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S4prawdy,kt6re mqdrzecwszystkimludziomm6wi;
S4takie, kt6re szepceswemunarodowi;
S4 takie, kt6re zwierzaprzyjaciolomdomu;

S4takie,kt6rychodkry6
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1. W dziejach kaZdego narodu, podobnie jak w historii ludzkiego 2ycia,
s4 okresy i wydarzenia uprzywilejowane - nieomal sakralne poprzez swAwyj4tkowo6i i niezwykloSi. Sa to punkty zwrotne, szczeg6lniewaine pocz4tki i
zakoficzenia 2yciowych etapSw. Powracamy do nich my6l4 i sercem za ka2dym razem, gdy trzeba siggn4i do 2r6del, zej6( na glgbiq prawdy o sobie,
dotkn46 fundament6w swej to2samoSci,umocnii sig przed wyruszeniem
w drogq ku przyszloSci.Wtakich bowiem chwilach najczgSciejprzecinaj4 sig
losy narodu z przeznaczeniemwpisanym w Bo24 prawdq OpatrznoSci.Jako
wydarzenia wi424cez sob4 sprawy czlowieka z zamiarami Boga glqboko zapadaj4 w pamigi, staj4 sig dziedzictwem,spu3cizn4pokoleri - drogowskazem
dlaprzyszlych los6w.
Niekt6re z takich wydarzef przybieraj4 postai biografii wielkich przyw6dc6w politycznych czy kulturowych koryfeuszy. W(r6d nich uprzywilejowanA sympati4 ciesz4siq zasluzeniepoeci: sludzy slowa i sludzy jgzyka, bqd4cy z tego powodu najbli2ej 2r5del poznania oraz nazywaniaprawdy i przestrzeni wolno6ci czlowieka. ,,Gdy dokola m6wi4 jqzykami, /dtwigczy poSr6d
nich jeden: ,/nasz wlasny [...] I Jezyk wlasny zamyka nas w sobie:/zawiera,/
a nie otwiera" - pisze kardynal-poeta Karol Wojtyla - ,,tak zwarci wSr6d siebie /1edn4 mowA, ,/ istniejemy w gl4b wlasnych korzeni, / czekaj1cna owoc
dojrzewafi" (Myflqc Ojczyzna). Tylko poeta potrafi otworzy| przeszlo(;6zapisan4 w slowa i umie nazwa( przyszlo(C, aby byla zgodna z tradycj1, a
jednoczeSnietw6rcza w kontekScienowych przemian.
Polskie narodowe docieranie w gl4b wlasnych korzeni i dojrzewanie na
przyszlo((... czyli polskie narodowe wieszczenie,dokonalo sig jak dot4d najpelniej w6r6d nocy zaborczego zniewolenia, po6r6d ciemno5cii utraty narodowej suwerenno6ci.W6wczas, gdy Krasiriski odslanial przed rodakami perspektywg prowidencjalnego wi4zania siq w dziejach mySli Boga o ludziach z
mySl4 ludzi o Bogu; gdy Slowacki glosil przekonanie, i2 klgski i cierpienia
Polski s4 Bo2ym narzgdziemformowania najdoskonalszegoz narod6w - Mickiewicz wzywal Polak6w do odegrania wobec Swiataroli wyj4tkowego Swiad-
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ka: ,,Nie Wy macie uczyi siq cywilizacji od cudzoziemc6w, ale macie uczyi
ich prawdziwej cywilizacji chrzeScijariskiej".,,Mial w sobie ducha polskiego
ten czlowiek, kt6ry w rewolucji napisal na chor4gwiachpolskich'.<rZawaszA
wbrew capolo2yl przed wyrazem <<nasz4>>,
inasz4wolnoSi> iwyraz <<wasza>>
polega
przekraczania
akt
lej dawnej logice dyplomatycznei". Na tym bowiem
siebie i samo-uzale2nianiasig prawd4 prowadz4c4do wolno6ci.
2. ,,My z niego wszyscy" - wyznawal Krasifski po SmierciMickiewicza.
IJczyl bowiem nie tylko jqzyka, ale i wra2liwoSci,inspirowal tw6rc6w, okreSlal SwiadomoS6i sumienie rodak6w. Sam stanowi dziedzictwo trzech nacji:
urodzil sig na Litwie, pisal jEzykiem Polak6w, przyznaj4 sig do niego Bialorusini. CzyL nie jest przez to dla nas przykladem ,,obywatelaEuropy" , czui4cego potrzebg ,,Trybuny Lud6w", a jednoczeSnieglqboko zakorzenionegow
kulturze ludu, z kt6rego wyrastaj4 jego i nasze korzenie? A mo2e jest Mickiewicz po prostu jeszczejednym Swiadkiem i wyzwaniem dla zbratania sig
ludzi r62nychnarod6w w imig wolno6ci? Piewca Konstytucji 3 maja - politycznegotestamentudawnej Polski - jak sam j4 nazywal, orqdownik papieskiego patronatu Piusa IX nad wolnoSciowymid4Zeniamispoleczeristw,wizjoner
dziej6w rewolucyjnych przeLywanychw kontekSciegorzkiej konstatacji:
Ggby za ludkrzycz4ce sam lud w koricu zamtdz4,
I twarze lud bawi4cena koniec lud znudz4,
REceza lud walcz4cesam lud poobctna.
Imion milych ludowi lud pozapomina'
Wszystko przejdzie, po huku, po szumie, po trudzie
Wezm4 dziedzictwocisi, ciemni, mali ludzie...

