźnie

pr oblem

ten

r ozmaicie

for mułował.

Zacytujmy

za

Mar ią

Cieślą

-

Kor ytowską:
„… zapomnienie ma wiele wspólnego ze śmier cią, a pamięć z jej uchyleniem.
Obr zęd Dziadów nie tylko na tym polega, by pomóc bliskim pr zekr oczyć gr anicę
śmier ci t a m, ale i

z

p o w r o t e m. Jego dr uga

część, wspominanie «ojców dziejów», to wskr zeszanie ich w zbior owej pamięci i
pomoc

już

nie

w

ostatecznym

opuszczeniu

padołu

ziemskiego,

lecz

w

zmar twychwstaniu. T en, kto umar ł w ludzkiej pamięci, umar ł na dobr e, a kto ( i co)
w niej żyje - tr wa. Obok więc śmier ci i życia istnieje tr zeci obszar , obszar p a m i ę
c i.

Cała część IV r ozgr ywa się w nieokr eślonym obszar ze pomiędzy życiem,

śmier cią a pamięcią, pr zywołanym wspomnieniem (…). Pamięci oczekiwał od ludzi
Młodzieniec zaklęty, a już tylko od jednego człowieka oczekuje jej Gustaw. Bez
pamięci na wieki pójdzie «śmierci drogą», pr zestanie istnieć. T emat pamięci jako
sposobu utr zymywania pr zy życiu dr ążony był pr zez Mickiewicza od dawna, np. w
Konradzie W allenrodzie. Dotyczy nie tylko sposobu istnienia jednostki, ale też i
zbior owości, jaką jest nar ód (por . Pan Tadeusz, cz. III Dziadów). Polska po

182

r ozbior ach istnieje dla niego w taki właśnie sposób; nie jest upior em z wier zeń
ludowych, z fantastyki r odem, lecz bytem r zeczywistym pr zez to m.in., że istnieje w
obszar ze pamięci. Część II i IV wpr owadza nas w świat, w któr ym takie istnienie jest
możliwe, w świat metafizyki; część III już się w tym świecie r ozgr ywa. (…)
Ważnym a często niedocenianym zagadnieniem Dziadów jest wzajemny stosunek
jednostki i zbior owości or az zadania, jakie one mają względem siebie do spełnienia.
Wiąże się to bezpośr ednio z w i z j ą

c z ł o w i e k a, jaką zawar ł w tym utwor ze

Mickiewicz (podkr . W.G.).
(…) Gustaw w imieniu gr omady upomina się, by Ksiądz nie odr zucał tego, w co
jego «pobożne wierzyły pradziady», czyli o ciągłość tr adycji kultur owej i o to, by nie
zapr zepaszczać, nie pr zekr eślać tego, co ze sobą niosła. Kultur a nie znosi nagłych
cięć - dowodem Ustęp.
Jednostka żyje, póki żyje w pamięci gr omady, nie tylko w części II, ale i w
części I; Młodzieniec zaklęty czuje się już umar ły, gdyż zapomniano o nim i o jego
histor ii. Jednostka r omantyczna, tak Gustaw jak i Dziewica
n u d z i się w gr omadzie, jest aspołeczna, ucieka od gr omady, od
innych, szuka innej jednostki - i to wyr wanie kończy się fatalnie. (…)
Zbior owość z III części (…) to już nie ludowa gr omada, to zbior owość
histor yczna. Ci młodzi, wykształcenie, świadomi są swej pr zynależności już nie do
wspólnego obr zędu, lecz do wspólnego nar odu. Ich punktem odniesienia jest n a r ó
d, nie g r o m a d a. (…)
Obecność na kar tach mickiewiczowskiego dr amatu postaci znanych z nazwiska,
poglądów i losów nie miała zapewne na celu tylko uczczenia jednych, a potępienia
dr ugich. Jest to pr aktyczna r ealizacja zasady pamięci, tu już nar odowej, nie
gr upowej. (…) T o pr zede wszystkim ocalenie dla «Pieśni» czy «powieści» elementów
r zeczywistości, któr ymi pr zyszłość będzie się żywić i któr e będzie pr zywoływać - jak
dobr e i złe duchy (patr ioci i zdr ajcy). Co zr esztą r obi” 5 .
W toku dalszej części niniejszej pr acy postar am się wykazać, że więzi
międzyludzkiej

łączącej

członków nar odu

pr zypisał

autor

Dziadów absolutnie

kluczowe znaczenie nie tylko w sensie społecznym i psychologicznym, ale właśnie
metafizycznym. Nici tej więzi sięgają od mater ialnej do pozamater ialnej sfer y bytu,
poszer zając zar ówno pojęcie nar odu i ojczyzny o wymiar metafizyczny.
„Nar odowi, któr y utr acił swój byt państwowy, r omantyzm ofiar ował r ozległą,
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niepodległą, niezależną kr ainę ducha (…) w ten sposób pr zekr aczał codzienną
r zeczywistość niewoli i ocalał istnienie Polaków jako poszczególnych jednostek or az
Polski jako całości i wspólnoty duchowej” - stwier dza Mar ia Janion 6 .
Bez owej wspólnoty jednostka nie może zr ealizować nie tylko swych doczesnych
o d r o d z i ć

ale i wiecznych celów i pr zeznaczeń, nie jest w stanie skutecznie

się

jako istota pr zeznaczona do wieczności
w Bogu. Zobaczymy to na pr zykładach bohater ów dr amatu. Słowem, ze wspólnoty
nar odowej Mickiewicz czyni całość na wzór wyznawanej pr zez Kościół „wspólnoty
świętych” (communio sanctorum) 7 .
Jednocześnie twór ca Dziadów snuje r efleksje o niedoskonałości, z jaką bor yka
się

j e s z c z e

tak r ozumiana wspólnota; niedosko-nałości polegającej na nie

zawsze skutecznym spełnianiu posługi - okr eślmy to - „inicjacyjnej”. Chodzi tu o
spr awę por uszoną już w II części Dziadów, gdzie możemy stwier dzić, że:
„to

nie

tylko

jednostka

odr zuca

gr omadę

(r omantyczny

idywidualizm,

niepr zystosowanie itp.), ale i gr omada odr zuca jednostkę, któr a nie mieści się w
okr eślonych pr zez nią r amach; w każdym r azie nie jest jej w stanie pomóc ani za
życia, ani po śmier ci. T en wątek pr zewija się pr zez całą twór czość Mickiewicza” 8 .
Spr awom tym poświęcę dość dużo uwagi, bowiem pr oblem odr odzenia jednostki
ludzkiej w Dziadach

wydaje mi się dziś nie mniej ważny niż - koncentr ująca

większość uwagi badaczy i pr ogr amów szkolnych - pr oblematyka odr odzenia
zbior owości nar odowej pojmowanej głównie w aspekcie odzyskania państwowości,
niepodległości,

wolności politycznej. Moje badania kładą nacisk na tematykę

gr untownej pr zemiany wewnętr znej członków zbior owości or az spr zężoną z tym
tr ansfor mację for m życia społecznego z akcentami na duchowe i metafizyczne
konsekwencje zachodzących pr zewar tościowań.

2.
Pisałem już o tym (w r ozdziale III), że mistyczna, modlitewna
i bazująca na pamięci łączność między zbior owością nar odu a patr iotami-zesłańcamiziar nami jest kanałem pr zepływu istotnych war tości duchowych, któr e z jednej str ony
pozwalają „ziarnu” na pr zemianę, ochr aniając je pr zed bezpłodnym obumar ciem w
obcej ziemi, a z dr ugiej są odr odzeńczymi wzor cami ufundowanymi r ozległej
wspólnocie

pr zez

ofiar ny

czyn

„ziaren”

-

nar odowych

„męczenników”.

W
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ar cydr amacie ten pier wszy aspekt to idąca mistycznym kanałem „ener gia” modlitwy z
ojczyzny zobr azowana jako podanie Konr adowi r ęki pr zez „dobrych ludzi i anioły”
(sc. III, w. 178). Obr azy ze sceny IV jeszcze inaczej ujmują wiar ę w „niewidomą
spójnię”. „Dom wiejski pode Lwowem”, któr y zamieszkuje Ewa, to dom-ostoja
polskości, pr zepełniony wiar ą, modlitwą, pamięcią, tr adycją. Domowa modlitwa za
męczenników, zesłańców nie jest pomysłem liter ackim, to histor yczna r zeczywistość.
W domach istotnie modlono się, kultywowano pamięć swoich w obcej ziemi. Scena IV
stanowi wyr az nadziei w istnienie mistycznej więzi pomiędzy domownikami (kr ajem) i
zesłańcami, między kr ajem a emigr acją wr eszcie.
EW A
Jużem się za ojczyznę moję pomodliła,
Jak nauczono, i za ojca, i za mamę;
Zmówmy jeszcze i za nich pacierze też same.
Choć oni tak daleko, ale to są dziatki
Jednej ojczyzny naszej, Polski, jednej matki.
(…)
Mama na mszę posłała i obchód żałobny
Bo wielu z nich umarło. - Ja pacierz osobny
Zmówię za tego, co te piosenki ogłosił;
(pokazując książkę)
I on także w więzieniu (…)
Jeszcze pójdę, przed Matką Najświętszą uklęknę,
Pomodlę się za niego; kto wie czy w tej chwili
Ma rodziców, żeby się za nim pomodlili.
(sc. IV, w. 2-20)
Istnieje swoisty par alelizm między zar ysowaną w tej scenie międzyludzką
łącznością a więzią panującą między gr omadą żywych i duszami umar łych w
zaświatach w II części Dziadów: wszak los zesłańców i miejsce wygnania (Sybir )
ukształtowane są na podobieństwo pobytu w zaświatach (pisaliśmy o tym).
Z kolei zestawmy pełne życia i r ozkwitu obr azy Widzenia Ewy z obr azem
wydobycia Konr ada z otchłani w sc. III. Zestawienie to wydaje się upr awomocnione
inter pr etacyjnie i uwypukla sens „związku uczuciowego” - „spójni niewidomej”
(Kur s II, Wykład XXIII), o któr ej możemy powiedzieć, że stanowi metafizyczną
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„podbudowę” Dziadów w „kaplicy” z części II, jak i nar odowych Dziadów w III
części ar cydr amatu. Pamiętamy, do Konr ada w otchłani docier a pomoc, któr a jest
skuteczna, gdyż jak obwieszcza Ar chanioł Dr ugi:
(…) płaczą nad nim, modlą się za nim Twoi Anieli
(sc. III, w. 208)
Zaś Ewa to dziewczyna „młoda panienka” spode Lwowa, lecz także dusza anielska,
bowiem Chór Aniołów mówi o niej:
Braciszka miłego sen rozweselmy,
Sennemu pod głowę skrzydło podścielmy (…)
Kochanka naszego piersi okrążmy
Śpiewając i grając latajmy wiankiem,
Nad czystym, nad cichym naszym kochankiem.
(sc. IV, w. 21-35)
Ewa - „młoda panienka”, wzór patr iotki, „str ażniczki” nar odowej pamięci Anioł wr eszcie. Ale to nie wszystkie możliwe skojar zenia. Wr az ze Zdzisławem
Kępińskim sięgnijmy jeszcze dalej:
„Potwier dziwszy czytelnikowi anielskość Ewy pr zez analogię obr azów, jakie
kr eślą nad śpiącą aniołowie, i tych, jakie ona postr zega w swym W idzeniu,
podkr eśliwszy jej czystość, niewinność i pr awo do br ater stwa z aniołami, Mickiewicz
podejmuje dr ugą część W idzenia (…) Pyszny i głośny poeta, błyszczący na
liter ackich hor yzontach, nie dotar ł do Boga, nawet wspinając się w ponadgwiezdne
wyżyny. Do małej, czystej i cichej Ewy zstąpił Bóg sam z niebieskich wysokości.
Wzajemna wymiana wianków każe widzieć w Chr ystusie i Ewie par ę oblubieńców.
(…)
Bohater (Konr ad) odr adza się nie siłą bezpośr ednią swojej pr zemienionej duszy,
tylko tą mocą, jaką mu daje na skutek wewnętr znej jego dojr załości łono ojczyzny,
ziemi, któr a go zr odziła (…) jest on synem ziemi polskiej. Polska jest jego macier zą i
z niej, dzięki niej się odr odzi” 9 (podkr . W.G.).
„Pełne ostatecznie odr odzenie dokonywa się w świetle br zmienia tekstu - na
ser cu Ewy (…) aniołowie otaczający par ę bohater ów (…) odlatują «w niebo, do domu
(…) wesoło». Kończy się więc jakiś pr oces, niewątpliwie pr oces odr odzenia duszy
Konr ada (…) Róża mówi jako mężczyzna, gdyż jest Konr adem, a tą Ewą, na któr ej
ser cu złoży on swe skr onie, jest Ojczyzna - Polonia, mająca iść na mękę. (…) Inny
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typ więzi między bohater em a ojczyzną r ysuje się w Improwizacji - inny w Widzeniu
Ewy

(…)

Konr ad

osiąga

ter az

wr eszcie

dojr załość

do

zr ozumienia

sensu

ogólnoludzkiej misji Polonii w war unkach aktualnej gr ozy dziejów (…) Indywidualny
bohater , sam Konr ad, nie zastąpi Chr ystusa - Polonii jako Zbawiciela ludów, może
tylko pr zyjąć na siebie r olę głosiciela sensu tajemnicy dziejów, r olę apostoła
sakr amentu polskiej kr wi (…)
Ewa utożsamiona z ojczyzną, z Polonią, odr odziwszy na swym łonie głównego,
indywidualnego bohater a dr amatu, Konr ada, pr zemienia się ter az na naszych oczach
w Polskę - Chr ystusa nar odów, mającego iść na śmier telną mękę, któr y zbawi świat co pr zecież opisuje następna scena: Widzenie Ks. Piotr a. Akt złożenia pr zez RóżęKonr ada głowy na ser cu tego Chr ystusa, za wzor em św. Jana w wieczer niku, to
najdonioślejszy moment w pr ocesie pr zeobr ażeń, jakie pr zechodzi bohater w planie
mistycznym, poza deskami sceny: między buntem a pełnym skr omności i poddania
odejściem na «misję» - r ozpoczynającą się wygnaniem i wywiezieniem z kr aju w
ostatniej scenie dr amatu” 1 0 .
W tym miejscu następująca uwaga. Jak wskazałem w r ozdziale popr zednim, już
scena III stanowi zapis istotnych pr zeobr ażeń dokonujących się w osobowości
Konr ada między buntem Improwizacji a wygnaniem - zapis pr zemiany wyr ażonej
for mułami

inicjacji.

Zatem

scena

IV,

któr ej

nie

możemy

odmówić

funkcji

„najdonioślejszego momentu w pr ocesie pr zeobr ażeń” (Kępiński), sytuuje nam się
jako par alelna i symultaniczna do sceny III - zaś obie tr aktować należy jako
nawzajem się dopełniające i pod innym kątem r zucające światło na tajemnicę
wewnętr znej tr ansfor macji bohater a, któr a pr zecież daje się pomyśleć zar ówno jako
dr amat jednostki jak i bar dziej r ozległej całości:
„T o, co dzieje się w symbolicznej war stwie obr azów IV sceny Dziadów,
pr zekr acza wymiar wszelkich dziejów jednostkowych - ur asta do potężnego symbolu
wejścia Polski w nową, nawet dla nie samej nie w pełni jeszcze uświadomioną r olę Zbawiciela i Odr odziciela ludzkości.
Jednak symbol został tak pr zez poetę skonstr uowany, że nie pozostawił poza
jego r amami tr eści obr azujących ewolucję jednostki - pr zeobr ażenia pojedynczej
dr obiny nar odowej w ziar no pr zeznaczone na histor yczny siew.
W tej scenie pr awdziwie, to jest w pełnym wewnętr znym i mistycznym sensie,
obiit Conradus vetus - natus est Conradus novus (umar ł Konr ad star y - nar odził się
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nowy Konr ad); tak jak w pier wszej fazie musiał umr zeć Gustavus, aby w ogóle
zr odził się Conradus - choćby jeszcze i niedoskonały. Pr zez śmier ć wiedzie dr oga do
odr odzenia.
«Polska upadła i powstać nie może, jeżeli nie zerwie zupełnie z przeszłością,
jeżeli nie odrodzi się w duchu (…) Ale odrodzić się nie można, nie umarłszy; nie ma
życia, gdzie nie ma śmierci» - tak pr zemawiał wieszcz Adam do r odaków w Par yżu w
ur oczysty dzień 3 maja 1843 r . (podkr . W.G.)” 1 1 .
Anielska „młoda panienka” Ewa, gdy uznać ją za per sonifikację „Ojczyzny Polonii, mającej iść na mękę” a zar azem macier zy, któr a „odr adza na swym łonie”
Konr ada,

wówczas

otr zymujemy

kolejny,

obok

agr ar nego,

chr ystusowego

i

inicjacyjnego, wielki symboliczny zespół wyobr ażeniowo-ideowy. O ile w scenie III
nar odowa wspólnota jawi się jako ludzko-anielska r ęka, pomocna dłoń podana
Konr adowi i r atująca go z otchłani, pr zez co umożliwiająca odr odzenie bohater a, to
w scenie IV jest ona zbior owością-Ewą-ser cem-macier zyńskim łonem, któr e go
o d r a d z a (czyli poniekąd r o d z i). Jedno i dr ugie ujęcie akcentuje myśl, ideę,
pr awdę, że wspólnota (tu nar odowa) pełni decydującą r olę w pr ocesie pr zemiany,
inicjacji jednostki, nawet stanowi jej war unek konieczny.
Pojawił się już w naszych r ozważaniach obr az matki: Sybir ukazuje się jako
symboliczny gr ób-otchłań (piekielna) ale i par adoksalnie-jako żyzna, odr adzająca
gleba - Matka Ziemia, Terra Mater Syberia („Matka obca”) będąca „łonem”
odr odzenia Konr ada (-ów), nar odu polskiego, wr eszcie zbior owości międzynar odowej
(świata). Jednocześnie czynnikiem „współr odzącym”, symboliczną Matką-Polonią
(Ewą) jest sam nar ód - oczywiście w tej części, któr a modli się, pamięta, „czuje”,
stanowiąc

pełną

„wewnętrznego

ognia”

„głębię”.

Podwójne

macier zyństwo,

współr odzicielstwo nie jest absur dem, dopóki mamy świadomość, że por uszamy się w
świecie symbolicznego i mitycznego myślenia. W tym obszar ze multimacier zyństwo
jest zwyczajnością: ktoś może czuć się jednocześnie dzieckiem konkr etnej kobietymatki jak i matki-Ziemi (genetrix), matki-Kościoła, matki-Ojczyzny (por . Gaude
Mater Polonia), matki-bóstwa - z pewnością nie wymieniłem jeszcze wszystkich
możliwości. Bohater Dziadów dr ezdeńskich symbolicznie odr adza się (r odzi na nowo)
zar ówno z „matki obcej” ziemi jak i matki Polonii (Ewy) jako wspólnoty nar odowej.
A że plan osobisty Konr ada jest, jak powiedzieliśmy, ważny zar ówno „w sobie” jak i
symboliczny, figur alny, toteż stanowi znak, że zbior owość (wciąż niedoskonała
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wspólnota ludzka) tak nar odowa jak i międzynar odowa winny odr odzić się (zr odzić) z
łona autentycznej wspólnoty chr ześcijańskiej, z „anielskiej” Ewy. Spr awę pr zemiany
niedoskonałej wciąż nar odowej wspólnoty we wspólnotę świętych ofiar ników i
r ozmodlonych mistyków (a par alelnie „widzących” mystów) stanowiącą nadzieję
Mickiewicza por uszę na koniec tej części pr acy (r ozdziału VIII).

