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Katedra w Collège de France, którą jako pierwszy zajmował Mickiewicz, zwana 
potocznie katedrą literatur słowiańskich, oficjalnie nazywała się nieco inaczej. 

W piśmie z 15 lipca 1840 roku, którym ówczesny minister oświaty, Victor Cousin, 
utworzył tę placówkę, nazwana została Chaire de langue et littérature slave (Katedra 
języka i literatury słowiańskiej), jak gdyby istniał tylko jeden język i jedna literatura 
dla wszystkich narodów słowiańskich. Wynikało to bądź z zupełnej nieznajomości 
„świata słowiańskiego” przez tworzących katedrę, bądź ze sprzyjania tendencjom 
unifikacyjnym, jakie były na rękę panslawistom rosyjskim, którzy najchętniej widzie
liby wszystkie narody słowiańskie zjednoczone pod carskim berłem. 

Wspomniany minister pismem z 8 września 1840 roku powierzył katedrę Mic
kiewiczowi, który wykładał tam od 22 grudnia 1840 do 28 maja 1844 roku, zawsze 
we wtorki i piątki, chociaż zdarzały się przerwy (np. z powodu choroby), zwłaszcza 
w ostatnim roku. 

Była to w ogóle pierwsza chronologicznie katedra slawistyczna w Europie (a więc 
i na świecie), chociaż wnet po niej powstały podobne w uniwersytetach niemieckich: 
w Berlinie, którą od połowy 1842 do 1859 roku zajmował Wojciech Cybulski (1808- 
-1867), z przerwą w 1848 roku z powodu wydarzeń politycznych, czyli wrzenia re
wolucyjnego, oraz wskutek jego wyjazdu na zjazd słowiański w Pradze; druga zaś ka
tedra slawistyczna istniała we Wrocławiu, gdzie pierwszym profesorem został Czech, 
pisarz Ladislav Celakovsky (1799-1852) i wykładał od 1842 roku1 do 1849, po czym 

' J. J a k u b e c w swym podręczniku Dejiny literatury ćeske (Praha 1911, s. 536) twierdzi, żeCelako- 
vsky powołany został na katedrę wc Wrocławiu w 1841 roku; wykłady zaczął zapewne w 1842. 
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otrzymał podobne stanowisko w Pradze. Cybulski wykładał po niemiecku i po 
polsku2. 

2 Zob. S. Pigoń, Cybulski Wojciech, [w: ] Polski słownik biograficzny, t. 4, Kraków 1938, s. 119-120. 
3 Zob. E. B r i s s o n, Prasa francuska o prelekcjach Mickiewicza w Collège de France, tłum. M. D r a - 

mińska-Joczowa, „Pamiętnik Literacki” R. 69 (1978), z. 1, s. 179-198. 
1 Zob. H. Batowski, Słowiańska biblioteka Mickiewicza, „Sprawozdania PAU”, Kraków 1933. 
5 A. Mickiewicz, Dzieła. Wydanie Rocznicowe, t. 15: Listy, część druga, oprać. M. Dernato- 

w i c z, E. Jaworska, M. Zielińska, Warszawa 2003, s. 588.

Nie ulega wątpliwości, że katedra paryska miała rangę najwyższą, wykłady zaś 
Mickiewicza, na które oprócz Francuzów uczęszczało wielu Słowian-emigrantów, 
zwłaszcza Polaków, a przygodnie także nie-emigrantów, stanowiły szczególny przed
miot zainteresowania słowiańskiej i francuskiej opinii publicznej. Niemal każdy wy
kład był relacjonowany w emigracyjnej prasie polskiej, a także często w prasie fran
cuskiej, nierzadko nawet w kilku czasopismach3. Oceny nie zawsze były pozytywne, 
zwłaszcza w okresie towianizmu nie brakowało krytyków wśród przeciwników po
litycznych poglądów Mickiewicza. Jego zadanie jako profesora w Collège de France 
było więc bardzo odpowiedzialne i niełatwe, co zresztą sam parokrotnie zaznaczał 
w toku wykładów. Trudności zaś były różne, m. in. brak odpowiedniej biblioteki zło
żonej z niezbędnych książek, o które zabiegał, gdzie tylko mógł - u przyjaciół i znajo
mych, Polaków i innych Słowian, co pozwoliło mu zgromadzić wcale sporą bibliotekę 
własną, złożoną z ponad stu dzieł w różnych językach słowiańskich i niesłowiańskich, 
traktujących o literaturze, kulturze, historii i językach Słowian4. Na przykład w liście 
do Józefa Bohdana Zaleskiego 2 grudnia 1840 roku pisał: 

