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I przyjaciele wtenczas pomogli rozmowie, 

I do piosnki rzucali mnie słowo za słowem, 

Jak bajeczne żurawie nad dzikim ostrowem, 

Nad zaklętym pałacem przelatując wiosną 

I słysząc zaklętego chłopca skargę głośną, 

Każdy ptak chłopcu jedno pióro zrucił, 

On zrobił skrzydła i do swoich wrócił...

Pan Tadeusz Epilog  

Gościnna Wielkopolsko!
Ojczyzno moja!

Adam Mickiewicz, poeta romantyczny.
Lit. E. Brand na podstawie rys. J. Lelewela z1828 r. 

1



Podróze z Panem Tadeuszem Podróze z Panem Tadeuszem

T
y jesteś jak zdrowie - chciałoby się napisać.  Ten tylko 

się dowie, Kto cię stracił./Dziś piękność twą w całej 

ozdobie/Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. „Szla-

checkie poema”, jak zwał „Pana Tadeusza” Adam Mickie-

wicz, czy też „wiejskie poema”, jak dodawał innym razem zro-

dziły się z tęsknoty za krajem dzieciństwa, krajem młodości. 

Były jak cudowny sen, który przenosił autora w czasie.

I przyjaciele wtenczas pomogli rozmowie, 

I do piosnki rzucali mnie słowo za słowem, 

Jak bajeczne żurawie nad dzikim ostrowem, 

Nad zaklętym pałacem przelatując wiosną 

I słysząc zaklętego chłopca skargę głośną, 

Każdy ptak chłopcu jedno pióro zrucił, 

On zrobił skrzydła i do swoich wrócił...

Pan Tadeusz Epilog  

Przenosił też poetę w przestrzeni.... 

Tymczasem przenoś moję duszę utęsknioną 

Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, 

Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych; 

Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, 

Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem; 

Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała, 

Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, 

A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą 

Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą

Pan Tadeusz Księga I

My Wielkopolanie wiemy, że cząstkę w swej duszy poeta 

przenosił też do Wielkopolski. Bo gdzieżby, jak nie tu, zaznał 

gościny, przeżył chwile wzruszeń, poznał obyczaje dworskie 

i szlacheckie, historie, które farbami poetyckiej wyobraźni od-

malowane zostały na kartach poemy?

Goscinna Wielkopolsko! Ojczyzno moja! Goscinna Wielkopolsko! Ojczyzno moja!
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Scena z filmu „Pan Tadeusz”. Fot. Piotr Bujnowicz/FabrykaObrazu/Fotonova



Podróze z Panem Tadeuszem Podróze z Panem Tadeuszem

Dziedzic Łukowa Józef Grabowski w latach sześćdziesią-

tych XIX w. notował: Właśnie pisał Adam w Dreźnie Pana 

Tadeusza, którego myśl i początek powziął w Łukowie – co 

zacytował Władysław Mickiewicz.  Sam Grabowski w swym 

pamiętniku dodawał: Adam Mickiewicz w chwilach wolnych 

od smutku ciężkiego, zaczął pisać Pana Tadeusza i mnie w 

nim, choć z anachronizmem daty, umieścił. 

 

Adam Mickiewicz przebywał w Wielkopolsce siedem mie-

sięcy, od sierpnia 1831 do marca 1832 roku. Najwięcej cza-

su spędzał w nadobrzańskich dworach. Kopaszewo, Bielewo, 

później Choryń, stały się bazami wypadowymi do Poznania, 

Rogalina. Śmiełów był dla poety bramą do rosyjskiego zabo-

ru. Konarzewo, Łuków, Objezierze - celem spotkań z przy-

jaciółmi, ale i miejscem twórczych inspiracji. W Choryni 

powstawała „Reduta Ordona” i pierwsza wersja sceny wię-

ziennej „Dziadów”.