3.
Mickiewiczowska idea wspólnoty, więzi łączącej jednostkę ze społecznością,
któr a osiąga wymiar metafizyczny, jest kolejnym pr zykładem zaczer pnięcia ze źr ódeł
mitycznego myślenia or az r ytualnego odczuwania. Do głosu dochodzą motywy
powszechne

w

chr ześcijaństwie

wielu

tr adycjach

skończywszy

(nie

r eligijnych:
sposób

od
tu

ar chaicznych
szer zej

zająć

począwszy
się

na

możliwymi

podobieństwami). Zachodzące w tych tr adycjach r elacje między zbior owością a
inicjowanym adeptem - zwykłym członkiem wspólnoty lub wybr ańcem takim jak
szaman, kapłan, pr or ok, wieszcz itp. mogą nam wiele wyjaśnić w spr awie stosunków
panujących między bohater em-zbior owością a bohater em-indywiduum w dr amacie
Mickiewicza. W społeczeństwach tr adycyjnych pr zeżycie pr zez jednostkę kontaktu ze
sfer ą sacrum, a co za tym idzie wewnętr zną pr zemianę, war unkuje wier ząca postawa
wspólnoty; zespół r ól, zachowań, pr zekonań gr upowych stanowi niezbędną atmosfer ę,
można by r zec „łono”, w któr ym może dojr zewać specyficzne doświadczenie duchowe
jednostki. Str onice Szamanizmu dają nam następujący pr zykład:
„… cer emonie, któr e implikują pr zejście z jednej klasy wiekowej do innej lub
pr zyjęcie do jakiegokolwiek stowar zyszenia tajemnego zawsze zakładają szer eg
obr zędów, któr e dają się str eścić w pr ostej for mule: śmier ć i zmar twychwstanie (…)
Celem wszystkich r ytuałów i pr ób jest zapomnienie o pr zeszłym życiu. Dlatego
właśnie w wielu miejscach kandydat, wr óciwszy do wioski po inicjacji, udaje, że
utr acił pamięć; musi się na nowo uczyć chodzić, jeść, ubier ać. Neofici uczą się na
ogół nowego języka i noszą nowe imię. R e s z t a

w s p ó l n o t y

u w a ż a

k a

n d y d a t ó w (podkr . W.G.) podczas ich pobytu na pustkowiu za umar łych i
pogr zebanych lub pożar tych pr zez potwor a czy boga, a kiedy powr acają do wioski,
patr zy się na nich jak na zjawy”. 1 2
W książce J. S. Wasilewskiego czytamy, co następuje:
„Po pr zejściu całej edukacji mistycznej ma miejsce dr amatyczny spr awdzian
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połączony z udzieleniem ostatnich nauk. Ponieważ ów moment, wyświęcenie na
szamana, ważny jest nie tylko dla samego adepta, lecz t e ż
d l a

c a ł e j s p o ł e c z n o ś c i (podkr . W.G.) - r zecz odbywa się w ściśle

okr eślony obr zędowy sposób. T ak więc na odludnym miejscu w głębi tajgi buduje się
dla nowicjusza szałas (…) Stawiają go młodzi, nieżonaci chłopcy - (…) Wokół
kandydata kr ząta się kilka młodych osób: dziewic i młodzieńców - jak mówi star y
opis - «gr zechu jeszcze nie znających». Adept wymaga opieki, leży bowiem w
zamr oczeniu z pianą na ustach, na całym ciele widoczne są wylewy podskór ne, zaś na
stawach utwor zyły się wr ęcz kr wawe wybr oczyny (…) - pr zeżywa własną śmier ć.
(…) inicjacyjne posiekanie i odr odzenie młodego szamana. Jego ostatni akt odbywa
się z udziałem szamana-opiekuna. T o on «podnosi» duszę adepta z podziemi, gdzie
pr zebywała” 1 3 .
Szaman, to zar azem znachor , psychopomos i jasnowidz - pośr ednik między
wspólnotą a sfer ą sacrum: potr zebny wspólnocie, jak i cały czas w niej znajdujący
opar cie dla ur zeczywistnienia mistycznych dokonań. T en sam autor opisuje:
„z myślą o poznaniu pr zyszłości ur ządzone sa specjalne mister ia: szaman ma
okr eślić, czy pomyślna będzie tegor oczna zima. Pod ścianami czumu (szałasu)
zgr omadzili się widzowie, pozostawiając szamanowi wolny śr odek (…) podr óż do
nieba to najistotniejsza część mister ium (…) Szaman pr osi duchy, by pomogły mu
uzyskać dokładną odpowiedź na pytania zamawiającego seans i zaczyna wr óżenie
wszystkim obecnym (…) Akcja tr aci ciągłość, szaman nie panuje już nad sobą.
Pomocnik i widzowie uważają, by nie upadł, pr zede wszystkim zaś zwr acają uwagę
na bęben, jeśli bowiem ulegnie on uszkodzeniu, jego posiadacz niechybnie umr ze.
Kiedy wr eszcie szaman osuwa się bez pr zytomności układają go i pr zykr ywaja twar z
chustą; dusza jego w tym momencie jest gdzieś bar dzo daleko” 1 4 .
Wybr aniec ów w zaświatach szuka odpowiedzi na pytania o pr zyszłość
nur tujące wspólnotę, sam zaś zdany jest na pomoc gr omady - to obopólna zależność:
niezbędna, jeśli kontakt ze sfer ą sacrum ma pr zynieść pozytywne owoce duchowe dla
obydwu str on: jednostki i zbior owości.
Pozostawmy jednak społeczność ar chaiczną i kr ótko pr zyjr zyjmy się pr oblemowi
na gr uncie nowotestamentowym. Należy zauważyć, że:
„Wobec swych ziomków w Nazar ecie Jezus nie mógł zdziałać żadnego cudu (…)
Dziwił się też ich niedowiar stwu (Mk 6, 5 n.). Jest to wyr aźny związek między
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cudowną działalnością Jezusa, a niewiar ą Jego ziomków: Jezus nie mógł w Nazar ecie
działać cudów, bo nie znalazł tam wiar y. (…) wiar a uczestników jest koniecznym
war unkiem cudu. Widać to w sposób szczególny w uzdr owieniach (Mt 9, 22; Mk 5,
34; 10, 52; Łk 7, 50; 8, 40 - 50), wskazują na to wyr óżnienia: «Wiar a twoja cię
uzdr owiła» (Mt 9, 22) lub: «T ylko uwier z, a będziesz zdr owy» (Łk 8, 50)” 1 5 .
T ak jak popr zednio (patr z cytaty wyżej) i tutaj zbior owość twor zy właściwy
„klimat”, w któr ym jej wybr aniec, szczególnie „naznaczony” członek staje się
odbior cą

znaków idących

„z

wysoka”

lub

„z

niska” - głównych kier unków

niewidzialnej r zeczywistości. Bez wier zącej postawy zbior owości niemożliwy jest
zar ówno r ozwój duchowy, inicjacja jej członka, jak i skuteczny odbiór znaków ze
sfer y zaświatów ani spełnienie się cudów, tych szczególnych pr zejawów sacrum.
W twór czości Mickiewicza spr awa ta pr zybr ała postać antagonizmu między
wiar ą i r ozumem. W Romantyczności to samo zdar zenie - widzenie Kar usi, jej
r ozmowa z duchem zmar łego nar zeczonego - wywołuje dwie zupełnie pr zeciwstawne
r eakcje, „inter pr etacje”, ze str ony pr zyglądających się mu uczestników. Lud, i
solidar yzujący się z nim poeta, dzięki „czuciu i wierze” pr zyjmują zdar zenie jako
autentyczny kontakt dziewczyny ze sfer ą zaświatów; natomiast Star zec, nastawiony
skr ajnie empir ycznie i r acjonalnie, tłumaczy je jako pr zejaw chor oby i pr zesądów, co
automatycznie pr zekr eśla możliwość zamanifestowania się sfer y sacrum. T aka
„niewier ząca” postawa jest źr ódłem pr awdziwego bólu, nieszczęścia Kar usi. Osoba,
któr a „widzi” i „czuje”, jeśli nie spotyka się z podobnym nastawieniem wspólnoty,
skazana jest na wybór pomiędzy pr zyjęciem stanowiska Star ca (co r ówna się
wyr zeczeniu nadzmysłowości, duchowemu skostnieniu) a her oiczną obr oną wiar y, że
uczestniczy w kontakcie z duszą zmar łego, co pr owadzi do r ezygnacji ze świata
r acjonalistów. Kar usia wybier a dr ugą możliwość, dlatego mówi:
(…)
W eź mię, ja umrę przy tobie,
Nie lubię świata.

Źle mnie w złych ludzi tłumie,
Płaczę a oni szydzą;
Mówię, nikt nie rozumie;
W idzę, oni nie widzą! 1 6

(w. 30-35)
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T oteż r atunkiem dla bohater ki ballady jest pojawienie się wier zącej jej
„prostoty” wr az z „czującym” poetą. Jednostka mająca objawienia ze sfer y duchowej
i zdolna do wiar y wspólnota potr zebują się nawzajem nier ozer walnie. Społeczność
taka potr zebuje indywiduów zdolnych odbier ać znaki z „tamtej str ony” w stopniu
nieosiągalnym dla większości, natomiast ci wybr ańcy bez wier zącego udziału
społeczności skazani są na klęskę (śmier ć duchową lub odcięcie od świata).
Z kolei zdar zenie, któr e zaszło w pr zedostatniej scenie III części Dziadów,
ukazuje właśnie dwie postawy wobec faktu zabicia Doktor a pr zez pior un. W
pier wszym

-

jakby

nieświadomym

odr uchu

-

„wszyscy”

słysząc

huk

gr omu

wykr zykują: „Słowo stało się ciałem! - To tu!” (sc. VIII, w. 532). Jednak już po
chwili, gdy w gr ę wkr acza świadoma ocena sytuacji, ta jednomyślność ginie. Ks.
Piotr jednoznacznie inter pr etuje zdar zenie nie tyle jako kar ę Bożą, któr a dotknęła
zdr ajcę (na pytanie Senator a: „- może boskie kary?” odpowiada milczeniem), lecz
jako

znak

upadku

pr zyszłego

despotyzmu,

jego

„królów”,

„starostów”

i

„pułkowników”. Wyr aża to kolejno w dwóch pr zypowieściach. Słudzy car atu (pr ócz
Sowietnikowej) ignor ują myśl, że może tu chodzić o zjawisko nadpr zyr odzone, toteż z
pełnym cynizmem tłumaczą je w kategor iach r acjonalnych, jako natur alne zjawisko
fizyczno-meteor o-logiczne.

Jednak

jeśli

dokładniej

pr zyjr zeć

się

zachowaniu

namiestnika można zauważyć w nim coś, co okr eśliłbym syndr omem r oli - maski.
Pr zykład:
SENATOR
(do siebie)
Doktor zabity, ach! ach! c’est inconcevable!
Ten ksiądz mu przepowiedział - ach! ach! ach! c’est diable!
zar az potem:
(do kompanii)
No i cóż w tym strasznego? - wiosna idą chmury,
Z chmury piorun wypada: taki bieg natury
(sc. VIII, w. 547 - 551)
Najpier w okr zyk: „to nie do pojęcia!”, „to sprawa diabelska” wzmocniony
sześciokr otnym „ach!” zdr adza r odzaj, tremendum - lęku pr zed nadpr zyr odzonym,
któr y obudził się w Senator ze. Lecz ten wewnętr zny odr uch „bojaźni Bożej” w chwili
zostaje stłumiony. Namiestnik „zakłada maskę” spokojnego r acjonalisty i dopier o
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wtedy zwr aca się „do kompanii”: „No i cóż…” Okazuje się mistr zem r oli-maski, jak
s k o r u p a

tłumiącej i zakr ywającej nawet silne por uszenie emocji, czy też

pr zeczuć. Bo pr zeczucia docier ają do świadomości tego car skiego czynownika.
Zaświadczy o tym, gdy goście wyniosą się z salonu:
SENATOR
Powiedz no, mój księżuniu, czy znasz jakie czary,
Skąd przewidziałeś piorun?
- m o ż e b o s k i e k a r y?
(Ksiądz milczy)
Prawdę mówiąc, ten Doktor troszeczkę przewinił,
Prawdę mówiąc, ten Doktor nad powinność czynił,
On aurait fort á dire - k t o

w i e, s ą

Mój Boże, czemu p r o s t e j

n i e

p r z e s t r o g i -

t r z y m a ć

s i ę

d r o g i !
(sc. VIII, w. 562 - 567) (podkr . W. G.)
Słowa te odnoszą się też - jak mniemam - do sceny VI, w któr ej śpiący Senator
otr zymuje „przestrogi” w postaci W idzenia a zwłaszcza następujących po nim tor tur
duszy na pogr aniczu piekieł. Znów pojawia się tu motyw zstąpienia duszy do otchłani
i zadawania jej mąk pr zez demony - Diabły. W tym pr zypadku wszystko dzieje się w
czasie snu. Inaczej jak w scenie III, gdzie Konr ad pr zeżywa ekstazę-opętanie; jest to
wyr aźna r óżnica co do stopnia pr zeżycia wewnętr znego. Jednak i tu możemy mówić o
elementach inicjacyjnych. Mickiewicz jest konsekwentny i daleki od szowinizmu,
bowiem nie odbier a możliwości popr awy, wewnętr znej pr zemiany nawet, jak go
okr eślił, „oskarżycielowi, sędziemu i katowi” „uczniów wileńskich”. W tym także
pr zejawia się jeden z zasadniczych r ysów chr ześcijańskości autor a i jego dzieła.
Poeta konsekwentny jest też w spr awie r oli, jaką w nawr óceniu i wewnętr znej
pr zemianie człowieka pr zypisuje duchom demonicznym or az wspólnocie ludzkiej.
T ak więc Diabły w scenie VI, podobnie jak w III, mają za zadanie nękać
bohater a. Dwa „proste” Diabły już chcą pr zystąpić do kuszenia śpiącego ur zędnika.
I wtedy otr zymują pouczenie od wyższego w hier ar chii piekielnej Belzebuba, by nie
wykonywały swych zadań zbyt r utynowo, gdyż takie działanie pr owadzi nier az do n
a w r ó c e n i a gr zesznika:
BELZEBUB
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Jak ujrzy noc i żar,
Srogość i mnogość kar,
Zlęknie się naszych scen;
Przypomni jutro sen
M o ż e p o p r a w i ć s i ę,
Jeszcze daleko zgon.
(sc. VI, w. 15-20) (podkr . W.G.)
Jeśli nawet te nocne pr zejścia nie odmienią Senator a, to dostar czą mu cytowanych
„przestróg” i pr zeczuć, z któr ych jednak wysoki czynownik zr obi nikły użytek (może
jedynie to, iż puści wolno Księdza Piotr a). Diabły stosują męki, któr e mogłyby
stanowić asumpt do „poprawy”:
DIABŁY
(zstępują widomie)
Teraz duszę ze zmysłów wydrzem jak z okucia
Psa złego; lecz nie całkiem, nałożym kaganiec,
Na wpół zostawim w ciele, by nie stracił czucia;
Drugą połowę wleczmy aż na świata kraniec,
Gdzie się doczesność kończy, a wieczność zaczyna;
Gdzie z sumieniem graniczy piekielna kraina;
I złe psisko uwiążem tam, na pograniczu:
Tam pracuj, ręko moja, tam świstaj mój biczu.
Nim trzeci kur zapieje, musim z tej męczarni
W rócić zmordowanego, skalanego ducha;
Znów przykuć do zmysłów jako do łańcucha,
I znów w ciele zamknąć jako w brudnej psiarni.
(sc. VI, w. 85 - 96)
Jak widać Senator otr zymuje wiele „znaków” - zar ówno „z dołu” w czasie snu
jak i z „gór y” po Balu, gdy od uder zenia pior una ginie Doktor , a Ksiądz Piotr okazał
swą moc jasnowidzenia (z któr ej kwalifikacją jako diabelską lub boską spr awą
Rosjanin ma kłopot - sc. VIII w. 301, 549, 563).
T u potr zeba zadać ważne pytanie. Co nie pozwala Senator owi skor zystać z
owych „znaków” - pr zejawów łaski Bożej wzywającej car skiego namiestnika do
nawr ócenia? A taką możliwość Mickiewicz chciał zapewnić nie tylko jemu. Pr zecież
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nie potępił nigdy Rosjan jako ludzi - w Widzeniu Księdza Piotr a pr zyznał im r olę
Longinusa. I choć pod tą postacią umieścił r osyjski lud, to nie pr zekr eślał także
ewentualności nawr ócenia funkcjonar iuszy państwowych z samym cesar zem na czele.
T ę ufność wyr azi list do car a Rosji Mikołaja I z żądaniem „przechrystusowania się”
monar chy. Pismo zostało wysłane w 1844 r oku pr zez towiańczyków, a ostatecznej
r edakcji dokonał sam Mickiewicz. 1 7
Dlaczego więc Senator nie skor zystał ze „znaków” Bożej łaski? Odpowiedź nie
jest tr udna w świetle dr amatu. Ów wysoki czynownik nie chciał „wypaść z łaski”,
oczywiście cesar skiej. Dziadów część III, to opr ócz nar odowej „dobr ej nowiny”,
także ostr a satyr a na ustr ój despotyczny car skiej Rosji; najbar dziej zajadła i
kr ytyczna w W idzeniu Senatora i Balu, także w Ustępie. Mickiewicz w czasie pobytu
w Rosji w latach 1824-1829 dobr ze poznał system władzy w imper ium i zniewolenie
nar odu, pr zejr zał destr uktywne mor alnie i społecznie skutki samodzier żawczego
pr ęgier za. Jego satyr a zatem jest kr ytyką cywilizacji antyludzkiej - antycywilizacji,
któr a, opar ta na hier ar chi-cznej str uktur ze czynowników, degener uje człowieka jako
osobę spr owadzając go do r oli-funkcji-maski-mar twej „skorupy” 1 8 . Ostate-cznie
autor potępił w najwyższym stopniu ustr ój despotyczny - istne ziemskie odbicie
piekieł, bowiem dr abinę władzy w Rosji ukazuje w ścisłym podobieństwie to dr abiny
r ządów piekielnych (sc. III, w. 136 - 148, sc VI, w. 34 - 36, 48 - 85).
„Sceny dr amatyczne Dziadów części III są namiętnym oskar żeniem car skiej
Rosji

(…)

despotyzm

podtr zymywany

jest

str achem

i

służalstwem

war stwy

ur zędniczej i bier nością olbr zymiej masy chłopstwa”. 1 9
W „otchłani”

państwa

despotycznego widać stopnie,

poziomy władzy i

poddaństwa, pomiędzy ulokowanymi na nich czynownikami nie ma żadnej pozytywnej
duchowej więzi, spoistość konstr ukcji opier a się o str ach i pochlebstwo:
SENATOR
(przez sen)
Nienawidzą mnie wszyscy, kłaniają się, boją.
(sc. VI, w. 53)
Właśnie bal maskowy jest metafor ą zar ówno r ól, jakie mają do odegr ania względem
siebie czynownicy, jak i obłudy i fałszu w życiu tej społeczności, gdzie każdy kr yje
swe pr awdziwe uczucia wobec wyższego r angą za maską pochlebstwa:
SENATOR
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(…) Marszałek - Grand Controleur - ledwie poznasz, w masce,
Ach, jakie lube szemrania,
Dokoła lube szemrania:
Senator w łasce, w łasce, w łasce, w łasce, w łasce.
(sc. VI w. 54 - 57)
W społeczności, któr ą r ządzą takie pr awa i w któr ej br ak więzi międzyludzkich
opar tych o pozytywne uczucia, nie ma szans na pomoc bliźnich, na ich życzliwość,
wspomnienie i szczer ą modlitwę wstawienniczą, któr e byłyby „podaniem ręki” pr zez
„dobrych ludzi i anioły”. W chwili upadku w „otchłań”, czy to jeśli chodzi o
szczeble kar ier y, czy też upadek duchowy - lot duszy ku piekłom (sen, opętanie,
inicjacja, pośmier tna kar a) osoba nie doświadcza wybawczej inter wencji wspólnoty
„z gór y”. System masek, str achu i służalstwa pozostawia człowieka samotnie
oddanego na pastwę piekieł:
SENATOR
(przez sen)
(…) Ach, Marszałek! - co? do mnie odwraca się tyłem.
Tyłem, a! senatory, dworskie urzędniki!
A c h, u m i e r a m, u m a r ł e m, pochowany, zgniłem,
I toczą mnie robaki, szyderstwa, żarciki.
Uciekają

ode

m n i e.

H a! j a k

g ł u c h o.

p u s t o!

(podkr . W. G)
(…) Jaki okropny szmer! śmiechy! wrzaski:
Senator wypadł z łaski, z łaski! z łaski, z łaski.
(sc. V, w. 68 - 84)
Na podsumowanie tego wywodu chcę stwier dzić, że Mickiewicz w swym
dr amacie, pr zedstawiając pamflet polityczny na car at, dokonał czegoś więcej. Ukazał
szer szy pr oblem: to jak wszelkie absolutne for my ustr oju państwowego pr owadzą do
mor alnej

ale

funkcjonar iuszy

i

metafizycznej
systemów

katastr ofy

władzy.

członków

Wszelki

społeczeństwa,

despotyzm

i

zwłaszcza

totalitar yzm,

jako

zapr zeczenie wolności, nar zuca bowiem popr zez str ach i ter r or pr ęgier z r ól - masek,
któr e skutecznie tłumią całe duchowe bogactwo osoby ludzkiej. Jednostka zostaje
spr owadzona do swej r oli-maski, staje się nar zędziem systemu. W dwójnasób skazana
jest na „piekło”. Po pier wsze, „piekłem” jest samo społeczeństwo w okowach
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despotyzmu (totalitar yzmu) - Mickiewicz podkr eśla to nie tylko r ysując depr awację
ludzką ale i stylizując obr az hier ar chii władzy podług tr adycyjnych wyobr ażeń o
piekle (Szatan to tyr an - car , Belzebub to wyższy, Diabły to niżsi czynownicy). Po
dr ugie,

poeta

pr zedstawia,

jak maska-r ola-fun-kcja

w takim ustr oju

„str ąca”

duchowość osoby do piekieł metafizycznych bez szansy „wzlotu”-odr odzenia. A to z
pr zynajmniej

dwóch

pr zyczyn.

Maska

zniewala,

tak

podpor ządkowuje

sobie

świadomość, że nawet silne por uszenia płynące ze sfer y pr zeczuć, snów, sumienia,
podświadomości - możemy znajdować tutaj r óżne okr eślenia - zostają po pier wszym
odr uchu tłumione; pr zy czym r acjonalizm jest spr zymier zeńcem maski a więc i
systemu (widzieliśmy to u Senator a w sc. VIII). Inna pr zyczyna to r ozbicie popr zez
maskę-funkcję mistycznej solidar ności, jaka łączy wspólnotę, gdzie tr wają takie więzi
międzyludzkie:
manifestujące

jak

miłość,

solidar ność,

współczucie,

pozytywna

pamięć

się między innymi w modlitwie za żywych i umar łych (wspólnota

wiar y). Maska r ozbija tak pojętą więź wpr owadzając pozor ne spoiwo str achu i
pochlebstwa,

któr e

w

r ezultacie

nie

pr zeciwdziała

a

pogłębia

spadanie

w

metafizyczny „dół”.
W śnie Senator a (sc. VI) widzimy go pogr ążonego w otchłani i r ozkładzie, skąd
nie ma wyjścia. Społeczność, do któr ej należał, nie pr zychodzi mu z mistyczną
pomocą, jaka spotkała Konr ada od „ludzi i aniołów”. Pr zeciwnie „okropne szmery,
śmiechy i wrzaski” dobiegające do „str ąconego” są wyr azem pr awdziwych uczuć,
jakimi był dar zony pr zez otoczenie pochlebców. Pier wsze wer sy Balu ukazują kształt
tych uczuć i mechanizm maski stosowany względem Senator a:
DAMA
Patrz, patrz starego, jak się wije,
Jak sapie, oby skręcił szyję.
(do Senatora)
Jak ślicznie lekko tańczysz Pan!
(na stronę)
Il crévera dans l’ instant.
(tzn. „On pęknie za chwilę”)
(sc. VIII, w. 384 - 387)
Inaczej jest w społeczności, do któr ej należą Konr ad i Ksiądz Piotr , wszyscy
polscy męczennicy spr awy nar odowej i ta część nar odu, któr a usymbolizowana jest

197

jako „lawa” czy też metonimicznie r epr ezentowana a zar azem per sonifikowana pr zez
Ewę. W tej społeczności, co sięga aż do nieba (m.in. obecna tam matka Gustawa Konr ada), możliwe jest nie tylko nietłumione odbier anie „znaków” Opatr zności ale i
wykor zystanie

nawet

mocy

piekielnych

do

dzieła

udoskonalenia,

pr zemiany,

odr odzenia członków wspólnoty. Co więcej, takie zejście w otchłań, w kr ainę męki i
śmier ci może być odr odzeńcze tak dla jednostki jak i całej społeczności. I na tym
spr awa się nie kończy. Społeczność, nar ód, któr y zejście do piekieł i odr odzenie
ur zeczywistni w toku swych dziejów, może jako Mistr z Inicjacji - któr y osiągnął
wyższy poziom r ozwoju ku Wier ze i Wolności - „podać rękę” tym nar odom, któr e
znajdują się w piekielnej otchłani i wyjść z niej o swych siłach nie mogą. Polska
pomoże wyjść innym ludom z piekielnej otchłani despotyzmu (or az będącego na jego
usługach

liber alizmu

Eur opy

Zachodniej).

Jesteśmy

w

centr um

mesjanizmu

nar odowego, do któr ego doszliśmy dr ogą analizy odnalezionych w tekście dr amatu
motywów char akter ystycznych dla tr adycyjnie r ozumianych wspólnot, z ich wiar ą w
mistyczną jedność i solidar ność.

