
Bibijoteka Polska w Paryżu.

organizacji polskich, powstających na zie
mi wygnania, najszumniej zapowiadały 
się i najwcześniej znikały wszelkie poli
tyczne związki, komitety i stowarzysze
nia, oparte na ciągłych głosowaniach i wy
borach, przypominały przebieg życia tych 
owadów, które dostają skrzydła, aby 
krótko niemi trzepotać i rychło giną. 
Każda reprezentacja emigracyjna zaledwie 
opatrzona większością głosów^ sążnistym 

programem i imponującą pieczątką, więdnieje i ginie. Nie tu 
miejsce zgłębiać powody tego prawa tułaczej pielgrzymki.

Z całego szeregu zakładów, pseudo - rządów^ banków, 
klubów, lig i t. d. utrzymały się jedynie w Paryżu: Bibijote
ka, Szkoła, Instytucja czci i chleba i Dom przytułku S-go Ka
zimierza. Do Bibljoteki składano książki i papiery po zgasłych 
emigrantach, rosła więc w miarę jak wychodztwo przerze
dzało się, a liczba osób, korzystających z jej zbiorów, powięk
szała się coraz znaczniejszym napływem młodzieży naszej, 
garnącej się do Paryża.



w  pierwszej fazie istnienia Bibljoteki, publiczność po 
szuiiiwała przeważnie dzieł historycznych, boletrystycznycli 
i naukowych. Nie dla tego, aby się nie interesowała pole- 
micznemi pismami emigracji, ale te czytywane były gdzie
indziej, roztrząsane na zebraniach różnych kółek, licznie p re
numerowane, a prenumeratorowie pożyczali numery pism 
mniej zamożnym kolegom. W Bibłjotece Polskiej nie bardzo 
pobłażliwie patrzono na dzienniczki kłótliwe, pełne namięt- 
nycłi krytyk, miotanycłi na pierwsze powagi emigracji, pism 
tych niechętnie udzielano, łialinka np. odpowiedział pewne
go razu, że żądanej broszury nie ma i mieć nie będzie, po
nieważ musiałby ją wypożyczać a mogłaby najszkodliwszy 
wpływ wywrzeć na młodzież. Podobne poglądy nie zapobie
gały rozpowszechnieniu się pamfletów emigracyjnych a przy
czyniły się do braku w Bibłjotece Polskiej wielu pism ulot- 
tnych, które z wielkim mozołem wypadło później zbierać dla 
uzupełnienia kolekcji, niezbędnej dzisiejszym szperaczom. 
Obecnie publit^zność szczególnie dopytuje się o broszury, 
dzienniki, odezwy wychodztwa, czuje potrzebę badania arclii- 
wów emigracyjnych. Kryje się w tym spadku ducłiowym 
kilłcu pokoleń zagadka, której rozwiązanie nie może być obo
jętne dla przyszłości naszej. Świadkowie wielkich powstań 
naszych znikli lub schodzą z pola. Icłi się dawniej zapyty
wano, radzono. Dziś nie z ustnych zeznań, ale z dokumen
tów drukowanych lub pisanych wypada swój sąd wyrabiać
0 łudziacli i o w^ypadkach. Póki posłowie, gienerałowie, poeci
1 politycy działali i przemawiali, zdawało się rzeczą łatwą 
tajniki ich duszy przeniknąć. Malarz był nieraz lichy, lecz 
portretował model z natury. Obecnie portretuje on znakomi
tości nasze wczorajsze z tradycji już mgławej lub z opisów 
niepewnych. Stąd ta gonitwa prawie chorobliwa za szczegó
łami najdrobniejszemi i ta  ciekawość, przebierająca wszelką 
miarę. Zdawałoby się nieraz, że strój i upodobania gastro
nomiczne wielkich mężów naszych z owej epoki bardziej 
obcłiodzą nową krytykę niż ich postępki i utwory obchodziłj'^ 
starą.

Na wstępie wychodztwo nie przypuszczało, że mu wy
padnie tyle lat spędzić na obczyźnie, iż nie tylko zatęskni



za książkami, ale znajdzie czas wertować pomniki przeszłości, 
i stworzyć cały dział literatury polskiej wygnańczej.

Jedną z pierwszych potrzeb emigracji z 1831 r., pozba
wionej broni, było walczyć piórem, a cieszyła się ona pisa
rzami, opromienionemi nie mniejszą sławą, niż jej gienerało- 
wie. W 1832 r. trzynastu wycłiodźców zakłada Towarzystwo 
Literackie Polskie, które dnia 3 maja odbywa pierwsze posie
dzenie pod przewodnictwem J. U. Niemcewicza. W tym za
wiązku spotykamy dwucłi gienerałów: Bema i Umińskiego. 
Towarzystwo obrało sobie za cel główny ogłaszanie materja- 
łów, tyczący cli się dawnej Polski; wkrótce dobiera sobie dwa 
wydziały: historyczny i statystyczny, a dnia 24-go listopada 
1838 r. zakłada Bibljotekę Polską, złożoną z połączenia księ
gozbiorów Towarzystwa Literackiego, wydziałów historyczne
go, statystycznego i istniejącego wówczas Towarzystwa Pomo
cy Naukowej. Sypią się dary pojedyńcze, ale mało kto wy
wiózł książki z kraju i Bibljoteka liczyła początkowo za
ledwie 2000 tomów, do rady należeli gienerał Kniaziewicz, 
Adam Mickiewicz, Karol Sienkiewicz, Stanisław Barzykowski, 
Teodor Morawski, Andrzej Plichta.

