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MUZEUM LITERATURY IM. ADAM A MICKIEWICZA

Warszawskie Muzeum Literatury im. Adama Miokiewioza może 
się poszczycić wieloletnim już i oennym dorobkiem w dziedzi
nie gromadzenia 1 naukowego opraoowywanla dokumentów związa
nych z historią literatury polskiej III i XX w. oraz w dzie
dzinie popularyzacji literatury. W ostatnich lataoh stało się 
również instytuoją ooraz aktywniej uozestnlozącą we współozes- 
nym żyoiu literaokim. .

Powstało w grudniu 1950 r. jako Muzeum Miokiewioza i Sło
wackiego - maleńka wówczas plaoówka, kierowana przez Aleksan
dra Semkowioza, mieściła się przy Muzeum Historyoznym.Do swej 
obecnej siedziby, przy Rynku Starego Miasta, źostało przenie
sione w r. 1952, a w 1960 oddano do jego dyspozycji czteiy dal
sze kamieniczki, od ulioy Brzozowej. Podstawę' zbiorów rozwija- 
jąoej się instytuoji stanowił spadek po Marli z Miokiewiozów 
Goreoklej oraz depozyty 1 przekazy Mloklewiozowskle z innych 
muzeów. Zbiory te związane więo były przede wszystkim zposta- 
oią Miokiewioza i epoką Romantyzmu. W r. 1956, po uroczystoś
ciach związanych z setną rooznioą śmierci poety i po zorgani
zowaniu (w listopadzie 1955) stałej Wystawy Mickiewiczowskiej, 
Instytucja została przemianowana na Muzeum Adama Miokiewioza.

Była to wówczas placówka typu biograficzno-literacklego, 
która w miarę rozszerzania się zakresu zbiorów przekształcała 
się stopniowo w muzeum historycznoliterackie. Zwłaszcza po'r. 
1960 zaczęły tu wpływać muzealia związane z późniejszymi epo
kami literaokimi: Pozytywizmem, Młodą Polską, XX-leoiem mię
dzywojennym.

Po śmierci Aleksandra Semkowicza (1954) na stanowisko dy
rektora Muzeum powołany został Leonard Podhorski-Okołów, a po 
nim Adam Mauersberger, który starał się związać Muzeum rów-



- 150 -

nież z najnowszą historią literatury. W wyniku jego zabiegów pod 
opieką Muzeum znalazł się w r. 1962 gabinet i księgozbiór Ju
liana Tuwima (przekazane jako depozyt przez żonę poety), a na
stępnie gabinet i archiwum Marii Dąbrowskiej v1966) oraz gabi
net i księgozbiór Leopolda Staffa (1970). '.7 chwili obecnej te 
trzy gabinety stanowią fragment stałej ekspozycji muzealnej.

Prawo do gromadzenia eksponatów związanych z rozwojem lite
ratury polskiej aż do współczesnośoi zostało ostatecznie usank
cjonowane przez ponowną zmianę nazwy placówki na Muzeum Litera
tury im. Adama Mickiewicza, która to zmiana nastąpiła 14 grud
nia 1971 r., na wniosek Warszawskiego Oddziału Związku Litera
tów Polskich. W chwili obeonej (m.in. dzięki śoisłej współpracy 
z ZLP) Muzeum - kierowane od r. 1972 przez Janusza Odrowąża- 
-Pieniążka - gromadzi autografy i różnego typu archiwalia zwią
zane z literaturą współczesną, powiększając też ciągle zasób mu
zealiów dotyczących Romantyzmu i następnych epok literackioh. 
Jego oddziałami są Muzeum Władysława Broniewskiego w Warszawie 
i Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie. Muzeum Mickiewicza wyposażyło 
również i otoozyło merytoryczną opieką Muzeum Romantyzmu w Opi
nogórze. Muzeum Literatury planuje urządzenie nowej ekspozyoji 
w domu, w którym przebywał Mickiewicz w Stambule.

