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Bajronizm, czyli ukryte oblicze 
Pana Tadeusza

i

Drogi recepcji Pana Tadeusza od samego początku rozmijały się z problematyką 
bajronizmu1. Najpierw, jak wiadomo, zapanowało rozczarowanie jakoby niero- 
mantycznym - romansowym czy heroikomicznym - charakterem dzieła Mic
kiewiczowskiego. Rehabilitacja poematu u progu pozytywizmu nie obejmowała, 
rzecz jasna, tych jego aspektów estetycznych oraz ideowych, antropologicznych 
i historiozoficznych w szczególności, które sytuowałyby utwór na froncie polemik 
młodej formacji kulturalnej z odchodzącym romantyzmem. Wzbudzony w tym 
samym czasie, tj. także na początku lat 70. XIX w., entuzjazm dla homeryckiej 
epopeiczności Pana Tadeusza2 nie mógł mieć punktów stycznych z wrażliwością 
na epikę bajronizującą. W bajroniczne labirynty duszy nie zapuszczały się też re
fleksje nad „podmiotową stroną poematu”, obecne już w pierwszych jego mono
grafiach3. Badania nad powieściową materią i poetyką utworu wykrywały w jego 
tematyce i kompozycji nawiązania do prozy polskiego oświecenia, do Miguela 

1 Szkic zawiera fragmenty większej całości.
2 Zob. m.in.: H. Zathey, Uwagi nad „Panem Tadeuszem" A. Mickiewicza, Poznań 1873 (odb.); 

F. Habura,„P«M Tadeusz" a „Iliada". Odczyt publiczny Fr. Habury. Miany21 listopada 1873 w Tar
nowie, Kraków 1874.

3 Zob. H. Biegeleisen, „Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Studium estetyczno-literackie, 
Warszawa 1884; W. Gostomski, Arcydzieło poezji polskiej. A. Mickiewicza „Pan Tadeusz". Stu
dium krytyczne, Warszawa 1898. Ten ostatni łączy z podmiotowością nie tylko liryczne komentarze, 
wplecione w tok narracji Pana Tadeusza, jak to ujmował Henryk Biegeleisen: „Liryzm uczuciowy 
nie stanowi głównego żywiołu podmiotowego w Panu Tadeuszu, przejawia się tylko w niektórych 
ustępach; oprócz niego jest w poemacie inny pierwiastek podmiotowy, daleko ściślej z nim zespolo
ny i przenikający całą jego osnowę: mianowicie humor” (s. 305). Nieco wcześniej Walery Gostom
ski formułuje sąd szczególnie istotny w kontekście niniejszych rozważań: „W nastroju duszy auto
ra Pana Tadeusza nie ma ani śladu tych potężnych wszechludzkich uczuć, które ożywiały twórcę 
Dziadów, Ody do młodości, Sonetów krymskich i Konrada Wallenroda-, czuje on tak, jak mógł czuć 
przeciętny umysł polski współczesnej epoki. Duch kultury narodowej przenikający jestestwo poety 
zrzuca tu, że się tak wyrażę, uroczyste szaty kapłana ludzkości i przywdziewa powszedni, domowy 
strój" (s. 294).
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de Cervantesa, Laurence’a Sterne’a, Jeana-Paula Richtera, przede wszystkim zaś 
do Waltera Scotta (i „skottystów”, jak Alessandro Manzoni czy Wiktor Hugo). 
Kładziono przy tym na poczet powieściopisarstwa, a najwięcej walterskottyzmu, 
wszystko to, co zdawało się w nim należeć do cech specyficznych romantycznej 
(i Byronowskiej) poezji narracyjnej4.

4 Zob. zwłaszcza: S. Windakiewicz, Prolegomena do „Pana Tadeusza", Kraków 1918, 
rozdz. 7: Motywy powieściowe-, K. Wo j cie cho ws k i, „Pan Tadeusz" Mickiewicza a romans Walte
ra Scotta, Kraków 1919. W perspektywie Konstantego Wojciechowskiego romantyczna powieść po
etycka zdaje się nie wyróżniać cechami swoistymi z walterskottowskiego tła; Mickiewicz, równie jak 
Byron, zdają się być w podobnej mierze dłużnikami twórcy Rob Roya. Ten punkt widzenia najwyraź
niej dochodzi do głosu, gdy badacz np. interpretuje postać księdza Robaka jako zagadkową „postać 
kierowniczą” czy komentuje tzw. spowiedź Jacka Soplicy z księgi dziesiątej (s. 26-29, 29-35).

5 „Jest więc już dzisiaj w zasobie naszej wiedzy o poemacie faktem bezspornym - pisał uczony 
- że w trakcie pisania Pana Tadeusza, gdzieś na pograniczu ksiąg trzeciej i czwartej, dokonała się 
w ustroju jego nowa wielka przemiana planu, której przejawem zewnętrznym najuchwytniejszym 
jest powstanie parabazy: »Takie były zabawy, spory w one lata...«, zamykającej pierwotnie księgę III, 
ostatecznie przeniesionej na koniec księgi I, a której najbliższym owocem będzie scena w karczmie 
i ukazanie się księdza Robaka w nowej roli: emisariusza politycznego” (S. Pigoń, „Pan Tadeusz” 
Wzrost, wielkość i sława. Studium literackie, Warszawa 2001, s. 154, Zrozumieć Mickiewicza).

6 Zob. S. Pigoń, Dodatek krytyczny, [w:] A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli ostatni za
jazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem, tekst usta
lił W. Bruchnalski, Warszawa 1934, s. 524-525, Adama Mickiewicza Dzieła Wszystkie, t. 4. 
We Wstępie do Pana Tadeusza wydanego w ramach serii Biblioteki Narodowej Stanisław Pigoń

Nie znajdowano więc miejsca dla Byrona i bajronizmu w studiach nad genezą 
literacką, formą gatunkową, estetyką i problematyką naczelną Mickiewiczowskiej 
epopei, a także - co zrozumiałe - w rozważaniach nad „wychowawczymi warto
ściami Pana Tadeusza” (Stanisław Pigoń) czy „unieśmiertelnieniem artystycznym 
polskości w Panu Tadeuszu” (Bronisław Chlebowski).

