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W m aju  1986 r. m inęło sto lat od chwili, k iedy to  grono hum anistów  
lwowskich, polonistów, literatów  i historyków powołało do życia Towa
rzystw o L iterackie im. Adam a Mickiewicza. Było to  nie tylko w ydarze
nie w  dziejach życia ku lturalnego  narodu, ale także akt o charakterze 
politycznym. Oto w okresie niewoli, w stolicy Galicji, powstaje stow a
rzyszenie naukowe, k tó re  jako patrona obiera Adama Mickiewicza, poetę 
będącego symbolem pragnień niepodległościowych i w yrazem  najszczyt
niejszych ideałów narodowych. Dzieła wieszcza bowiem, bo tak  się w tedy 
nazywało Mickiewicza, Konrad Wallenrod, Dziady, Księgi narodu polskie
go i pielgrzymstwa polskiego, Pan Tadeusz  skupiały myśli i uczucia na 
najw ażniejszej sprawie, jaką była wolność i niepodległość Polski.

Początkowo Towarzystwo zajmowało się badaniem  życia i twórczości 
Mickiewicza. Wydawało „Pam iętnik Tow arzystw a” i organizowało od
czyty i wykłady, sporządziło krytyczne, n iestety  nieukończone w ydanie 
dzieł poety, których sześć tomów ukazało się w latach 1893 - 1910. 
Przedstaw iciele Towarzystwa uczestniczyli w uroczystościach sprow adze
nia prochów Mickiewicza na Wawel.

Działalność Towarzystwa nie ograniczała się jedynie do terenu  Lwo
wa. Jego członkowie pochodzili także z ziem innych zaborów i spoza 
granic daw nej Rzeczypospolitej. Do m iary  symbolu urasta list w arszaw 
skiego adwokata, litera ta  i m iłośnika litera tu ry , Leopolda M eyeta do 
W ładysława Bełzy, lwowianina, poety i sekretarza Towarzystwa z prośbą, 
ażeby na listę jego członków wpisał Elizę Orzeszkową, znakomitą pisarkę, 
m ieszkankę Grodna. Towarzystwo okazało się instytucją, która potrafiła 
przełam ywać bariery  zaborów i starała  się łączyć badaczy i m iłośników 
lite ra tu ry  polskiej w jednej naukowej organizacji.

Z czasem cele i zadania Towarzystwa poszerzyły się, bowiem objęły  
one badania nad całym piśm iennictwem  polskim od czasów najdaw nie j
szych do początków w ieku XX. W raz z rozszerzeniem celów i zadań 
zmienił swą nazwę organ literacki Towarzystwa. „Pam iętnik Tow arzy
stw a Literackiego im. Adama Mickiewicza” przekształcił się w „Pam ięt



nik L iterack i”, od tego czasu najpoważniejsze w Polsce czasopismo hi
storycznoliterackie. Przeniesienie akcentu z badań nad życiem i tw ó r
czością Mickiewicza na całość lite ra tu ry  polskiej i jej dziejów  miało 
także swoje symboliczne znaczenie. L iteratu ra  w  świadomości k u ltu ra l
nej początków XX w. była tą  dziedziną sztuki, która najpełniej może 
i najw yraziściej zarazem odzwierciedlała losy narodu, a jej badanie sta
wało się na tu ra lnym  obowiązkiem obywatelskim. Po prostu badania nad 
dziejam i lite ra tu ry  ojczystej, podobnie jak badania nad historią narodu, 
były świadectwem  jego żywotności i dojrzałości ku lturalnej.

Nowy rozdział w  dziejach Towarzystwa rozpoczął się w roku 1918, 
z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości. W nowych w arunkach 
Towarzystwo rozwinęło swoją działalność. Pow stały nowe oddziały, m.in. 
w W arszawie, Poznaniu, Wilnie, Katowicach. Oddział w Krakowie pod 
przew odnictw em  Ignacego Chrzanowskiego odznaczał się szczególną ak ty 
wnością. Rósł au to ry te t Towarzystwa. W acław Borowy, uzasadniając 
w swoim referacie program ow ym  potrzebę założenia oddziału w W arsza
wie, dowodził, że powinien „on odegrać poważną rolę kulturalno-społecz- 
ną, stając się — jako insty tucja  popularyzująca naukę — jednym  z og
nisk /przeciwdziałania w ybujałem u, do bezecności nonszalanckiem u a cza
sem w ręcz w ojującem u dyletantyzm ow i...”