Placówka gromadzi rękopisy, autografy, pierwodruki, książki 
o wartośoi bibliofilskiej, kolekcje książkowe posiadające war
tość historyczną lub artystyczną, mapy, plany, ryciny, oprawy 
oraz pracownie i warsztaty poszczególnych pisarzy, a także do
kumenty i przedmioty związane z ich życiem i działalnością.Sta
nowi więo m.in. nieocenioną skarbnicę materiałów niezbędnych w 
pracy historyka literatury. Znajdują się tu m.in. bogate zbio
ry rękopisów z okresu Romantyzmu (autograf "Grażyny" i innych 
utworów oraz listów Miokiewioza, korespondencja Wereszczaków, 
Malewskich, Szymanowskich, W.Mickiewicza, archiwum Filomatów, 
A.Towiańskiego, L.Orpiszewskiego, autografy T.Lenartowicza), a 
także rękopisy związane z późniejszymi epokami literackimi,m.in. 
wielkie zespoły autografów S.Żeromskiego, T.Kicińskiego, E.Ze
gadłowicza, Z.Nałkowskiej, J.Czechowioza, L.Szenwalda, W.Macha, 
J.Zawieyskiego, L.Kruczkowskiego.

Biblioteka Muzeum, licząca ponad 80 tys. woluminów,gromadzi 
wszystkie wydania dzieł oraz opracowań twórczości Miokiewicza i 
Słowackiego. W stosunku do dorobku innyoh pisarzy selekcja jest
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nieco ostrzejsza - kryterium wyboru stanowi tu: pierwodruk, eg
zemplarz z zachowaną okładką wydawniczą i jej odmianami» wydanie 
ilustrowane, wydanie rzadkie (zwłaszcza powstałe za życia pisa
rza), egzemplarz z dedykacją, z marginaliami rękopiśmiennymi, z 
oiekawą proweniencją, druk o zabytkowej oprawie,o pięknej sza
cie graficznej itp. W skład zbiorów bibliotecznych wchodzą rów
nież ’kolekcje książkowe, których jest w chwili obecnej siedem: 
księgozbiór Aleksandra Semkowicza (o charakterze mickiewiczow
skim), biblioteka paryskiego Muzeum Adama Mickiewicza, fragment 
paryskiej Biblioteki Polskiej oraz księgozbiory Tuwima, Nałkow
skiej, Dąbrowskiej i Staffa. Księgozbiory owe - cenne ze wzglę
du na historyczną wartość całości oraz zawarte w nich, rzadkie 
niekiedy, wydania, piękne oprawy, a także dedykacje,marginalia, 
zakreślenia zawarte w poszczególnych egzemplarzach - zostały w 
bibliotece starannie wyodrębnione, a nawet przeohowywane są w 
specjalnych pomieszczeniach. Każdy zainteresowany badaniami li
terackimi może korzystać zarówno z książek, jak z rękopisów bę
dących własnością Muzeum. Są one udostępniane *w ozytelni, czyn
ne j codziennie w godz. od 9-15, we środy i czwartki- do 19. Bi
blioteka dysponuje ponadto potrzebnymi w pracy naukowej kompen
diami oraz opracowaniami z, dziedziny nauki o literaturze, mu
zealnictwa i historii sztuki. ' “

Zbiory muzealne udostępniane są szerszej publiczności po
przez wystawy. Muzeum dysponuje trzema ciągami sal wystawowych. 
Jeden z nich zajmuje stała ekspozycja Mickiewiczowska, która w 
r. 1975 zostanie zmieniona i uzupełniona nowymi nabytkami.’.7 po
zostałych salach organizuje się czasowe wystawy o różnorodnej 
tematyce literackiej, imponujące bogactwem eksponatów, efektow
nie skomponowane, najczęściej przy użyciu nowoczesnych środków 
audiowizualnych: filmu,muzyki, plastyki, nagrań utworów. lite
rackich. Nic tu nie przypomina przysłowiowej martwoty muzealnych 
galerii. Dość przypomnieć z bogatej tradycji działalności Mu
zeum w tej dziedzinie wystawy poświęcone Cyprianowi Norwidowi 
(1958), Juliuszowi Słowackiemu (1959), Ignacemu Krasickiemu 
(1961), obfitującą w przepiękne varsavlana wystawęnOficyna Pru
sa" (1982), "Józef Ignacy Kraszewski w 150-lecie urodzin"(1962), 
"Janusz Korczak" (1962), "Powstanie styczniowe" (1963), "Stefan 
Żeromski w 100-lecie urodzin" (1964), "Panorama ^Popiołów^ " - 
cieszącą się ogromnym powodzeniem wystawę rekwizytów do filmu
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■Popioły" (1967), "Erato - Kaliope - Melpomena - Polihymnia - 
Klio", wystawę zorganizowaną z okazji 1000-lecia Państwa Pol
skiego (1966), wystawę rysunków i grafiki 'Brunona Schulza(l967), 
"Cyprian Norwid* (1970).

