Spojrzenie znad Warty

Na tropie Polaków

Adam Mickiewicz,
syn Mikołaja, komornika
sądowego i obrońcy przy
sądzie powiatowym i Barbary
z Majewskich, córki ekonoma
z pobliskiego Czombrowa.
Wyrósł ze środowiska
kresowej szlachty
białoruskiego pochodzenia,
ale od wieków spolszczonej i mającej bardzo silną
świadomość narodową. Dzieciństwo spędził w
Nowogródku i Zaosiu – niedaleko Jeziora
Kołdyczewskiego.
Od 1807 - 1815 roku
uczęszczał do szkół i
nawiązywał
przyjaźnie, które
ugruntował podczas
studiów wileńskich.
Jako kandydat do
stanu
nauczycielskiego rozpoczął zajęcia od przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych, aby w drugim roku
nauki poświęcić się studiom humanistycznym.
Pracował pod kierunkiem profesorów, którzy
wywarli wielki wpływ na jego rozwój umysłowy:
E.G. Groddecka, Joachima Lelewela i Leona
Borowskiego. Znalazł tu także
grono przyjaciół: Józef
Jeżowski, Tomasz Zan,
Onufry Pietraszkiewicz,
którzy także odczuwali
potrzebę intensywnej pracy
umysłowej. Aby zrealizować
swoje młodzieńcze postulaty
życiowe zawiązali
Towarzystwo Filomatów,
fundament wzajemnej pomocy w kształceniu i
przyjaźni. Jednak w przeciągu dwóch lat z nielicznej
grupki „pomocowej”, studenci przekształcili
Towarzystwo w organizację dążącą do odrodzenia
kraju drogą pracy i oświaty. Rola Mickiewicza w
Towarzystwie Filomatów nie
ograniczała się do pełnienia
funkcji członkowskich, lecz z
biegiem czasu stał się
„prawdziwą duszą organizacji”.
Po ukończeniu studiów,
pierwszy rok nauczycielstwa
spędzony przez Mickiewicza w
Kownie był okresem
przygotowania do wielkiej przemiany wewnętrznej.
Osamotnienie, niewielkie zadowolenie z
wykonywanej pracy zmuszają Adama do
poszukiwania właściwej drogi życiowej. Spragniony
uczucia, gorętszych i żywszych przeżyć, opuszcza
Kowno i udaje do Nowogródczyzny na wakacje 1820
roku. Okres ten miał także przynieść zwrot w jego
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życiu uczuciowym, bowiem wtedy dojrzewa już
miłość do Maryli Wereszczakówny, którą poznał
jeszcze w 1818 roku. Niestety,
sytuacja życiowa Mickiewicza
unicestwiła wszelkie nadzieje na
to, aby ta miłość mogła się
skończyć małżeństwem. Pod
koniec wakacji opuścił majątek
Tuhanowicze, przybył do Wilna,
rozchorował się, tak, że spóźnił się
na początek roku szkolnego do
Kowna. W najgorszych z możliwych z warunków,
rozpoczął się drugi rok pobytu w nielubianym
mieście, samotni. Przelane w tym czasie „na papier”
ideały i marzenia młodzieńca idą w parze ze
zmianami, jakie poczynił w tym czasie Tomasz Zan
w działalności Filomatów, Towarzystwa
Promienistych czy później
Filaretów. Jesienią 1821
znalazł się Mickiewicz w
Wilnie, otrzymał, bowiem
całoroczny urlop dla
pogłębienia swych
naukowych studiów.
Przystępuje do dalszych
studiów literackich. Nie
ustępując w rozpędzie pracy
pojechał na wakacje do
Szczors, gdzie spędził lato na studiach historycznych
w tamtejszej bibliotece Chreptowiczów. Późną
wiosną 1823 roku uwagę Mickiewicza skupił proces
młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej, wywołany
błahym incydentem w
gimnazjum wileńskim. Jeden
z uczniów napisał na tablicy
w dniu 3 maja słowa” Niech
żyje Konstytucja 3 Maja!”.
Dało to powód do wielkiej
akcji antypolskiej, celowo
rozdmuchanej przez władze
rosyjskie i doprowadziły do
aresztowania rektora
Uniwersytetu i prześladowania uczącej się
młodzieży. W ciągu śledztwa policja trafiła na ślad
tajnych związków, co w konsekwencji skutkowało
zatrzymaniami, aresztem wielomiesięcznym i
więzieniem, m.in. Mickiewicza, którego wyjazd na
zesłanie nastąpił w październiku 1824r. Okres
młodzieńczych „burz i fermentów” uległ
gwałtownemu przerwaniu, a nieszczęście narodowe
przyśpieszyło dojrzewanie na obczyźnie myśli i
geniuszu poetyckiego Adama Mickiewicza.
Zobacz m.in.:
Kanton Vaud,. Lozanna. Tablica. Adam Mickiewicz
Kanton Vaud, Eysins. Tablica. Juste Olivier
Kanton Vaud, Gryon. Głaz. Juste i Caroline Olivier
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Materiał –
marmur
Ufundowana przez Zygmunta Laskowskiego.
Data powstania

