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TADEUSZ MIKULSKI

% Kiedy Tadeusz Mikulski kładł w swym pierwszym wrocławskim  
adresie starannie odpisane słowa „Bockstr. 3 m. 5", zam ykał się już 
definitywnie krąg tych literackich przybyszów z Polski, których stolica 
Śląska witała obcym i nazwami i językiem . Twardy los ostatnich miesz
kańców  niem ieckiego Breslau został już rozstrzygnięty; zjeżdżali się 
nowi obyw atele W rocławia, którzy dopiero mieli tworzyć sw oje miasto, 
podnieść je  z w ojennych ruin, przywrócić jego polski charakter. Osią
gnięcie takich zadań jest wszakże niemożliwe bez ludzi gorącego za
pału, którzy bez zastrzeżeń gotowi są oddać swe najlepsze lata i zdol
ności. Jednym  z nich był i Tadeusz Mikulski.

Urodzony 17 stycznia 1909 r. w głębi Rosji, w Chobotowie, w gu
berni tam bowskiej, dopiero w 1920 r. dostał się do Polski. Do gimna
zjum uczęszczał w Toruniu, zdTadzając już w tedy zamiłowanie do badań 
nad dziejami piśmiennictwa. Studia uniw ersyteckie rozpoczęte w W ar
szawie ukończył w Krakow ie, gdzie w 1933 r. otrzymał na Uniwersy
tecie Jagiellońskim  tytuł doktora filozofii. W tym czasie, od 1 grudnia 
1932 r., pracował Tadeusz Mikulski w dziale starodruków Biblioteki 
N arodowej w Warszawie. W cztery lata później, 1 września 1936 r., 
został asystentem Uniwersytetu W arszawskiego. W trakcie sw ej pracy 
na tej uczelni uzyskał dwuletnie stypendium Funduszu Kultury Naro
dow ej, które umożliwiło mu przeprowadzenie w latach 1937—1939 ba
dań nad materiałami do dziejów  Oświecenia polskiego, znajdującymi 
się w Paryżu. W obliczu grożącej w ojny pow rócił do kraju. W e wrze
śniu 1939 r. brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy  
podjął ponownie pracę w Bibliotece N arodowej, zwanej w tedy Pań
stwową. Już w r. 1940 rozpoczął tajne nauczanie, prowadząc zajęcia  
dla studentów. Ja k o  oficer Armii Krajow ej wziął udział w powstaniu 
warszawskim ; 5 października dostał się do niewoli niem ieckiej. Do
kładnie niemal w rok  później pow rócił do kraju.

W e W rocławiu podjął Tadeusz Mikulski pracę przy organizowaniu 
Uniwersytetu 21 listopada 1945 r., początkow o jako  adiunkt tworzonego 
Instytutu Historii Literatury Polskiej. W początkach 1946 r. przeprowa-



dził na Uniwersytecie W arszawskim habilitację w zakresie historii lite
ratury polskiej i bibliografii (zatwierdzoną 15 marca 1946 r.). Jed n o
cześnie pow ołany został na stanow isko profesora nadzwyczajnego przy 
Katedrze Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu W rocław skiego. 
Powołanie opiew ało na 15 stycznia 1946 r., jakko lw iek  ostateczne za
twierdzenie nastąpiło dopiero 21 października 1947 r. Ostatnim szczeb
lem  naukowym miała się stać profesura zwyczajna, przyznana Tadeu
szowi Mikulskiemu 17 kwietnia 1954 r.

Nastąpiły teraz lata żyw ej działalności naukowej, pedagogicznej 
i organizacyjnej. Tadeusz Mikulski nie tylko kładzie podwaliny pod  
polonistykę w rocław ską, ale bierze także czynny udział w pracach  
ośrodka literackiego. Jest  jednym z inicjatorów słynnych „czwartków  
literackich", które w pierwszych latach pow ojennych nadawały ton 
życiu kulturalnemu W rocławia. Była to instytucja dająca młodym moż
ność poznania najwybitniejszych literatów i humanistów z całego kraju, 
instytucja, która zresztą sama stała się kuźnią nowych talentów. Po
dobnemu celow i służyły i „Zeszyty W rocławskie", których redaktorem , 
wraz z Anną Kow alską, był również Tadeusz Mikulski. Uniemożliwie
nie ich wydawania w r. 1950 i rychła degradacja w rocław skiego ośrod
ka  literackiego w wyniku przemian w polityce kulturalnej nie zniechę
ciły jednak całkow icie Tadeusza M ikulskiego do pracy w tej dziedzinie 
i gdy tylko otwarły się now e perspektyw y, podjął się redagowania 
„Rocznika W rocław skiego", by  kontynuować rozpoczętą poprzednio 
działalność.

