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TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IM. A. MICKIEWICZA

ODDZIAŁ KRAKOWSKI
(1920)

Krakowski Oddział Towarzystwa im. Adama Mickiewicza został zorganizo
wany jesienią 1920. Do Zarządu weszli: profesorowie — I. Chrzanowski (prze
wodniczący) oraz J. S. Bystroń, J. Kallenbach, S. Kot, T. Sinko i J. Tretiak. 
Praca Oddziału trwała 2 lata i skupiła się głównie na działalności odczytowej 
o tematach historycznoliterackich. W marcu 1922 nastąpiła przerwa w pracach, 
trwająca do grudnia 1927, kiedy to przybyły z Warszawy prof. B. Gubrynowicz 
przedstawił zaproszonym polonistom konieczność wznowienia działalności Oddzia
łu. Na zebraniu przedyskutowano stosunek Towarzystwa do „Pamiętnika Literac
kiego”, charakter odczytowej działalności Oddziału i inne. Przeważyła opinia 
prof. S. Kota, że Oddział Towarzystwa powinien się stać ośrodkiem dyskusyjno- 
-odczytowym przeznaczonym głównie dla naukowców, związanym z nauczyciel
stwem. Przewodniczącym wybrano prof. S. Windakiewicza.

Pierwszym publicznym wystąpieniem reaktywowanego Oddziału był obchód 
zorganizowany dla uczczenia 50-letniej działalności naukowej Aleksandra Briick- 
nera (22 I 1928) przy udziale około 200 osób. Dorobek uczonego w różnych dzie
dzinach humanistyki omówili: Jan Łoś, Zasługi Brücknera w  zakresie zbierania 
materiału do historii języka polskiego; Ignacy Chrzanowski, Brückner jako histo
ryk literatury; Stanisław Kot, Prace Brücknera tyczące różnowierstwa w  Polsce.

W latach następnych corocznie wygłaszano kilka odczytów o tematyce histo
rycznoliterackiej. Prelegentami byli przeważnie profesorowie UJ oraz zapraszani 
z innych ośrodków goście (Rafał Blüth, Ignacy Chrzanowski, Zofia Ciechanowska, 
Michał Janik, Wacław Lednicki, Nelly Nucci, Stanisław Pigoń, Stanisław Win- 
dakiewicz). Po roku 1930 nastąpiło pewne rozszerzenie dotychczasowej proble
matyki zebrań. Pojawiły się tematy współczesne, jak np. budzące ożywioną wy
mianę zdań referaty dra Jana Hulewicza: Stan i potrzeby badań nad Żeromskim  
(25 I 1931) i, szczególnie żywo dyskutowany, O przebudowie studium polonistycz
nego (XII 1932). Przy wyborach do Zarządu Oddziału w  1932 r. Zgromadzenie 
upoważniło Zarząd do kooptacji trzech członków-nauczycieli dla ożywienia sto
sunków ze szkolnictwem średnim. Drugi referat dra Hulewicza był w pewnym 
stopniu kontynuacją tej linii działalności Oddziału. O żywotności kwestii świad
czyła dyskusja, ciągnąca się przez trzy kolejne zebrania: 7 i 15 XII 1932 i 24 I 1933. 
Zogniskowała się ona na szeregu takich zagadnień, jak metoda ujmowania 
materiału literackiego w szkole, zasady wyboru tradycji wartej propagowania 
w szkole, wyboru i redukcji lektur (szczególny spór rozgorzał wokół stosunku 
do tradycji romantycznej), kwestia historyzmu, ujęć estetycznych i socjologicz
nych oraz problemy języka i gramatyki. Mimo rozbieżności zdań, często podsta
wowej, ogólnie zgadzano się na konieczność reformy tak w szkole, jak i w uni-
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wersyteckim studium polonistycznym. W dyskusji zabierali m. in. głos profeso
rowie: Kot, Chrzanowski, Pigoń, Kołaczkowski, Bielak. Zainicjowaną przez
referat Jana Hulewicza dyskusję przejął później i przeobraził w szerszą akcję 
Stefan Kołaczkowski.