Nie zauważono również omawianej kwestii przy okazji badań nad powstawa
niem i autorskim kształtowaniem poematu, o czym najwymowniej świadczy mi
strzowska monografia Pigonia pt. „Pan Tadeusz”. Wzrost, wielkość i sława (1934). 
Postępujący tropami myśli kreacyjnej Mickiewicza, skupiony na rękopisie, badacz 
nie uwzględnił pewnego istotnego faktu z biografii autorskiej poety. Nie wziął 
pod uwagę jego żmudnej pracy nad przekładem Giaura, podjętej w drugiej poło
wie stycznia 1833 r. i ukończonej około połowy kwietnia tego roku. Pracy, która 
wstrzymywała tok tworzenia Pana Tadeusza, podówczas liczącego dopiero dwie 
księgi początkowe. Do poematu soplicowskiego powrócił autor z widocznym ani
muszem, jako że księgę trzecią ukończył 6 maja, a czwartą - już 23 maja. I właśnie 
w tym czasie - według konstatacji samego Pigonia - dokonała się wielka prze
miana koncepcyjna dzieła, przeobrażenie, pod naporem „fali heroizmu”, poematu 
obyczajowego w opowieść o heroicznej pokucie5. Żaden Byronowski impuls in
spiracji nie nasuwa się jednak badaczowi; co więcej, zestawi on przy innej okazji 
spowiedź Jacka Soplicy z przedśmiertnym wyznaniem ponurego kalajora oraz 
z motywem spowiedniczym u Scotta - kładąc zdecydowany nacisk na odrębność 
koncepcji Mickiewiczowskiej6.



Bajronizm, czyli ukryte oblicze... 111

O kontekst bajroniczny w badaniach nad Panem Tadeuszem upomniano się 
najwcześniej może w pracach translatologicznych. Stefania Land, na marginesie 
uwag o przekładzie Giaura i o przedmowie do tłumaczenia, notuje, iż Mickie
wicz w okresie polistopadowym postrzegał w dorobku Byrona „wysokie wartości 
etyczne” sam bowiem ówcześnie podejmował - także w Panu Tadeuszu - fun
damentalny problem „pokonania pychy”* i * * * * * 7. Józef Ujejski wypowie w tym samym 
czasie sądy radykalne, niemniej godne uwagi:

zajmuje podobne stanowisko, ponadto generalnie neguje znaczenie inspiracji bajronicznej w okre
sie, gdy Mickiewicz zastąpił „rozwiany płaszcz podróżny Childe-Harolda” pielgrzymim kosturem 
(zob. A. M i c k i e w i c z, Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811
i 1812 we dwunastu księgach wierszem, oprać. S. Pigoń, Wrocław 1980, s. LXIII-LXV, Biblioteka 
Narodowa, seria I, nr 83).

7 Por. S. L a n d. Mickiewiczowska legenda o Byronie, Poznań 1935, s. 58-59, Prace Polonistyczne
Seminarium Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Poznańskiego, nr 7. W podobnym duchu wy
powie się Zygmunt Szweykowski w swym studium: „Pan Tadeusz" - poemat humorystyczny, Poznań 
1949, Prace Komisji Filologicznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-
-Filozoficzny, 1.13, z. 1. „Mickiewiczowi będzie chodziło [...] - pisze Szweykowski - o wypełnienie,
scałkowanie moralnych wartości związanych z dziełami Byrona, którego nasz poeta uważał bodaj
za największego romantyka i miał, aż do czasów Towiańskiego, głęboki kult dla niego” (s. 71).

8 J. Ujejski, „Giaur" w przekładzie Mickiewicza, [w:J idem. Romantycy, Warszawa 1963, 
s. 68-69. Bardzo prawdopodobna, choć niemożliwa do weryfikacji, jest hipoteza Ujejskiego (ibidem, 
s. 69), że przedmowa tłumacza do przekładu powieści poetyckiej Byrona ma za tło refleksję Mickie
wicza nad własnym rozwojem poetyckim - od wolterianizmu do bajronizmu - własnym miejscem 
w rozwoju nowoczesnej poezji europejskiej.

[...] Mickiewicz, oddając czytelnikom Giaura z [...] przedmową wkrótce po Panu 
Tadeuszu, ukazywał im w „ponurym Kalajorze” jakby brata duchowego Jacka So
plicy, którego też niegdyś miłość i zemsta uczyniły zbrodniarzem - a spowiedź 
w godzinę śmierci dlatego tylko może inaczej wypadła, że - umierać nie przyszło 
mu tak rychło. I mógł sobie poeta pomyśleć, że zestawienie tych dwóch spowiedzi 
może mieć pewien sens moralny, który współczesność niemal obu publikacji po
niekąd uzasadni. [...]

Nie tak dawno jeszcze - spekuluje badacz nieco dalej - pisał [Mickiewicz - 
przyp. B.D.] artykuł o Goethem i Byronie i wtedy pierwszy z nich był dla niego już 
pozycją minioną, a drugi jeszcze nie. [...] A teraz oto i na Byrona już patrzył jako na 
przeszłość, tylko że bliską jeszcze bardzo i godną pamięci, chociażby „dla przestro
gi”. Zaczął tłumaczyć Giaura [w roku 1821 lub 1822 - przyp. B.D.] jako wyraz myśli 
i uczuć, które przeżywał wówczas gorąco jak gdyby własne. Do druku zaś oddawał 
to tłumaczenie już tylko jako pamiątkę ich i poetycki nagrobek8.

Studia nad przekładem Giaura dotykały zagadnień kreacji postaci księdza Ro
baka, aksjologii Pana Tadeusza i samoświadomości literackiej jego twórcy. Nie 
mogły one oczywiście sięgać tak głęboko, jak badania nad synkretyzmem gatun
kowym poematu Mickiewicza - i właśnie z tymi badaniami wiąże się istotny zwrot 
w myśleniu o miejscu bajronizmu w Panu Tadeuszu. Co ciekawe, nie dokonał 
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jeszcze takiego zwrotu w swej monografii pt. Mickiewicz Juliusz Kleiner; pomimo 
bardzo kompetentnej analizy translatologicznej Giaura Mickiewiczowskiego, jak 
również wnikliwej interpretacji samego poematu Byrona, w dalszej części tego sa
mego tomu znakomity filolog ogranicza inspirację Byronowską w Panu Tadeuszu 
do epizodu spowiedzi Jacka Soplicy i konstatuje podobieństwo (do analogicz
nych sytuacji u Scotta i Byrona) „słabsze jednak od różności istotnej”9. Zaskakuje 
również fakt, że o Byronie i powieści poetyckiej nie napomyka nawet Stefania 
Skwarczyńska, autorka studium o romantycznym synkretyzmie poematu sopli
cowskiego, badaczka bardzo wyczulona na inwencję formotwórczą romantyków 
i bardzo biegła w rozróżnianiu „aspektów gatunkowych” kreowanych przez nich 
wypowiedzi poetyckich10.

