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A d a m M i c k i e w i c z, DZIE£A. Wydanie Rocznicowe. Red. naczelna: Z b ig n i e w J e r z y N o w a k, M a r i a P r u s s a k, Z o f i a S t e f a n o w s k a, C z e s ³ a w
Z g o r z e l s k i. T. 117. Warszawa 19932005. Spó³dzielnia Wydawnicza Czytelnik.
Nie mam w¹tpliwoci, ¿e omawiane wydanie jest osi¹gniêciem pod wieloma wzglêdami wybitnym. W sposób naturalny odnosi siê do ostatniej, jubileuszowej edycji zbiorowej, zrealizowanej równie¿ w Czytelniku pó³ wieku wstecz 1. Nie powtarza jednak
wielu rozstrzygniêæ tamtego wydania. Stanowi now¹ edycjê, pomylan¹ przez komitet
redakcyjny i opracowan¹ przez redaktorów poszczególnych tomów, a przez wydawcê
zrealizowan¹ w kszta³cie optymalnym dla tego rodzaju edycji, z jednej strony, popularnych, z drugiej  krytycznych 2.
Uwagi ogólne
Wydanie Jubileuszowe liczy³o tomów 16, o ³¹cznej objêtoci 365 arkuszy wydawniczych. Obecne liczy tomów 17, arkuszy  479. Ró¿nica ogromna: 114 arkuszy, blisko
2500 stronic maszynopisu. Sk³adaj¹ siê na tê ró¿nicê: pomno¿enie utworów poety, w wiêkszoci tomów pe³niejsze metryki, uwagi o tekstach oraz objanienia, szerszy zakres odmian, osobne indeksy do kilku tomów b¹d ich grup i bardzo obszerne zbiorcze indeksy do
ca³oci w tomie ostatnim. Przyjdzie o tym wiêcej powiedzieæ w uwagach o poszczególnych tomach.
Przyjmuj¹c, jako nadrzêdne, kryterium gatunkowe b¹d jêzykowe (teksty polskie/francuskie) i gatunkowe, w obrêbie poszczególnych czêci zachowuj¹c za uk³ad chronologiczny, dokonano istotnego uporz¹dkowania utworów (t. 57 oraz 13). Poprawiono b¹d
zmieniono wiele dawniejszych lekcji, szczegó³owo to w ka¿dym wypadku odnotowuj¹c
i uzasadniaj¹c. Pod tym wzglêdem wydanie jest nienaganne. W zakresie modernizacji pisowni jak najs³uszniej zachowano w wiêkszym stopniu ni¿ w WJ i WN w³aciwoci jêzyka poety. Interpunkcjê tekstu g³ównego oraz odmian na ogó³ modernizowano wedle zasad przestankowania logiczno-sk³adniowego, tu i ówdzie jednak  b¹d ze wzglêdów stylizacyjnych, b¹d dla odzwierciedlenia zwyczajów poety w tym zakresie  pozostawiono j¹ w takim kszta³cie, jak w podstawie przedruku (np. ¯ywila i Ksiêgi narodu polskiego
i pielgrzymstwa polskiego w t. 5; pisma filomackie w t. 6, odmiany Ody do m³odoci
w t. 1).
1
A. M i c k i e w i c z, Dzie³a. Wyd. Jubileuszowe. T. 116. Warszawa 1955. Dalej odsy³am do
tej edycji skrótem WJ. Analogicznie skrótami WN i WS oznaczam edycje: Dzie³a. Wyd. Narodowe.
T. 116. Warszawa 19481955; Dzie³a wszystkie. Wyd. Sejmowe. T. 47, 9, 11, 13, 14, 16. Warszawa 19331938..
2
Jak najs³uszniej od takiej w³anie charakterystyki wydania rozpoczyna³ Cz. Z g o r z e l s k i
Ogóln¹ notê edytorsk¹ (t. 1, s. 27): Dzie³a Mickiewicza, które obecnie ukazuj¹ siê pod patronatem
Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, s¹ edycj¹ popularn¹, a zarazem krytyczn¹, zgodn¹
z wiedz¹ wspó³czesnej filologii.
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Znakomicie prezentuje siê, i to bez wyj¹tku we wszystkich tomach, Dodatek krytyczny. Jednolicie i przejrzycie sproblematyzowany, zawiera w ka¿dym wypadku wyczerpuj¹c¹ informacjê o utworze oraz o decyzjach redaktora tomu. Godzi siê jednoczenie podkreliæ, ¿e ta ostatnia kwestia o tyle jest istotna, ¿e redaktorom pozostawiono du¿¹ swobodê, s³usznie zak³adaj¹c, i¿ nierealne by³oby przyjêcie jednego wspólnego mianownika
edytorskiego dla tekstów o ró¿nym statusie i charakterze. W sumie poszczególne tomy
(czy grupy tomów: 811, 1417) maj¹ w niema³ej czêci charakter osobnych ca³oci edytorskich, z w³asnymi  co jak¿e u³atwia lekturê!  Spisami skrótów i oznaczeñ graficznych
oraz w kilku przypadkach w³asnymi indeksami osób (w t. 5, 6, 12, 13, w t. 17 dla t. 1417)
b¹d nazwisk i imion (w t. 7 oraz w t. 11 dla t. 811).
Odmiany tekstu podano w wyborze. Tak je jednak pomylano, by dawa³y mo¿liwie
pe³ny obraz pracy poety nad tekstem oraz intencji autora (b¹d tekstu). Objanienia rzeczowe, na ogó³ odwo³uj¹ce siê do edycji wczeniejszych, przede wszystkim do WJ, uzupe³niono zgodnie ze stanem dzisiejszej wiedzy, a w kilku wypadkach  znacznie rozszerzono b¹d opracowano na nowo.
Summa summarum, w omawianej edycji Dzie³ dostajemy Mickiewicza nie tylko na
nowo i nowoczenie wydanego, ale tak¿e nie w pe³ni dot¹d znanego. W tym miejscu nasuwa siê wszak¿e jeszcze jedna uwaga natury ogólniejszej, w³anie z Mickiewiczem nie w pe³ni do dzi znanym zwi¹zana.
Wyj¹wszy otó¿ trzy szkice filozoficzne w tomie 13 ([LHistoire], [Confiance en soi.
Adaptation dEmerson], LHomme religieux reformateur) oraz garæ ró¿nojêzycznych listów, pozosta³e teksty obcojêzyczne, g³ównie francuskie, podano wy³¹cznie w t³umaczeniach. Co do wyk³adów w Akademii w Lozannie oraz kursu w Collège de France, zgoda 
brak edycji krytycznej tekstu oryginalnego usprawiedliwia ograniczenie siê do przek³adu.
Nie upiera³bym siê równie¿  przede wszystkim ze wzglêdu na charakter tekstów  ani
przy okolicznociowych wyst¹pieniach ([Grabie¿ polskich bibliotek] w t. 6; Przemówienie do ludu we Florencji, Przemówienie do m³odzie¿y florenckiej, Przemówienie do ludu
w Bolonii, Przemówienie do ludu w Modenie, Przemówienie w Mediolanie w t. 12; Przemówienie do Ko³a francuskiego 〈z 5 V 1844〉, Przemówienie do m³odzie¿y lozañskiej, Przemówienie do m³odzie¿y francuskiej, Przemówienie na audiencji u papie¿a Piusa IX, Projekt toastu jenera³a Rybiñskiego na czeæ Ludwika Napoleona, Przemówienie do ksiêcia
Ludwika Napoleona [...], Przemówienie na bankiecie inauguracyjnym Trybuny Ludów,
Przemowa przy rozdaniu nagród uczniom szko³y polskiej w Batignolles w t. 13), ani przy
takim drobiazgu, jak [Komunikat dla dzienników florenckich. Z w³oskiego] w tomie 12.
