
Jej źrenice, błyskawice,

Dziś jak dwie mętne krynice; 

Jej lica, pełnia księżyca, 

Dziś nikną, jak księżyc w nowiu; 

Biada wdziękom, biada zdrowiu!

Adam Mickiewicz Ucieczka
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J
eśli ktoś zawita do Gryżyny wczesną wiosną lub u schył-

ku lata drogą od Kopaszewa czy Choryni, zauroczony 

zostanie na zawsze aurą, która otacza wieś. Kwilenie 

   ptactwa niesione pośród sitowia i podmokłych łąk brzmią 

w uszach niczym płacz, odgłosy budzącej się przyrody prze-

nikają opary świtu,  nagły krzyk przeszywa okolicę, błędne 

ogniki wyskakują spod ziemi. Tumany mgły na mokradłach 

niesione wiatrem zmieniają się w harcujące stwory o nie-

opisanych kształtach. Ostatnie głosy puszczyka zastygają 

między nocą a dniem, a spłoszone myśli plączą się między 

snem a jawą. Jak takiej aurze nie 

mógł ulec Adam Mickiewicz, który 

błądził po moczarach, przedzierał 

się przez gęste zarośla? Być może 

i łodzią przeprawiał się przez mo-

kradła, w czasach, gdy okoliczne 

bagna były jeszcze nieosuszone. 

Edward hrabia Raczyński, który 

z Mickiewiczem gawędził o okoli-

cy, tak dziesięć lat później opisał 

Gryżynę: 
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Nadobrzańskie mgły

Kościół pw. św. Barbary w Gryżynie

Scena z filmu „Pan Tadeusz”. Fot. Piotr Bójnowicz EastNews
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w wielu dworach rymopisa, by wykorzystał tutejsze podania 

i legendy, które krążyły między ludem. Namawiał go także 

Raczyński, miłośnik książek, bibliotekarz znamienity i, jak 

mało kto, doceniający pewnie geniusz w nim drzemiący i siłę 

jego poezji. Taką przynętą mogła być opowieść o Gryżyńskiej 

brzozie, którą potem Franciszek Morawski, w swoim czasie 

minister wojny powstania listopadowego, przelał na papier, 

a we Wspomnieniach Wielkopolski przytoczył Raczyński.

Wznosi się w gruzach na Gryżyńskiej ziemi

Kościół świętego Marcina,

Głośnie on niegdyś hymny brzmiał boskiemi

Dziś głucha w polu ruina -

Mnóstwo tam grobów i mogił do koła,

Liczne kryje pokolenia,

A biała brzoza, jak skrzydłem anioła,

Cichy sen zmarłych ocienia.

Jeśli to drzewo, pierwszy wieniec wiosny

Ciekawość twoję obudzi;

Skąd polubiło ten pobyt żałosny,

Gryżyńskich spytaj się ludzi.

Onego czasu, lecz któż wie, lat wiele?

W prostym ci rzekną sposobie,

Zmarło tu dziecię, i przy tym kościele

W zimnym złożono je grobie.

Cicho, cichutko w swej mogiłce leżał

Antoś, matczyna nadzieja,

Kiedy w tèm kopacz, do księdza przybieżał

I tak strwożył dobrodzieja:

„Jakieś się licho, na cmentarz nam wdarło,

Próżno człek strzeże i czuwa;

Dziecię, co przed tygodniem zmarło,

Wciąż rączkę z grobu wysuwa.” —

Niedaleko Lubinia blisko rzeki Obry, leży wieś Gryżyna. O 

kilka staj za tą wsią stoi kościół murowany, dziś podupadły, 

a przy nim niezmierna brzoza, której obwód w pniu nad zie-

mią pół szósta łokcia wynosi. Historyą tèj brzozy, którą matki 

w okolicy dotąd straszą dzieci swoje, opowiedział Franciszek 

Morawski.

