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Streszczenie: Artykuł ukazuje stosunkowo mało znany obszar twórczości i pracy 

Adama Mickiewicza – działalność nauczycielską. Praca nauczycielska była najdłu-

żej prowadzoną działalnością naszego wielkiego poety, której oddawał się z nie-

zwykłym zaangażowaniem, sumiennością, nie tylko ze względów zarobkowych, 

ale też i z pasji do zawodu nauczycielskiego. W artykule pokazano Mickiewicza 

jako nauczyciela, poczynając od posady w szkole powiatowej w Kownie, gdzie 

prowadził lekcje z różnych przedmiotów, poprzez etat profesora literatury łaciń-

skiej w Akademii Lozańskiej, aż po stanowisko profesora nadzwyczajnego zakresu 

literatury słowiańskiej w Collège de France w Paryżu, wszechnicy dla dorosłych. 

Autor ukazuje wkład Mickiewicza w upowszechnienie w Europie dorobku polskiej 

i słowiańskiej literatury. 

 

Wprowadzenie 

Analizując dokładniej życie wieszcza, stwierdzamy z zadowoleniem, że 

najdłużej w swym aktywnym życiu był nauczycielem, a prace oświatowe po-

dejmował chętnie i sumiennie je wykonywał. Decydowały o tym przede wszyst-

kim warunki życia oraz możliwości podejmowania pracy zarobkowej, ale także 

wyraźne przywiązanie do aktywności nauczycielskiej i rzetelne jej realizowanie.  

Już w domu rodzinnym i szkole nowogródzkiej znajdujemy pierwsze prze-

jawy zainteresowań działalnością oświatową. W domu powierzono mu pieczę 

nad biblioteką, był lektorem gazet i innych tekstów, których rodzice lubili słu-

chać wieczorami. Sam Adam też lubił czytać i czytał dużo. Po zgonie ojca pod-

jął obowiązki dozorcy domowego uczniów młodszych jako uczeń klasy piątej i 

szóstej. Władze szkolne wyraziły zadowolenie z pełnienia tych zadań i stwier-

dzono, że „pilnie zadość czynił swym obowiązkom”.  

Szkołę ukończył w czerwcu 1815 roku i udał się na studia uniwersyteckie 

w Wilnie. Za radą swego opiekuna – księdza Józefa Mickiewicza – dziekana 

Wydziału Fizyko – Matematycznego ubiegał się o przyjęcie do seminarium na-

uczycielskiego, którego słuchacze byli kandydatami stanu nauczycielskiego i 
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pozostawali na utrzymaniu rządowym, ale po studiach musieli dwa lata odpra-

cować za jeden rok studiów.  

Przyszły nauczyciel zdać musiał specjalny egzamin konkursowy, w którym 

pokonał m.in. pretendenta, jakim był Tomasz Zan. Tomasz Zan wkrótce także 

został zaliczony w skład studentów seminarium nauczycielskiego, ale specjali-

zował się w przedmiotach ścisłych.  

Program i plan nauczania w seminarium przewidywał w pierwszym roku 

przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Mickiewicz słuchał wykładów z fizyki, 

chemii, algebry, ale także z literatury łacińskiej i języka greckiego. Po roku stu-

diów przystąpił do egzaminu na stopień kandydata filozofii i zdał go 27 czerwca 

1816 roku. Jego przyjaciele: Tomasz Zan, Józef Jeżowski, Jan Czeczot i Onufry 

Pietraszkiewicz także uzyskali ten stopień. Od września 1816 roku przyszły 

nauczyciel i poeta wpisany został na Wydział Literatury i Sztuk Pięknych. 

Nadal studiował literaturę grecką i rzymską oraz rosyjską, a także historię po-

wszechną, retorykę, poetykę, logikę, literaturę polską, a z języków obcych – 

niemiecki i angielski.  

Po trzech dalszych latach studiów przystąpił Mickiewicz do egzaminu ma-

gisterskiego 10 czerwca 1819 roku. Egzaminowi przewodniczył Filip N. Golań-

ski, a egzaminatorami byli: z literatury klasycznej E. Groddeck, z wymowy, 

poezji i estetyki L. Borowski, z historii literatury i języka rosyjskiego J. Czer-

niawski, z logiki A. Dowgird, z historii J. Onacewicz
1
. W części klauzurowej 

poeta wylosował pytania: 1) Wymień przyczyny różnego stopnia  natchnienia w 

różnych rodzajach poezji lirycznej, 2) O dziwności w epopei, do czego służy i 

wielorakie jej źródła? 

W końcu czerwca Rada Uniwersytetu uznała egzaminy za pozytywnie zali-

czone i wyznaczono poecie temat rozprawy pisemnej: De criticae usu atque 

praestantia. 

Ukończywszy studia i zaliczywszy obszerną ustaną część egzaminu  magi-

sterskiego przygotowywał się Mickiewicz do objęcia pracy nauczycielskiej. 

Wyznaczono mu szkołę powiatową w Kownie. 

Nauczyciel w Kownie 

Mickiewicz uczył w klasach wyższych. W klasie III wykładał dzieje 

Wschodu i Grecji z geografią starożytną, uczył łaciny,  literatury polskiej oraz 

poetyki; w klasie IV realizował dzieje rzymskie, omawiał i tłumaczył z uczniami 

Owidiusza, Korneliusza Neposa i Cycerona; prowadził początki wymowy oraz 

prawo przyrodzone. W klasach V i VI występował kurs historii literatury łaciń-

skiej i greckiej, historii Polski i elementarna historia Rosji, prawo narodów i 

prawo polityczne oraz ekonomia polityczna
2
. Łącznie 20 godzin zajęć tygo-

                                                      
1 Z. Sudolski: Mickiewicz. Opowieść biograficzna. Warszawa 1995, s. 69. 
2 Podaję za Z. Sudolskim: Mickiewicz. Opowieść biograficzna, Warszawa 1997, s. 67. 
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dniowo z literatury polskiej, greckiej i łacińskiej, historii Wschodu, Grecji i 

Rzymu, historii Polski i Rosji, gramatyki łacińskiej i polskiej, poetyki, prawa i 

ekonomii politycznej. Ten ostatni przedmiot był nieobowiązkowy, ale Mickie-

wicz podjął wykłady i starannie się do nich przygotował.  

Najlepsze przygotowanie miał z literatur antycznych i gramatyki łacińskiej. 

Były to jego główne dyscypliny studiów, z tego zakresu pisał pracę magisterską 

i w nich się specjalizował. Z upodobaniem sam czytał autorów klasycznych i 

podejmował się ich tłumaczenia. W pracy z uczniami kierował się znaną sobie 

metodą G. Ernesta Groddecka., który już w 1821 roku opublikował swoje ujęcie 

literatury greckiej
3
.  

Literaturę polską wykładał Mickiewicz na podstawie dzieła Feliksa Bentkow-

skiego Historia literatury polskiej z 1814 roku, po odpowiednim dostosowaniu do 

potrzeb szkolnych. Wzbogacał ten zarys materiałem ze znanego i cenionego wów-

czas opracowania: Grzegorza Piramowicza Wymowa i poezja dla szkół narodo-

wych oraz Stanisława Potockiego O sztuce u dawnych z 1813 roku. Sięgał także do 

retoryki Z. Domairona
4
 oraz do innych wówczas znanych publikacji.  

Mickiewicz odwoływał się także z autorów starożytnych, zwłaszcza tek-

stów Arystotelesa, Pseudo-Arystotelesa, Cycerona. Utwierdzał się w przekona-

niu, że „dotąd nie mamy systematycznej retoryki” i zaczyna planować własne 

jej ułożenie.  

Poeta i zarazem nauczyciel odczuwa potrzebę przygotowania nowego planu 

i podręcznika literatury ojczystej dla szkół. Nazywa to planem wielkiej wagi i 

często do tej myśli powraca. Na bieżąco przygotowuje teksty wykładów i zapi-

suje w seksternach przygotowanych dla uczniów. Podobne plany wywoływało 

nauczanie retoryki i poetyki. Działał na tym polu bardziej samodzielnie, wyko-

rzystując przygotowanie akademickie oraz rodzącą się indywidualną twórczość 

poetycką wraz z własnym poczuciem piękna i sztuki literackiej.  