W okresie m iędzywojennym  Towarzystwo, kontynuując tradycję  
dawniejszą, organizowało — oprócz zwykłych zebrań naukowych — więk
sze sesje poświęcone zagadnieniom historii i teorii literatu ry . Na forum  
Tow arzystw a odbyw ały się głośne swego czasu dyskusje metodologiczne 
dotyczące sposobu in terp retacji zjawisk literackich, a  także dyskusje na 
tem at kształcenia polonistów na studiach uniwersyteckich. Oprócz cza
sopisma Towarzystwo wydawało Bibliotekę Pam iętnika Literackiego, 
w  której ukazały się dzieła Mieczysława Brahm era, Bronisława G ubryno- 
wicza, Tadeusza Makowieckiego, Ju liana Krzyżanowskiego i Bogdana 
Suchodolskiego. W tym  czasie także Towarzystwo zaczęło przekształcać 
się z in sty tucji elitarnej w stowarzyszenie bardziej dem okratyczne, po
nieważ do jego szeregów oprócz pracowników uniw ersytetów  zaczęli 
napływać w większej liczbie nauczyciele szkół średnich, bibliotekarze 
i zwykli m iłośnicy litera tu ry .

W czasie okupacji hitlerow skiej Towarzystwo zeszło do podziemia 
kontynuując pracę naukową i oświatową. Jak  dowodzą zapisy pam iętn i
karskie, zarówno we Lwowie, jak  i w W arszawie odbywały się w p ry 
w atnych m ieszkaniach zebrania, na których członkowie wygłaszali refe
ra ty  i dyskutow ali różnorodne zagadnienia literackie.

Po zakończeniu w ojny Towarzystwo natychm iast rozpoczęło swoją 
działalność. Zarząd Główny przeniósł się ze Lwowa do W arszawy. Sieć 
oddziałów objęła niem al całą Rzeczpospolitą, a pośród celów i zadań
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Tow arzystw a znaczenia nabrała teraz troska o program  edukacji poloni
stycznej, pomoc nuczycielom w realizacji program u nauczania. H istoria 
Tow arzystw a w okresie ostatnich czterdziestu lat obfitowała w różnego 
rodzaju  w ydarzenia, nie zawsze dla niego pomyślne. W sumie jednak 
osiągnięcia Tow arzystw a nie są chyba małe. Konferencje i zjazdy nauko
we odbyw ają się nie tylko w większych ośrodkach uniwersyteckich, ale 
także w  m niejszych m iastach, jak Częstochowa, Kalisz, Łomża, Olsztyn, 
Opole, P io trków  Trybunalski, Płock, Rzeszów, Tarnów. Pod patronatem  
Tow arzystw a ukazały się trzy  wydania Dzieł Juliusza Słowackiego pod 
redakcją Ju liana Krzyżanowskiego. „Pam iętnik L iteracki” przekazany 
został w prawdzie Instytutow i Badań Literackich PAN, ale pow stał 
Rocznik Tow arzystw a Literackiego im. Adama Mickiewicza”. P rzesta ły  