Organizacja polonistyki w rocław skiej nie ograniczała się dla Ta
deusza M ikulskiego wyłącznie do pracy na Uniwersytecie. Zgodnie 
z nowymi formami pracy naukow ej doceniał powstawanie instytutów 
badawczych, dlatego też wziął czynny udział w tworzeniu Instytutu 
Badań Literackich, którego współpracownikiem  został od października 
1948 r. J eg o  zasługą było założenie w e W rocławiu pracowni badań nad 
Oświeceniem, której kierow nictw o sprawował do ostatnich chwil sw ego 
życia. Nie bez znaczenia dla w rocław skiej polonistyki był także fakt 
powierzenia Tadeuszowi Mikulskiemu redakcji „Pamiętnika Literac
kiego", który  dzięki temu mocno związał się z W rocławiem.

Szczególnie blisko w spółpracował Tadeusz Mikulski z historykami. 
Od pierwszego rocznika „Sobótki" nazwisko Jeg o  figurowało wśród 
listy współautorów, a w ostatnich latach jako  członek Komitetu Re
dakcyjnego nie szczędził swych rad i pomocy.

Ta wielostronna żywotność i pracowitość podkopały  jednak zdrowie 
Tadeusza M ikulskiego, który nie przyznawał sobie prawa do żadnych 
urlopów i odpoczynków. C iężka choroba nadciśnieniowa zmusiła Go 
już w lutym 1955 r. do wniesienia prośby o zwolnienie Go z obow iąz



ków  kierow nika katedry. Mimo to nie wstrzymywał toku swych prac 
naukowych i pedagogicznych. Toteż śmierć Jeg o  26 sierpnia 1958 r. 
zaskoczyła tych wszystkich, którzy do ostatnich chwil widzieli Go 
czynnego i pogrążonego w codziennym trudzie naukowym.

Tematyka badawcza Tadeusza M ikulskiego obracała się przede 
wszystkim w okół literatury staropolskiej. Badania J eg o  znamionowało 
dążenie, by zjaw iska literackie sprowadzać do tekstów  autentycznych 
i by możliwie wszechstronnie dokum entować je  źródłami. Toteż dużą 
troską otaczał On prace edytorskie: do najpoważniejszych osiągnięć  
w tej dziedzinie należy wydanie tekstów  rękopiśm iennych „Pana Ta
deusza" oraz wyboru pism Ignacego Krasickiego. W pracach monogra
ficznych uderzająca jest rzetelność w podawaniu faktów  i staranność 
w doborze materiału udowadniającego. Ulubionym rodzajem  Tadeusza 
M ikulskiego była nie obszerna monografia, ale studium lub znakomicie 
udokumentowany esej, odznaczający się przy tym wykwintną formą. 
Unikając ogólnikow ych syntez, potrafił Mikulski w pozornie drobnych 
zjawiskach dostrzec najbardziej typow e strony epoki.

Przedwojenne prace Tadeusza M ikulskiego koncentrow ały się prze
ważnie w okół zapomnianych postaci staropolskiego piśmiennictwa. 
Były to studia nad Henrykiem Chełchowskim, Adamem Czahrowskim, 
Krzysztofem Arciszewskim ; szereg życiorysów  w „Polskim słowniku  
biograficznym". Ważnym krokiem  naprzód w badaniach Tadeusza Mi
kulskiego miały się stać studia paryskie: nad przygotowywaną m ono
grafią Ignacego Krasickiego, nad zagadnieniem oryginalności i wtór- 
ności literatury polskiej XVIII w., nad rolą księgarza Piotra Dufoura, 
pośrednika między Francją a Polską. Niestety, zebrane w Paryżu m ate
riały padły pastwą płomieni w 1944 r. w Warszawie.