Doświadczenia nauczycielskie oraz przemyślenia warsztatowe skłaniają 

Mickiewicza do przygotowania poetyki dla szkół z przykładami, o czym były 

już rozmowy ze znanym księgarzem J. Zawadzkim, później wydawcą Poezji 

poety. Sam Mickiewicz w piśmie do kuratora A. Czartoryskiego powoływał się 

na to, że miał na warsztacie „program książki elementarnej obejmującej retory-

kę, poetykę i początki estetyki z wykazaniem źródeł (...) porządku, w jakim mate-

riały szykować mają, rozkładu na klasy”
5
.  

Widać z tego stwierdzenia, że projekt był już dokładnie przygotowany i łą-

czył się z dalszymi planami poety, które obejmowały zagraniczne studia nad 

estetyką, a w dalszej przyszłości – stanowisko docenta estetyki na Uniwersyte-

cie Wileńskim. Praca nauczycielska w Kownie stanowiła dla tych planów war-

tościowe przygotowanie.  

                                                      
3 G. A. Groddeck: Initia historiae Graecorum litterariae. Vilnae 1821-23.  
4 Z. Domairon: Principes généraux de beIles lettres. Paris 1815.  
5 A. Mickiewicz: Dzieła. Wyd. Narodowe, tom XIV, s. 164. 
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Do obowiązków Mickiewicza należało też prowadzenie biblioteki szkolnej. 

Zastał ją zaniedbaną i skromną. Liczono ją na tysiąc tomów, ale jak podaje w 

swym raporcie J. Chodźko, dzieł było zaledwie 650 w 939 tomach. Mieściła się 

ta biblioteka w dawnej zakrystii pojezuickiego kościoła w kompleksie kolegium. 

Wilgoć i zacieki wody pogorszyły przechowywanie zbiorów, które były przesta-

rzałe i nie stanowiły wystarczającej pomocy w nauce. Mickiewicz sprowadził 

do księgozbioru najbardziej potrzebne pozycje, jakie można było nabyć w Wil-

nie. Swoje zadania bibliotekarskie traktował równie poważnie jak nauczyciel-

skie. Upowszechniał czytelnictwo nie tylko wśród uczniów, ale zamierzał zor-

ganizować bibliotekę powszechnie dostępną z poszerzonym księgozbiorem, co 

jednak się nie udało, gdyż jak pisał w październiku 1820 roku do przyjaciół: 

„Moje tu biblioteczne projekta pękły, bo obywatele kilka mieli prócz tego skła-

dek, a prefekt nieczynnie chodził”.  

Mimo niepowodzeń w organizacji pierwszej biblioteki osiągnął poeta czę-

ściowy sukces w postaci żywej wymiany książek między gośćmi salonu państwa 

Kowalskich. Prowadził także zbiórkę pieniędzy na prenumeratę czasopism pol-

skich. jego własne zainteresowania czytelnicze były powszechnie znane, podej-

mował częste wyjazdy do Szczors, by w księgozbiorze Chreptowicza zebrać 

materiały potrzebne do pracy nad estetyką.  

Mickiewicz z oddaniem upowszechniał książki z własnego i z cudzego 

księgozbioru, cenne tomy wypożyczał nie tylko przyjaciołom, ale także znajdo-

wał stosowną lekturę dla Marii Puttkamerowej i jej męża.  

Wydaje się, że czas pobytu w Kownie był dobrze wykorzystany, a samot-

ność autora, obok jej negatywnych wpływów na nastrój i refleksje, miała też. 

pozytywne wartości: młody poeta i nauczyciel miał dużo czasu, przeznaczał go 

na lekturę, przygotowanie lekcji, pisanie seksternów, prowadzenie korespon-

dencji i własną twórczość literacką.  

Trzeba stwierdzić, że okres pracy Mickiewicza w Kownie to czas szybkie-

go dojrzewania i aktywnej pracy młodego nauczyciela i budzącego się genialne-

go poety, który w pustelni kowieńskiej znalazł czas i chęci do realizacji przyję-

tych zadań. 

Pracę w szkole kowieńskiej przerwało aresztowanie i proces filomatów.  

Przed procesem poeta rozważał możliwość objęcia katedry literatury w 

Krzemieńcu, którą przed laty prowadził Euzebiusz Słowacki, myślał o przenie-

sieniu do Wilna lub o wyjeździe na studia estetyczne za granicę, by zdobyć kwa-

lifikacje niezbędne do pracy na rodzimym uniwersytecie. Aresztowanie i proces 

przekreśliły te plany, podobnie jak i zamierzone przygotowanie podręczników.  

Profesor w Lozannie 

Po dwudziestu latach od podjęcia pracy nauczycielskiej w Kownie został 

Adam Mickiewicz powołany w październiku 1839 roku na profesora literatury 

łacińskiej w Akademii Lozańskiej.  
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W październiku 1839 roku Mickiewicz otrzymał nominację profesorską z 

pensją. 3 tys. franków szwajcarskich rocznie i z obowiązkiem prowadzenia sze-

ściu godzin tygodniowo: w tym czterech  w miejscowym gimnazjum i dwu w 

Akademii z kursu literatury łacińskiej. W gimnazjum wykładał literaturę staro-

żytną z tłumaczeniem tekstów, w Akademii historię literatury łacińskiej, którą 

rozpoczął wykładem inauguracyjnym 12 listopada 1839 roku.  

Słuchacze tego wykładu przyjęli profesora z aplauzem. Mickiewicz w Lo-

zannie przedstawił zwarty tematycznie cykl literatury łacińskiej. Wykład inau-

guracyjny stanowił wprowadzenie do całego cyklu i zawierał oryginalną analizę 

wartości literatury łacińskiej, w porównaniu z grecką i w kontynuacji europej-

skiej tradycji dawnych wieków. Za błędne uważa poeta traktowanie literatury 

łacińskiej jako naśladownictwa i kontynuacji twórczości greckiej.  

Zdaniem Mickiewicza poezja grecka była natchnieniem przyrodzonym, 

piosenką improwizatorów bez określonego celu, a jedynie wynikającą z instynk-

tu. Rzymska literatura wprowadza nowy żywioł do sztuki. Jest nim pojętność, 

rozsądek, a nawet wyrachowanie.  

W lutym 1840 roku Mickiewicz rozpoczął omawianie twórczości Wergiliu-

sza, a jednym z ostatnich tematów był wykład o Prudencjuszu. Swoje wykłady 

poeta starannie i długo przygotowywał, niezależnie od przygotowań z ubiegłego 

roku dużo pracował na bieżąco. „Dni całe nie wstaję od stołu, a często do 

pierwszej w nocy rozbieram jaki trudny metr łaciński” – donosił przyjaciołom. 

Pracę swą zamierzał utrwalić w formie wydawniczej, obejmującej literaturę 

łacińską wieku Augusta, a także znana jest informacja o przygotowaniu rozpra-

wy o łacińskich poetach chrześcijańskich z IV i V  wieku.  

Do wykładów lozańskich powrócono po zgonie poety. Już w 1856 roku Ju-

lian Klaczko rozpoczął poszukiwania, by wydać wszystkie dzieła i prace autor-

skie Mickiewicza. Zebrał te materiały syn Mickiewicza Władysław i ogłosił w 

Paryżu w 1884 roku na łamach „Revue Universelle Internationale” w trzydzie-

ści lat po zgonie poety a czterdzieści cztery lata od wygłoszenia wykładów. 

Opublikowano w 1936 roku całość zgromadzonych tekstów w Wydaniu Sejmo-

wym Dzieł Wszystkich poety w tomie 7.  W Wydaniu Narodowym ogłoszono je 

też w tomie 7, od strony 155 do 234.  

