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ga sajátos, irodadini eszközeivel, élményszer űen. Mindez termnészetesen 
nem ,csupán a munkás írókra vonatkozik. 

)✓s ezen a ponton nincs igaza Hercegnek egyébként túlnyomórész-
ben helytálló kritikájában (»'Híd«, december). Ha eljött volna az iro 
dalmi vitára, bizonyára maga is meggy őződött vиbna róla, hogy nem  

гolyan egyszerű  a munkásírók kérdése. »Lukács Gyula munkás, ezt a  
társadalmi helyzetet azonban a vvlágirоd.alom már .végen nem veszi  
figyelembe.« Csakug аn! Lukácsot nem mentheti a birá .lat alól —
munkásvolta. Nem azt nézzük, honnan jön valaki, hanem azt. — merre  
tart! A szocialista-antiimperialista fronton harcol-e vagy a túlodalon.  
De vajdasági vonatkozásban legalább föltétben:, fennáll még ez a prob-
léma, mert a munkásírók kérdése, hogy röviden fejezzük ki magunkat  

káderkérdés, kádereink nevelésének kérdése. Ezt pedig, valljuk be,  
eddig elmulasztottuk. Az ilyen nyilvános bíralatak és viták is éppen  
egyik farmája lehet annak a munkának amely a kádernevelfést t űzi i{i  
cébud Іéѕ  amelynek feladata a mesterségbeli és f ő leg a marxista-leninista . 
tudás adása.  

Lőrine Péter  

A LENGYEL NÉP LEGNAGYOBB KÖLTÓJE  

A lengyel nép mult év december végén iinnepelte meg Miczkievicz  
Ádám, a legnagyobb lengyel költ ő  születése százötvenedik évfordulóját.  

»Az ,е1 јbvendб  i,dőkrőil beszélt, amikor a népek feledik a viszályt  
és egy családban egyesülnek« — írja Puskin Miczkievi.czr ől. a szavak  
utolérhetetlen mesterér ől, hazája szabadságának bajnokáról. az elnyo-
matás .és er őszak elleni harcosról, a nagy hazafiról, hummanistáról és  
őszinte demokratáról, aki így dalolt: »Minden földet, tengert és révet  
a szabad népek örökölnelk«,  

Miczkievicz mélyen meg volt gy őződve arról ,  hogy Lengyelorsz g  
szabadsága minden népnek érdeke. »Bár hol is van elnyomatás E.ur б -
>>ában — írja és bárhal is harcolnak a szabadságért, ott a mi ha-
zánkért is harcolnak és mindenki köteles részt venni ,ebbe a küzde-
'.emben«. A nemzeti szabadság el őtte elválaszthatatlan volta szociális 
szabadság fogalmától. Egy .alkalommal azt mondotta: egészen  termé-
zetes, hogy a lázadás idején a parasztok agyan.verték a földesurakat.  

Hazáját úgy képzelte el a jöv őben mint szabad. demokratikus köztár-
saságot, amelynek minden paligára egyenjogú é.s boldog lesz.  

Miczkievicz Ádám műve a lengyel nép számos nemzedékének ki-
meríthetetlen forrása marad. amelyb ő l Lengyelország legjobbjai és az  
egész lengyel nép er ő t merített fölszabadító harcához és m űvelődésé-
hez. Lpen ezért élоte és munkássága nem csupán a kengyel irodalom -
tkténet egyik szakasza. hanem egyúttal a lengyel történelem egeik  

része  is. 

ЈV irczkievicz Ádám 1789 december 24-én szegény lengyel .  nemesi  
családból született valószín űleg Zaoszje faluban. Fehéraroszarszágban..  

Ott alkalma volt látnia parasztság súlyos harcát a létért és már kora  
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ifjúságában álapusan megismerkedett a n- p életével. Népmeséket és  
mép'dalokat hallott, amelyek kés őbb n ~a:gy szerepet játszottak irodalmi  
fejlődésében. Családjában :sokat beszéltek a lengyel ,nép harcáról a 
szabadságért és a függetlenségért. NLég élénken • еmlékeztek a feudális 
lengyel állam széthullására. Apja hazaszeretetre nevelte, .beszélt el ő tte 
Kaszciuszko Taddeusról, a nagy lengyel hazafiról, aki megkisérelte 
megteremteni a lengyel függetlenséget és lelkébe oltatta a gy ű löletet  
.a lengyel nép elnyomói ellen. Miczkievicz fejlődésére hatással volt  a 
lengyelek viszonya Napoleonhoz is. Abban az ábrándban ringatták ma-
gukat, hogy Napoleon visszaállítja a lengyel államot.  