Lozanna
Tablica
Adam Mickiewicz

rok 1898

Tekst główny w języku francuskim:
AU POETE
ADAM
MICKIEWICZ
PROFESSEÙR DE LITTÉRATURE LATINE
A L’ACADÉMIE DE LAUSANNE
1839 – 1840
LES POLONAIS SES COMPATRIOLES
Po lewej stronie tablicy medalion z wizerunkiem
Poety, ujęcie z profilu, na tle pióra. U dołu, w
otoku daty: 1798 - 1855
Ciekawostka
W Lozannie rodzina Mickiewiczów
utrzymywała bardzo bliskie stosunki
towarzyskie z rodzinami Wiktora
Jundziłła, pochodzącego z Litwy, i
Juste Oliviera, profesora historii
Akademii i chwałą literatury
Szwajcarii francuskiej. Z Lozanny
odbyli Mickiewiczowie wycieczkę do Genewy i na
Col de Balme. Adam z kolegami wybierał się w Alpy.

Geneza
„…Żrę tedy łacinę i pluję francuszczyzną… ‘‘ - pisze
Adam Mickiewicz o swoim pobycie w Lozannie. Ze
wszystkich 10 pobytów Mickiewicza w Szwajcarii
najbardziej znany jest lozański z okresu profesury
poety w tutejszej Akademii (1839 - 1840). Zachowała
się korespondencja z tego okresu (Adama i Celiny),
wspomnienia dzieci - Władysława i Marii, rękopisy
(częściowo) jego wykładów, świadectwa przyjaciół
szwajcarskich, napisane tu wiersze, pisma i
dokumenty służbowe: "W Lozannie byłem na końcu
pobytu - pisał Mickiewicz - zepsutym dzieckiem i
rządu i Akademii i gdyby nie choroba powtórna żony
i dzieci wspominałbym Lozannę jak raj". Zanim objął
katedrę literatury łacińskiej był w Szwajcarii znany.
Rodzina Mickiewiczów zatrzymała się w Lozannie
przy ul. Saint Pierre nr 16. Po przeprowadzce
zamieszkali w willi przy ul. Beau - Séjour 40, z
widokiem na jezioro Leman i na Alpy.
Z początkiem października 1839 r. został Mickiewicz
mianowany oficjalnie na profesora Akademii w
Lozannie. Rząd kantonalny nałożył na niego również
obowiązek 4 godzin nauki w Gimnazjum. Dla Adama
była to kolejne wyzwanie i nowa praca.

Budynek dawnej Akademii Lozańskiej

Nieistniejąca willa przy Beau - Séjour 40

Lokalizacja

CH -1005 Lausanne
Rue Cite – Devant
Gimnazjum Kantonalne, pierwsze piętro, ściana,
korytarz po lewej stronie
Dla podróżujących
Zespół budynków dawnej Akademii przy Rue Cité-Devant,
między Château de St. Maire a Cathèdrale de Lausanne.
Dojazd z Rue Saint-Martin – Avenue de Menthon do Rue
Citè-Devant.
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Materiał – brąz, kamień
Data powstania

Eysins

rok 2007

Tablica upamiętniająca
Juste Oliviera i jego brata Urbain’a

Tekst w języku francuskim:
Plastyczne wizerunki popiersia: od lewej- Urbain’a
Olivier; po prawej – Juste Olivier. W otokach, po
lewej stronie, tekst:
URBAIN DE OLIVIER
JUSTE DE OLIVIER

Budynek władz gminny Eysins

Geneza

Juste Olivier będąc świadkiem
wykładów Adama Mickiewicza w
1839 r. w Akademii Lozańskiej
powiedział: "Był to ogień, który
ledwo rozpalony płonął i błyszczał
sam z siebie, buchał, grzmiał
czasem, ale nie zatrzymywał się
nigdy". 17 czerwca 1839 r. po
przyjeździe Mickiewicza do Lozanny i objęciu – od
października - profesury w katedrze literatury
łacińskiej w tutejszej Akademii, Juste Olivier –
najwybitniejszy poeta szwajcarski czasów
romantyzmu, piewca piękna i uroków życia Yaud,
pisarz i krytyk literacki - będący tutaj (1833 – 1846)
profesorem historii, znalazł się pod urokiem Polaka i
jego wykładów. Często też był gościem Adama i jego
żony Celiny, w ich lozańskim mieszkaniu przy ulicy
Beau - Séjour 40. Pracował w tym czasie nad swoim
2-tomowym dziełem „Canton of Vaud”.
Z okazji 200 rocznicy urodzin Juste Olivier’a,
władze gminny Eysins, miejscowości, w której się
Juste urodził 26 października 1807 roku, postanowiły
uhonorować swojego wybitnego obywatela, a także
jego młodszego brata – Urbain’a – również znanego
poetę – tablicą pamiątkową, którą umieszczono na
głazie kamiennym, w centrum miejscowości, przy
budynku władz samorządowych.

Budynek Akademii Lozańskiej; dzisiaj gimnazjum kantonalne przy
Avenue Cite-Devant

Lokalizacja
CH -1262 Eysins
Centrum wsi, w pobliżu budynku władz gminnych

Dla podróżujących
Samochodem z Lozanny - ze stolicy Kantonu Vaud do
Eysins odległość około 40 km; przejazd autostradą A1
trwa około pół godziny.
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