Powa¿nie bym siê jednak zastanawia³ nad artyku³ami z Trybuny Ludów w tomie 12
oraz w tym¿e tomie podanymi tekstami pod nag³ówkiem Pisma polityczne francuskie z lat
18511855. Nie mam natomiast w¹tpliwoci, ¿e w wydaniu zbiorowym winny siê znaleæ
 i to niezale¿nie od ich niejednolitego w poszczególnych przypadkach charakteru (autografy, kopie autoryzowane, kopie nieautoryzowane, zapisy stenografowane, nieautoryzowane pierwodruki)  teksty orygina³ów stanowi¹cych podstawê przek³adu utworów literackich (Konfederaci barscy i Jakub Jasiñski, czyli dwie Polski w t. 2; [Mi³oæ poety a mi³oæ filozofa], [Historia przysz³oci. Fragment I], [Historia przysz³oci. Fragment II],
Pierwsza bitwa. 〈Tydzieñ miodowy rekruta〉, Rozmowy chorych w t. 5), pism krytycznych
([Sztuka dramatyczna w Polsce], Goethe i Byron, [O poemacie Dziady], O nowoczesnym malarstwie religijnym niemieckim, a tak¿e Puszkin i ruch literacki w Rosji w t. 5),
pism historycznych ([wiêty Wojciech] oraz Pocz¹tki Italii w t. 7) i szkiców filozoficznych (Jacob Boehme oraz Ksiêga zgodnoci w t. 13). Truizmem bêdzie dodanie, i¿ wszêdzie tutaj zasadnicz¹ materi¹ literackiego i publicystycznego dzie³a Mickiewicza jest jego,
inny jednak ni¿ ojczysty, jêzyk. Nie wyklucza³bym, ¿e w reedycji popularno-krytycznego
wydania Dzie³ warto by³oby pomyleæ o tomie suplementowym, zbieraj¹cym znane wy³¹cznie specjalistom obcojêzyczne teksty autora Dziadów i Les Confédérés de Barr.
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Uwagi o poszczególnych tomach
Tom 1: Wiersze. Opracowa³ Czes³aw Zgorzelski.
Zawartoæ tomu zmieniono w stosunku do zawartoci tomu 1 WJ: przeniesiono do
tomu 2 poematy m³odzieñcze (Mieszko, ksi¹¿ê Nowogródka, Pani Aniela, Dziewica z Orleanu, Kartofla) 3 oraz urywki poematów emigracyjnych ([Królewna Lala], [Pan Baron],
Bóg mi³osierny wejrza³...), dodano w dziale utworów o niepewnej autentycznoci wiersz
Ledwie z d³ugiego wytchn¹³em pienia... [Improwizacja do Cypriana Daszkiewicza], w dziale
wierszy przypisywanych poecie  trzy utwory: Nieznajomi wêdrowcy w dalekiej krainie...
[W albumie Joanny Zaleskiej], piewek na dwa g³osy, Biada poecie... [Dwuwiersz na rêkopisie Karola Brzozowskiego]. ¯adna z tych decyzji, dobrze umotywowanych, nie budzi
w¹tpliwoci. Mo¿na by siê natomiast upomnieæ o niewielkie uzupe³nienie, nieobojêtne dla
obrazu Mickiewicza jako autora drobnych utworów poetyckich. Chodzi o ¿artobliwy i cokolwiek obsceniczny wierszyk z okresu filomackiego: Littera ad Tomaszum de arte wigodika. W wydaniach zbiorowych wydrukowano go tylko raz  w Dzie³ach wszystkich pod
redakcj¹ Konrada Górskiego (t. 1, cz. 1: Wiersze 18171824. Oprac. Cz. Zgorzelski. Wroc³aw 1981, s. 145). Przypuszczam, ¿e ani sam filomacki drobiazg, ani ¿adna o nim informacja w uwagach o zawartoci tomu nie znalaz³y siê w Wydaniu Rocznicowym przez wzgl¹d
na przyzwoitoæ. Mo¿na to zrozumieæ; co do usprawiedliwienia  mia³bym zasadnicze
w¹tpliwoci.
Uk³ad tekstów w tomie przedstawia siê w porównaniu z WJ nastêpuj¹co (pomijam
ró¿nice wynikaj¹ce z innego datowania, uwzglêdniaj¹cego rezultaty póniejszych badañ
i ustaleñ).
W WJ czêæ pierwsz¹ (Okres wileñsko-kowieñski 〈18171824〉) otwiera³a grupa utworów napisanych przed wydaniem tomu 1 Poezyj z r. 1822; zawarto tu m.in. fragmenty przek³adów (Do Pryska 〈Z Horacjusza〉, Ovidii [Tristium] Lib. IV, Elegia I, Amalia 〈Z Szyllera〉, wiat³o i ciep³o 〈Z Szyllera〉, Nauka 〈Z Gleima〉, Co to jest? 〈Z tego¿〉, Olympia 1
[Z Pindara]) oraz umiejscowione odpowiednio do czasu powstania utwory z dzia³u Wiersze ró¿ne z tomu 1 Poezyj (Hymn na Dzieñ Zwiastowania N. P. Maryi, ¯eglarz 〈O morze
zjawisk...〉, Warcaby, Przypomnienie. Sonet). Dalej szed³ cykl Ballad i romansów, po nim
 wiersze pisane w latach 18231824. W edycji rocznicowej wydawca odst¹pi³ od takiej
jak w WJ próby zachowania wzglêdnie (wyj¹wszy Ballady i romanse) chronologicznego
obrazu wczesnej twórczoci poety. Na pocz¹tku da³ 8 wierszy (Zima miejska, Ju¿ siê z pogodnych niebios..., Hej, radoci¹ oczy b³ysn¹..., Oda do M³odoci, Pieñ filaretów, Toasty,
Amalia 〈Z Szyllera〉, Do malarza 〈w WJ pt. Do K. von D... robi¹cego dla mnie obrazek
Maryi〉), nastêpnie wiersze z obu czêci tomu 1 wileñskich Poezyj, w takim jak tam uk³adzie; dalej  grupê wierszy powsta³ych po wydaniu Poezyj. Nie znalaz³y swojego miejsca
wród utworów tego okresu przek³ady (z wyj¹tkiem Amalii); Zgorzelski przeniós³ je jako
osobn¹ grupê do czêci czwartej. Ponadto grupê utworów powsta³ych po ukazaniu siê
tomu 1 Poezyj otwiera wiersz Do Joachima Lelewela, napisany i wydany przed ukazaniem
siê tego tomu; tekst wiersza podano wprawdzie za autoryzowan¹ edycj¹ petersburskich
Poezji z r. 1829, trudno to jednak uznaæ za wystarczaj¹cy argument przyjêtej lokalizacji.
Przyznam, ¿e bli¿szy mi jest taki uk³ad i zawartoæ czêci obejmuj¹cej wiersze
z lat 18171824 jak w WJ: w pe³niejszym zakresie (i w mniejszym rozcz³onkowaniu) dostalimy tam obraz wczesnej twórczoci poety. Mo¿na by zreszt¹ pomyleæ ten obraz w jeszcze pe³niejszym kszta³cie edytorskim, mianowicie w³¹czaj¹c do dzia³u wierszy okresu wileñsko-kowieñskiego okolicznociowe jamby filomackie. W WN, WJ i Wydaniu Rocznicowym znajduj¹ siê one w czwartej czêci tomu, po trosze zmarginalizowane, jakby
mniej warte uwagi. S¹dzê, ¿e problem zas³uguje na dyskusjê; tym bardziej, gdy pamiêtaæ,
3

Tak drukowa³o te poematy równie¿ WN.
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¿e w grupie znacz¹cych utworów m³odzieñczych bez zastrze¿eñ umieszcza siê kilka innych wierszy, równie¿ okolicznociowych i filomackich: Ju¿ siê z pogodnych niebios...,
Hej, radoci¹ oczy b³ysn¹..., Pieñ filaretów, Toasty.