Klimat romantyzmu otaczał Mickiewicza w Wielkopolsce. 

Nie tylko westchnienia dam w salonach, omdlewające spoj-

rzenia dziewcząt zasłuchanych w recytacje poety, ale 

także opowieści, które snuł przy kominku trzymając 

cybuch fajki. Jak każdy Polak z Litwy, nadawał zda-

niom, słowom, ba - głoskom nawet tę kresową melo-

dyjność, która urzekała słuchaczy. Poprzedzały jego 

wejście do salonu, niczym herold ogłaszający przy-

jazd znakomitego gościa, jego ballady i wiersze, któ-

re znad Wilii i Sekwany trafiały do Wielkopolski dzięki ży-

dowskim wydawcom. Dlatego przekonywano, sławnego już 
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Brzoza Gryżyńska

Franciszek Morawski

Dwór Wierusz-Kowalskich w Gryżynie. Przed wojną należał do rodziny Lossow.
Fot. ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Kościanie
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„Uderz,!” zawoła — i silnèm ramieniem,

Matka do grobu ciągniona,

Odwraca oczy i z ciężkiem westchnieniem

Okropnej kary dokona.

I patrz! zaledwie rószczkę puszcza z dłoni,

I pada jakby nieżywa,

Sama się rączka w grób swój cofa, chroni,

I znów ją ziemia pokrywa.

I wszystkie serca zimny przestrach ściska,

Śmiertelnym dreszczem przenika;

A ksiądz na pamięć strasznego zjawiska,

Rószczkę na grobie zatyka.

I drugim cudem, w pierwszej zaraz wiośnie

Gęsty liść ja ozielenia,

Coraz się wyżej i wzmaga i rośnie,

W rozległe drzewo zamienia.

Runął kościółek i niejedne czasy,

Nie jedna przeszła nawała,

Wala się dęby, całe walą lasy,

A brzoza stoi, jak stała.

I wciąż liczniejsze przychodzą tam dzieci

Patrzą nań w strachu i grozie,

I coraz dalej i słynie i leci

Powieść o Gryżyńskiej brzozie.

Dziwi się pasterz, krzyż i stałe bierze,

Biegnie na miejsce zjawiska

I trzy kroć żegna i zmawia pacierze,

I sam rączkę w ziemię wciska. —

Wznosi się sercem, dusza w niebo wznosi

Przy drobnej klęczy mogile,

Ale daremnie i błaga i prosi,

Widmo powraca za chwilę.

Budzi się rączka tajemniczej siły,

Wzrusza swój wzgórek grobowy,

I znów k zielonej wyrasta mogiły,

Bieluchna jak śnieg majowy.

Dzwoni więc pleban, całą wioskę woła,

Młodzież i starce i dziatki;

A kiedy wszyscy już staną do koła,

Tak się odzywa do matki:

„Co w syna twego dzieje się tu grobie,

Ja ludzka myślą nie schwycę;

Samej to tylko wiadomem jest tobie,

A więc wyjaw tajemnicę.”

Wzbrania się matka i zalewa łzami,

I ręce łamie z rospaczy,

Gdy w tem strasznemi zaklęta słowami,

Tak się wśród jęku tłómaczy:

„Kara to mojej matczynej ślepoty,

Bóg mi złem za złe odmierzył:

Synek ten memi popsuty pieszczoty,

Raz mię w swym gniewie uderzył.” —-

„Bierz więc tę rózgę i chłoszcz rękę syna”

Tak pasterz na nią zakrzyknął,

„Ziemskiej on się tu kary dopomina,

Aby wieczystej uniknął.”
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Przydrożna brzoza.
Mal. nieznany koniec XIX w.

Dolina Obry.
Okolice Gryżyny

Portret z wizerunkiem 
Adama Mickiewicza

Tytułowa karta
„Wspomnień Wielkopolski”
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Ucichł, usnął dwór zamkowy. 