Wystawy roku 1973 to: "Leon Kruczkowski" (od września 1972), 
"Tadeusz Breza*, "Władysław Syrokomla w 150-lecie urodzin", 
"Sens poetycki" (wystawa poświęcona J.Przybosiowi), bibliofil
ska wystawa "Książka piękna" - w zvriązku z VII Kongresem Bi
bliofilów, "Kłoda Polska i Boy", wreszcie "Inspiracja twórcza". 
Na rok 1974 zaplanowane są ekspozycje poświęcone Jarosławowi 
Iwaszkiewiczowi w 80-lecie urodzin, Józefowi Conradowi w 50- 
-lecie śmieroi i poezji XXX-lecia Polski Ludowej oraz udział w 
wystawie zorganizowanej w Muzeum Narodowym w Warszawie "Muzea 
w służbie społeczeństwa".

Aktywność Muzeum w dziedzinie popularyzaoji literatury i 
muzealnictwa historycznoliterackiego zwiększa się z roku na 
rok. Oprócz wystaw organizowane są tu praktyki studenokie,kon
ferencje z nauczycielami, specjalne szkolenie dla przewodników 
PTTK oraz imprezy przeznaczone dla szerokioh kręgów miłośników 
literatury. Wielkim powodzeniem oieszyły się koncerty poetyc
kie, m.in. "Ballady i romanse" (powtarzany trzykrotnie), "Fry
deryk Chopin", "Władysław Broniewski", "Wiersze i piosenki 
^Zielonego Balonika <£ ”•

Od r. 1972 Muzeum, wspólnie z Warszawskim Oddziałem ZLP, 
organizuje tzw. "wieczory pamięci" wybitnych twóroów. Dotych
czasowe spotkania poświęcone były: Leonowi Kruczkowskiemu,Ste
fanowi Flukowskiemu, Brunonowi Schulzowi, Władysławowi Broniew
skiemu, Tadeuszowi Brezie, Karolowi Irzykowskiemu, Poli Goja
wiczyńskiej, Józefowi Czechowiczowi, Michałowi Choromańskiemu, 
Witoldowi Gombrowiczowi, Wiktorowi Gomuliokiemu,Edwardowi Szy
mańskiemu, Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu, Julianowi Tu
wimowi, Stanisławowi Piętakowi. "Wieozorom" towarzyszyły zwyk
le małe wystawy dotyczące twórozości pisarzy.

Przy omawianiu działalności Muzeum nie można pominąć - 0- 
pracowywanych we własnym zakresie i na podstawie własnych zbio
rów - wydawnictw bibliofilskich, spośród których na szczególną 
uwagę zasługują: "Teka Brunona Schulza", "Dedykacje Juliana Tu
wima", " ^Wiersze^ Władysława Broniewskiego", " )^0da ćo 
młodości^ Adama Mickiewicza", katalog wystawy "Inspirac ja twór
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cza" i "Nieznany list Adama Mickiewicza" (do Eustachego Janusz
kiewicza^1, wydany bibliofilsko w 150-leoie pierwszego tomiku 
"Poezji" Mickiewicza (1972).

Wystawy

"Młoda Polska i Boy". (Scenariusz: Janina Wiercińska i Wiesław 
Juszczak. Komisarz Wojciech Chmurzyński. Projekt i opracowanie 
plastyczne Krzysztof Burnatowicz. Konsultacja Franciszek Staro
wieyski).