wychodzić tom y Biblioteki Pam iętnika Literackiego, ale na jej m iejscu 
pojaw iła się Biblioteka Towarzystwa, w której ukazało się kilkanaście 
książek starannie przygotownych przez W ydawnictwo Zakładu Narodo
wego im. Ossolińskich. Przy współpracy naszego towarzystwa ukazuje 
się od w ielu la t „Polonistyka”, pismo dla nauczycieli, w którym  ogłaszają 
rozpraw y i a rtyku ły  członkowie Towarzystwa. Widoczny jest udział To
w arzystw a i jego członków w pracach nad program em  języka polskiego 
w szkole .podstawowej i średniej. Poszczególne oddziały, jak na przykład 
Oddział Częstochowski lub Przem yski, organizują własną działalność 
wydawniczą, związaną głównie z badaniam i regionalnym i. Towarzystwo 
objęło opiekę nad nowym  pełnym  wydaniem Dzieł Mickiewicza, które 
ukaże się nakładem  Spółdzielni W ydawniczej „Czytelnik”. Oddział W ar
szawski pa tronu je  Małej Bibliotece L iteratu ry  Polskiej, k tórej tom ik 
pierw szy Księgi narodu polskiego i pielgrzym stw a polskiego ukazał się 
niedawno. Z in ic ja tyw y Oddziału W arszawskiego i przy jego współ
pracy Państw ow y Insty tu t W ydawniczy wydał kilka tomików o charak 
terze bibliofilskim, dedykowanych starszym  polonistom. Poprzez działające 
w łonie Tow arzystw a komisje: kom paratystyczną i krytyki lite ra tu ry  
współczesnej rozw ijają się zainteresowania specjalistyczne: w pierwszym  
wypadku dotyczą one problemów litera tu ry  porównawczej, w drugim  — 
analizy zjawisk współczesnych, które niepokoją um ysły i budzą ożywione 
dyskusje.

Kiedy czyta się dzieje naszego Towarzystwa opracowane przez iego 
historyków: Bronisława Nadolskiego, Edm unda Jankowskiego, Eugeniusza 
Sawrymowicza, Ryszarda Wojciechowskiego i Stanisław a Fitę, odnosi się 
wrażenie, że Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza spełniało 
w życiu naukow ym  k raju  w ciągu stu lat swego istnienia pożyteczną 
i ważną funkcję społeczno-kulturalną. Wnosiło ferm ent in telek tualny  do 
życia naukowego, do środowiska polonistycznego, ożywiało dawne postacie
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litera tu ry , rozwijało zainteresowania historycznoliterackie. Można by po
wiedzieć nieco uroczyście: stało na straży  k u ltu ry  narodowej.

I jeszcze jedna refleksja nasuwa się w czasie rozm yślań nad historią 
Towarzystwa. Miało ono w swoim gronie w ybitnych działaczy, którzy 
bezinteresownie, w imię racji nadrzędnych i wartości ogólnohum anistycz- 
nych przyczynili _ się do tego, że Towarzystwo przetrw ało  trudne lata 
niewoli, pierwszej i drugiej w ojny światowej, potrafiło przełam ywać 
różnorodne przeszkody i przeciwności, pracować dla rozwoju polonistyki 
i um acniania hum anistycznych wartości. W ystarczy przypom nieć nazwi
ska znakomitych uczonych i historyków litera tu ry , jak Roman Piłat, 
W ilhelm Bruchnalski, W iktor Hahn, Juliusz K leiner, Ju lian  Krzyżanow
ski, b y . uświadomić sobie skalę wartości i m iarę ich indywidualnego zna
czenia. A przecież oprócz tych najczynniejszych działali jeszcze inni, jak 
Franciszek Bielak, W acław Borowy, Ignacy Chrzanowski, W ładysław Dłu
gosz, Tadeusz M ikulski, Stanisław  Pigoń, Leon Płoszewski, Roman Pol- 
lak, Stanisław  Rutkowski, Eugeniusz Sawrymowicz, Andrzej Bukowski, 
K onrad Górski, Edmund Jankowski, Jan ina Kulczycka-Saloni, Jadwiga 
Lind er, Józef M ikołajtis, Czesław Zgorzelski, by ograniczyć się do kilku
nastu  nazwisk, wśród których w idnieją też i seniorzy do tej pory z To
warzystwem  uczuciowo związani.

