
ADAM MICKIEWICZ

Adam Mickiewicz (1798-1855), poeta romantyczny; 1815-19 studia na uniwersytecie w Wilnie; dzia∏alnoÊç

w tajnych stowarzyszeniach studenckich filomatów i filaretów, za którà by∏ wi´ziony i skazany na osiedlenie

w g∏´bi Rosji; 1824-29 przebywa∏ w Petersburgu, Odessie, Moskwie; od 1832 w Pary˝u; 1833 redaktor

„Pielgrzyma Polskiego”; zwiàzany z francuskim Êrodowiskiem liberalno-demokratycznym; 1839-40 katedra

literatury rzymskiej na uniwersytecie w Lozannie, 1840-44 katedra literatur s∏owiaƒskich w Coll¯ge de France

w Pary˝u; od 1841 zwiàzany z A. Towiaƒskim; podczas Wiosny Ludów rozwinà∏ dzia∏alnoÊç politycznà: 1848

utworzy∏ we W∏oszech legion polski, 1849 za∏o˝y∏ i redagowa∏ mi´dzynarodowy dziennik „La Tribune des

Peuples” („Trybuna Ludów”); zmar∏ podczas wojny krymskiej w Konstantynopolu, gdzie zamierza∏ tworzyç

polskie oddzia∏y do walki z Rosjà; najwa˝niejsze dzie∏a to m.in.: Ballady i romanse (1822), Dziady (1823,

1832), Sonety krymskie (1826), Konrad Wallenrod (1828), Ksi´gi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego

(1832), Pan Tadeusz (1834).

Prób´ rekonstrukcji poglàdów Adama Mickie-

wicza na przysz∏oÊç Europy nale˝y zaczàç od przy-

pomnienia ideowych fundamentów, które, jego

zdaniem, mia∏y byç podstawà europejskiej jednoÊci.

Zalicza∏ do nich religi´ chrzeÊcijaƒskà, od której

oczekiwa∏ radykalnej odnowy, wprowadzenie moral-

noÊci chrzeÊcijaƒskiej do sfery polityki, a w szczegól-

noÊci do stosunków mi´dzynarodowych (solidarnoÊç

ludów) oraz dogmat narodowy, czyli postulat jed-

noczenia Europy w celu rozwoju narodowoÊci

wchodzàcych w jej sk∏ad.

Europejska jednoÊç by∏a dà˝eniem nierozerwal-

nie splecionym z odbudowà wolnej Polski, mesjasza

narodów, która swym m´czeƒstwem i s∏owami

prawdy dawa∏a przyk∏ad, a tak˝e mobilizowa∏a si∏y

duchowe Europy. S∏u˝ba Europie i ludzkoÊci by∏a

jednoczeÊnie s∏u˝bà Polsce, a s∏u˝ba sprawie polskiej – s∏u˝bà wolnoÊci i powszechnej

równoÊci.

Przysz∏a Europa mia∏a byç konfederacjà na wzór unii polsko-litewskiej, ale jej

budowa by∏aby mo˝liwa dopiero wskutek wojny powszechnej ludów, ogólnoeuropejskiej

rewolucji burzàcej dotychczasowà niewol´ i niesprawiedliwoÊç Europy Âwi´tego

Przymierza. Mickiewicz programowo nie zajmowa∏ si´ szczegó∏ami przysz∏ego ustroju

politycznego ani gospodarczego Europy. Wzywa∏ swoich rodaków do w∏àczenia si´

w walk´ o nowà Europ´. Uwa˝a∏, ˝e narody, uwolnione z ucisku, po∏àczà si´ dobrowol-

nie i u∏o˝à sobie bezkonfliktowà wspó∏prac´ w ramach powszechnej republikaƒskiej

(kon)federacji.

Poglàdy Mickiewicza na kwesti´ jednoÊci europejskiej odnajdujemy w Ksi´gach na-

rodu i pielgrzymstwa polskiego, w wyk∏adach na temat literatur s∏owiaƒskich w Coll¯ge de

France, a tak˝e w publicystyce, na ∏amach „Pielgrzyma Polskiego”, a póêniej

„La Tribune des Peuples”.