I mimo, że tych wykładów był9o w sumie niewiele, bo od  listopada do 

czerwca, po dwie godziny tygodniowo, to stały się trwałym osiągnięciem w 

twórczości nauczycielskiej Mickiewicza i zaowocowały w następnym okresie 

jego drogi akademickiej, w wykładach literatury słowiańskiej w Collège de 

France. 

Profesor Collège de France 

Minister oświaty Francji Victor Cousin utworzył decyzją z dnia 15 lipca 

1840 roku Katedrę języka i literatury słowiańskiej – Chaire de langue et littera-

ture slave – taka była jej formalna nazwa, ale często w praktyce używano liczby 
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mnogiej: litteratures slaves – literatur słowiańskich. Po uzyskaniu wstępnej, a z 

kolei ostatecznej zgody Mickiewicza minister Cousin mianował poetę 8 wrze-

śnia 1840 roku profesorem nadzwyczajnym – „charge de la chaire â titre provi-

soire”
6
, gdyż do tytułu profesora zwyczajnego niezbędna była naturalizacja, 

której kandydat na profesora nie posiadał i co warto zauważyć, nie uzyskał jej 

do końca życia, mimo wielokrotnych starań oraz poparcia rodziny Czartory-

skich, a nawet Bonapartych.  

Odrębnym pismem z dnia 1 listopada 1840 roku powierzono poecie katalo-

gowanie rękopisów słowiańskich w Bibliotece Królewskiej za dodatkowym 

wynagrodzeniem tysiąca franków rocznie.  

Mickiewicz z rodziną przybył do Paryża 13 października i zaczął się insta-

lować wynająwszy mieszkanie przy ulicy Amsterdam 1. Jak zawsze przy po-

dejmowaniu nowych zadań zaczął się poeta starannie do nich przygotowywać. 

Było to nowe dla poety zadanie, gdyż Collège de France powołano jako 

wszechnicę dla dorosłych, którzy jako wolni słuchacze uczestniczyli w interesu-

jących ich wykładach.  

Przygotowanie i inauguracja  

Mickiewicz zgromadził obszerny i cenny księgozbiór własny, a także wiele 

prac pożyczał i chętnie przyjmował ofiarowywane publikacje, zwłaszcza rosyj-

skie, do których we Francji dostęp był ograniczony. Nawiązał kontakt ze zna-

nym księgarzem z Lipska Friedrichem Brockhausem.  

Nowy profesor spotkał się z gronem wykładowców 15 listopada i dzień ten 

postanowiono uznać jako zainstalowanie się Mickiewicza w katedrze. Miał w 

ciągu roku wygłosić 41 godzinnych prelekcji, które przypadały na wtorek i pią-

tek od godziny 13.45 do 14.45. Wykłady odbywały się w audytorium Collège de 

France przy zbiegu ulic Ecoles i Saint-Jacques. Frekwencja była liczna i liczbę 

słuchaczy oceniono na około trzysta osób, a na niektórych wykładach jeszcze 

więcej.  

Pierwszy wykład miał miejsce 22 grudnia 1840 roku o godzinie 13.45. 

Przyjaciel poety i stały uczestnik prelekcji paryskich Stefan Witwicki tak go 

wspomina: „Już na godzinę przed wykładem trudno było o miejsce; ludzi więcej 

jeszcze przybywało... robiono sobie miejsca jak można ... było ze dwadzieścia 

kilka dam ... najwięcej Polaków; ale było i Francuzów; i innych. Nawet poddani 

biedaka baszy egipskiego, których znać było po czapkach ... Wszedł profesor ... 

był w swoim palto, ubrany jak co dzień ... włosy nieporządne, mina nic nie 

zmieniona, jednak trochę czerwieńszy, wszedł naturalnie, bez żadnego ukłonu, 

jakby wchodził do mnie, oklaski brzmiały ... Sposób mówienia w całej lekcji 

miał ucinający, trochę cierpki, we wstępie kwaśny i gorzki, i wciąż ustający... 

znać było cudzoziemca nieśmiałość i niepewność, która mu nie dawała swobod-

                                                      
6 Z. Makowiecka: Mickiewicz w College de France. W-wa 1968. PIW, s. 23.  
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nie i bez oglądania się na słowa i obroty zapuszczać się, lecz ciągle trzyma go w 

ostrożności i jakby pod munsztukiem; takiem miał wrażenie i to mię smuciło. 

Skończył na dwie lub trzy minuty przed godziną ... dali mu brawo, ale krótsze 

niż z początku”
7
.  

Głosy i opinie rodaków oraz zagranicznych przyjaciół były pozytywne, a 

nawet entuzjastyczne: Niemcewicz zanotował w swym dzienniku: „Mówił wy-

borną francuszczyzną, nieco z akcentem. Ścisk był niezmierny; z oklaskami 

przyjęty i pożegnany”. Alfred Dumesnil, zięć Micheleta, wyraził następującą 

opinię: „Jest to największy wypadek literacki i naukowy tego rodzaju w Quar-

tier Latin”. Rozpoczęcie wykładów odnotowały gazety i pisma francuskie oraz 

emigracyjne, a „Młoda Polska” przedstawiła następującą ocenę: „Profesor 

Adam Mickiewicz postawił się na wysokości, do której zwrócone były oczy Sło-

wiańszczyzny; pewnej, że tam ujrzy apostoła swego. Damy krótkie wyciągi z 

cudownego wstępu, jakim pan Mickiewicz rozpoczął wtajemniczanie Francji i 

Europy zachodniej do świata słowiańskiego”
8
.  

Sam Mickiewicz w liście do Bohdana Zaleskiego po czterech dniach i 

pewnym ochłonięciu pisał: „Lekcja wymówiona z pewną ciężkością, ale po-

rządnie, jasno i czysto co do stylu. Szedłem na nią bez najmniejszej trwogi, ale 

też i bez zapału. Byłem kwaśny i smutny. Francuzom, jak potem dowiedziałem 

się podobała się bardzo ... Znaleźli ją rozumną dla zwyczajnego audytorium”
9
.   

Aleksander Turgieniew w swoim dzienniku zawarł opinię następującą: 

„Mówi dobrze, ale słychać wyraźnie polski akcent ... Potem książę Czartoryski 

powiedział mi, że on prawdopodobnie wiele opuścił, że natłok myśli i dlatego 

nie zawsze są jasne”
10

. Sąd Czartoryskiego uznać należy za trafny i mądry.  

Po tygodniu 29 grudnia odbył się drugi wykład. Mickiewicz mówił o zna-

czeniu słowianoznawstwa dla Europy Zachodniej i zarysował dzieje ludów sło-

wiańskich do zwycięstwa Sobieskiego pod Wiedniem. Jan Koźmian w liście do 

brata donosił: „Mówił prześlicznie i z wysokiego stanowiska, jego spokojności i 

powagi nie mogę się dość nachwalić. Językiem francuskim bardzo dobrze włada 

... Wrażenia sprawił niemało. Geoege Sand była na drugiej lekcji. Trzy czwarte 

audytorium składają Polacy”
11

. Bohdan Zaleski w liście do Seweryna Gosz-

czyńskiego stwierdza: „Mickiewiczowi, dzięki Bogu, wybornie się udaje na ka-

tedrze, miałem z różnych stron o tym raporta”, a „Trzeci Maj” w numerze 48 z 

datą 31 grudnia donosi: „Dzień otwarcia wykładów może być datą stanowiącą 

epokę w dziejach narodów chrześcijańskich. Wybór Mickiewicza jest najodpo-

wiedniejszy. Nie suchy filolog lub historyk kompilator są powołani do pokazania 

światu myśli i uczuć Słowian – lecz właśnie wieszcz”
12

.  

                                                      
7  Z. Makowiecka: Mickiewicz w Collège de France, s. 43. 
8  Ibidem, s. 45. 
9  Ibidem, s. 43. 
10  Ibidem, s. 44. 
11  Ibidem, s. 54. 
12  Ibidem, s. 55-56. 
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Nie wszystkie opinie były tak entuzjastyczne. Pojawiły się też głosy wyraź-

nie zawistne, przeciwnicy polityczni poety zarzucali mu brak patriotyzmu i wy-

wyższanie Rosji. A rywale też nie kryli swego rozczarowania, czego przykładem 

może być list J. P. Szafarzyka do M. Pogodina jeszcze z października tego roku: 

„Wie Pan już, że katedra słowiańska w Paryżu przypadła poecie Mickiewiczowi. 