Czekałem od ciebie książek słowiańskich. Zmiłuj się, zaraz niezwłocznie przyszlij mi 
serbskie śpiewy; jeśli masz tłumaczenie niemieckie lub jakie inne, udziel mi. Nie wiem, 
gdzie znaleźć co historycznego do epoki Marka królewicza, nie mam siły iść szukać w bi
bliotece. 5

W ogóle sam przedmiot wykładów był bardzo szeroki, bez żadnych tradycji uni
wersyteckich i przez to szczególnie trudny. Gdyby go Mickiewicz był ograniczył tylko 
do literatury, to trudności też nie byłyby małe - choćby pod względem kompozycji 
takiego kursu, ponieważ są to przecież literatury całkiem różne, a łączy je dość luź
no tylko pokrewieństwo językowe. Mickiewicz jednak nie poprzestał wyłącznie na 
literaturze, lecz włączył do prelekcji w bardzo dużym zakresie historię Słowian wraz 
z cieszącymi się dużym zainteresowaniem w dobie romantyzmu tzw. starożytnoś
ciami słowiańskimi - zwłaszcza na początku kursu pierwszego i w osobnym cyklu 
ośmiu wykładów kursu trzeciego. Ale ponadto mówił dość dużo o filozofii europej
skiej, głównie najnowszej, i także polskiej (Hoene-Wroński, Trentowski, Cieszkow
ski) w kursie trzecim oraz przygodnie również o filozofii Emersona, a wreszcie snuł 
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też pewne refleksje na tematy językoznawcze, oparte głównie na dość rozpowszech
nionej wówczas etymologii, niewiele mającej wspólnego z nauką. Kurs zaś czwarty 
miał charakter mesjanistyczno-polityczny, ukształtowany pod wpływem towiani- 
zmu. W sumie więc wykłady stanowiły bogactwo tematyczne z różnych dziedzin, 
o zdumiewającej swą rozległością erudycji, stanowiące mimo wszystko całość dość 
spójną, choć utkaną z rozmaitych materii.

Literatura polska w szerokim znaczeniu, czyli jako piśmiennictwo, obejmująca też 
na przykład kroniki historyczne i pamiętnikarstwo, zajmuje w wykładach paryskich 
najwięcej miejsca. Chcąc przybliżyć dzieła polskie słuchaczom francuskim, a także 
innych narodowości, wśród których trafiali się na przykład Włosi6, Mickiewicz sto
sował często, jeśli to tylko było możliwe, metodę porównawczą7. Tak więc na przy
kład Kronikę Galla porównywał z dziełami kronikarzy innych narodów: niemieckie
go Thietmara, czeskiego Kosmasa, a zwłaszcza ruskiego mnicha Nestora, autora Po
wieści minionych lat (początek XII wieku), starając się wydobyć różnice i je wyjaśnić. 
Powiada zatem, że Nestor:

Do słuchaczy Mickiewicza w Collège de France należał m.in. Domenico Santagata (1812-1901), 
późniejszy profesor chemii i mineralogii w Uniwersytecie Bolońskim, z którego inicjatywy powstała 
w 1879 roku przy tym Uniwersytecie Akademia im. Mickiewicza - Accademia Adamo Mickiewicz di 
Storia e Letteratura Polacca e Slava. Santagata był pierwszym prezesem tej Akademii i autorem m.in. 
książki La Polonia (Bolonia 1885).

7 Zob. S. F i s z m a n, Komparatystyka w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza, „Pamiętnik Li
teracki” R. 72 (1981), z. 2, s. 95-125.

"A. M i c k i e w i c z, op. cit., t. 8: Literatura słowiańska. Kurs pierwszy, tłum. L. Płoszewski, 
oprać. J. Maślanka, Warszawa 1997, s. 155-156. Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania; w dal
szym ciągu podajemy lokalizację cytatów w tekście głównym w nawiasie, oznaczając liczbą rzymską 
tom, a stronicę - arabską.

zamknąwszy się w swej celi spisuje wypadki bez żadnej myśli politycznej [...]. Starał się 
jedynie zachować zanikające podania [...]; są to niejako wersety, zdania następujące jedno 
po drugim bez żadnego związku z sobą. Kiedy piszę o monasterach, o mnichach, o cer
kwiach, jest bardzo wymowny; widać, że dobrze rozumie tę społeczność religijną, że zna 
wszystkie jej sprawy, że żywi szczególne do niej upodobanie. Kiedy jednak ma opisywać 
bitwy, ogranicza się do zaznaczenia, jaki był ich wynik; nigdy niemal nie wydaje sądu 
o czynach władców, rzadko ich chwali, nigdy nie gani.8