9 Zob. J. Kleiner, Mickiewicz, t. 2: Dzieje Konrada, cz. 2, Lublin 1948, s. 138-160,249, Towa
rzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, t. 41.

10 Zob. S.Skwarczyńska, Na marginesie „Pana Tadeusza”. (Sztuka plastyczna a gatunkowa 
wieloaspektowość „Pana Tadeusza”), [w:] Mickiewiczowskie „powinowactwa z wyboru”, Warszawa 
1957, s. 601-664.

11 Zob. K. Wyka, „Pan Tadeusz”. Studia o poemacie, Warszawa 1963, Historia i Teoria Lite
ratury, 1; idem, „Pan Tadeusz". Studia o tekście, Warszawa 1963, Historia i Teoria Literatury, 1. 
W poniższym omówieniu zagadnień byronowskich odsyłam do tekstu obydwu tomów, oznaczając 
je symbolami: SP i ST, wraz z numeracją odpowiednich stronic.

Zdecydowanie podwyższył rangę byronowskiej problematyki badawczej do
piero Kazimierz Wyka w swych dwu księgach studiów nad Panem Tadeuszem11. 
Trudno nie zauważyć, że problematyka ta funkcjonuje w Wykowskiej całości 
w rozproszeniu; że poszczególne kwestie ulegają zwykle rozmyciu przez wbudo
wanie ich w bardziej rozległe konstrukcje problemowe; że konkluzywność ustaleń 
badawczych przeważnie pozostawia wiele do życzenia - nic to, autor wywołał 
ożywcze zamieszanie, które na dobre zmieniło postać rzeczy. Wyka decyduje się 
na łączne rozważanie skottyzmu i bajronizmu (SP, s. 184) - co nie wydaje się 
sprawą oczywistą; powiada dalej dość enigmatycznie, iż Scott wyznacza w po
emacie Mickiewicza „kierunek na realizm” Byron zaś - „kierunek na ideowość” 
(SP, s. 188); że realizm odnosi „wyraźne zwycięstwo [...] nad bajronowskim wyra
zem ideowości” (SP, s. 189), „elementy bajronowskie jednak istnieją: wielki wino
wajca i wielki pokutnik, wielka namiętność miłosna - wszystko w historii Jacka 
Soplicy. W spowiedzi Jacka przedostają się one do bieżącej akcji poematu, poza 
tym są obecne w jego przedakcji” (SP, s. 193). Gdzie indziej powie jeszcze Wyka 
lapidarnie o „kompozycji bajronowskiej” w ukształtowaniu antagonizmu księdza 
Robaka i Gerwazego w epizodzie spowiedzi (SP, s. 228) oraz wmiesza wielokrot
nie imię Lorda Byrona w uwagi o proteuszowych urokach romantycznego toku 
narracyjnego (SP, rozdz. Romantyczny tok narracyjny) czy o drogach rozwojo
wych poematu romantycznego (ST, s. 316, passim).

W późniejszych pracach na temat inspiracji Byrona w Panu Tadeuszu (będzie
my do nich nawiązywać) wywołane przez Wykę ożywcze zamieszanie wciąż daje 
znać o sobie.
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II
Do tłumaczenia Giaura nie sposób nie odnieść się, gdy tropimy bajronizm w po
emacie soplicowskim. Przekład ten to zbyt istotna pozycja w biografii autorskiej 
Mickiewicza, zbyt ważny epizod w dziejach dialogu twórcy Konrada Wallenroda 
z autorem Korsarza, zbyt znacząca perypetia w tworzeniu Pana Tadeusza, by go 
pominąć w niniejszym wywodzie. Komentarze translatologiczne i historyczno
literackie wokół tego przekładu różnią się dość znacznie, co więcej, w wypowie
dziach najpełniejszych i szczególnie miarodajnych (Józef Ujejski, Juliusz Kleiner) 
pojawiają się konfuzje wewnętrzne12.

12 Pierwszą ocenę przekładu Mickiewicza sformułował Seweryn Goszczyński w anoni
mowej recenzji: Giaur. Ułamek powieści tureckiej, Wrocław 1835, „Powszechny Pamiętnik Nauk 
i Umiejętności" 1835, t. 1, z. 2, s. 338-342. Niedbałe wydało się tłumaczenie Giaura Stanisławowi 
Ropelewskiemu: Wspomnienie o piśmiennictwie polskim w Emigracji, „Kalendarz Pielgrzym- 
stwa Polskiego na Rok 1840" (Paryż) 1840. Zdecydowanie pozytywny sąd wydał Piotr Chmielow
ski: A. Mickiewicz, Grażyna. Konrad Wallenrod. Giaur, wyd. W. Bruchnalski, Lwów 1893, 
Dzieła Adama Mickiewicza, t. 3. Jednym zdaniem zaopiniował tłumaczenie anglista w edycji, w ra
mach serii Biblioteki Narodowej, powieści poetyckich Lorda Byrona: „[...] Giaur Mickiewicza jest 
dość wierny, ale zanadto epicki charakter wiersza, tak właściwy Mickiewiczowi, zatarł namiętność 
oryginalną poematu” (A. Tretiak, Wstęp, [w:] J. Byron, Powieści poetyckie, oprać. A. Tretiak, 
Kraków 1924, s. XLVIII, Biblioteka Narodowa, seria 2, nr 34). Właściwe studia translatologiczne 
zainicjowała Stefania Land (Mickiewiczowskiprzekład „Giaura", „Pamiętnik Literacki" R. 27,1930, 
s. 608-623). Kontynuowali je: Stanisław Windakiewicz (Mickiewicz i Byron, „Pamiętnik Literac
ki” R.31, 1934, z. 1-2, s. 130); Józef Ujejski (op. cit.; pierwodruk: „Pamiętnik Literacki” R. 32,1935, 
z. 1-2, s. 229-239); Juliusz Kleiner (op. cit., s. 138-160); Stefan Szuman (O kunszcie i istocie 
poezji lirycznej, Warszawa 1948, s. 276-293, Monografie Literackie Poligrafiki); Zofia Szmydto- 
wa (Mickiewicz jako tłumacz z literatur zachodnioeuropeskich, Warszawa 1955, s. 128-141, ZPrac 
Dyskusyjnych Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewiczowskiego Polskiej Akademii Nauk)-, Zyg
munt D o k u r n o (Mickiewiczowskie przekłady z Byrona, „Pamiętnik Literacki” R. 47,1956, zeszyt 
specjalny w setną rocznicę zgonu Adama Mickiewicza, s. 340-348).

