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Grażyna Nieduszyńska

NOWE PAMIĄTKI PO ADAMIE MICKIEWICZU 
W MUZEUM LITERATURY

W dniach od 27 m aja do 20 czerwca 1974 r. gościliśmy w Polsce wdo
w ę po Józefie Mickiewiczu Louise Jeanne Alix z domu From ent oraz jej 
zięcia Kazimierza Krzyżaka. Przybyli oni do Warszawy, aby podpisać ofi
cjalnie akt darowizny cennych pam iątek rodzinnych, które uprzednio 
przekazali do Muzeum L iteratury  im. Adama Mickiewicza.

Jak doszło do tego ważnego w ydarzenia?
Józef Teofil Rafał Mickiewicz, najmłodsze dziecko Adama i Celiny 

Mickiewiczów, urodził się 20 grudnia 1850 r. Mickiewiczowie oddali Józefa 
do zaprzyjaźnionego domu Piotra i M arii Falkenhagen-Zaleskich, gdzie 
był wychowywany i po śmierci rodziców Od 1858 r. do ok. 1862 przeby
wał Józef w W arszawie u krewnych, Jana Nepomucena i Anieli z Szyma
nowskich Leszczyńskich 2. Tu też zaczął uczęszczać do szkoły. W czasie, 
gdy Józef przebywał w Polsce, decydowały się losy skromnego, jeśli cho
dzi o ówczesną wartość m aterialną, m ajątku Mickiewiczów. Wszystko, co 
pozostało po Adamie i Celinie, należało podzielić pomiędzy sześcioro dzie
ci: Marię, W ładysława, Helenę, Aleksandra, Jana i Józefa. Podział m ają t
ku po rodzicach stał się powodem długotrwałych nieporozumień i żalów 
pomiędzy rodzeństwem. Wiadomo, że najusilniej o schedę po ojcu zabie
gał syn Władysław, zaś Maria, od 1857 r. Górecka, najstarsza z pozosta
łych dzieci i zobowiązana przez um ierającą m atkę do przejęcia jej r o l i3, 
usiłowała dopilnować, aby podział był w m iarę sprawiedliwy dla najm łod
szych Jana i Józefa. W liście do jednego z przyjaciół ojca (być może Se
weryna Gałęzowskiego) z 4 sierpnia 1858 r. skarżyła się i niepokoiła: 
„Jedną tylko pozwolę sobie uwagę; to, że Józik nasz nie bardzo hojnie 
udarow any w  tym  podziale, ale jem u Bóg dał coś myśli i serca ojcowskie
go, co ważniejsza od wszystkich pam iątek”. I na końcu listu dodała: „Czy 
wszystkie książki ojca złożone u W ładysława zarówno się podzielą m ię
dzy synów?” 4

W późniejszych latach liberalne poglądy, a nt y kle ryk al i zm i zain tere
sowania masońskie zbliżyły Józefa do Arm anda Lévy’ego — byłego se-
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kretarza i przyjaciela ojca. W posiadaniu Józefa znalazła się też znaczna 
część papierów Armanda. Z Mickiewiczów jedynie Józef mógł cenić i sza
nować najm niej popularne wśród przyjaciół masońskie poglądy i zainte
resowania Lévy’eg'o, tak skrupulatnie tuszowane i przemilczane przez sta r
szego Władysława.

Dość późno Józef ożenił się z dużo młodszą od siebie Louise From ent 
i adoptował jej córkę Germaine urodzoną w 1909 r.

22 lutego 1938 r., na sześć miesięcy przed śmiercią sędziwy, osiemdzie- 
sięcioośmioiletni Józef w sporządzonym w języku francuskim  testam encie 
napisał :

„Zapisuję trzy czwarte tego co posiadam i co będę posiadał w dniu mojej śmierci 
żoniie mojej Louise Jeanne Alix Froment.

Zapisuję czwartą część tego co posiadam i co będę posiadał w dniu mojej 
śmierci córce mojej Germaine Mickiewicz.

Moja żona i moja córka wyżej wymienione będą używać i dysponować tymi rze
czami w ich mieszkaniu, w pełni i całkowitej własności licząc od dnia mojej śmier
ci, które nalężą im się zgodnie z niniejszym testamentem.” 5

Tak więc Louise i Germaine Mickiewicz przechowały pam iątki rodzin
ne aż do dziś.