Tymczasem kompozycja i zwłaszcza styl w dziele Galla i w ogóle u kronikarzy 
polskich jest zupełnie inny:
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Kronikarze polscy, którzy, jak Gallus, wychowywali się na dworze książąt, którzy życie 
pędzili u ich boku i dzielili z nimi wszystkie niebezpieczeństwa, musieli z natury rzeczy 
mieć inny tryb opowiadania, inną formę, inny styl. [...] Ruś, przyjąwszy religię z Bizan
cjum, korzystała z tej tylko cząstki piśmiennictwa greckiego, która przypada na epokę 
Komnenów [XI-XII w.]. W kronikarzach ruskich nie widać najmniejszego śladu wpływu 
klasycznych pisarzy greckich, podczas gdy w Kościele zachodnim łacina była językiem ży
jącym i bez przerwy uprawianym. Autorowie polscy i czescy znają Cycerona, Wergiliusza, 
Juwenala i Tacyta, mają nawet Trogusa Pompejusza; starają się ze wszystkich tych dzieł 
czytanych korzystać, mieszają poezję, historię i krasomówstwo. [...] Tak więc Marcin 
Gallus zaczyna prawie zawsze rozdziały ustępem poetyckim, dalej piszę prozą, a kończy 
modlitwą lub elegią. (VIII, 157-158)

Podobnie mówi też o kwiecistym stylu Kroniki Kadłubka (VIII, 333) i broni go 
przed zarzutami Lengnicha, Schlózera czy Voigta (VIII, 330), że w tym dziele jest 
mało konkretów - dat, lokalizacji wydarzeń itp. - a za dużo fantastycznych opowieści. 
Porównywał też Mickiewicz Długosza z dziejopisami obcymi, zwracając szczególnie 
uwagę na etyczną stronę jego dzieł, na to, że on jako duchowny „przy roztrząsaniu 
każdego czynu stara się najpierw ocenić jego wartość moralną” (VIII, 367). Porów
nanie naszego dziejopisa z młodszym o lat ponad trzydzieści francuskim Philippe’m 
de Commynesem (1447-1511), doradcą króla Ludwika XI, autorem Pamiętników 
{Mémoires), które zyskały mu opinie obiektywnego „kronikarza” życia politycznego 
i obyczajów we Francji, wypadło w ujęciu Mickiewicza korzystnie dla Długosza. De 
Commynesa zaś ocenił dość surowo, skoro powiedział, że on „podziwia szczególnie 
przebiegłość” i że „wytworzył heretyków w polityce”; podobnie ocenił tego francu
skiego kronikarza Sainte-Beuve, nazywając go „złagodzonym Machiawelem9.

’ Zob. L a f f o n t-B o m p i a n i, Dictionnaire des oeuvres, t. 4, Paris 1980, s. 460.
10 Na temat sądów Mickiewicza o pisarzach renesansowych zob. J. Zaremba, Sądy Adama Mi

ckiewicza o pisarzach polskiego Odrodzenia. Odb. z: Adam Mickiewicz. Materiały Śląskiej Sesji Mickiewi
czowskiej, Katowice 1958.

Dużo uwagi, bo aż dwa wykłady (XXIII i XXIV) pierwszego kursu, poświęcił Mi
ckiewicz Rejowi10, co tłumaczy się tym, że Rej „wyrażał doskonale swój kraj i swą 
epokę, a zwłaszcza stan, do którego należał” (VIII, 469), i nawet biografię naszego 
pisarza uznał za interesującą dla swoich słuchaczy z tej racji, że:

jest to zarazem życiorys wszystkich szlachciców polskich XVI wieku, życiorys warstwy 
najbardziej oświeconej, najwspanialszej i najbardziej zajmującej w Słowiańszczyźnie pod 
koniec XV i na początku XVI wieku. (VIII, 469)

Najpierw więc przedstawił ten życiorys (podpisany nazwiskiem Trzecieskiego), 
a następnie niejako korespondujący z nim ¿ywot człowieka poczciwego, czyli wstępną 
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część Zwierciadła..., w którym nasz pisarz ukazał jak w „zwierciadle” życie szlachcica 
polskiego w XVI stuleciu, od dzieciństwa do wieku dojrzałego obywatela; Mickiewicz 
przytoczył zeń wiele wyjątków i ocenił bardzo wysoko - jako dzieło o wybitnych wa
lorach poznawczych, gdyż w nim Rej:

roztacza przed nami całe życie Polaka. Co pozostało jeszcze słowiańskiego w owym kraju, 
daje się widzieć w życiu domowym, w zwyczajach i obyczajach: gościnność, cnota domo
wa cechuje ów żywioł słowiański. (VIII, 481)