Pow staje pytanie, czym ma być Towarzystwo dzisiaj, hic et nunc, 
w końcu wieku dwudziestego i w wieku dw udziestym  pierwszym, 
w okresie wzmożonej działalności instytucji oficjalnych, państwowych, 
jak  Insty tu t Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, U niw ersytety 
i Wyższe Szkoły Pedagogiczne, które upraw iają badania literackie i zaj
m ują  się także ich 'upowszechnianiem. Stowarzyszenie zajm uje się, jak 
to określa s ta tu t: 1) naukowym badaniem  dziejów piśm iennictw a polskie
go ze szczególnym uwzględnieniem  twórczości Adam a Mickiewicza 
i współczesnego m u ruchu  umysłowego, 2) budzeniem  zamiłowania do 
lite ra tu ry  polskiej i naukowym  pogłębieniem jej znajomości 3) troską 
o program  edukacji polonistycznej i form y jej realizacji.

By na to pytanie odpowiedzieć, należy przedtem  zastanowić się nad 
tym, co oznacza dzisiaj badanie dziejów piśm iennictw a i jakie m iejsce 
zajm uje w kulturze współczesnej litera tu ra  piękna, k tóra ryw alizuje ze 
środkam i audiowizualnym i w dotarciu do umysłów, uczuć i wyobrażeń 
odbiorców.

L iteratu ra  odgrywała przez długie lata w  Polsce szczególną rolę. Była 
„arką przym ierza m iędzy daw nym i i młodszymi la ty ” , „krzepiła serca”, 
kształtow ała sumienia ludzkie. Stanowiła źródło przeżyć estetycznych. 
Trudno orzec w .sposób jednoznaczny, czym jest lite ra tu ra  dzisiaj i jakie 
perspektyw y rysu ją  się przed jej przyszłością. Możemy jednak z pewnoś
cią wyrazić przekonanie, że wciąż jest potężną dźwignią życia duchowego,
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stanow i ważny czynnik insp iracji w  sferze m oralości i działań społecz
nych oraz niezastąpiony jak  dotychczas środek kształtow ania wrażliwości 
uczuciowej i estetycznej. Bez lite ra tu ry  trudno byłoby wyobrazić sobie 
działalność radia, telewizji i filmu. L iteratu ra, jak  każde zjawisko ku l
tury , wymaga zrozumienia, zbadania, przybliżenia. Cóż bowiem oznacza 
dzisiaj badanie dziejów piśm iennictw a polskiego, jak  nie poszukiwanie 
wartości m oralnych, narodowych, społecznych i estetycznych, które wzbo
gacają życie duchowe i dostarczają satysfakcji wyższego rzędu?

Metody, za pomocą k tórych  staram y się zjaw iska literackie tłum a
czyć, określają zarazem ich znaczenie i m iejsce w  kulturze, odsłaniają 
wartości ukryte, pomagają zrozumieć myśli w  kontekście filozoficznym 
i historycznym, opisują kształt artystyczny dzieła literackiego w ka te 
goriach poetyki i stylistyki. Towarzystwo w całej swojej h istorii uważało 
dyskusję nad lite ra tu rą  i jej tw órcam i za źródło istotnych dla życia du 
chowego przeżyć in telektualnych i w ażny czynnik w rozwoju kultury . 
Społeczny charak ter Towarzystwa zakłada, że nasz stosunek do lite ra tu ry  
i jej badań odznacza się postaw ą głęboko pojętej tolerancji i swobody, 
która pozwala na różne sposoby i m etody opisu i in terpretacji zjawisk 
literackich. Jako organizacja niezależna od insty tucji oficjalnych Towa
rzystwo może łatw iej docierać do szerokich kręgów społeczeństwa i na 
m iarę swoich sił i możliwości pomagać w kształtow aniu k u ltu ry  hum a
nistycznej w kraju .

Rozpoczynając drugie stulecie działalności Towarzystwa Literackiego 
im. Adama Mickiewicza pragniem y naw iązując do najszlachetniejszych 
i najlepszych tradycji w dziejach badań nad lite ra tu rą  polską kontynuo
wać je i wzbogacać o nowe wartości, odjpowiadające oczekiwaniom i po
trzebom  intelektualnym  nadchodzących pokoleń.