Oby tylko polityka nie działała tu ujemnie na stronę czysto literacką i naukową! 

Szczerze mówiąc: nie oczekuję z tego wiele dla nauki”
13

.  

Wykłady jednak się odbywały i stanowiły niewątpliwie wydarzenie na-

ukowe, a także o Słowiańszczyźnie i Polsce było głośniej.  

Mickiewicz jako profesor Collège de France wziął udział 1 stycznia 1841 

roku w audiencji noworocznej profesorów tej uczelni u króla Ludwika Filipa, 

gdy zjawili się przed monarchą, ten pochwalił ich za to, że dbają o utrzymanie 

pomyślnych warunków życia. Nie rozumiejąc, o co chodzi, wycofali się bez 

słowa, w przedpokoju szambelan wyjaśnił, że król wziął ich za deputację merów 

podmiejskich.  

Wykłady Mickiewicza były starannie przygotowywane. Poeta zgromadził 

bogate jak na tamte czasy źródła i nadawał całości własne autorskie ujęcie dalekie 

od filologicznego mozołu i szczegółowych analiz, ale bliskie nowoczesnym zasa-

dom funkcjonowania kultury. Studia uniwersyteckie zapewniały przygotowanie z 

historii, literatury greckiej i rzymskiej, z literatury polskiej i rosyjskiej. Nie było to 

wystarczające, ale stanowiło zasadniczą podstawę, którą profesor rozwijał wyko-

rzystując znajomość literatury i własnych doświadczeń poetyckich.  

Już od początku kursu zadbano o jego stenografowanie. Finansowo wspie-

rali tę działalność przyjaciele poety, a zwłaszcza bracia Januszkiewiczowie, 

Plater i Władysław Zamoyski. Na tej podstawie ukazywały się sprawozdania w 

prasie emigracyjnej, a z czasem kolejne tomy. Pierwszy w języku polskim uka-

zał się latem 1842 roku, następnie w końcu roku opublikowano teksty w języku 

niemieckim, a w 1849 ukazała się francuska edycja wykładów
14

.  

Jako autor wykładów Mickiewicz wprowadzał swoistą strukturę: nie prze-

strzegał chronologicznego wywodu, a każda prelekcja stanowiła wyodrębnioną 

całość, w której pojawiały się zagadnienia polityczne, kulturalne i literackie, 

rozwijane o analogie współczesne poecie oraz o silne akcenty relacji Słowian z 

resztą Europy. W poszczególnych prelekcjach są obszerniejsze tematy literac-

kie, ale i one nie układają się chronologicznie.  

W trzecim wykładzie po omówieniu walk Słowian z Mongołami i przed-

stawienia początków literatury ukraińskiej wprowadza Mickiewicz „Marię” 

Malczewskiego z lat sobie współczesnych, by w następnym powrócić do chry-

stianizacji plemion słowiańskich oraz kolebki ich cywilizacji i początków języ-

ka. Kończy wykład interesującymi paralelami: Polska-Francja, Czechy-Niemcy, 

Rosja-Anglia.  

                                                      
13  Ibidem, s. 29. 
14  Ibidem, s. 317,386. 
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Dbał poeta o prezentacje najstarszych tekstów słowiańskich, stąd obszerne 

fragmenty „Bogurodzicy”, „Słowa o wyprawie Igora” oraz niestety sfałszowa-

nych przez „uczonych” Czechów „Sądu Libuszy” i „Rękopisu królodworskiego”. 

Sięga do kronik i innych najstarszych tekstów oraz dokumentów historycznych.  

Fragmenty tekstów poetyckich tłumaczył na język francuski, oczywiście 

prozą. Cały zakres treściowy czterech lat wykładów zawiera wiele ważnych i 

interesująco przedstawionych tematów, co zasługuje na odrębne omówienie.  

Tematyka wykładów  

Poeta nie tytułował swoich prelekcji, pierwsi wydawcy podawali numer ko-

lejny i datę wykładu, a następnie podstawowe zagadnienia
15

. Niekiedy było ich 

sporo, ale wystąpiły też wykłady jednotematyczne, np.: Mikołaj Rej, Jan Ko-

chanowski, Piotr Skarga, „Nieboska komedia” i inne. Łącznie wygłosił Mickie-

wicz 113 prelekcji: w pierwszym roku 41, w drugim 33, w trzecim 25 i w czwar-

tym 14. Różnice w ilości zależały od przerw spowodowanych stanem zdrowia 

wykładowcy oraz innymi przyczynami, jak chociażby wpływem Towiańskiego, 

który w grudniu 1842 roku pisał: „Proszę Cię Adamie, abyś z początku jedną 

lekcję na tydzień dawał – oszczędzając swe siły – uważałbym, że z początku na 

teorii można by poprzestać, a powoli posuniemy się, gdzie Pan Bóg każe”
16

. 

Widzimy z tej korespondencji, że Towiański zaczął ingerować nie tylko w treść 

wykładów ale także w ich częstotliwość, chociaż nie miał do tego żadnych kom-

petencji, a władze francuskie, które powołały Katedrę i finansowały prelegenta, 

usunęły brata Andrzeja poza granice swego kraju.  

Mickiewicz był zobowiązany do dwu prelekcji tygodniowo (we wtorki i 

piątki), co czyniło rocznie około 40 wykładów, czyli w okresie czterech lat po-

winien ich wygłosić około 160. W trzecim roku było ich już tylko 25, a w 

czwartym 14. Jest to wyraźnie słabsza część prelekcji i nie tylko z uwagi na 

mniejszą częstotliwość, ale także tematykę i naczelną ideę. Pierwsze dwa lata 

odpowiadają wstępnym założeniom, były twórcze w naukowej i popularyzator-

skiej działalności Mickiewicza, a także wnosiły nowe wartości do wiedzy o 

Słowiańszczyźnie i kulturze oraz literaturze słowiańskiej.  

W ciągu dwu pierwszych lat wygłosił profesor 74 prelekcje, wśród których 

wyodrębnić można następujące tematy: przeglądy ogólne i powiązania Sło-

wiańszczyzny z Europą zachodnią, historia poszczególnych państw i narodów 

słowiańskich: Polaków, Czechów, Rosjan, Serbów, Bułgarów, Słowian naddu-

najskich, Słowian północno-zachodnich, a następnie dzieje Polski i Rosji w 

XIII, XIV, XV, XVII i XVIII wieku z wyodrębnieniem rządów Jagiellonów, 

Batorego, Zygmunta III, Jana Kazimierza, Stanisława Augusta oraz Iwana III, 

                                                      
15  Z. Makowiecka: Mickiewicz w Collège de France X 1840-V 1844. Kronika Życia i twórczości 

Mickiewicza. Warszawa 1968, PIW. 
16  Ibidem, s. 365. 
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Wasyla, Iwana Groźnego, Borysa Godunowa, Piotra Wielkiego, Katarzyny 

Wielkiej, Pawła I, Aleksandra I. Odrębne tematy to język i dialekty słowiańskie, 

kultura i nauka znaczących narodów słowiańskich, a na tym tle analizy literatury 

w ujęciu ogólnym i charakterystyką poszczególnych pisarzy i dzieł. Tę literacką 

część zaczyna prelegent od omówienia początków literatury ukraińskiej (ru-

skiej) a następnie czeskiej, by z kolei przejść do najstarszych tekstów pieśni i 

kronik. Z kronik charakteryzuje działa Nestora, Galla i Kozmasa, a z tekstów 

najstarszej poezji: „Bogurodzica”, „Słowo o wyprawie Igora” oraz sfałszowane 

czeskie „starożytności”: „Sąd Lubuszy” i „Rękopis królodworski”. Ten zakres 

literatury słowiańskiej na tle ogólnych rozważań wypełnił 15 pierwszych wy-

kładów. W kolejnych siedmiu prezentowana jest kultura i literatura serbska, do 

której Mickiewicz zgromadził sporo materiału, a zwłaszcza Vuka Karadzicia 

„Serbskie pieśni ludowe” i Simy Milutinovicia „Tragedię Obilić”.  