Polska i Europa

Gazeta polska (po francusku redagowana) w Pary˝u w dwóch kierunkach ma dzia∏aç: na Polsk´ i na

opini´ Europy.

[...] Stàd celem gazety by∏oby: ciàgle kwestie polityczne na wy˝sze stanowisko podnosiç i do ca∏ej

Europy stosowaç; okazywaç ma∏owa˝noÊç interesów angielskich i francuskich w porównaniu [do] intere-

su wolnoÊci europejskiej; [...] trzeba by te interesa rozwa˝aç zawsze z jednego stanowiska: powszechnej

federacji europejskiej. [...] 

Oto sà g∏ówne myÊli, które rozwija∏bym politycznie:

1. Rzàdy Europy, oddalajàc si´ od prawide∏ chrystianizmu, zatrzyma∏y post´p wolnoÊci, wprowadzi∏y

egoizm narodowy, i z tego, co si´ nazywa∏o jednym chrzeÊcijaƒstwem, zrobi∏y kilkadziesiàt narodów,

nienawistnych sobie nawzajem. [...]

5. Polska zmartwychwsta∏a ma spoiç znowu narody wolnoÊcià. Anglia, Francja, Niemcy, majà stanow-

iç jeden naród. Kto mówi o interesach jednego narodu, jest nieprzyjacielem wolnoÊci. Polska mówi do

ludów: „Porzuçcie wszystkie interesa miejscowe, a idêcie za wolnoÊcià: izby i bud˝ety, handel i rolnictwo,

wszystko przyjdzie samo z siebie, ale naprzód o wolnoÊci tylko myÊleç nale˝y”.

6. Chcieç poprawiaç stan narodu jakiego niezale˝nie od stanu Europy ca∏ej, jest to dzia∏aç wbrew intere-

som tego˝ narodu, etc. etc.

O projekcie dziennika francuskiego, 1833 [w:] A. Mickiewicz, 

Dzie∏a. Pisma prozà. Cz´Êç II, Warszawa 1955, s. 172-177.

Jakie˝ teraz jest najpierwsze, najg∏ówniejsze, naj˝ywsze ˝yczenie ludów? Nie waham si´ powiedzieç,

˝e jest to ˝yczenie porozumienia si´, po∏àczenia si´, zmasowania interesów, bez którego nie podobna b´dzie

zrozumieç woli powszechnej [...].

Kiedy po rewolucji lipcowej wybuch∏y w ró˝nych stronach zamieszania, lud wsz´dzie rzuci∏ si´

naprzód na domy celne, na urz´dy pograniczne, na biura paszportów. Nie pochodzi∏a ta napaÊç, jak myÊlà

niektórzy, z zemsty [...]; pochodzi∏a z przeczucia wi´kszej i rozleglejszej reformy. Lud czu∏ instynktem, i˝

te c∏a i granice sà wbrew przeciwne dà˝eniu teraêniejszemu. W istocie, mo˝e˝ byç coÊ haniebniejszego nad

ów stary przesàd, i˝ linia, pociàgniona palcem królów wskroÊ kraju jednego, cz´sto Êród miasta, ma

rozdzielaç mieszkaƒców, krewnych nawet, na krajowców i cudzoziemców, na naturalnych nieprzyjació∏?

Przysz∏o do tego, ˝e ka˝dy Europejczyk, przenoszàcy si´ z miejsca na miejsce, nie tylko traci wszelkie prawa

polityczne i cywilne, ale, z góry jakby podejrzany o z∏odziejstwo, musi opatrywaç si´ w rysopisy i Êwiadectwa.

O dà˝eniu ludów Europy, „Pielgrzym Polski”, 24.04.1833, [cytat z:] 

S∏owa do emigracji i s∏owa do Europy (oprac. T. Terlecki), Londyn 1948, s. 50.

Braterstwo narodów

A. Mickiewicz, Biblioteka Narodowa w Warszawie

Panorama Pary˝a z I po∏. XIX w.


