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OBCHODY 150 ROCZNICY ŚMIERCI ADAMA MICKIEWICZA 

w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku 
i Towarzystwie Naukowym Płockim 

 
 

Obchody upami ętniające 150 rocznic ę śmierci Adama Mickiewicza w Szkole 
Wyższej im. Paw ła W łodkowica i Towarzystwa Naukowego P łockiego obejmowa ły 
klika wydarzeń. 

Inauguracją ich by ła Konferencja Naukowa zatytu łowana: „Pamięć, wielko ść, 
tradycja”. Odby ła si ę ona 29 listopada 2005 roku w Sali Korkowej  Wydzia łu 
Pedagogicznego SWPW i murach Towarzystwa Naukowego Płockiego. 

Konferencję rozpocz ęli: Prezes TNP Kanclerz Szko ły Wy ższej im. Paw ła 
Włodkowica prof. ndzw. dr hab. in ż. Zbigniew Pawe ł Kruszewski oraz Dziekan 
Wydziału Pedagogicznego, Przewodnicz ący Sekcji Pedagogicznej Towarzystwa 
Naukowego Płockiego prof. zw. dr hab. Józef Półturzycki. 

Działalność Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, tak że 
na terenie Mazowsza P łockiego, tytu łem wst ępu do problematyki, zaprezentowa ła 
Prezes Zarządu Głównego dr Irena Szypowska. 

Pierwszą z prelegentów by ła prof. zw. dr hab. E. Anna Weso łowska, Prorektor 
ds. Nauki SWPW. Przybli żyła s łuchaczom problematyk ę narodu w pogl ądach 
i twórczości Adama Mickiewicza. 

Kolejnym prelegentem by ł prof. zw. dr hab. Zbigniew Sudolski przedstawiciel 
Towarzystwa Naukowego Warszawski ego, Wydzia łu I J ęzykoznawstwa i Historii 
Literatury, który mówił o zesłańczej korespondencji Filomatów. 

Po krótkiej przerwie wyst ąpił przedstawiciel gospodarzy Dziekan Wydzia łu 
Pedagogicznego prof. zw. dr hab. Józef Pó łturzycki, przybliżając postać Mickiewicza 
jako nauczyciela i pedagoga. 

Następnie w Rajską dziedzinę ułudy wprowadził słuchaczy prof. dr hab. Henryk 
Depta. Cytując obszerne fragmenty Pana Tadeusza , z w łaściwą tylko sobie atencj ą 
i estymą, Profesor przedstawił specyfikę i magię Mickiewiczowskich opisów. 

Ostatnim wyst ąpieniem by ł referat dr Ewy Hoffmann -Piotrowskiej, w którym 
przedstawiła zgromadzonym Boga, w którego wierzył Mickiewicz. 

Obrady zakończyły wypowiedzi uczestników i dyskusja. 
 
Po przerwie obiadowej uczestnicy przenie śli si ę do Siedz iby TNP, gdzie 

nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy pami ątek po Adamie Mickiewiczu, 
gromadzonych w archiwach Towarzystwa oraz wa żniejszych prac prelegentów 
poświęconych Wieszczowi. 

 
Na wystawie zebrano w dwunastu gablotach najcenniejsze eksponaty, 

autorstwa Mickiewicza oraz prace po święcone życiu i dzia łalności Poety, 
zgromadzone w archiwach TNP. 
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Ważne miejsce w zbiorach Biblioteki im. Zieli ńskich TNP zajmuje pierwodruk 
Pana Tadeusza. Właściwa praca nad dzie łem zaczęła się jesienią 1832 r. Pan Tadeusz 
opuścił oficynę Pinarda latem 1834 r. Wydawc ą poematu by ł Aleksander Je łowicki – 
powstaniec 1831 r., pó źniejszy ksi ądz. Dwutomowe wydanie zawiera w tomie 
pierwszym portret Mickiewicza wed ług medalionu Pierre’a Jeana Davida d’Angers, 
autorstwa Antoniego Oleszczy ńskiego. Interesuj ącym jest fakt, że edycja ta nie 
zawierała epilogu. W li ście do Antoniego Ody ńca tak autor t łumaczył jego brak: 
Na końcu Pana Tadeusza by ł do niego ust ęp, ale drukowanie i moje ówczesne 
zatrudnienie ma łżeńskie zrobi ły, że nie mai łem czasu poprawić i umie ścić ów Epilog. 
Zostawiłem do przysz łego (je śli b ędzie) wydania.  Epilog dodano dopiero w wydaniu 
z 1860 r., ju ż po śmierci poety. Potraktowano go zreszt ą jak wst ęp i umieszczono na 
początku utworu. 