Po roku 1933 stale zmniejszała się liczba uczestników zebrań (spadła do 15—20 
osób), zawężały się ramy Towarzystwa, a w 1936 r. Oddział przestał praktycznie 
istnieć. Wojna przerwała ostatecznie nawet jego działalność formalną, przynosząc 
niepowetowane straty. Zmarł w  hitlerowskim obozie prof. Chrzanowski, kilka
krotny przewodniczący Oddziału, zmarł, zaraz po powrocie z obozu, prof. Kołacz
kowski. •

10 V 1945 podjęto działalność Oddziału; 30 V odbyło się zebranie, któremu 
przewodniczył prof. S. Łempicki; miało ono charakter organizacyjno-naukowy. 
Stanisław Pigoń i Józef Spytkowski wygłosili polemiczne referaty pt. Charakter 
i zakres literatury ludowej.  Pierwszy powojenny Zarząd Oddziału ukonstytuował 
się w składzie: prof. S. Pigoń (przewodniczący), prof. J. Krzyżanowski (za
stępca przewodniczącego), doc. F. Bielak (sekretarz) i dr Z. Ciechanowska (skarb
nik). Po wyjeździe prof. Krzyżanowskiego funkcję jego przejął prof. S. Łempicki.

Lata następne, aż do r. 1949, były okresem ożywionej działalności Oddziału. 
Wysoka frekwencja, z reguły przekraczająca 100 osób, dobór tematyki od roman
tyzmu po współczesność, żywe dyskusje literackie i ideowe cechowały ówczesną 
pracę zespołu, o której pisze w załączonym tu na końcu sprawozdaniu
prof. S. Pigoń.

Po blisko dwuletniej przerwie w akcji odczytowo-dyskusyjnej, spowodowanej 
reorganizacją Towarzystwa, wznowiono działalność 5 XI 1950 odczytem Juliusza 
Kleinera Działalność naukowa profesora Wacława Borowego. Po odczycie doko
nano wyboru nowego Zarządu, w którego skład weszli: prof. J. Kleiner (prze
wodniczący), dr S. Papée (zastępca przewodniczącego), dr M. Grzędzielska (sekre
tarz), dr T. Ulewicz (skarbnik).

Prace w tym czasie szły dwoma torami. Obok tradycyjnej działalno
ści odczytowej zostało podjętych szereg tematów z myślą o nawiązaniu kon
taktów ze szkołą. Dlatego też wygłoszono, wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Doskonalenia Kadr Nauczycielskich, kilka referatów związanych z dydaktyczno- 
naukową działalnością nauczycieli szkół średnich.

Po śmierci J. Kleinera (1957) funkcję przewodniczącego objął doc. T. Ulewicz. 
Lata 1955—1961 przynoszą ponowne ożywienie akcji odczytowej, jednakże nastę
puje równocześnie poważny spadek ilości członków Towarzystwa. W roku 1951 
faktycznych członków (tj. płacących regularnie składki) było 85, a w  latach 
1955—1958 ilość wahała się od 15 do 20 osób. Także frekwencja na odczytach
spadła do 20—30 słuchaczy. Ten pokaźny spadek wiązał się m. in. z likwidacją
egzemplarzy członkowskich „Pamiętnika Literackiego”.

Zarząd Oddziału wybrany w  1958 r. stanowili: prof. S. Pigoń (przewodniczący), 
doc. T. Ulewicz (zastępca przewodniczącego), dr M. Czechowa (sekretarz), 
mgr S. Grzeszczuk (skarbnik), doc. F. Bielak, prof. L. Płoszewski (członkowie Za
rządu). Wzrasta wtedy frekwencja na zebraniach do 60 osób. Wpływa na to pro
blematyka referatów (prelegenci: Stanisław Pigoń, Wacław Kubacki, Mieczysław 
Piszczkowski, Henryk Markiewicz) oraz wzrost zainteresowań tematami historycz
noliterackimi wśród młodzieży akademickiej.

Linię działalności nakreśloną przez poprzedni Zarząd Oddziału kontynuuje 
nowy, wybrany w styczniu 1961: doc. F. Bielak (przewodniczący), doc. T. Ule
wicz (zastępca przewodniczącego), mgr T. Bujnicki (sekretarz), mgr M. Stępień 
(skarbnik), prof. H. Markiewicz, prof. L. Płoszewski (członkowie Zarządu). Ostatni.
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semestr działalności Oddziału przyniósł 4 referaty (Stanisława Grzeszczuka, 
Juliana Krzyżanowskiego, Wacława Kubackiego i Stanisława Sierotwińskiego),. 
przy przeciętnej frekwencji około 50 osób.

