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Krystyna C Z A J K O W S K A

N IE Z N A N Y F R A G M E N T B R U L IO N U „P A N A T A D E U S Z A ”
Podlegaj?cy Fundacji Jana Pawta II
rzymski OSrodek Dokumentacji Pontyfikatu gromadzi m.in. dary, kt6re
pielgrzymi - nie tylko polscy - przywoZ4 Ojcu Swi$temu, by takze w ten spos6b wyrazid Mu swoje przywi^zanie i
milo&. Bardzo cz^sto bywaj? to od dawna przechowywane w rodzinnych
zbiorach pami?tki po dziadkach powstaricach, rodzinach wi^zionych w obozach i lagrach, stare, XlX-wieczne, r$cznie pisane modlitewniki, powstaricze
krzyzyki, wi^zienne r6zarice, r^cznie
wykonywane w lagrach naczynia i
zgrzebne szaty liturgiczne itd. W$r6d
dar6w znajduj? siQ takze rgkopisy, nie
kiedy po latach wydobywane z rodzin
nych archiw6w. Najcenniejszym takim
darem - obok brulionu Norwidowskiego wiersza Na sm&ne wieici z Watykanu, przyslanego przez Juliusza Wiktora
Gomulickiego f jest niew?tpliwie karta
brulionu Pana Tadeusza. Dar to tym
cenniejszy, ze dotychczas zaden z badaczy i wydawc6w Mickiewicza nie
mial tego fragmentu brulionu w r^ku.
R^kopis ofiarowal Ojcu gwi^temu
niezyj?cy juz dzis chilij ski uczony i d\
plomata Sergio Fernandez Larrain (ur.
1909), a w jego imieniu wr^czyl go Papiezowi ks. prof. Michal Poradowski
10 marca 1982 r., w czasie audiencji generalnej w Auli Pawl a VI. Dwa lata
p62niej Sergio Fernandez Larrain osobiScie zlozyl wizytQ Ojcu £wi$temu.
Dodajmy, ze jest on bliskim krewnym
beatyfikowanej 3 kwietnia 1987 r. w
Santiago Juany Fernandez Solar, /na-