Owa szlachecka reprezentatywność naszego pisarza nasuwa uwadze Mickiewi
cza podobieństwo twórczości Reja „jako pisarza europejskiego, należącego do swego 
wieku przez kraj, który związany był z Zachodem, i przez Kościół polski, który był 
cząstką Kościoła powszechnego” - do dzieł „sławnych pisarzy epoki, Baltazara Casti
glione i Montaignea”. Otóż tych trzech twórców, nieco starszego od Reja włoskiego 
pisarza i o blisko trzydzieści lat młodszego Montaignea, łączy:

jednakowa chęć upowszechnienia w języku narodowym wszystkich poglądów politycz
nych i religijnych, wszystkiego, co nurtowało epokę, jednaki talent wyrażania pod prostą 
i łatwą formą wzniosłych myśli i głębokich uczuć, i ta sama pochopność do prawienia 
o wszystkim znamionują tych wielkich pisarzy. Każdy z nich jednak reprezentuje naród 
i stan, do którego należy. (VIII, 472)

Po tej ogólnej uwadze przeprowadził głównie porównanie Żywota człowieka po
czciwego z pokrewnymi tematycznie Próbami (Essais) Montaignea, podkreślając 
zwłaszcza najistotniejsze różnice „w tej samej cywilizacji chrześcijańskiej, zaszcze
pionej z jednej strony na romańskiej Galii, z drugiej zaś na społeczności słowiańskiej” 
(VIII, 481).

Różnice wynikają m.in. z odmiennych uwarunkowań kulturowych, politycznych 
i religijnych. U Montaignea - który zresztą uznawał się za katolika i w pismach swych 
bronił katolicyzmu w czasie walk religijnych hugenotów z katolikami (choć później 
służył Henrykowi IV) - znać wychowanie w kulturze wyrafinowanej i moralnie 
chwiejnej. On w sprawach całkiem - wydawałoby się - osobistych podpiera się pisa
rzami czy filozofami antycznymi, jak m.in. w sprawie zawarcia małżeństwa:

Ja - powiada - ożeniłem się w trzydziestu trzech latach i pochwalam normę trzydzie
stu pięciu, przypisywaną Arystotelesowi. Platon nie chce, aby się żeniono przed trzydziest
ką; ale słusznie żartuje sobie z tych, którzy podejmują dzieła małżeńskie po pięćdziesiątym 
piątym [.. .1. Najwłaściwsze granice wskazał Tales, który, jeszcze za młodu, matce naglącej 
go do ożenku odpowiedział: „Jeszcze nie czas”, a doszedłszy lat: „Już nie czas”. (VIII, 482)
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Rej natomiast, nie mający takiego oczytania jak Montaigne, poważnie traktuje 
chrześcijańskie zasady moralne, co w ocenie Mickiewicza zyskuje większe uznanie. 
Zresztą w ogóle obraz społeczeństwa szlacheckiego w dziele polskiego pisarza jest 
poznawczo bogatszy. A jeśli chodzi konkretnie o małżeństwo, to dla niego jest ono 
„ustanowieniem religijnym, ustanowieniem Bożym, a obywatel powinien pojąć żonę, 
aby spełnić swoje doczesne przeznaczenie i znaleźć szczęście” (VIII, 483).

Twórczość Jana Kochanowskiego porównywał ogólnie z twórczością innych wiel
kich poetów tamtej epoki, zwłaszcza Ariosta (1474-1533) i Ronsarda (1524-1585), 
stwierdzając, że nasz poeta nie znajdował dla siebie wzorów w nowożytnej poezji. 
Orlanda szalonego (1532), opartego na „romansach rycerskich” we Włoszech „czyta
no wtedy chciwie” (VIII, 495). Wiadomo, że Ariosto cieszył się popularnością w Pol
sce w dobie Oświecenia (w 1799 roku ukazał się polski przekład Orlanda szalonego), 
znacznie mniejszą zaś w okresie romantyzmu. Spośród wielkich poetów romantycz
nych bliski był poemat Ariosta Słowackiemu, zwłaszcza Ariostowska błyskotliwa iro
nia, ale znacznie mniej bliski Mickiewiczowi, który podkreślał z pełną aprobatą, że 
ten typ twórczości obcy był Kochanowskiemu. Polski poeta bowiem:

świadomy powołania, że ma przemawiać do swego narodu, nie mógł znaleźć ponęty 
w tych zmyśleniach oderwanych od dziejów ojczystych. Ton Ariosta był dla Kochanow
skiego zbyt lekki, a jego subtelna ironia, zdradzająca już starość sztuki, nie mogła znaleźć 
zrozumienia u człowieka należącego do plemienia młodzieńczego, skłonnego do unie
sień. Tym sposobem tłumaczymy obojętność Kochanowskiego względem Ariosta, który 
zaprzątał wówczas umysły wszystkich. (VIII, 496-497)

Znamienne jest także zdanie Mickiewicza o Ronsardzie, którego Kochanowski 
poznał osobiście i „szczyci się nawet w swych utworach, że widział tego sławnego 
człowieka i zbliżył się doń”, jednakże „nie uległ wpływowi Ronsarda; w jego licznych 
utworach nie znajdziesz ani jednego przykładu concetti, ani jednej wątpliwej metafo
ry, nadto śmiałej figury, ani jednej przesady trącącej złym smakiem” (VIII, 498).

Kochanowski, którego Mickiewicz uznał za największego poetę w Słowiańszczyź- 
nie aż do początków XIX wieku, czerpał natomiast wzory z literatury antycznej, 
zwłaszcza z twórczości Horacego, której bliskie są na przykład pieśni polskiego poety 
i niektóre z nich „można uznać za klasyczne, skończone wzory” (VIII, 509). Jeszcze 
wyżej oceniał Psałterz, stwierdzając, że:

żaden język nowożytny nie posiada podobnego tłumaczenia [...]. Kochanowski jest na
tchniony, szlachetny, jasny, przejrzysty w swym stylu [...]; jego postawa swobodna i dum
na nosi piętno jakiejś wielkości, kapłańskiej dostojności. (VIII, 499)
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Natomiast dziełem wybitnie „oryginalnym jest niezaprzeczalnie cykl Trenów"
- stwierdził Mickiewicz, podkreślił, że „nie Znajdziemy nic podobnego w literaturze 
żadnego kraju” (VIII, 501) i przytoczył w całości tren VII i VIII oraz duże fragmenty 
z trenu II, VI, XIX, dodając własne krótkie komentarze. W kolejnym zaś wykładzie 
(XXXVI z 11 czerwca 1841 roku) kursu pierwszego sporo uwagi poświęcił Mickie
wicz Odprawie posłów greckich, do której treść Kochanowski zaczerpnął z trzeciej 
pieśni Iliady, a pod względem formy dramatycznej naśladował wielkich tragedio- 
pisarzy greckich. Ponieważ później „zaznaczało się zwyrodnienie smaku” (taki sąd, 
wówczas dość powszechny, odnosi się do baroku), więc i „dramat Kochanowskiego 
pozostał tedy w literaturze jako zjawisko odosobnione, bez poprzedników i bez na
śladowców” (VIII, 517).

Ale już tak wysoko nie cenił Mickiewicz „poezji dydaktycznej” Kochanowskiego. 
Zaliczył do niej zwłaszcza Satyra, który „nie ma lekkości tonu Horacego”, a wprowa
dzenie doń „Satyra, bożka leśnego [...] jest niezbyt oryginalne” (VIII, 505). Jednakże 
na szczególne uznanie zasługują - zdaniem Mickiewicza - inne wartości tego utwo
ru, przede wszystkim zawarty w nim ładunek patriotyzmu. Kochanowski bowiem 
„jako poeta prawdziwie polski jest patriotą, co odróżnia go od wszystkich poetów 
słowiańskich i od wszystkich współczesnych mu poetów” (VIII, 505).

Z poetów staropolskich wyróżnił Mickiewicz jeszcze tylko Szymonowica, i to wy
różnił szczególnie - jako sielankopisarza najwyższej rangi. Zaznaczając, że sielanka 
jest gatunkiem trudnym, bo kto „chce malować z natury, staje się płaskim i śmiesz
nym; chcąc zaś, przeciwnie, idealizować obraz, popada w wydwarzanie i czczość” 
i właśnie „liczni pisarze sielanek popełnili wszystkie te błędy” (VIII, 545). Podkreślił 
też, że Szymonowie jako autor sielanek przewyższył wszystkich europejskich poetów
- twórców tego gatunku - z wyjątkiem Teokryta i „po Teokrycie jest to największy ze 
znanych sielankopisarzy”. Co więcej, nawet „przerasta on znacznie Wergiliusza”, gdyż 
jest „bardziej dramatyczny [...], pojmuje lepiej [...] krajobraz, który u Wergiliusza 
jest zawsze niedbały, a w idylli francuskiej nie istnieje; ma też głębsze poczucie przy
rody” (VIII, 546). Za arcydzieło tego gatunku uznał sielankę Żeńcy jako „najbardziej 
narodową i prawdziwą”, w której jest „wszystko [...] doskonałe” (VIII, 550).