W 1828 r ukaza ła si ę pozna ńska edycja Poezji Adama Mickiewicza 
w nakładzie 1000 egzemplarzy. Nie dorównuje ona jednak edycji paryskiej, 
wydrukowano ją bowiem na z łej jakości papierze przypadkowo dobran ą czcionką. Na 
miejsce wydania Joachim Lelewel, który zajmowa ł si ę sprawami wydawniczymi 
poety, w ybrał Pozna ń. Poniewa ż w Ksi ęstwie Pozna ńskim ksi ążki Mickiewicza nie 
były dost ępne, postanowiono t ą edycj ą zapobiec ewentualnym kopiom korsarskim. 
Wydrukowanie na miejscu eliminowa ło ponadto koszty przesy łki z Rosji. Wydanie 
to doszło do skutku dzi ęki ope ratywności nauczyciela gimnazjum Św. Marii 
Magdaleny w Poznaniu, filologa Józefa Muczkowskiego, który rych ło znalaz ł 
prenumeratorów. Pieniądze na rozpoczęcie druku wy łożyły tak ważne osobistości jak: 
książę Antoni Radziwi łł – namiestnik Wielkiego Ksi ęstwa Poznańskiego, ksi ążę 
Antoni Su łkowski – marsza łek Sejmu Prowincjonalnego i ksi ądz Teofil Wolicki – 
arcybiskup gnieźnieński i poznański. 

Jednym z cenniejszych eksponatów w zbiorach Biblioteki im. Zieli ńskich TNP 
jest petersburskie wydanie Konrada Wallenroda  z 1828 r. opatrzone w łasnoręcznym 
wpisem Adama Mickiewicza: Kochanemu Ludwikowi Bernatowiczowi na pami ątkę 
ofiaruje Adam Mickiewicz. St. Petersburg. Mies. List.2. Adresat tej dedykacji by ł 
synem Antoniego Bernatowicza, znaj ącego Mickiewicza jeszcze ze szk oły 
nowogródzkiej i b ędącego prawdopodobnie guwernerem poety. Ksi ążka ukaza ła si ę 
drukiem w oficynie Karola Kraya i zawiera trzy litografie wed ług rysunków 
Wincentego Smokowskiego. Na cenzora wybra ł Mickiewicz Bazylego 
Anastasiewicza, który by ł znajomym fi lomaty Franciszka Malewskiego. Cenzor ten 
należał do Warszawskiego Towarzystwa Przyjació ł Nauk i mia ł opini ę cz łowieka 
łagodnego. Tak by ło istotnie. Z ca łego utworu skre ślił jedynie wiersz: Tyś niewolnik, 
jedyna broń niewolnika jest zdrada. W związku z tym został wkrótce zdymisjonowany 
przez senatora Nowosilcowa, który w raporcie do cara Miko łaja pisał: S.-Petersburska 
Cenzura, zezwoliwszy na druk poematu Mickiewicza, post ąpiła, zdaniem mojem, 
nietylko bez nale żytej ogl ędności, lecz nawet wbrew paragrafowi 164 Ustawy 
o cenzurze z r. 1826, który brzmi: utwory literackie niezgodne z moralno ścią 
podlegają zakazowi. Charakter za ś Wallenroda, zdrajcy i intryganta, przedstawiony 
jako wzór godny na śladowania, niewątpliwie nie tylko sprzeciwia si ę moralności, lecz 
jest najwyższym stopniem rozkiełzania umysłu i serca ludzkiego. (...) 

Sonety Krymskie  wydrukowano w Drukarni uniwersyteckiej w Moskwie pod 
koniec 1926 r. Nie jest znany nak ład książki, ale wiadomo, że około 500 egzemplarzy 
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przesłał Mickiewicz do Warszawy, g dzie ze sprzeda żą by ły pewne k łopoty. Nak ład 
przeznaczony na rynek rosyjski rozszedł się w przeciągu czterech miesięcy. 

Dużą rzadkością jest druga edycja pozna ńska Poezji Mickiewicza. Ukazała się 
w roku 1832, a jej wydawc ą by ł ksi ęgarz Juliusz Adolf Munk. Poezje Adama 
Mickiewicza miały stanowić pierwszy tom serii Nowy Parnas Polski. Strona tytu łowa 
informuje, że w Warszawie drukiem zaj ęła się firma S.H. Merzbacha, a w Poznaniu 
J.J. Heinego i Spó łki. Edycja ta stanowi przedruk poprzedniego wydania 
poznańskiego, z tym że tutaj zastosowano uk ład dwuszpaltowy. Dzi ęki temu możliwe 
było pomieszczenie pięciu tomów w jednym. Na karcie tytu łowej znalazła się winieta 
przedrukowana z wydania paryskiego L. Chod źki. Tomik zawiera – obok dwóch kart 
litografowanych nut – p ortret Mickiewicza wed ług rysunku Juliena lub Lelewela. Pod 
nim widnieje, wykonany równie ż techniką litografii, autograf fragmentu Ucieczki, co 
stanowi pierwszą opublikowaną podobiznę pisma Mickiewicza. 

Paryska edycja Poezji z 1828 r. sk ładała si ę z dwóch tomów w opracowaniu 
Leonarda Chod źki i wydrukowana zosta ła w firmie Pinarda w ilo ści 1000 
egzemplarzy. Przy tej okazji Chod źko musia ł upora ć si ę z powa żnym problemem. 
Otóż do wydania Poezji potrzebne by ły polskie czcionki, a takowych w Pary żu nie 
było. Zwr ócił si ę wi ęc do Klementyny z Sanguszków Ostrowskiej, która wy łożyła 
niezbędną sum ę na ich odlanie. Mickiewicz poczu ł si ę ura żony takim prezentem od 
obcej osoby, ale ostatecznie wystosowa ł do hrabiny Ostrowskiej podzi ękowanie, 
chociaż dopiero po roku. 