Bibljoteka Polska ubogo więc była uposażona w książki 
i pieniądze a bogato w ludzi. Do Towarzystwa Literackiego 
zapisali się: Słowacki, Bohdan Zaleski i Chopin. Mury jej 
pamiętają jeżeli nie w ostatniej dobie, to przynajmniej w te
raźniejszym lokalu zebrania, którym przewodniczył Adam 
Czartoryski, a miał za słuchaczów Adama Mickiewicza, Sewe
ryna Goszczyńskiego, Karola Różyckiego, Henryka Dembiń
skiego, Aleksandra Chodźkę i tylu innych, których imiona 
błyszczą w dziejach i literaturze naszej.

Plejada emigracyjnych autorów naszych obdarzyła wy- 
chodźtwo arcydziełami, które zastępowały dlań tysiące bra
kujących foljałów i pozwalały cierpliwie czekać, aż się półki 
napełnia^ w małycłi. niepokaźnych salach. Ministrowie nasi 
składali w Bibljotece tułactwa pierwsze egzemplarze utworów, 
które wieki przetrwać miały i zakładając kamień węgielny 
nowej instytucji, przekazywali ją pieczy dalszych pokoleń.

Przez długie lata Bibljoteka wzmagała się staraniem To
warzystwa Literackiego. Rok po roku dnia 3 maja, na pub



licznym posiedzeniu towarzystwa, książę Adam Czartoryski 
rozwijał poglądy swoje na stan kwestji polskiej. Towarzy
stwo, oprócz członków rzeczywistycłi, miało współpracowników, 
członków handlowych, korespondentów, wśród których wielu 
znakomitych cudzoziemców, popierających czynnie jego dzia
łalność. Dnia 18-go maja 1839 r. książę Adam Czar
toryski tak określał zadanie skupionych około niego ziomków:

„W oddaleniu od ojczystych siedzib, od wszystkiego, 
co życiu wartość daje, nieszczęśliwi wygnańcy staraliśmy się 
utworzyć sobie zajęcia, któreby ulżenie przyniosły zbolałym 
sercom i przypominając dawne czasy i zatrudnienia w kraju, 
do obrony świętęj sprawy ojczyzny, jak wtedy tak i teraz, 
użytecznemi być m ogły. . .  Życzyliśmy wznowić w emigracji,
0 ile słabe zdolności nasze pozwalają. Towarzystwo przyja
ciół nauk, przed trzydziestu laty w kraju i tymże celu za
wiązane.

Najznakomitsi członkowie błąkają się rozproszeni pod 
obcym niebem, lub się ukrywają w nędzy i poniżeniu tam, gdzie 
ich nauczania niegdyś uwielbiane, rozsiewały światło i krze
wiły nasiona uczuć narodowych".

Dalej książę winszował sobie, że Towarzystwo miało za 
prezesa—prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk, dodając: „Ca
łe życie tego czcigodnego męża było dla nas nauką w wię
zieniach Moskwy, w puszczach nowego świata i teraz na wy
gnaniu, które mimo sil zwątlonych chętnie i czynnie z nami 
podziela: wszędzie był dla nas i jest dotąd żywym wzorem 
cnoty, pracy i poświęcenia."

Dnia 3 maja roku następnego książę Adam Czartoryski 
poświęcał religijne wspomnienie temu dniu, w którym „Polska 
odrazu zmazała dawniejsze błędy, winy i zdrożności", i odda
wał sobie następne św iadectwo: „Przez całe moje życie 
widziałem w kraju wyraźnie tylko dwie partje : polską i nie
polską, partję poczciwych i niepoczciwych. W Polsce nie 
doświadczaliśmy nigdy owych gwałtownych i zgubnych wstrząś- 
nień, które roztwierają przepaść między przeszłością ludów
1 ich przepaścią. My nie wyrzekamy się naszej przeszłości, 
przeciwnie, jednym z głównych żywiołów naszego bytu jest 
właśnie przywiązanie do zwyczajów, dziejów, pamiątek ojczys-
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tych. Polska jest to drzewo dziewięciu i więcej wieków, 
z którego nowe coraz wyrastają latorośle, lecz drzewo i jego 
soki pożywne zawsze jedne. Broń nas, Boże, abyśmy mieli 
kiedykolwiek na ten święty i drogi pień, w którym cała siła 
i bujność życia naszego jest zawarta, samobójczym obcych 
nowości zamierzać się toporem”.

W 1H41 r. Niom(*ewicz umiera, zapisując Bibljotece Pol
skiej swe pamiętniki i rękopisy. Adam Mickiewicz obejmuje 
po nim prezesostwo wydziału historycznego.

Od samego początku zarząd Bibljoteki Polskiej powie
rzony został Karolowi Sienkiewiczowi, wieloletniemu sekreta- 
rzoAvi księcia Adama Czartoryskiego. Jego zapobiegliwość 
przyczyniła się przeważnie do ocalenia w 1831 r. znacznej 
części książek i pamiątek, nagromadzonych w PułaAvach, 
a szczęśliwie do Sieniawy przeniesionych. Osobiście znając 
bibljotekarzy i księgarzy głównych w Europie, służył swojemi 
stosunkami nowej instytucji; umiał pobudzać zamożniejszych 
ziomkÓAv do nabycia i ofiarowania Bibljotece dzieł, których 
cena była niedostępna dla niej. Z mrówczą cierpliwością 
przezierał katalogi księgozbiorów, sprzedawanych na licytacji 
w słynnej sali przy ulicy des Bons E nfan ts; całe wieczory 
tam spędzał, aby tanim kosztem zdobyć dzieło, za którym 
wzdychali czytelnicy. Z energją, niezawsze uwieńczoną po
wodzeniem, ł)ronił od zatraty książek mu powierzonych. Je
den artykuł regulaminu Bibljoteki okazał się fatalnym dla jej 
białych kruków: za zaręczeniem jednego członka ToAvarzy- 
stwa I.iterackiego musiano Icażdemu książki wypożyczać. 
Członkowie Towarzystwa nie umieli opierać się naleganiom 
uezciwy(‘h, ale niedbałych ziomków. Trudno było Sienkie
wiczowi surowo ganić Czartoryskiego, Lelewela, Słowackiego 
za ich zbytnią łatwowierność i uczynność, poprzestawał na 
cichych i daremnych żalach, a setki tomów, opatrzonych nie
raz podpisami i uwagami wieszczów, mężów stanu i Avodzów 
naszych, dostało się tą drogą do prywatnych zbiorów lub prze
padło bez śladu.