Szczyt doskonałości w prozie oratorskiej osiągnął Piotr Skarga, natchniony ka
znodzieja, i jako takiego przedstawił go Mickiewicz swoim słuchaczom, omawiając 
ogólnie jego pisma religijne, szczegółowiej zaś Kazania sejmowe. W nich bowiem 
Skarga okazał się prawdziwie wielkim, obdarzonym wyjątkowym „darem niebios, 
darem proroczym”; w nich „jest trybunem, jest prorokiem, jest nade wszystko Pola
kiem” (VIII, 581). On jak nikt inny w jego epoce dostrzegał zalążki groźnej choroby 
Rzeczypospolitej. „Skarga miłuje Polskę i broni jej jako nowego Jeruzalem, w którym 
Bóg położył wielkie nadzieje”. Jednakże „pokolenie, do którego zwracał swoje słowa, 
uważał Skarga za występne, za idące drogą opłakaną, która prowadzi do wielkich nie
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szczęść” (VIII, 573). Dlatego pragnie wyplenić z niej szerzące się zło, mogące zagro
zić przyszłości państwa i narodu. Mickiewiczowi zaś wypadło żyć w czasach, kiedy 
proroctwo autora Kazań sejmowych o niebezpieczeństwie grożącym Polsce już się, 
niestety, spełniło i trzeba było podejmować nierówną walkę w wielkich powstaniach 
oraz ponosić ogromne ofiary, by przybliżyć odzyskanie niepodległości w trudnej do 
przewidzenia przyszłości.

Wykład ten świadczy dobitnie, że poglądy Skargi, zarówno religijne, jak zwłaszcza 
polityczne, były Mickiewiczowi szczególnie bliskie, gdyż obydwaj - mimo odmien
nych warunków historycznych - poświęcili swe siły dla ojczyzny11.

" Zob. L. Płoszewski, Mickiewicz o ojczyźnie, „Ruch Literacki" R. 4 (1929), z. 4 i 10.
12 A. M i c k i e w i c z, op. cit., t. 9: Literatura słowiańska. Kurs drugi, tłum. L. Płoszewski, oprać. 

J. Maślanka, Warszawa 1997, s. 36.

Skarga był wprawdzie zawsze wysoko oceniany w historii naszego piśmiennictwa, 
więc ten sąd Mickiewicza nie jest może całkiem oryginalny, ale warto pamiętać, że on 
właśnie przyczynił się bardzo wydatnie do umocnienia pozycji autora Kazań sejmo
wych w naszej literaturze. I jest bardzo prawdopodobne, że wywarł pewien wpływ na 
Matejkę jako twórcę sławnego obrazu.

Literatura polska, nazwana później barokową, była w czasach Mickiewicza właś
ciwie nieznana, twórczość najwybitniejszych pisarzy tej epoki pozostawała jeszcze 
w rękopisach i dopiero później była stopniowo odkrywana i publikowana. Dlatego 
też Mickiewicz tylko raz, w wykładzie III (28 grudnia) kursu drugiego wspomniał 
o Janie Andrzeju Morsztynie i to tylko jako o tłumaczu Cyda Corneillea. Wspomniał 
zaś o tym przekładzie bardzo pochlebnie, stwierdzając, że to

tłumaczenie może uchodzić za wzorowe; świadczy ono, że język polski posiadał wszystkie 
zasady rozwoju i że już wówczas mógł łatwo przybierać tok i styl wieku Ludwika XIV.12