4.
Ciekawe… Gdyby Mickiewicz napisał kolejne zapowiadane a niezr ealizowane
akty III części Dziadów, czy wydobyłby z piekieł tych zdr ajców i czynowników,
któr zy znaleźli się tam lub zostali doń pr zeznaczeni w akcie I? Czy Widmo (Doktor a)
i tr up (Bajkowa) znoszące dantejskie męki, któr ym poświadcza Guślar z w Noc
Dziadów (sc. IX) mieliby szansę na zbawienne odr odzenie. Rozmyślając nad tr eścią
idei Mickiewiczowskich, uważam, że tak. Choć w I (i jedynym) akcie części III nie
uwidocznił się ewangeliczny motyw modlitwy za wr ogów, nie jest wykluczone, że
pojawiłby się on w aktach następnych. Skor o dr amat zapowiada zwycięstwo
„namiestnika wolności na ziemi”, skor o pr zyszłość ludzkości miałaby być r ealizacją
idei wolności, to wielce pr awdopodobne, że powinna ona objąć także świat
nadpr zyr odzony i dusze cier piące męki wśr ód piekielnych otchłani.
Kończąca akt I Noc Dziadów jeszcze r az podkr eśla niezbędność wspólnoty dla
dokonania wyjścia z piekieł-odr odzenia się jednostki. Cier piące męki piekielne
Widmo (Doktor a) zapytuje Guślar za o dr ogę do modlącej się zbior owości - widocznie
to ona może ulżyć cier pieniom (tak jak to się dzieje w II cz. Dziadów):
W IDMO
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Gdzie kościół? - gdzie kościół - gdzie Boga lud chwali?
Gdzie kościół, ach, pokaż, człowiecze.
(sc. IX, w. 81 - 82)
Widmo-Doktor nabier a cech Judaszowych pr zez skojar zenie go z atr ybutem, jakim są
sr ebr ne monety (sr ebr niki):
A piorun go w ostatnim pokoju wytropił,
Nic nie zepsuł i tylko ruble srebrne stopił,
Srebro leżało w biurku, tuż u głów Doktora,
I zapewne służyło dziś za konduktora.
(sc. VIII, w. 538 - 541)
Trup tu bieży, zębami zgrzyta,
Z ręki przelewa do ręki,
Jak gdyby z sita do sita,
W rzące srebro - słyszysz jęki?
(sc. IX, w. 77 - 80)
Ach, widzisz, jak we łbie ten dukat mię pali,
Jak srebro stopione dłoń piecze (…)
Ach, wylej mi z ręki żar srebrny i złoty,
I dukat ten wyłup mi z głowy.
(sc. IX, w. 83 - 4)
Winą Doktor a-Widma, podobnie jak Judasza, jest zdr ada zbawiciela. T utaj dokonała
się zdr ada Chr ystusa nar odów - Polski, a ściślej tej najbar dziej chr ystusopodobnej
części nar odu jaką są patr ioci-męczennicy: „cała Polska młoda wydana w ręce
Heroda”. Do wydających ją - donosicieli i kolabor antów car atu - należą tak Doktor
jak i Pelikan. Obydwaj - służalcze natur y - wiele czynią, by pomóc Senator owi w
dotar ciu do „osnowy spisku”. Popr zez zdr adę następuje oddzielenie się od wspólnoty
nar odowej, od jej - jak podkr eślałem - zbawczego oddziaływania. T o wyalienowanie
nie zostaje zr ekompenso-wane ze str ony nowej zbior owości, któr ej stają się obaj nie
tyle członkami, co tr ybami, pionkami. Służąc machnie car atu, wplątując się w sieć
str uktur y despotyzmu, skazują siebie na piekło, z któr ego - o czym powiedzieliśmy
już wcześniej - ów system nie ma mocy ich wyzwolić, pr zeciwnie, ma moc w nim
pogr ążać. Jedną z pr zyczyn tego stanu r zeczy jest totalna niepamięć; jednostka któr a
wypadła z machiny pr zestaje liczyć się zupełnie dla całości - szyder stwo służy
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zatar ciu po niej śladów. Widzieliśmy pr zeczucie tego stanu w śnie Senator a; „w
r zeczywistości” dotyczy on Doktor a, któr ego śmier ć i pośmier tna męka dzieje się w
akcji dr amatu. Senator powie o nim:
Przeklęty Doktor! żyjąc nudził mnie do mdłości,
A jak zdechł, patrzaj, jeszcze rozpędza mi gości.
(sc. VIII, w. 558 - 9)
„Odwracanie się tyłem” od upadającego w otchłań jest char akter ystyczne dla
społeczności czynowników despotyzmu. Nie nadchodzi też pomoc stąd, skąd nadejść
by mogła - od świecącej Dziady i Zaduszki pamięci i modlitwy zbior owości
nar odowej. Zdr adzona wspólnota odcina się od swego zdr ajcy (Mickiewicz nie
wpr owadza

wpr ost

chr ześcijańskiego

motywu

modlitwy

za

niepr zyjaciół

i

ciemiężycieli). Jak anatema, hasło wykluczenia ze wspólnoty nar odowej br zmią
słowa, któr e r ozległy się zar az po zabiciu Doktor a pr zez pior un:
KTOŚ NA ULICY
(śmiejąc się)
Cha - cha - cha - diabli wzięli.
(sc. VIII, w. 537)
Zar ówno Widmo Doktor a jak i tr up Bajkowa nie mogą tr afić do kościoła czy też
kaplicy - znak, że nie może odbyć się ocalająca piekielnika akcja metafizycznej
pomocy ze str ony wspólnoty. „Duchów zgromadzenie” (okr eślenie Guślar za ze sc.
IX) nie obejmuje swoim zbawczym działaniem zdr ajców, kolabor antów:
GUŚLARZ
Od kaplicy w stronę skoczył,
Czart go uwiódł czart zamroczył,
Nie puści go do kaplicy.
(sc. IX, w. 107 - 109)
Inicjacja pośmier tna nie może się odbyć, gdyż zawodzi niezbędna pomoc
wspólnoty. Jeszcze jeden szczegół zmusza w tej kwestii do zastanowienia. Mówiliśmy
o tym, jak ważną r olę w symbolizmie inicjacji - odr odzenia, zstąpienia do i powr otu z
piekieł odgr ywa symbolika mąk: kawałkowania i ponownego scalania-pr zemiany. Z
czymś podobnym co do sposobu obr azowania mamy do czynienia w pr zypadku sceny
pośmier tnych męczar ni zdr ajcy Bajkowa. Widzimy tu wyr aźnie zbieżności z tego
typem

obr azowania,

lecz

znaczenie

jego

jest

odmienne.

Nic

nie znamionuje
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dokonującego się pr ocesu pr zemiany - odr odzenia. T o anty - inicjacja, bo r ozpad
star ej for my nie jest wstępem do powstania nowej, doskonalszej; r ozkład i r ozpad
zdają się być tu nie śr odkiem a celem. Potępieniec ów wyłączony jest z oddziaływania
nadr zędnego pr awa bytu - tajemnicy odr adzania pr zez fazę r ozpadu, któr ą wyr ażają
r eligijne, her metyczno-alchemiczne czy masońskie symboliki. Pr zytoczmy dłuższy
cytat:
GUŚLARZ
Ha, jak blisko!
Drugi wylazł, ku nam bieży,
Jakie obrzydłe trupisko!
(…)
W yskakują czarne psiska,
Od nóg lubej go porwały
I

t a r g a j ą

n a

k a w a ł y,

Członki krwawym pyskiem trzęsą,
Po polu roznoszą mięso.
Psy zniknęły. - Nowe dziwo,
Każda część trupa jest żywą:
W szystkie jak oddzielne trupy
Biegą zebrać się do kupy.
Głowa skacze jak ropucha
I nozdrzami ogień bucha;
Czołgają się piersi trupa
Jak wielka żółwia skorupa Już zrosła się głowa z ciałem,
Jak krokodyl bieży cwałem.
Oderwanej ręki palce
Drżą, wiją się jak padalce;
Dłoń za piasek chwyta, grzebie,
I ciągnie rękę pod siebie,
Nogi się już przyczołgały,
I znowu trup wstaje cały.
Znowu wabi ulubiona,

201

Znowu pada w jej ramiona,
Znowu go porwały czarty,
I

z n o wu

w

s z t u k i

r o z d a r t y -

Ha! niech go więcej nie widzę!
(sc. IX, w. 99 - 145) (podkr . W.G.)
Ta

pr zypominająca

oczywiście
Guślar za,

w

wymiar ze

niedostępna

wyjątkowo

dr astyczny

niemater ialnym

zaś

spojr zeniu

i

jest

Kobiety,

thriller
widziana
któr a

akcja

r ozgr ywa

się

duchowym wzr okiem

stojąc obok pyta: „Co

widzisz?”. Dlaczego Mickiewicz kor zysta tu ponownie z motywu „ciała” szar panego
na sztuki (uczynił to już w Dziadów cz. II) i odwr aca tr adycyjny sens tej symboliki ?
Wiele znaczące wydaje się samo użycie tego typu obr azowania. Oto - wydaje się
mówić autor - w pewnych okolicznościach nie działa uniwer salne pr awo bytu:
r ozdział i łączenie tr acą siłę twór czą. Bo pr zecież: - powtór zmy za Kępińskim „Mer cur ius (…) jest natur alnym patr onem i ar cymistr zem alchemii, któr a
nazywa sama siebie «sztuką dzielenia i łączenia» (ars spagyrica) : i on także dzieli i
jednoczy. Nie co, innego, tylko tę sztukę i ten char akter jej ar cymistr za, boga
Mer kur ego, ma na myśli Mickiewicz w późnym swoim wier szu Broń mnie przed sobą
samym. Rozczepienie i ponowne łączenie w nowe syntezy - podstawowa metoda
alchemiczna dla wszelkiej twór czości, doskonalenia i postępu, czyni Mer kur ego
pr awdziwym «duchem twór czym» - duchem stwor zycielem” 2 0 (podkr . W.G.).
Jeśli r ozejr zymy się po twór czości Mickiewicza, to już w Balladach i
romansach

z 1822 r .

znajdziemy utwór

skłaniający do ciekawych por ównań

inter tekstualnych, w któr ym występują zaskakująco podobne motywy czy obr azy, jak
te obecne w scenie IX. Utwor em tym jest ballada Tukaj. Na jej liczne związki z
wiedzą her metyczną zwr ócił uwagę Zdzisław Kępiński. Dla naszych r ozważań war to
wskazać na kilka spr aw. Oto bohater tytułowy, „pan mnogich włości”, T ukaj ma
szansę na zdobycie nieśmier telności pr zez śmier ć i odr odzenie. Star zec (o cechach
Satur na) poucza go co do sposobów osiągnięcia zbawiennej dla niego pr zemiany.
„… to kor zeń dający w wywar ze eliksir miłosny. Miłość - to ona jest więc
tinctura

vitae or az lapis angularis vitae (sok życia i kamień węgielny). Miłość to

ona jest dla filomatów złotem filozoficznym i złotą nicią, któr a powiąże ser ca
ludzkości, jak poćwiar towane członki T ukaja, w jeden nowy or ganizm, niosąc upojne
niebieskie wesele według Ody do młodości. Jedyna to siła, któr a może odr odzić
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T ukaja - samoluba i zimnego mędr ka, i na nią tylko każe liczyć Star zec, a cyr ogr af
wskazuje mu ją ukr ytą wśr ód bagien pr amater ii, za gór ą (na któr ej znajduje się
gr ób), gdzie r ośnie młody gaj i gdzie sięgnąć należy do kamienia mądr ości, aby pod
nim znaleźć ową najmocniejszą siłę życiodajną:
Kiedy miesiąc na młodziku,
Idź na górę do gaiku,
Znajdziesz kamień, spod kamienia
Białego urwij korzenia.
(w. 147-150)
T o oczywiście słynna mandr agor a”. 2 1
Ciekawe, że w całym pr zedsięwzięciu niebanalną r olę odgr ywają moce piekielne,
diabły będące mistr zami cer emonii. T ukaj dowiaduje się, że jest to posunięcie
niezwykle r yzykowne, a w r azie niespełnienia pewnego war unku zamiast niebiańskiej
nieśmier telności gr ozi mu piekło. W całym zabiegu musi towar zyszyć T ukajowi dr ugi
człowiek, ktoś bar dzo zaufany na kim można bezgr anicznie polegać. Pr oblemem
magnata jest to, że z gr ona „Sług, żony, przyjaciół” nie potr afi wybr ać nikogo
takiego. T ajemniczy Star zec pointuje ów fakt następująco:
Ty nie masz ufności w nikim,
W artoż dłużej świat oglądać?
(w. 115-116)
Pomoc

zaufanego,

wier nego

bliźniego

jest

wiec

war unkiem

powodzenia

pr zedsięwzięcia:
W ybierz drugiego człowieka
Radź się twej głowy i serca.
Idzie o ciało i duszę!
W ierny albo przeniewierca,
Nieśmiertelność lub katusze!…
(w. 94-98)
A dalej:
Białego urwij korzenia.
Kiedy będziesz bliski śmierci,
K a ż

c i a ł o

p o s i e c

n a

ć w i e r c i,

W wodzie zgotować korzonki,
Pocięte namaścić członki,
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Znowu się duch z ciałem zrośnie,
W młodocianej wstaniesz wiośnie.
I możesz skutkiem tych leków
U m i e r a ć,

ws t a wa ć

wi e k

w i e k ó w.

Dalej tam były przestrogi,
Jak siekać głowę i nogi,
W jakiej wodzie smażyć trunek,
Po jakiej brać zioła szczypcie,
Ale na końcu w post skrypcie
Taki dodano warunek:

«Jeśli użyty ktoś drugi
Do namaszczalnej posługi,
Zwiedzion przez nasze fortele,
Innemu pokaże ziele
Lub w oznaczonej godzinie
Twego ciała nie namaści,
W tenczas skutek zioła zginie,
W tenczas piekło czeka waści». 2 2
(w. 150-172) (podkr . W.G.)
Powyższy fr agment zawier a zespół skądinąd znanych nam już motywów
inicjacyjnych. Co mówi na temat ich znaczenia w balladzie autor Mickiewicza
hermetycznego?
„… sytuację T ukaja należy r ozumieć, że ma on zostać pr zepojony eliksir em
życia, czyli płynnym kamieniem filozoficznym, któr ym będzie dla niego eliksir
miłości - kr ócej mówiąc sama miłość, ogar nąć mająca jego nową osobowość.
Pier wszym efektem jej działania będzie powiązanie poćwiar towanego ciała w jedną
całość.

(…)

Dla

twór czości

Mickiewicza

w

tym

czasie

najistotniejsze

jest

pr zeciwstawianie sobie chaosu spr zeczności i niszczycielskich walk, w któr ych
pogr ążony jest świat star y or az idealnego ładu, któr y po wieczne czasy nar zuci nowe
pokolenie stwar zając nowy świat. Siłą młodego pokolenia jest pr zede wszystkim jego
zdolność do solidar ności i wier ności, co oznacza manifestowanie się miłości jako
najwyższej mocy wr ęcz kosmicznej. Ona to wiąże mater ię pr awami gr awitacji -
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ciążenia elementów ku sobie, a nie odpychania się wzajemnego - i ona, jako
najsilniejsze spoiwo, zwiąże w jedną całą ludzkość. W tej to mocy wiązania
Mickiewicz ówczesny upatr uje główną war tość i zadania miłości:
Serca niebieskie poi wesele,
Kiedy je razem nić powiąże złota.
(…)
Miłość, jeżeli ogar nie całą osobowość T ukaja, nie tylko odr odzi go, twor ząc z
niego nowego, a w tym samym sensie młodego człowieka, ale powiąże go z całym
światem podobnie czujących mocnymi niezawodnymi więzami.
I w tym powiązaniu duch odr odzonego i zdobytego dla miłości pr zejdzie w
wieczność - w wieczne ze światem skojar zony „spojnie”. Bez miłości wszelako
więzów takich, któr e by nie zawiodły, nie będzie i świat, nawet ten świat pozor nych
pr zyjaciół i kochanek, nie wyjdzie ku potr zebującemu ich pomocy dalej, niż gotów on
sam wyjść napr zeciw nim.
Dla skuteczności pr ocedur y odr adzającej konieczna jest jednak decyzja T ukaja,
jego gotowość do pr zemiany mentalności. I w tym miejscu bohater niedoszłego
odr odzenia sam siebie pogr ąża i zamiast uwznioślenia gotuje sobie upadek w głębię
piekła (…) Poeta najwyr aźniej podkr eśla zimny i spekulatywny char akter mentalności
T ukaja, bar dzo dobr ze oper ującej czystym r ozumem, a niezdolnej posłużyć się
poznaniem intuicyjnym - pr zez czucie; nawet tam, gdzie spr awa życia zależy od
uczuć innych ludzi:
Nadszedł czas odpowiedzi,
Tukaj oddala się z tłumu
I do pracowni rozumu
Zamknąwszy się, jeden siedzi.
(…) toteż staje się r zeczą natur alną, że nie kultywując zdolności uczuciowych,
nie r ozwijając w sobie ognia miłości - a więc tego ducha, któr y nawet wśr ód siedmiu
nocy boskich zajmuje jako Caritas centr alne miejsce w systemie Jakuba Boehmego T ukaj «zamknąwszy się, jeden siedzi w klatce swego rozumu». «To samoluby» - woła
na takich Mickiewicz w Odzie do młodości” 2 3 .

Jak widać mamy do czynienia z ideami i obr azami, któr e począwszy od czasów
filomackich na tr wałe zakotwiczyły się w umysłowości i wyobr aźni Mickiewicza tak,
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że powr acają w dojr załym okr esie życia poety na kar ty Dziadów cz. III, oczywiście w
innym już kontekście.
Spor o powiedzieliśmy w niniejszej pr acy o inicjacyjnej śmier ci i odr odzeniu
wskazując na war unki niezbędne, aby pr oces ten mógł pozytywnie dokonać się w
osobowości bohater ów (np. Konr ada i Ks. Piotr a). Ale nie w każdym pr zypadku
war unki te zostały spełnione, co źle służy inicjacji. Mamy do czynienia z gr upą
postaci, ukazanych jako skazane na niepowodzenia w tym zakr esie. Widzimy
nieudaną pr óbę inicjacyjną Senator a, któr y poddany jest mękom w czasie snu.
Odr zuca jednak wszelkie znaki i pr zeczucia, nawet zignor uje śmier ć Doktor a or az
wieszcze słowa ks. Piotr a. Wr eszcie w scenie IX powr aca temat Dziadów kowieńskowileńskich - śmier ci r zeczywistej jako naj-ważniejszej inicjacji, któr a - podobnie jak
te mające miejsce w czasie bytowania ziemskiego - może okazać się pomyślna lub
nie, skuteczna albo bezskuteczna.
„Fakt

«nieskuteczności»

obr zędu

(…)

wobec

pr zywołanych

duchów

(z

wyjątkiem może dzieci) pomijany był na ogół pr zez badaczy milczeniem. Nie
wchodząc w głębsze implikacje tego faktu, zwr ócić war to uwagę, że to nie tylko
jednostka odr zuca gr omadę (…), ale i gr omada odr zuca jednostkę, któr a nie mieści
się w okr eślonych pr zez nią r amach; w każdym r azie nie jest jej w stanie pomóc ani
za

życia,

ani

po

śmier ci.

T en

wątek

pr zewija

się

pr zez

całą

twór czość

Mickiewicza” 2 4 .
T ukaj nie może odr odzić się bez pomocy dr ugiego człowieka, co więcej, jej
br ak w czasie inicjacji to pewna dr oga do piekła. Konr ad ma więcej szczęścia pomoc duchowa dr ugich wydobywa go z otchłani. Widma ze sceny IX podzielą los
T ukaja. Ich stan pośmier tny wykr eowany jest na wzór

śmier ci inicjacyjnej, ale

wobec br aku pomocy od bliźnich (obaj nie docier ają do kaplicy, w któr ej

tr wa

zbawczo - odr odzeńczy obr zęd) pozostają w piekielnych mękach. Z inicjacją nie ma
żar tów: „Nieśmiertelność lub katusze”, a gdy „skutek zioła zginie,/ W tenczas piekło
czeka waści” - br zmią pouczenia kier owane do T ukaja.
Właściwa śmier ć ma tak w II części Dziadów jak i w scenie IX cechy inicjacji największej, najważniejszej, najtr udniejszej. Cier piące dusze zmar łych poddawane są
mękom ze znanego nam ar sena łu obr azów - motywów inicjacyjnych: kawałkowanie i poddawanie żar owi - oto główne z
nich.
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Pr zypomnijmy:
CHÓR PTAKÓW NOCNYCH
(…)
Szarpajmy jadło na sztuki,
A kiedy jadła nie stanie,
S z a r p a j m y

c i a ł o

n a

s z t u k i,

207

N i e c h a j

n a g i e

ś w i e c ą k o ś c i.

(Dziady, cz. II, w. 255-258) (podkr . W.G.)
Ponadto Widmo pana ma „W gębie dym i błyskawice”. Zaś duch Zosi czyli
Dziewczyna powiada: „Nieznajomym ogniem pałam” (ogień miłości, por . „miłość
ogniem płonie” - Oda do młodości). Natomiast w scenie IX Widmo o sobie: „dukat
mię p a l i”, „srebre stopione dłoń
p i e c z e”, „wylej mi z ręki ż a r srebrny i złoty”, „g o r e j ę,
g o r e j ę”. Ostatni z tej gr upy tr up-Widmo to ów, któr ego czar ne psiska „t a r g a
j ą

n a

znowu w

k a w a ł y”, któr y zr asta się ponownie, by „Znowu go porwały czarty, / I
s z t u k i

ro z d a r t y”. (wszystkie podkr eślenia W.G.).

Wielce intr ygujące jest to, że Mickiewicz malując obr azy pośmier tnych mąk
potępieńców,

posługuje się kształtami pr zywodzącymi na

myśl inicjację jako

pr zemianę. Czyżby nie chciał popr zestać na stwier dzeniu o wiecznej kar ze, któr a
spr awiedliwie dotyka zdr ajców nar odu i opr awców niewinnych patr iotów? Wydaje mi
się - i zamier zam to dalej uzasadnić - że i tym r azem chodzi o inicjację.
Pr zywołajmy w tym miejscu słowa autor a Mitów, snów i misteriów:
„Jednego wszakże jesteśmy pewni - mianowicie, że wszędzie w świecie
r ządzonym tr adycją śmier ć jest albo była uważana za powtór ne nar odziny, za
początek nowego, duchowego życia. Jednakże w odr óżnieniu od pier wszych, te dr ugie
nar odziny nie są nar odzinami biologicznymi, natur alnymi. Oznacza to, że jako nie
« dane » , muszą one zostać stwor zone pr zez r ytuał. W tym sensie śmier ć jest inicjacją,

wpr owadzeniem w nowy « modus » bytu. (…) Na r azie pr zypomnijmy kilka pr zykładów
tego, co można by nazwać « twór czym » pojmowaniem śmier ci i umier ania. W r zeczy
samej śmier ć, skor o zostanie zinter pr etowana jako pr zejście do innego, wyższego
sposobu istnienia, staje się wzor owym modelem wszelkiej zmiany w życiu ludzkim
(…)
Wszystkie te twór cze ekwiwalencje - symbole i metamor fozy zr odzone z
wyniesienia śmier ci do r angi wzor ca wszelkiego istotnego pr zejścia - podkr eślają
duchową r olę śmier ci, tzn. fakt, że śmier ć pr zekształca człowieka w ducha, czy to
będzie dusza, tchnienie, ciało eter yczne, czy też coś innego. Z dr ugiej str ony te
duchowe pr zemiany wyr ażane bywają za pomocą obr azów i symboli związanych z
nar odzinami,
wzbogaconym

odr odzeniem
o

lub

zwiększone

zmar twychwstaniem,

możliwości

życiem.

czyli

Par adoks

z

nowym,
ten

tkwi

nier az
już

w
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najdawniejszych inter pr etacjach umier ania jako punktu wyjścia dla nowego sposobu
istnienia 2 5 (podkr . W.G.).