Druga czêæ tomu (Okres rosyjski 〈18241829〉) w swojej zawartoci i uk³adzie jedynie w drobiazgach (wynikaj¹cych z odmiennego datowania kilku utworów) ró¿ni siê od
analogicznej czêci w WJ. Rzecz¹ dyskusyjn¹ w obu wydaniach jest natomiast uk³ad tekstów poprzedzaj¹cych utwory z moskiewskiego tomu Sonetów z 1826 roku. O miejscu utworu decyduj¹ tutaj bowiem dwa kryteria: najpierw przynale¿noæ gatunkowa (wiersz sztambuchowy, bajka) b¹d tematyczna (wiersz mi³osny), nastêpnie  czas powstania. W konsekwencji wród utworów przed Sonetami znalaz³y siê dwa wiersze z r. 1829: Przyjaciele
oraz Zaj¹c i ¿aba. W czêci gromadz¹cej wiersze po Sonetach  utwory uporz¹dkowano
bior¹c pod uwagê wy³¹cznie czas powstania. Tu jednak równie¿ mia³bym zastrze¿enia,
mianowicie datowane na lata 18251826 cztery sonety: Rozeszlimy siê wczora weseli
i zdrowi..., Gdzie dawniej renicami owiecane twemi..., Jastrz¹b. Na wysokoci Kikineis,
Poezyjo! gdzie cudny pêdzel twojej rêki...  powinny siê znaleæ przed sonetami z tomu
moskiewskiego.
Zawartoæ czêci trzeciej (Okres podró¿y i emigracji 〈18291855〉) powtarza  wyj¹wszy urywki poematów przeniesione do tomu 2  zawartoæ analogicznej czêci w WJ
(Okres emigracji 〈18291855〉). Do uwag sk³ania kilka decyzji dotycz¹cych uk³adu. Jak
najs³uszniej przeniesiono z grupy utworów satyrycznych wiersz Gêby za lud krzycz¹ce...
(w WJ znajdowa³ siê po cyklu Wiersze Franciszka Grzyma³y), daj¹c mu, zgodnie z zapisem w autografie, miejsce po urywkach Broñ mnie przed samym sob¹... oraz Pytasz, za co
Bóg troch¹ s³awy mnie ozdobi³... Dyskutowa³bym natomiast z zasadnoci¹ wyodrêbnienia
niewielkiego dzia³u Fragmentów, w którym znalaz³y siê, zak³ócaj¹c chronologiczny uk³ad
tekstów, trzy utwory: W maleñkiej wiosce... [Czêæ II romansu Garczyñskiego Król i giermek], Z bramy wiêzienia... [Czêæ IV powieci Garczyñskiego Zdrajca], Sofiówka [Przek³ad ³aciñski pocz¹tku Sofiówki Trembeckiego]. Zastanawia³bym siê równie¿, czy najw³aciwszym miejscem dla dwuwiersza Jak drzewo przed wydaniem owocu w zarodek...,
zapisanego nad tekstem francuskim tzw. Noty do Francuzów latem 1843, jest bezporedni
kontekst Zdañ i uwag.
Wiêcej natomiast ni¿ tylko dyskusyjna jest inna decyzja. Otó¿ po liryku Pola³y siê ³zy
me czyste, rzêsiste..., datowanym hipotetycznie na lata 18391840 (podobnie jak dwa poprzedzaj¹ce go wiersze lozañskie: Nad wod¹ wielk¹ i czyst¹... oraz Gdy tu mój trup...),
Zgorzelski umieci³ wiersz Do B...Z., opatrzony dat¹ 10 VIII 1841, nastêpnie  dwa inne
liryki lozañskie, Ach, ju¿ i w rodzicielskim domu... oraz Uciec z dusz¹ na listek..., datowane analogicznie jak poprzednie, tj. na lata 18391840, po nich za poda³ Drzewo i Ws³uchaæ siê w szum wód g³uchy... (oba datowane: 〈1842?〉), dalej Ad Napolionem III (1854)
oraz S³owa Chrystusa (datowane na padziernik 1842) i S³owa Panny (datowane w noc
Wszystkich wiêtych, 1842). Trudno rozpoznaæ zasadê takiego porz¹dku tekstów 4. Nie
u³atwia tego równie¿ informacja wydawcy na s. 494: Grupê [...] urywków (Ach, ju¿
i w rodzicielskim domu..., Uciec z dusz¹ na listek..., Drzewo oraz Ws³uchaæ siê w szum
wód...) przesuniêto na przynale¿ne im miejsce w uk³adzie chronologicznym zaraz po wierszu
Do B...Z. [...] S³owa Chrystusa i S³owa Panny znalaz³y siê wskutek tego na koñcu cz. III,
przed dzia³em Fragmenty. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e o takim porz¹dku zadecydowa³y cechy gatunkowe utworów: fragmentarycznoæ w przypadku Ach, ju¿ i w rodzicielskim
domu..., Uciec z dusz¹ na listek..., Drzewo oraz Ws³uchaæ siê w szum wód..., proza poetyc4
Nie lepiej rzecz wygl¹da³a w WJ, mianowicie Uciec z dusz¹ na listek... i Ach, ju¿ i w rodzicielskim domu... (taka kolejnoæ wynika z autografu), datowane na lata 18381840, oddzielono od
wczeniej podanych pozosta³ych liryków lozañskich, datowanych na lata 18391840, omioma innymi utworami: ¯ona uparta (1840), Golono, strzy¿ono (1840), Do B... Z. (10 VIII 1841), S³owa
Chrystusa (padziernik 1842), S³owa Panny (w noc Wszystkich wiêtych, 1842), Ad Napolionem III (1854), [Królewna Lala] (18401855), [Pan Baron] (18401855), Sofiówka (1840?).
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ka (i ponadto temat) w przypadku S³ów Chrystusa i S³ów Panny. Dla miejsca ody Ad Napolionem III z 1854 r. niepodobna jednak znaleæ ¿adnego wyt³umaczenia. Nie znajdujê
go tak¿e dla rozdzielenia wierszem Do B... Z. liryków lozañskich, zapisanych w autografie
na jednym arkusiku i datowanych przez wydawcê na czas inny ni¿ Do B... Z. Nie wiem
równie¿, dlaczego Zgorzelski poda³ wiersze Ach, ju¿ i w rodzicielskim domu... i Uciec z dusz¹
na listek... w kolejnoci innej ni¿ w autografie.
Czêæ czwarta (Jamby filomackie i m³odzieñcze próby pióra) przynosi utwory
w dwóch grupach: najpierw jamby, pisane miêdzy grudniem 1818 a grudniem 1821;
nastêpnie wspomniane tu ju¿ fragmenty przek³adów, datowane na lata 18191821. Czêæ
pi¹ta (Utwory o niepewnej autentycznoci autorstwa lub tekstu) zbiera teksty równie¿
w dwóch dzia³ach, ka¿dy z nich opatruj¹c osobnym nag³ówkiem: Improwizacje, Wiersze
przypisywane Mickiewiczowi.
Powiêci³em uk³adowi tomu 1 tyle uwagi, poniewa¿ w³anie w tym przypadku  tj.
przy du¿ej liczbie drobnych utworów  przyjête dla ca³ej edycji kryteria porz¹dkowania
tekstów nie ze wszystkim siê sprawdzaj¹ (wyj¹wszy zawartoæ czêci pi¹tej, gromadz¹cej
jednak teksty... o niepewnej autentycznoci). Bodaj te¿ czy nie warto by³o  dla zachowana przejrzystego obrazu ewolucji sztuki poetyckiej Mickiewicza  rozwa¿yæ rezygnacji
z tych kryteriów (przy zachowaniu autorskiego uk³adu wierszy z Poezyj z r. 1822 i Sonetów z 1825 oraz integralnoci cyklu Zdañ i uwag) na rzecz jednolitego u³o¿enia utworów
wed³ug dat powstania.
Odnotowane w¹tpliwoci i zastrze¿enia nie przes³aniaj¹ walorów tomu. Dostajemy tu
pe³niejsze ni¿ w WJ informacje o tekstach (autografach, kopiach, wydaniach). Otrzymujemy w nowym uk³adzie (wed³ug autografu w albumie Moszyñskiego) Dumania w dzieñ
odjazdu, wiersz wa¿ny, wczeniej w ró¿nym kszta³cie (i nie bez w¹tpliwoci) drukowany.
