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N A  PRZEDPROŻU DZIEW IĘĆDZIESIĘCIOLECIA*

Zaledwie parę m iesięcy dzieli nas od doniosłej, bo 90 rocznicy powsta
nia i rozpoczęcia działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mic
kiewicza we Lw owie w  roku 1886, instytucji która w  roku 1945 przenio
sła się na stale do W arszawy , by pracę swą kontynuow ać w granicach 
wolnej Polski Ludowej. Jako jeden z niewielu, a może nawet jedyny  
z dawnych członków Towarzystwa, w  gronie jego znalazłem się w  roku 
1913, a zarazem od lat trzydziestu  nie tyle  zasłużony, co w ysłużony jego 
prezes, rad bym  podzielić się z innym i jego członkami garścią uwag o jego 
pracy i osiągnięciach, a więc o sprawach znanych m i z w ieloletniej, czyn
nej obserwacji.

Towarzystwo, w  nazwie sw ej wymieniające wielkiego poetę, powstało 
w okresie żywego ku ltu  Mickiewicza, w  latach gdy wznoszono m u pom 
niki, gdy prochy jego sprowadzono do podziemi K atedry na W awelu, gdy 
wreszcie widziano w  nim  wielkiego patriotę i przewodnika duchowego 
narodu daremnie marzącego o odzyskaniu niepodległości. K ult ten, bar
dzo szlachetny i społecznie cenny, był jednak bardzo p łytki, opierał się 
bowiem nie na naukow ej znajomości życia i twórczości autora „Pana 
Tadeusza”, którego dzieła w  ich poprawnej postaci nie istniały, lecz na 
legendzie literackiej o jego poczynaniach.

I Towarzystwo, skupiw szy spory zastęp badaczy naukowych, pracują
cych zarówno w  Polsce, jak poza nią, w  sześciu tomach swego „Pamięt
nika”, ogłosiło m nóstwo źródłowych studiów o poecie, a równocześnie spo
rządziło pierwsze krytyczne, naukowe, niestety  nie ukończone wydanie  
jego dzieł.

Dzięki tem u nasza nauka, zwana historią literatury, włączyła się czyn
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nie w  długą i na pozór beznadziejną walkę o prawa naszego narodu do 
odzyskania niepodległości.

Akcję tę poszerzono po paruletniej przerwie, zastępując „Pamiętnik 
Tow arzystw a” kw artalnikiem  nowym , „Pamiętnikiem Literackim ” po
św ięconym  badaniom całej literatury polskiej, pism em, które w  latach 
1902- 1975 osiągnęło imponującą liczbę 66 roczników, w  których obok 
w ybitnych  profesorów w  rodzaju Aleksandra Brucknera, Stanisława Win- 
dakiewicza czy Ignacego Chrzanowskiego przyłączyć można tuzin ich 
wychowanków, którzy debiutowali w  „Pamiętniku Literackim ” i którzy  
po odzyskaniu niepodległości objęli katedry literatury polskiej na nowych 
uniwersytetach, a ci, co uszli zagłady w  czasie okupacji, pracowali po 
drugiej wojnie światowej na dawnych i nowych stanowiskach. Oto oni, 
zresztą nie w szyscy: Wacław Borowy, M ieczysław Brahmer, Roman In 
garden, Juliusz Kleiner, S tefan Kołaczkowski, Eugeniusz Kucharski, S ta
nisław i Z ygm unt Łempiccy, Tadeusz M ikulski, Stanisław Pigoń, Roman 
Pollak, by na tych poprzestać, a liczbę ich można by bez w ysiłku  podwoić 
czy potroić.

Do zespołu tego i ja należę, jako że, co wspomniałem poprzednio, 
w roku 1913 debiutowałem w  ,.Pam iętniku Literackim ” niepotrzebnie  
zjadliwą recenzją pracy Romana Pollaka, w  latach późniejszych mego 
serdecznego przyjaciela. Losy zrządziły, iż po stracie dw u ogromnych 
zespołów archiwalnych i bibliotecznych w  pożodze W arszawy, przypad
kiem  znalazłem swą fotografię, gdy robiłem w  Krakowie korektę tej re
cenzji.

W ym ieniony zespół obejm uje niemal zawsze moich serdecznych przy
jaciół, dlatego wspom inam ich tu ta j nie bez melancholii, bo z w yją tkiem  
M. Brahmera wszyscy oni dawno odeszli. Pamięć o nich jednak zawiera 
i przynosi pociechę: oto w ysiłki nasze nie poszły na marne. Przyszły  
monografista Towarzystwa Literackiego i jego dorobku naukowego bę
dzie musiał stw ierdzić, że w ysiłk i zarówno tej instytucji, jak  i je j pra
cowników nie poszły na marne, no i może relację o nich zakończy cyta
tem  starego poety rzym skiego Lukrecjusza:

y

Wzmagają się narody, a inne marnieją,
Pokolenia żyją tek  zmieniają się co dnia,
Jak w  biegu żagiew życia podając koleją.
...„et quasi cursores vitae lampada tradunt.”

Warszawa 17 lipca 1975 r.


