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Park pałacowy w Śmiełowie 

Park of a palace in Śmiełów 

(теб — miejscowość leżąca na pograniczu ziemi wrzesińskiej i jarocińskiej, dziś 
w województwie kaliskim, położona w centrum tzw. "Szwajcarii Zerkowskiej" — 

znana jest z pobytu wielu wybitnych osobistości. Przebywali tu: bracia Franciszek i 
Antoni Smuglewiczowie w latach 1799-1800 pozostawiając słynne freski z mitologii 
greckiej i rzymskiej, generałowie Jan Henryk Dąbrowski (1806-1818) kilkakrotnie, 
Józef Rufin Wybicki, autor Pieśni Legionowej "Jeszcze Polska nie umarła" (1806-1822) 
kilkakrotnie, Adam Mickiewicz w latach 1831-1832, Ludwik Kondratowicz — Włady- 
sław Syrokomla (1858—1859), Henryk Sienkiewicz (1899), Ignacy Jan Paderewski (1924) 
1 wielu, wielu innych. Najdłużej, bo przez siedem miesięcy od pierwszych dni sierpnia 
1831 do końca lutego 1832 roku gościł tu Adam Mickiewicz, który wówczas był gościem 
rodziny Gorzeńskich. Jak wyglądał Śmiełów pod względem krajobrazowym i przyrod- 
niczym w okresie przebywania Mickiewicza i jak wygląda dziś? 

Śmiełowski park pałacowy! Założony przed ok. 250 laty w warunkach dawnej nadwar- 
ciańskiej puszczy nad piaszczystym strumykiem Lutynią — lewym dopływem środkowej 
Warty — wypielęgnowany rękami ogrodników służył kolejno kilku rodzinom magna- 
tów-filantropów zasłużonych także w dziedzinie zakładania parków i sadzenia drzew 
śródpolnych jako miejsc romantycznych spotkań, spacerów i marzeń — miał w sobie w 
części coś podobnego do ogrodu tuchanowickiego, nie brakowało w nim uroczych 
zakątków, zacisznych błędników i przytulnych altan. Był cały tonący w gąszczu bluszczu 
"Mostek Spojrzeń”, z którego w czystej jak kryształ wodzie Lutyni można było dojrzeć 
marzycielskie oczy współtowarzyszki spacerów, była z kępy krzewów i drzew oraz 
wonnego kwiecia romantycznie urządzona altana tak bardzo do tuchanowickiej podob- 
na. Była w najbardziej uroczym zakątku "Świątynia Westchnień”, były stare ojczyste i 
egzotyczne drzewa, sześćsetletnie dęby, lipy, graby, buki i modrzewie. Park był połą- 
czeniem wypielęgnowanego ogrodu angielskiego, w którym przyroda traciła częściowo 
swe naturalne piękno gąszczów i pnączy, a zmieniał się jakby w scenerię sztucznego 
teatru. Strzyżone cisy i tuje formowane w antyczne wazony, strzeliste cyprysy i rozłożyste 
platany, żywe kolumny alej rzeźbione w bukszpanie, festony wyplatane z bluszczów 
dobrze naśladowały wzory najwspanialszych parków wielkopolskich. Część śmiełow- 
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skiego parku po prawej stronie Lutyni, której nigdy nie tknęła ręka ogrodnika, była bez 
porównania piękniejsza i miała w sobie niewypowiedziany swojski, a zarazem tajemniczy 
urok. Wspaniałe i dziwne zarazem były tutaj drzewa. Wichry i burze przygięły przez 
wieki ich pnie, gęste zarośla i krzewy wonnych bzów i jaśminów poprzecinane były 
krętymi jak wąż boa alejkami i krużgankami, przy których wartę pełniły prościutkie a 
wysokie różnokolorowe malwy i kwitnące zwisającymi ku ziemi żółtymi tarczami zamyś- 
lone słoneczniki. 

  
RYC. 1 Żywy pomnik przyrody około czterystu lat liczący "Dąb Mickiewicza" w Śmiełowie; jeden z ośmiu 
dębów nazwanych od 1831 r. "Dębami Adama Mickiewicza” o prostych pniach i kształtnych koronach — 

wszystkie owocujące; są to dęby szypułkowe (Quercus robur) (Fot. Antoni Kaczmarek, Września) 
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RYC. 2. Dzisiejszy ślad dawnej świetności pałacowego parku w Śmiełowie n. Lutynią. Szczątki tzw. 
"Świątyni Westchnień” — ongiś, w czasach pobytu Adama Mickiewicza prześlicznego zakątka dumań i 

marzeń — dziś miejsce budzące tyłko wspomnienia... (Fot. Antoni Kaczmarek, Września) 