Panna czuwa. - Na zegarze 

Bije północ, - milczą straże, 

Panna słyszy - dźwięk podkowy, 

Brytan, jakby głosu nie miał, 

Zawył z cicha i oniemiał. 

  

Skrzypnęły dolne podwoje, 

Stąpa ktoś w przysionkach długich, 

I otwiera się drzwi troje, 

Troje drzwi jedne po drugich. 

Wchodzi jeździec cały w bieli 

I usiada na pościeli. 

                Adam Mickiewicz Ucieczka

Ucieczkę, uważaną za najpiękniejszą ze swoi ballad pisał 

Mickiewicz już po wyjeździe z Wielkopolski. Ale gdzie mógł 

ulec temu romantycznemu nastrojowi, jeśli nie w Gryżynie? 

W drodze do Osieka, na granicy wsi stoi kamień, świadek 

tamtych wydarzeń. Siadał na nim poeta strudzony marszem. 

Wzdychał, pisał, pisał, wzdychał. Można też usłyszeć zaginio-

ny fragment wiersza, który poeta w chwili natchnienia recy-

tował:

Czy nie przebija w tym klimat II części 

Dziadów?

Nic nam, nic nam nie potrzeba.

Zbytkiem słodyczy na ziemi

Jesteśmy nieszczęśliwemi.

Ach, ja w mojem życiu całem

Nic gorzkiego nie doznałem.

Pieszczoty, łakotki, swawole,

A co zrobię, wszystko caca.

Śpiewać, skakać, wybiec w pole,

Urwać kwiatków dla Rozalki,

Oto była moja praca,

A jej praca stroić lalki.

Przylatujemy na Dziady

Nie dla modłów i biesiady,

Niepotrzebna msza ofiarna;

Nie o pączki, mleczka, chrusty,-

Prosim gorczycy dwa ziarna;

A ta usługa tak marna

Stanie za wszystkie odpusty.

Bo słuchajcie i zważcie u siebie,

Że według Bożego rozkazu:

Kto nie doznał goryczy ni razu,

Ten nie dozna słodyczy w niebie

Adam Mickiewicz Dziady cz. II

Zanim duchy odpłyną, księżyc przesłonią chmury, zanim 

dreszcz nie ustąpi, odwiedźcie koniecznie ruiny romańskie-

go kościoła św. Marcina. Majestatyczna, kamienna budow-

la, dźwigająca na sobie brzemię wieków, stoi na skraju wsi. 

Ostatnie blaski księżyca, rzucające monstrualne cienie, deli-

katne podmuchy wiatru, lekka trwoga. Poczujecie mrowienie, 

ogarnie Was fala emocji, łzy zwilżą powieki… To jest właśnie 

romantyczny nastrój. Wyrecytujcie na głos, tak by mury od-

powiedziały wam echem:
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Ruiny 
kościoła pw. 
św. Marcina
w Gryżynie

Fragment plakatu do spektaklu „Dziady”
w teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu

Plakat spektaklu Dziady
z 1902 r. Ze zbiorów

Muzeum Narodowego
w Śmiełowie
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Literacki opis Zosi nie pozotawia czytelnika obojęt-

nym, razem z autorem oddaje się kontemplowaniu nie-

zwykłego, romantycznego zjawiska. A wizyta w Gryży-

nie pozwala jeszcze lepiej zrozumieć  uczucia poety.

 

Wysmukłą postać tylko aż do piersi kryje,

Odsłaniając ramiona i łabędzią szyję.

W takim Litwinka tylko chodzić zwykła z rana,

W takim nigdy nie bywa od mężczyzn widziana:

Więc choć świadka nie miała, założyła ręce

Na piersiach, przydawając zasłony sukience.

Włos w pukle nie rozwity, lecz w węzełki małe

Pokręcony, schowany w drobne strączki białe,

Dziwnie ozdabiał głowę, bo od słońca blasku

Świecił się, jak korona na świętych obrazku.

