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Liberze. Zjazd powołał też nowych członków honorowych Towarzystwa: 
W ładysław a Floryana, A rtu ra  Hutnikiewicza, Mieczysława Klimowicza, 
S tefana Żółkiewskiego oraz z zagranicy: K arola Dedeciusa, Sante G ra- 
ciottiego, Siem iona S. Łandę, Czesława Miłosza.

Przedstaw iciele Towarzystwa wzięli także udział w  uroczystości 
40-lecia III Liceum  Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza we W ro
cławiu. W akadem ii, uświetnionej uczniowską inscenizacją fragm entów  
Dziadów  cz. III, udział wzięli m. in. A. Biernacki, S. Fita, B. Koc, J. Od- 
rowąż-Pieniążek, R. Taborski, W. W eintraub, Cz. Zgorzelski. W im ieniu 
Tow arzystw a przem awiali: R. Taborski (inform acja o pracach TL) i 
Cz. Zgorzelski (Mickiewicz jako przedm iot w łasnych badań). D yrektor 
M uzeum L ite ra tu ry  im. A. Mickiewicza, Janusz Odrowąż-Pieniążek, ofia
row ał Szkole pam iątkow y medal Muzeum z w izerunkiem  Adama Mic
kiewicza.

Zarówno sesja naukowa, jak  i zjazd delegatów wykazały, że Towarzy
stwo L iterackie odgrywa ważną rolę kulturotw órczą, a dynamiczna rze
czywistość społeczna staw ia przed nim  nowe zadania i oczekiwania, któ
rym  będzie m usiało sprostać.

Wiesława Kordaczuk

100 LAT TOWARZYSTWA LITERACKIEGO 
IM. ADAMA MICKIEWICZA

W ystawa

W dniach od 25 listopada do 14 grudnia 1986 r. w siedzibie Biblioteki 
Narodowej w Pałacu Rzeczypospolitej w W arszawie czynna była w ysta
w a poświęcona Towarzystwu Literackiem u. In tencją  twórców tej w ysta
w y było pokazanie spraw  najw ażniejszych dla dawnej i współczesnej 
działalności Towarzystwa.

W ystawa, której patronow ała rzeźba Antoniego K urzaw y Mickiewicz  
budzący geniusza poezji składa się z czterech części: I. Życie ku ltu ralne 
i naukowe Lwowa w końcu XIX w. II. Towarzystwo Literackie im. Ada
m a Mickiewicza. Początki i rozwój. III. Towarzystwo Literackie im. Ada
ma Mickiewicza. Współczesność. IV. Oddziały Tow arzystw a Literackiego.

W części pierwszej pokazano, a raczej zasygnalizowano przejaw y ży
cia naukowo-literackiego i kulturalnego Lwowa w końcu ubiegłego s tu 



—  148 —

lecia oraz ku lt Adama Mickiewicza. Patronow ało jej zdanie Aleksandra 
Semkowicza: „Lwów w hołdzie Mickiewiczowi prześcignął wszystkie in
ne ośrodki ku ltu ralne i stał się pionierem  ku ltu  mickiewiczowskiego w 
Polsce” (Kult Mickiewicza we Lwowie. Lwów 1932). Znalazły się tu  m. in. 
barw na autolitografia Odo (Ottona) Dobrowolskiego: „Kolum na Mickiewi
cza na Placu M ariackim we Lwowie” i plan m iasta, zamieszczony w Ilu
strowanym, przewodniku po Lwowie i Powszechnej W ystawie Krajo
wej...” (Lwów 1894).