nej jako blogoslawiona Teresita de los
Andes (1900-1920).
Kartka brulionu Pana Tadeusza,
zapisana jesieni? 1832 r.1, zachowala
si^ wraz z wlasnor^czn? dedykacj? Ignacego Domeyki, kt6ra pozwoli nam
odtworzyd jej dotychczasowe dzieje.
Oba r^kopisy, zachowane w idealnym
stanie, wtozono w osobne foliowe koszulki, te w dwie karty ochronne oklejone czerwonym jedwabiem, a calo& w
pi$kn? oprawQ z czerwonej sk6ry, sporz?dzon? przed przekazaniem r^kopis6w Ojcu gwiQtemu, o czym Swiadczy
wybita na okladce zlocona dedykacja:
„A Su Santidad Juan Pablo II. Fragmento de A. Mickiewicz” . Na zewn^trznej, czwartej stronie okladki,
wybito zlocony herb, kt6ry - byt moze
- jest herbem rodowym rodziny Fer
nandez Larrain: tarcza herbowa, z
krzyzem greckim po£rodku, otoczona
jest napisem: „Laudemus viros gloriosos et parentes nostros in generatione
sua” (Syr 44,1) i 13 chor?gwiami. Klejnot herbowy: korona zwiericzona ban
derol?, na ktdrej z trudem da si$ odczytad napis: „Beatific[amus] eos qui
1
8 grudnia 1832 r. Mickiewicz donosit
Odyricowi: „PiszQ teraz poema szlacheckie u
rodzaju Herman i Dorotea, juz ukropilem tysi$c wierszy” (A. M i c k i e w i c z , Dzielay
Wydanie Narodowe, t. XV, Warszawa 1954,
s. 46). W obrQbie tego tysi^ca wierszy znajdowaly si$ fragmenty brulionu, kt6re Domeyko uratowal od zniszczenia, z czego omawiana tu karta 6sma obejmuje fragment wierszy
632-708 pierwszej ksisgi.
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sustinuerunt” . Jest to cytat z Listu sw.
Jakuba 5,11.
Ofiarowany Ojcu Swiytemu autograf stanowi fragment brulionu Pana
Tadeusza, kt6ry byl kiedyS wtasnoSci?
Ignacego Domeyki. Domeyko nalezat
do krygu najblizszych przyjacidl Mic
kiewicza, w okresie pisania Pana Tade
usza byl niemal codziennym jego go£ciem2. Pilnie Sledzil powstawanie poematu, a kiedy spostrzegl, ze Mickie
wicz przepisuje na czysto brulionow?
wersjy pierwszych piesni, w obawie, by
jej nie zniszczyl, po prostu - jak sam
wyznaje - „odkradl” poecie pierwsze
przepisane karty. Wyznal to po latach
zar6wno synowi poety Wladyslawowi
(w li£cie z 25 kwietnia 1875 r.)3, jak i
pary lat p62niej Antoniemu Edwardowi Odyncowi, kt6remu donosil w roku
1881: „Niema!y tez mam skarb pami?tek i korespondencji od lat piyddziesiyciu i do nich zagl?dam. Miydzy innymi
najcenniejsze s? siedem cwiartek papieru, na kt6rych Adam poczynal pisac
Pana Tadeusza, a kt6re odkradlem,
dopilnowawszy, kiedy je na czysto
przepisal”4.
Z tego pierwszego rzutu Pana Ta
deusza, ktdry nosil jeszcze tytul „Zegota” , Domeyko uratowal wiycej niz
pierwsze „siedem cwiartek papieru” ,
ktdre obejmuj? tekst ksiygi pierwszej.
2 „Co dzien prawie bywalem u niego.
kiedy pisal Pana Tadeusza, i zawsze z usmk
chem, ze spokojem, wesolym spojrzeniem wi
tal mis i rozmawiat o kraju, o goScinnym szlacheckim zyciu i obyczaju na Litwie”. List I.
Domeyki do W. Mickiewicza z 25 kwietnia
1875 r. A. M i c k i e w i c z , Dzieta, t. Ill, Paryz 1880, s. 333. Por. tez: J. B. Z a l e s k i ,
Adam Mickiewicz podczas pisania i drukowania Pana Tadeusza..., Paryz 1875.
3 M i c k i e w i c z , Dziela, t. Ill, s. 333.
4 „Klosy” 1881, t. II, nr 855 z 5/17 listu
pada, s. 318 (list bez daty).

wiersze 1-631. Wyjezdzaj?c do Chile
zabral ze sob? jeszcze karty 6sm?, ty
wlaSnie, kt6ra ofiarowana zostala Ojcu
gwiytemu i stanowi dzi£ najcenniejsze
cimelium OSrodka Dokumentacji Pontyfikatu w *Rzymie. Warto przyj rzec siy
blizej jej dziejom, kt6re dadz? siy odczytac po czySci zardwno ze wspomnianej juz dedykacji Ignacego Domeyki,
jak r6wniez z samego wygl?du rykopisu. Jest to kartka pozolklego papieru
wzdluz pr?zkowanego, o wymiarach 16
x 22 cm, obustronnie zapisana, obejmuj?ca tekst ksiygi pierwszej, wiersze
632-708. Jeden jej brzeg Swiadczy o
tym, ze zostala ona po prostu odciyta
od poprzedzaj?cej j? karty siddmej5, z
kt6r? stanowila jeden w p51 zgiyty p6larkusz. Na takich wiaSnie p61arkuszach
zacz?l poeta pisa6 jesieni? 1832 r. Pana
Tadeusza. Rozciycie obu kart sprawilo,
ze na karcie 6smej brak koncowych
zglosek w wierszach 701-704, kt6re pozostaly na w?skim pasku karty si6dmej. Chodzi o koncowe wyrazy:
gro[mada], k[upie], glu[pie] i sus[y]6.
Zachowana wraz z rykopisem dedykacja wyjaSnia, kiedy Domeyko dokonal
tego do£6 niefortunnego ciycia. Na osobnej, dziS poz6lklej juz kartce, 16,5 x
22 cm, Domeyko zanotowal w jyzyku
hiszpanskim: „Aut6grafo del poeta polaco Adam Mickiewicz: - es un fragmento del major de sus poemas Don
Widad to wyraznie na reprodukcji odwrotu karty sitfdmej w wydaniu: Pan Tade
usz. Podobizna rqkopisdw, Wroclaw 1949,
s. 16.
6
Zauwazyl to juz Roman Pilat, kt<5ry
pierwszy mial w r$ku karts si6dms brulionu i
wynotowal te zakoriczenia w. 701-704:
..-mada, -upie, -pie i -y.” Autografy pierw
szych trzech ksiqg Pana Tadeusza, „Pamistnik Towarzystwa Literackiego im. Adama
Mickiewicza”, Lw6w 1891, R. V, s. 79-80.
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Tadeo, poem en que el autor pinta admirablemente la vida domdstica, las costumbres i el caracter national de Polonia. Obsequiado a Don Miguel Luis
Amun£tegui por su amigo Ignacio Do
meyko, amigo i companero de A. Mic
kiewicz. Sant° abril 27 - 1872”7.
Tak wi$c 27 kwietnia 1872 r. uchodz$ca dot?d za zaginion? kartka brulionu Pana Tadeusza zostala odci^ta i
ofiarowana przez DomeykQ nie - jak
przypuszczal kiedy£ Tadeusz Mikulski
- jakiemuS „emigrusowi”8, ale bliskiemu przyjacielowi Domeyki i koledze
uniwersyteckiemu w Santiago. Domeyko piastowal juz w6wczas (od 1867 r.)
stanowisko rektora tamtejszego uni
wersytetu, kttirego byl twdrc? i organizatorem. Mlodszy od niego o przeszlo
dwadziescia lat Miguel Luis Amunategui (1828-1888), dziennikarz, literat, a
przede wszystkim zasluzony historiograf chilijski, kierowal (od 1853 r.) na
tymze uniwersytecie katedr? historii
nowozytnej Ameryki Poludniowej.
Musial byd kim$ bliskim Domeyce,
skoro ten obdarzy! go tak hoj nie fragmentem pieczolowicie przechowywanego r^kopisu, kt6ry byl dla niego
„najdrozsz? pami^tk?” . Dar ten poprzedzily zapewne dlugie przyjacielskie rozmowy, takze o mlodosci Dome
yki i jego kontaktach z Mickiewiczem.
Woino tak s?dzid, poniewaz Miguel