Śmier ć jako pr zemiana i jako inicjacja, a skor o tak, to pr zemiana ta musi mieć jest to pr zecież war unek inicjacji - twór czo-pozytywny

skutek, pojmowany jako

oczyszczenie, poszer zenie, udoskonalenie, odr odzenie duchowe wr eszcie.
Symbolika ognia-żaru-gorąca łączy się z wymienionymi znaczeniami. Z całego
szer egu znaczeń obecnych w kultur ze i pr zypisywanych temuż żywiołowi chcę
podkr eślić tu następujące:
„Ogień - instr ument

oczyszczenia, r ówny w działaniu wodzie, jeśli nie

skuteczniejszy (…) - oczyszczenie i kar a w piekle i czyśćcu (u chr ześcijan). Ogień
zwłaszcza w postaci płonącego stosu - męczeństwo i śmier ć; zmar twychwstanie i
nieśmier telność (ogień Wielkosobotni, płomień, w któr ym Demeter kąpie Demofona,
stos Feniksa)” 2 6 .
„Motyw spalenia jako dalszego życia związany jest pr zede wszystkim z
Feniksem” 2 7 , któr y „symbolizuje nieśmier telność i tr iumf wiecznego życia nad
śmier cią” 2 8 . Płomień jest tu źr ódłem tak męki jak i nowego życia - odnowy (aspekt
ofiar ny pozwala łączyć Feniksa z Chr ystusem) 2 9 . Powyższy zbiór znaczeń pozwala na
łączenie ognia,

płomienia,

żar u

-

or az

poddanych

jego

działaniu

elementów

mater ialnych jak metale, węgiel, ciecze, kamień - z inicjacją jako pr zemianą i
odr odzeniem.
„«Wówczas pr zylecia ł do mnie jeden z ser afinów - czytamy w wizji, któr a
towar zyszy powołaniu pr or oka Izajasza - tr zymając w r ęce węgiel, któr y kleszczami
wziął z ołtar za. Dotknął nimi ust moich i r zekł: „Oto dotknęło to twoich war g: twoja
wina jest zmazana, zgładzony twój gr zech”» (Iz 6, 6 n.).
Chociaż sens dosłowny tego tekstu Pisma Świętego odnosi się do oczyszczającej
siły żar zącego się kamienia, to jednak wschodni i gr eccy Ojcowie Kościoła widzą w
tym żar zącym się węglu «symbol Chr ystusa Boga - Człowieka», a także Euchar ystii.
(…) Sakr amentalne ciało Chr ystusa, jako nosiciel żar u Ducha Świętego, także
oczyszcza

i

pr zemienia

duszę.

Tę

myśl

spotykamy

często

w

modlitwach

euchar ystycznych Kościoła wschodniego. W litur gii św. Jakuba mówi kapłan pr zed
r ozdaniem Komunii świętej:
«Niech Pan pobłogosławi i uczyni nas godnymi, abyśmy czystymi palcami mogli
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wziąć ten r ozżar zony węgiel i włożyć w usta wier nych na oczyszczenie i odnowienie
ich dusz i ciał, ter az i zawsze i na wieki wieków».
W litur gii zaś św. Chr yzostoma modlitwa pr zygotowawcza do pr zyjęcia
Komunii świętej br zmi następująco:
«Ulęknij się, człowieku, widząc Kr ew Boga,
Ogniem jest bowiem spalającym niegodnych,
Boskie Ciało pr zebóstwia mnie i kar mi,
Pr zebóstwia duch, a umysł kar mi pr zedziwnie».
Łacińscy Ojcowie symbol żar zącego się węgla odnoszą do cier pień Chr ystusa.
Św. Ambr oży pisze: «Albo co uznamy za tak świętą i pomyślną tajemnicę, ponieważ
zostało objawione ustami Izajasza, że wszyscy ludzie zostaną oczyszczeni pr zez mękę
Chr ystusa, któr y jak węgiel wypalił nasze gr zechy» 3 0 .
Pr zypomnijmy jeszcze w tym miejscu działanie żar u w inicjacjach szamańskich,
gdzie wr zucenie r ozczłonkowanych or ganów kandydata do kotła z wr zątkiem ma na
celu jego istotną pr zemianę - odr odzenie. Czytamy w Szamanizmie:
„Wspomina się o kawałkach żelaza i innych pr zedmiotach włożonych do
wytopienia w tym samym kotle, do któr ego wr zucono kości i mięso pr zyszłego
szamana” (ten sposób ma zapewnić zwiększenie stopnia odnowy i udoskonalenia
niedoskonałych dotąd or ganów) 3 1 .
Wr óćmy jednak do tekstu Dziadów dr ezdeńskich sc. IX, by po tym, co wstępnie
zostało powiedziane, inaczej spojr zeć na „dantejskie” sceny widziane pr zez Guślar za.
Jesteśmy na dr odze inter pr etacji pośmier tnej męki Widm nie tylko jako wiecznej kar y,
ale

jako

inicjacji

w

fazie

oczyszczającej,

zapoczątkowującej

odnowienie.

W

per spektywie pr zywołanych wyżej symbolicznych kontekstów odczytajmy fr agment
opisujący mękę Widma Doktor a:
Trup tu bieży, zębem zgrzyta,
Z ręki przelewa do ręki,
Jak gdyby z sita do sita,
W rzące srebro - słyszysz jęki?
(…) jak we łbie ten dukat mię pali,
Jak srebro stopione dłoń piecze (…)
- goreję! goreję!
(sc. IX, w. 77-80, 96)
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Czy to, co pr zechodzi dr ugie Widmo, i co z obr zydzeniem opisuje Kobiecie
Guślar z, mamy pr awo inter pr etować także w kategor iach inicjacji; czy będzie to dość
uzasadnione? Okaże się to w dalszym toku wywodu. Za Eliadem stwier dziliśmy, że w
myśleniu r eligijnym „śmier ć jest inicjacją”. T er az wskażę na związki zachodzące
pomiędzy stanem pośmier tnym dr ugiego Widma a takim motywem inicjacyjnym, jak
pokawałkowanie ciała:
„Zauważmy wr eszcie, że mit odnowienia pr zez pokawałkowanie, ugotowanie lub
ogień nie pr zestał nawiedzać ludzi nawet poza duchowym hor yzontem szamanizmu.
Medei udaje się dopr owadzić do

zamor dowania Peliasa pr zez własne cór ki,

pr zekonując je, że wskr zesi go i odmłodzi, jak to uczyniła z bar anem. A kiedy T antal
zabija swego syna Pelopsa i podaje go na uczcie bogów, ci wskr zeszają go pr zez
ugotowanie w gar nku (…) Mit odmłodzenia pr zez pokawałkowanie i ugotowanie
pr zekazywany był także w folklor ze syber yjskim, śr odkowoazjatyckim i eur opejskim,
a r olę kowala odgr ywał wtedy Jezus Chr ystus lub pewni święci” 3 2 .
Manfr ed Lur ker w swej książce Przesłanie symboli zauważa pewien r odzaj
zachowań r ytualnych, któr e w sytuacji r zeczywistej śmier ci w sposób konkr etny
r ealizują to, co w inicjacji

żyjących jednostek wyr ażone jest symbolicznie. Motyw

„szarpania ciała na sztuki” nie pociąga tu za sobą sensu męki - kar y, ale ten, że ma
miejsce r ozbicie star ego jestestwa, jako etap do zaistnienia w nowym i wyższym
sposobie bytowania. Oddajmy głos uczonemu:
„Możliwe, że najstar szą i najpr ymitywniejszą for mą pochówku jest wystawienie
zwłok na zewnątr z, z czym można się jeszcze spotkać u r óżnych ludów pier wotnych,
na pr zykład u Weddów na Cejlonie lub u niektór ych plemion eskimoskich. Rosyjski
badacz Azji Nikołaj Pr zewalski był świadkiem, jak Mongołowie z Ur gi r zucali świeże
zwłoki swych kr ewnych psom i ptakom dr apieżnym na pożar cie; po dwóch albo tr zech
godzinach pozostały tylko kości. Sven Hedin opisuje tybetańskie klasztor y, gdzie
święte psy kar mione były mięsem zmar łych mnichów. Wystawianie na zewnątr z i
pozostawianie psom i ptakom na pożar cie znane jest zwłaszcza z Ir anu. Par sowie,
któr zy wywędr owali z Per sji w VIII wieku i żyją obecnie r ejonie Bombaju,
wystawiają zwłoki swoich zmar łych na platfor mach „wież milczenia” (dachm) na
pożar cie sępom i dopier o potem chowają oczyszczone już z mięsa kości, by nie kalać
ziemi dotknięciem gnijącego mięsa (motyw oczyszczenia - pr zyp. W. G).
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Psy i ptaki mają wyzwolić dusze zmar łych z ich powłoki i pr zenieść je w
zaświaty. W języku nor dyckich skaldów ogień pożer ający zwłoki pr zedstawiany bywa
często opisowo jako « pies » lub « wilk » (w scenie IX kar a żar u i r ozszar pania pr zez
psy sąsiadują ze sobą; w powyższym pr zykładzie widzimy je jako dwa obr azy
utożsamiające jedną ideę i wzajemnie się uzupełniające - pr zyp. W. G.). (…) U
Wogułów i Ostiaków (północna Azja) demonem śmier ci jest pies, a na Półwyspie
Kamczatka powiadają: «Najpewniej wejdzie się do r aju, kiedy zostanie się pożar tym
pr zez piękne psy». Połknięcie to po pr ostu obr az umier ania (por . z mitem o Jonaszu
połkniętym pr zez wielor yba - pr zyp. W. G.). Według star oindyjskiego pr zekazu bóg stwór ca Pr adżapati stwor zył śmier ć jako « żar łoka » . Gr ecy nadali swemu bogu świata
podziemnego Hadesowi pr zydomek sarkophagos, co znaczy «mięsożer ca» 3 3 .
Wszystkie podane tu pr zykłady obr azują „pozytywną” funkcję pośmier tnego
r ozszar pania-pożar cia ciała zmar łego. Staje się ono wyr azem tr aktowania śmier ci
jako pr zejścia, któr e musi być dopełnione oczyszczająco - pr zemieniającym aktem
pożar cia, któr ego dokonują psy, lub ptactwo niekiedy utożsamiane z ogniem. I znów
w kontekście powyższych stwier dzeń odczytajmy ponownie r elację Guślar za w
ostatniej scenie dr amatu:
W tem spod nóg jego wytryska
Dziesięć długich, czarnych pysków;
Doskakują czarne psiska,
Od nóg lubej go porwały
I targają na kawały,
Członki krwawym pyskiem trzęsą,
Po polu roznoszą mięso (…)
Znowu go porwały czarty,
I znów w sztuki rozdarty.
(sc. IX, w. 118-124; 143-144)
Choć, co pr awda, nie zachodzi tu jednor azowe definitywne pożar cie, jak w
pr zykładach pr zedstawionych pr zez Lur ker a, to jednak zasadnicza idea wydaje się
być podobna. Ale tr wanie, wielokr otne powtar zanie zjawiska, wpr owadza jeszcze
pewne dodatkowe istotne sensy, jak i znacznie wzmacnia dr amatyzm sceny. „Nie
masz, nie masz mękom końca” - można by tu pr zywołać słowa Chór u z II części
dr amatu. Mamy wr ażenie, że skor o obydwa Widma nie dostępują pomocy od
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zebr anych w kaplicy, „muszą dręczyć się wiek wiekiem”

i „człowiek nic tu nie

pomoże”.
Jednak takie postawienie spr awy godziłoby w sens śmier ci jako inicjacji.
Niemożność dokonania się w rites de passage pr zejścia w wyższy stan bytowania
duchowego, zatr zymanie się na etapie męki - r ozkładu może świadczyć o tym, że
Mickiewicz pr agnie uwypuklić spr awę nie spełnienia w pr zypadku tych Widm
pewnych war unków niezbędnych do dokonania

się pr zejścia jako odr odzenia.

Pamiętamy w tym miejscu o zapobiegliwości żywych w wypełnianiu r ytualnych
posług pogr zebowych, mających umożliwić duszom zmar łych właściwe „pr zejście” na
tamten świat. Jest to zjawisko znane we wszystkich kultur ach tr adycyjnych. W
chr ześcijaństwie dochodzi jeszcze jeden istotny moment: punktem docelowym,
właściwym locum duszy jest tylko jedno miejsce na „tamtym świecie” - niebo. Stąd
cały wysiłek wier zących chr ześcijan zmier za ku temu, aby r ytualno-modlitewnymi
śr odkami pomóc duszy zmar łego w pr zejściu, by mogła „doznać słodyczy w niebie”.
Litur gia katolicka głosi, że pogr zeb chr ześcijański jest obr zędem pr zejścia, co
zawier a się w nazwaniu śmier ci „ostatnią paschą chr ześcijanina” (gr . pascha od hebr .
pesach - pr zejście). Podkr eślany jest wymiar wspólnoty żywych ze zmar łym i udział
tych pier wszych w ostatecznym osiągnięciu nieba pr zez duszę. Czytamy o tym w
Katechizmie Kościoła Katolickiego:
„Chr ześcijański sens śmier ci ukazuje się w świetle Mister ium Paschalnego
Śmier ci i Zmar twychwstania

Chr ystusa (…) Chr ześcijanin, któr y umier a w

Chr ystusie Jezusie opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana (…) Kościół, któr y jako
matka nosił sakr amentalnie w swoim łonie chr ześcijanina podczas jego ziemskiej
pielgr zymki, towar zyszy mu na końcu jego dr ogi, by oddać go «w r ęce Ojca».
Ofiar uje on Ojcu, w Chr ystusie, dziecko jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew
ciała, któr e zmar twychwstanie w chwale. Ofiar owanie to dokonuje się w pełni w
czasie celebr acji Ofiar y euchar ystycznej (…) Pogr zeb jest obr zędem litur gicznym
Kościoła. Posługa powinna jasno wyr ażać r zeczywistą łączność ze «zmar łym», a
także ożywiać uczestnictwo zgr omadzonej «wspólnoty» w obr zędach i głosić jej życie
wieczne

(…)

Euchar ystia

stanowi

centr um

paschalnej

r zeczywistości

śmier ci

chr ześcijańskiej. Wtedy właśnie Kościół wyr aża swoją skuteczną jedność ze zmar łym
(…) Pr osi on wówczas, by jego dziecko zostało oczyszczone z gr zechów or az ich
skutków i zostało pr zyjęte do paschalnej pełni Uczty w Kr ólestwie niebieskim. Pr zez
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celebr ację Euchar ystii wspólnota wier nych uczy się żyć w łączności z tym, któr y
«zasnął w Panu», pr zyjmując Ciało Chr ystusa któr ego zmar ły nadal jest żywym
członkiem - modląc się za niego i z nim (…) Pr zez pocałunek zmar łego tr adycja
bizantyjska wyr aża, że «… nadal tr wamy w komunii i zjednoczeniu. Śmier ć nie
oddziela nas od siebie (…) Nie będziemy nigdy r ozłączeni, ponieważ żyjemy dla
Chr ystusa i ter az jesteśmy zjednoczeni z Chr ystusem, idąc ku Niemu… Wszyscy
r azem będziemy kiedyś w Chr ystusie» (Św. Symeon z T esalonik, De ordine
sepulturae)” 3 4 (podkr . W.G.).
Kilkakr otnie użyte w tym tekście wyr azy „wspólnota”, „jedność”, „łączność”,
„komunia”, „zjednoczenie”, bycie „r azem” stanowią,
jak myślę, klucz do zagadki, któr ą nazwałbym n i e d o i n i c j o w a n i e m bohater ów. Bohater „niedoinicjonowany” to taki, któr y pomimo znalezienia
się w wyznaczonej symbolicznie r oli inicjowanego zatr zymuje się, utyka niejako na
pewnym etapie pr ocesu, w fazie, czy też str efie pośr edniej pomiędzy dawnym (pr zed-)
a nowym (postinicjacyjnym) sposobem bytowania; jednocześnie wszystko wydaje się
wskazywać, że jest to jego ostateczny sposób egzystencji, co zapr zecza sensowi
inicjacji jako takiej. Sensem inicjacji jest - jak już wiemy - skuteczne dokonanie
pr zejścia-pr zemiany w nowy sposób bytowania. Kilkakr otnie w tej pr acy kładliśmy
nacisk na ważną a nawet niezbędną r olę, jaką w tym pr ocesie odgr ywa mistyczna
łączność inicjonowanego z szer szą wspólnotą. T ak było z r ozpatr ywanymi inicjacjami
za życia i tak jest, gdy mamy do czynienia z inicjacyjnie inter pr etowaną śmier cią
natur alną

człowieka.

Czytalismy

o

tym

zar ówno

w

Katechizmie

Kościoła

Katolickiego jak i w opisach innych tr adycji r eligijnych. Jeszcze r az oddajmy głos
Eliademu:
„Wiadomo, że w społecznościach tr adycyjnych śmier ć uważa się za
r z e c z y w i s t ą

dopier o po zakończeniu należnych cer emonii pogr zebowych,

Innymi słowy, wtar gnięcie śmier ci fizjologicznej jest po pr ostu sygnałem, że nadszedł
czas

na

spełnienie

szer egu

czynności

r ytualnych

w

celu

«stwor zenia»

nieboszczykowi nowej tożsamości. Z jego ciałem należy postępowa tak, by nie można
go było magicznie na powr ót ożywić i użyć jako nar zędzia szkodliwych pr aktyk. Co
więcej duszę należy dopr owadzić do jej nowej siedziby i r ytualnie zintegr ować ze
wspólnotą tych, któr zy ową siedzibę zamieszkują” 3 5 . W innym miejscu czytamy, że u
ludów, gdzie występuje szamanizm, szaman „okazuje się niezastąpiony we wszystkich
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cer emoniach związanych z doświadczeniami ludzkiej duszy jako takiej: z chor obami
(utr ata duszy lub opętanie pr zez złe duchy) i śmier cią (gdy duszę tr zeba zapr owadzić
na tamten świat)” 3 6 .
Jer zy Sławomir Wasilewski pr zedstawia kilka niezwykle inter esujących opisów
cer emonii ostatniego r odzaju. Oto jeden z nich, w któr ym war to zwr ócić uwagę na
wspomniane elementy wspólnoty decydujące o powodzeniu obr zędu pr zejścia:
„Wyekspediowanie w za światy (…) wymaga zastanowienia; współr odowcy pr zy
udziale szamana nar adzają się, ile zapasów jedzenia dać zmar łemu, w co go ubr ać,
zaopatr zyć. «Robi to wr ażenie, jakby wszystko zbier ano nie dla tr upa, a dla żywego
człowieka, wybier ającego się w daleką dr ogę, zdar zało się słyszeć zdanie, że jakiś
pr zedmiot zmar łemu się pr zyda».
Nanajski szaman podejmuje ostatnią r ozmowę z duszą zmar łego, umieszczoną
już w spor ej figur ze; tylko on może się do niej odezwać. Pr zekazuje podziękowanie
od duszy dla kr ewnych za star ania, jakich wymagała wypr awa (…) Figur a w ubior ze
zmar łego zostaje umieszczona w «saniach» (mar kuje je zwykła deska) zapr zężonych
w «zwier zęta pociągowe». Mogą to być psy albo r eny (…) Ubr any w pełen str ój
szaman zasiada na saniach. Pr zywołuje swych pomocników - duchy, udziela
zmar łemu ostatnich r ad, jak zachować się po dr odze, po czym r usza. Dalsza część
mister ium to bezpośr ednia r elacja z podr óży: szaman opisuje pr zeszkody, któr e
stawiają po dr odze złe duchy (…) Wr eszcie zapr zęg pr zybywa do kr ainy pr zodków
buni, gdzie następuje spotkanie duszy z kr ewnymi, szaman zaś powr aca na ziemię. Po
jego pr zybyciu figur ę r ozbier a się z szat zmar łego, po czym się ją wyr zuca albo
spala. Niszczy się też jedzenie i łamie szałas, któr y był wznoszony specjalnie dla tej
cer emonii” 3 7 .
W dr amacie Mickiewicza podobna do tej w swej istocie akcja nie zawsze kończy
się powodzeniem. W części II gr omada wieśniaków z Guślar zem na czele niezdolna
jest pomóc Widmu pana wioski w uwolnieniu od „złego ducha mocy” w „zbawieniu
(od) piekielnej jamy”. Podobnie w scenie IX Guślar z spotyka Widma, któr e
potr zebują pomocy jego i ludu w kaplicy, jednak tutaj psychopompos zawodzi.
Pewnie i gr omada nie podjęłaby potr zebnych i zbawiennych dla Widm działań, skor o
już Guślar z jest im niechętny. Nie ma on w sobie tej woli walki ze złymi duchami,
któr ą

wykazywał

szaman

ekspediujący

duszę

do

kr ainy

buni.

Br ak

tu

też

chr ześcijańskiej postawy „skutecznej jedności ze zmar łym” pr zejawiającej się w
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pr ośbie, by „został oczyszczony z gr zechów or az ich skutków” (Katechizm) . Nie
wskazuje Guślar z Widmu dr ogi do kaplicy pomimo ponawianych pr óśb. Dwa
fr agmenty char akter yzują bier ność, nawet niechęć kor yfeusza obr zędu do zjawy.
Pr osi ona:
I dukat wyłup mi z głowy. (w. 88)
O bier ności star ca świadczą dalsze słowa:
T y

n i e

c h c e s z!

Ha, kruszec przelewać ja muszę. (w. 89).(podkr . W.G.)
W stosunku do Widma - tr upa szar panego pr zez czar ty-psy Guślar z też nie
wykazuje więcej współczucia i chęci pomocy zmar łemu, powiada:
„H a! n i e c h

g o

wi ę c e j n i e

w i d z ę!”

(w. 145)

or az:
„T a k

s i ę

b r z y d z ę.