Dwutomowa edycja petersburska Poezji z 1829 r. wydrukowana zosta ła 
w nakładzie 2000 egzemplarzy w drukarni Karola Kraya. W przyzwoicie 
wydrukowanych tomikach znalaz ło si ę wiele pierwodruków, m.in. Popas w Upicie , 
Trzech Budrysów  oraz O krytykach i recenzentach warszawskich  – pamflet 
na środowisko literackie Warszawy. 

Paryskie wydanie nale ży do pi ękniejszych druków Mickiewiczowskich. 
Na uwagę zas ługuje zw łaszcza układ typograficzny książki. Starannie skomponowaną 
kartę tytu łową zdobi winieta przedstawiaj ąca z łamaną kolumn ę, tarcz ę i ksi ęgę, 
na których widnieją nazwiska 28 zasłużonych Polaków. 

Jedno z najbardziej ozdobnych wyda ń dzie ł Mickiewicza pochodzi z 1851 r. 
i zawiera Konrada Wallenroda  oraz Grażynę. Wydawc ą tej trzyj ęzycznej edycji by ł 
emigrant, malarz Jan  Tysiewicz (w łaściciel W ładysław Niewiarowski). Na j ęzyk 
francuski t łumaczył oba utwory Krystyn Ostrowski, a Wallenroda na angielski Leon 
Jabłoński. Ksi ążka, wydrukowana w drukarni Bernarda i Spó łki w Pary żu, zawiera 
100 drzeworytów, w tym 20 na osobnych p lanszach. Rysunki wykonywa ł Tysiewicz, 
do rytowania anga żował polskich i francuskich drzeworytników. Pierwsza karta 
tytułowa przedstawia postacie Litwina i Krzy żaka w kompozycji architektonicznej, 
druga zaś widok Malborka. Uwagę zwracają także kunsztowne inicjały.1 

Kolejną cz ęść obchodów 150 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza stanowi ła 
Sesja Naukowa zatytu łowana: „Spotkanie z Mickiewiczem”, które odby ło si ę 
14 grudnia 2005 roku w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego. 

                                                
1 Na podstawie opisów do wystawy, przygotowanych na bazie artyku łu Andrzeja Kansego, pt.: Pierwsze 
wydania dzieł Adama Mickiewicza w zbiorach TNP , który ukaza ł się w „Notatkach Płockich” (nr 4/177 z 1998 
r., s. 42-46). 
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Po krótkim wprowadzeniu, prezentuj ąc nieco odmienne podej ście i punkt 
widzenia ni ż prof. Depta, o Dziwnych pejza żach Mickiewicza  opowiedzia ła 
prof. dr hab. Alina Kowalczykowa z Instytutu Bada ń Literackich PAN. Porównywa ła 
ona wierne, cho ć, jak stwierdzi ła, stylizowane pejza że nowogródzkiej Litwy 
przedstawione w Balladach i romansach  oraz Panu Tadeuszu . Wskazywa ła 
na zanurzenie Mickiewicza w przyrodzie opisywanej w Balladach i romansach  
i na wyraźną tęsknotę w sielankowej rzeczywistości Pana Tadeusza. 

Prof. Kowalczykowa, w drugiej cz ęści swoj ego wyst ąpienia, zwróci ła uwag ę 
na zubożanie wyobraźni czytelników ilustrowanymi wydaniami arcydzieł literackich. 

Ze wzgl ędu na podobn ą szeroko ść geograficzn ą porówna ła pejza że 
Mickiewiczowskie z pejza żami namalowanymi przez brytyjskiego naturalist ę 
John’a Constable’a. 

Swoje fascynacje Mickiewiczowskie zaprezentowali uczniowie III Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. D ąbrowskiej w P łocku, przygotowani pod kierunkiem 
polonistki mgr Gra żyny Rybickiej, wyró żnieni w konkursie „Odkrywamy 
Mickiewicza”. Zwrócono uwag ę na zaskakuj ącą wręcz aktualność artyku łów i poezji 
autorstwa A. Mickiewicza, publikowanych m.in. w: „Trybunie Ludów”, Księgach 
Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego i „Liście do Joachima Lelewela”. 

O zwi ązkach Mickiewicza z Andrzejem Towia ńskim opowiedzia ła 
zgromadzonym doktorantka prof. Sudolskiego w Zak ładzie Literatury Romantyzmu 
Uniwersytetu Warszawskiego Agnieszka Zielińska. 

„Spotkanie z Mickiewiczem” zakończyło zwiedzanie wystawy dzieł Wieszcza. 
Obchody 150 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza i prezentacja  

zgromadzonych w archiwach Towarzystwa Naukowego P łockiego pere ł literatury 
polskiej stanowi ły tak że ogniwo innego jubileuszu – sto osiemdziesi ęciopięciolecia 
Towarzystwa Naukowego Płockiego. 
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