Po cyklu serbskim przechodzi poeta do porównań polsko-rosyjskich w ję-

zyku, kronikach i innych utworach. Wprowadza polskich autorów: Kadłubka i 

Długosza, łączy z nimi „Pamiętniki janczara”, które okazały się tekstem serb-

skim autorstwa Konstantina Michaulovicia. Omówiwszy pierwsze polskie pieśni 

religijne i twórczość Hozjusza, przechodzi do obszernej prezentacji postaci i 

dzieł Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego, przeznaczając po dwa wykłady dla 

każdego z nich. „Sielanki” Szymonowica i twórczość Piotra Skargi zamykają 

pierwszy rok wykładów paryskich.  

W drugim roku charakteryzował Mickiewicz Słowiańszczyznę od XVII 

wieku do współczesnych sobie czasów. Ograniczył tematykę do historii i kultu-

ry polskiej i rosyjskiej, a szczegółowo zajął się „Pamiętnikami” Paska, „Nową 

Gigantomachią” Augustyna Kordeckiego, poezją Franciszka Karpińskiego, 

Juliana Ursyna Niemcewicza, „Dziennikami” Józefa Kopcia, twórczością Ka-

zimierza Brodzińskiego, Antoniego Malczewskiego, Stefana Garczyńskiego i 

dziełami filozoficznymi Józefa Hoene-Wrońskiego. Z lektury rosyjskiej na tle 

ogólnych charakterystyk uwzględnił odrębnie tylko Gabriela Dzierżawina i 

Aleksandra Puszkina.  

Trzeci rok wykładów miał już wyraźnie inny charakter. Mickiewicz zwią-

zał się z Andrzejem Towiańskim i pozostawał pod wpływem jego nauk. Już 

ostatnie wykłady z drugiego kursu wprowadzały elementy mesjanizmu, a koń-

cowa prelekcja z 1 lipca poświęcona była w całości idei mesjanizmu polskiego, 

z wyodrębnieniem tonu polskiego, tonu rosyjskiego i tonu Napoleona. Zamyka-

jąc wykład zapowiedzią męża z wyższym posłannictwem, odwołuje się do tek-

stów Trembeckiego, Godebskiego i Brodzińskiego. Nie określa konkretnie, kto 

może być tym mężem, pozostawia tę sprawę otwartą.  

Pierwszy wykład trzeciego kursu odbył się 6 grudnia, a z dnia poprzednie-

go dotowany jest list Towiańskiego w sprawie częstotliwości a nawet treści 

prelekcji. Wpływ brata Andrzeja widoczny jest już w pierwszym wykładzie, w 

którym poeta po ogólnym omówieniu kursu przeszedł do przedstawienia idei 

polskiej oraz dziejowej roli Polski, Rosji i Francji. W treści wykładu nawiązał 
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do wartości objawień, a zakończył wykład postulatem o potrzebie człowieka dla 

Polski. Drugi wykład poświęca mesjanizmowi i roli objawień w życiu narodów. 

Trzy kolejne prelekcje to charakterystyka współczesnej literatury słowiańskiej z 

odwołaniem się do twórczości B. Zalewskiego, Puszkina, Kollara, Goszczyń-

skiego i Majewskiego. Jak to już miał prelegent w zwyczaju, przeprowadza 

paralele pomiędzy poezją Słowian a twórczością Byrona, a nawet w ogólniej-

szym ujęciu zestawia Słowian z Napoleonem, by przejść do sytuacji Słowian w 

ramach monarchii austriackiej. W trzecim kursie wykładów wprowadza obok 

tematyki bieżącej drugi cykl pod ogólnym tytułem: Badania historyczne i filolo-

giczne. W nim nawiązuje do początków kursu pierwszego i przedstawia kolejno 

zagadnienia następujące: początki ludów słowiańskich, Słowianie w starożyt-

nym piśmiennictwie i sztuce, mitologia Słowian (trzy wykłady), pojęcie własno-

ści u Słowian. Łącznie osiem prelekcji, po których cykl ten wygasa i w czwar-

tym roku już nie był kontynuowany.  

Pozostałe wykłady kursu trzeciego można podzielić na dwie części: w 

pierwszej otrzymujemy oryginalną i ciekawą charakterystykę „Nieboskiej ko-

medii” w czterech wykładach zakończoną w piątej prelekcji rozważaniami nad 

dramatem słowiańskim i porównaniem dzieła Krasińskiego z „Borysem Godu-

nowem” Puszkina oraz „Tragedią Obilić” Milutinovicia. Druga część to prze-

gląd współczesnej filozofii europejskiej z nawiązaniem do Kartezjusza, Kanta, 

Hegla i Rchtego, a po przedstawieniu poglądów Herdera, Jacobiego, Fryderyka 

Schlegla i Schellinga przechodzi Mickiewicz do pełniejszego ukazania aktual-

nych kierunków filozofii polskiej w ujęciu Trentowskiego, Cieszkowskiego i 

Królikowskiego.  

Zakończył trzeci kurs wykładem porównania ideału Cesarstwa Rosji z ide-

ałem Rzeczypospolitej Polskiej, samodzierżawia o tradycjach mongolskich z 

demokracją szlachecką opartą na zasadach braterstwa. Dla Polski i Europy 

oczekuje nadejścia nowego ducha.  

Do czwartego kursu minęło prawie pół roku i pierwszy wykład odbył się w 

piątek 22 grudnia 1843 roku, a jego treścią były dziejowe zadania Francji i Sło-

wiaństwa. W czasie drugiej prelekcji omówił prelegent przewidywany program 

kursu i nawiązał do „Biesiady” Towiańskiego i zapowiedział, że: „Weźmiemy ją 

za osnowę naszego tegorocznego kursu”
17

.  

Kurs okazał się krótki, objął tylko 14 wykładów, w tym cztery ostatnie sta-

nowią próbę podsumowania całości wobec spodziewanego zamknięcia wykładów 

przez władze, pozostałe to rozważania wokół „Biesiady” i łączenie jej z takimi 

tematami jak współczesne stanowisko kościoła, myśl religijna poza Kościołem, 

siły duchowe człowieka a świat materialny, bezsilność filozofii i niemoc kościoła 

urzędowego, wstęp do „Biesiady”, mistrz, ideał „człowieka wiecznego”.  

Ostatni wykład wygłosił poeta we wtorek 28 maja 1844 roku. Mówił o 

Słowianach, Polakach i Napoleonie, którego już brakuje. Nawiązuje do swego 

                                                      
17  A. Mickiewicz: Dzieła wszystkie, tom 8, s. 9.  
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utworu „Dziady” cz. III i „Widzenia księdza Piotra”, w którym przewidział 

przyjście nowego człowieka pod symbolem 44. On już przyszedł i będzie konty-

nuował dzieło realizacji napoleońskiej. Rozdano słuchaczom ilustracje z Napo-

leonem w apoteozie. Obecnych ogarnął entuzjazm, ale wykłady zostały zawie-

szone. Wpływ Towiańskiego okazał się zgubny dla wartościowej idei upo-

wszechniania wiedzy o historii, kulturze i literaturze narodów słowiańskich. 

Mickiewicz udanie podjął to zadanie i dwa pierwsze kursy przeprowadził cie-

kawie i nowocześnie. Trzeci kurs zapowiedział już wyraźny schyłek idei i wy-

konawstwa, czwarty stanowił upadek, piętnowany nie tylko przez Francuzów, 

ale także przez emigrantów polskich we Francji, w tym przez wielu przyjaciół i 

miłośników osoby oraz twórczości poety.  