Przede wszystkim za otrzymujemy zdecydowanie lepiej pomylany zestaw odmian: w kilku
wypadkach uporz¹dkowany i bardziej rzeczowy (Pani Twardowska, Pies i wilk, Stepy Akermañskie), w parudziesiêciu  znacz¹co poszerzony i niejednokrotnie poprawniejszy (Oda
do M³odoci, Pierwiosnek, Warcaby, Po¿egnanie Czajld Charolda. Z Lorda Byrona, Sen.
Z Lorda Byrona, Jak te imiona b³ogi los spotyka..., W imionniku*** [Improwizacja dla
E. ledziejewskiej], Dzwon i dzwonki, Do D. D. Elegia, trzeci z sonetów odeskich, ¯egluga, Widok gór ze stepów Koz³owa, Pielgrzym, Droga nad przepaci¹ w Czufut-Kale
z Sonetów krymskich, Jastrz¹b. Na wysokoci Kikineis, Sonet 〈Poezyjo! gdzie cudny pêdzel twojej rêki...〉, Do doktora S., Na pokój grecki, Ugolino. Wyj¹tek z Boskiej Komedii, Z Petrarka 〈O jasne, s³odkie, o przeczyste wody...〉, Podró¿ny. Z Goethego, Wanderer, Trzech Budrysów, Do H***. Wezwanie do Neapolu, Reduta Ordona, Golono, strzy¿ono, Exegi munimentum aere perennius..., Zdania i uwagi, Pytasz, za co Bóg troch¹ s³awy
mnie ozdobi³..., Widzenie, Snuæ mi³oæ..., Gdy tu mój trup..., Do Pryska 〈Z Horacjusza〉, Co
to jest? 〈Z tego¿〉, Niech mi Schiller albo Goethe... [Fragment improwizacji w Berlinie],
Choæ ja z Litwy, wy z Poznania... [Fragment improwizacji w Berlinie], Ja rymów nie dobieram... [Fragment improwizacji w Pary¿u]). Jednoczenie wydawca s³usznie b¹d zrezygnowa³ z podawania odmian kopii kilku wierszy (Do matki Polki, Mêdrcy, mieræ pu³kownika, Nocleg), b¹d te odmiany ograniczy³ (Trójka koni).
Z drobiazgów mo¿na by siê upomnieæ o warianty odmian Góry Kikineis z Sonetów
krymskich, odmianê wersu 122123 Farysa oraz  przede wszystkim  o alternatywn¹
lekcjê licie w urywku Uciec z dusz¹ na listek... 5 W wersie 31 utworu [Do M³od]oci na
s. 502 omy³kowe w autografie Wszystko nale¿a³o zmieniæ na wszystko. Z kolei chy5
Cz. Z g o r z e l s k i przed laty zwraca³ uwagê na prawdopodobieñstwo takiej w³anie lekcji
(Nad autografami Mickiewicza. Pamiêtnik Literacki 1974, z. 3, s. 210; Uwagi edytorskie i odmiany tekstu. W: A. M i c k i e w i c z, Dzie³a wszystkie. Red. K. Górski. T. 1, cz. 3: Wiersze 18291855.
Oprac. Cz. Z g o r z e l s k i. Wroc³aw 1981, s. 330). Zob. równie¿: A. N a w a r e c k i: Arcydzie³ko Mickiewicza. Teksty Drugie 1995, nr 6; przedruk w zb.: Trzynacie arcydzie³ romantycznych.
Red. E. Kilak, M. Gumkowski. Warszawa 1996; Ma³y Mickiewicz. Studia mikrologiczne. Katowice
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ba redakcyjne przeoczenie sprawi³o, ¿e nie ponumerowano wersów w przypadku d³u¿szych odmian Ody do M³odoci, Lisa i koz³a, Trójki koni oraz Kozy, kózki i wilka.
Niewykluczone równie¿, ¿e do daty pod Chórem strzelców na s. 188 wkrad³ siê zwyk³y
b³¹d: powinno byæ nie [18211828], lecz [18211826]. Na tym jednak nie koniec problemu, czytelnik bowiem móg³by siê zastanawiaæ, dlaczego wiersz, którego termin a quo
brzmi 1821, znalaz³ siê wród utworów z lat 18241829. Ostatecznie mo¿na tê niejasnoæ
rozwi¹zaæ nastêpuj¹co: zwa¿ywszy, ¿e w tekcie g³ównym podaje siê jako nowy i osobny
wiersz jego drug¹ wersjê, z 1826 r. (wersja pierwsza, pt. Pieñ strzelca, prawdopodobnie
z r. 1821, mieci siê w I czêci Dziadów)  pod tekstem winna siê znaleæ tylko ta druga
data, tj. 1826, a w metryce utworu choæby wzmianka o datowaniu wersji wczeniejszej.
Tom 2: Poematy. Opracowa³ W³adys³aw Floryan przy wspó³pracy Konrada Górskiego i Czes³awa Zgorzelskiego.
W WJ tom mia³ tytu³ Powieci poetyckie; w czêci pierwszej, zatytu³owanej tak jak
ca³y tom, zawiera³ Gra¿ynê, Konrada Wallenroda oraz Giaura; w czêci drugiej, w Uzupe³nieniu  wczeniejsz¹ redakcjê Gra¿yny, pt. Korybut, ksi¹¿ê Nowogródka. Poema z dziejów litewskich. [Autograf Gra¿yny].
W omawianej tu edycji tytu³ tomu zmieniono adekwatnie do jego nowej zawartoci.
Utwory rozmieszczono w trzech dzia³ach: wydane przez autora powieci poetyckie w tako¿ zatytu³owanym dziale 1; w dziale 2, pt. Utwory m³odzieñcze z okresu wileñsko-kowieñskiego, znalaz³y siê: Mieszko, ksi¹¿ê Nowogródka, Pani Aniela, Dziewica z Orleanu,
Kartofla; dzia³ 3, pt. Próby epickie z okresu emigracji, zawiera urywki: [Królewna Lala],
[Pan Baron], Bóg mi³osierny wejrza³...
Pominiêto Korybuta, ksiêcia Nowogródka, daj¹c w to miejsce obszerne odmiany. Decyzja to ze wszech miar trafna; w WJ czytelnik dostawa³ bowiem pe³ny tekst dwóch redakcji ponadtysi¹cwersowego poematu i kiedy próbowa³ siê zorientowaæ w ró¿nicach miêdzy
nimi, musia³ w istocie sam wykonaæ pracê edytora. Dobrze umotywowana i przekonuj¹ca
jest tak¿e decyzja przedruku poematu o Gra¿ynie wed³ug pierwodruku w tomie 2 wileñskich Poezyj z 1823 r. (WJ bra³o za podstawê petersburskie wydanie Poezji z 1829 roku).
Inaczej ni¿ w WJ, opatrzono odmianami epickie urywki z okresu emigracji oraz Giaura. W tym ostatnim s³usznie za autografem zmieniono w wersie 584 brodê (tak w pierwodruku, WN i WJ) na w¹sy. Ponadto w wersie 363 poprawiono przypuszczaln¹ omy³kê
pierwodruku: pod nad brzegiem  na: pod nadbrzegiem (w WJ pozostawiono: podnad
brzegiem).
Z drobiazgów zwróci³bym uwagê na niezbyt konsekwentn¹, wbrew deklaracji w Informacjach edytorskich, modernizacjê interpunkcji w odmianach Gra¿yny. Szkoda równie¿, ¿e nie pomylano (podobnie zreszt¹ jak w WJ) o odmianie wersu 290 szóstej czêci
Konrada Wallenroda, gdzie w pierwodruku miejsce póniejszego anio³a harmonii zajmowa³ anio³ muzyki. Uzgodnienia wymagaj¹ wzmianki o podobiznach autografu Korybuta/
Gra¿yny: na s. 277 czytamy o dwu reprodukcjach fototypicznych, obydwu wydanych
w r. 1956, na s. 279  znajdujemy uwagi o dwóch edycjach: Korybut, ksi¹¿ê Nowogródka. Podobizna autografu [Gra¿yny] ze zborów Przedzieckich (Wyd. J. Krzy¿anowski.
Warszawa 1950); Gra¿yna. Podobizna autografu oraz wydañ: wileñskiego z r. 1823, petersburskiego z r. 1829 i paryskiego z r. 1838 (Wstêp oprac. K. Górski. Warszawa 1956).