Życie naukowe m iasta ilustrow ały książki, m. in. Sprawozdanie z czyn
ności Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich za rok 1890. Lwów 1890; 
W iktor Hahn: Katedra historii literatury polskiej w  Uniwersytecie Lwo
w skim  (1826 - 1904). Lwów 1912; Muzea gm iny miasta Lwowa. Oprać. 
A leksander Czołowski i in., Lwów 1929. Insty tucje wydawnicze i d rukar
nie pokazano poprzez papiery firmowe i prospekty wydawnicze oraz ty tu 
ły wydaw nictw  mickiewiczowskich. Były tu  m. in. papier firm ow y z ko
lorową w inietą Księgarni H erm ana i A lfreda A ltenbergów, prospekt tejże 
księgarni z 1904 r., papiery firmowe D rukarni Jakubowskiego i spółki 
oraz D rukarni Gubrynowicza i Schm idta, prospekt K sięgarni Polskiej z 
1893 r. P rasę lwowską reprezentow ały następujące ty tu łu : „Słowo Pol
skie” — ozdobna karta  korespondencyjna; „Frzegląd Lwowski” z 
1 X 1878; „Gazeta Narodowa” 1890 n r 153; „K urier Lwowski” 1890 n r 
183; „Czasopismo Akadem ickie” 1898 n r 1; „Dziennik Polski” 1898. Do
datek Mickiewiczowski do n r  141  ̂ „Wiek Nowy” 1904. Dodatek Mickie
wiczowski do n r  1003. Poprzez czasopisma i w ydaw nictw a oraz inne druki 
(zaproszenia, kalendarze) pokazane zostały Towarzystwa i insty tucje ku l
turalne: Czytelnia Akademicka, Towarzystwo Pedagogiczne, Towarzy
stwo Nauczycieli Szkół Wyższych, Macierz Polska, Towarzystwo Histo
ryczne, Koło Literacko-A rtystyczne, Towarzystwo im ienia Stanisław a 
Staszica, Związek Naukow o-Literacki, Towarzystwo dla popierania Nauki 
Polskiej, Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Filologiczne, U niw ersytet 
ludowy imienia Adama Mickiewicza.

Znalazł się tu  również ozdobny plakat P rogram u T eatru  hr. Skarbka 
— „22 m aja 1898 ... uroczyste przedstaw ienie w setną rocznicę urodzin 
A. Mickiewicza...” Afisze, program y, zaproszenia z la t 1877 - 1898 pod
pisywane przez młodzież akadem icką, młodzież wszystkich szkół śred 
nich, „K om itet polskiej m łodzieży”, K lub c.k. urzędników  poczty i te le 
grafu, Stowarzyszenie rękodzielników „Gwiazda” , ilustrow ały Obchody 
Mickiewiczowskie we Lwowie.

Dość oryginalnym  eksponatem  była zapewne k arta  do gry, p rzedsta
w iająca A. Mickiewicza jako w aleta karowego (druk. Piatnik. W iedeń 
[1884]).

Część drugą w ystaw y otw ierał list (kserokopia) Józefa T retiaka do
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W ładysław a Bełzy z 7 X 1897 r., z podkreślonym  fragm entem  wspom
nienia: „Nie zapomnę tej chwili, jak przyszedłem  do Ciebie, do górnej 
czytelni Ossolińskich z m yślą założenia Towarzystwa Mickiewiczowskiego 
na wzór Tow arzystw a Goethego i jak  Cię zastałem  już tę samą m yśl ob
racającego w  głowie. Możemy się cieszyć, że ta  m yśl obfite już wydała 
owoce”. (Ossolineum, sygn. II. 12661).

Obok tekstu  A ktu założenia Towarzystwa Literackiego z dn. 8 m aja 
1886 r. znalazła się fotografia jego Założycieli. Potem  Statuty: pierwszy, 
zatw ierdzony przez Wysokie c.k. Nam iestnictwo 19 VI 1886 r. i następne 
z la t 1890, 1901 i 1906. Działalność Towarzystwa dokum entowały zapro
szenia na W alne Zgromadzenia z lat 1893, 1897, 1907, 1908, 1911, 1912, 
1914, zaproszenie na zebranie naukowe z 1911 r., teksty  odczytów, m. in. 
W łodzimierz Spasowicz: Konrad Wallenrod. Odczyt... miany w  dn. 10 
września 1898 r. w  Sali Ratuszowej we Lwowie. Lwów 1889; A leksander 
Bruckner: O najważniejszych postulatach historii literatury polskiej. Od
czyt wygłoszony na I Zebraniu miesięcznym Towarzystwa Literackiego 
im. A. Mickiewicza we Lwowie. Lwów 1900. Zaakcentowany też został 
udział Towarzystwa w Uroczystości sprowadzenia zwłok poety do kraju  
w 1890 r. W eksponowanym  „Porządku pochodu pogrzebowego z dn. 
4 lipca 1890 r .” D eputacja Towarzystwa im. A. Mickiewicza znajduje się 
na  m iejscu 98 wśród 112 innych deputacji.