Wystawa "Młoda Polska i Boy" mówi przede wszystkim o Mło
dej Polsce widzianej oczami Boya, ale również o samym Boyu i 
jego uozestnictwie w epoce. Rozmaitość i różnorodność ekspona
tów, zmienność tematyki, nastroju, oświetlenia, kolorystyki po
szczególnych sal - wszystko to stanowi ekwiwalent zawartego w 
"Słówkaoh", "Znaszli ten kraj", i "Ludziach żywych" złożonego 
obrazu polskiego* "fin de sieole^".

Wystawa jest dwupoziomowa. Na parterze i schodach prowadzą
cych do galerii na piętrze dominuje tonacja mroozna i posępna, 
wywodząoa się z ducha Przybyszewskiego i jego cyganerii, opisa
nej na kartach "Znaszli ten kraj". Krakowskie "dzieci szatana" 
i ich przywódca patronują również intenojora "epatowania fili
stra", zrealizowanym przez twóroów wystawy ze znakomitym wyozu- 
oiem stylu epoki zarówno w kompozycji kolorystyozno-plastycznej, 
jak w doborze eksponatów, wśród których znalazły się przedmioty 
tak nieoczekiwane, czy nawet szokujące, jak trupia czaszka i em
brion ludzki umieszczony na stole ohirurgicznym z przełomu XIX 
wieku.

Wszystko to znakomicie kontrastuje z bogactwem kolorystyki 
zgromadzonych na piętrze dzieł malarskich, a nade wszystko z o- 
szałamiająoym i żywym do dziś humorem promieniującym z dokumen
tów dotyczących "Zielonego Balonika", ze znakomitych karykatur, 
rysunków satyrycznych, fraszek i piosenek młodopolskich artys
tów. Twórcom wystawy chodziło bowiem nie tyle o "epatowanie", il^ 
o zaproszenie do wspólnej zabawy, polegającej na wkroczeniu
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atmosferę zamkniętej już dziś, a przecież ciągle cieszącej się 
zainteresowaniem, epoki, w świat wyczarowany przez Boy a w^Zn a sz
li ten kraj" ozy w "Ludziach żywych", w owe " ^>Genezis z du- 
cha^j pomieszane z knajpą". Doskonale wybrane fragmenty pism 
piewcy krakowskiej moderny stanowią też komentarz do wszystkich 
działów wystawy.

Liczba eksponatów zgromadzonych w kilkunastu niewielkicn 
salkaoh jest imponująca, Kałą tylko iok część stanowią listy,bi
bliofilskie wydania książek, fotografie rodziny i przyjaciół, 
dokumenty dotyczące studiów i działalności lekarskiej Boya. 0- 
mieszczono je przede wszystkim na parterze. Prawdziwe skarby 
znajdują się na piętrze. Nie sposób wymienić wszystkich, ale 
nie można nie wspomnieć o zbiorze portretów uczestników i współ
twórców Młodej Polski, malowanych przez wybitnych artystów epo
ki. Znajduje się wśród nich słynna seria portretowa Wyspiań
skiego, a z pozostałych malarzy dość wymienić nazwiska Malczew
skiego, Wyczółkowskiego ozy Wojtkiewicza. Oprócz portretów wy
stawa imponuje bogactwem karykatur, wśród których wyróżnia się 
seria stylizowanyoh, barwnych karykatur Sichulskiego, przedsta
wiających Micińskiego, Eydla, Tarnowskiego, Malczewskiego, Je
rzego Leszczyńskiego^ Zaproszenia z zabawnymi tekstami i rysun
kami, oryginalne główki lalek szopkowych i ich odlewy gipsowe i 
znowu karykatury zgromadzone w sali poświęconej "Zielonemu Ba
lonikowi", w której obejrzeć można również rzadkie już dziś eg
zemplarze wydawnictw satyrycznych Młodej Polski. I rogu tej sa
mej sali umieszczono stolik i fotele ze słynnej kawiarni Micha
lika, w której odbywały się występy kabaretu. Organizatorzy wy
stawy nie zapomnieli również o "bohaterskim" stroju artystów e
poki: ozarny kapelusz i peleryna królują w gablocie pośrodku wy
stawowego pasażu.