Na koniec przyjdzie zauwa¿yæ, ¿e bardziej naturalny i bli¿szy uk³adowi testów w tomie 1 (nawet z zastrze¿eniami co do tamtego uk³adu) by³by inny porz¹dek utworów, chronologiczny: najpierw poematy m³odzieñcze, po nich  powieci poetyckie.
2003.  Wiersze Adama Mickiewicza w podobiznach autografów. Cz. 2: 18301855. Oprac.
Cz. Z g o r z e l s k i. Red. naukowa edycji Z. S t e f a n o w s k a, M. K a l i n o w s k a. Wroc³aw
1998, s. 122, przypis 2.
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Tom 3: Dramaty. Opracowa³a Zofia Stefanowska.
Tytu³ tomu zmieniono (w WJ: Utwory dramatyczne). Zawartoæ i uk³ad testów pozostawiono bez zmian: pierwsza czêæ to Dziady; druga, któr¹ zatytu³owano Fragmenty, zawiera: Wyj¹tek z tragedii Szyllera Don Carlos, Z trajedii Szekspira Romeo i Julija,
[Jasiñski]. Akt czwarty; w trzeciej, pt. Fragmenty francuskie, znalaz³y siê utwory: Konfederaci barscy. Dramat w piêciu aktach. (Akty III), Jakub Jasiñski, czyli dwie Polski. Tragedia w piêciu aktach (Fragment aktu I).
Tom przynosi znacznie pomno¿one w stosunku do WJ, wietnie wybrane i pomylane
odmiany Dziadów. Daje ponadto obszerne odmiany Wyj¹tku z tragedii Szyllera Don Carlos oraz urywka [Jasiñskiego]  w WJ nie by³o odmian tych urywków. Wydatnie równie¿
zosta³y rozszerzone informacje o rêkopisach, kopiach oraz edytorskiej historii tekstów.
Tekst g³ówny i tekst odmian wszystkich zebranych w tomie utworów s¹ owocem kunsztu edytorskiego i warsztatu filologicznego najwy¿szej próby. To za, co czytelnik znajduje
w Dodatku krytycznym (nb. ta czêæ tomu jest obszerniejsza od analogicznej w WJ o 3,5 arkusza wydawniczego), mo¿na bez przesady okreliæ jako ma³¹ monografiê edytorsko-tekstologiczn¹ utworów dramatycznych Mickiewicza. S³owem: znakomity tom, znakomite
osi¹gniêcie edytorskie, wzorcowe dla zbiorowych edycji popularno-krytycznych, z pewnoci¹ te¿ warte naladowania i kontynuacji.
Dodam na koniec, ¿e  jeli czego nie przeoczy³em  tylko jeden drobiazg wymaga
poprawki: w odmianie do wersu 1 na s. 560 zamiast Aran¿ez winno byæ Aran¿uez.
Tom 4: Pan Tadeusz. Opracowa³ Zbigniew Jerzy Nowak.
Za podstawê tekstu przyjêto jego kszta³t w WJ. W szerokim jednak zakresie brano
pod uwagê: znakomit¹ edycjê krytyczn¹ Konrada Górskiego (Dzie³a wszystkie. Pod red.
K. Górskiego. T. 4: Pan Tadeusz. Oprac. K. Górski. Wroc³aw 1969); argumenty Wiktora
Weintrauba recenzuj¹cego tê edycjê (Pamiêtnik Literacki 1971, z. 1) oraz Górskiego polemizuj¹cego z Weintraubem (Pamiêtnik Literacki 1971, z. 2); popularnonaukowe wydanie
poematu, opracowane równie¿ przez Górskiego (Wroc³aw 1981. Wyd. 2, popr.: 1989).
W wyborze odmian kierowano siê ustaleniami WJ oraz edycji poematu opracowanej
przez Stanis³awa Pigonia (ze Spisu skrótów na s. 394 wynika, ¿e najpewniej by³o to wydanie 5, zmienione, w serii Biblioteka Narodowa 〈Wroc³aw 1967. BN I 83〉). Odmiany
jednak znacznie w stosunku do WJ rozszerzono. Jednoczenie w Uwagach o tekcie na
s. 399421 podano bardzo obszerny i w stosownych miejscach szczegó³owo uzasadniony
wykaz rozmaitego rodzaju poprawek.
Objanienia wiele zawdziêczaj¹ WJ (opracowa³ je tam Julian Krzy¿anowski) oraz
BN-owskim wydaniom Pigonia. Nie powtórzono ich jednak mechanicznie, w wielu wypadkach zmieniaj¹c b¹d uzupe³niaj¹c.
W sumie  tom prezentuje wydanie rzetelnie odnosz¹ce siê do edytorskiej historii
Pana Tadeusza, dobrze te¿ osadzone w realiach wspó³czesnej wiedzy o poemacie.
Tom 5: Proza artystyczna i pisma krytyczne. Opracowa³ Zygmunt Dokurno.
Tom 6: Pisma filomackie.  Pisma polityczne z lat 18321834. Opracowali Micha³
Witkowski i Czes³aw Zgorzelski przy wspó³pracy Andrzeja Paluchowskiego. Do druku
przygotowa³a Teresa Winek.
Tom 7: Pisma historyczne.  Wyk³ady lozañskie. Opracowa³ Julian Malanka.
Omawiam te tomy ³¹cznie, poniewa¿ w ich obrêbie dokonano w stosunku do paralelnych tomów WJ istotnego uporz¹dkowania zawartoci. Jako kryterium tego uporz¹dkowania przyjêto  jak najs³uszniej po literackich tomach 14  stopieñ literackoci tekstów. W WJ o uk³adzie i zawartoci tomów 57 decydowa³a, acz nie bez zak³óceñ i niekonsekwencji, chronologia: tom 5: Pisma proz¹. Czêæ 1: Pisma filomatyczne, estetyczno-krytyczne, opowiadania; tom 6: Pisma proz¹. Czêæ 2: Ksiêgi narodu polskiego i piel-
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grzymstwa polskiego.  Pisma polityczne z lat 18321835; tom 7: Pisma proz¹. Czêæ 3:
Pisma historyczne.  Wyk³ady lozañskie.
W WJ zawartoæ tomów 57 przedstawia³a siê nastêpuj¹co. Tom 5: Pisma filomatyczne
(I. Organizacyjne, II. Recenzje), Pisma estetyczno-krytyczne (A. Polskie, B. Francuskie),
Opowiadania (A. Polskie, B. Francuskie), Uzupe³nienie (tu miscellanea filomackie). Tom 6:
Ksiêgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Pisma polityczne z lat 18321835 (A. Polskie  I. Z towarzystw emigracyjnych, II. Artyku³y z Pielgrzyma Polskiego, III. Wyst¹pienia dorane; B. Francuskie), Uzupe³nienie. Tom 7: Pierwsze wieki historii polskiej, Pomniejsze pisma historyczne (A. Polskie, B. Francuskie), Wyk³ady lozañskie, Uwagi o jêzyku.
Tom 5 omawianego wydania pomylano zasadniczo inaczej ni¿ jego odpowiednik
w WJ. Podzielono go na dwie czêci, polsko- i francuskojêzyczn¹. W obu czêciach podano teksty w dwóch identycznie zatytu³owanych dzia³ach: Proza artystyczna i Pisma krytyczne. W pierwszym, polskim dziale, Proza artystyczna, umieszczono najpierw Ksiêgi
narodu (w WJ w t. 6), dalej opowiadania w takim uk³adzie jak w WJ w czêci A dzia³u
Opowiadania. W polskim dziale, pt. Pisma krytyczne, podano, w czêci Pisma krytyczne
o literaturze, ca³¹ zawartoæ czêci A z Pism estetyczno-krytycznych w WJ, ale do³¹czono
tu równie¿ [Fragment rozprawy o krytyce], w WJ umieszczony w Uzupe³nieniu; jednoczenie przeniesiono z tomu 7 WJ teksty z dzia³u Uwagi o jêzyku, daj¹c im nag³ówek:
Pisma krytyczne.  Uwagi o jêzyku. W dziale francuskim, pt. Proza artystyczna, umieszczono trzy opowiadania z WJ (z czêci A dzia³u Opowiadania) oraz dodano [Historiê przysz³oci. Fragment I] i [Historiê przysz³oci. Fragment II]  w WJ oba teksty znajdowa³y
siê w tomie 6 w dziale Pisma polityczne z lat 18231835 (III. Wyst¹pienia dorane, czêæ
B). W dziale francuskim, pt. Pisma krytyczne, przedrukowano ca³¹ czêæ B z dzia³u Pisma
estetyczno-krytyczne. Tom zamyka dzia³ Tekst przypisywany Mickiewiczowi; podano tu
nekrolog Stefana Garczyñskiego.