13 Cyt. za: J. Kleiner, op. cit., s. 138, przyp. 1.
14 Nieco inaczej Józef Ujejski (op. cit., s. 67): nie znajduje przekładu „bardzo wiernym”, 

uznając zarazem, iż „jako całość pozostawia on wrażenie parafrazy nie tylko udanej, ale wprost 
niezrównanej”

Pierwszy recenzent, Seweryn Goszczyński (a po nim, dużo później, Andrzej 
Tretiak), obwinia tłumacza, iż swą indywidualnością przesłonił osobowość po
etycką autora i przytłumił Byronowską liryczność: „ów buchający ogień, [...] nie- 
ugłaskane namiętności”13. Na ogół jednak powiada się dość zgodnie, że tłumacze
nie, mimo interpolacji treściowych i skrótów, jest stosunkowo wierne14, a choć 
nierówne pod względem artystycznym - w całości znakomite. Stefan Szuman 
wywodził:

Mógłby kto twierdzić, że Mickiewicz za bardzo poddawał się własnej wyobraźni, 
tłumacząc Byrona. Jednak w rezultacie wizje Mickiewicza są niczym innym jak 
doskonałą konkretyzacją tekstu Byrona i dlatego z wizji swojej mógł go Mickie
wicz tak świetnie tłumaczyć. Nigdy Mickiewicz w swoim przekładzie nie oddala się 
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od tekstu oryginału w sposób zmieniający właściwy styl czy charakter, czy piękno 
utworu Byrona15.

15 S. Szuman, op. cit., s. 287. Za arcydzieło translatorskie uznają przekład Giaura: Stefania 
Land, Stanisław Windakiewicz i Zygmunt Dokurno. Piotr Chmielowski pisał: „Wartość przekła
du pod względem poetyckim jest niezrównana” (A. Mickiewicz, Grażyna. Konrad Wallenrod. 
Giaur, s. 207). „[...] jego najlepsze partie - według Zofii Szmydtowej - dosięgły poziomu dzieł 
oryginalnych poety [Mickiewicza - przyp. B.D.]” (op. cit., s. 141).

16 J. Ujejski, op. cit., s. 63.
17 J. Kleiner, op. cit., s. 141.
18 Przekład powieści poetyckiej Giaur. Ułamki powieści tureckiej z Lorda Byrona przytaczam 

według edycji: A. M i c k i e w i c z, Poematy, oprać. W. F1 o r y a n, Warszawa 1994, Dzieła, t. 2.
19 W nawiązaniu do uwag Mickiewicza z Przemowy tłumacza o sumieniu bohaterów Byrona 

Zofia Szmydtowa zauważa (op. cit., s. 136): „Gdy w oryginale czyn Hassana uważają za naturalny 
nie tylko jego współwyznawcy, ale i Giaur, on zaś zabójstwo Hassana traktuje jako odwet za śmierć 
Leili; w przekładzie Hassan nazwany jest dzikim muzułmaninem, Giaur zaś czuje się zabójcą nie 
zasługującym na zbawienie”

W obrazowaniu Mickiewiczowskim widzą badacze niejednokrotnie bogatszą 
plastyczność, barwność, wewnętrzną rozmaitość, nastrojowość; szczególnie wier
sze początkowe, brzmiące apostrofami greckimi (mniej więcej do wersu dwuset
nego), „górują nad oryginałem siłą wyrazu i rytmu bardziej niż cała reszta, jakkol
wiek przez cały niemal ciąg o ile »poprawia« Mickiewicz Byrona - to właśnie przez 
wzmacnianie ekspresji, dobieranie wyrażeń energiczniejszych, jaskrawszych”16.

Obok wstępu apostroficznego - powiadają badacze - spowiedź ponurego ka- 
lajora należy do tych ustępów Mickiewiczowskiego przekładu, które przewyższają 
napięciem emocjonalnym odpowiednie miejsca oryginału. Ale tłumacz, poprzez 
własne amplifikacje bądź nawet interpolacje, wnosi intencjonalnie nowe akcenty 
w tematykę utworu i wywołuje lokalne korekty jego wymowy myślowej. W apo
strofach greckich u Mickiewicza więcej jest tyrtejskiej pasji, rośnie - zauważa 
Kleiner - „dynamika Byronowskiego manifestu bojowego”17; bogatsza jest tu re
toryka wolności, mocniejsze poczucie, iż dzieła szlachetnej mocy i chwały trwają 
nieśmiertelnie (stąd Grecja jest „arką potęgi”, a nie, jak u Byrona, relikwiarzem 
przechowującym prochy mocarza), silniejszy wyraz determinacji wolnościowej, 
aż po specyficznie Mickiewiczowską wiarę, „Że klęska wolnych jest świata wy
graną” (w. 129)18, wreszcie bardziej zdecydowana pogarda dla pogodzonych ze 
swą sytuacją niewolników. W epizodzie spowiedniczym z kolei dostrzegą bada
cze: zacieranie przez Mickiewicza motywów sceptycyzmu światopoglądowego 
i sarkazmu „ponurego kalajora" wobec kultu religijnego (Józef Ujejski) oraz uwy
datnienie przez tłumacza ekspresji bolesności i poczucia winy przez zbrodniarza 
(Juliusz Kleiner, Zofia Szmydtowa)19.