Żółwie, padalce, ropuchy:
W jednym trupie tyle gadów!”
(w. 146-148) (podkr . W.G.)
Jakże jest odległy w swej postawie od wspólnoty, któr a pr agnie r atunku i pr zemiany
nawet dla istot związanych ze złem, r ozmaicie symbolicznie wyr ażanym. Paul
Evdokimov pisze o takiej społeczności:
„Ser ce Kościoła - ser ce Bogar odzicy, Theotokos - jest nieogr aniczone. Święty
Izaak mówi o ser cu płonącym miłością dla gadów i demonów” 3 8 .
Wątek niemocy, a r aczej niechęci - czy też niemocy wynikającej z niechęci jeśli chodzi o pomoc gr omady w stosunku do dusz będących „w złego ducha mocy”
jest pr zyczynkiem do oceny mor alnej nie tylko ponoszących mękę ale i zebr anych na
obr zędzie żyjących członków społeczności. Spr awę tę podjął i uwypuklił Konr ad
Swinar ski w r eżyser owanej pr zez siebie słynnej inscenizacji Dziadów. W jego
inter pr etacji gr upa wieśniaków bior ących udział w obr zędzie nie potr afi wyjść poza
mor alność r ozumianą w kategor iach „oko za oko - ząb z ząb”, co w spektaklu
ukazane jest popr zez fakt, iż to właśnie członkowie tej gr upy - Chór u pożer ają jadło i
napój, któr e pozwoliłyby ulżyć „katuszom” Widma.
Jeśli, jak powiedzieliśmy, pomoc wspólnoty okazuje się w r eligijnych tr adycjach
niezbędna dla pośmier tnej pomyślności duszy, to w Dziadach obser wujemy, jak w
pewnych pr zypadkach mistyczno-r ytualna pomoc żywych dla zmar łych pr zestaje
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funkcjonować, co powoduje, że śmier ć jako inicjacyjne pr zejście „na tamtą str onę”
zamienia się w wieczną kar ę - mękę. Czyżby więc w tym punkcie poeta, któr y tak
wielkie nadzieje pokładał w zbawiennej dla człowieka r elacji ze wspólnotą or az w
„twór czej” war tości mąk, cier pień i śmier ci, doszedł do gr anic ich możliwości?!
Czyżby nasz wieszcz - „poeta pr zemian”, któr y stwor zył takich bohater ów ekspiacji
jak Konr ad z Dziadów czy Jacek Soplica z Pana Tadeusza, wieszcz, któr y głosił
pr ofecję o odnowionej ludzkości, nowym świecie, czasie ostatecznego „spełnienia”,
r ealizacji „kr ólestwa bożego na ziemi” i „histor ii dokonanej”, 3 9 mógł zgodzić się na
pozostawienie

poza

nawiasem

jakiejś

niepr zemienionej,

nieodr odzonej

r eszty?

Odpowiedź na to pytanie br zmiąca „tak” oznaczałaby, że czasy finalne nie osiągną
pełni odr odzenia-odnowy,

a

to moim zdaniem nie jest

zgodne z całościowo

r ozpatr ywanym pr zesłaniem ideowym naszego pr ofety.
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ROZDZIAŁ VIII
WSPÓLNOTA - KU APOKATASTAZIE

1.
Od początku, bo już w Odzie do młodości, widać w poglądach Mickiewicza
zar ysy wiar y w „wielką odnowę” w postaci powr otu do „stanu doskonałości
pier wotnej”. W Księgach „przyszłe połączenie wszystkich ludów chrześcijańskich, w
Imię W iary i W olności”, to swoisty powr ót do owego czasu kiedy „była wiara w
jednego Boga, i była wolność na świecie. I nie było praw, tylko wola Boga” 1 .
T otalność tego odnowienia podkr eśla Zofia Stefanowska:
„obalenie hier ar chii war tości (…), odr zucenie ustalonego por ządku zjawisk dla
budowania nowej syntezy kosmicznej, syntezy, któr a ogar nąć ma wszechświat od
kamienia do zastępów anielskich (…) to najbar dziej r omantyczna cecha Ksiąg narodu
i pielgrzymstwa polskiego” 2 .
Zaś Zdzisław Kępiński dodaje, iż idea ta: „łączy, i to istotnie, Dziady dr ezdeńskie i
Księgi 3 . Scena V dr amatu najbar dziej symbolicznie char akter yzuje tr udny do
wyr ażenia czas wielkiej i bodaj ostatecznej pr zemiany:
„Imię

to

br zmi

« czterdzieści

i

cztery »

i

w

świetle

wszystkiego,

co

powiedzieliśmy powyżej, oznacza człowieka odr odzonego, Nowego Człowieka, twór cę
nowego r aju ziemskiego, któr ego zar ys ukazują ostatnie str ofy nar r acji Ks. Piotr a.
Imię to otr zymuje nar ód polski, lud, ludzkość, albowiem ich los jest pr zedmiotem
dążeń indywidualnego bohater a dr amatu (…) Będzie to więc imię także każdego, kto
sam odr odzi się, ażeby odr odzić świat. Będzie to imię człowieka - ludzkości
stwar zającej siebie na nowo.
Nie można wahać się z dopowiedzeniem idei zawar tej w tekście Mickiewicza. T a
ludzkość-kolos czytająca z księgi natur y otwar tej w planetar nym niebie i głosząca
wolność jako najwyższe pr awo kosmiczne, pr awo nieba i ziemi, to Saint Mar tinowski «człowiek wcielony w wszechświat», to człowiek-Bóg, któr ego chwałę
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głosi fr ancuski mistyk hymnem kończącym poetyzowany tr aktat Le nouvel homme.
Zauważyli to już i Czesław Latawiec i Stanisław Kolbuszewski” 4 .
W okr esie towiańszczyzny zaś wiar a w ostateczne spełnienie - zgodnie z nauką
Mistr za - pr zybier ze u Mickiewicza kształty palingenetyczne. Adam Sikor a pisze o
tym:
„T eor ia polingenezy - w planie metafizycznym - stanowi ogniwo pośr edniczące
pomiędzy wizją «krainy ducha» i świata cielesnego, łącząc owe dwa r óżne bieguny
pr zeżywanej r zeczywistości. «Duch - twier dził Mickiewicz - został stworzony na to,
by postępować naprzód, by iść ku Bogu.» Jednakże dr oga ta nie może dokonać się
poza światem. Dopier o ucieleśnienie ducha otwier a pr zed nim możliwość postępu.
Złączony z ciałem, pr zezwyciężając «w kręgu ziemskim» pr zeciwności, wyr abia się i
doskonali. W ten sposób powołuje do życia histor ię i w niej się stopniowo objawia.
Doskonaląc siebie i postępując ku Bogu pr zemienia zar azem świat i podnosi go do
wysokości Stwór cy. (…) Duch, tęskniąc do utr aconej ojczyzny, własnym tr udem
wyr abia się stopniowo w histor ii świata i usiłuje na powr ót pr zemienić «ciało» w
«słowo», uświęcić świat i zjednoczyć go z jego boskim pr aźr ódłem (…) ter az dopier o,
za spr awą T owiańskiego otwor zyła się pr zed nim (ciałem) szansa totalnej par uzji. Na
tym właśnie «przeduchowieniu ciała» będzie polegać r ealizacja «królestwa bożego
na ziemi».
Ideę r ehabilitacji i uświęcenia ciała najpełniej w owej epoce wyr ażała doktr yna
saintsimonistyczna. (…) T eor ia palingenezy w planie metafizycznym zespalała dwie
sfer y r zeczywistości. Natomiast w planie histor iozoficznym kojar zyła indywiduum z
histor ią i wspólnotą ludzką (…) Idea r einkar nacji, tak jak ją ujmowali towiańczycy,
kr yła w sobie możliwość r óżnych ar tykulacji (…) Ziemia okazywała się teatr um
ekspiacji i «fabr yką», gdzie duch bywa poddawany uszlachetniającej obr óbce.
Istniejące zło jest nar zędziem w r ęku opatr zności, pr zy pomocy któr ego niewoli ona
ludzi, iżby wstąpili na właściwą dr ogę. Zło nie powinno zatem wywoływać buntu i
pr otestu, pr zeciwnie, należy uznać jego r ację i pr awomocność or az pogodzić się z
nim. Nie należy też występować pr zeciwko zastanemu światu, lecz doskonalić się w
nadziei, ze kiedyś zostanie dokonana ekspiacja, a doskonałość osiągnięta, wola Boża
sama unicestwi «nar zędzia wiodące po dr odze do pokuty», powołując do życia nowy
świat.

T aki

był

jeden

wątek.

Dr ugi

natomiast

podnosił

kwestię

człowieka

odpowiedzialnego za histor ię i afir mował postawę zbuntowaną. (…) W poglądach
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T owiańskiego pojawiły się oba te wątki, choć z biegiem czasu opowiedział się niemal
jednoznacznie

za

wątkiem

pier wszym.

Mickiewicz

natomiast

zaakceptował

inter pr etację dr ugą” 5 .
Zebr ane powyżej wątki i idee w ujęciu wybitnych mickiewiczologów zdają się
potwier dzać moją tezę, że całościowy wgląd w pr ofetyczną wiar ę poety co do „r zeczy
ostatecznych” pozwala na wpisanie okr opności ze sceny IX w optymistyczny kontekst
apokatastazy. Dzięki temu sytuację niedoinicjowania Widm, któr a spr awia wr ażenie
kar y wiecznej, można pr zeinter pr etować na sytuację tymczasową, któr ą zakończy się
z chwilą nastania „ostatecznych spełnień”. Upr awomocnia to nadanie obr azom męki
Widm sensu oczyszczenia (w tym kier unku inter pr etowaliśmy symbol ognia-żar u or az
motyw „szarpania ciała na sztuki”) . Stan br aku wspólnoty Widm ze społecznością
żywych, któr a mogłaby skr ócić im pośmier tne cier pienia, należałoby potr aktować
jako pr zejściowy do czasu, aż na miejscu jeszcze niedoskonałej pojawi się wspólnota
doskonalsza „nowy kościół”.
Spr awa ta pr zywodzi na myśl zagadnienie por uszone pr zez r ozmówców w
książce Potęga mitu. Pewne biblijne fr agmenty z Księgi powtórzonego prawa
zdaniem Josepha Campbella mówią nam o tym, jak:
„Hebr ajczycy byli absolutnie bezlitośni wobec swoich sąsiadów. Ale ten właśnie
ustęp jest kwintesencją czegoś, co należy do samej istoty większości mitologii
zor ientowanych socjologicznie. Chodzi o to, że miłość i współczucie zar ezer wowane
są w nich dla «gr upy wewnętr znej», natomiast agr esja i pr zemoc pr ojektowane są na
zewnątr z, na innych. «Gr upę zewnętr zną» należy tr aktować tak, jak to napisano w
Księdze Powtórzonego Prawa” 6 .
Wspomniana wcześniej postawa Guślar za w scenie IX - char akter yzująca jakby
w skr ócie całą wspólnotę - pr zypomina postępowanie według r eguł podziału na
„gr upę wewnętr zną i zewnętr zną”. Widać to dobitnie także we momencie, gdy mimo
zaklęć Guślar za nie pojawia się oczekiwany pr zez Kobietę duch (Gustawa-Kon-r ada).
Star zec wyciąga następujący wniosek:
O kobieto! twój kochanek
A l b o

z m i e n i ł

o j c ó w

wi a r ę

Albo zmienił imię stare.
(sc. IX, w. 164) (podkr . W. G)
Pomoc w r amach obr zędu Dziadów jest więc możliwa i, jak wskazaliśmy,
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ofer owana pr zedstawicielom „wewnętr znej gr upy” tym, któr zy mieszczą się w
kategor ii wyznawców „ojców wiary”. Nie obejmuje zatem tych, co znajdowali się lub
w wyniku odstępstwa lub zdr ady znaleźli się „na zewnątr z”. I choć postawa taka, a
co za tym idzie los dusz niedoinicjonowanych, możliwe są jeszcze w czasie tr wania
akcji dr amatu, to, jeśli wziąć pod uwagę czas pr zyszły z Widzenia Ks. Piotr a, czas
„odnowy powszechnej” 7 , tr udno się zgodzić, by stan ów mógł się utr zymać.
Godziłoby to w istotny sens Mickiewiczowskiej wizji pr zyszłości, któr a jest
zapowiedzią odr odzenia o cechach apokatastazy.

2.
Zastanowienie się nad znaczeniem tego ter minu pomoże nam wyświetlić sobie
per spektywę r ozwiązania losu dusz „w mocy złego ducha”, co - skądinąd „piekielne cierpią zarzewie”. Będzie to pr óba wyobr ażenia sobie niezr ealizowanego
pr zez Mickiewicza w for mie dr amatycznej dalszego ciągu zdar zeń. W ten sposób
inter pr etacyjnie poddana zostanie dalszemu tokowi inicjacji niepr zeobr ażona w akcie
I Dziadów dr ezdeńskich „r eszta”, któr a pr zecież nie może ostać się bez per spektywy
pr zemiany, jeśli do końca Mickiewicz ma być uznany za „poetę pr zeobr ażeń”.
Wacław Hr yniewicz w swym kompetentnym studium pisze:
„Apokatastazą nazywano już we wczesnym chr ześcijaństwie pr zeświadczenie o
możliwości ostatecznego pr zywr ócenia wszystkich stwor zeń do stanu pr zyjaźni i
zjednoczenia z Bogiem. Etymologicznie r zeczownik «apokatástasis» pochodzi od
czasownika «apokathistemi»: pr zywr ócić, napr awić, uzdr owić, odnowić.
Nadzieja na powszechne zbawienie nigdy nie wygasła w chr ześcijaństwie.
Opowiadali się za nią w r óżnej for mie pisar ze i Ojcowie Kościoła, a w późniejszych
wiekach mistycy i wybitni teologowie r óżnych wyznań chr ześcijańskich (…) Nur t
soter iologiczno-eschatologicznego

uniwer salizmu

zar ysowuje

się

w

myśli

patr ystycznej wr az z działalnością pisar ską Klemensa z Aleksandr ii (150 - 215).
Głosił on, że wszystkie kar y w życiu pozagr obowym mają char akter duchowy,
oczyszczający i leczniczy. Pr oces oczyszczania obejmuje wszystkich ludzi. Nie
ogr anicza się jedynie do pewnych win (…)
Właściwym

inicjator em

idei,

któr a

powr acać

będzie

stale

w

dziejach

chr ześcijaństwa, jest Or ygenes (…) Istotne znaczenie pr zypisuje on Pawłowej myśli o
Bogu, któr y będzie « wszystkim we wszystkich » (1 Kor 15, 28). (…) Jego podstawowa
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intuicja ujawnia się w pr zekonaniu, że dobr o i byt utożsamiają się ze sobą. W
konsekwencji tylko dobr o ma r zeczywiste istnienie, nie pr zysługujące złu. Jak nie
istnieje wieczna śmier ć tak r ównież nie może istnieć wieczne zło. Potępienie nie może
być zatem wieczne. Kar a ma jedynie cel pedagogiczny i leczniczy. W pr zyszłych
wiekach (eony), wszyscy mogą powr ócić do jedności z Bogiem. Or ygenes nie daje
jednak jasnej odpowiedzi, czy dotyczy to r ównież wszystkich upadłych duchów. (…)
Jeżeli nawet Kościół potępił or ygenizm jako doktr ynę, to jednak w swej duchowości,
zwłaszcza na Wschodzie, zachował myśl o zbawieniu powszechnym jako pr zedmiot
nadziei, modlitwy i wstawiennictwa.
Zwolennikami

apokatastazy

byli

pr zeważnie

Ojcowie

i

pisar ze

Kościoła

wschodniego, m. in. Dydym Aleksandr yjski, Diodor z T ar su, T eodor z Mopsuestii i
Gr zegor z z Nazjanzu. Szczególne miejsce w tym względzie zajmuje nauka św.
Gr zegor za z Nyssy o powszechnym zbawieniu ludzi i szatanów, nigdy pr zez Kościół
nie potępiona. Wszelka kar a ma jedynie char akter leczniczy. «Jak leczeni cięciem i
wypaleniem gniewają się na lekar zy, ale po wyzdr owieniu i ustaniu bólu żywią dla
nich wdzięczność, tak gdy po długim czasie zr ośnięte z natur ą zło zostanie usunięte i
tkwiący w nim wr ócą do pier wotnego stanu, całe stwor zenie uczyni jednogłośne
dzięki: zar ówno ci, co pr zy oczyszczeniu odpokutowali kar ę, jak i ci, co nie
potr zebowali oczyszczenia. (…) Bo oczyszczenie z chor oby jest leczeniem niemocy,
choćby się łączyło z wielkimi cier pieniami». Gr zegor z pr zewiduje możliwość
oczyszczenia

nawet po zmar twychwstaniu powszechnym dla tych, któr zy by go

jeszcze potr zebowali. «Kiedyś, po długich wiekach wszelkie zło zostanie zmazane,
żadne stwor zeni nie znajdzie się poza kr ólestwem dobr a, lecz panowanie Chr ystusa
zostanie pr zyjęte r ównież pr zez demony».
Nadzieja

powszechnego

zbawienia

jest

jednym z

najbar dziej

upor czywie

powr acających wątków w chr ześcijaństwie wschodnim. Odnosi się to szczególnie do
wybitnych

postaci,

odznaczających

się

głęboką

świadomością

solidar ności

i

wspólnoty wszystkich ludzi. Obca jest im często indywidualistyczna koncepcja
zbawienia. «Nie można zbawiać się w pojedynkę i w odosobnieniu. Zbawienie może
być tylko wspólnym (sobornyi), powszechnym wyzwoleniem od męki» (…) Ślady
star o-chr ześcijańskiego pr zekonania o potr zebie modlitwy za wszystkich zmar łych,
aby mogli szczęśliwie dokonać swego «pr zejścia» pr zez oczyszczenie, pozostały do
dzisiaj w litur gii wschodniej. (…)
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Zdaniem teologa pr awosławnego Bułgakowa nawet w piekle człowiek nie tr aci
obr azu Bożego w sobie; tutaj dopier o odkr ywa go w męce i wzr astającym
samopoznaniu. Nie zbawia się jednak własną mocą, lecz dzięki współdziałaniu z
Bogiem (…). We współdziałaniu tym wspomaga go wstawiennictwo Matki Bożej or az
modlitwa Kościoła. Istnienie piekła dotyka całej ludzkości i całego Kościoła jak
chor oba. Zbawieni nie mogą zapomnieć o tych, co cier pią w sobie piekło; wspier ają
ich swoją modlitwą, czując się współodpowiedzialni jedni za dr ugich. Zbawienie jest
dziełem miłości, modlitwy i wysiłków całej ludzkości. Bułgakow podkr eśla (podobnie
jak Or ygenes), iż pełne szczęście wieczne zbawionych nastąpi dopier o wówczas, gdy
nie będzie już żadnej istoty cier piącej w sobie męki piekielne.
W pr ocesie zbawienia nie chodzi jednak o sam akt pr zebaczenia win ze str ony
Boga pojęty na sposób amnestii. Człowiek musi pr zeżyć zło i gr zech do końca,
pr zecier pieć je w sobie samym

(…) T akie cier pienie posiada char akter twór czy,

oczyszczający i zbawczy. Dopr owadza do skr uchy i wewnętr znej pr zemiany, któr a
możliwa jest w życiu pr zyszłym. Nawiązując do nie otępionych nigdy pr zez Kościół
poglądów św. Gr zegor za z Nyssy,
S. Bułgakow r ozciągnął swoją wizję zbawienia na wszystkie istoty stwo-r zone, nie
wyłączając szatana” 8 (podkr . W.G.).
Ważne dla naszych dociekań są r ównież następujące stwier dzenia z książki Wacława
Hr yniewicza:
„Wieczna kar a nigdy nie osiągnęłaby swego celu i r ozminęłaby się z sensem
swego istnienia, któr ym jest dopr owadzenie do nawr ócenia (…) Miłość jako dar ma w
sobie niezr ównaną moc pr zekonującą i pr zeobr ażającą. Pawłowy hymn o miłości
sławi nade wszystko miłość samego Boga: «Miłość cier pliwa jest, łaskawa jest (…),
nie pamięta złego; (…) Miłość nigdy nie ustaje» (1 Kor 13, 4. 5. 8). Kar a może być
tylko dr ogą do nawr ócenia. Pr awda o kar ze i piekle jest podpor ządkowana nadziei na
powszechne zbawienie. Miłość jest większa niż spr awiedliwość i odpłata (…).
Nie ma człowieka, któr y byłby czystym ucieleśnieniem zła i któr y nie uczyniłby
w swoim życiu niczego dobr ego. Nie ma r ównież takich, któr zy byliby ucieleśnieniem
samego dobr a, bez domieszki zła i niedoskonałości. Wszyscy jesteśmy gr zesznymi
ludźmi, potr zebującymi w mniejszym lub większym stopniu Bożego zmiłowania i
pr zebaczenia (…)
Podział na zbawionych i potępionych nie pr zebiega zatem między dwiema
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r óżnymi kategor iami ludzi, lecz wewnątr z każdej osoby ludzkiej. Chr ystus jako
Sędzia

i

Obr ońca

człowieka

oddziela

gr zech

od

gr zeszącego.

T ego

r odzaju

inter pr etacja jest pr zyjmowana wśr ód teologów r óżnych wyznań chr ześcijańskich, nie
tylko pr awosławnych (P. Flor eński, S. Bułgakow, P. Evdokimov, J. Klinger ), ale
r ównież pr otestanckich (P. T ilich), anglika ńskich (J. H. Leckie) i katolickich (E.
Deak, H. U. von Balthasar ).
Złe czyny i ich negatywne skutki r ozpatr ywane same w sobie są bezspr zecznie
nie do pogodzenia z obecnością Boga i Jego świata. Jako takie pozostają na zawsze
«pr zeklęte» i «potępione» (…) Nie można odr zucić możliwości, że Bóg potępia zło i
złe czyny, ale okazuje zmiłowanie gr zesznemu spr awcy czynu, pr zemienia go swą
łaską od wewnątr z i zbawia (…) Gr zech musi zatr acić się w ciemności i w ogniu. Jest
jedynie odpadkiem dziejów człowieka z Bogiem” 9 (podkr . W.G.).
W

tym

kontekście

zgodnym,

jak

mi

się

wydaje,

z

apokatastatyczną

Mickiewiczowską nadzieją na Nową Er ę, męki Widm, tr awiący je żar , ogień i r ozpad
są niczym innym, jak oczyszczaniem ze zła, gr zechu or az zniewalających ducha
ziemskich str uktur -systemów (w tym wypadku uwikłań, oków despotyzmu), któr e
musza zostać usunięte, by mogło nastąpić odr odzenie, pr zejście ku zbawieniu. Autor
Dziadów w osobie Konr ada ukazuje już także pozytywne skutki pr zemiany, któr a w
jego wypadku dokonała się dzięki inicjacji za życia ziemskiego. Nie oznacza ona
jednak amnezji. Anamneza - pamięć win wydaje się być potr zebna, pożyteczna w
dalszym pr ocesie duchowej odnowy. T o chyba wyr ażać ma symbolika czar nej plamy
na czole bohater a w finale sceny ostatniej or az „słów wykutych”, o któr ych mowa w
scenie III (w. 181-187).
KOBIETA
Jedną r a n ę

m i a ł

n a

c z o l e,

Jedną tylko i niewielką,
Zda się być czarną kropelką.
GUŚLARZ
Ta największe sprawia bóle;
Jam widział, jam ją zbadał;
Tę ranę sam sobie zadał,
Śmierć z niej uleczyć nie może.
KOBIETA
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A c h,

u l e c z

g o,

wi e l k i

B o ż e!