Zawartoæ tomu 6 podzielono równie¿ na dwie czêci. W pierwszej, Pisma filomackie, przedrukowano ca³e grupy tekstów zatytu³owane Pisma organizacyjne i Recenzje z dzia³u Pisma filomatyczne w tomie 5 WJ; jako trzeci¹ grupê tekstów w tej czêci wyodrêbniono Wiadomoci naukowe, podaj¹c tu piêæ pierwszych pozycji z dzia³u Uzupe³nienie w tomie 5 WJ; jako ostatni¹ grupê Pism filomackich dano, zachowuj¹c taki nag³ówek jak w WJ,
dwa ostatnie teksty z dzia³u Uzupe³nienia w tomie 5 (Przechadzki wiejskie [...], Program
czasopisma Iris). Druga czêæ tomu, Pisma polityczne z lat 18321834, zawiera: teksty
zebrane pod nag³ówkiem Z towarzystw emigracyjnych (zawartoæ jak w analogicznym dziale w t. 6 WJ, ale z do³¹czeniem tekstu [O programie gazety w jêzyku francuskim]  WJ
podawa³o go pt. [O projekcie dziennika francuskiego] w dziale 3, Wyst¹pienia dorane);
Artyku³y, recenzje i notatki z Pielgrzyma Polskiego 18321833 (zawartoæ jak w WJ,
pomno¿ona o cztery teksty umieszczone tam w dziale Uzupe³nienie: [Wyjcie ziomków do
Szwajcarii i Niemiec]  w WJ pt. [Wiadomoci narodowe], O obojêtnoci politycznej [...],
[Odparcie krzywdz¹cych wieci], [Odpowied redakcji]; kilka tekstów podano w innej
kolejnoci ni¿ w WJ, poprawnej); Wyst¹pienia dorane (zawartoæ jak w WJ, ale bez tekstu [O programie gazety w jêzyku francuskim]); Wyst¹pienia dorane francuskie (tu tylko z WJ [Grabie¿ polskich bibliotek]; dwa urywki tego dzia³u w WJ, tj. fragmenty Historii przysz³oci, przeniesiono do t. 5); Uzupe³nienia (tu z WJ wziêto tekst Do redaktora
Pamiêtnika Emigracji, dodano Toast na czeæ Juliana Ursyna Niemcewicza w Pary¿u
31 grudnia 1834 roku).
Tom 7 powtarza zawartoæ tomu 7 w WJ, wyj¹wszy dzia³ Uwagi o jêzyku przeniesiony do tomu 5.
¯adna z decyzji dotycz¹cych zawartoci tomów 57, decyzji szczegó³owo omówionych i uzasadnionych przez wydawców, nie budzi w¹tpliwoci. Co do uk³adu w poszczególnych tomach mo¿na by siê co najwy¿ej zastanawiaæ, czy tu i ówdzie nie by³oby prociej  bez wzglêdu na jêzyk, gatunkowoæ czy tematykê  podzieliæ utwory na grupy obej-
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muj¹ce wiêksz¹ liczbê tekstów (proza artystyczna i pisma krytyczne w t. 5, pisma i wyst¹pienia dorane w drugiej czêci t. 6, pisma historyczne i wyk³ady w t. 7) i w tak pomylanych obszernych dzia³ach u³o¿yæ je cile wed³ug chronologii. Jakkolwiek jednak by rzecz
widzieæ, przyjdzie raz jeszcze podkreliæ, ¿e trzy zajmuj¹ce mnie tutaj tomy bardzo rzetelnie i przekonuj¹co porz¹dkuj¹ ogromn¹ i ró¿norodn¹ materiê. Znakomicie równie¿ w ka¿dym z nich przedstawia siê aparat krytyczny: zdecydowanie pe³niejsze ni¿ w WJ informacje o tekstach, niepomiernie obszerniejsze odmiany, bogatsze (szczególnie w t. 7) objanienia 6.
Na marginesie móg³bym tylko zapytaæ, czy w wypadku reedycji tomu 7 nie warto
pomyleæ o uzupe³nieniu wyk³adów w Lozannie o wyimki z Notatek i wypisów do wyk³adów lozañskich oraz w³¹czyæ do tego tomu, choæby w komentarzu edytorskim, jakiej czêci Materia³ów do lekcyj w kolegium kantonalnym  obie grupy tekstów podano w znakomitym opracowaniu Jerzego Kowalskiego w WS 7 (s. 417486 oraz 492526).
Tomy 811: Literatura s³owiañska. Opracowa³ Julian Malanka.
Wyk³ady rozmieszczono inaczej ni¿ w WJ: w tomie 8 Kurs pierwszy (w WJ w t. 8 i 9,
z roz³o¿eniem na dwa pó³rocza), w tomie 9 Kurs drugi (w WJ w t. 10), w tomie 10 Kurs
trzeci (w WJ w pierwszej czêci t. 11, przy czym gubi¹c chronologiê podzielono Kurs na
dwa cykle: A. Historia wspó³czesnej literatury S³owian, B. Badania historyczne i filologiczne), w tomie 11 Kurs czwarty (w WJ w drugiej czêci t. 11). Decyzja o takim rozmieszczeniu wydaje siê ze wszech miar trafna, zwa¿ywszy towianistyczn¹ osobnoæ Kursu czwartego. Przekonuje tak¿e, dobrze umotywowana, rezygnacja z podzia³u Kursu
trzeciego na dwa cykle.
Tekst wyk³adów  równie¿ jak najs³uszniej  powtórzono (z niewielkimi korektami)
za WJ, gdzie opracowa³ go w znakomitym t³umaczeniu Leon P³oszewski. Za WJ powtórzono tak¿e informacje o tekcie (ze stosownymi skrótami, w ka¿dym przypadku oznaczanymi) oraz poprawki. Objanienia  i w tym widzê zasadniczy walor rocznicowego wydania Prelekcji paryskich  opracowano na nowo i w o wiele szerszym ni¿ w WJ zakresie.
Tom 12: Legion Polski.  Trybuna Ludów. Opracowa³ Stefan Kieniewicz.
Tom 12 w WJ zawiera³: 4 teksty w dziale Legion Polski; 73 artyku³y z Trybuny Ludów; 8 przemówieñ i pism okolicznociowych w dziale Uzupe³nienie. W tomie 12 wydania
obecnego przedrukowano dzia³ Legion Polski, ale w porz¹dku cile chronologicznym ([Akt
zawi¹zania Zastêpu Polskiego] umieszczaj¹c przed Sk³adem zasad). Do artyku³ów z Trybuny w³¹czono (ju¿ po mierci Kieniewicza) jako pozycjê 74 fragment nie wydrukowanego
w pimie artyku³u [O dyplomacji francuskiej]  w WJ umieszczono go w Uzupe³nieniu;
wydaje siê, ¿e warto by³o taki status fragmentu odnotowaæ w jego tytule. W tytu³ach kilku
artyku³ów dokonano niewielkich poprawek; w jednym wypadku (pozycja 53) zmieniono
tytu³: z [Upadek rewolucji w Niemczech] na Zagranica (Nasze najsmutniejsze nawet przewidywania...); szkoda, ¿e brak o poprawkach i zmianie informacji w Dodatku krytycznym.