Ja k  wielu polskich naukowców po zakończeniu w ojny Tadeusz Mi
kulski przystąpił do odnowienia swego zniszczonego warsztatu nauko
wego. W prawdzie na nowy wyjazd do Paryża i Brukseli przyszło Mu 
długo czekać, mimo to nie tylko pow rócił do poprzednio badanych  
zagadnień, ale osiadłszy w e W rocławiu wzbogacił je  tematyką śląską. 
Pierwsze zainteresowania skierow ał ku swym poprzednikom  — Nehrin- 
gowi i Cybulskiemu, om awiając „Polonistykę wrocławską. Sto lat 
historii". Potem w zbiorowym wydawnictwie o stanie i potrzebach  
nauki polskiej na Śląsku pisał o „Zagadnieniach literatury śląskiej", 
typując najważniejsze problem y badawcze. Rozpoczął też sam w ydoby
wać z pamiętników i korespondencji wzmianki o kontaktach literatów  
polskich z W rocławiem. W krótce okazało się, że wzmianek takich jest 
nadspodziewanie dużo, i w ten sposób powstały „Spotkania w rocław 
skie". Są one ciekaw ą próbą ukazania rozwoju i przemian miasta 
w oczach przewijających się przez nie pisarzy polskich. Nie ma dr u-



giej pracy, która by potrafiła tak zbliżyć dawny W rocław do dzisiej
szego jego mieszkańca, i to w form ie łączącej rzetelność naukową 
z mistrzostwem literackim. Nic dziwnego, że książka została rozchwy- 
tana i że musiało się ukazać rychło je j wznowienie, a Autor otrzymał 
nagrodę miasta Wrocławia.

Nie porzucając całkow icie problemów śląskich, powraca jednak  
Tadeusz Mikulski do sw ej zasadniczej problematyki. Zapowiedzią tego 
powrotu były już rozważania „Nad tekstami Kniaźnina". Jednak za
sadniczy przełom stanowił referat wygłoszony na zjeździe polonistów  
w 1950 r. pt. „Stan badań i potrzeby nauki o literaturze w ieku Oświe
cenia". Referat ten wytyczył drogę do now ego spoi rżenia na okres  
Oświecenia nie tylko polonistom, ale i historykom, którzy w niejednym  
poszli utorowanym przez M ikulskiego szlakiem. Podsumowanie badań 
nad Oświeceniem w czasie pierwszego dziesięciolecia Polski Ludowej, 
dokonane na zjeździe slawistów w Belgradzie w 1955 r., jest też w grun
cie rzeczy potwierdzeniem słuszności stawianych zadań. Na lata dzie
lące te dwa referaty przypadł okres w ytężonej p racy zespołow ej nad 
dziejami literatury Oświecenia. Niemały był tu*aj w kład osobisty  
Tadeusza M ikulskiego: świadczyć może o tym zbiór „Ze studiów nad 
Oświeceniem. Zagadniewa i fakty", w którym Autor, sięgając od Kifo- 
wicza aż do Józe fa  Maksymiliana Ossolińskiego, „pogrobowca Oświe
cenia", op ieraiąc się na nowych materiałach dokonał w iele ustaleń 
i popraw ek historycznych.

Równie ważna jak  praca naukowa była w tym czasie i praca peda
gogiczna Tadeusza M ikulskiego. W w yjątkow o k rótkim okresie osiągnął 
bow iem  to, o co nieraz daremnie latami zabiegali inni profesorow ie: 
stw orzył własną szkołę. Potrafił skupić w okół siebie szereg utalentowa
nych pracowników, w których przelał swe zamiłowania i metody prary. 
Tej w ielkiej trosce pedagogicznej zawdzięcza się dziś fakt, że W rocław  
stał się centralnym ośrodkiem  badań nad literaturą doby Oświecenia 
w Polsce. Toteż odchodząc mógł być Tadeusz Mikulski spokojny, że 
dzieło J eg o  życia znajdzie swych kontynuatorów. W ten sposób za
gwarantował polonistyce w rocław skiej trwałe podstawy rozwoju, które 
dać może przede wszystkim ciągłość w ielkiej tradycji naukowej. I to 
jest chyba Jeg o  najw iększa zasługa.

Jó z e f Gierowski