(sc. IX, w. 188 - 196) (podkr . W.G.)

Mamy tu splecione r ozmaite motywy: twór cze znaczenie świadomości win
własnych, r ola nadziei i wstawiennictwa modlitewnego bliźnich (pr ośba Kobiety
skier owana do Boga) or az Bóg jako ostateczny lekar z duszy, w któr ego mocy jest jej
zupełne uzdr owienie i oczyszczenie (wbr ew pesymistycznej zapowiedzi Guślar za).
Jako komentar z niech w tym miejscu posłużą nam dalsze myśli z r ozpr awy Wacława
Hr yniewicza:
„Co oznacza, że zbawienie i potępienie mogą współistnieć w jednej i tej samej
osobie? Pr zede wszystkim to, że szczęściu płynącemu z poznania Boga, miłości i
zjednoczenia z Nim może towar zyszyć spr awiająca ból świadomość wszystkich
upadków i win popełnionych za życia. Wieczny stan zbawienia i szczęścia nie
wyklucza pamięci o godnych potępienia złych czynach. Pamięć ta może jeszcze
bar dziej pomnażać wdzięczność wobec Boga i Chr ystusa za dar zbawienia or az
wzmacniać poczucie solidar ności i wzajemnej pr zynależności. Dotyczy to r ównież
świadomości win własnych, jak i innych ludzi, z któr ymi nasze losy były w taki czy
inny sposób związane. Zbawieni mogą zachować w sobie coś z męki potępienia
(cier pienia nie należy utożsamiać ze złem), od któr ego wyzwoliła ich miłość Boga,
pr zyjęta twór czym wysiłkiem ducha ludzkiego. Pamięć win i upadków łączy się z
r ównoczesną świadomością Bożego miłosier dzia. Pr zebaczenie gr zechów nie niszczy
pamięci o nich. (…) Życie wieczne jest nieogr aniczonym r ozwojem i twór czością,
wzr astaniem «z jasności w jasność» (zob. 2 Kor 3, 18), a nie bier nością, bezr uchem i
niezmiennością” 1 0 .

Zbliżamy się do końca r ozważań, któr e pozwoliły nam w nowym świetle
spojr zeć na zdawałoby się zamkniętą spr awę kar y wiecznej dla Widm ze sceny IX
obciążonych „judaszową” winą w stosunku do cier piącego niczym Chr ystus polskiego
nar odu. Pamiętamy, że w Boskiej Komedii Dante umieszcza Judasza, jako jednego z
tr zech największych obok Br utusa i Kasjusza zdr ajców dobr oczyńców ludzkości, w
ostatnim kr ęgu piekła, w paszczy samego Lucyfer a (Disa). T am:
Z ust każdych sterczał grzesznik i jak pęki
Trawy w miętlicy na miazgę był tarty:
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Te jednocześnie trzej cierpieli męki.
Skazaniec przedni, nie dość że w zażartej
Tkwił paszczy, szarpan Disowymi szpony,
Raz po raz łypał ze skóry obdarty.
Rzecze Mistrz: „Zbrodzień najsrożej męczony,
Dowiedz się, Judasz jest Iskariota;”
(Dante, Piekło. Pieśń 34 w. 55 - 62) 1 1
Jak wiemy Dantejskie piekło to miejsce wieczystej kar y, w któr ym „Potępieni
nie wyr zekają się w skr usze własnej pr zeszłości, ale tr wają w wyr ażającej ich
postawie” 1 2 . Bior ąc pod uwagę ideologię całości dzieła nie możemy tr aktować tego
r ejonu zaświatów Boskiej Komedii jako miejsca oczyszczenia i pr zemiany. Widzimy
wieczne piekło, w któr ym ani ogień „ani szarpanie ciała na sztuki” (kar a Judasza)
nie symbolizują tych znaczeń, któr e zapowiadałyby duchową inicjację-odr o-dzenie.
Bowiem świat ocen etycznych wielkiego flor entczyka (choć istnieją pewne pr zesłanki,
by nazwać jego dzieło „dr amatem wyzwolenia”) jest nazbyt uwikłany w pojęcia
„odpłaty” i wyznaniowego egocentr yzmu:
„Dante pisa ł w O Monarchii: «Człowiek, któr y nigdy o Chr ystusie nie słyszał, a
pr zeto wiar y w Niego mieć nie mógł, zbawiony być nie może. Nie gr a pr zy tym r oli dodaje - czy wielkich swych cnót umysłowych a mor alnych był dowiódł, czy nie.
Rozum ludzki nie może pojąć bez pomocy, że to jest spr awiedliwe»” 1 3 .
„Nic dziwnego - pr zypomina w tej kwestii Wacław Hr yniewicz - że Ch. Péguy
zar zucał Dantemu, iż w swoich wizjach piekła zachował postawę tur ysty. Rosyjski
myśliciel r eligijny N. Fiodor ow uważał Dantego wr ęcz za «geniusza mściwości».
Również N. Bier diajew dostr zegał w jego koncepcji piekła wyr aźne ślady ludzkiego
instynktu mściwości, pr zeniesionego z doczesności w wieczność. Dotyczy to r ównież
pewnych elementów w dziełach ar tystów, zwłaszcza śr edniowiecznych, a także
teologów, nie wyłączając najbar dziej znamienitych. (…) Nienawistna postawa wobec
potępionych i r adość z ich cier pienia są nie do pogodzenia z pr zykazaniem miłości,
zwłaszcza w stosunku do niepr zyjaciół (Mt 5, 44) (…) Świadomość chr ześcijańska
nie została jeszcze do głębi pr zeobr ażona pr awdziwym duchem Ewangelii (…).
Zbawienie powszechne jest nadzieją i modlitwą ludzi świętych, wyzwolonych ze
złych i nienawistnych instynktów. Doświadczenie świętych wypr zedza teologiczną
spekulację, któr a w obliczu pr zeciwnych sobie wypowiedzi Pisma okazuje się wielce
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bezr adna. Zdar za się, że Bóg pr zepr owadza świętych pr zez wewnętr zną ciemność, tak
iż czują zespolenie swego losu z losem wszystkich gr zesznych ludzi. (…)
Po epoce patr ystycznej na zachodzie nie często pojawiali się ludzie o podobnych
doświadczeniach i niezwykłej nadziei. Byli to pr zeważnie wielcy mistycy. Większość
z nich stanowią święte kobiety, kobiety o głębokiej wr ażliwości or az głębokim życiu
wewnętr znym (m. in Hildegar da, Mechtylda z Magdebur ga, Katar zyna ze Sieny,
Małgor zata z Alcoque, T er esa z Avila, T er esa z Lisieux, Mar ia des Vallées). Spotkać
można w ich pismach pr zejmujące świadectwa zmagania z Bogiem i gotowości
wydania siebie na katusze piekła, żeby tylko móc ur atować pr zez to tych, któr zy idą
na zagładę. (…) Święci znają najlepiej doświadczenie egzystencji infer nalnej. Jest to
tajemnica ich osobistego uczestnictwa w solidar ności Chr ystusa ze wszystkimi
gr zesznymi ludźmi (…) solidar ność sięga aż do dna otchłani. Mówi o tym ar tykuł
wiar y o zstąpieniu Chr ystusa do piekieł. Zbawienie dokonuje się w samej głębi
egzystencji infer nalnej. «Więzienie» (1 Pt 3, 19)
i ciemności stają się dr ogą ku wyzwoleniu i światłości. T am, gdzie zawodna okazuje
się nośność ludzkich pojęć i słów, tr zeba uciekać się do języka symboli i obr azów.
(…) Duchowe doświadczenie świętych pr zeniknięte jest cier pieniem i nadzieją. Wr az
z

Chr ystusem

zstępują

do

piekieł,

czują

swoją

solidar ność

ze

wszystkimi

gr zesznikami. Ich duchowa obecność r ozjaśnia mr oki piekła. Otr zymują w ten sposób
łaskę uczestnictwa w zbawczym tr udzie Chr ystusa. Święci widzą i pr zebywają w
piekle, ale nie ma ono żadnej władzy nad nimi, a sposób ich pr zebywania r óżni się od
pr zebywania tych, któr zy stanowią piekło. Nakaz Pana skier owany do Star ca (św.
Sylwana): «Pr zebywaj duchem w piekle i nie r ozpaczaj» objawia jedyną w swoim
r odzaju dr ogę do całkowitego oczyszczenia i miłości Boga (…)
Wr az z Chr ystusem zstępują oni w poczuciu solidar ności ze wszystkimi
gr zesznikami

do

samych

głębi

istnienia

infer alnego.

Ich

współczucie

i

wstawiennictwo tr wać będą aż do końca świata. Nie ma w nich ani śladu obojętności
wobec ostatecznego losu wszystkich stwor zeń (…) motyw został sfor mułowany już
pr zez św. Pawła: «wolałbym bowiem sam być pr zeklętym pr zez Chr ystusa dla br aci
moich, któr zy według ciała są moimi r odakami» (Rz 9,3). Jest to gotowość wydania
samego siebie na potępienie, byleby w ten sposób pr zyczynić się do zbawienia innych
(…).
Wielka i natchniona sztuka r eligijna (a do takiej zaliczam Dziady - pr zyp.
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W.G.) jest często odważniejsza od systematycznej r efleksji teologicznej. Nier zadko
wypr zedza ją śmiałością i głębią swoich intuicji. W cer kwi św. Jer zego w pobliżu
Nowogr odu zachował się zdumiewający fr esk z XII w. Pr zedstawia on św. Jer zego
jako pogr omcę smoka. Kompozycja całości zdumiewa niespotykaną śmiałością wizji.
Święty jeździec na koniu jest całkowicie bezbr onny. Smok nie został zabity. Na
fr esku widnieje postać kobiety w kr ólewskich szatach. T o symbol Bogar odzicy i
Kościoła. Kobieta tr zyma smoka na wstążce jak oswojone zwier zę, idące posłusznie
za swoją panią. W sumie jest to symboliczna wizja o niezwykłej głębi: wizja złego
ducha, któr y nie został unicestwiony, lecz nawr ócony. T o tylko złość została
zniszczona, a winowajca jest ocalony dzięki wstawiennictwu i duchowemu zmaganiu
modlącego się Kościoła. «Wstążka» modlitwy jest silniejsza niż zbr oja. Jest to nade
wszystko modlitwa i ofiar a świętych, któr zy nie myśleli jedynie o sobie, lecz o
zbawieniu wszystkich” (podkr . W.G.) 1 4 .

Cały ten dość długi wywód, któr y pr zybliżył nam per spektywy wiar y w
apokatastazę,
obecność

nadziei

tychże

idei

powszechnego
i

wątków

tak

zbawczego
w

odr odzenia,

szer oko

pojętym

uzmysławia

nam

Mickiewiczowskim

światopoglądzie jak i - co jest podstawowe dla niniejszej pr acy - w III części
Dziadów. Zostało już powiedziane, że scena IX dostar cza nam postaci Widm, któr ych
stan w odpowiednim kontekście można potr aktować jako pr zejściowy. Symbolika żar u
(ognia)

or az

oczyszczenia.

„szarpania
Mister ium

ciała

na

sztuki”

pr zejścia-odr odzenia

nabier a
nie

znaczenia

zostaje

jednak

inicjacyjnego
tymczasowo

sfinalizowane z br aku odpowiednio zaangażowanej wspólnoty. T a, z któr ą spotykają
się Widma, tkwi wciąż w „ludowych wyobr ażeniach o ostatecznej odpłacie” 1 5 i jest
otwar ta jedynie na „gr upę wewętr zną”. Pr zepowiedziany pr zez wieszcza pr zyszły
„kościół” (Widzenie ks. Piotr a) to - moim zdaniem - szansa na zbawcze odr odzenie
cier piących Widm.
Choć III część Dziadów nie kr euje obr azu pr zedstawiającego, jak wspólnota
zaangażowana może być skutecznie we wstawiennictwo względem dusz obar czonych
najcięższą winą i kar ą, dusz byłych wr ogów, to być może, gdyby powstały kolejne
zapowiadane pr zez poetę akty dr amatu, sceny takie znalazłyby w nich swe miejsce.
Mamy jednak w Dziadach dr ezdeńskich znaki, któr e pr efigur ują ową możliwość.
T ymi, moim zdaniem, pr efigur acjami są fr agmenty sceny III. Skuteczność, jaką
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wykazują „dobrzy ludzie i anioły” wr az z Ks. Piotr em r atujący duszę Konr ada z
otchłani może zapowiadać, pr efigur ować takąż skuteczność w szer szym planie na
zasadzie symbolicznej pars pro toto. Jest tak, jeśli upadek, pr zemianę i odr odzenie
Konr ada uznać za figur ę par alelną względem podobnego schematu zachodzącego w
Widzeniu Ks. Piotr a, ale obejmującego wielkie wspólnoty ludzkie - nar ody. Gdyby
pr ofecja została zamieniona w exempla scen dr amatycznych, nie obeszłoby się chyba
bez obr azów tr udu wstawiennictwa i obr ony zbior owości osaczonej pr zez złe moce,
oddanej na pastwę metafizycznych piekieł, pr zez bar dziej uświęconą zbior owość.
Skor o Dziady są dr amatem, w któr ym akcja w planie r zeczywistym jest odbiciem
zmagań zachodzących w planie metafizycznym, to logicznie: zwycięstwo wolności na
ziemi (zapowiadane w Widzeniu Ks. Piotr a) musiałoby następować wr az ze scenami
zwycięstwa

wolności w planie metafizycznym. Zatem uwolnienie dusz z piekieł

wydaje się być scenar iuszem niezbędnym. Poszer zenie skali, jakie następuje między
scenami III a V (Konr ad: nar ód) musiałoby r ównać się jej poszer zeniu w spr awie
„dźwigania” z otchłani pr zez „dobrych ludzi i aniołów”.
Zgodnie z tym, o czym pouczyła nas lektur a książki Wacława Hr yniewicza, w
awangar dzie walki o odzyskanie wolności (zbawienia) dla dusz skazanych na piekło
stoją ludzie święci pr zyjmujący na siebie dobr owolnie ofiar ę „egzystencji infer alnej”.
Ów wątek jest dobr ze udokumentowany w omawianym pr zez nas dr amacie, co silnie
pr zemawia za naszą tezą o inter pr etacji dzieła w per spektywie wiar y w apokatastazę.
Myślę, że ks. Piotr w scenie III dołącza do gr ona mistyków, któr zy „gotowi są wydać
siebie na katusze piekła, żeby móc ur atować pr zez to tych, któr zy idą na zagładę”:
KS. PIOTR
(pada krzyżem)
Panie, otom ja sługa dawny, grzesznik stary,
Sługa już spracowany i niezgodny na nic.
Ten młody, zrób go za mnie sługą Twojej wiary,
A j a

z a

j e g o wi n y p r z y j m ę
ws z y s t k i e k a r y

On poprawi się jeszcze, on wsławi Twe Imię.
Módlmy się, Pan nasz dobry! Pan ofiarę przyjmie.
(sc. III, w. 195 - 201) (podkr . W.G.)
Gotowość Ks. Piotr a do wzięcia na siebie ofiar nego cier pienia za „grzesznika”
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Konr ada, to r ealizacja - opar tego na „poczuciu solidar ności i współczuciu wstawiennictwa,

aby

wszyscy

byli

zbawieni”,

któr e wyr asta

z „uczestnictwa

chr ześcijanina w paschalnej tejemnicy Chr ystusa” 1 6 . T ę odmienną od guślar skiej
postawę pr zyjmuje w dr amacie mistyk chr ześcijański Ks. Piotr . Jest to zar azem
antycypacja,

pr efigur acja,

pr ojekt

takiej

wspólnoty

ludzkiej,

nar odowej

i

ponadnar odowej takiego pr zyszłego „kościoła”, w któr ym „Piekło staje się wspólnym
bólem

wszystkich”

zaś

„Zbawienie może być

tylko

wspólnym,

powszechnym

wyzwoleniem od męki”.
W doświadczeniu mistyków ofiar owanie takie nie oznacza potępienia ofiar nika,
a staje się pr óbą „inicjacyjną” we wzr astaniu ku świętości (pisaliśmy o tym w
r ozdziale VI); dlatego św. Sylwan mógł usłyszeć nakaz Pana: „Pr zebywaj duchem w
piekle i nie r ozpaczaj”. Ks. Piotr czuje się „grzesznikiem starym”, „sługą
niezgodnym” (niezgodnym - star opol. niegodnym). Pr zyjęcie na siebie ofiar y posłuży
pr zecież mu już niebawem do duchowego wzr ostu: w scenie V uzyskuje objawienie
wyr oków Opatr zności, a duch jego odr odzony uzyskuje symbolicznie i mistyczne
status dzieciny” uniesionej w „niebo trzecie”. I jeśli dopatr zymy się tu znów
pr efigur acji części w stosunku do całości,to par alelnie nar ód polski w swej dawnej
postr aci jest „gr zeszny” szer egiem win, za któr e ponosi pokutę utr aty niepodległości
(jako męki,

śmier ci i zstąpienia do otchłani); pokuta ta jest jednak zespolona z

ofiar ą za inne nar ody. Bowiem gr zeszność star ej Polski nie wyłącza jej wyższości
duchowej jako depozytar iuszki idei wolności. Pr zez ofiar ne męczeństwo Polska
udoskonali siebie i wypr owadzi z niewoli inne nacje:
„A trzeciego dnia dusza wróci do ciała i Naród zmartwychwstanie i uwolni
wszystkie ludy Europy z niewoli” - czytamy w Księgach 1 7 . Wyr aźnie widać, że motyw uwolnienia polity-cznospołecznego wyobr ażony jest w Księgach pr zez symbolikę wypr owadzenia z niewoli
śmier ci, co ma swe odniesienia do uwolnienia z piekieł dusz patr iar chów pr zez
Chr ystusa. Relacja Ks. Piotr - Konr ad, z całym nagr omadzeniem motywów takich jak
pokuta, ofiar a zastępcza, męka, śmier ć, odr odzenie, wstawiennictwo, uwolnienie, jest
pr efigur ującą dla r elacji Polska-„wszystkie ludy”. Nie chodzi tu tylko o par alelizm,
podobieństwo, ale o wiar ę r omantyków w zasadę symboliczności części w stosunku
do całości - według pr awa powszechnej analogii. Poucza o tym Mickiewicz:
„Otóż i świat jest jak Ojczyzna, a Narody jak ludzie. Świat pokłada nadzieję
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na Narodach wierzących, pełnych Miłości i Nadziei” 1 8 .
Ofiar a zastępcza - jakże skuteczna w wier ze chr ześcijańskiej - jest ważnym
tematem III cz. Dziadów. Podjęta pr zez Ks. Piotr a dla ur atowania gr zesznego
Konr ada ma swój odpowiednik w r ozleglejszym planie, w ofier ze ponoszonej pr zez
nar ód polski, a zwłaszcza jego męczennników, dla wyzwolenia „wszystkich ludów”.
Ma ona zadziałać zar ówno w wymiar ze „Narodów”, ludzkości 1 9 , jak i w per sonalnym
jako war unek wyzwolenia wszystkich osób z oków zła, piekła, szatana tak w aspekcie
ziemskim, polityczno-społecznym jak metafizycznym. Skutek ofiar y - powszechne
odr odzenie nie ominie nawet dusz tego pokr oju, co Widma zdr ajców nar odowych,
któr e w czasie akcji dr amatycznej w męce oczekują pośr ód piekieł na swe
wyzwolenie. Skor o z nastaniem Wolności na ziemi opustoszeją więzienia, lochy i
miejsca kator g, to i w świecie duchowym Wolność oznaczać powinna por zucenie
izolacji piekieł i otchłani. „Renowacja świata” Nowa Er a na ziemi to zar azem
r ękojmia metafizycznego zbawienie dla wszystkich - w sumie: apokatastaza. Jej wątki
można pr ześledzić w całościowym dziele Mickiewicza - jej pr ofetyczne objawienia i
pr efigur acje star aliśmy się odkr ywać na str onicach III części Dziadów.
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UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE

W mojej pr acy star ałem się wskazać na te miejsca III części Dziadów, gdzie do
głosu dochodzi r eligijna idea śmier ci i odr odzenia. Nasza analiza objęła szer eg scen
dr amatu, począwszy od pier wszej a skończywszy na ostatniej, nie pominęliśmy także
Ustępu. War to było się potr udzić, by odnaleźć r óżnie na sposób symboliczny
wyr ażoną ideę nie tylko tam, gdzie pr zejawia się ona szczególnie wyr aźnie, a więc w
„bajce” o ziar nie zboża czy Widzeniu Księdza Piotr a, ale i we fr agmentach dzieła,
któr ych pod tym kątem nie zwykło się postr zegać.
T r zeba było uzbr oić się w nar zędzia z zakr esu fenomenologicznej metody badań
„ekspr esji r eligijnych takich jak symbole, mity i r ytuały”, by, znalazłszy ich
pr zejawy w badanym tekście, móc wyłuskać z jakże r óżnor odnych obr azów, wątków,
motywów tę jedną inter esująca nas „str uktur ę, ideę, ar chetyp”. Dążyłem do tego, by
wybr ane elementy analizowane i inter pr etowane były nie same w sobie, ale w
łączności z innymi. Zachodzące pomiędzy nimi r elacje i nici wiążące jeszcze
wyr aźniej uwypukliły tożsamość ideową i szczególną str uktur ę budowy dzieła. Pr zy
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okazji pojawiły się kolejne ar gumenty, któr e zachęcają nas, by opowiedzieć się za
jednością globalnego sensu spajającego dr amat pod względem scenicznego czasu i
pr zestr zeni jakże niejednor odny, amor ficzny 1 .
Symboliczne śmier ci i odr odzenia bohater a w Prologu, scenie II i III or az
bar dziej zawoalowane w Widzeniu Ewy, choć dotyczą jednostki, nie mogą być nie
odniesione jako figur y par alelne do pr zemiany zbior owej. T a zaś, wegetatywnie lub
„chr ystusowo” zobr azowana w scenach I i V, jakże kor esponduje z nadzieją na
powszechną odnowę odmalowaną w Ustępie na kształt zjawisk meteor ologicznych i
zjawisk natur y związanych z następstwem pór r oku. Wr eszcie znajdują one swe
dopełnienie w scenie VII w for mie żywiołu wulkanicznego.
T o jeszcze nie wszystko.