Kolejny dzia³ w tomie, Pisma polityczne francuskie z lat 18511855, przeniesiono 
po mierci redaktora tomu  w ca³oci z tomu 13 WJ (Kieniewicz planowa³ przenieæ tylko 3 teksty  [Notê o po³o¿eniu Rygi 〈...〉], Odpowied na zastrze¿enia w licie lorda H[arowby][...] oraz [Projekt instrukcji w sprawie misji na Wschód 〈...〉]  i daæ je pod nag³ówkiem
Pisma polityczne z okresu wojny wschodniej).
Tom zamykaj¹ dwuczêciowe Uzupe³nienia. W pierwszej czêci, Przemówienia z okresu Legionu, podano 5 przemówieñ z dzia³u Uzupe³nienie w WJ. W drugiej czêci, ArtykuRó¿nicê miêdzy Dodatkami krytycznymi w recenzowanym wydaniu i w WJ wymownie obrazuje zwiêkszenie objêtoci tomów 57: ponad 16 arkuszy wydawniczych (przy nie zmienionej
objêtoci tekstu g³ównego).
6
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³y i noty z Trybuny Ludów przypisywane Mickiewiczowi, umieszczono 2 teksty z Uzupe³nienia w WJ ([Odpowied na pogró¿ki rz¹du], [Odezwa do Wêgrów]) oraz 5 tekstów
w t³umaczeniu Kieniewicza, dot¹d nie drukowanych ([Komunikat o licie ksiê¿nej Belgiojoso], [Wyst¹pienie Lechevaliera w sprawie kongresu pokoju], [Zapowied publikacji listów Lechevaliera], Kongres pokoju, Czemu Polacy, czemu Rosjanie nie powstaj¹?).
Tom, podobnie jak tomy 57, w istotny sposób porz¹dkuje spuciznê politycznej aktywnoci Mickiewicza w latach 18481855. Zachowuje te¿ w g³ównej swojej czêci uk³ad
cile chronologiczny. Zastanawia³bym siê, czy dla pe³nej chronologii nie warto by³o umieciæ przemówieñ z okresu Legionu po dziale Legion Polski, a artyku³ów przypisywanych
Mickiewiczowi daæ po zasadniczym korpusie tekstów z Trybuny.
W porównaniu z objanieniami w WJ  ta czêæ tomu w obecnym wydaniu prezentuje
siê nader skromnie.
Tom 13: Pisma towianistyczne.  Przemówienia. Szkice filozoficzne. Opracowa³a Zofia Trojanowiczowa.
Tom zasadniczo ró¿ni siê od tomu 13 w WJ (Pisma ró¿ne). G³ówny jego trzon stanowi
dzia³ Pisma i przemówienia towianistyczne. Podano tutaj (przede wszystkim za t. 11 WS)
141 tych tekstów, w WJ mielimy zaledwie 28 pozycji, w dwóch dzia³ach: Pisma towianistyczne (23) oraz Przemówienia wybrane (5) 7.
Drugi dzia³ tomu, Przemówienia przygodne, podaje 14 tekstów. Powtórzono tu 8 przemówieñ z dzia³u Przemówienia wybrane w WJ, nie przedrukowano jednego (Przemowa
na zebraniu Rady Szko³y Polskiej w Batignolles) 8, dodano 5 nowych (Z przemówienia na
zebraniu u W³adys³awa Platera, Przemówienie na audiencji u papie¿a Piusa IX, Projekt
toastu jenera³a Rybiñskiego na czeæ Ludwika Napoleona, Przemówienie na bankiecie
inauguracyjnym Trybuny Ludów, Przemówienie na uczcie imieninowej na czeæ ksiêcia
Adama Czartoryskiego).
W kolejnym, trzecim dziale  Szkice filozoficzne  pomieszczono 6 tekstów: 5 z dzia³u Pisma religijno-filozoficzne w WJ; przy czym 2 ([Historia. Parafraza z Emersona],
Cz³owiek religijny  reformator. [Parafraza z Emersona]) tak¿e w wersji francuskiej. Tekst
szósty  ukazuje siê w edycji zbiorowej po raz pierwszy. Jest to odnaleziony w Bibliotece
Polskiej w Pary¿u fragment [Confiance en soi. Adaptation dEmerson]; podano go w wersji oryginalnej oraz w przek³adzie (pt. [Poleganie na sobie. Wolny przek³ad z Emersona]).
Tom zamykaj¹, w dziale Uzupe³nienie, [Uwagi na marginesie dzie³ Spinozy]. Napisy
nagrobkowe, podane na koñcu tomu 13 w WJ, s³usznie w nowym tomie 13 pominiêto
(czytelnik znajdzie je w Variach w t. 17). W Dodatku krytycznym  rzecz warta podkrelenia  do³¹czono do Objanieñ wydawcy aneks, w którym znalaz³y siê urywki parafraz
z Emersona o w¹tpliwym autorstwie oraz s³ynny list Aleksandra Chodki do Miko³aja I,
z 15 VIII 1844, pisany nie bez udzia³u Mickiewicza.
W Informacjach edytorskich podano na s. 515, ¿e w WJ w dziale Przemówienia wybrane
by³y 4 przemówienia; faktycznie by³o ich 5: Przemówienie do braci, 27 II 1847; Przemówienie do
braci, 4 III 1847; Przemówienie do braci, 9 III [1847]; Przemówienie do braci [27 IX 1847]; Do
braci, 5 X 1847. W omawianym tu wydaniu wszystkie zosta³y przeniesione do dzia³u Pisma i przemówienia towianistyczne, przy czym ostatnie pod zmienionym tytu³em Pismo do braci, st¹d zapewne niedok³adna informacja o liczbie przemówieñ.
8
Redaktorka tomu uzna³a (Informacje edytorskie, s. 519), powo³uj¹c siê na Kronikê ¿ycia
i twórczoci Mickiewicza (tom Ostatnie lata Mickiewicza. Styczeñ 1850  26 listopada 1855. Warszawa 1978, s. 351), ¿e tekst jest raczej owiadczeniem ni¿ przemówieniem. Po wydaniu tomu okaza³o siê jednak, ¿e w Bibliotece Polskiej w Pary¿u znajduje siê podpisany przez Mickiewicza protokó³ z posiedzenia Rady Szkolnej z 12 XI 1854 (omy³kowo datowany na 22), zawieraj¹cy streszczenie jego przemówienia. W Addendach w t. 17 (s. 550) podano zatem owo odnalezione streszczenie
protokó³u (nb. zapisane w innej poetyce ni¿ tekst w WJ).
7
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Gdy dodaæ do tych wyliczeñ zawartoci tomu  zawartoci pokazuj¹cej autora Dziadów dot¹d w popularnych wydaniach zbiorowych w³aciwie nie znanego  ¿e przekonuj¹co u³o¿onym i doskonale opracowanym tekstom towarzyszy znakomity aparat krytyczny
(metryki i odmiany) oraz równie znakomite objanienia, ocena tomu rysuje siê w sposób
oczywisty. Bez dwóch zdañ: tom 13 prawdziwie odkrywa, podobnie jak w du¿ej czêci
tom 3, nowego Mickiewicza.
Tomy 1417: Listy. Opracowa³y Maria Derna³owicz, El¿bieta Jaworska, Marta Zieliñska.
Zespó³ korespondencji jest bogatszy w stosunku do tego¿ w WJ (t. 1416) o 78 pozycji 9. Dodano ponadto w uzupe³nieniach w tomie 17: jedn¹ pozycjê w dziale Uzupe³nienia I.
Listy pisane przez Mickiewicza dla innych osób; 6 pozycji w dziale Uzupe³nienia III. Powiadczenia, pokwitowania, upowa¿nienia (w WJ by³o to Uzupe³nienie II); 5 pozycji w nowym dziale Uzupe³nienia II. Listy autorstwa innych osób podpisane przez Mickiewicza.
W opracowanych przez Mariê Prussak, Dobros³awê wierczyñsk¹ i Martê Zieliñsk¹
Variach w tomie 17 (w WJ Dodatek w t. 16) wzbogacono: dzia³ Dedykacje o 28 pozycji
nie og³oszonych w WJ (jak najs³uszniej przy tym wyodrêbniono grupy Dedykacje na utworach w³asnych oraz Dedykacje na utworach ró¿nych; w Addendach na s. 549 dodano jeszcze jedn¹ dedykacjê, tak ¿e nowych jest w sumie 29); dzia³ Wpisy w albumach o 22 pozycje; dzia³ Napisy i notatki ró¿ne o 6 pozycji; dzia³ Napisy nagrobkowe (w WJ w t. 13)
o jedn¹ pozycjê.