Luis Amun&tegui jest autorem pierwszej monografii po^wiQeonej Domeyce,
wydanej w Santiago w 1867 r., zapew
ne w zwi?zku z powolaniem Domeyki
na stanowisko rektora: Don Ignacio
Domeyko por Miguel Luis Amunategui. Ksi^zeczka jest niewielka (144
strony), znajdujemy w niej jednak sporo szczeg6l6w o przyjaini z Mickiewi
czem, o latach wileriskich, o procesie
filomat6w, o dalszych losach obu przyjaci61 na emigracji9.
Przyjaciel Domeyki musial doceniad wartosd ofiarowanej mu niewielkiej dwiartki papieru, zawierajgcej
przeciez slowa pisane w obcym dla nie
go j^zyku, skoro dotrwala ona w tak
dobrym stanie do dzi£ - i to wraz z wlasnor^czn? dedykacj? Domeyki. Nie
udalo siQ niestety ustalid, jak? drog?
autograf Mickiewicza przeszedl ze
zbior6w rodziny Amun&tegui do zbior6w Sergia Fernandez Larrain.
Wr6dmy jeszcze do samego brulionu Pana Tadeusza. Latwo teraz zrozumied, dlaczego Domeyko mdgl w 1881
r. doniesc Antonie mu Odyncowi, ze
posiada tylko „siedem cwiartek papie
ru” , skoro 9 lat wczesniej ostatni? z posiadanych dwiartek ofiarowal chilijskiemu przyjacielowi. Odci^t? od niej
dwiartk^ siddm? otrzymala w darze od
Domeyki wnuczka poety Maria Mickiewicz6wna w roku 1884, kiedy Do
meyko odwiedzil Paryz i Polsk$. Z reszt? kart brulionu Pana Tadeusza Do
7
W przektadzie na jez. polski: „Auto-meyko nie rozstawal si$ az do Smierci.
graf poety polskiego Adama Mickiewicza jest
Zawsze nosil je przy sobie. Zabral je

fragmentem najslynniejszego jego poematu
Pan Tadeusz, w kt6rym autor w zachwycajg*.
spos6b odmalowuje zycie domowe, zwyczajc i
charakter narodowy Polakdw. Ofiarowany p.
Miguel Luis Amun£tegui przez jego przyjaciela Ignacego Domeyke, przyjaciela i towarzysza Adama Mickiewicza”.
8 Pan Tadeusz. Podobizna rekophdw,
s. VIII.