Podkreślono też udział członków Towarzystwa w Komitecie budowy 
i Uroczystości odsłonięcia Kolum ny Mickiewicza na P lacu M ariackim we 
Lwowie w październiku 1904 r.

In teresującym  eksponatem  był zatw ierdzony 1 1 XII 1893 r. Sta tu t  
Kółka Mickiewiczowskiego, powołanego przez Romana Piłata.

Okolicznościowe num ery „Pam iętnika Literackiego” i inne wydaw nict
wa zilustrow ały inicjatyw y i udział Towarzystwa w obchodach jubileu
szowych: 400 rocznicy urodzin M ikołaja Reja w 1905 r., 100 rocznicy uro
dzin Juliusza Słowackiego w 1909 r., 100 rocznicy urodzin Zygm unta 
Krasińskiego w 1912 r.

Sporo m iejsca poświęcono na wystawie wydawnictwom  Towarzystwa, 
a więc „Pam iętnikow i Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewi
cza” (1887- 1891 t. I - V ;  1898 t. VI) oraz „Pam iętnikowi L iterackiem u” 
(od 1902 r.). Pokazano tu  m. in. dwie w ersje (nie ocenzurowaną i ocen
zurowaną) „Pam iętnika Literackiego” 1902 z. 4 (w w ydaniu przeznaczo
nym  dla W arszawy usunięto na żądanie cenzury rosyjskiej a rtyku ł Józe
fa T retiaka pt. „Nieznany list Juliusza Słowackiego do ks. Adama Czar
toryskiego”). Eksponowana była też „Umowa Towarzystwa Literackiego 
jako wydaw cy «Pam iętnika Literackiego» z D rukarnią Polską we Lwo
w ie” z 1912 r. Następnie 6 tomów Dzieł Adama Mickiewicza. Lwów 
1893 - 1911.
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W dzięcznym wizualnie eksponatem  był ozdobny adres hołdowniczy 
Towarzystwa Literackiego do Józefa K allenbacha z 1912 r., umieszczo
ny  obok fotografii Profesora, w ykonanej przez J. Bułhaka.

Sprawozdania z czynności W ydziału Towarzystwa Literackiego  
im. A. Mickiewicza we Lwowie za lata 1893 - 1896; ... za lata 1900 - 1904; 
...za lata 1908 - 1910; ... za lata 1911 - 1913; ... za lata 1914 - 1917 zobrazo
wały całokształt prac Towarzystwa.

K ontynuacja prac Towarzystwa w wolnej Polsce (rok 1918 zaznaczo
no na wystawie elem entem  plastycznym ) pokazana została poprzez ciąg
łość wydaw nictwa „Pam iętnika Literackiego”, poprzez serię wydaw niczą 
Biblioteka „Pam iętnika L iterackiego”. Sporo m iejsca poświęcono Wieczo
rom „Pam iętnika L iterackiego”, eksponując m.in. zaproszenia na owe 
odczyty naukowe, odbywające się co miesiąc w Pracow ni Naukowej 
Zakładu Ossolińskich. Pokazano również wspólne zaproszenie Zakładu 
Ossolińskich i Towarzystwa Literackiego na otwarcie w ystaw y „Stulecie 
Pana Tadeusza” w 1934 r.

Ze specjalną uwagą potraktowano Zjazd Naukowy im. Ignacego K ra
sickiego, k tó ry  Towarzystwo L iterackie urządziło wspólnie z Zakładem  
Ossolińskich. Eksponowano tu  m.in. Zjazd Naukowy im. Ignacego Kra
sickiego we Lwowie w  dn. 8— 10 czerwca 1935 r. Księga referatów  pod 
red. Ludw ika Bernackiego. Lwów 1936.

Jubileusz 50-lecia Towarzystwa zaznaczono m.in. poprzez artyku ły  
W ilhelm a Bruchnalskiego i Bronisława Nadolskiego w „Pam iętniku 
L iterackim ” 1936 z. 3.