Klucz inicjacyjny - tłumaczący nam fenomen

pr zemiany bohater ów - otwier a także, wespół z symboliką wulkaniczną, dr ogę do
osądu postępowania „katów” dzieci i młodzieży polskiej, zdr ajców nar odu i
wszystkich nie-patr iotów „skamieniałych” w obojętności dla spr awy nar odowej.
Ukazani są oni jako nie pozbawieni szansy na popr awę, pr zemianę, odr odzenie
(inicjacyjne

sny,

znaki,

ostr zeżenia,

pr zepowiednie,

opowieści

o

męczeństwie

bohater ów). Jednak z powodu ich uwikłania w „skorupę” despotyzmu inicjacja za
życia doczesnego nie może się dopełnić. Odłożona jest ona dopier o na okr es
pośmier tny i stanowi per spektywę odr odzenia się pr zez, między innymi, ogień
piekielny (sc. IX).
Odsłoniliśmy
niepowodzenia
War unkiem
nar odowej

także

w

w dokonaniu

pozytywnie
wspólnoty

naszych

r ozważaniach

się odr odzenia

zakończonej
modlitwy

i

pr oblem

lub

tak jednostki jak i zbior owości.

pr zemiany-inicjacji

pamięci,

powodzenia

któr a

mocą

jest

pr zynależność

„spójni

do

niewidomej”

tr anscenduje zar ówno czas jak i pr zestr zeń, stanowiąc jedność dusz światowozaświatową. Wskazaliśmy także (odnosząc się inter tekstualnie do Ksiąg or az do
wykładów Literatury słowiańskiej pr zede wszystkim) te miejsca dr amatu, któr e
zapowiadają nastanie uniwer salnej wspólnoty Nowej Er y jako totalnej pr zemiany,
odr odzeńczej „apokatastazy”.
W sumie okazało się, że znaki idei śmier ci i odr odzenia obecne są w każdej
scenie dzieła a także w Pr zedmowie i Ustępie. Idea modeluje w r óżnor odnych
for mach symbolicznych tak świat bohater ów, postaci r ealistycznych - ich myśli,
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uczynki, losy, jak i świat zdar zeń histor ycznych or az postaci fantastycznych
(mesjanistyczno - cykliczny obr az dziejów, los dusz w zaświatach).
Pr zypomnę,

że mamy

do

czynienia

z

ideą

r eligijną,

któr ej

pier wotnym

„śr odowiskiem” są takie wytwor y ludzkiej kultur y symbolicznej jak mity i r ytuały.
T oteż jeśli występuje ona w dziele sztuki liter ackiej, jaką jest utwór dr amatyczny, i
to tak wszechstr onnie, pr zemożnie akcentując swą obecność, jak to wykazaliśmy,
staje się zr ozumiałe, że upodobnia ów tekst do wypowiedzi r eligijnej: mitu czy
r ytuału. Chodzi mi o tr zy spr awy: po pier wsze - idea a str uktur alne uwar unkowania
wewnątr ztekstowe, po wtór e - idea a obr az świata, dziejów, histor ii, wr eszcie po
tr zecie - idea a typ bohater a i odbior cy (odbior u). Dokonując summy i wyciągając
ostateczne wnioski z dokonanych badań pr zyjr zyjmy się spr awom tym w kolejności.

1.
Jeśli tak, jak antr opolodzy str uktur alni do mitu, my odniesiemy się do
omawianego dr amatu otr zymamy podobny wynik 2 . T r aktując kolejne sceny (mimo, że
nie

stanowią

logicznie,

„klasycznie”

r ozwijającej

się

akcji)

jako

„łańcuch

syntagmatyczny” o mniej lub bar dziej silnych więzach metonimicznych, otr zymamy
pewien ciąg „epizodów” (segmentacja tekstu zgodnie z podziałem autor skim na
sceny). A ter az or yginalny „łańcuch syntagmatyczny”, tak jak na r ysunku a)
r ys. a)

r ys. b)

Epizod A
Epizod B
Epizod C

Epizod A

Epizod B

Epizod C

wynik po „zsumowaniu”
abstr akcyjna str uktur a

pr zekształcamy w „asocjację par adygmatyczną”. r ys. b) (metonimię pr zekształca się
w metafor ę). Oznacza to, iż możemy pr zyjąć, że każdy z „epizodów” stanowi
częściową

tr ansfor mację

każdego

innego

i,

co

ważne,

każdy

„epizod”

jest

„niedoskonałą manifestacją” por ządku idealnego. Podkr eślaliśmy kilkakr otnie, że ta
lub inna z symbolik ma swoje „mocne str ony” a zar azem ogr aniczenia w ewokowaniu
tr eści związanych ze wspólną im ideą. Dlatego ich suma dopier o jest w stanie
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najpełniej wyr ażać sens idei globalnej zawar tej w dziele.
Idąc

dalej

par adygmatycznych

za

wskazówkami

wypr owadźmy

str uktur alistów

wynik

końcowy.

z

„sumy”

Otr zymamy

wydar zeń
abstr akcyjną

pr opor cję, gdzie: A = śmier ć i odr odzenie = życie, zaś nie A (- A) = śmier ć bez
odr odzenia = śmier ć. Z kolei dr ugi człon pr opor cji stanowi opozycja: B = afir macja
(oddziaływanie) więzi wspólnotowych, natomiast nie B (- B) - negacja (br ak
oddziaływania) więzi wspólno-towych. Podstawiając dane do wzor u:
A

B

nie A
otr zymamy

następującą

nie B

pr opor cję

par

ter minów

„mowy

ideologicznej”

wyabstr achowanych z dzieła:
życie (śmier ć i odr odzenie)

afir macja więzi wspólnotowych

śmier ć

negacja więzi wspólnotowych

Z kolei można r ozszer zać obr az walor yzacji i ocen ideowych, bior ąc pod uwagę
r óżne elementy świata pr zedstawionego w dr amacie. I tak po str onie życia (śmier ci i
odr odzenia) ulokują się: symboliczna głębia (aspekt pr zestr zenny); pr zyszłość
(aspekt czasowy); wspólnota chr ześcijańska (aspekt for my społeczeństwa); ofiar ność,
solidar ność

(zasad

stosunków

międzyludzkich);

wiar a

i

pokor a

(postawa

wewnętr zna); wolność (boska i kosmiczna or az społeczna zasada naczelna); itd.
Natomiast

str onie

śmier ci

pr zypor ządkowują

się

w

kolejności:

symboliczna

powier zchnia, „skorupa”; współczesność; społeczeństwo r ządzone despotycznie or az
laickie;

pr zemoc;

egoizm;

r acjonalizm;

bunt;

zniewolenie;

itd.

Katalog

semantycznych pr zeciwieństw można poszer zać dalej i - uzasadniając inter pr etacyjnie
- budować kolejne abstr akcyjne pr opor cje zdolne obr azować str uktur alne zależności
w świecie pojęć i idei wielkiego dr amatu. Moim zadaniem były badania nad ideą
śmier ci i odr odzenia, pr zy czym szczególnie ważny wydał mi się jej związek z
Mickiewiczowskim r ozumieniem wspólnoty ludzkiej (mitem wspólnoty).
Wyżej pr zedstawiona pr óba opisu zapożyczona jest, jak wspomniałem, ze
str uktur alnych badań nad mitem. Okazało się, że III część Dziadów ma pewne cechy,
któr e w wysokim stopniu upodabniają ją do mitu. Poszczególne sceny obr azujące
zar ówno plan histor yczny jak metafizyczny w swej diachr onii posługują się mową
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pr zesyconą symbolami. T o pier wsza z cech. Po dr ugie, symbolika ta ewokuje w
każdej ze scen tę samą naczelną ideę śmier ci i odr odzenia, któr a, jeśli spojr zymy na
tekst w synchr onii jego scen, stanowi nadr zędny sens wszystkich scen i całego
utwor u. Poszczególne sceny na podobieństwo wer sji i epizodów jednego mitu to
metafor yczne ale i uzupełniające względem siebie wer sje tego samego w istocie
ar chetypu.

Zależność

ideowa,

któr ą

obr azowaliśmy

pr opor cją,

stanowi

jakby

uniwer salny język, system dla wypowiedzi kolejnych scen.
Znaczenie symboliki poszczególnych scen i zar azem sens idei naczelnej
odczytywaliśmy w r ozmaitych kontekstach kultur owych (r eligie agr ar ne, szamanizm,
teologia

katolicka,

teologie

apokatastazy,

itd.)

stąd

stałe modyfikowanie i

ubogacanie znaczeń. Dokonywaliśmy też, r zec by można, „spotkań” (szukania r elacji
i powiązań) pomiędzy symbolami tego samego dzieła. Ileż zyskuje na znaczeniu
symbolika agr ar na (ziar no), jeśli skojar zymy ją z wulkaniczną (lawa). Powstają
napięcia pomiędzy sensem odr odzenia jako ofiar y i oczekiwania, gdzie pewność
zmar twychwstania usposabia do bier ności, a odr odzenia jako ener gii wzbier ającej w
„głębiach” gotowej działać z całą gwałtownością. Dalej wkr oczenie symboliki
pasyjno-r ezur ekcyjnej i apokaliptycznej wpr owadza w nadzieję na odr odzenie klimat
najwyższej świętości or az modeluje sfer ę znaczeń o histor iozoficznych r olach, któr e
w mister ium pr zypadają poszczególnym nar odowościom. Zaś temat ewangeliczny (tak
jak jest to w Nowym T estamencie) kor zysta ze spotkania z obiema wcześniej
wymienionymi symbolikami, zyskując wymiar pewności, któr y emanuje z symboliki
wegetatywnej (pewność odr odzenia) or az wymiar apokaliptycznej gr oźności zawar tej
w symbolice ognia (wulkanicznego i piekielnego). Do tego wszystkiego należy dodać
jeszcze dualizmy „ciemności” i „światła”, r uchu „w dół” i „w gór ę”, „pustki” i
„pełni-wspólnoty”, „męki” i „ukojenia” itd. (składowe symboliki inicjacyjnej), któr e
istotnie dopełniają symboliczny „kr ajobr az” idei.
T ak więc Dziadów część III pomimo br aku tr zech klasycznych jedności, swej
fr agmentar yczności,

kłopotów

z

okr eśleniem

głównego

bohater a

i

innych

wyznaczników „otwar tości” or az pr zejawów tzw. niespójności, okazuje się spójna. T o
tekst nad wyr az spoisty dzięki silnemu ustr uktur owaniu po linii r elacji łączących
symbole poszczególnych scen i istnieniu jednego „str uktur alnego pr awa”, jednej
„for muły”,

par adygmatu

stanowiącego

właściwe

jądr o

sensu.

Idea

śmier ci

i
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odr odzenia wr az z mitem wspólnoty są „str uktur ą głęboką”, któr a jak siła wiązań
wewnątr zkr ystalicznych utr zymuje r óżnor odne cząstki „war stwy powier zchniowej”
nadając im swoisty ukr yty ład. Czyż nie tak samo jak w micie, o któr ym pisze Claude
Levi - Str auss?:
„Pr zyznajmy,

że

badanie

mitów

pr owadzi

nas

do

wniosków

wzajemnie

spr zecznych. W micie wszystko może się zdar zyć; wydaje się, że następstwo zdar zeń
nie jest tam podpor ządkowane żadnej r egule logiki ani zasadzie ciągłości (…)
wielokr otnie zastanawiano się, dlaczego mity i ogólnie liter atur a ustna tak często
kor zystają z podwajania, potr ajania czy czter okr otnego pr zytaczania tej samej
sekwencji. (…) Powtar zanie ma własną funkcję, któr a polega na odsłonięciu
str uktur y mitu. Każdy mit posiada więc str uktur ę war stwową, któr a pr zejawia się na
powier zchni, jeśli można tak powiedzieć, w zjawisku powtar zania i popr zez nie.
Jednakże (i to jest punkt dr ugi) poszczególne war stwy nie są identyczne (…) każda
r óżni się nieco od popr zedniej” 3 .
Podsumujmy. Jestem skłonny twier dzić, że idea śmier ci i odr odzenia spełnia w
III części Dziadów funkcje podobne jak to ma miejsce w tr adycyjnych mitach. Celem
kr eowana jest taka for ma wypowiedzi, że

w y e k s p o n o w a n i a

j e j

poszczególne

char akter yzuje

sceny

(syntagmatyczna

(epizody)

słaba

spójność

metonimiczna

w linii diachr onii). Jeśli natomiast nasze spojr zenie na nie

nakier ujemy w sposób synchr oniczny (powiedzmy symultaniczny) ukażą one nam swą
w stosunku do siebie metafor yczność, jedność w wielości wynikającą
ma n i f e s t a c j a mi

z

b y c i a

wspólnego im par adygmatu, uniwer sum idei.

2.
Pr zejdę ter az do kolejnej spr awy. Jak sądzę tytułowa w tej pr acy idea funduje
podobieństwa naszego ar cydzieła liter atur y do wypowiedzi mito-r eligijnych jeszcze w
innym wymiar ze. T o ona „wyposaża” dr amat w cechy mister ium (w r eligijnym tego
słowa znaczeniu), w któr ego tajemnice wpr owadzani są dr ogą inicjacji, wespół z
niektór ymi bohater ami, sami czytelnicy. Mister ium to daje odpowiedź na kluczowe
pytania egzystencjalne dotyczące sensu losów tak jednostki jak i zbior owości,
wspólnoty ludzkiej, zwłaszcza nar odowej, wr eszcie sensu dziejów, histor ii. Czy to
nie za wiele? Jak się okazuje nie, ponieważ „mit mitów” - jak nazwano naszą ideę -
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zawsze z tymi pr oblemami się mier zył i je dając odpowiedź pr zezwyciężał. T a
totalność występuje już w czasach najdawniejszych. Mity i r ytuały agr ar ne niosą
odr odzenie i odnowienie kosmosu, natur y, czasu, ludzkiej społeczności, jednostek
żywych i pokoleń umar łych. Cytuję:
„Odr odzenie czynnej siły wegetacji r ozszer za swój wpływ na odr odzenie
społeczeństwa ludzkiego pr zez odnowienie czasu. Wypędzenie «star ego r oku» zbiega
się z wypędzeniem nieszczęść i gr zechów całej społeczności. Idea per iodycznej
r egener acji pr zenika r ównież inne dziedziny jak np. dziedzinę władzy, suwer enności.
T a sama podstawowa teor ia r odzi nadzieję na r egener ację duchową dzięki inicjacji.
(…) Natomiast zmar li powr acają w owe dni, aby wziąć udział w obr zędach ur odzaju,
któr e świecą żywi (…) Matka-ziemia lub wielka bogini płodności kier uje zar ówno
losem nasion jak zmar łych (…) Hipokr ates powiada, że dusze zmar łych pr zyczyniają
się do wzr ostu i kiełkowania nasion (…) Podczas siewu Finowie gr zebią w ziemi
kości zmar łych, któr e bior ą z cmentar zy i odnoszą tam po żniwach (…) pr zeważnie
bóstwo ur odzaju chtoniczno agr ar nego staje się r ównież bóstwem żałobnym” 4 .
Mówiąc kr ótko w s z y s t k o „co się zaczyna”, „co się twor zy” pr zejść musi
r ytualnie pr zez fazę gr obu. „Umier ać musi, co ma żyć…” 5 - wtór uje genialny „uczeń”
Mickiewicza, ar tysta o absolutnym słuchu jeśli chodzi o mity, Stanisław Wyspiański.
T ę totalność mityczno-r ytualnego odczuwania daje nam autor III części Dziadów. W
swym mister ium młodych bohater ów pr zemienia w ziar na a zar azem w dzieci (r egr es
ku

dzieciństwu,

zar odkowości),

czyni z nich umar łych na

sposób

ofiar ny i

inicjacyjny; ich odr odzenie jest odr odzeniem zbawczym dla innych jednostek, daje
impuls odr odzeniu społeczności, pr zemienia ją, odnawia r ównież „dziedzinę władzy i
suwer enności”, ma też miejsce usensowniająco-r egener ująca inger encja w czas i
histor ię. Ogr omnie szer oki to plan, per spektywa, któr ą może ująć w syntezie jedynie
myślenie popr zez symbole. Choć mówimy tu o symbolice wegetacyjnej, jest pr zecież i
omówiona pr zez nas per spektywa chr ześcijańsko-biblijna z symboliką pasyjnor ezur ekcyjną i eschatologiczno-apokaliptyczną. „Polska młoda” to Chr ystus na
tr ybunale Eur opy. Imitatio Christi r ozciąga się od natio popr zez passio i resurrectio
aż ku eschaton o cechach apokatastis: r zeź niewiniątek, Boże Nar odzenie, Wielkanoc
i Nowa Jer uzalem kr ólestwa Wolności są obecne w mister ium Mickiewicza zar ówno
w

per spektywie

następstwa

czasu

dr amatycznego

(obejmującego

zdar zenia
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histor yczne i pr ofetyczne) jak i w wyczuwalnej symultanicznej „ter az i zawsze” ponadczasowości pr zywoływanej pr zez wkr oczenie akcji w r ytuał świąt. Całość zaś
r ealizuje biblijny schemat upadku i odkupienia - odr odzenia.
Stąd Dziady tr zecie obfite są w związane z tymi per spektywami bogactwo
napięć i sensów,

któr e mgłą

niejednoznaczności pr zysłaniają

ujawniającą

się

tajemnicę idei śmier ci i odr odzenia, str zegąc ją pr zed nader natr ętnym wejr zeniem,
chr oniąc pr zed banałem oczywistości i pr ofanacją. Ku epifanii pr awdy w Dziadach
pr owadzi dr oga inicjacyjnego wtajemniczenia czytelników. „Ogłaszana z dachów”
„dobr a nowina” mesjanizmu nar odowego ma w sobie dość tajemnicy-idei, by
star czyło jej na długie duchowe ćwiczenia. Na koniec pr zyjr zyjmy się ponownie jak
wiele to mister ium ofer uje i zar azem jak dużo wymaga.
Jako „mit” ofiar uje per spektywę wszechogar niającego renovatio, któr e jest
tajemnicą balansującą między: a) pr zywr óceniem Wieku Złotego, pier wotnego illud
tempus, b) nadejściem eschatologicznego kr ólestwa, ostatecznej par uzji ku czemu
dr oga wiedzie pr zez histor ię i któr y to „«czas pr zyszły» nie jest jedynie dr ugim
wydaniem «czasu pr zeszłego», umieszczonego poza, u początku (…) to nowe i
ostateczne

stwor zenie” 6 .

Obie

per spektywy

obecne

są

mister ium

Mickiewicza

zar ówno jak źr ódło nadziei jak i napięć skłaniających do nie kończących się
inter pr etacji or az właśnie inicjacyjnej medytacji jako sposobu odbior u tekstu na
wskr oś mitycznego. Pier wsza na tr wałe związana jest z ar chaicznie pr zeżywaną
symboliką wegetacyjną, któr a „spr zyja cyklicznej inter pr etacji czasu” 7 , co zdaniem
Eliadego stanowi «nar zędzie walki, pr zezwyciężania histor ii i histor ycznego czasu
świeckiego» 8 . Jak pisze Roger Caillois w kultur ach plemiennych i star ożytnych
istotnym celem świąt agr ar nych jest:
„odnowienie natur y i społeczeństwa (…) czas, wyczer puje, odzier a z sił. T o z
jego powodu wszystko star zeje się, zdąża ku śmier ci, z u ż y w a s i ę: ten sens ma
pier wiastek, z któr ego wywodzą się gr eckie or az ir ańskie słowa oznaczające czas. Co
r oku r oślinność odnawia się, a życie społeczne jak natur a r ozpoczyna nowy cykl.
Wszystko co istnieje musi się odmłodzić. T r zeba powtar zać stwor zenie świata (…)
także

instytucje

społeczne

wymagają

okr esowej

r egener acji

i

oczyszczenia

z

zatr utych odpadów (…) T ego r odzaju oczyszczenia dokonuje się zazwyczaj pr zez
wygnanie lub wykonanie wyr oku śmier ci bądź uciekając się do kozła ofiar nego,
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któr ego obar cza się wszelkimi popełnionymi w ten sposób winami …” 9 .
Symbolika ziar na w Dziadach nie może uciec od tych tr adycyjnych znaczeń, nie
uciekła od nich wyobr aźnia ani światopogląd poety. Mówiliśmy o tym, że cykliczność
czasu i histor ii co jakiś czas wr aca w jego myśleniu. Nowa Epoka z Ksiąg to kolejny
czas Wielkiej Odnowy w toku cyklicznie postępujących upadków i degener acji idei
Wolności. W istocie to powr ót do początku, w illud tempus, bo „Na początku była
wiara w jednego Boga, i była wolność na świecie…”. T a tendencja pogłębia się
jeszcze w okr esie towiańszczyzny (wiar a w r einkar nację i mężów r ewelator ów
poszczególnych epok Odnowy). Młodzież - ziar no jest ofiar ą, jego siew to zar azem
„wygnanie” i „wykonanie wyr oku śmier ci” (R. Caillois), r egener ująca kr ew ma siłę
odnowicielskiej

pr zemiany

społeczności

i

władzy

pr zywr ócenia

tego,

co

„Na

początku”.
Jednak symbolika wegetacyjna może też kier ować ku innemu r ozwiązaniu, tak
jak to jest w Biblii i chr ześcijaństwie. Ziar no może dawać początek nie cyklowi ale
str zale biegnącej ku finalnemu eschaton - jest to logika pr zypowieści o najmniejszym
z ziar en, któr e

o s t a t e -c z n i e

r ozr asta się w dr zewo Kr ólestwa. I ta

per spektywa jest obecna w III części Dziadów wzmocniona jeszcze pr zez symbolikę
apokaliptyczną-mesjańską

z

Nowego

T estamentu,

któr a

w

zasadzie

jest

inter pr etowana jako wyznaczająca tr anshistor ycznie wznoszącą się linię dziejów
zbawienia z zakończeniem w punkcie Omega, gdzie już nie wspomina się o dalszych
cyklach.