W komentarzach historycznoliterackich do tłumaczenia Giaura zwykło się 
prawić o niechęci Mickiewicza do tej swego rodzaju „roboty na obstalunek” (po
eta starał się spełnić obietnicę złożoną wydawcy), o przykrości rozstawania się 
z poematem soplicowskim i oporach przed powracaniem poniewczasie do świata 
Byronowskiego. W roku 1833 - wyrokuje Juliusz Kleiner - „Giaur i przez bez- 
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kształtność romantyczną, i przez ton ideowo-uczuciowy był dla poety anachroni
zmem”20. Opowieść o uciążliwym przymusie obcowania przez Mickiewicza z By
ronem snują oto także badacze doskonale świadomi, ile pasji włożył poeta w ten 
przekład i - jak dalece wciąż był zżyty z wypielęgnowanym przez siebie mitem 
bajronicznym czy też swą „legendą o Byronie”. Zapewne nie pociągał go już kom
pozycyjny fragmentaryzm powieści poetyckiej, a także w swoim czasie odkrywczy, 
lecz stosowany bez wybitnej maestrii wielogłos narracyjny Giaura. Nie pasjono
wał twórcy Konrada Wallenroda - teraz i kiedykolwiek - ostentacyjny indywi
dualizm, paradoksalnie dandysowski immoralizm bohatera. Nie wabił go zużyty 
przez bajronistów-epigonów egzotyzm orientalny. Ale melancholijna zaduma nad 
tajemnicami spękanej natury ludzkiej, bajroniczne męki traumatycznej introspek- 
cji, smakowanie miłosnego wspomnienia czy romantyczna ekstaza wolności - to 
były dla Mickiewicza przeżycia z pewnością jeszcze nie wyblakłe. A choć autor 
Zamku kaniowskiego, najstarszy z naszych „ekspresjonistów romantycznych”, ży
czył sobie spolszczenia Giaura, które buchałoby ogniem i jeżyło się nieugłaska- 
nymi namiętnościami, Mickiewicz - świadom, iż późny romantyzm europejski 
zobojętniał był na bajroniczną uczuciowość - liryczność rozedrgania i desperacji 
zastępował ekspresją bardziej skupioną i podniosłą21. Trudno doprawdy wątpić, że 
twórca Dziadów z ciągłą uwagą poszukiwał na dnie duszy bajronicznego zbrod
niarza „w złych myśli nacisku” - iskier sumienia „jak w mrowisku / Szukają ziarnek 
kadzidła"; że po dawnemu utożsamiał się z Byronowską „apoteozą miłości” (co 
dostrzegł Kleiner); że „strona polityczna” Giaura - jak pisała Zofia Szmydtowa:

20 J. Kleiner, op. cit., s. 143.
21 W interpretacji emotywnej Giaura tłumacz pozostał niewątpliwie wierny temu, co sądził już 

w drugiej połowie lat 20. XIX w. o namiętności bajronicznej, pełnej bolesnej alienacji, smutnej zadu
my nad „rodem ludzkim”, uczuciowości przybierającej charakter „posępnego i zamkniętego w sobie 
żalu” (zob. A. Mickiewicz, Goethe i Bajron, [w:] idem, Proza artystyczna i pisma krytyczne, 
oprać. Z.Dokurno, Warszawa 1997, s. 177,Dzieła, t. 5.

22 Z. Szmydtowa, op. cit., s. 141. Giaura traktowano jako utwór zakazany nawet w Galicji, 
o czym świadczy konfiskata dzieła we Lwowie w roku 1839. W okolicach Warszawy w tym samym 
czasie skazano drakońskim wyrokiem ucznia „do kopalń, a jego czternastoletnią siostrę na zesłanie 
za to, że przepisali od kolegów wiersze z Giaura [...]" (zob. M. Der na łowić z, Kronika życia i twór
czości Mickiewicza. Paryż, Lozanna. Czerwiec 1834-październik 1840, Warszawa 1996, s. 525, 537).

po r. 1831 nabrała dla tłumacza jeszcze większego znaczenia, czytelnicy zaś in
wokacje zwrócone do Grecji samorzutnie przenosili na Polskę, a słowa przekła
du, pełne wiary w zwycięstwo sprawy wolności, działały na szereg pokoleń równie 
mocno, jak gdyby je Mickiewicz wypowiedział od siebie22.

III
Wśród wielu genialnych pociągnięć Mickiewiczowskiego pióra, które nigdy nie 
doczekały się uczonego komentarza, jest też epizod dwoistego usytuowania bo
hatera Pana Tadeusza wobec nadciągającej śmierci: obok bohaterstwa - postawa 
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nacechowana absurdalnym poczuciem istnienia. Chodzi o księgę pt. Bitwa. Wiemy, 
że w toku opowiedzianych w niej wydarzeń ksiądz Robak kilkakrotnie zagląda śmier
ci w oczy, zwłaszcza gdy z narażeniem życia ocala Hrabiego, a następnie Gerwazego. 
Podczas tego drugiego aktu bohaterstwa zakonnik - rycerz bez oręża - otrzymu
je postrzał i ranę, która za kilkanaście godzin wywoła zgon kwestarza. Śmiertelna 
kula uchodzi uwagi narratora23; koncentruje się on niezwłocznie na zabarwionych 
heroikomicznie - lecz z krwawym akcentem końcowym - wyczynach Scyzoryka 
w gumnie. W swej ekonomii narracyjnej poeta po raz kolejny schodzi z toru pato
su epopeicznego w stronę wrażliwości, cechującej nowoczesną poezję batalistyczną, 
która deheroizuje pole walki. Robak kosztem własnego życia ratuje swego nieprze
jednanego wroga - ten najszczytniejszy z możliwych akt moralny wybrzmi jeszcze 
jednym przemilczeniem - już nie tak zupełnym - podczas spowiedzi Jacka Soplicy:

23 Klucznik pojawia się na linii ognia dziewięciu karabinów, co zauważywszy ksiądz „Sam pada 
i podbija Gerwazemu nogę, / Upadli właśnie kiedy pluton ognia dawał; / Ledwie ołów prześwisnął, 
już Gerwazy wstawał, / Już wskoczył w dym [...]” (Ks. IX, w. 720-723).

24 Wszystkie przytoczenia poematu według edycji: A.Mickiewicz, Pan Tadeusz czyli Ostatni 
zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem, oprać. 
S. P i g o ń, Wrocław 1980, Biblioteka Narodowa, seria I, nr 83.

Miałem tam strzał dawniejszy, dostałem pod Jena,
Źle zgojony, a teraz draśniono - gangrena
Już tu - znam się na ranach, patrz, jaka krew czarna
Jak sadza; co tu doktor? Ale to rzecz marna;
Raz umieramy, jutro czy dziś oddać duszę... -
(Ks. X, w. 789-793J24.

To rzecz marna... O marności życia prawił ksiądz Robak, w zupełnie innym 
nastroju, tego samego dnia rankiem. Rubaszna oracja o śmierci niechybnej - prze
pleciona cytacjami z księdza Józefa Baki - i zgoła nie księżowska zachęta mundu
rowych szarż do używania życia poprzedzona została niepokojącą groteską kwe- 
starskiego orszaku:

Wjazd tłumny, dziwny. Przodem, niby laufer, bieży
Ogromny czarny baran, a łeb mu się jeży
Czterma rogami, z których dwa jako kabłąki
Kręcą się koło uszu, ubrane we dzwonki,
A dwa od czoła na bok wysuwając końce,
Wstrząsają kulki krągłe, mosiężne, brzęczące
(Ks. IX, w. 185-190)

oraz humorystycznym efektem burzenia iluzji literackiej:

Na trzecim wozie Prusak w kubraku wytartym,
A pan Zan z Mickiewiczem jechali na czwartym
(Ks. IX, w. 203-204).