Do Wielkopolski jechał jak do rodziny, ponieważ będąc 

już w Berlinie od grudnia 1829 roku spotykał Wielkopolan 

czyli Poznańczyków, jak ich nazywał. Poznań był wówczas 

Piszę teraz poema szlacheckie w ro-

dzaju Herman i Dorotea (sielankowego 

poematu Goethego), już ukropiłem ty-

siąc wierszy. Podoba się bardzo szlach-

cie powstańskiej. Duch poetycki czuję 

w sobie – pisał Mickiewicz w grudniu 

1832 roku w liście do Antoniego 

Edwarda Odyńca, swego przyjaciela, 

romantycznego poety, który pisywał 

również do wydawanego w Lesznie 

„Przyjaciela Ludu”. Julianowi Niem-

cewiczowi 1833 roku w szerokiej per-

spektywie rysował plan dzieła: - Piszę 

teraz właśnie poema wiejskie, w którym staram się zachować 

pamiątkę dawnych naszych zwyczajów i skreślić jakkolwiek 

obraz naszego życia wiejskiego, łowów, zabaw, bitew, zajaz-

dów etc. Scena dzieje się na Litwie około r. 1812, kiedy jesz-

cze żyły dawne podania i widać jeszcze było ostatki dawnego 

wiejskiego życia.

„Żegota” – tak miało nazywać się to dzieło. Adam Mickie-

wicz zamierzał nazwać też tym imieniem głównego bohatera 

„Pana Tadeusza”. Znawcy wywodzą to imię od łacińskie-

go słowa ogień – ignis, co odpowiadało polskiemu imieniu 

Ignacy. Przyjaciel Mickiewicza z czasów wileńskich Ignacy 

Domeyko był nazywany Żegotą i pod takim imieniem wystę-

puje jako jeden z konspiratorów w III części „Dziadów”. W 

Księstwie Poznańskim Ignacy zmienił się w Tadeusza. Poema 

wiejskie w narodową epopeję, a w Wielkopolsce pobyt Mic-

kiewicza i treści poematu zmieniły się w wielką legendę. 

Jak to już wiesz, Mój Władysławie skądinąd, ojciec Twój 

wydumał Pana Tadeusza na wsi w Poznańskiem; tam obmy-

ślił pierwszy plan poematu i zaczął go od opisu dworu szla-

checkiego w Polsce - pisał w 1874 Bohdan Zaleski w liście do 

Władysława Mickiewicza (list wydany został w 1875 r.).

Goscinna Wielkopolsko! Ojczyzno moja! Goscinna Wielkopolsko! Ojczyzno moja!
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Muzeum Adama Mickiewicza, pałac w Śmiełowie

Polonez.
Ilustr. Michał E. Andriolli
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by bania z poezją rozbiła się nad nim”-  jak sam się wyrażał 

i wyszły utwory tej miary, co ,,Dziady Drezdeńskie”, a wkrótce 

potem ,,Pan Tadeusz”.

Udamy się więc po 190 latach szlakiem Pana Tadeusza 

w miejsca, które stały się lub tylko mogły się stać inspiracją 

dla poety, autora niezwykłej poemy, który oddalony od kraju, 

skazany na wieczną tułaczkę oddał ojczyźnie swój talent i li-

teracki geniusz.

Polak, chociaż stąd między narodami słynny, 

Że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny, 

Gotów zawżdy rzucić go, puścić się w kraj świata, 

W nędzy i poniewierce przeżyć długie lata, 

Walcząc z ludźmi i z losem, póki mu śród burzy 

Przyświeca ta nadzieja, że Ojczyźnie służy.

Pan Tadeusz Księga X

prowincjonalnym miastem na krań-

cach państwa pruskiego. Nie posia-

dał uniwersytetu, dlatego młodzież 

wyjeżdżała po wiedzę do Drezna, 

Lipska, a najczęściej do Berlina. Słu-

chała wykładów modnego wówczas 

Hegla, biesiadowała, uczestniczyła 

w koncertach, spotkaniach arty-

stycznych i wieczorach literackich. 

W Berlinie zdaje się, byli ze mnie radzi, bo mnie uczniowie 

fetowali i w nocy do wozu odprowadzali, a dla Poznańczyków 

obywateli powziąłem szacunek i mam dowody, że mię nawza-

jem lubili i najmilej przyjmowali: z nimi w Berlinie ciągle 

żyłem – pisał Mickiewicz w jednym z listów.

Benedyktyn Józefat Ostrowski odkrył w zbiorach hrabio-

stwa Żółtowskich w Czaczu egzemplarz „Poezyj” Adama 

Mickiewicza z dedykacją autora: Józi Mycielskiej (później-

szej hr. Żółtowskiej) na pamiątkę A. (sic) Mickiewicz. W jej 

pamiętniku natomiast poeta napisał: Upraszam dobrą i pięk-

ną Józię, aby raczyła pamiętać o mnie wtenczas nawet, kiedy 

zostanie panną Józefą . – Adam Mickiewicz, w Berlinie 1829 

Junii 29.