Bogactwo materiałów do wykładów  

Mickiewicz zwrócił się o pomoc w zdobyciu źródeł do języka i literatury 

słowiańskiej do swych przyjaciół oraz osób, które mogły udzielić mu pomocy. 

Od Lucjana Siemienieńskiego uzyskał pierwsze prace, inne udostępnili Zaleski, 

Witwicki, Aleksander Turgieniew, Lelewel.  

Sporo książek jak zwykle nabywał, a także pożyczał z bibliotek nauko-

wych. Główne zainteresowanie zwrócił na teksty i analizy literatury czeskiej, 

serbskiej oraz innych Słowian południowych. Studiował P. J. Szafarzyka: „Ge-

schichte für slavische Literatur” oraz „Starożytności słowiańskie”, czytał także 

„Pieśni ludowe” Serbów w tłumaczeniu A. Jacoba. Korzystał z opracowań i 

tekstów Vacława Hanki, Jana Kollara, z „Historii literatury czeskiej” Józefa 

Jungmana. Niestety dał się jak inni omamić Hance, który razem z Lindą i 

Jungmanem spreparowali rzekomo średniowieczne teksty literatury czeskiej. 

„Sąd Libuszy” i „Królodworski rękopis” ogłoszone z przedmową Hanki w 1819 

roku i uzupełnione o podobnie przygotowaną „Miłosną pieśń króla Wacława”. 

W ten sposób Czesi próbowali wypełnić lukę w swej kulturze i uciekli się do 

pospolitego oszustwa przypominającego „Pieśni Osjana”. Już współcześni im 

rodacy Kopiter i Dombrowsky kwestionowali autentyczność tych tekstów, ale 

dopiero na przełomie XIX i XX wieku w pełni udowodniono to fałszerstwo. 

Teksty te przetłumaczył i wydał w 1836 roku Lucjan Siemieński. Mickiewicz 

omawiał je w ciągu trzech prelekcji pierwszego kursu.  

Vuk Stefanowic Karadzic zebrał i wydał w 1814 roku serbskie pieśni, z 

czasem urosły one do czterech tomów, a Sima Milutinovic autor „Tragedii Obi-

lic” o tematyce bitwy na Kosowym Polu także zebrał i publikował pieśni ludo-

we głównie z terenu Bośni. Z publikacji tych Mickiewicz chętnie i często korzy-

stał. Uzupełnił je o inne opracowania, skoro przygotował na temat literatury 

serbskiej aż siedem prelekcji. Przykładem może być cenna praca Franciszka 

Marii Appendini: „Notizie istorico-critiche sulle antichitia, storia e letteratura 

de'Ragusei”, wydana w Rzymie w 1802 roku historia literatury dalmatyńskiej. 

Najwięcej zgromadził prac rosyjskich i o Rosji. Korzystał z „Kroniki” Nestora, 
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„Historii cesarstwa rosyjskiego” Karamzina, „Historii literatury rosyjskiej” M. 

Grecza, a także znał „Dzieje Rosji” J. Esneaux, niemiecki podręcznik literatury 

rosyjskiej Friedricha Otto, teksty Łomonosowa, pisma Piotra Wielkiego, W. 

Tredjakowskiego, Dzierżawina i Puszkina. Otrzymał z dedykacją od Nikołaja 

Polewoja „Oczerki russkoj literatury” wydane w 1839 roku.  

Polskie opracowania były mu dobrze znane z lat studiów i pracy nauczyciel-

skiej w Kownie, ale pracował nad tekstami źródłowymi: studiował „Kroniki” 

Długosza wydane w XVIII wieku w Lipsku z innymi polskimi kronikami, pilnie 

czytał świeżo wydane „Pamiętniki” Paska, a także „Pamiętniki” Jana Kilińskiego, 

„Nową Gigantomachię” Kordeckiego, „Dziennik podróży przez całą wzdłuż Azję” 

Józefa Kopcia, „Pisma różne wierszem i prozą” Juliana Niemcewicza, „Wieczory 

Pielgrzyma” Stefana Witwickiego. Sięgał do traktatu byłego króla Stanisława 

Leszczyńskiego „Głos wolny wolność ubezpieczający”, chętnie odwoływał się do 

pracy K. Sienkiewicza „Skarbiec historii polskiej”, studiował z uwagą opracowa-

nia językowe, Abrahama Mrazewicia „Rukowodstwo k slawenskiej grammaticie” 

wydane w Wiedniu w  1794 roku oraz nowsze B. Kopitara „Glagolita Clozianus” 

z 1836 roku także słownik serbski Vuka Karadzicia (Srpski rječnik), prace o języ-

ku czeskim i starosłowiańskim Józefa Dobrowskiego, od Siemieńskiego otrzymał 

trzy tomy słowiańskich pieśni ludowych w opracowaniu Franciszka L. Celakow-

skiego, cenił także „Ludowe śpiewki” Jana Kollara – Słowaka piszącego po cze-

sku, ale propagującego ludowe pieśni słowackie.  

Interesował się Mickiewicz również dziełem T. Norbuta „Dzieje starożytne 

narodu litewskiego”, które ukazało się w Wilnie w ośmiu tomach w latach 1835 

– 41. Jeden z wykładów w trzecim kursie poświęcił Litwie i jej mieszkańcom 

oraz ich kulturze.  

Towianizm  

Po przyjeździe do Paryża pojawia się Mickiewicz znów w formach aktyw-

ność ośrodków emigracyjnych. Spotyka się z księciem Adamem Czartoryskim, 

Julianem Niemcewiczem, Karolem Kniaziewiczem, Chopinem i innymi roda-

kami. Uczestniczy w uroczystościach sprowadzenia prochów Napoleona, który 

w wykładach stanie się jednym z podstawowych przykładów wybitnego czło-

wieka, łączącego drogi rozwojowe Polski i Francji. Przypomnijmy, że w młodo-

ści Mickiewicz używał imienia cesarza Francuzów i podpisywał nim listy do 

przyjaciół a nawet niekiedy utwory.  

Przyjaciele poety zorganizowali na jego cześć słynną ucztę u Januszkiewi-

cza, w czasie której wręczono specjalnie ufundowany puchar. Obok spotkań 

miłych i podniosłych nastąpiły także smutne jak zgon i pogrzeb Juliana Niem-

cewicza, a z kolei zgon Walentego Wańkowicza wielokrotnie portretującego 

Mickiewicza, poeta przygarnął go do swego mieszkania i pielęgnował. W po-

grzebach i uroczystościach żałobnych brał czynny udział.  
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Innym zmartwieniem były powtarzające się objawy choroby żony Celiny, 

wymagające leczenia w specjalistycznym zakładzie.  

W końcu lipca 1841 roku nastąpiło spotkanie Mickiewicza z Towiańskim, 

który już od dawna przebywał w Paryżu i dążył do kontaktu z poetą. Mickiewicz 

i jego żona ulegli naukom nosiciela „dobrej nowiny”. Rozpoczął się okres to-

wianizmu w życiu autora „Dziadów”. Zmieniło się życie rodzinne i towarzyskie 

poety, ale także nauki Mistrza wpłynęły na wykłady w Collège de France. Już w 

końcowych wykładach drugiego kursu zapowiada Mickiewicz nadejście epoki 

przemian i pojawienia się opatrznościowego męża. Zajęcia trzeciego kursu, a 

zwłaszcza czwartego zostały podporządkowane potrzebom „sprawy bożej”, a 

Mickiewicz nie tylko akcentował problemy mesjanizmu, ale przeprowadzał 

analizę programowego tekstu towianizmu, jakim była „Biesiada”.  

W czasie wykładów pojawiły się i takie sceny, jak rzucanie się do nóg 

Mickiewicza słuchaczki Marii Lemoine, która w dniu 30 stycznia 1844 roku 

uznała, że jest siostrą i musi nią być. „Dziennik Narodowy” wyraził oburzenie z 

dokonanych przez prelegenta porównań Napoleona do Chrystusa a Waterloo do 

Golgoty i opatrzył uwagą: „To wszystko mówi się z katedry z powagą i pewno-

ścią, a towiańczycy dają oklaski”. Julian Fontana w liście do Stanisława E. 