Bajronizm, czyli ukryte oblicze... 117

Zwykle ponury, wbrew duchowości franciszkańskiej, kwestarz nieoczekiwanie 
przeobraża się w „jowialnego jezuitę”25, a jego bakowskie (bachiczne) toasty i he
donistyczne kaznodziejstwo wzbudza oprócz rozbawienia dreszcz barokowej nie- 
samowitości. Jeśli nawet autor Pana Tadeusza wciąż uważa księdza Józefa Bakę 
za „jowialnego hedonistę”26, jak sądził o nim w ślad za swym nauczycielem poezji 
i wymowy, a także wraz z filomackimi jambografami, to w swym wielkim poema
cie przydaje mu oblicze uśmiechniętej grozy. Po bakowsku bowiem śmieje się do 
majora Pluta - spod burego kaptura - konspiracyjna tajemnica, wojenny fortel, 
jego własna śmierć i pogrom dowodzonego przezeń oddziału.

25 „Uniesiona głowa, ukłony, rozjaśniona mina mają upodobnić ponurego bernardyna do jo
wialnego jezuity [...]” - pisze Aleksander Nawarecki w swej monografii Czarny karnawał. „Uwagi 
śmierci niechybnej" księdza Baki - poetyka tekstu i paradoksy recepcji, Wrocław 1991, s. 198, Roz
prawy Literackie, 67.

26 „Późniejsi czytelnicy Baki - Leon Borowski, Józef Jankowski, Adam Mickiewicz - wyobrażali 
go sobie jako jowialnego hedonistę” (ibidem, s. 87).

27 Po żywiołowym tańcu śmierci (Ks. X, w. 230-234) powie w tym duchu ksiądz Robak 
(Ks. IX, w. 235-237):

„Śmierć matula, powiada Baka, jak cybula
Łzy wyciska, gdy ściska, a równie przytula
I dziecko, co się lula, i zucha, co hula!”

2S J. Kleiner, op. cit., s. 141.

Ale to także gorzki śmiech egzystencjalnej absurdalności. Śmierć niechybna 
czyha na samego księdza Robaka, a jest on z tych duchowo przepracowanych 
osób, których nie myli w tej mierze przeczucie. Banita Jacek poczytuje sobie 
za opatrznościowy przywilej śmierć w gnieździe rodzinnym, z sakramentami, 
z ewangeliczną podzięką za spełnione życie na ustach... Zanim jednak nadejdzie 
ta ostatnia chwila nadprzyrodzonej konsolacji, spada nań odczucie dziwacznego 
pomieszania życiowych ról i przeznaczeń, a przede wszystkim doznanie dziw
ności egzystencji - piekącej do łez i rozwarstwionej, łupiącej się „jak cybula”27. 
W tonacji groteskowo-absurdalnej i najbardziej bezpośrednio dochodzi tu do 
swego apogeum spowinowacona z bajronizmem romantyczna „antropologia an- 
tynomij". W tym aspekcie passusy kwestarsko-bakowskie więcej mają wspólnego 
z inspiracją Byronowską niż rozpoznawana przez analogię z Giaurem wielka sce
na spowiedzi Jacka Soplicy.

IV
Bo spowiedź, pozorami łudząc, nosi już charakter rozbiórki bajronizmu, demon
tażu kolejnego w twórczości Mickiewicza (po wierszu Do matki Polki, po Dzia
dach drezdeńskich) i ostatecznego. „Wulkany uczuciowości Giaura - pisał Kleiner 
o przetłumaczonej przez twórcę Pana Tadeusza powieści poetyckiej - i rozwinię
te bogato obrazy, w które fantazja wciela myśli o miłości, o piękności, o męce 
duchowej - to istotna zawartość poematu; czymś podrzędnym - jak zwykle u By
rona - jest akcja [...]”28. W spowiedzi Jacka Soplicy, liczącej 425 wersów, trzy
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krotnie mniej niż Giaur, Mickiewicz stworzył wcale okazałą - udramatyzowa- 
ną i uscenicznioną29 - miniaturę przetransformowanej powieści poetyckiej, po
zostając wiernym bajronizmowi tylko w jednym punkcie: w prezentacji postaci 
cierpiącej, bohatera, pleonastycznie mówiąc, o patosie bolesnym. Umierający 
ksiądz Robak nie ma żadnych innych cech, przypisywanych przez Mickiewicza 
bohaterowi bajronicznemu. Jako człowiek cichej, bezsławnej ofiary nie może ude
rzać w wolnościowy ton tyrtejski. Nie występuje u niego cecha ponurego kalajora: 
ambiwalencja wolności bohaterskiej i anarchicznego indywidualizmu; a już na 
pewno nie ma w całym poemacie fatałistycznego, samozniewalającego dla boha
tera, woluntaryzmu. Przejmująca psychologia i młodzieńczej miłości, i czułości 
męskiej nie styka się z bajroniczną religią miłości. Wreszcie sumienie Robaka, 
jeszcze czujne wobec własnych przewin („Może i teraz, kto wie? możem znowu 
zgrzeszył! / Możem nad rozkaz wodzów powstanie przyśpieszył” - w. 851-852), 
jak zawsze gotowe nieść zbawienną pomoc zatwardziałemu grzesznikowi - jest 
czymś zupełnie nieporównywalnym z poczuciem winy wyrażanym przedśmiert
nie przez Giaura. Mickiewicz musiał jednak uznać fakt, że Byron w swej drodze 
do Damaszku nie dotarł do celu.

29 Zob. A. Ziołowicz, W strefie dramatyczności „Pana Tadeusza”, [w:] „Pan Tadeusz" i jego 
dziedzictwo. Poemat, red. B. D o p a r t, F. Z i e j k a, Kraków 1999, s. 88-89.

30 Zob. M. Dernałowicz, Adam Mickiewicz, Warszawa 1985, s. 299-300.
31 M. Ż m i g r o d z k a, Historia i romantyczna epika, [w:] Problemy polskiego romantyzmu. Pra

ca zbiorowa, red. M. Żmigrodzka, Z. Lewinówna, Wrocław 1971, s. 130. W świetle powyż
szych uwag trudno byłoby zgodzić się ze sformułowaniem: „humorystyczny spór o zamek’’. Przed
miot waśni może i jest humorystyczny, ale jej geneza i następstwa (dla księdza Robaka) - zupełnie 
poważne.