Późniejszy pobyt w Wielko-

polsce nie pozostał bez wpły-

wu na dalszą twórczość poety, 

o czym J. Ostrowski pisał już 

niemal wiek temu:

W ziemi tedy wielkopolskiej 

rozwój poety dosięgał zenitu. 

Nie dziw też, że wkrótce po-

tem, gdy znalazł się w odpo-

wiedniejszem otoczeniu - ,,jak-

Goscinna Wielkopolsko! Ojczyzno moja! Goscinna Wielkopolsko! Ojczyzno moja!

1312

Poznań w XIX w. Frag. litografii
ze zbiorów muzeum w Śmiełowie

Pokój Mickiewicza w muzeum Śmiełowie Andrzej Wajda i Michał Żebrowski podczas realizacji  filmu „Pan Tadeusz”.
Fot. Mirek Noworyta/AGENCJA SE/EAST NEWS
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Podróże z Panem Tade-

uszem to także wyraz uznania 

dla tych, którzy przez lata kul-

tywowali mickiewiczowską le-

gendę w Wielkopolsce. Wśród 

nich Edward hr. Raczyński, 

Józefat Ostrowski, czy współ-

cześnie Jarosław Maciejewski, 

nieżyjący już autor znakomi-

tej monografii Mickiewicza 

wielkopolskie drogi, Zbigniew 

Sudolski, który w swej dosko-

nale udokumentowanej opo-

wieści nadał wielkopolskiej 

biografii Mickiewicza należ-

ne miejsce. Wielkopolskim 

szlakiem Adam Mickiewicza 

oprowadzał też swoich czy-

telników Piotr Maluśkiewicz, Wiesław Kot przybliżał praw-

dy i legendy poematu. Bez nich podróż z Panem Tadeuszem 

nie byłaby tak ciekawa i ekscytująca. Nie byłaby też w ogóle 

możliwa, gdyby nie bezimienni strażnicy pamięci Mickiewi-

cza w Wielkopolsce, którzy przez lata gromadzili pamiątki, 

dokumenty, można powiedzieć - rekwizyty, które okazały się 

niezbędne w tej podróży. 

Niezwykłym podarunkiem sta-

ła się też scenografia z filmowej 

adaptacji mickiewiczowskiego 

poematu. Soplicowo stanęło w 

Wielkopolsce, krótko przed pre-

mierą filmową. A sam film na 

nowo rozbudził zainteresowa-

nie Panem Tadeuszem. Wielka 

w tym zasługa twórców filmu, a 

przede wszystkim producentów, 

którzy szlak poetycki wzbogacili 

o szlak filmowy. Dziś oba wątki zbiegają się w dolinie Obry. 

Pomoc wielką okazali też pracownicy muzeów w Jarocinie, 

Kościanie, Śmiełowie, właściciele dworów i pałaców, księża i 

zakonnicy, a także mieszkańcy miejscowości, w których cząst-

kę swej duszy pozostawił Mickiewicz. 

Podróże z Panem Tadeuszem to nie tylko 150 zadrukowa-

nych stron. To także nowy pomysł na turystykę w Wielkopol-

sce. Idea tego niecodziennego szlaku przygotowana została 

przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna 

Wielkopolska w Pępowie w ramach przedsięwzięć finanso-

wanych z funduszy Unii Europejskiej. Niniejsza publika-

cja jest elementem działań promocyjnych prowadzących do 

wypracowania i wdrożenia produktu turystycznego Podróże 

z Panem Tadeuszem. Dlatego przewodnik, którego karty za-

myka spis treści to nie koniec przygody, lecz dopiero począ-

tek wielkiej Podróży z Panem Tadeuszem, na którą już teraz 

gorąco zapraszam.

Andrzej Kuźmiński

Goscinna Wielkopolsko! Ojczyzno moja! Goscinna Wielkopolsko! Ojczyzno moja!
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Unikalne, paryskie wydanie „Pana Tadeusza”
 niezaakceptowane przez Mickiewicza

Paweł Buksalewicz, burmistrz Krzywinia otworzył
„Soplicowo” w Cichowie. Fot. Filip Raczyński

Skansen filmowy „Soplicowo” w Cichowie.
Fot. Filip Raczyński
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Mickiewicz na polowaniu w Turcji.
Mal. Juliusz Kossak. Zbiory Muzeum A. Mickiewicza w Śmiełowie