Tadeusz Bujnicki

S p r a w o z d a n i e

Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza za 
okres od 1945 r. do dn. 5 XJ 1950, przygotowane na Walne Zebranie Oddziału

w dniu 5 XI 1950

C z ł o n k o w i e  i Z a r z ą d

Krakowski Oddział Towarzystwa liczy formalnie członków zerejestrowanych 
przeszło 100 osób. Stan faktyczny członków płacących wkładki jest jednak niż
szy. Gdyby pominąć w zestawieniu osoby, które interesując się Oddziałem nie 
płaciły jednak składek członkowskich za r. 1949 i 1950, dostaniemy cyfrę 72 osób. 
Jest to cyfra nieco lepsza niż w styczniu br., gdyż według tego samego klucza 
wyliczono wówczas w zestawieniu dla użytku Zarządu Głównego Towarzystwa 
w Warszawie 68 osób. Najbardziej płynny element w Oddziale (a zarazem naj
liczniejszy procentowo) stanowią — jak zwykle — studenci UJ, poloniści, naj
bardziej stały pracownicy naukowi skupieni około Uniwersytetu i Biblioteki Ja
giellońskiej. Wśród 72 wymienionych tu członków Oddziału (stan: 5 XI 1950) 
znajduje się: pracowników naukowych z Uniw. Jagiell. 23 osoby (w tym pro
fesorów i docentów 7, asystentów i adiunktów 15, innych 1), bibliotekarzy i pra
cowników naukowych z Bibl. Jagiell. osób 9, studentów polonistyki razem 26, 
profesorów gimn. i nauczycieli oraz dyrektorów szkół 6 osób, księży 2, cudzo
ziemców (stypendyści) 4, innych 2. Razem 72. Zarząd Oddziału przedstawia się 
następująco: przewodniczący — prof. dr S. Pigoń, zastępca przewodniczącego — 
vacat  (miejsce wolne po śp. prof. S. Łempickim), członkowie Zarządu: dr L. Pło- 
szewski, dr F. Bielak i dr T. Ulewicz (p. o. skarbnika i sekretarza).

D z i a ł a l n o ś ć  o d c z y t o w a  i d y s k u s y j n a
Dnia 10 maja 1945 podjęta została po 10-letniej przerwie (licząc od r. 1936) 

działalność Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mic
kiewicza. Nie wojna była więc przyczyną jej obumarcia. Założony w r. 1920 po 
kilku latach żywszej działalności Oddział Krakowski zamarł od r. 1933, miano
wicie od ostatniego zebrania dyskusyjnego o przebudowie studiów polonistycznych. 
Od r. 1933 aż do wojny odbyło się tylko jedno posiedzenie Oddziału z referatem 
dr Zofii Ciechanowskiej (26 I 1936) na temat twórczości A. Gruszeckiej-Nitschowej. 
Jak wynika z notatki prof, dra F. Bielaka w księdze protokołów Oddziału Kra
kowskiego, to obumarcie Towarzystwa w Krakowie pochodziło prawdopodobnie 
stąd, że schodzili się tutaj ci sami ludzie, którzy stykali się ze sobą na Komisji 
Historii Literatury Polskiej PAU, jak też i na wielu innych polach, głównie na 
Uniwersytecie. W takim stanie rzeczy wojna — poza nadzwyczaj bolesnymi stra
tami osobistymi — niewiele zmieniła, jeśli idzie o losy Oddziału.