W 1967 r. Germaine wraz ze swym mężem Kazimierzem Krzyżakiem 
przybyli do Polski i odwiedzili Muzeum Mickiewicza. W izyta ta  w płynęła 
przypuszczalnie na decyzję Germaine, która przed śmiercią w  1972 r. po
stanowiła przekazać pam iątki Polsce i wykonawcą swej ostatniej woli 
uczyniła męża. Zgodnie z wolą Germaine i decyzją Louise pam iątki zna
lazły się w kraju. Cenniejszą część daru przywiózł z Paryża dyrektor 
Muzeum Literatury  im. Adama Mickiewicza Janusz Odrowąż-Pieniążek. 
Były to: album zdjęć rodzinnych z inicjałami „AM” na okładce i pudełko 
do kart należące niegdyś do Adama Mickiewicza oraz szkatułka na b iżu
terię Celiny Mickiewiczowej. Poza tym Muzeum L iteratury  przejęło a r
chiwum Józefa Mickiewicza. Znajdują się tam  dwa album y ze zdjęciami, 
brudnopisy jego prac, dokum enty i korespondencja. Dużą część przekazu 
stanowią papiery Armanda Lévy’ego, a więc: artykuły, notatki, doku
m enty (m.in. masońskie) i korespondencja. Są też notatki W ładysława, 
Marii (żony) i Marii (córki) Mickiewiczów oraz korespondencja rodziny 
Froment, listy Louise i Germaine Mickiewicz.

Józef Mickiewicz jest autorem  większej pracy pt.: „Les maladies hy-  
perphisiąues”, ilustrującej wiarę w działanie czarta i siły magiczne oraz 
ich wpływ na zdrowie i życie ludzi. Jego dziełem jest hasło „Pologne” 
w wielkim Laroussie XIX w. Pisywał także artykuły  do prasy francuskiej. 
Długie lata był urzędnikiem  m agistratu paryskiego. Odziedziczywszy po 
matce zdolności muzyczne grał w kinach na fortepianie w okresie film u 
niem ego0. Był też Józef zamiłowanym zbieraczem porcelany i bibliofilem.
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Wraz z archiwum  rękopiśm iennym  przyjechała więc z Paryża biblioteka 
najmłodszego syna poety oraz zbiór XIX-wiecznej porcelany. Wśród ksią
żek dużą wartość m ają liczne stare druki z których najstarszym  jest dzie
ło Ludovicusa Careriusa pt. : Practica nova causarum criminalium..., w y
dane w  W enecji w 1556 r. Inne stare druki to słowniki, wydawnictwa 
historyczne o Paryżu i pozycje z zakresu wiedzy tajem nej i demonologii. 
Biblioteka zawiera również wydawnictwa poświęcone Adamowi Mickie
wiczowi i Wielkiej Emigracji, pozycje bibliofilskie (np. num erowany 
egzemplarz Pana Tadeusza w tłumaczeniu Pauila Cazina z nadrukowaną 
dedykacją dla Józefa Mickiewicza), periodyki, druki ulotne, książki dedy
kowane przez autorów Józefowi i zbiór nuť XIX-wiecznych.

Ważnym wydarzeniem  był sam pobyt w Polsce synowej Adama Mic
kiewicza i jej zięcia. 28 m aja goście odwiedzili Liceum Ogólnokształcące 
im. Adama Mickiewicza na ulicy Saskiej, gdzie, dzięki postawie młodzieży 
i nauczycieli, mieli okazję przekonać się, jak żywy jest w  Polsce kult po
ety. 29 m aja odbyła się w Muzeum L iteratury  oficjalna uroczystość prze
kazania darów. Louise Mickiewiczowa i Kazimierz Krzyżak podpisali akt 
darowizny, a w dwa dni później w M inisterstwie K ultury i Sztuki Louise 
Mickiewicz udekorowana została przez m inistra Józefa Fajkowskiego od
znaczeniem ,,Zasłużony dla kultury  polskiej” za popularyzowanie naszej 
ku ltu ry  za granicą i ochronę pam iątek drogich narodowi polskiemu.

Goście z Francji zwiedzili Warszawę, obejrzeli wystawę w Muzeum 
Narodowym „Muzea — społeczeństwu” i po oficjalnych uroczystościach 
wyjechali na odpoczynek do Krynicy Górskiej.

Pobyt w Polsce synowej wielkiego poety przybliżył nam znowu odle
głą już epokę rom antyzm u. Był wielkim przeżyciem dla społeczeństwa 
wychowanego i wychowywanego m. in. na poezji Adama Mickiewicza.
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