Jeszcze gorzej rzecz się ma z obfitą twórczością Wacława Potockiego, o którym 
Mickiewicz w ogóle nie mógł nawet wspomnieć, ponieważ jego utwory zaczęto póź
no wydawać. Ale akurat na cztery lata przed rozpoczęciem wykładów w Collège de 
France wydane zostały w Poznaniu przez Edwarda Raczyńskiego Pamiętniki Paska 
i po pierwszej edycji z 1836 roku niebawem pojawiły się kolejne wydania - w 1837 
i 1840. Było to rewelacyjne odkrycie dla wielu i dla Mickiewicza także, tym bardziej, 
że w ogóle twórczość pamiętnikarską wysoko cenił, więc w wykładach paryskich 
również innym pamiętnikom poświęcił wiele uwagi. Z nich zaś uznał za „najsław
niejsze i sławy tej ze wszech miar godne Pamiętniki Paska”, które „budzą zajęcie jako 
zabytek historyczny i jako dzieło sztuki” (IX, 22). I właśnie pod tym kątem oma
wia je Mickiewicz dość szczegółowo, posługując się gęsto cytatami, zwłaszcza taki
mi, w których widoczna jest sarmacka fantazja i żywiołowość, szczególnie w opisach 
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starć wojennych, pojedynków, obrad sejmowych i rozmaitych scen z życia obyczajo
wego. Pamiętniki te mają „cechy powieści z życia powszedniego” (IX, 51). O zaletach 
języka i stylu Paska powiada:

Styl jego jest klasyczny. Ma on swobodę, wdzięk i lekkość prozy pamiętników francu
skich, a zarazem jest w całej pełni słowiański. Nie znajdziesz u Paska ani jednego zwrotu 
obcego. Pisze jakby mówił od niechcenia. (IX, 33)

Mickiewicz nie mógł wtedy wiedzieć, że pierwszy wydawca Pamiętników prze
prowadził dość gruntowną „korektę” i usunął makaronizmy, zastępując je polskimi 
słowami; stąd też uwaga Mickiewicza o braku choćby „jednego zwrotu obcego”.

Po dziele Paska, zaraz w następnym wykładzie (4 stycznia 1842) mówił Mickiewicz 
o łacińskim dziełku Nova Gigantomachia, contra Sacram Imaginem Deiparae Virginis 
(Kraków, prawdopodobnie 1657; polski przekład J. Łepkowskiego ukazał się dopiero 
w 1858) autorstwa przeora paulinów częstochowskich, Augustyna Kordeckiego, trak
tującym o oblężeniu Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego (1655). Żeby jak naj
dobitniej ukazać znaczenie tego wydarzenia, Mickiewicz najpierw przedstawił krótko 
ówczesne wydarzenia wojenne: walki Polaków z napaścią kilku wrogów - z kozacką 
armią Chmielnickiego (od 1648), z Rosją (1654-1656), z najazdem szwedzkim pod 
wodzą Karola X Gustawa wraz z jego sojusznikami, czyli elektorem brandenburskim 
Fryderykiem Wilhelmem, który zdradził Polskę jako jej lennik, oraz księciem sied
miogrodzkim Jerzym II Rakoczym, nie licząc już paru rodzimych zdrajców.

Na tle tak niezwykle trudnej sytuacji za panowania Jana Kazimierza zwycięska 
obrona Częstochowy, która oblegającym ją Szwedom wydawała się początkowo 
wręcz śmiesznie łatwym kąskiem do połknięcia, urasta do rangi wielkiego symbolu, 
a przeor Kordecki, który rnusiał walczyć też z brakiem wiary w zwycięstwo wśród 
swojej załogi, jawi się jako bohater największego formatu, jako duchowy mocarz.

Wznosił się on - powiada Mickiewicz - do tej wysokości, z której przenika się przy
szłość; [...] ma on głęboką i jasną ideę narodowości polskiej, która polega całkowicie na 
moralnym poczuciu obowiązku. (IX, 60)

W kolejnym zaś wykładzie (7 stycznia 1842) dodał jeszcze kilka zdań o Korde
ckim, stwierdzając, że on:

jest jednym z tych ludzi, których Opatrzność zsyła od czasu do czasu jako wzory dla na
stępnych pokoleń. Nigdy idea polska nie znalazła równie pełnego wcielenia, jak w nim. 
Późniejsi bohaterowie zachowują niektóre rysy tego charakteru, którego on był pierwo
wzorem. Uczuciowość Jana Kazimierza, wiara Sobieskiego, prostota Kościuszki przypo
minają nam stale księdza przeora. (IX, 63)
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Wykład ten kończy znamiennym uogólnieniem:

Wiara w bezpośrednie związki między światem nadprzyrodzonym a ziemskim stano
wiła moralną i polityczną siłę ustroju polskiego; do wiary tej trzeba było się odwoływać, 
ilekroć chciano z narodu wydobyć siłę oporu czy też siłę działania. (IX, 62)

Późniejsze dzieła pamiętnikarskie, o których Mickiewicz mówił w wykładach, 
nie należą już wprawdzie ściśle do epoki staropolskiej, ale gatunkowo i problemowo 
wiążą się z wyżej przedstawionymi, dlatego też warto choćby krótko o nich powie
dzieć. Chodzi o dwie pozycje autorstwa uczestników powstania kościuszkowskiego: 
słynnego szewca warszawskiego, walczącego w powstaniu w randze pułkownika, Jana 
Kilińskiego, autora Pamiętników (Warszawa 1830) oraz o Dziennik podróży... (Wroc
ław 1837) generała Józefa Kopcia, zesłańca na Kamczatkę. Oczywiście obydwa dzieła 
wydane zostały po śmierci autorów.