Wystawa obejmuje także ciekawy dział teatraliów, w którym 
znalazło się m.in. kilka oryginalnych afiszów, znakomite auto- 
litografie Prycza, Sichulskiego, Wojtkiewicza, przedstawiające 
aktorów i soeny z wystawianyoh wówczas sztuk modernistycznych. 
Osobną gablotę poświęcono "Weselu" - znajduje sią tam m.in. za
bawny zbiór pocztówek przedstawiających postacie i sceny z ira- 
matu. Zaprezentowano również wszystko, co się zachowało z ory
ginalnych kostiumów z krakowskiej i warszawskiej premiery KHe-
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sela". Piękny Jest też secesyjny salonik, w którym znajdują się 
m.in. meble projektu Stanisława tfysolarskiego.

"Zielony Balonik", nazwiska artystów, komentarze 3oya raz pc 
raz przypominają o Krakowie. Mimo to Młoda Polska przedstawiona 
w Muzeum Literatury jest raczej eksterytorialna: na wystawie od
czuwa się brak owej krakowskiej scenerii, tak sugestywnie przed
stawionej w "Ludziach żywych". Jest Paryż, któremu poświęcone 
urządzoną nader skromnymi środkami, ale bardzo piękną salkę,tym 
większa więc szkoda, że autorzy wystawy zapomnieli o Krakowie - 
wizja "stolicy" polskiej moderny wypadłaby z pewnośoiąnie mniej 
sugestywnie.

"Inspiracja twórcza". (Komisarz wystawy kustosz Zofia Wolska. 
Opracowanie plastyczne: Witold Błażejowski. Projekt graficzny: 
Jan Heydrioh).

Wystawa "Inspiracja twórcza" została zorganizowana wspólnie 
z FEN-Clubem polskim i z inicjatywy tej instytucji. Przedstawia 
ona fragmenty warsztatu twórczego działająoych współcześnie poe
tów trzech pokoleń, przedstawicieli różnych szkół poetyckich. 
Zgromadzone to, nadesłane przez twóroów, kolejne wersje ioh u
tworów - maszynopisy lub rękopisy, z autorskimi poprawkami - 
ukazują drogę wiodącą do ostatecznego ukształtowania się formy 
wiersza; komentarze odautorskie odsłaniają genezę utworów lub 
niekiedy bardziej rozbudowaną refleksję dotyczącą procesu twór
czego; znalazły się też przedmioty, które grały rolę inspirują
cą w jakimś momencie tego procesu. Te ostatnie zaskakują różno
rodnością, a niekiedy - codziennością: obok reprodukcji dzieł 
sztuki czy architektury pojawia się np. nóż do przecinania pa
pieru, paczka papierosów, lampa karbidowa ozy gałąź ohoiny. Ce
le i zadania wystawy wyjaśnia Jan Parandowski w komentarzu do 
ekspozycji, pisząc: "Niezliozonymi i niespodzianymi drogami za
skakuje twóroę myśl i obraz, który wnet zamienia się w utwór, 
i odtąd nikt, nawet on sam, nie zatroszozy się o to,co było po- 
ozątkiem rzeozy, żyjąoej w podziwie współczesnych i pamięci po
tomnych. Przez długie wieki nikt się tym nie zajmował, było na
wet zbędną i niewłaściwą niedyskrecją szukać w artyśoie zaląż
ków, początków jego dzieł, tyoh okruchów, które wymiata po skoń
czonym dziele. Przez te uprzedzenia pozbawiono historią litera
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tury i psychologią twórczości nieocenionych wyznań i świadectw, 
[• • •) "•

Przedstawione na wystawie utwory i komentarze zostały wy
drukowane w katalogu, wydanym przez Muzeum Literatury.

Wystawa stanowi novum w działalności Muzeum, które - jak pi
sze we wstąpię do katalogu dyrektor tej instytucji, Janusz Od- 
rowąż-Pieniążek - przestało ograniozać sią do minionych zamk
niętych epok literatury i coraz żywiej zaczyna współuczestni
czyć w bieżącym żyoiu llteraokim. Wyrazem tych właśnie ambicji 
było" również spotkanie z wybitnym przedstawicielem polskiej a
wangardy Janem Brzękowskim, które odbyło sią 2 5 września 1973r. 
z okazji 70-leoia tego poety, oraz otwarta na początku rb. wy
stawa poświąoona Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, w 80 rocznicą je
go urodzin.

Br Hanna Filipkowska