Koźmiana doniósł z oburzeniem: „Mickiewicz smalone duby plecie z katedry, 

jak wszyscy mówią. Przez dwie lekcje piorunował na księży; dwie ostatnie mó-

wił o duchach dowodził ich egzystencji, obszernie opisując ich kształty i ubiór”. 

Przebiegiem i treścią wykładów zajęła się także policja paryska. Prefekt otrzy-

mywał streszczenia i sprawozdania z prelekcji. W marcu paryskie pismo „La 

Quotidienne” ogłosiło artykuł o wykładach z uwagą „pod pozorem lekcji o lite-

raturze słowiańskiej pewien profesor ogłaszał się apostołem nowego objawie-

nia, a adepci obojej płci odpowiadali mu wybuchami mistycznej ekstazy”.  

Już 8 czerwca 1842 roku Mickiewicz otrzymał pismo z prośbą o przybycie 

do Ministerstwa Oświaty. Nazajutrz odbyła się rozmowa z ministrem Ablem 

Francois Villemainem, który cenił profesora i go obronił przed wnioskiem o 

odebranie mu katedry. Sytuacja jednak się nie poprawiła, a prefekt policji Del-

lessert zawiadamiał Ministerstwo Oświaty w sierpniu tego roku o udziale Mic-

kiewicza w fanatycznej sekcie Towiańskiego, którego wydalono z Francji. Po-

stawiono poecie zarzut o werbowaniu do sekty francuskich studentów. Raporty 

policji nadal były niepokojące. Kolejna rozmowa z ministrem odbyła się 19 

marca, radził on poecie powrócić do przedmiotu wykładu zgodnie z przeznacze-

niem Katedry, albo skorzystania z urlopu z zachowaną gażą. Mickiewicz nie 

traktował tych ostrzeżeń z należytą uwagą, sądząc, że jego misja jest poważniej-

sza i bez przykrych konsekwencji. W czwartym roku występowały przerwy w 

wykładach wynegocjonowane przez Ministerstwo Oświaty. Policja domagała 

się zawieszenia zajęć, gdyż wykłady atakują porządek społeczny, rząd, a przy-

woływanie Napoleona także uznano za niestosowne w okresie Ludwika Filipa.  

Ostatecznie 7 kwietnia Ministerstwo postanowiło prelekcje zawiesić, a pro-

fesora zmusić do urlopu. Mickiewicz spodziewał się takiego zakończenia swojej 
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misji, toteż już w marcu kończąc lekcję powiedział: „A teraz bracia moi, służba 

moja przed Bogiem i przed wami jest skończona. Oby ta chwila dała nam całą 

radość i wszystkie nieograniczone nadzieje, jakich jestem pełen”.  

W maju wpływały kolejne raporty policji, a prefekt donosił, że Mickiewicz 

zamienia katedrę w trybunę, a wykład literacki w wykład polityczny. Minister 

31 maja zapewnił prefekta, że poeta nie będzie już wykładał z katedry Collège 

de France. W dniu 28 maja wygłosił on ostatnią prelekcję, a 4 października zło-

żył podanie o urlop.  

Wykłady zostały zawieszone, chociaż nazwisko poety nadal występowało 

w programie. Po dwu latach powierzono w 1846 roku kontynuację prelekcji 

Cyprianowi Robertowi, krytykowi i wydawcy czasopisma „L'Orient Europeen”. 

Podjął on wykłady za połowę honorarium, ale nie cieszyły się one zbyt żywym 

zainteresowaniem i gromadziły średnio 15 słuchaczy. Mickiewicz nadal pozo-

stawał profesorem Collège de France z ograniczoną pensją, którą mu czasem 

zawieszano. Po kolejnych zmianach politycznych rząd Ludwika Napoleona 

skreślił go ze stanu pracowników Collège de France w dniu 12.04.1852.  

Przy okazji należy przypomnieć, że Mickiewicz nie uzyskał naturalizacji, 

mimo wieloletnich starań. Pierwsze podanie wniósł poeta w maju 1841 roku, 

ponowił starania w styczniu 1843 roku, a później także po objęciu władzy przez 

Napoleona. Były to starania bez powodzenia i mimo wsparcia ze strony Czarto-

ryskiego oraz rodziny Bonapartych pozostały bezowocne, a Mickiewicz do koń-

ca życia nie otrzymał obywatelstwa francuskiego. Od naturalizacji zależało po-

wołanie na stanowisko profesora zwyczajnego i pełna stabilizacja w Collège de 

France. Sam poeta donosił w liście Ignacemu Domeyce, że nie uzyskuje natura-

lizacji z powodu zaangażowania się w sprawę Towiańskiego. Tak więc związek 

z bratem Andrzejem przyczynił się do utraty katedry w Collège de France i nie-

uzyskania naturalizacji, ale największa strata związana jest z zaniechaniem pre-

zentacji rozwoju i problemów języków oraz literatur słowiańskich.  

Znaczenie i wartości wykładów paryskich  

Niezależnie od okoliczności, w jakich wykłady w Collège de France zosta-

ły przerwane i zakończone w wykonaniu Mickiewicza, miały one wyjątkowe 

znaczenie w latach czterdziestych dla emigracji w Europie Zachodniej i dla 

samej Europy, która dowiadywała się nowych i ciekawych wiadomości o Sło-

wiańszczyźnie, jej historii i kulturze. Także dzisiaj cykl prelekcji paryskich do-

starcza bogatej wiedzy o kompetencjach naukowych i popularyzatorskich Mic-

kiewicza, oraz o tworzeniu teorii słowiańskiej kultury i literatur porównawczych 

rozwiniętych narodów słowiańskich.  

Ani Polska, ani Rosja, nie mówiąc o innych słowiańskich ludach, nie miały 

systematycznego kursu literatury na tle rozwoju kultury narodowej. Mickiewicz 

taki wykład zapoczątkował, a przez dwa pierwsze lata realizował go udatnie i 

ciekawie. Jego własnym osiągnięciem intelektualnym było ukazywanie wzajem-
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nych związków,  powinowactw i autonomicznych osiągnięć. Czego nie podej-

mowano przed nim na taką skalę i w tak bogatym zakresie.  

Jako uczony i skrupulatny filolog ze szkoły Groddecka trzymał się faktów i 

konstruował swoje wizje opierając się na prawdzie oraz rzetelnej wiedzy. Z tych 

założeń wynikało to, że tam gdzie należało z uznaniem mówił o historycznej roli 

Rosji oraz wpływie kultury rosyjskiej. Zdawał sobie sprawę, że Rosjanie stanowią 

najsilniejszy i najliczniejszy naród słowiański, a ich państwo należało w XIX wie-

ku do najpotężniejszych w Europie. Przedstawiając dziejową rolę Rosji na wscho-

dzie Europy narażał się przeciwnikom z kręgów polskiej emigracji, którzy musieli 

ujść z kraju, utraciwszy majątki, zdrowie a nawet dobre imię. Tacy oczekiwali 

potępienia rosyjskiego caratu widząc w nim tylko aparat ucisku, agresji i samo-

dzierżawia. Mickiewicz widział i rozumiał te sprawy, ale nie mógł dla celów poli-

tycznych odrzucić roli kultury rosyjskiej i jej wybitnych twórców.  

Umiejętnie przedstawił systemy ustrojowe dawnej Polski i Rosji, wykazu-

jąc większe i bogatsze walory naszej przeszłości państwowej, historycznej i 

kulturowej. Ale czym innym jest paralela, a czym innym potępienie doraźnych 

aktów przemocy i bezprawia.  