GorączkoAve był> to czasy! W strząśnienia wewnętrzne 
emigracji mąciły spokój i Towarzystwa Literackiego. W 1844 
roku Adam ilickicwicz zmuszony był ustąpić prezesostwo



wydziału historycznego księciu Adamowi Czartoryskiemu, po
nieważ prelekcje jego w College de France 2;orszyły niejedne
go z jego kolegów. Karol Sienkiewicz, niezachwiany na swoim 
stanowisku, utrzymywał ład w Bibljotece, bezustannie trosz
czył się o wzrost jej, posuwał dalej mozolny robotę katalogo
wania zbiorów.

W 1848 r. senator Maciej Wodziński zapisuje Bibljotece 
Polskiej swoje książki i). Ale rewolucja europejska Avybucha. Wy- 
chodztwo nasze tłumnie Francję opuszcza, nikt u 13ibljotekę Pol
ską nie troszczy się. Sienkiewicz zostaje sam, jak dozorcu latarni 
morskiej wśród Oceanu. Zdawało się, że emigranci, którzy roz
proszyli się, jak stado wystraszonych ptaków, już nie powró-

1) O d e z w a  T o w a r z y s t w a  h i s t o r y c z n e g o  P o l s k i e g o  
d o  w s p ó ł z i o m k ó w  o B i b l j o t e c e  N a r o d o e j w P a r y ż u  
z 1851 r. takie nam podaje szczegóły o przekazach pośmiertnA ch na lvO- 
rzyść tej instytucji;

„W moc zapisÓAv testamentowych, w' moc rady familijnej lub przy
jacielskiej, po zgonie ziomkÓAv zmarłych na Avygnaniu, pozostałe ksijiżki, 
a nawet w znacznej liczbie, wznoszone były do naszej Bibljoteki narodo
wej. Imiona tych pośmiertnych DobroczyńcÓAv są: gienerałoAAie Pac, 
Kniaziewicz, SieraAvski, J. U. Niemcewicz, GustaAV MałachoAA ŝki, Stefań
ski, Trzeciak, doktór Czernicki, lecz najważniejszy i bez porÓAvnani;i 
z innemi z tego źródła przybytek winniśmy zapisowi testauuMito- 
wemu ś. p. Senatora wojewody Wodzińskiego. Szacowna jego bibljote- 
ka, AÂ cielona już do Bibljoteki Polskiej Narodowej, nietylko, że zbnga- 
ciła Av niej literaturę polską, lecz wniosła do niej dAva zbiory, na które 
w najszczęśliwszych naAvet okolicznościach nie moglibyśmy się byli od
ważać: to jest zbiór medalów a przedeAA^szystkiem zamożny gabinet rÂ- 
cin. Miło jest zaiste widzieć zacne imię w życiu pryAvatnem, zasłużone 
Av publicznem i przenoszące się po zgonie w widomym pomniku do przy
bytku nauk, aby tam na zawsze być obecnem Avdzięcznej pamięci Avspól- 
ziomków."

W spraAYOzdaniu toAvarzystwa literacko-historycznego polskiego 
w Paryżu z roku 1859 czytamy:

„Pułkownik Szulc od AAdelu lat zamieszkały aa- E .̂gipcie (a v  Aleksan- 
dryi) nie ustawał nigdy w chęciach wspierania AvspółtoAA^arzyszy. pracują- 
c3̂ ch we Francyi. Jeszcze w roku 1849 oŚAviadczył był hrabi Władysła
wowi Zamoyskiemu, że z uzbieranego pracą SAvą mienia, postanoAAnl zro
bić zapis na korzyść Bibljoteki polskiej w Paryżu, a a v  roku przeszłym 
zchodząc z tego świata, przekazał dla niej rocznego dochodu fr. 300“.
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cą; czytelnicy znikli, wszelkie datki pieniężne ustały. Trze
ba było t(Mi huragan przetrwać i cierpliwie oczekiwać po
wrotu jaskółek. Tymczasem Eibljoteka Polska świeciła pustka
mi. Tułacze nasi wypowiedzieli mieszkania, książki rozprze
dali za byle co, aby opłacić drogę do Poznania lub Krako
wa. Powrócili po różnych zawodach zbiedzeni. Inne bibljo- 
teki polskie, zakładane pozn Paryżem, ŵ Di jonie, w Wersalu 
i t. d.̂  nie a\ ytrzymały tego ciosu. Eibljoteka Polska nie za
chwiała si(̂ . Inne Icsięgozbiory emigrat^yjne, jak nj). dość bo- 
gatn I)ibljoteka Towarzystwa Demokratycznego, były bibljo- 
tekami stroimictw. Eibljoteka Polska była na obczyźnie nie 
partyjną, ale narodową.