A vilnai egyetemen Miczkievicz 185-től 1819-ig .klasszikus  fi1lo-
lógiát hallgatott, lengyel és litvan történelmet tanult és részt vett  a 
diákegyesületek munkájáfan, amelyek ténykedése meghaladta az akko-
ri egyetemi és diakélet kereteit. Az egyesületekben élénk politikai pro-
paganda folyt, amelyet Lukaszinyszki Valérián lennye,l forradalmár  irá 
nyitott. Lukaszi гnцszkit később 'letartóztatták és élete végéig 45 évet  
töltött különböző  börtönökben. Miczkievicz 1817-ben megalakította.  a 
»philomatak« (tudom.ánykedvel ők) egyesületét, amelynek az volt a feIa-
data, hogy az i,fjúság ,körében felkeltse a hazaszeretetet, a tudományok  

szeretetét és a nép körében ,a tudást terjessze. Miczkievicz már ebben  

az i ~dёben írthőskölteményeket és Valtairet fordította. Az »Oda az  

ifjúsághoz« cím ű  kö teményében, amely nem csak írója felfogását tük-
rözi vissza, hanem az egé-sz lengyel ifjúság programját fejezi ki,  a 
következ őket írja:  

» Üdvözöllek szabadság hajnala!  
Mögötted a nap világít.«  

1819-ben, tanulmányai elvégzése utan Miczkievicz a kovnói gimnná-
ziumhoz került tanárnak, latin nyelvet •és irodalmat tanított. Itt még  

jobban kiterjeszti politikai itevékenységét. 1822 júniusában »Ba'.ladák és  
románcok« címen kiadja kölbeménуei elsб  'kötetét és 1823-bon a második  
kötetet. Miczkievicz költészetében új 'eszmei és esztétikai elemek al-
kalmazásával a neoromantikus irány leghatásosabb képvisel őjévé vált  
Lengyelországban. Balladáit, amelyeket eddig a lengyel irodalomban  
senki sem mult fel ,üh ,  a lengyel népdalokhatása alatt írta. Jelent ős he-
lyet foglalnak el bennük a szociális 'igazságtalanságok mot:ivumai. 
»GrazsinaK című  költeménye Begyasszony alakját rajzolja meg, aki fel-
áldozza életét, hogy megakadályozza a litván törzsek egymásközti tor-
zsalkodását a német »ebek -- ritterek« elleni közös védelem érdeké-
ben. » Ősök« című  mwukájában Byron angol költ ő  hatása érezhet ő .  

Miczkievicz munkásságanak els ő  szakasza bebörtönzésével fejez ő -
dik be. Politikai aktivitása, amely irodalmi munkásságában is a legna-
gyobb mértékben kifejezésre jutott, nem maradhatott titokban a cári  
titkosrend őrség elrítt. 1823 októberében számos lengyel 'és litván ifjúvak  
együtt letartóztatták. Barátai közbenjárására 1824 áprilisában szabadon-
ђосsájtották azzal a fe'ltékellel, hogy Péfie:rvárra költözik. mert v ћІаі  
tartózkodása veszélyezheti a közrendet. Miczkievicz a börtö,nbe п  arra  
a meggyőződésre jutott, hogy a nép felszabadításának egyetlen útja —
a harc. Megszabadult az individuаl±izmustál, amelynek szelleme els ő  
költeményeiben m.ég ér сzhető  és megérettek benne azok a h ősi alakok,  
akik ,hazájuk felszabadításáért áldozzák életüket.  

Miczkievicz több mint négy évig maradt Oroszországban. ltt kap-
csolatba került a dekabristákkal. Péterváron Ri'lyejev ,és Besztuzsev  
tartoztak barátai köréhez. Megismerkedett és megbaráhkozott Puskin- 
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fal. Az Uroszarszág!ban eltöltött id ő  a legtermékenyebb időszak Micz  
ki,eviсz életében. Kiterjesztette eszmei látókörét. Megtudta, hogy Orosz  
ország legjobb fiai éppen annyira gy űlölik az önkényt mint ő  maga.  
Elábkozta azokat, akik kivégezték RiQyejevet és+ ikölltem!ényt írt a bányá-
ról:, amelyben 13esztuzsev együtt sinyl ődött a lengyel hazafiakkal.  

Miczkievicz Oroszországban számois dalt írt. Itt írta meg »Krimi  
szonettek« cím ű  dalciklusát és itt fejezte be »Wallenrod Kanrád« cími%  
elbeszélő  költeményét, amelyet abban az id őben a romantikus költészet  
legjobb művének tartottak. Ennek a költeménynek alaptémája szintén  
a litván nép ifeneketlen gy űlölete a német hódítók.kal szemben. EgY  
történelmi motivum szabad feldolgozásában a költ ő  megrajzolta Wal -
lenroId Korarád alakját, aki gyermekkorában német fogságba kerül és  
itt .nevelkedik fel titokban tartva származását. A dönt ő pillanatban .az  
'elllenséggel szemben érzett gy űiliölettőlindítva Wallenrod konrád  a 
haza megmentése érdekében eljárulja a német elnyomókat. -A költemény -
riagy sikert aratott nem csak Lengyelországban., hanem egész Euró р á  
ban.  