Tradycję Byronowską w Panu Tadeuszu można więc uważać za silnie zatartą30, 
warto jednak zapytać też o polski bajronizm wczesnoromantyczny. Zadała takie 
pytanie Maria Żmigrodzka, konstatując w odpowiedzi:

Konflikt podobny do sporu Horeszków z Soplicami pojawił się już w przedlisto- 
padowej powieści poetyckiej, sięgającej do przeszłości Rzeczypospolitej szlachec
kiej. W schemacie fabularnym Pana Tadeusza można doszukać się swoistej kon- 
taminacji motywów Marii Malczewskiego i Jana Bieleckiego Słowackiego, a nawet 
ech Dziadów części IV. To zatarg pysznego magnata z broniącym swej godności 
ubogim szlachcicem, to miłość zniszczona przez przesądy stanowe, to zbrodnia 
skrzywdzonego, która staje się zdradą kraju bądź też jej pozorem.

Zbliżenia są tu równie wyraziste jak odrębności. Wątki te pełnią w Panu Tade
uszu zupełnie inną funkcję, odmienny jest charakter świata, w który zostały one 
wprowadzone. Nie urosły tutaj do rangi decydującego konfliktu starej Rzeczypo
spolitej, nie stały się metaforą pesymizmu metafizycznego czy historiozoficznego, 
nie miały ujawniać fatalnych instynktów zbrodni, kryjących się w psychice ludz
kiej. Odsunięte w przedakcję Pana Tadeusza, na planie fabularnej współczesności 
przybrały postać humorystycznego sporu o zamek31.
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Z Antonim Malczewskim coś Pana Tadeusza niewątpliwie wiąże. W [Epilogu] 
odnotowano już dawno cytat z Marii: „Nawet Odwaga załamuje ręce” (w. 35)32. 
Mickiewicz wydostał ten wers z przejmującej elegii, która wypełnia ponad połowę 
VII rozdziałku Pieśni II, opatrzonej, jak wiemy, Byronowskim kluczem epigra- 
ficznym z Korsarza: „On Conrad’s stricken soul exhaustion prest, / And stupor 
almost lull’d it into rest”. Ustępy VI i VII tworzą, na kanwie opowieści o przemar
szu hufca rycerskiego, medytacyjny portret młodego dowódcy, który po drodze, 
po rozstaniu z żoną, a przed uderzeniem na zagon tatarski, poddaje się falującym 
nastrojom bojowego męstwa i ciemnych przeczuć osobistych. Elegijną dygresję, 
snutą w ślad za wersem: „Jest trosków - kolców - bólów niemało w tym życiu...” 
(w. 927-948), integruje temat „zdradliwej ufności”, nieopatrznego zaufania lu
dziom i losowi, gdy tymczasem i ludzie, i wszelkie okoliczności życiowe sprzysię- 
gają się przeciw jednostce, spychając ją na dno „piekielnego cierpienia”. Człowiek 
rażony nadmiarem nieszczęść nawet w sobie samym nie może pokładać nadziei:

32 W utworze Malczewskiego, utrzymanym w mierze trzynastozgłoskowej, wers ten brzmi: 
„Sama nawet Odwaga załamuje ręce” (A.Malczewski, Maria. Powieść ukraińska, wprowadzenie 
H. Krukowska, J.Ławski, oprać. H. Krukowska, Białystok 1995, s. 142, Pieśń II, w. 938, Czar
ny Romantyzm). Na temat Mickiewiczowskiego cytatu z Malczewskiego pisała Zofia Stefanow- 
s k a: Mickiewicz jako czytelnik „Marii" Malczewskiego, [w:] Księga w 170 rocznicę wydania „Ballad 
i romansów" Adama Mickiewicza, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 1993, s. 251-252. Badaczka 
mówi o hołdzie poetyckim, złożonym przez twórcę Pana Tadeusza autorowi Marii, a także uściśla, 
że Mickiewicz przejął od poety ukraińskiego „wymowny rym”

33 Marian Maciejewski w swej klasycznej książce Narodziny powieści poetyckiej w Polsce 
(Wrocław 1970, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 19) objaśnił mechanizm 
romantycznej waloryzacji egzystencjalnej „alegoryi” Malczewskiego.

Gdy sroższej od najsroższych wpatrując się męce
Sama nawet Odwaga załamuje ręce,
A z tysiąca blizn czarnych co jej w sercu cięży 
Gniazdo syczących na świat wylęga się węży - 
(w. 937-940).

Refleksja pochodząca od narratora, lecz przyjmująca ostentacyjnie funkcję 
mowy wewnętrznej postaci, pozostaje całkowicie zgodna z bajroniczną charak
terystyką Wacława, tułacza mrocznych ostępów egzystencji, stąd zmierza ona 
raz po raz ku akcentom makabrycznym i infernalnym. Alegoryczna Odwaga syci 
się tu egzystencjalną treścią charakterystyki bohatera33; więcej jeszcze, konotuje 
ona wizerunek rozpaczającego rycerza - i to nie sam schemat ikonograficzny, 
lecz obowiązujący w konkretyzacji czytelniczej portret rycerski o plastyce postaci 
Wacława.

Mickiewicz przenosi upatrzony wiersz w kontekst starannie dobrany. Po za
barwionej wieszczym napominaniem skardze na los emigrancki twórca Pana Ta
deusza przechodzi do wyznań, niemających sankcji całkowitej, autorytatywnej 
interpretacji ukończonego dzieła, lecz przybierających charakter swoistej ekskuzy 
autorskiej. „Ptak małego lotu” uwydatnia nostalgiczną warstwę posyłanej w świat 
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księgi (jak gdyby wracając tu do początkowej koncepcji „poematu sielskiego”) 
i z bezradnością objaśnia fakt rozminięcia się z tematyką bardziej aktualną i an
gażującą potencjalnych czytelników:

Bo naród bywa na takiej katuszy,
Że kiedy zwróci wzrok ku jego męce,
Nawet Odwaga załamuje ręce
(w. 33-35).