Nie miała jednak własnego dachu nad głową; w niewy
godnym i ciasnym pomieszczeniu na ulicy Des Saussaies nie 
mogła sie rozszerzyć. Wtenczas postanoAviono ze składelv pu
blicznych nabyć dhi niej dom na własność. Smutny stan 
ekonomic*zny kraju był powodem, że fundusze powoli wpły
wały. Położenie mnterjałne Polski mogło jeszcze pogorszyć 
się, składki ustać, projełvt, zapewniający przyszłość Instytucji, 
upaść. Wtenczas hrabia Władysław Zamoyslci zaproponow^ał 
natychmiastowe zacia^gnięcie pożyczki w C r e d i t f o n c i e r 
i u niego na warunkach dogodnych, ŵ celu nabycia domu. 
Hr. Zamoyski cln^iał wynjijąć pierwsze piętro w domu Eibljo- 
tecznym, aby w ten sposób Bibłjotece ułatwić spłatę zaciąg
niętej u ]iiego pożyczki, dług zaś w C r e d i t  f o n c i e r 
miał być Avyplacany ratami, rozłożonemi na szereg lat.

l^rojekt ten wywołał ostre krytyki i gwałtowną opozy
cję, na Ictórej czele stanął Sienkiewicz. WTelu emigrantów^ 
oburzyło się na myśl, że pomiesz(‘zenie Bibljoteki ŵ domu, 
zamieszkałym przez Zamoyskiego i w pobliżu hotelu Lambert, 
nada jej co(*hę partyjną, że krajowcy wyobrażą sobie, iż jesi 
to bibljotelca prywatna Zamoyskiego i wstrzymają się z dal- 
szemi ofiarami i t. d. Na to odpowiadano, że nie Bibljoteka 
ŵ domu Zamoyskiego, lecz Zamoyski w domu Bibljoteki miesz- 
l̂ cać ł)C(izie, że nie wolno wielkiej wagi przypisyw^ać możli
wym fałszywym przypuszczeniom, a żadne w^ypadki europej
skie, prześladowania wychodźców nie zagrożą istnieniu Bibljo
teki, jeżeli los jej ustalony zostanie.



Sienkiewicz pragnął wznieść przyszłą Bibljotekę Polską 
na górze Ś-tej Gienowefy, stolicy odwiecznej studentów, gdzie 
znajdują się szkoły prawa, medycyny, sztuka i t. d. Niestety 
grunta na górze Ś-tej Gienowefy po wysokiej sprzedają się ce
nie. Obecnie studenci paryscy starali się o odstąpienie im 
przez miasto gruntu na placu Panteonu dla przyszłego domu 
ich stowarzyszenia. Miasto odmówiło, ponieważ metr gruntu 
wart 409 franków. Jeżeli z wyspą Ś-go Ludwika, na której 
wybrzeżu wznosi się Bibljoteka Polska, nie są związane wspom
nienia takie, jak z górą Śtej Gienowefy, to zato wiele ma 
za sobą w^arunków odpowiednich. Wyspa św. Ludwika znaj
duje się na wybrzeżu^ pozbawionym wszelkiego tramwaju lub 
omnibusu, a to jest dziś w hałaśliwym Paryżu położenie wyjąt
kowe. Widok z Bibljoteki wspaniały: wzrok obejmuje całą 
górę Ś-tej Gienowefy, na prawo wznosi się katedra Notre- 
Dame, na lewo zielenieją w oddaleniu drzewa ogrodu bo» 
tanicznego, a pod oknami płynie Sekwana. Dom wysta
wiony jest na słońce i żadne budynki nie odejmują światła 
czytającym.

• Sienkiewicz niezmiernie liczył w tej sprawie na popar
cie Mickiewicza. Mickiewicz, sumiennie wysłuchawszy argu
mentów jednych i drugich, nie mógł nie przyznać słuszności 
Zamoyskiemu, ponieważ a m i c u s  P l a t o ,  s e d  m a g i s  ami -  
ca v e r i t a s .  Przeciwnicy projektu, zamiast roztrząsać rzecz 
samą w sobie, ulegając mimowolnie niechęci osobistej, odpy
chali wniosek Zamoyskiego głównie z tego powodu, że pocho
dził od niego. Sienkiewicz nie dał się przekonać, zrzekł się 
dyrektorstwa Bibljoteki z wielką dla niej szkodą. W uniesie
niu chwilowym zabrał z sobą zbiór rzadkich druków, które 
zamierzał Bibljotece zapisać. Synowie nie wykonali jego in
tencji, a po ich zgonie, jeden z wnuków za bezcen sprzedał 
antykwarjuszowi paryskiemu wydania, których żaden księgo
zbiór polski nie posiadał.

W 1853 r. Towarzystwo Literackie nabyło dom na quai 
d'Orleans za 90,000 franków. Sienkiewicza nie łatwo było 
zastąpić. Zawsze spodziewano się, że pogodzi się z nowym 
stanem rzeczy i powróci do dawnych obowiązków. Łudzono 
się tą nadzieją aż do jego śmiercią zaszłej w 1860 r. Po nim
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Biblioteką kierowali Feliks Wrotnowski, Walerjan Kalinka, 
Eustachy Januszkiewicz bardzo umiejętnie, ale żaden z nich 
nie mógł poświęcić się joj całkowicie. Wśród wychodźców 
18G3 r. znalazł się nareszcie mąż, który odnowił tradycję 
Sienkiewicza. Bronisław Zaleski rzadkiemi swojemi przy
miotami zasłużył na uznanie najsprzeczniejszych stronnictw 
emigracji. Bibljoteka Polska ogłaszała cenne dzieła, jak w^spom- 
nienia więzienne Niemcewicza, listy Piotra de Noyers i t. d. 
Bronisław Zalesia wydawał regularnie Roczniki, zasilane pra
cami członków Towarzystwa literackiego, ale przeważnie je
go własnemi. Od zgonu Bronisława Zaleskiego w styczniu 
1880 r. Tow^arzystwo Literackie coraz słabszą rozwija działal
ność, roczniki już nie wychodzą. Lubomir Gadon, po Broni
sławie Zaleskim, troskliwie opiekuje się Bibljoteką, ale emi
gracja wymiera.