Oroszországot 1829-ben elhagyva, Miczkievicz egész 'életét — egy
.  

rövmd időt kivéve — h аzájától távol töltötte. 1 831-,ben. amikor ,a. lsn-
gyelarszági felkelés híre elérkezett hoizzá, visszatért Lengyelországba.  
Augusztusban érkezett hazájába és szeptemberben a felkelés vége felé  
közeledett — a vereség nyilvárnvalóvá vált. A lengyelek közötti egye -
netlenkedés sjilуоsan hatott rá, áe küCiönösen az a felfedezése. hogy a  
felkelés vezetíii nem a népre, hanem a megbontott egység ű  lengyel ne-
mességre támaszkodtak. > ✓ lete hátralev ő  részét Miczkievicz Németor -
szágban, Olaszországban é s Franciaországban töltötte. Münichenben. ki -
dta egyik f( ~ művét, amelyben leleplezte a cári zsarnokság ,módsze гeit  

és eszközeit. 1834-ben befejezte »Pan Taddeus« cím ű  mély hazaszere -
tettel telített m űvét. A költő  ebben a művében a legnagyobb hiitelesség -
gel festette meg a ,nemesi Lengyelország képét a XIX. 'században.  
A költeményben kifejezésre jutott a költ ő  mély szeretete népe és álta -
lában minden ember iránt és a lengyel nyelv szénsége és gazdagság-a.  
tz a m ű , amely korának h ű  képét adja, a lengyel költészet klasszikus  
művévé vált és soha nem veszti el értékét.  

1840-ben Miczkievicz a párisi egyetemen el őadásokat tartott a szláv  
népek irodalmáról, többek között a szerb népköltészetr ő l is. A szerb  
nepdalok és költemények iránti érdekl ődését még oroszországi tartóz -
kodása idején Puskin keltette fel. Párisban beszerezte Vuk Karadzsics  
népd а lgyü ј teménYét, szótárát és a szerb népdalok német fordítását.  
Miczkievicz a legnagyobb lelkesedéssel beszélt a szerb nétadalokról.  
» ѕemmi sem kedvesebb ezeknek a daloknak a stilus.ánál«. »ez a leg -
nagyobb tĐkéletesség, amelyre a szláv stilus emelkedhet« — mondotta  
előadásaiban a szerb nép.dalakról. Miczkievicz jelent ős támogatást adott  
Vuk Karadzsicsnak is a szerb népnyelv mneg t`eremtéséért vívott harcá -
ban. Ezek az előadások, ha tudományosan nem is voltak kell ően meg-
alapozottak. jelent ősen hozzájárultak ahhoz. hogy a nyugat megismer -
kedett a szláv népek kulturális eredményeiveQ. Miczkievicz egyes köt -  
teményeinek els ő  szerbnyelvű  fardítása rrliég a költ ő  életében megjelent.  

Miczkievicz munkássága a nagy társadalmi mozgalmak keretében  
bonyolódott le. Erő teljes hatást gyakaro'1t rá a. francia forradalom és  
az 1848 évi forradalmak. Mindez irodalmi munkásságában is er ősen ki-
fejezésre jutott. M űveiből forradalmiság, demoikratizmus. humanizmus  
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árad, népe és minden más nép iránt érzett szeretete, egyszóval a nagy  

fezszabadító es:zQnék szelleme. Nem kerülték el a kor ellentmondásai  

sem, elsősorban a miszticizmus. Miczkievicz bolyongott szenvedélyesen  

keresve az igazi utat, de mindig megmaradt a szabadság költ őjének.  
A :szabadság zarándofiaként halt meg 1855-ben útban hazája felé, Kon-
.stantinápodybaтn, ahol harcot akart szervezni az ,orosz cárizmus ellen.  

Párisban M ~iczkievicznek szobra áll, amely hatalmas alapzaton mint  

utast ábrázidlja a nagy .költ ő t, amint extázisban a cél fel ié mutat — acél,  
.amelyet szeme lát a szabadság. Az e'lmult háborúban Lengyelországban  

a fasiszta ba гbárok lerom ~balták szobrait, de nagy m űvét nem tudták  
lerombolni. Miczkievics gondolatainak b őséges gуümölcsét örökségül  
hagyta a lengyol nép új nemzedékén еk. Ez megszabadulva a fasizmus  
zsarnokságátólLépíti országát és tovább fejleszti kulturáját, amelynek  

e ső  lapjaira nagy költőjének neve ragyog.  
В . К .  