Twarzy nie było widać. Zwrócona na pole

Szukała kogoś okiem, daleko, na dole;

Ujrzała, zaśmiała się i klasnęła w dłonie,

Jak biały ptak zleciała z parkanu na błonie

I wionęła ogrodem przez płotki, przez kwiaty,

I po desce opartej o ścianę komnaty,

Nim spostrzegł się, wleciała przez okno, świecąca,

Nagła, cicha i lekka jak światłość miesiąca.

Nócąc chwyciła suknie, biegła do zwierciadła;

           Pan Tadeusz Księga I

Nie obca mi ręka co kielich podaje,

Nie obce są mi te ściany… 

Reszta utworu zaginęła, ale być 

może usłyszycie go w Gryżynie. War-

to bowiem zorganizawać konkurs po-

etycki. Każdy wiersz powinien zaczy-

nać się od strof Adama Mickiewicza  

- Nie obca mi ręka...

Wizyta w Gryżynie musiała też 

przywodzić poecie wspmnienie ro-

mantycznych wieczorów na Litwie, 

gdzie wśród mgieł snuła się postać 

utraconej Maryli Wereszczakówny, a 

może już wtedy nazywanej Zosią, bo 

imię to w Wielkopolsce było bardzo 

popularne. Smukła, eteryczna dziew-

czyna, niczym zjawa pojawia sie na kartach poematu. Wy-

nurza sie jakby z gryżyńkich mgieł i otoczona blaskiem, raz 

poświatą księżyca, innym razem promieniami wschodzacego 

słońca. Do dziś przetrwał opis Maryli Ignacego Domeyki cy-

towany przez Zbigniewa Sudolskiego:

 

... prostotę i słodycz w obejściu, tęż samą czułość, 

cierpliwość i politowanie biednych, tylko łączyła 

do tego staranne, nowsze wychowanie, znajomość 

muzyki, języków jako też literatury ojczystej, wło-

skiej i francuskiej. Nie była piękną w znaczeniu, 

jakie do tego wyrazu pospolicie ludzie przywiązu-

ją: niewysoka, okrągłej twarzy, dużych błękitnych 

oczu i światłych włosow, miała szczególniejszy 

urok w ustach i spojrzeniu, to ostatnie okazywało 

w niej żywą imaginację, pewien charakter duszy 

i głębokie uczucie. Jej piękność nie była w formie, 

ale w duchu (...) Całym też niebem różniła się od owych sen-

tymentalnych kobiet, co uczuciują z książek i romansów(...)
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Zosia. 
Rzeź. brąz.
Władysław

Marcinkowski
1883 r.

Maryla
Wereszczkówna

Spotkanie Tedeusza z Zosią.
Ilustr. Michał E. Andriolli
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Warto też odwiedzić pobliski Osiek (drogą w kierunku Ra-

cotu). Piętrowy, okazały dwór z XIX wieku został zbudowany 

przez Napoleona Zakrzewskiego w latach 1859-1860 na fun-

damentach dworu z 1606 r., po którym pozostały piwnice z 

kamieni granitowych. W roku 1831 przebywał tu w gościnie 

Adam Mickiewicz na zaproszenie Eulogiusza Zakrzewskie-

go, syna Karola i Tekli z Krosnowskich, właścicieli majątku. 

Mickiewicz poznał Eulogiusza już wcześniej w Berlinie. Po-

byt nad Obrą był okazją do kolejnych spotkań. Dwór popadał 

przez lata w ruinę, podobnie  jak zaniedbany i zdziczały park 

dworski.

Wokół Gryżyny przebiega Między-

narodowa Trasa Rowerowa Eurove-

lo R9 oraz szlak konny Trakt Chła-

powskiego. Najbliższe restauracje 

znajduja się w Racocie (4 km). 
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Dworek w Gryżynie

Dwór w Osieku. Fot. ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Kościanie