Książę Władysław Czartoryski nie widzi innego sposobu 
zabezpieczenia przyszłości Bibljoteki Polskiej, jak oddanie jej 
na własność Ałcademji Umiejętności w Krakowie. Towarzy
stwo Ilistoryczno-Literacl^ic. już śmiercią strasznie przerzedzo
ne, rozwiązuje się.

Na jego miejsce Alcademja Umiejętności potwierdza w kwiet
niu 189o r. komitet miejscowy, złożony pod prezydencją księ
cia Władysława Czartoryslś:iego z Lubomira Gadona, wice
prezydenta, Józefa Rustejki, podskarbiego, Władysława Mickie
wicza, sekretarza.

Odtąd Bibljotelca Polska staje się filją Akademji Umiejęt^ 
ności pod nazwą Stacji Naukowej Paryskiej. Akademja przy
jęła z pewną obawą to powiększenie rodziny; prędko przy
wiązała się do tej oddalonej córki, coraz goręcej interesuje 
się jej losem. W Stacji Naukowej pracuje mniej wychodźców 
a więcej kształcącej się młodzieży z l^raju. Pierwszy de
legat Akademji Umiejętności w Paryżu, Józef Korzeniowski, 
wprowadził w życie nową organizację. Bibljograf z powoła
nia, podczas trzechletniego swego urzędowania, rozpatrzył się 
w ty cli osiemdziesięciu tysiącach tomów; wielce przyczynił 
się do uporządkowania tego księgozbioru i wytknął drogę 
swoim następcom. Szczególne miał zamiłowanie dla wieku 
XVI-ego wszelkie dzieła z owej epoki odłączył i w osobne



umieścił szafie. Starał się zawiązać z autorami francuslciemi 
stosunlii, przerwane przez nieprzyjazne ol^oliczności. W 1896 
roku Akademja wyznaczyła p. Konstantego Górskiego na 
miejsce p. Korzeniowskiego. Jako esteta, p. Konstanty Gór
ski, miał do wydań artystycznycłi to samo zamiłowanie, co 
p. Korzeniowski do literatury Zygmuntowskiej. Akademja, 
po powrocie do kraju p. Konstantego Górskiego, nie miano
wała dełegata. Tymczasowe obowiązki zastępcy delegata po
wierzyła sekretarzowi komitetu miejscowego.

3-go maja odbywają się posiedzenia publiczne. Już o po
lityce się nie rozprawia. Profesorowie Akademji Umiejętności 
w Krakowie umyślnie przybyli lub wyznaczani przez nicłi 
mówcy, wybierają przedmioty ściśle naukowe.

Po zgonie księcia W ładysława Czartoryskiego, prezeso
stwo komitetu miejscowego Stacji Naukowej piastował p. Ga- 
don, po p. Gadonie, który w 1899 r. przeniósł się do Krako
wa, p. Teodor Jełow icki; po zgonie p. T. Jełowickiego, książę 
Adam Czartoryski. Do rady należą: hr. Władysław Zamoyski, 
pp. Cłiojecki, Kozakiewicz, Stryjeński.

Bibljoteka Polska posiada oprócz dzieł polskich niema
ło dziel słowiańskich, tak że i Słowianie mogą korzystać z jej 
zbiorów.

Francuzi zaś, oprócz dziel francuskich w kwestjach sło
wiańskich, znajdują wskazówki i objaśnienia, czerpane z ksią
żek dla nieznajomości języka im niedostępnych, a chętnie 
udzielane im przez zastępcę delegata lub bibljotekarza Stacji 
Naukow^ej, p. W ładysława Strzembosza. Dwa tysiące kilkaset 
osób uczęszcza rocznie do Bibljoteki Polskiej. Frekwencja za
pewne jeszcze znacznie się wzmoże, kiedy nowa większa sala 
lepiej odpowie liczbie pracujących.

Najbogatszy dział Bibljoteki Polskiej stanowią autografy 
i druki emigracyjne.

Archiwa Bibljoteki Polskiej zawierają prawdziwy skarb 
autografów. Zajrzyjmy choć pobieżnie do tych dokumentów, 
zaczynając od najdroższych sercu naszemu.

Adam Mickiewicz był wybrany d. 21 czerwca 1832 r, człon
kiem korespondentem Towarzystwa Literackiego. Na 14-tym 
posiedzeniu Towarzystwa literackiego, d. 20 września 1832 r.,



które odbyło się u gienerała Umińskiego, czytamy w protoku 
le, pisanym po francusku, ponieważ i Francuzi należeli do 
składu towarzystwa: „Członek korespondent Umiński prosi
0 wybór natychmiastowy członka korespondenta Mickiewicza 
na członka współpracownika. Towarzystwo uznaje, że są, lu
dzie, dla których wyjątek od reguły stanowi rzecz naturalną, 
a współpracownik Wołowski dodał, że każdemu wiadomo, iż 
p. Mickiewicz zajęty jest pracą nad dziełem, które ma się 
niebawem ukazać i że dla tego można przystąpić do wyboru. 
Po ukończeniu balotowania, członek korespondent Mickiewicz 
został wybrany jednomyślnie członkiem wpółpracownikiem,
1 podawszy rękę wopółpracownikowi Umińskiemu, najstarsze
mu wiekiem, przewodniczącemu posiedzenia, obiecał poddać 
się regulaminowi Towarzystwa".

Pomijamy drobne wzmianki o czynnościach Mickiewicza. 
W 1838 r. hrabia Ludwik Plater, notując członków najgor
liwszych i mniej uczęszczających, Mickiewicza zalicza do tej 
drugiej kategorji, a Chopina do tych, którzy nie byli ani ra
zu jednego, ale nawet w latach, których inne jeszcze odry
wały go obowiązki, zasięgano w szczególnych wypadkach ra
dy poety. I tak, znajdujemy list następujący do Karola Sienkie
wicza pod datą 1847 r.

