
R E C E N Z J E

Studium znakomicie instruuje jak odczytywać wielowymiarowe znaczenie pism Mickie
wicza, będących zarazem fundamentalnym dziedzictwem europejskiego romantyzmu. 
Jak niejednokrotnie podkreśla autor, historyk literatury i idei, od kilkunastu lat zgłębiają
cy problematykę żydowską w kontekście tej epoki, mowa w nim o twórczej kulturowoli
terackiej koegzystencji dwóch równoległych światów, a zarazem ekumenicznym dialogu 
chrześcijaństwa z judaizmem, który w XIX wieku próbował podjąć twórca Pana Tadeusza.

· Zanim razem z autorem wsłuchamy się znów w nasze ulubione ballady czy liryki Mi
ckiewicza, przypatrzmy się trochę bliżej przedmiotom na okładce. To zgrabnie przycię
te gęsie pióro i uformowany na kształt dłoni z wyciągniętym palcem żydowski wskaźnik 

– jad do Tory, mający ułatwić jej odczytywanie. Pochodzą z dwóch porządków, lecz dopaso
wały się tutaj doskonale. Ich zestawienie podkreśla, że świat poety przepełniony był mate
rialną żydowską obecnością. W książce Fabianowski zwraca też uwagę na inne ciekawe ju
daica, które wymagają od nas określonych zabiegów interpretacyjnych.

· Jako doświadczony filolog do pracy z tekstami poety Fabianowski używa zarówno tra
dycyjnych, jak i nowoczesnych narzędzi, by precyzyjnie wydobyć punkty styku Mickiewi
cza z judaizmem. Do opisywania tych związków przydaje się geobiografia. Chyba dlatego 
w pierwszej części rozprawy za tytuły rozdziałów posłużyły nazwy miast, ułożone chrono
logicznie, zgodnie z kolejami losu poety, a więc od Nowogródka po Stambuł, z uwzględ
nieniem tych, które najbardziej aktywizują żydowski wątek. Ten szlak wprowadzi nas 
w kuluary filomackich spotkań, na których żywo dyskutowano o tekstach dotykających 
problematyki żydowskiej, odsłoni arkana tradycji kabalistycznej i jej powiązań z roman
tyzmem, widocznych chociażby w III części Dziadów, ujawni kulisy tworzenia legionu ży
dowskiego, a nawet pokieruje do wnętrza żydowskiej karczmy. A mamy tu do pokonania 
naprawdę spory dystans, zresztą nie tylko czasowy. Zdając sobie z tego sprawę, badacz do
datkowo zaopatruje nas w aneksach we wszechstronną wiedzę historyczną na temat dość 
skomplikowanej pozycji diaspory żydowskiej w Europie, mesjańskiej misji Jakuba Franka 
i jego wyznawców, dziejów Żydów w Polsce czy w końcu niełatwych wzajemnych kontak
tów między Żydami a Polakami. Za sprawą licznych reprezentacji literackich umiejętnie 
dowodzi też intensywności, z jaką te relacje wybrzmiały u zarania polskiego romantyzmu. 
Ten obraz dopełniają rekonstrukcje poglądów na kwestię żydowską formułowanych nie
co później przez opiniotwórcze środowisko księży zmartwychwstańców. 

· Chociaż każde z wyodrębnionych w książce miejsc związanych z Mickiewiczem docze
kało się już nieskończenie wielu historycznoliterackich komentarzy, warto zaufać ma
pie skonstruowanej przez Fabianowskiego. Tym bardziej że wiedzie ona w różne strony 

„świata”. A nade wszystko w sposób obiektywny uwzględnia szeroki kontekst dziejowy. 
Wychwycić to można w lot tuż na początku narracji: „Mickiewicz nigdy nie ignorował 
istnienia tak licznej społeczności żydowskiej na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej. W róż
nych okresach życia nadawał temu zjawisku odmienne znaczenia, ale zawsze pamiętał, że 
obecność ta ma swoje uzasadnienie historyczne i stanowi przesłanie, jakie historia kieru
je do teraźniejszości”. Nie sposób przecież lekceważyć pokaźnego wkładu starozakonnych 
w gospodarkę, kulturę, czy nawet obyczajowość państwa polskolitewskiego, począw
szy od schyłku średniowiecza. Autor dostrzega tę świadomość u Mickiewicza, wskazując 
choćby na charakterystykę typowych niegdyś elementów przydrożnego krajobrazu za
wartą na kartach słynnego poematu: „Nowa karczma nie była ciekawa z pozoru. / Stara 
wedle dawnego zbudowana wzoru, / Który był wymyślony od tyryjskich cieśli, / A potem 
go Żydowie po świecie roznieśli: / Rodzaj architektury obcym budowniczym / Wcale nie 
znany; my go od Żydów dziedziczym”.

· Fabianowski dostrzega jednak liczne napięcia, przez wieki wywoływane przez wspól
ne funkcjonowanie w obrębie tego wieloetnicznego i niejednorodnego pod względem 

wyznaniowym konstruktu, jakim było pań
stwo polskolitewskie. Różnych tradycji kul
turowych i religijnych zbyt łatwo pogodzić 
się wszak nie da. Analizując spuściznę lite
racką Mickiewicza (w drugiej, aneksowej 
części książki również utwory innych ro
mantyków: Juliusza Słowackiego, Zygmun
ta Krasińskiego, Cypriana Norwida, Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, Michała Czajkow
skiego) zmuszony jest więc pamiętać o zja
wiskach, którymi niekoniecznie warto się 
chwalić: „Opinia staropolska w  swej nie
chęci do Żydów nie zdobyła się nawet na to, 
by docenić ich grupową solidarność, a tak
że by zauważyć europejską rangę położo
nych na ziemiach polskich szkół rabina
ckich. A Słownik języka polskiego Samuela 
Lindego odnotowuje jako synonim Żyda: 
lichwiarz, chciwiec, skąpiec, sknera, kutwa, 
liczykrupa oraz zdzierca”. Tym większym 
objawieniem staje się dla niego jakże dale
ka od narodowych stereotypów, a otwarta 
na religijną różnorodność praktyka myśle
nia Mickiewicza, w której zbiegały się mi
styka chrześcijańska, żydowska, mądrość 
ludowa czy wreszcie artystyczna wrażliwość 
na „wielość rzeczywistości i  różnoistność 
doznań”. Przygotowaniem do wytworze
nia takiej syntezy było miejsce, gdzie właś
ciwie zaczęła się jego poetycka biografia, na
zywane Jerozolimą Północy. Kolejne jeszcze 
ją wzmocniły. Wiele mówi o niej koncylia
cyjna kreacja Jankiela, godząca Stary Testa
ment z Dobrą Nowiną. Kreację soplicow
skiego arendarza Fabianowski uznaje za 
satysfakcjonującą odpowiedź na nieprzy
chylny obraz i krytyczną ocenę Żydów z Du-
my nad mogiłami Francuzów Jana Czeczota. 
Ostrożny pozostaje natomiast w domysłach 
na temat przyczyny tego zawoalowanego 
uniku. Lepszym argumentem aniżeli dość 
wątła wiedza o  neofickim pochodzeniu 
matki Mickiewicza wydaje mu się całość 
relacji poety ze światem żydowskim, który 
postrzega zdecydowanie najbardziej w ka
tegoriach jego duchowego majątku. Dzięki 
tej książce nie jest już też dla nas tajemnicą, 
że składają się nań potężne aktywa – świę
te księgi, a wraz z nimi kabała i mistyka.u3
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