Spraw y finansowe Towarzystwa ilustrow ały m.in. Apel do członków  
Towarzystwa o punktualne wpłacenie składek  („Pam. L it.” 1931 z. 1) 
oraz B lankiet przekazu pocztowego (nie wypełniony) z nadrukiem  K onta 
czekowego Towarzystwa Literackiego we Lwowie.

Zaakcentowano też nową form ę działalności Towarzystwa, a m iano
wicie oddziały, zamieszczając ich spis na planszy (przed wojną działało 
8 oddziałów) oraz eksponując fotografię siedziby Oddziału Tarnowskiego 
i Księgę Protokołów Oddziału Warszawskiego, wypełnioną ręką W acława 
Borowego.

Okres w ojny i okupacji, k tóre ograniczyły, ale nie przerw ały działal
ności Towarzystwa, zaznaczono m.in. tekstam i: B. Nadolskiego („Pam. 
L it.” 1962 z. 3): „...A potem ruszyły tajne  zebrania... Były to znowuż 
dawne wieczory «Pam iętnika Literackiego», z tym  żeśmy się gromadzili 
nie w m urach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, lecz w pryw atnych 
m ieszkaniach” — i T. Mikulskiego (M iniatury krytyczne.  W arszawa 
1976): „...Będziemy długo pamiętać pierwszą niedzielę każdego miesiąca, 
kiedy schodziło się na zebranie mickiewiczowskie uliczką Celną ze S ta re 
go Rynku w W arszawie, uliczką Brzozową pod n r  12, do m ieszkania
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Ju lian a  Krzyżanowskiego. Tak wyraziło się wówczas rzadkie prawo 
polskiego życia: prawo kontynuacji”.

H istorię powojenną Towarzystwa rozpoczęto na wystawie od wspom
n ienia  E. Sawrym owicza („Pam. L it.” 1962 n r 3): „W gmachu tzw. po- 
rek torsk im , w jednej salce i dwóch m ałych klitkach, mieściło się Sem i
narium  Historii L ite ra tu ry  Polskiej, kierowane przez Juliana Krzyżanow
skiego. Tam  to zaczęło się zbierać, z inicjatyw y profesora, szczupłe grono 
osób związanych z dawnym  Towarzystwem  Literackim  i z sekcją polo
nistyczną I W ydziału Towarzystwa Naukowego W arszawskiego”. N astęp
n ie  przedstawiono Zjazd Naukow o-Literacki im. Bolesława Prusa, eks
ponując m.in.: odręczny list prof. Juliusza K leinera do Kom itetu O rgani
zacyjnego Zjazdu, dat.: „Lublin, 8 X  1945” ; Program  Zjazdu z dn. 29 - 30 
w rześnia 1946 r. (druk); zagajenie obrad prof. J. Krzyżanowskiego 
(masz. z odręcznym  dopisem). Odbył się wówczas pierwszy powojenny 
W alny Zjazd Towarzystwa Literackiego, k tóry  uchwalił S ta tu t i w ybrał 
Z arząd Główny.

Pokazano więc S ta tu ty  (w form ie maszynopisów): z roku 1946, za
tw ierdzony 13 V 1947 r.; z roku 1960, zatw ierdzony 1 7 II 1960 r., za
w ierający  sform ułowanie, że Towarzystwo posiada osobowość prawną; 
z roku 1966, zatw ierdzony 22 V 1967 r., mówiący m.in. o tym, że To
w arzystw o m a prawo przynależności do innych organizacji krajow ych 
i zagranicznych oraz ma prawo zatrudniania płatnych pracowników; 
z roku 1983, zatw ierdzony 2 VII 1984 r.

Następnie pokazano walne zjazdy i zjazdy delegatów oddziałów oraz 
na rad y  prezesów — poprzez zaproszenia, program y, afisze, plakaty, 
fotografie. Szczególną uwagę zwrócono na W alny Zjazd z 7 V 1950 r. 
w  W arszawie, k tóry  podjął uchw ały zm ieniające dotychczasowy profil 
działalności Towarzystwa. Głównym zadaniem  TLiAM miało stać się 
rozszerzenie pracy w środowisku nauczycielskim  i tworzenie nowych 
oddziałów. Pokazano też odbyty w dniach następnych Zjazd Polonistów. 
P rezen tu jąc  zjazdy, wyeksponowano tem aty  sesji naukowych, odbywa
nych  w ram ach zjazdów.