„Szanowny Panie!

Osnowany napis nie zdaje mi się właściwym. Prezeso
wanie w Towarzystwie historycznem jest szczegółem w życiu 
księcia Czartoryskiego nie tak dalece ważnym, aby z tej 
okoliczności przywodzić na pamięć wszystkie jego przeszłe 
dzieła i prace, i to jeszcze w sposób, jak gdyby biografja 
księcia była już zamknięta. Życzyłbym napis zrobić po pol
sku i po francuzku. Język nasz i w tym rodzaju stylu łaciń
skiemu dorówna, a francuzki dziś powszechniejszy.

Przedstawiam tę uwagę twemu rozsądzeniu. W tej 
chwili zajęty jestem wybieraniem się w podróż z całą rodzi
ną i niepodobna mi odpowiedzieć obszerniej i gruntowniej na 
twoje wezwanie. Jeżeli rzecz nie jest nagląca, może później 
ustnie lub piśmiennie jeszcze się o tem rozmówimy. Adres



mój będzie wiadomy panu Biergielowi, pracującemu w Bibljo- 
teee Polskiej.

1847, Julii 9-go. życzliwy sługa
Adam Mickiewicz 

BatignoJles rue du Boulevard 12.“

Od r. 1851 Mickiewicz czynniej znów bierze udział w pra- 
cacłi towarzystwa. Agitowano projekt nabycia domu dla 
umieszczenia Bibljoteki. Sienkiewicz pragnął, aby w domu 
bibljotecznym mogła się ufundować i kaplica, z mszą dorocz
ną za duszę Długosza, po której słuchacze uklęłdiby i zmó
wili pacierz na jego intencję, aby tym sposobem stało się za- 
dosyć „temu, o co ów patryjarcha łiistorji polskiej przed 400 
laty rzewnie prosił każdego przyszłego czytelnika swego: 
u t  p r o  m e o m n i u m  p e c c a t o r u m  p r i m o  e t  u l t i m o  
u n u m  P a t e r  N o s t e r ,  u n u m  A v e  M a r i a  f l e x i s  ge- 
n i b u s  c u m  d e v o t i o n e  d i g n e t u r  e x o r a r e “. Sien
kiewicz nadmieniał o chlubnych zasługach Kniaziewicza, wspo
minał, że za monarchji rząd francuski wypłacał rocznie za
pomogę dla Bibljoteki, odjętą za ministerjum Ledru - Rollina 
w r. 1848. Mickiewicz radził następne poprawki, które rze
czywiście w drukowanej odezwie były uwzględnione:

„Szanowny Panie!

Odsyłam próbę druku i podkreśliłem miejsca, które już 
był Pan Mroozewicz zanotował i które uważam za potrzebniej
sze poprawki, a m i a n o w i c i e  p. 14 — opuścić westchnie
nia za monarchję i nie wymieniać Ledru - Rollina, bo to była 
decyzja Rządu. P. 18. Protestowałbym przeciwko wymienieniu 
generała Chrzanowskiego przed innymi generałami, i wielu 
zapewneby temu się dziwiło, nie rozumiejąc powodu tego pierw
szeństwa, bo jużci generał Dembiński i wiekiem starszy i stop
niem jako były wódz naczelny. TiCpiej więc nazwisko opuś
cić całkiem. P. 18. Kniaziewicza pochwała jest zbyteczna. 
On dobrze wszystkim znany, dosyć jest wymienić jego na
zwisko bez pochwał. P. 21. Mógł Długosz p r o s i ć  o Z d r o 



wa ś  M a r y  a, ale nie można u r z ę d ó w  n i e  wzywać słu
chaczów, aby u k l ę k l i  i mówili pacierz na jego intencyę etc.

życzliwy sługa
Adam Mickiewicz.

Dnia 10 kwietnia 1851 r.
Rue de V Ouest 44.“

Czytamy w sprawozdaniu Towarzystwa Historycznego 
Polskiego w Paryżu z roku 1852: „Towarzystwo ceniąjc wy
soko długoletnie prace Szanownego Celestyna Mrongowiusza, 
utrzymującego na zniemczonej ziemi naszej ślad narodowości 
Polskiej^ postanowiło posłać mu w upominku i posłało medal 
Prezesa swego z dodanym napisem na otoku : C h r i s t o p ł i o -  
r o  C o e l e s t i n o  M r o n g o v i o  N o m i n i s  P o ł o n i  in 
P r u s s i a  a n t e s i g n a n o  S. P. D. D. A. MDCCCLIL Oraz 
zaprosiło go na członka do swojego grona. Wywiązała się 
z tego powodu następująca korespondencja :

Towarzystwo Historyczne Polskie do Celestina Mrongo
wiusza.

„Paryż, 24 lutego 1852 r.

Szanowny Współziomku!
Niniejsza odezwa nasza z obcej a dalekiej ziemi niesie 

Ci w rodzinnym polskim języku poselstwo braterskich i oby
watelskich uczuć naszych. Wygnanie, na które od lat tylu 
skazani jesteśmy, nie odjęło nam ani miłości ojczyzny, ani 
żarliwości w jej służbie, ani pamięci na zacnych współziom
ków, którzy wiernością powołaniu swemu, wzorem się stali. 
W długiem życiu Twojem, które niech Ci Bóg w zdrowiu prze
dłuża, byłeś takim wzorem Sam, śród obcego języka, bez 
wszelkich ożywczych zachętów, które obecność pracowników 
na spólnej niwie wzajemnie sobie udziela? mocą jedynie po
wołania Swego, uzacniłeś życie Twoje, niezmordowaną, nie
przerwaną, owocną pracą około języka polskiego, który do
chowujesz w całej jędrności i świeżości rodzimej jego istoty. 
Zgromadzeni w Towarzystwie miłośników rzeczy i pamiątek 
narodowych, czujemy być obowiązkiem naszym oddać głośny



hołd zasłudze Twojej, przekonani, że w tern całej Polski 
stajemy się tłumaczami, a w naszym akcie nie tylko Tobie 
ile raczej sobie zaszczytu szukamy. — Owóż zapraszamy Cię, 
Szanowny Rodaku, abyś raczył zostać członkiem Towarzystwa 
naszego, którego ustawy i sprawozdania do niniejszego pisma 
załączamy i spodziewamy się, że nam tego oczekiwanego 
zaszczytu nie odmówisz.