Europa też dowiedziała się wiele o Słowiańszczyźnie, zajmującej przecież 

ponad połowę jej kontynentu. Prelegent przywołał wszystkie narody słowiańskie 

z ich historią, kulturą oraz relacjami sąsiedzkimi. Ukazał Słowian naddunajskich 

w zderzeniu z Austrią i Turcją, Słowian połabskich w konfrontacji z Niemcami, 

Polaków w rywalizacji z Rosją. Przekonywał Europejczyków, że w życiu i kul-

turze ich kontynentu jest też miejsce dla Słowian, którzy nie byli i nie są gorsi 

od innych narodów Europy. Sami dzielą się na liczne grupy, mają swoją północ 

i południe, daleki wschód i narażony na wynarodowienie zachód. Słowianie z 

Czarnogóry to Szkoci słowiańscy, Dubrownik jest słowiańską Wenecją, a już w 

czwartym wykładzie wprowadził udane paralele między Polską a Francją, Cze-

chami a Niemcami oraz Rosją a Anglią. Porównywał także twórczość literacką, 

wskazując, że osiągnięcia poetów i pisarzy słowiańskich są nie gorsze niż za-

chodnich, a często mają cechy lepsze i wartości trwalsze. Służyły temu udane 

zestawienia Kochanowskiego z Ronsardem i Petrarką, Długosza z Liwiuszem i 

Machiawelim, Reja z Montaignem, Skargi z kaznodziejami francuskimi.  

Wykazuje Europie, że jej dzieje i kultura byłyby znacznie uboższe bez Sło-

wiańszczyzny a zwłaszcza Polski. Na tej zasadzie uprawnione jest wskazanie Napo-

leona jako męża opatrznościowego, który jednoczył Francję i Polskę dla wspólnej 

idei europejskiej. Do Napoleona Mickiewicz wraca wielokrotnie. Także w ostatnim 

wykładzie powołuje się na pośrednictwo i przewodnictwo cesarza Francuzów.  

Niezależnie od przedstawienia dziejów Słowian, ukazuje Mickiewicz ich cha-

rakterystykę jako ludów osiadłych, rolniczych, łagodnych, pogodnego usposobienie 

ale słabo zorganizowanych. Dorabiali się pracą na roli, co budziło zachłanność są-

siadów i najeźdźców. Słowianie poważnie traktowali religię, zarówno swoją pier-

wotną jak i przyjętą z czasem chrześcijańską. Wskazuje poeta wyraźnie różne orien-

tacje religijne. Polacy przyjęli chrześcijaństwo z Rzymu i jest to wiara ożywiająca 
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ich i łącząca z Europą katolicką. Rosjanie oddali się pod wpływ Bizancjum, co za-

owocowało skostnieniem i archaiczną tradycją odcinającą ich od żywego nurtu du-

chowego rozwoju Europy. Polska jest żywym przykładem zastosowania chrześcijań-

stwa do życia zbiorowego. Stąd duża podatność Polaków na mesjanizm jako wytwo-

ru kultury narodowo-religijnej a nie indywidualnych programów reformacji. Religij-

ność łączy się z ludowością, folklorem, historyzmem oraz legendami, baśniami, 

wieszczbami. Ten nurt już się wyczerpał i uschnął na Zachodzie, a w Słowiańsz-

czyźnie jest nadal żywy i płodny, tak w życiu jak i w literaturze.  

Prezentując możliwie całą literaturę słowiańską, skupiał się głównie na na-

rodowej tradycji literackiej. Przyjmując, że prelekcje paryskie zapoczątkowały 

kurs polskiej literatury narodowej, warto przypomnieć te jej elementy, które 

Mickiewicz szczególnie cenił. Były to pieśni religijne, ludowe, patriotyczne. 

Pierwszy wydobył wartości poezji konfederacji barskiej oraz legionowej. Dużo 

uwagi poświęcił „Bogurodzicy”. Cenił pamiętniki i to nie tylko Paska, ale także 

Janczara, uważanego wówczas za tekst polski, Kordeckiego, Kilińskiego, Wy-

bickiego, Kopcia i innych. Także już poza kursem wykładów wspomnienia 

uczestników powstania listopadowego. A z naszych twórców narodowych wy-

soko stawiał Galla, Reja, Kochanowskiego, Skargę, Krasickiego, Niemcewicza, 

Garczyńskiego i Krasińskiego. Nie wykorzystał w prelekcjach twórczości wła-

snej i Słowackiego. Zubożało to znacznie jej przegląd i ocenę ogólną.  

Polska stawała się symbolem Słowiańszczyzny i jedyną siłą godną współ-

działania z kulturą Zachodnią oraz Francją jako organizacją narodowo-

państwową. Upadek Polski traktował nie tylko jako karę ale także jako formę 

ofiary i odkupienia. Nową Polskę tworzyła już konfederacja barska, a także 

legiony pod egidą Napoleona. Miał Mickiewicz swój ideał polskości. Składał 

się on z wielu cech, jakie były udziałem wybitnych postaci z historii narodowej: 

uczciwość Jana Kazimierza, wiara Sobieskiego, prostota Kościuszki, skromność 

i zapał Kordeckiego. Wszyscy ci reprezentanci określonych cech realizowali je 

w życiu i działaniach dla dobra kraju oraz narodu.  

Mickiewicz był nadal poetą. Przestał pisać utwory poetyckie, tworzył wy-

kład literatury słowiańskiej jako formę poezji. Był to wywód żywy, egzotyczny, 

oparty na paralelach i kontrastach. Uczucie, wiara, patriotyzm przesycały po-

szczególne ujęcia i całość pierwszych kursów. Później przeważać zaczęła mi-

styka i wieszczba, szkoda że doprowadziły do przerwania prelekcji, jako formy 

przekazu kultury słowiańskiej w jej całym zakresie wielowątkowym. „Mickie-

wicz... w prelekcjach... ogarniał całą kulturę, wiązał dzieje literatury z historią 

polityczną, gospodarczą, społeczną, religijną, z obyczajami, dziejami nauki, 

edukacji, życia literackiego, rozwoju opinii publicznej. Mówił o drukarniach, 

bibliotekach, literaturę Królestwa Kongresowego interpretował jako dzieje wal-

ki z cenzurą”
18

.  

                                                      
18  M. Piwińska: Dzieje kultury polskiej w prelekcjach paryskich. (w:) A. Mickiewicz: Prelekcje 

paryskie. Wybór tom 1. Kraków 1997, Universitas, s. 18-19. 
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Wykłady paryskie znajdowały żywy oddźwięk we Francji oraz kraju. Ukaza-

ły się ich wydania polskie, niemieckie i francuskie. Budziły żywe zainteresowanie. 

Uczono się z nich tradycji narodowej i spojrzenia na ojczystą literaturę. Dla emi-

grantów polskich w Paryżu stanowiły ponadto jakże istotną formę stałych spotkań, 

wspólnych przeżyć, wspomnień i przemyśleń. Różne opcje polityczne miewały 

odmienne opinie, co pobudzało dyskusję, często spory, ale także protesty i „potę-

pieńcze swary” jak to nazwał trafnie autor „Pana Tadeusza” w epilogu.  

Wykłady wywołały zainteresowanie Słowiańszczyzną w innych krajach. 

Powołano dalsze katedry: w Berlinie powierzono Wojciechowi Cybulskiemu, w 

Bratysławie Ludovitowi Ńturovi, we Wrocławiu Franciszkowi Ladislavovi Če-

lakowskiemu. Także w Paryżu po dwu latach przerwy w zastępstwie Mickiewi-

cza powierzono kontynuację prelekcji Cyprianowi Robertowi, ale żaden z tych 

wykładów nie cieszył się tak żywym zainteresowaniem jak prelekcje Mickiewi-

cza i zapewne nie przyniósł takich wartości dla kultury i zrozumienia między 

narodami Europy.  

Profesorem Collège de France był Mickiewicz formalnie prawie dwanaście 

lat, ale rzeczywiste prelekcje prowadził tylko przez cztery lata, które były okre-

sem bardzo aktywnym, trudnym, szczególnie skomplikowanym, ale ważnym, 

twórczym i cennym dla Mickiewicza i kultury europejskiej. Po latach byli słu-

chacze uczcili Mickiewicza, Quineta i Michelera pamiątkowym medalem, który 

zawieszono w audytorium.  
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