Z narastającą lapidarnością - i przywracając źródłowy sens pojęciu „lapidar
ność” - poprzez jakby ponadosobisty zlepek westchnień i biadań, rozluźnioną 
składnię i narastające pauzy między coraz krótszymi skupieniami wersów docho
dzi wielki liryk do elegijnego bezgłosu, do zupełnej kadencji czy też najgłębszej 
lirycznej katabazy: „O Matko Polsko! Ty tak świeżo w grobie / Złożona - nie ma 
sił mówić o tobie!” (w. 40-41)34. W tym otoczeniu alegoryczna Odwaga z zała
manymi rękoma staje się projekcją stężałego bólu, który zastyga w nieśmiertelne 
świadectwo bohaterstwa (trudno tu nie przypomnieć ducha, w jakim parafrazo
wał Mickiewicz Byronowskie apostrofy greckie w tłumaczeniu Giaura). Zmienia 
się także waloryzacja plastyczna motywu: Odwaga ma formę posągu, w którym 
geniusz odnalazł i odkuł esencję wysokich uczuć, szlachetnej boleści i męstwa. 
Taka posągowość czyni komentowany werset słowno-wizualizującym pendant 
wobec nieco dalszego wyrażenia „rozpacz marmorowa” (w. 44)35.

34 Pięknie komentuje fragment rozwijający się po wersie z motywem Odwagi Czesław Z gó
rze 1 s k i (Dwa posłowia liryczne Mickiewicza, [w:] O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń 
i uogólnień, Warszawa 1976, s. 325): „Lecz fragment rozwija się dalej; przechodzi w czterowiersz 
o pokoleniach »żałobami czarnych«, by za chwilę w wydzielonym dwuwierszu wygasnąć w wyzna
niu najcichszym, w szepcie, tyleż w swej prostocie zadziwiającym, ale w wymowności bezpośred
niego westchnienia wstrząsającym:

O Matko Polsko, ta tak świeżo w grobie 
Złożona - nie ma sił mówić o tobie”

35 Wypada dodać, że w okresie pisania Pana Tadeusza Mickiewicz miał okazję do dłuższego ob
cowania z poematem Malczewskiego i do rozmów na jego temat z kolegą po piórze. O egzemplarz 
Marii zabiegał u Wincentego Turny, pisząc doń jeszcze z Drezna, Stefan Garczyński. Egzemplarz 
ten, życzliwie użyczony, zwróciła właścicielowi po śmierci młodego przyjaciela Klaudyna P o t o c - 
k a (zob. „Maria” i Antoni Malczewski. Kompendium źródłowe, oprać. H. G a c o w a, przedmowa 
J. Maciejewski, Wrocław 1974, poz. 225, 226, 233, Materiały Literackie, 1).

Oprócz cytatu z Marii można się doszukiwać w Panu Tadeuszu zabiegów sty- 
lizacyjnych o mniej dostrzegalnym charakterze. Nastrojowy ustęp otwierający 
księgę szóstą: Zaścianek, odchyla się aluzyjnie w wersetach ramowych od typowej 
dla Mickiewicza opisowości antropomorfizującej ku dykcji lirycznej, znamiennej 
dla przewodnika szkoły ukraińskiej:

Nieznacznie z wilgotnego wykradał się mroku,
Świt bez rumieńca, wiodąc dzień bez światła w oku.
Dawno wszedł dzień, a jeszcze ledwo jest widomy.
Mgła wisiała nad ziemią jak strzecha ze słomy
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Nad ubogą Litwina chatką; w stronie wschodu
Widać z bielszego nieco na niebie obwodu,
Że słońce wstało, tędy ma zstąpić na ziemię, 
Lecz idzie niewesoło i po drodze drzemie 
(w. 1-8).

Gospodarz poematu przemawia tu w tonacji medytującej melancholii. Nie tak 
czarnej jak w „poemacie skrajnego pesymizmu”36, nie tak przytłaczającej depresją 
jaźni i retoryką desperacji, ale rozpoznawalnej w swej emotywnej jakości i funkcji 
światopoglądowej. Introdukcja liryczno-opisowa rozciąga się zresztą na 37 wer
sów, roznosząc po okolicznym lesie i po żniwnych polach atmosferę słoty, zasę
pienia, gnuśności. Kontury przedmiotów i grupy ludzkie giną w tumanie mgły, na 
gościńcu bezładna bieganina, w dworze soplicowskim zgryzota. Słońce przebija 
się w końcu przez strzechę mgły, a wtedy świat, w barwach złota, srebra i czer
wieni, staje się podobny do rozpiętego na krosnach pasa słuckiego: „[...] tak dziś 
ziemię całą / Wiatr tumanami osnuł, a słońce dzierżgało” (Ks. VI, w. 579-580).

36 Zob. J. Maślanka, Poemat skrajnego pesymizmu („Maria" Antoniego Malczewskiego), 
[w:] idem, Z dziejów literatury i kultury, Kraków 2001, s. 73-101.

W tym zacieraniu się kształtów i migotaniu materii ziemskiej nie rozpoznaje- 
my już statecznego kosmosu, z którym oswoiły czytelnika cztery pierwsze księgi 
poematu. Dewastacja w księdze piątej: Kłótnia, teraz zaś niegotowy wątek rze
czywistości i drżąca w słońcu i wietrze bądź zatarta we mgle fizjonomia świata 
ujawniają nowy stan rzeczy. Sprawy międzyludzkie w Soplicowie już się ogrom
nie zagmatwały, wkrótce nad dobrą sprawą księdza Robaka zatriumfuje na czas 
pewien anarchia zajazdowa. Pojawia się w tej fazie poematu światoodczucie po
wieściowe, niejednorodne oczywiście, z różnych inspiracji epickich utkane. Jedną 
z takich inspiracji jest powieść poetycka - koronny gatunek wczesnego roman
tyzmu i wehikuł wczesnoromantycznej wizji świata, nacechowanej agnostycy- 
zmem, pesymizmem ontologicznym, bolesną szamotaniną uwięzionej w sobie 
jaźni. U Mickiewicza taka aluzja gatunkowa, ze wskazaniem na dykcję poetycką 
Malczewskiego, takie przyswojenie medytującej melancholii - wskazuje na per
spektywę narracji, naznaczoną utratą poczucia ładu świata oraz inteligibilności 
bytu. W powieściowym wielogłosie narracyjnym w Panu Tadeuszu głos medytu
jącej melancholii - wywodzący się z bajronizmu agnostycznego i alienacyjnego, 
a u nas brzmiący najdonośniej w Marii - jest z pewnością podrzędny, sekun- 
darny, światoodczucie agnostyczne ma charakter przejściowy i nieostateczny. Ale 
zachowuje niemałe znaczenie. W dynamice procesu epickiego, zaaranżowanego 
w Panu Tadeuszu, wyznacza on momenty najdalsze od ostatecznego ładu warto
ści i sensu. Ujawnia, jak usilną walkę będzie musiał stoczyć w ostatnich księgach 
gospodarz poematu o ich restytucję. O wejście do krainy romantycznej epopei.
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