Z Pamiętników Kilińskiego Mickiewicz uznał najwidoczniej za interesujący dla 
swoich słuchaczy tylko jeden ustęp, w którym pojawia się także w jakimś stopniu 
problem wymienionej wyżej w odniesieniu do dziełka Kordeckiego „moralnej i poli
tycznej siły”. Chodzi o ustęp, w którym Kiliński piszę o rozmowie z Repninem w pe
tersburskim więzieniu, co Mickiewicz tak ujął:

Książę, przed którym wszyscy drżeli, bardzo się zdziwił, że szewc staje przed nim ze 
spokojem i dumą; myśląc, że Kiliński nie jest świadom, z kim ma do czynienia, zapyty
wał go parokrotnie, czy wie z kim rozmawia; wreszcie odwinąwszy futro pokazał szewco
wi swoje liczne gwiazdy i wstęgi, mówiąc doń: „Popatrz łyku i drżyj!” - „Panie - odpo
wiedział Kiliński - co dzień widzę na niebie tysiące gwiazd, a nie drżę!” Oto odpowiedź 
wzniosła. (IX, 248)

Znacznie szerzej natomiast omówił Dziennik Kopcia, który zaliczył do „literatury 
zsyłkowej”. Dał dość obszerne streszczenie, przeplatane gęsto dużymi cytatami, opisu
jącymi bardzo ciężkie osobiste przeżycia i doświadczenia autora oraz życie i obyczaje 
ludów syberyjskich, a także syberyjskiej przyrody. Zwrócił też uwagę na znamienny 
rys różniący generalnie Pamiętniki Paska, żyjącego w wolnym i potężnym państwie 
a Dziennikiem sybirskiego zesłańca. Stwierdził mianowicie, że Kopcia

więcej obchodzą sprawy moralne i religijne, obchodzi go przyszłość kraju, podczas gdy 
Pasek żyje tylko teraźniejszością. Znać już wpływ długich nieszczęść na charakter Pola
ków. (IX, 303-304)
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W 1828 roku ukazały się w Warszawie Pamiętniki Janczara Polaka przed rokiem 
1500 napisane, które w czasach Mickiewicza i także w następnych dziesięcioleciach 
uchodziły za dzieło anonimowe Polaka, jak zaznaczono już w tytule, zapewne dlatego, 
że ów Janczar (według późniejszych badań: Serb - Konstanty Michailovic z Ostrovi- 
cy, urodzony około 1435 roku) dużo i z wielką sympatią piszę o Polsce, zwłaszcza 
o wyprawie Władysława III Warneńczyka przeciwko Turkom i o nieszczęsnej bitwie 
pod Warną, a także o królu Janie I Olbrachcie. Nic więc dziwnego, że Mickiewicz Pa
miętniki Janczara włączył do swych wykładów kursu pierwszego. Uznał je za bardzo 
ważne źródło do poznania dawnej Turcji, zawierające bogactwo informacji, a m.in.:

cenne szczegóły o życiu wewnętrznym, o tradycyjnym życiu religijnym tego ludu [...] 
o jego obyczajach i zwyczajach wojennych. Janczar z serdeczną zawsze pamięcią o ojczyź
nie powziął myśl na owe czasy wielką i piękną: wyzyskać swoje położenie dla oddania 
usługi chrześcijaństwu i rodzinnemu krajowi. Chciał zbadać Turcję, poznać słabą stro
nę tego państwa, przeniknąć politykę Turków i wskazać Europejczykom środki do walki 
z nią. To myśl przewodnia tego dzieła. (VIII, s. 382-383)

Nie mogąc poznać twórczości najwybitniejszych pisarzy okresu baroku (pomija
jąc już powszechne wówczas uprzedzenie do stylu barokowego jako wytworu „złego 
smaku”), gdyż ich dzieła pozostawały w większości w rękopisach, Mickiewicz powie
dział, że „w okresie tym ciekawszymi utworami są właściwie tylko pamiętniki i listy 
prywatne” (VIII, 22). Stąd też literaturze pamiętnikarskiej poświęcił tak wiele uwagi.
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