Jeden z egzemplarzy tej ksi$zeczki przeslal
Domeyko Bohdanowi Zaleskiemu z wlasnor^czna dedykacja w kwietniu 1870 r., dzii w
Bibliotece Jagielloriskiej (sygn. 183461 I).
Nb. pozycji tej nie wymienia ani Polski Slowf l Biograficzny (t. V. s. 317-318), ani Nowy
Korbut1 1. VII.
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tez w swoj? pierwsz? po pisddziesisciu
prawie latach - i ostatni? - podr6z do
Ojczyzny w 1883 r. Wedlug relacji Romana Pilata zamierzal nawet wtedy
przekazac rskopis jakiemus publicznemu zakladowi narodowemu10, w 1888
r. zabrat go jednak na powr6t do Chile.
Zmar! rok p6zniej, 23 stycznia 1889 r.,
i dopiero kilka lat po jego gmierci z niemalym trudem udalo sis Wladyslawowi Mickiewiczowi odkupid od rodziny
Domeyki szes6 kart brulionu, kt6re
wraz z kart? si6dm? ofiarowan? wczeSniej Marii Mickiewicz6wnie, wzbogacily zbiory Muzeum Mickiewicza w Pary
zu (przechowywane pod sygn. 20).
Dziski wydanej w 1949 r. przez Zaklad Narodowy im. Ossoliriskich publikacji prezentuj?cej podobizny dochowanych rskopis6w Pana Tadeusza,
karty te s? dzi€ powszechnie dostspne
(s. 3-16). Dodajmy, ze z „odkradzionego” Mickiewiczowi przez Domeyks
10 P i 1a t, Autografy pierwszych trzech ksiqg
Pana Tadeuszay s. 77-78. Informacjs tQ otrzymal Pilat od Wladyslawa Mickiewicza: „Gdy
w r. 1884 s^dziwy, przeszlo 80-letni przyjaciel
i druh naszego poety powrfcil na czas niejaki
do Europy, przywi6zl ze sob$ wraz z innymi
r^kopisami i korespondencj? takze 6w autograf Mickiewicza i powzi$l zrazu szczqSUw^
my$l, azeby zostawil przywiezione papiery u
jednego z przyjaci61 w celu umieszczenia ich
po swojej €mierci w jakim publicznym zaktadzie narodowym”.

brulionu zachowaly sis - prdcz wyzej
opisanej karty 6smej - jeszcze trzy dalsze karty (a bylo ich na pewno cztery, a
moze i wiecej): 9,11 i 12, kt6rych jed
nak Domeyko nie zabrai ze sob? do
Chile, podzieliwszy sis swoim „lupem”
z Walerianem Chelchowskim. I te kar
ty - pr6cz karty 10, kt6rej los jest na
razie nieznany - trafily r6wniez do Mu
zeum Mickiewicza w Paryzu (sygn. 22).
„Habent sua fata libelli” - los ten
dziel? - jak widad - i Mickiewiczowskie
rekopisy. Stosunkowo niedawno, w
1984 r., Muzeum Literatury im. Ada
ma Mickiewicza w Warszawie zakupilo
z r?k prywatnych w Paryzu nieznan?
karts autografu VIII ksisgi Pana Tade
usza, kt6rej podobizns opublikowal w
1987 r. w bibliofilskiej edycji Janusz
Odrow?z-Pieni?zek, a teraz wyplynsla
ta nieznana dot?d <5sma karta brulionu
ksisgi pierwszej poematu. Raz po raz
odnajduj? sis rskopisy, ktore jj jak ta
karta - przez dziesi?tki lat spoczywaly
gdzieS w prywatnych zbiorach, jak gdy
by czekaj?c na stosown? chwils, by je
stamt?d wydobyto. Tak? chwil? dla
opisanego tu rskopisu byl niew?tpliwie
wyb<5r Polaka na Stolics Piotrow?, a
p6zniej audiencja 10 marca 1982 r. w
Rzymie, na kt6rej ks. prof. Michal Poradowski wrsczyl Janowi Pawlowi II
tak piskny i cenny dar chilijskiego dyplomaty i uczonego Sergia Fernandez
Larrain.