Ożywienie życia literackiego i naukowego w pierwszych latach powojennych 
zamanifestowało się m. in. także wskrzeszeniem Oddziału Krakowskiego Towa
rzystwa. 30 V 1945 odbyło się tu zebranie inauguracyjne, na którym w ramach 
programu naukowego odbył się ciekawy dwugłos polemiczny prof, dra Stanisława 
Pigonia i dra Józefa Spytkowskiego na temat Charakter i zakres literatury
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ludowej  (z ożywioną dyskusją przy udziale prof. J. Krzyżanowskiego i prof. 
S. Skwarczyńskiej), a w ramach części administracyjnej ukonstytuował się Za
rząd Oddziału w składzie: przewodniczący — prof. dr S. Pigoń, zastępca prze
wodniczącego — prof. dr S. Łempicki, sekretarz — prof. dr F. Bielak (od r. 1946 
p. o. sekretarza T. Ulewicz), członek Zarządu — prof. dr L. Płoszewski, skarbnik — 
dr T. Ulewicz. Działalność Oddziału objęła: 1) współpracę z Redakcją „Pamiętnika 
Literackiego” oraz kolportaż i rozpowszechnianie „Pamiętnika” wśród członków 
dawniejszych i nowszych (studenci-poloniści), 2) akcję odczytowo-dyskusyjną. 
W roku kalendarzowym 1945 poza zebraniem inauguracyjnym odbyły się jeszcze 
dwa odczyty dyskusyjne: 21 VII 1945 mówił prof, dr Stanisław Adamczewski 
na temat Czy Stanisław Brzozowski może być uważany za wychowawcę współ
czesnego pokolenia młodzieży? oraz 20 X 1945 doc. dr Wacław Kubacki z Poznania 
Echa Demostenesa i Mozarta w  twórczości Mickiewicza.

W roku 1946 odbyło się 5 odczytów dyskusyjnych: 20 III mówił prof, dr Kazi
mierz Wyka, Czas jako element konstrukcyjny powieści; 18 V także prof. К. Wyka, 
Poezja Miłosza wczoraj i dziś; 26 VI prof, dr Wacław Borowy z Warszawy, 
Mickiewicz  — poeta przeobrażeń; 9 XI dr Józef Spytkowski, Gwara jako środek 
literacki: 10 XII prof, dr Konrad Górski z Torunia, „Hymny” Jana Kaspro
wicza.

W roku kalendarzowym 1947 odbyło się 8 ogólnych zebrań publicznych. 
1 III mówił prof, dr Kazimierz Wyka na temat Próba bilansu polskiej prozy  
powojennej. 6 VI zorganizowano półoficjalne zebranie dyskusyjne (na życzenie 
prelegenta nie dano komunikatów do gazet) z referatem prof, dra Giovanniego 
Mavera z Rzymu na temat Stosunek włoskiego polonisty do literatury polskiej. 
Obecnych było do 300 osób, przeważnie studentów polonistyki z Uniwersytetu Ja
giellońskiego, gdyż pragnieniem prelegenta było zetknięcie się ze studentami i po
znanie z warunkami krakowskich studiów polonistycznych. Po wysoce interesu
jącym odczycie ożywiona dyskusja przy udziale sali. W październiku i listopadzie 
zorganizowano ciekawy cykl wykładów i odczytów dyskusyjnych związanych 
z Wystawą Norwidowską bawiącą podówczas w Krakowie (październik 1947). 
Cykl ten, który przeciągnął się przez cały miesiąc (regularnie co sobotę) skupiał 
szczególnie licznie studentów-humanistów oraz miłośników poezji i składał się 
z 4 odczytów, wygłoszonych przez prof, dra Wacława Borowego (M otywy liryki  
Norwida,  2 X 1947), prof, dra Kazimierza Wykę (Norwid jako poeta kultury,  11 X), 
Hannę Malewską (Z pracowni literackiej: jak powstała powieść o Norwidzie,  
18 X) i Marię Morstin-Górską (Norwid a romantyzm,  25 X). Na zakończenie cyklu, 
a zarazem na zamknięcie Wystawy Norwidowskiej odbył się w ramach Towarzystwa 
Literackiego im. Adama Mickiewicza wieczór recytacyjny utworów poety w prze
pełnionej tym razem sali Teatru Rapsodycznego pt. Godzina Norwida  (4 XI 1947). 
Wieczór wyreżyserowany przez dra Mieczysława Kotlarczyka w wykonaniu ze
społu artystów Teatru Rapsodycznego poprzedził słowem wstępnym dr Tadeusz 
Kudliński. Wreszcie jako ostatnie w r. 1947 odbyło się 30 XI zebranie publiczne 
Oddziału z odczytem prof, dra Stanisława Pigonia pt. „Klątwa” jako dramat 
obrzędowy.