Pisal to poeta, kt6ry sam przeszedltrudn4 drogq duchowegopielgrzymowania od heroizmu filomatycznego, poprzez bajroniczne zniechgcenie,prze2ycie dramatu gwaltownika Bo2ego i czlowieka ,,cichego", udrqk rygor6w
wewnQtrznych towiafszczyzny, a2 po heroizm postawy czynnei, zaangailowanej w dzielo zmartwychwstanianarodu cialem i dusz4. Nie bez powodu jego
dziedzictwems4 zar6wno legiony, jak i zmartwychwstaricy.M6gl formulowai swe wieszczeprzeslanie, gdy2 byl Swiadomwyksztalconychw Polakach
wartoSci zdolnych zastanowii, zdumiei i przemienii Swiat... zat6wno ten z
okresu XlX-wiecznej Wiosny Lud6w, jak i ten z czas6wXX-wiecznej Jesieni
Lud6w, jak coraz powszechniej okreSla sig przelom wolno5ciowy w krajach
Europy Srodkowo-Wschodniej. Znalazl te2 wla6ciwe slowo dla nazwania
tego, ,,co najwa2niejsze,co wiEcej m6wi niZ mqdrca szkielko i oko" i dlatego
mo2e byi wyrazicielem pokoleri nowych. Sam emigrant, wklada w usta emigrant6w polskich XX w. ideq integracji Europy wolnych narodSw, uSwiadamia dramatyczn4 konfrontacjq zachodniej kultury chrze6cijariskiejz antychrzeScijarisk4- wschodni4 (T. Terlecki). Nieuchronno6i walki, rzeczznamienna, ujmie Mickiewicz slowami: Haslem demokracji nie bQdzie: burzy6 aby
budowai, lecz raczej 2yC,i tak zwycigia1 5mier6 (por. ,,Trybuna Lud6w" z 15
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maja 1849 r.). Gdy szukamy wzorc6w i modeli polskiego przeiywania europejskich wymiarSw prawdziwej wolnosci, Mickiewicz jawi sig na nowo jako
wzorzec wieszczej refleksji i fundamentalnego, 2yciowego wyboru - tak indywidualnego, jak i narodowego. Jednoczesniezas jawi sig jako szansawsp6lnego dziedzictwa Litwy, Polski i Bialorusi, nie bez przypadku dziel4cych
wsp6lny los coraz dramatyczniejszejkonfrontacji z silami, przed kt6rymi i
Mickiewicz musial ucieka6w emigracyjne pielgrzymowanie.
3. Mickiewiczowska historiozofia, nie uchylajaca siq od szczeg6lowych
wskazaf w dziedzinie polityki, tkwi4ca mocno w chrzeScijariskichpryncypiach, promieniuje na zycie indywidualne. zasady moralne, kt6rymi rz4dzi
siq poch6d dziej6w w skali spoleczefstw, sa z istoty swej tymi samymi, kt6re
okreslaj4 wybory moralne os6b. Dostrzectrzeba tQ powagQ etyczn4Mickiewicza filomaty w okresie mlodosci, emigranta z wyboru w okresie dojrzalym,
proroka przeszlosci,projektodawcy EwangelicznegoLegionu, bo wieszczto
tak2e wychowawcasumiefi i sgdziapostaw, kt6re s4 ponadczasowe.Jak wiqc
nauczyc mlodzie2 odczytywa( Mickiewiczowskie przeslanie, by odkrywala w
nim wartosci dla samej siebie? Jakwl4czye w dzisiejszetroski i problemy codziennosciwiecznotrwale zasadydocieraj4ce do nas zkart, co Swiadkamis4
zatroskania o to, by 2yi i swiadczycprzed Swiatemtres6 rozmowy z Bogiem
a2 po mistycznewcielenie? Nie brak tu i prometejskiego poswigcenia,i prze2ycia kainicznej (nie Kainowej) winy (por. B. Dopart) i mistycznegooczekiwania na boskiego namiestnika. co wybrai? Jaki jest nasz wsp6lczesnyMickiewicz?

Zar6wnoMickiewiczowska *iriu L.rropy, jak i jego pogl4dy polityczne
na sytuacjg Polski zakorzenione sa w poglqbionej refleksji nad osob4 ludzk4
i rol4 prawa w 2yciu spolecznym. Stad te2 podejmuj4c siq odczytania dziejowego pzeslania poety z Nowogr6dka, ,,Ethos" uzupelnia ten monograficzny
numer aktualnymi w naszychczasachtekstami. w dziale ,,My6l4c ojczyzna"
publikujemy senacki projekt Konstytucji Rzeczypospolitejpolskiej, przygotowany w dwusetn4rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. zkolei w dziale
,,Wok6l prawnej - ochrony dziecka poczgtego" umieszczamyzapis dyskusji
przeprowadzonejz niekt6rymi Senatorami RP w salonach Rektorskich KUL
dnia2lutego l99l r. na temat prawnej ochrony dziecka poczgtego.

K. K.