Omawiane tomy przynosz¹ pe³ny na dzi zbiór Mickiewiczowskich dokumentów,
w ka¿dym szczególe zgodny ze stanem wspó³czesnej mickiewiczologii. Przynosz¹  w opracowaniu nienagannym pod ka¿dym wzglêdem.
Zwracaj¹ uwagê bardzo dobrze pomylane  tzn. uwzglêdniaj¹ce dokumentarny charakter tekstów  zasady modernizacji pisowni i interpunkcji oraz zakres odmian i emendacji. Na najwy¿sze uznanie zas³uguj¹ szczegó³owe informacje o tekstach i wyczerpuj¹ce
objanienia. Jak najbardziej fortunne okaza³y siê równie¿: pomys³ poprzedzania grup listów z kolejnych lat zwiêz³ymi kalendariami; decyzja o przeniesieniu biogramów adresatów na koniec ka¿dego z tomów; sporz¹dzenie dla tomów 1417 osobnego indeksu utworów Mickiewicza.
W sumie  tomy od 14 do 17 uk³adaj¹ siê w przebogat¹ ca³oæ, znakomicie dope³niaj¹c¹
Wydanie Rocznicowe Dzie³ morzem faktów i realiów. Wiêcej nawet: uk³adaj¹ siê w mickiewiczowsk¹ kronikê w miniaturze; tym cenniejsz¹, ¿e przez samego poetê pisan¹, przy niezbêdnym jedynie  proporcjonalnym i najrzetelniej merytorycznym  udziale redaktorek.
Z myl¹ o kolejnych edycjach tej fascynuj¹cej 4-tomowej opowieci o Mickiewiczu
dodam na koniec dwa drobiazgi: w tomie 15 na s. 444 nale¿a³oby zmieniæ sonet Snuæ
mi³oæ... na wiersz [lub: liryk] Snuæ mi³oæ... 10; w tomie 17 na s. 550 trzeba poprawiæ
literówkê w wyrazie wyddaniu.
Koñcz¹c, wrócê na chwilê do ca³oci Dzie³. Otó¿ czêæ pomieszczonych tu tekstów,
g³ównie przemówieñ i wyst¹pieñ okolicznociowych, znana jest z przekazów nie autor9
Wykaz listów Mickiewicza nie og³oszonych w Wydaniu Jubileuszowym (Warszawa 1955)
w t. 14 (s. 700703), zawieraj¹cy 62 pozycje, uaktualniono w Poprawionym i uzupe³nionym wykazie
listów w t. 17 (s. 628631). Na marginesie dodam, ¿e s³usznie zrezygnowano ze streszczeñ zaginionych listów; ale bodaj warto by³o to w odpowiednich miejscach sygnalizowaæ.
10
O sonecie pisa³ wprawdzie J. K l e i n e r (Liryki lozañskie. W: Studia inedita. Oprac.
J. S t a r n a w s k i. Lublin 1964, s. 216217); sonetowoci wiersza dotyczy³a równie¿ polemika miêdzy
L. P o d h o r s k i m - O k o ³ o w e m (Jakiego Mickiewicza poznamy? O metodê ustalania tekstów
poetyckich. Wiadomoci Literackie 1925, nr 3) a S. P i g o n i e m (Autograf wiersza Mickiewicza
Snuæ mi³oæ. Przegl¹d Warszawski 1925, nr 42), wiersz jednak w takim kszta³cie, w jakim widnieje w autografie, sonetem nie jest.
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skich, lecz w mniejszym czy wiêkszym stopniu porednich. Nie przeszkadza to przecie¿
uznawaæ tych przekazów za miarodajne, rzecz tylko we w³aciwym ich traktowaniu.
Nie wiem, czy redaktorzy Wydania Rocznicowego rozwa¿ali kwestiê w³¹czenia doñ
ca³ego tomu takich w³anie przekazów. Nie mieli co do tego ¿adnych w¹tpliwoci wydawcy sejmowej edycji krytycznej. Rezultatem  wydany w 1933 r. tom 16, Rozmowy z Adamem Mickiewiczem, opracowany przez Stanis³awa Pigonia i poprzedzony przedmow¹ pióra
W³adys³awa Mickiewicza. Bodaj te¿ nie jest przypadkiem, ¿e po latach Pigoñ powróci³ do
Rozmów, podaj¹c je  w odmiennej redakcji i w nowym opracowaniu  jako Adama Mickiewicza wspomnienia i myli (Warszawa 1958). Mo¿e warto rozwa¿yæ, czy dla podobnego tomu nie znalaz³oby siê miejsce w popularnym i zarazem krytycznym wydaniu dzie³,
pism i przemówieñ autora Zdañ i uwag.
Jacek Brzozowski
(Uniwersytet £ódzki 
University of Lodz)

Abstract
The review accurately discusses the latest critical 17 volumes Works by Adam Mickiewicz, prepared by a group of the most outstanding specialists in this matter, as regards the editorial
achievements, and points at some scanty faults found in this edition.

S t e f a n S a w i c k i, WARTOÆ  SACRUM  NORWID. STUDIA I SZKICE
AKSJOLOGICZNOLITERACKIE. Lublin 1994. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss. 284. Literatura w Krêgu Wartoci. Pod redakcj¹ Stefana
Sawickiego.
S t e f a n S a w i c k i, WARTOÆ  SACRUM  NORWID. 2. STUDIA I SZKICE
AKSJOLOGICZNOLITERACKIE. Lublin 2007. Wydawnictwo KUL, ss. 280. Literatura w Krêgu Wartoci. Pod redakcj¹ Stefana Sawickiego.
Ksi¹¿ki, wokó³ których skupia siê moja uwaga w niniejszej recenzji 1, stanowi¹ w dorobku naukowym Stefana Sawickiego dokonanie o charakterze szczególnym. Nie bêd¹c
czym zaskakuj¹cym na tle wczeniejszych badañ autora, który i przedtem ³¹czy³ rozwa¿ania z zakresu teorii literatury z ich weryfikacj¹ na polu praktyki interpretacyjnej, s¹ one
przecie¿ zjawiskiem w du¿ej mierze prze³omowym. Z jednej strony bowiem zebrane w nich
studia i szkice z lat 19822006 kontynuuj¹ wspó³istnienie podstawowych aspektów literaturoznawstwa w jego pracach dotychczasowych, z drugiej natomiast wprowadzaj¹ na trwa³e
perspektywê nadrzêdn¹ w postaci dominanty z punktu widzenia Sawickiego w gruncie rzeczy najbardziej istotnej. Jest to mianowicie perspektywa aksjologiczna, która przenika
i ³¹czy zarazem wszystkie warstwy dzie³a, wzbogacaj¹c pole argumentacji badawczej
o szczegó³owo rozwa¿ane dylematy filozoficzne w kontekcie metodologii. Interpretacja,
prowadz¹ca najpierw poprzez sferê poetyki, ma otwieraæ horyzonty na drogach s³owa ku
rzeczywistoci pozawerbalnej i potencjalnie wskazywaæ w stronê metafizyki. W pracach
Sawickiego aksjologia sta³a siê, pocz¹wszy od najwczeniejszych lat osiemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku, nie tylko najbardziej istotnym wyznacznikiem przedmiotu szczegó³owych dociekañ, ale tak¿e fundamentem syntetyzuj¹cego mylenia o literaturze. Niew¹tpliwie Sawickiemu uda³o siê na w³asny sposób, a przy tym bez porzucania tezy o autonomicznej naturze dzie³a sztuki s³owa, odnaleæ oraz wskazaæ innym drogê wyjcia z pu³apki
literackoci jednowymiarowej, bo odpersonalizowanej, unikaj¹cej mówienia o warto1
Do pierwszej odsy³amy skrótem WSN, do drugiej  WSN-2. Liczby po skrótach oznaczaj¹
stronice.