Od czasu pobytu Adama Mickiewicza w Śmiełowie minęło 155 lat. W tym czasie przez 
ziemię "Szwajcarii Zerkowskiej” przewaliły się różne zawieruchy wojenne i powstania 
zbrojne. Z dawnej świetności miejsca pobytu Wieszcza, a zwłaszcza z pałacowego parku, 
ongiś prześlicznego, pozostały ledwie mizerne ślady. Rabunek i dewastacja, pożary 1 
żywiołowe klęski oraz ząb czasu spowodowały stopniowy upadek dawnej świetności tego 
uroczego sanktuarium florystycznego, a jednak jeszcze dziś zauważyć można ślady 
dawnego naturalnego piękna sprzed 1831/1832 r. Na malutkich polankach, gęsto zasła- 
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nych kobiercem różowo-białej dzięcieliny kwitną jak ongiś różnokolorowe malwy, kwiaty 
poetów, nierzadko wystrzela rydz i borowik-pułkownik, z tajemniczych gąszczów straszy 
mitologiczne bóstwo leśne — Sylwan, rzeźbione przez domorosłego artystę w żywym 
organiźmie drzewa, które w letnią księżycową noc czerwcową kusi do poszukiwania 
'"czarodziejskiego kwiatu paproci”. Na większej rozmiarami polanie w centrum parku 
nad Lutynią, gdzie dawniej w czasach Mickiewicza stał potężny stary dąb, a w setną 
rocznicę stanął tu sumptem właścicieli rodziny Chełkowskich pierwszy pomnik Wiesz- 
cza, w roku 1940 brutalnie rozbity przez hitlerowskich wandali — odbudowany został 
drugi pomnik Mickiewicza przy ocalałym z roku 1929 posadzonym drugim dębie. Jest 
to drzewo nazwane "Drugim Dębem Mickiewicza" — dąb pochodzenia kanadyjskiego 
— (Quercus canadensis) dziś liczący prawie 60 lat — przypomina licznie tu w okresie 
lata przybywającym turystom i miłośnikom twórczości Wieszcza, autora "Pana Tadeu- 
sza”, który tu w czasie powstania listopadowego przybył z dalekiego Rzymu, by wziąć 
udział w wyzwoleniu ojczyzny. Pomnik i "Drugi Dąb Mickiewicza" w Śmiełowie stanowią 
symbol dawnej potęgi i chwały oraz nieśmiertelności pieśni gminnej, mowy ojczystej. To 
wspaniała pamiątka między dawnymi i młodszymi laty — to żywy symbol wiecznie 
odradzającego się życia, piękna przyrody! 

Ile razy tu jestem, tyle razy z dużym sentymentem podchodzę do mego "Mickiewicza", 
z czułym wzruszeniem głaszczę dłonią ciemnoszarą korę pnia, siadam na głazie z 
rozbitego dawnego pomnika, puszczam wodze myślom i na długo przenoszę się do 
Wieszcza 

Kraju lat dziecinnych! On zawsze zostanie 
Święty i czysty jak pierwsze kochanie... 
Do lipy, która koroną wspaniałą 
Całej wsi użyczała cienia 
Aż do każdego strumienia, kamienia... 

O, gdybym kiedy dożył tej pociechy... 

Tu strumień myśli moich opadł — On Wieszcz i Pielgrzym, tu na mojej ojczystej ziemi 
boleśnie przeżył trzydziesty pierwszy listopad..., On, Wieszcz i Tułacz-Pielgrzym, tu na 
wielkopolskiej ziemi w Trzydziestym Dziewiątym w młota huku legt, by "Jdeat" po raz 
drugi sięgnął bruku. W głębokiej ciszy bezszelestnie stąpam po wysłanej kobiercem 
ścieżynce dzięcieliny... oddalam się wolno w głębokiej zadumie, po chwili odwracam 
twarz 

By spojrzeć jeszcze raz na piękność w dali, 

Która takimi tęczami zachwyca, 
Takim różanym zachodzi obłokiem... 
To Czas się cofnął i odwrócił lica... 

(J. Słowacki: "Beniowski", p. 8) 

Powrócę tu jeszcze... Powrócę i powracać będę 
jeszcze wiele razy w latach następnych! 

Antoni Kaczmarek 
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Z przedziwnym wzruszeniem wchodzę do pałacowych sal — od lat dwudziestu kilku 
mieści się tu "Muzeum Pamiątek po Mickiewiczu” Oddział Muzeum Narodowego w 
Poznaniu. To tutaj w okresie powstania listopadowego Mickiewicz rozmyślał o niesz- 
częśliwej ojczyźnie i rwał się przez wrogie kordony do walki o wolność, to tutaj biorąc 
ojczysty chleb w swe poetyckie dłonie przenosił się na Ojczyzny łono do tych pól 
malowanych zbożem rozmaitem... Nad drzwiami "Pokoju Mickiewicza” niewielka mar- 
murowa tablica z krótkim napisem: Adam Mickiewicz mieszkał tu w roku 1831, w pokoju 
przyległym podobna tablica z podobnym napisem: 

Henryk Sienkiewicz mieszkał tu w roku 1899. 

W nielicznych zbiorach pamiątek po Wieszczu zgromadzonych w tutejszym Muzeum 
im. Adama Mickiewicza odnajdujemy romańtyczny drobiazg — autograf, wpis dokona- 
ny ręką Poety w sztambuchu Henryki Morawskiej: 

Na pamiątkę pobytu w Luboni w roku 1831 (-) Adam Mickiewicz 

oraz przepisany ręcznie "Pan Tadeusz" z pierwszego polskiego druku dokonanego w 
roku 1858 w Toruniu — obie pamiątki żywe i wiele mówiące! 

Śmiełów koniecznie trzeba odwiedzić! 

Antoni Kaczmarek 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego dnia 5 października 1987 r. 
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