W yraźnie podkreślono udział Towarzystwa Literackiego w dyskusji 
n ad  program em  nauczania języka polskiego, od N arady Krakowskiej 
z 1932 r. poczynając, poprzez Konferencję Lubelską na tem at projektu  
program u 10-letniej szkoły średniej w r. 1975, poprzez o rok późniejszą 
Sesję O lsztyńską na tem at kształcenia polonistycznego, następnie 
I Ogólnopolski Sejm ik Polonistyczny w 1976 r. w Piotrkowie T rybunal
skim  i Sesja w Poznaniu w 1978 r. na tem at „Model podręcznika języka 
polskiego w zreform owanej szkole średn iej”, aż do Rezolucji Zjazdu 
Delegatów Oddziałów w Płocku we w rześniu 1980 r., gdzie spraw ie 
kształcenia polonistycznego poświęcono wiele miejsca.



—  152 —

Poprzez afisze dość obszernie przedstawiono jedną z podstawowych 
form  działalności Towarzystwa, a mianowicie w ykłady publiczne i od
czyty, zwracając szczególną uwagę na Rok Mickiewiczowski — 1955. 
Pokazano też list Towarzystwa Literackiego w sprawie odbudowy pomni
ka w W arszawie, dat.: „20 lutego 1948 r .’\

Następnie przedstawiono w ydaw nictwa Towarzystwa, a więc w ybrane 
num ery  „Pam iętnika L iterackiego” z la t 1946 - 1952; „Rocznik Towarzy
stw a Literackiego im. Adama Mickiewicza” R. 1966 n r 1 oraz kilka 
roczników następnych; ostatnią pozycję serii Biblioteka „Pam iętnika 
L iterackiego” — Zofia Swidwińska: Bibliografia „Pamiętnika Literackie
go” i „Pamiętnika Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 
1887 -  1939. W arszawa 1948; Juliusz Słowacki: Dzieła. W ydanie przygo
tow ane przez Towarzystwo L iterackie im. A. Mickiewicza, pod red. 
J. Krzyżanowskiego. W rocław 1949 t. 1 - 12; w ybrane pozycje z serii 
wydaw niczej Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza.

W części kończącej wystawę na planszach umieszczono spisy: Prezesi 
Zarządu Głównego 1886 - 1986; Członkowie honorowi Towarzystwa L ite
rackiego; Powojenne Oddziały Towarzystwa (w liczbie 45).

K ażdy z działających oddziałów został na wystawie pokazany przy
najm niej jednym  eksponatem. Najczęściej były to: wydaw nictwa W ar
szawa, Lublin, Częstochowa, Rzeszów), medale (Olsztyn), Księgi proto
kółów i Księgi rachunkow e (Poznań), zaproszenia na zebrania, na sesje 
naukowe, na odczyty, p lakaty i afisze, fotografie.

W ystawę zam ykały m ateriały  ze Zjazdu Jubileuszowego we W rocła
wiu 24 - 25 X 1986 r.

W powyższym sprawozdaniu świadomie obszerniej potraktowano 
część historyczną, m.in. dlatego, że m ateriały  do tego okresu nie są 
najłatw iej dostępne. M ateriały pochodziły ze zbiorów Muzeum L ite ra tu ry  
im. A. Mickieiwicza (głównie z księgozbioru A leksandra Semkowicza), 
Biblioteki Narodowej, Biblioteki Ossolińskich, Zarządu Głównego To
w arzystw a Literackiego im. A. Mickiewicza, Oddziałów Towarzystwa, 
zbiorów pryw atnych, m.in. profesorów J. Krzyżanowskiego i Z. Libery.

Scenariusz: Wiesława Kordaczuk, Anna M. Wolińska; konsultacja 
naukowa: Roman Loth, Stanisław Fita; Konsultacja plastyczna: Marta 
Engelart; komisarz: Jakub Z. Lichański.