P rzy  tem zaproszeniu, postanowiliśmy skwapliwie i je
dnomyślnie, ofiarować Ci znak widomy uczuć naszych w za
łączonym tu upominku, w^yobrażającym oblicze i zasługi dostoj
nego męża, którego wiemy, że wspólnie z nami uwielbiasz, a który 
od lat wielu Towarzystwu naszemu przewodniczy. Okoliczność 
ta  nie pozwala Prezesowi naszemu niniejszą odezwę samemu 
podpisać. Ulegając z ochotą życzeniu kollegów, poczytuję so
bie za miły zaszczyt wolę i uczucia Towarzystwa moim pod
pisem zaświadczyć.

W  zastępstwie Prezesa, członek Rady Towarzystwa hi
storycznego konserwator Biblioteki narodowej

Adam Mickiemicz.
Sekretarz Kalixt Morozewicz’’.

Odpowiedź Mrongowiusza:

„Gdańsk, 15 marca 1862 r.

Łaskawi Panowie!

Gdzie się obejrzę, wszędzie p u stk i! Nie widzę już 
owych przyjaciół sprawy Polskiej. Zniknęli po części z wi
downi tego świata. Tylko we śnie wyobraźnia lubi się jesz
cze bawić z nimi. Gdy się tak  chorowity nudzę i za nimi 
tęsknię, aliści nadchodzi lube pismo pańskie, z nominacją na 
członka Towarzystwa Historycznego, z drogim upominkiem 
Szanownego Prezesa Towarzystwa, — i przeryw a na chwilę 
myśli melancholiczne.

Z rozczulonem sercem uznaję wielkość obowiązku do 
wywdzięczenia się za łaskawe względy, któremi mnie Panowie 
zaszczycili. Żałuję tylko, że mój wiek podeszły w 88 roku 
życia i ciągła chorowitość, przeszkadza mi być czynnym. Zie



lony kolor nadziei spełzł nam, i powtarzały się często w ży
ciu owe dzieje o Syzyfie, kamień pod górę toczącym. Któżby 
nie ubolewał nad losem narodu polskiego. Niewybadane są 
drogi Pańskie! Ale koniec może być wesoły.

Z głębokim uszanowaniem zostaję łaskawych Panów 
moich wielce obowiązany i pokorny sługa

Celestyn Mrongowimz, 

Kaznodzieja przy kościele Świętej Anny.

P. S. Jeżeliby to Panów nie nudziło, prosiłbym wartość 
moich błahych prac w grammatologii rozpoznać z przedmo
wy do mojej grammatyki z roku 1837 u księgarza Anhuta 
w Gdańsku”.

Ostatni list Mickiewicza w sprawie Bibljoteki jest z 1853
roku:

„Szanowny Panie Karolu!

Projekt winietki pierwszej, którą naznaczyłem nr. 1 
zda mi się najwłaściwszym i szczęśliwie wybranym. Co do 
napisu pod nr. 3, Mrongovius etc. etc. mam wiele do zarzucenia. 
Naprzód nie bardzo ten napis anteńgnanm s. etc. zgadza się 
w idei z numerem pierwszym^). Powtóre l i n g u a  w kla
sycznej łacinie ma znaczenie bardzo ciasne i nigdy nie uży
wa się w znaczeniu nowożytnem, jako m o w a  i i d i o m a  
etc. W żaden sposób nareszcie nie da się złączyć z anłisi- 
gnantis.

Proponuję położyć n o m i n i s  P o l o n i  an tesig n an o ^). 
Nomen w stylu urzędowym narodowość, naprzykład Socii 
n o m e n ą u e  latinum znaczyło narodowość łacińska. Tu ante- 
s ig n an u s ujść może. Mnie zdawałoby się położyć: M r o n g o -  
v i i  n o m i n i s  P o l o n i  c u s t o d i  a d  l i m i n a f i d o .  Ale 
najlepiej poprzestać na pierwszym napisie, a w drugim wy-

’) „Bo, nie powinien się zgadzać. To rzecz inna.“ (Przypisek Ka
rola Sienkiewicza).

2) „Ta poprawka bardzo trafna. “ (Przypisek K. Sienkiewicza).



razić tylko tytuły urzędowe Mrongoviusa, jako pastora i pro
tektora języka.

List, jeśli widzisz tego potrzebę, chciej mi przesłać do 
podpisu 1).

życzliwy sługa
Adam Mickiewicz”.

Na sesji 5-go czerwca 1852 r. Mickiewicz złożył To
warzystwu 60 numizmatów srebnycłi z najpierwszej epoki 
numizmatyki rzymskiej. Oto ich poczet: Wespazjana 3, Ty
tusa 1, Domicjana 4, T rajana 5, Adrjana 7, Faustyny 4, We- 
rusa 1, Kommodusa 3, Aureljana 2, Roma 2, do odczytania 
później 15.