Lecz

i

nawet

w tym wypadku

nie odbywa

się bez wspomnianych

niejednoznaczności i fluktacji. Pisze Ger mano Pattar o:
„… r ozumienie czasu w chr ześcijaństwie jest tak r óżnor odne, że r óżnice
wyznaniowe między r ozmaitymi odmianami chr ześcijaństwa zależą pr zypuszczalnie
od tego, jakim pojęciem «czasu» r ozpor ządza każda z nich (…) Eschatologia jest
często wpr awdzie pewnością co do pr zeszłości, powr otem do szczęśliwych dni
Wyjścia lub czasów Dawida, któr e się wypełniają ostatecznie ostatniego dnia, ale
częściej i chyba bar dziej zasadniczo jest obietnicą nowego Dawida, nowej Świątyni,
nowego Jer uzalem (…) koniec dziejów będący zar azem końcem świata, będzie
stanowił szczytowy punkt całej minionej histor ii. (…) Jednak ze sposobu, czy akcent
pada na «anamnesis», czy na «eschaton» bier ze się źr ódło wielości wyznań, na któr e
dzielą się chr ześcijanie” 1 0 .
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Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jedna spr awa, któr a ma swe odbicie w
Dziadach:
„Chr ześcijanie r ozpor ządzają r ytualnym odczytaniem czasu w r amach litur gii.
Litur gię

tr zeba

r ozumieć

jako

całość

tych

działań,

pr ze

któr e

społeczność

chr ześcijańska czci pamięć Chr ystusa, głosząc jego pr zyjście, pr zeżywając jego
obecność i pr or okując jego powr ót (nie tak jak ar chaiczno-star ożytne zanur zenie w
illud tempus - dop. W. G.). Każdy obr zęd litur giczny stanowi wiec «anamnesis»,
«kair os» or az «eschaton» jedynego kair osu Chr ystusa. Litur gia pr zedstawia więc
histor ię pr zeżywaną pr zez chr ześcijan i r ytualnie pr zez nich wyr ażaną. Dzieje się to
w dwoistym napięciu, wiążącym ich z czasem Chr ystusa, któr y j u ż pr zyszedł, a
zar azem zwr acającym ich ku czasowi, gdy pr zyjdzie ponownie, co pr zekształca ich
ter aźniejszość w «kair os», opar ty na «anamnesis» i skier owany z kolei ku «eschaton»
(…)
T r zeba zauważyć, że r ytualny char akter chr ześcijańskiego kalendar za wiąże się
z działaniami okr eślającymi jego r ytm to znaczy od tego czy akcent pada na
«anamnesis» czy «eschaton»” 1 1 .
War to mieć świadomość tej spr awy bior ąc pod uwagę, że czas r ytualny
„wtar gnął” w akcję dr amatu napisanego w Dr eźnie co najmniej dwa r azy pod postacią
największych świąt litur gicznego r oku Kościoła. Dopr owadźmy jednak do końca ten
wątek naszych dociekań.
„W imię Chr ystusa wiec inter pr etacja judaistyczna kładąca jednak nacisk na
pr zyszłość, zostaje zar azem usunięta - ponieważ Chr ystus sam się «objawił», jak też
utr zymana - ponieważ ciągle jeszcze oczekuje się «jego pr zyjścia». Dla chr ześcijan
tedy czas biegnący od Stwor zenia do Par uzji znamionuje, w sposób wyr aźnie
dwoisty, dialektyczne napięcie miedzy «już» a «jeszcze nie», o któr ych nie sposób
myśleć z osobna, a któr e są takie, że pier wsze stanowi podstawę i war unek
dr ugiego” 1 2 .
T o właśnie r eligijne bogactwo napięć w pojmowaniu czasu uobecnia się w
ar cydr amacie. Jest analogicznie ogłoszeniem, że ofiar a mesjańska - obumar cie i
odr odzenie „ziaren” „Polski młodej” - j u ż się dokonała i j u ż działa jej sakr alna
moc,

j u ż

wzr asta z tego ziar na ostateczne Kr ólestwo Wolności, choć jeszcze w

pełni nie nastąpiło, gdyż nadal tr wa despotyzm i ofiar ne męczeństwo zwłaszcza wielu
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Polaków. Ale to męczeństwo j u ż

ma sens finalny, jest włączone we wzr ost tego,

co zaowocuje w pełni wr az ze zwycięstwem Wolności. I co objawia się j u ż tym,
któr zy są na odpowiednim poziomie duchowym: Ksiądz Piotr w i -d z i tę pr zyszłość
w jakiś sposób

j u ż

obecną w swej pełni, pr zedstawia się ona mistykowi. Spor o

atr amentu w tej pr acy popłynęło, by wykazać jak to

j u ż - r o z r a s t a n i e

nowego kr ólestwa dokonuje się ponad ogr aniczeniami pr zestr zennymi i politycznymi
za spr awą mistycznych więzi wspólnotowych. Jeszcze cytat dobr ze podsumowujący
ów wątek:
„… właśnie «aion ek tu aions» jest czasem wypr zedzającym Stwor zenie, w
któr ym pr zygotowane zostały dzieje naszego zbawienia (pr zypomnijmy: „na początku
była wiara (…) i W olność” - Księgi… - dop. W. G.) «aion hutos» jest czasem
r ozpościer ającym się między Stwor zeniem a Par uzją, w któr ym owe dzieje spełniają
się całkowiecie, a aion mellon jest czasem, któr y wieńczy nowe i ostateczne
Stwor zenie i wiedzie do jego wypełnienia. T ak więc czas pier wszy i ostatni nie są
tym samym, dr ugi zaś mieści w sobie pier wszy, a także zawier a nasiona tr zeciego” 1 3 .
Jasne jest dla nas, że skor o Dziadów część III oper uje r ównież tymi r eligijnymi
walor yzacjami czasu, dziejów, histor ii, to wynikiem tego musi być totalne ich
usensownienie. Pr zezwyciężony zostaje czas pozbawiony war tości istotnych dla
ludzkiej nadziei. T o już nie histor yzm, któr y:
„pustoszy histor ię pozbawiając ją tr eści na r zecz czasu, a to dlatego, że nie
zezwala na wyr óżnienie żadnego zdar zenia kluczowego, któr e może służyć do
okr eślenia pr zejścia od pr zeszłości do pr zyszłości” 1 4 .
Jeszcze r az na koniec musimy zdać sobie spr awę, że chodzi tu o r zecz
niebagatelną. Wobec kataklizmów histor ycznych, któr e nawiedziły na pr zełomie
XVIII i XIX wieku Eur opę i w sposób szczególny ugodziły w Polskę, powstała
pr zemożna potr zeba niezwłocznego r atunku dla umysłów, któr ym r ozum Oświecenia
nie był w stanie udzielić r acjonalnej i pozytywnej odpowiedzi jako leku na
pr zypr awiającą o par aliż „gr ozę histor ii”. Aby wyjaśnić ów stan umysłów nie sposób
nie sięgnąć do obr azowych metafor . Kar ol Libelt mówi o spowodowanym pr zez
„hor r or histor ii” jakim były zabor y „par aliżu śmier telnym”, któr y „jest snem nar odu
pr zez

opium

zadanym” 1 5 .

I

to

właśnie

liter atur a

r omantyzmu

podejmowała

„nieustanny wysiłek r atowania nar odu pr zed gr ożąca mu mar twotą i śmier cią 1 6 .
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Mir cea Eliade twier dził, że „pr zed gr ozą histor ii może jeszcze tylko uchr onić
r eligijna” 1 7 .

wiar a

Wielcy

r omantycy

na

czele z Mickiewiczem r ozumieli to

identycznie. Stali się oni Wielkimi T er apeutami, dając r odakom ar cydzieła wiar y i
nadziei - ewangelie r eligii ojczyzny i wolności. Jak wykazaliśmy r eligia ta - któr ą na
dobr e zapoczątkowuje III część Dziadów - bazuje na podstawowym „dogmacie” o
totalnie pojmowanej śmier ci i odr odzeniu. „Dogmat ten” - a zar azem wielka
tajemnica - wywiedziony jest z dwóch głównych obszar ów r omantycznej fascynacji:
natur y

or az

Biblii.

W

pier wszej

dostr zeżono

wzór

działalności

jednocześnie

niszczącej i twor zącej, odr adzającej i tak r ozumiane pr awo uznano r ównież za
domenę ducha

i

histor ii.

Lektur ę natur y

uzupełniała

lektur a

świętej Księgi,

specyficznie odczytywanej, któr a dała dr ugi wzór usensownienia, nawet uświęcenia
histor ii, że ta pr zestawała być „niepojętym chaosem, zniszczeniem i upadkiem,

a

stawała się miejscem spełniania wyższych sensów, celów, zamiar ów” 1 8 . Dokonało się
to

pr zede

wszystkim

pr zez

„wpr owadzenie

w

obr ęb

histor ycznego

świata

chr ześcijańskiego dr amatu ofiar y odkupienia” 1 9 . Do tego dodać należy jeszcze
synkr etycznie tr aktowane elementy wier zeń o r óżnor odnej pr oweniencji wr az z
ar chaiczną symboliką stanowiącą wspólne dobr o kultur y ogólnoludzkiej (co star ałem
się

także

wskazywać

w

tekście

omawianego

dr amatu).

Wszystko

to

służyło

pr zywr acaniu sensu, obłaskawiając to, co wiało gr ozą bezsensu, któr y jest kor zeniem
dekadencji i nihilizmu 2 0 . Zaś w par ze z sensem szła nadzieja na lepszy świat, kr es
despotyzmu i nadejście wolności.
T ak kształtowała się spr awa spr owadzania dziedziny mitu w histor ię i układania
tejże histor ii w „pr okr ustowe łoże mitu” 2 1 z pożytkiem tego zabiegu dla umysłów
łaknących za wszelką cenę nadziei. Podsumujmy spr awę cytatami syntetycznie
ujmującymi to, co powiedzieliśmy o tak ważnym aspekcie związku Dziadów
dr ezdeńskich z mitem. Oddaję głos Mar ii Janion i Mar ii Żmigr odzkiej:
„Romantyzm wielbił histor ię i pr agnął jej unicestwienia (…) Dwuznaczność
jego postawy najwyr aźniej może pr zejawiła się w r omantycznym mesjanizmie.
Mesjanizm jest nie tylko swoistą «r acjonalizacją«» histor ii pr zez nar zucenie
«wyższego

sensu»

niesionym

pr zez

nią

cier pieniom

-

można

by

je

nazwać

cier pieniami histor ycznymi. Jest on r ównież manifestacją opor u wobec histor ii.
Eliade uważa, że opór ten «wydaje się bar dziej stanowczy w r amach duchowego
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hor yzontu

mesjanistycznego

niż

w

tr adycyjnym

hor yzoncie

ar chetypów

i

powtar zania» (to jest w kr ęgu cyklicznego unier uchomienia, czyli unicestwienia
histor ii). W jaki sposób opór pr zeciw histor ii wystąpić mógł w obr ębie linear nego
myślenia o dziejach, zakładającego stały r ozwój i postęp? Otóż umożliwiała go
nadzieja

na

nadnatur alny

kr es

histor ii,

będąca

podstawą

mesjanistycznego

optymizmu; Kr ólestwo Boże miało wyzwolić człowieka od wszystkiego, co czyniło
histor ię tak tr udną do zniesienia. Oczywiście w podobnym r ozumowaniu łatwo
wyśledzić mityczne residuum: zar ówno sam koniec histor ii, jak i to, co ma po nim
nastąpić, nie jest w żadnym wypadku konsekwencją histor ii. Jej nagłe pr zer wanie
wyniknie z inger encji boskiej i zwiastować będzie odr odzenie nowego świata, już nie
- histor ycznego.
T ak wyglądała w r achunku ostatecznym r omantyczna zdr ada histor ii. W
pr zyszłości dokona się zatem unicestwienia histor ii, chociaż dojdzie do niego po
doświadczeniu

całego

piekła,

zbr odni

i

ohydy.

W

myśleniu

mesjanistycznym

osiągniecie dna upadku i poniżenia jest zr esztą konieczne, by tym pełniejsze było
odr odzenie

w

zmar twychwstaniu.

Mesjanizm

bowiem

wyciągnął

ostateczne

konsekwencje z chr ześcijańskiej nauki o soter iologicznej r oli cier pienia - ono
oczyszczało, uwznioślało, zbawiało.
Polska,

skazana

wedle

mesjanistów

na

wyjątkowe

cier pienia

miała

też

wyjątkową szansę na zbawienie. (…)
Romantyzm,

osobliwa

nowożytna

r ekapitulacja

r ozmaitych

tendencji

histor iozoficznych, jednając «histor ię» z «mitem» pr óbował pogodzić odmienne
koncepcje czasu, któr ych symbolami było «koło» i «str zała». Kolista idea czasu była
w r omantyzmie obecna choćby wskutek stale towar zyszącemu mu mar zenia o
powr ocie do Złotego Wieku - po unicestwieniu histor ii. Zar azem jednak r omantyzm
tak żar liwie wyznaczający «histor iozofię str zały», wykluczał zasadę «powr otu do
początku» jako do stabilnej nor my istnienia świata (tr ochę wcześniej r ozwinąłem ten
temat w odniesieniu do chr ześcijaństwa - dop. W. G.) (…)
Pr zykład pogodzenia antynomii zawar tych w histor iozofiach «koła» i «str zały»
dał r omantykom ich wielbiony pr ekur sor Gian Battista Vico, twór ca koncepcji
spir alnego r ozwoju dziejów ludzkości. Romantyczna «str zała postępu» pod naciskiem
okr utnych pr aw histor ii czy niedocieczonych zr ządzeń Opatr zności (jeśli to pier wsze

246

to tylko za pr zyzwoleniem dr ugiego - dop. W. G.) gnie się, zwija się r ównież w
spir alę, któr a ma wszak kształt kolisty, niemniej nieustannie zmier za napr zód - ku
gór ze. Oznacza to, że kolejne cykle r ozwojowe pr zebiegają za każdym r azem już «na
wyższym poziomie» planu r ozwoju świata, że nawr ót «tego samego» nie unicestwia
zasady postępu gdyż «to samo» powr aca pr zemienione i uświęcone (widzieliśmy to na
pr zykładzie Polski, któr a z jednego pr zedr ozbior owego „poziomu” wolności popr zez
fazę gr obową wstępuje na wyższy, doskonalszy - pr zyp. W. G.).
T ak więc w «spir ali histor iozoficznej» r omantyzm pojednał myślenie mityczne z
histor ycznym (…) temu, co jest istotą histor ii: r ozwojowi w czasie, nadał sens
mitycznego powtar zania mister ium winy, upadku, odkupienia i zbawienia” (podkr .
W.G.) 2 2 .

3.
Po r ozważaniach, któr e ukazały nam wpływ idei śmier ci i odr odzenia na kształt
obr azu dziejów w Dziadach, na nadawanie im mito-r eligijnych sensów, pr zejdziemy
do spr awy ostatniej. Specyficzny ukształtowany pr zez tęże ideę obr az świata nie jest
- i tu nie w pełni podpisałbym się pod stwier dzeniem cytowanych wyżej autor ek „swoistą r acjonalizacją histor ii”. Oznaczałoby to, że nadanie dziejom okr eślonego
sensu jest r ozwiązaniem, któr e w jasny sposób apeluje do ratio. Ratio zaś natr afiając
na pr osty wzór spir ali pr zyswaja go natychmiast, uświadamia i na zasadzie pr ostego
r achunku r ozwiązuje najtr udniejsze zadanie z podstawowych egzystencjalnych i
metafizycznych pytań.
Otóż odpowiedź dawana pr zez Dziady, nie zapominajmy o tym, jest wciąż
odpowiedzią symboliczną i to, dodajmy, symboliczną w sposób złożony. Pokazaliśmy
kilkakr otnie, jak poszczególne symbole i niesione pr zez nie sensy, choć r epr ezentują
jedną ideę, wchodzą ze sobą w bogaty w tr eść dialog napięć, a kształtujący się w
wyniku tego bar dziej globalny sens poddany jest fluktuacjom i niejednoznacznościom
(jak choćby cała gr a znaczeń pomiędzy postawą oczekiwania i czynu or az
„j u ż” a

„j e s z c z e n i e”, gdy chodzi o nadejście odr odzenia - pr zemiany itd.,)

Następuje swoista „dialektyka” pomiędzy odkr yciem, objawieniem sensu a jego
zakr yciem. (słowo „dialektyka” zostało tu użyte w tym sensie, w jakim Eliade mówi o
„dialektyce

hier ofani”,

jako

jednoczesnym

„uchyleniu

się”

i

„manifestowaniu
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sacrum). Z pewnością nie objawia się pr awda, któr ą można siłą r ozumu szybko i
pewnie zawładnąć, r aczej tr zeba by mówić o wypr awie w poszukiwaniu sensu. Paul
Ricoeur o właściwej lektur ze tego typu tekstów pisze następująco:
„… T ak r ozumiane pr zyswojenie nie jest już r odzajem posiadania, sposobem
kontr olowania r zeczy; pr zeciwnie zakłada ono moment wywłaszczenia egoistycznego i
nar cystycznego «ego» (…) T ylko inter pr etacja, któr a czyni zadość płynącym od
tekstu zaleceniom, któr a podąża za sensem i pr óbuje myśleć zgodnie z nim staje się
źr ódłem nowego samor ozumienia (podkr . W. G.). I byłbym skłonny pr zeciwstawiać
jaźń wyłaniającą się w toku r ozumienia tekstu temu «ego», któr e popr zedza pr oces
r ozumienia. T o właśnie od tekstu „ego” otr zymuje jaźń, dzięki uniwer salnej zdolności
tekstu od odsłaniania świata” 2 3 .
W ten sposób her meneutycznie r ozumiana inter pr etacja tekstu symbolicznego
wykazuje wszelkie podobieństwa do pr ocesu r ozwoju duchowego (osobowego), któr y
Car l G. Jung nazywa indywiduacją, zaś od niepamiętnych czasów oznacza on zabiegi
i pr ocesy, jakim nauka nadaje wspólne miano inicjacji. Pr zypomnijmy jeszcze r az, że
chodzi o cer emonie i r ytuały:
„któr e wiążą się z obumier aniem stanu mniej odpowiedniego i odr odzeniem
stanu odnowionego i bar dziej adekwatnego (to znaczy z tr ansfor macją)”. Pr zy czym
„Znaczące jest to, że inicjacja dokonuje się nie w str onę wiedzy, ale tajemnicy, a
«wiedza» tak zdobyta może być uznana za gnosis” 2 4 (podkr . W.G.).
Po powyższych uwagach czas, by powtór zyć r az jeszcze stwier dzenie, że III
cześć Dziadów jako tekst „ekstr a” symboliczny, mitopodobny (a właściwie dr amatmit) i w założeniu autor a mający nieść objawienie wyższej pr awdy, zakłada odbiór
jako indywiduację czy też inicjację. Będąc mister ium pr ogr amuje wir tualnego
odbior cę jako poddanego dziełu pr zemiany pod wpływem spotkania z T ajemnicą
m y s t ę. Wątek ten pojawił się w naszych r ozważaniach. Uznanie ar cydr amatu za
mister ium, dr amat-mit ma swoje uzasadnienia nie tylko w naszej analizie, ale należy to podkr eślić - w r omantycznym myśleniu o micie, w tym co dla Mickiewicza
musiało być oczywistością. Pisze Mieletinski:
„Wychodząc założenia, że mitologia symbolizuje odwieczne pier wiastki i
stanowi twor zywo wszelkiej sztuki, Schelling uważa, że mitotwór stwo znajduje
kontynuację w sztuce i może pr zybr ać kształt indywidualnej twór czej mitologii.
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«Możemy stwier dzić - powiada Schelling - że

(…) każdy wielki poeta jest

powołany, by z tego jeszcze stającego się (mitologicznego) świata, któr ego tylko
cząstkę może mu objawić jego własny czas - z tego świata, powiadam, tę objawioną
mu

cząstkę

kształtować

w

całość

i

twor zyć

z

mater ii

świata

tego

własną

mitologię»” 2 5 .
„Odwieczny pier wiastek” idei śmier ci i odr odzenia, „mater ia własnego czasu” i
„własna mitologia” mesjanizmu nar odowego („własna” o tyle, o ile najgenialniej
wypowiedziana

pr zez

Mickiewicza)

-

wszystko

to

znajdujemy

w

Dziadach

dr ezdeńskich.
Spr awą „zjawiska mister yjności” w dr amacie polskim zajęła się ostatnio
Agnieszka Ziołowicz. Pr zytoczę na koniec kilka jej konstatacji, któr e współbr zmią z
tym, o czym wyżej pisaliśmy:
„Oznaką mister yjności Dziadów jest między innymi ów podwójnie inicjacyjny
wymiar tekstu. Inicjacja jest tematem dzieła, lecz może być (r aczej powinna być dop. W. G.) udziałem jego czytelnika lub widza apr obującego ujawnioną pr awdę.
(…) jeśli chr ześcijańska pr awda wzywa do jej pr zyswojenia i wcielenia w życie,
to tu uzasadnienie znajduje pr zekonanie Mickiewicza, że: „W dramacie poezja
przechodzi w działanie wobec widzów”, że w dr amacie słowo, pobudzając do
działania, może pr zer odzić się w czyn.
(…)

T am,

gdzie dr amat

pr zybier a

sens

kultowy,

bo stanowi odegr anie

r zeczywistych wydar zeń, a tym samym powtór zenie świętego działania, któr e jest ich
faktycznym

znaczeniem,

zacier a

się

istotność

r ozr óżnienia

na

litur giczne,

sakr amentalne znaki - r zeczy i teatr alne znaki - znaków. A wobec tego odbiór musi
być

r odzajem

par tycypacji,

współuczestniczenia

w

objawieniu

pr awdy,

współpr zeżywania odsłaniającej się tajemnicy. Stąd podwójnie inicjacyjny wymiar
dr amatów: inicjacja jest w nich tematem, ale r ównież pr ojektowanym doświadczeniem
odbior cy. Dzieła sztuki ewokujące sacrum wymagają - jak twier dzi Władysław
Str óżewski - odbior czego pr zeżycia estetyczno - numiotycznego” 2 6 (podkr . W.G.).

Na tym pr agnę zakończyć ostatnią już część pr acy, w któr ej w tr zech r óżnych
ujęciach wpr owadziłem końcowe wnioski z tego, o czym mówiłem w r ozdziałach
wcześniejszych. Idea śmier ci i odr odzenia, kształtując globalny sens dzieła, wpłynęła
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w kapitalny sposób na zor ganizowanie jego for my, nadała mu wymiar współczesnego
mitu i pr awdziwego mister ium wtajemniczenia-inicjacji, któr ego aktualność śmiało
wychodzi poza gr anice histor ycznej epoki r omantyzmu. Wiele z wątków omawianych
w niniejszej pr acy swym uniwer salizmem pr zekr acza pr oblematykę związaną z
sytuacją utr aty niepodległości pr zez Polskę, choć to dla nich punkt star tu. III część
Dziadów

może

stanowić

mister ium

inicjacji

także

współczesnego

odbior cy.

„Wcielając” wielostr onnie, z genialnym ar tyzmem ideę śmier ci i odr odzenia, któr a
dotyczy spr aw duchowo i egzystencjonalnie podstawowych, najistotniejszych bez
względu na miejsce or az czas, mając u swych podstaw „mit mitów”, Dziady Adama
Mickiewicza są i pozostaną dr amatem dr amatów.

Pr zypisy
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ksią ż ce tychż e a utorów pt. Ry tuał i narrac ja, W a rsz a wa 1989, s. 40-42, 119-132.
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