
Radosław Lemański – fi-
lolog języka polskiego, ab-
solwent Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej w Zielonej Gó-
rze, ukończył dziennikar-
skie studia podyplomowe 
na Uniwersytecie im. Ada-
ma Mickiewicza w Pozna-
niu. Pracował w różnych 
zawodach, m.in. jako  spe-
cjalista ds. reklamy, marke-
tingu, dziennikarz, redak-
tor naczelny, dyrektor. Jed-
nak jego prawdziwą pasją 
jest pisanie, stąd zróżni-
cowanie stylów i tematów 
w twórczości. Jest auto-
rem, zarówno poradników 
„Cztery Pory Smaku” i „Te-
rapie Regresywne”, powie-
ści przygodowej „Wędrów-
ka 2012”, powieści reali-
stycznych „Szczury” i „Puz-
zle Pana Boga”, jak też  iro-
nicznej satyry „A to Pol-
ska właśnie? czyli Wesele 
2012”.

Najbardziej mnie cieszy, że wreszcie ktoś próbuje do-
trzeć do prawdziwego sedna i obnażyć „wieszcza”. Pa-
triotyzm, tęsknota za „Litwą” – to u mistyka jedynie pa-
rawan literacki, alegoria nie dla każdego dostępna. 
Mało kto chce obnażać swoje duchowe wnętrze przed 
profanami. Smutne jest to, że całe pokolenia history-
ków literatury nie mogły dostrzec niczego więcej poza 
patriotyzmem i tęsknotą za Litwą w sensie dosłownym. 
Swedenborg, Boehme i Towiański, to jedynie etapy w 
wewnętrznej przygodzie Mickiewicza. Na szczęście, 
biorąc z ich prac tylko to, co naprawdę istotne, Mickie-
wicz wyniósł się o wiele wyżej.
 Piotr Listkiewicz, pisarz, tłumacz, publicysta
 
Stereotypowość w odbiorze dzieł Adama Mickiewicza 
pozbawia nas możliwości poszukiwania nowych zna-
czeń i wartości ukrytych w jego tekstach. Tak oryginal-
ne i ciekawe spojrzenie na „Liryki lozańskie”, zaprezen-
towane przez Radosława Lemańskiego, stanowi do-
skonały punkt wyjścia do dyskusji i polemiki ze skost-
niałą interpretacją utworów naszego wieszcza. Pole-
cam.
 Katarzyna Połczyńska-Czerniak, nauczyciel języka polskiego
 
 Radosław Lemański – człowiek „renesansowy” z racji 
wielu uzdolnień i zainteresowań i wielki Duchem. Pi-
sarz, dziennikarz, wybitny umysł i animator życia kul-
turalnego. Dzisiaj możemy spotkać się z jego nową 
książką, w której z niezwykłą konsekwencją tworzy 
i odsłania szerszy, świeży obraz narodowego wiesz-
cza Adama Mickiewicza. Po wielu ciekawych, ale i cza-
sem obrazoburczych czy bałwochwalczych portretach 
w historii literatury, ten obraz cieszy nowatorskim uję-
ciem tematu, w którym Wielki Poeta ukazany jest jako 
Człowiek Spełniony, który przeszedł przez trud rozwo-
ju, od czczej zabawy poprzez smak goryczy, i zaznał w 
końcu Wielkich, Mistycznych Odkryć i Uniesień, które 
znalazły swój wyraz w tak często pomijanym w szko-
łach czy niedocenianym przez literaturoznawców lo-
zańskim etapie Jego liryki. Zachęcam do czytelniczej, 
niezwykłej Podróży.
 Dorota Kozanowska, poetka
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Dedykuję moim nauczycielom 
– przewodnikom po krainie literatury 

mgr. Jerzemu Zgodzińskiemu 
i prof. dr. hab. Leszkowi Liberze
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Wstęp 

Adam Mickiewicz, człowiek instytucja, to zaszuflad-
kowany poeta, którego większość badaczy od wie-

lu lat interpretuje w niezmienny, mechaniczny sposób. Od 
czasu do czasu pojawia się nowa próba odczytania, prze-
ważnie jednak wpisuje się we wcześniej wytyczone ramy, 
określające niewzruszony, „narodowy” sposób odbioru 
jego dzieł. Na skutek takiego podejścia wielu młodych 
ludzi powiela te same analizy, których się musieli uczyć 
ich rodzice, a obraz Mickiewicza staje się coraz bardziej 
obcy i mniej przystający do rzeczy wistości. 

Tymczasem nawet pobieżna interpretacja kilku wciąż 
mało docenianych utworów poety ukazuje nam czło-
wieka, który nie tylko nie jest z kamienia, ale znacznie 
wyprzedza ducha swoich czasów i doskonale się wpisuje 
w obecną rzeczywistość. W niniejszej książce spróbuję na 
nowo odczytać tych kilka niedocenianych utworów i bli-
żej się przyjrzeć niezwykłej osobowości poety, który pró-
bując odczytać tajemnicę własnej duszy, znacznie wyprze-
dził w myśleniu swoje czasy. Mam tu na uwa dze przede 
wszystkim jego głęboki mistycyzm, obecny zwłaszcza 
w ostatnich utworach, który doskonale od zwierciedla po-
glądy wielu współczesnych mistyków.  



8

Z pozoru trudna i dla wielu przestarzała liryka Mic-
kiewicza wymaga od dzisiejszego, zabieganego czytel nika 
wyciszenia i wsłuchania się we własne wnętrze. Dzięki 
temu jednak, odczytując pierwsze, jednoznaczne sensy, 
możemy się zagłębić w niezwykły świat własnego ducha. 
Zostajemy wciągnięci w przedziwną grę ciągłego samo-
poznania i dookreślania się przez tekst. Takie za danie sta-
wia przed czytelnikiem grupa liryków zwana potocznie 
osobistymi. 

Już pierwsza ich lektura pozwala dostrzec silną, na wet 
jak na romantyzm, ekspresję przeżyć autora, poka zującą 
jego drogę do autopoznania i określenia swojego miejsca 
w świecie1. Taką autoanalizę widać szczególnie w Sone-
tach krymskich, kiedy poeta w krytycznych mo mentach 
wprowadza postacie Mirzy i Pielgrzyma, przez co jego wy-
powiedź staje się bardziej obiektywna2. Wła ściwie na tych 
utworach skupia się uwaga większości badaczy, podczas 
gdy ostateczne uwolnienie Mickiewi cza od przytłaczają-
cej roli wielkiego poety i prawdziwe „wprawienie słowa 
w czyn” następuje w późniejszych utworach, zwanych lo-
zańskimi z racji miejsca powsta nia. To z nich się wyłania 
obraz poety-mistyka, który zrobił kolejny krok w rozwo-
ju wewnętrznym, pokazując, jak można wzmacniać ducha 
i dawać w ten sposób konkretny przykład postępowania. 

Liryki lozańskie oraz nieco wcześniejsze utwory po-

1   Dość obszernie wypowiedział się na ten temat, choć pod kątem autokre-
acji poety Jan Walc w książce Architekt Arki, Chotomów 1995.
2   Szerzej na ten temat: M. Maciejewski, „Rozeznać myśli wód...” (Głosy do 
liryki lozańskiej), w: „Pamiętnik Literacki” 1964, z. 3 tegoż, Mickiewiczowskie 
„Czucia wieczności”. (Czas i przestrzeń w liryce lozańskiej), w: Poetyka - ga-
tunek - obraz. W kręgu poezji romantycznej, Wrocław 1977. 