Słowacki wszedł do Towarzystwa d. 23 maja 1889 r. Na 
zebraniu rue Duphot 10, dnia 16-go maja 1839 r. kolega Za
łuski przedstawił na członka ziomka J. Słowackiego. Przed
stawienie to stosownie do przepisów, do opin ji komitetu redakcyj
nego odesłano.. Na posiedzeniu następnym d. 23 maja, po od
czytaniu przychylnej opinji komitetu redakcyjnego, ziomek 
J. Słowacki jednomyślnością głosów na członka był wybrany. 
Obecni byli: Czartoryski, Morawski, L. Plater, Morozewicz, 
Załuski, Plichta, L. Wołowski, Barzykowski, Oleszczyński, Hoff
mann, Wł. Zamoyski. Sienkiewicz, Cichowski, Kożuchowski, 
Gadon, Źarczyński, Orpiszewski, Bońkowski, Mikulski, Szy
mański, Orda, Rypiński, Niedźwiecki.

Na posiedzeniu d. 80 maja nowo wybrany członek Sto
warzyszenia złożył w darze Towarzystwu l-o) trzy tomy poezji 
swoich, 2 o) poemat Kordjan, 3-o) poemat Piekło, 4-o) tom 
poezji, zaw ierający trzy  poematy, 5-o) poemat Anhełli, wogó- 
le 7 tomów poezji. Na posiedzeniu d. 5 grudnia Słowacki 
odczytał wiersze, które mu natchnął pobyt w Neapolu i Gre
cji i inne.

Na zakończenie przytoczę list Chopina:
„Uwiadomienie o wyborze na członka Stowarzyszonego

*) „List Towarzystwa, którego Prezesowi podpisać nie wypada, 
więc w zastępstwie Mickiewicz". (Przypisek Karola Sienkiewicza).



jakim mnie zaszczycić raczyło Towarzystwo literackie doszło 
mnie 15-go b. m.

Upraszam W. P- Prezesa, abyś zecłiciał być tłumaczem 
wdzięczności mojej przed rodakami, którzy mi tak  mocny do
wód zacłięty i pobłażliwości dali. Zaszczyt wejścia w ich 
grono będzie mi bodźcem do nowych prac, odpowiadających 
celowi Towarzystwa, któremu niosę gotowość do usług ze 
wszystkich sił moich.

Zostaję z głębokim uszanowaniem prawdziwym sługą,
F. Chopin.

Urodzony dn. 1 marca 1810 r. we wsi Żelazowa Wola 
w województwie mazowieckiem.

Dn. 11-go stycznia 1832 r.”
Opieram się pokusie przytoczenia innych podobnych 

dokumentów. Dosyć tych, aby dać wyobrażenie o bogactwach, 
przechowujących się w tym domu, który powstał poświęce
niem, a z którego skarbów korzystać będą coraz liczniejsi 
pracoM^nicy.

Nie mogę jednak pominąć milczeniem portretu Juljana 
Ursyna Niemcewicza.

Portret Niemcewicza był ostatni, który Gros wystawił 
w 1835 r., roku swej śmierci, kopja tego portretu, pędzla hra
biny Izy Działyńskiej, zdobi dziś główjią salę Bibljoteki Pol
skiej, przypominając zarazem pierwszego prezesa wydziału 
historycznego, usługę przezeń oddaną znakomitemu malarzo
wi i dozgonną wdzięczność tego ostatniego i).

') „w  1793 r. Gros — pisze jego biograf — udał się do Włoch. 
Mial on ucznia, słynnego Niemcewicza, który go wprowaddł w zetlsnię- 
cie z Alfierim i lirabiną d’Albany i wyrobił mu wylłonanie portretu łira- 
biego Stanisława Małacłiowskiego. Portret Niemcewicza wystawił Gros 
w 1835 r. Niemcewicz siedzi, mając przed sobą Iłrajobraz. Ogólna posta
wa figury wyraża sltupienie; ręce łączą się przez skrzyżowanie palców, 
opierają sic stroną wewnętrzną na kolanie. Głowa żyje i oddycha. Poeta, 
którego wizerunek malarz przechował dla potomności, był jego dobro
czyńcą i podtrzymywał niegdyś zapal młodego artysty, zostawszj^ jego 
uczniem, by módz z tego tytułu służyć mu pomocą pieniężną, jakiej Gros 
nie mógł przyjąć od zwykłego protektora. Gros unieśmiertelniając do-



Dawniej z autografów Bibljoteki Polskiej wydano sza
cowny zbiór dokumentów historycznych nowoczesnych pod 
tytułem : P o r t o f o l i o .  Obecnie Akademja ogłasza djarjusz 
Sejmu z 1531 r. Bibljoteka posiada papiery Niemcewicza, 
Kniaziewicza, poselstwa polskiego 1831 r., protokuly różnych 
towarzystw emigracyjnych, ulotne druki polskie zagraniczne, 
dzienniki wychodztwa z kilkudziesięciu lat ostatnich. Są to 
materjały, do których opracowania biorą się coraz częściej 
młodzi pisarze nasi. Stacja Naukowa paryska pozostanie skar
bnicą, w której przechowywać się będą piśmienne i druko
wane pamiątki działalności zagranicznej polskiej, tak  długo, 
aż kraj ,,nie dopomni się o tę drogą spuściznę, świadczącą
o tylu cierpieniach, zasługach, górnych polotach ducha, nie
zachwianej wierze i płomiennej miłości ojczystej ziemi.

Władysław MicMewicz,

broczyńcę, spłacił dług wdzięczności. Prócz tego malarz wziął sobie za 
zasadę nie brać żadnego wynagrodzenia od uczniów Polalłów, a to na 
pamiątkę usług, jakie mu oddał jeden z ich współrodaków. (D e ł e s t r e: 
„ Gr o s  et s e s  o u v r a g e s  ou  m e m o i r e s  l i i s t o r i q u e s  s ur  l a  
y i e e t l e s  t r a v a u x d e  c e c 6 1 e b r e  a r t i s t e“, Paryż 1845 r.).