W7 roku 1948 działalność Oddziału osłabła. Odbyły się w tym okresie tylko 3 
zebrania publiczne. 31 I zorganizowano wieczór poświęcony pamięci prof, dra 
Stanisława Łempickiego, wiceprzewodniczącego Oddziału (program: 1) zagajenie 
prof. Stanisława Pigonia, 2) przemówienie prof. Łukasza Kurdybachy Stanisław 
Łempicki jako historyk oświaty i szkolnictwa, 3) przemówienie dra Ryszarda 
Skulskiego Stanisław Łempicki jako badacz literatury, 4) odczytanie przez dr Ja
ninę Garbaczowską kilku fragmentów z pism literackich i naukowych zmarłego).
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W listopadzie tegoż roku odbyły się jeszcze 2 polemiczne, antagonistycznie ze 
sobą związane odczyty, mianowicie 13 XI dra Artura Chojeckiego Na marginesie 
nowej poezji polskiej (polemika z Awangardą) oraz 27 XI odczyt dyskusyjny 
red. Jalu Kurka pt. Założenia i ambicje nowej poezji polskiej.

W latach 1949 i 1950 działalność odczytowa Oddziałh zamarła. Częściowo 
zapewne stąd, że Kraków na brak odczytów nie cierpiał nigdy, więcej dlatego, 
że Towarzystwo ograniczone do szczupłego stosunkowo kręgu naukowców-bada- 
czy, wymieniających swe poglądy i stykających się ciągle na innych, ściśle nauko
wych posiedzeniach i dyskusjach, oraz do studentów polonistyki Uniw. Jagiell., 
nie miało charakteru masowego ani spontanicznego (istniało głównie i żyło ini
cjatywą przewodniczącego Oddziału). Należy żywić nadzieję, że obecnie, kiedy 
nakreślone niedawno programy i plany rozszerzają podstawy Towarzystwa i jego 
ambicje, także działalność Oddziału Krakowskiego zwielokrotni się i rozszerzy 
w każdym kierunku.

S p r a w o z d a n i e  k a s o w e

Jedynym źródłem dochodu Oddziału Krakowskiego Towarzystwa były dotych
czas wkładki członkowskie, pobierane od r. 1949 w wysokości 500 zł rocznie. 
Wkładki te odsyłało się niemal w całości do dyspozycji Zarządu Głównego 
w Warszawie, a zamknięcia rachunków dokonywano w okresach mniej więcej 
rocznych, zwykle z okazji zjazdów Towarzystwa lub z końcem roku akademic
kiego. Ponieważ ostatnie szczegółowe sprawozdanie kasowe złożono do Zarządu 
Głównego i pieniądze odesłano 18 IV 1950 (w związku z ostatnim zjazdem 
warszawskim Towarzystwa Mickiewicza), sprawozdanie niniejsze obejmuje okres 
tylko 7 ostatnich miesięcy, tj. od końca kwietnia br. do 30 X, tj. dnia, w którym 
w związku ze zmianą waluty całe saldo kasowe Oddziału przekazano do dyspo
zycji Zarządu Głównego. Przychody nasze w tym czasie wyniosły łącznie (wraz 
z saldem 238.— zł z okresu poprzedniego) 26 338.— zł (słownie: dwadzieścia sześć 
tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych), drobne rozchody administracyjne 
(poczta, papier, porto) nieznaczną sumę 185.— zł, całe saldo kasowe w wysokości 
26 153.— zł starej waluty (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt 
trzy złote) przekazano do centrali wraz z protokołem kasowym i odpowiednim 
pismem.

Stanisław Pigoń
Kraków, dnia 5 listopada 1950

ODDZIAŁ LUBELSKI
(1921)

Historia Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickie
wicza jest trudna do napisania. Trudna dlatego, że niebogata w tzw. wielkie 
zdarzenia, „burze dziejowe”, choćby takie, jakie zanotował kronikarz Towarzystwa 
Literackiego we Lwowie. To tam powstała idea, kierunek — tu wyrosła tylko 
placówka w skromnym zakresie próbująca realizować zadania naczelne Towarzy
stwa.

Przedwojenne dzieje Oddziału można sobie wyobrazić tylko przy pomocy 
dwóch niewielkich artykulików wydrukowanych w „Głosie Lubelskim” z 1921


