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 Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu na ziemiach 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zmarł 26 
listopada 1855 w Konstantynopolu.  Jego ojcem był Mikołaj Mickiewicz, 
adwokat nowogródzki, a matką Barbara Majewska.             

 Był polskim poetą, działaczem politycznym,  publicystą, tłumaczem, 
czy  filozofem. Obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany 
jest za największego poetę polskiego romantyzmu. 

 
 

Zaosie 



 Adam Mickiewicz swoje dzieciństwo spędził na wsi litewskiej, wśród ludu którego 

legendy, baśnie i pieśni wywarły wielki wpływ na jego twórczość. Adam nie czuł 

przedziału tamtejszego ludu, patrzył ciekawymi oczami na chłopów białoruskich, 

Tatarów litewskich i Żydów. Przypatrywał się także obyczajom mieszkańców 

Litwy. Mówił o języku statutu litewskiego jako o ,,języku najharmonijniejszym i 

najmniej skażonym ze wszystkich dialektów słowiańskich’’, z miłością wspominał 

ten lud twierdząc, że ,,nie ma czystszego ludu niż nasze kołtuniaste Białorusiny’’.   



 Mickiewicz patrzył jak 1 lipca 1812 roku na rynek nowogródzki wjeżdżał 

cały oddział kawalerii. Wielka Armia rozłożyła się na terenach kraju,       

a żołnierze pragnęli tylko jednego: zjeść, upić się, położyć i umrzeć. 

Jednak czternastoletni Adam nie widział tego i nie pojmował, dla niego 

była to przede wszystkim rewia oddziałów wojskowych i broni.                

Te wydarzenia wydawały się dla niego baśnią, dlatego Pan Tadeusz 

kończy się piękną nadzieją, nie ma w nim nawet przeczucia wypadków 

późniejszych, których wspomnienie mroziło deszczem świadków odwrotu 

armii cesarza. Na pamiątkę roku wojny Adam Mickiewicz dodał do 

swojego podpisu imię cesarza, więc podpisywał się Adam Napoleon 

Mickiewicz. 





 Po ukończeniu publicznej szkoły nowogródzkiej ze wzorowym 
świadectwem Adam Mickiewicz odbył swą pierwszą podróż –   
z Nowogródka do Wilna. Przybył do Wilna 12 września 1815 
roku i zamieszkał u księdza  Józefa Mickiewicza. Po pierwszym 
roku studiów udało mu się uzyskać stopień kandydata filozofii. 
Mickiewicz do końca życia zatrzymał w pamięci ludzi                   
i krajobraz tej ziemi, którą musiał opuścić we wczesnej 
młodości. Nad jego biurkiem w mieszkaniu paryskim wisiał do 
końca obraz przedstawiający widok Wilna.  

 Podczas studiów Mickiewicz wraz ze znajomymi, m.in. 
Tomaszem Zanem i Józefem Jeżowskim założyli Towarzystwo 
Filomatów oraz Zgromadzenie Filaretów. Z czasem działalność 
Towarzystwa przekształciła się w kierunku działalności 
patriotycznej. Podobnie rzecz miała się ze Zgromadzeniem 
Filaretów. Kres ich działalności przerwało śledztwo w sprawie 
tajnych stowarzyszeń studenckich prowadzone przez carskiego 
kuratora oświaty Nikołaja Nowosilcowa.  

 Po ukończeniu studiów, w 1819 roku Adam Mickiewicz objął 
stanowisko nauczyciela w Kownie. 

Uniwersytet Wileński 





 W 1829 roku Adam opuścił Rosję i wyjechał do Niemiec, a stamtąd do Rzymu. 
Był to w jego życiu okres tak zwanych romantycznych podróży, w czasie których 
poeta poznał m.in. Goethego. W Rzymie Mickiewicz dowiedział się o wybuchu      
w Polsce powstania listopadowego (1830). Z niewyjaśnionych do dzisiaj 
powodów nie wziął w nim udziału: jego trwająca ponad rok podróż z Rzymu - 
przez Genewę i Paryż - do Wielkopolski wciąż budzi wiele wątpliwości. 
W Wielkopolsce poeta prawdopodobnie czekał na upadek powstania, a gdy to 
nastąpiło, wyjechał najpierw do Drezna (wiosną 1832 roku - wtedy powstała III 
część Dziadów ), a później do Paryża. 



 W nocy z 4 na 5 listopada 1823 roku Mickiewicz zostaje aresztowany. 

Przebywa w więzieniu, w klasztorze bazylianów, do maja 1824. Jesienią 1824 

opuszcza Litwę. 

 Pięcioletni pobyt w Rosji odegrał ważną rolę w życiu Mickiewicza. Najpierw 

przebywał krótko w Petersburgu, potem w Odessie ( skąd odbył w r. 1825 

wycieczkę na Krym, jej owocem będą Sonety krymskie . W Moskwie                 

i Petersburgu wszedł w środowisko elity intelektualnej i towarzyskiej. Poznał 

poetów rosyjskich, m.in. Puszkina. W 1826 r. w Moskwie publikuje Sonety,     

w 1828 r. w Petersburgu Konrada Wallenroda. Ostatni rok pobytu w Rosji 

spędził w Petersburgu. W maju 1829 opuścił Rosję. 

 



 Mickiewicz przybył do Paryża w 1832 roku, na długo miasto to stało się 

miejscem jego stałego pobytu. W okresie tym redagował pismo emigrantów 

,,Pielgrzym Polski’’ oraz wydał ,,Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego’’. 

Atmosfera życia na emigracji nie była lekka. Szukając od niej ucieczki poeta 

wracał pamięcią do swojej ojczyzny. W 1834 roku w Paryżu ukazał się ,,Pan 

Tadeusz’’, który od razu został uznany za wielką epopeję narodową. W tym 

samym roku Mickiewicz ożenił się z Celiną Szymanowską.  





       Paryż, wiosna 1832 

        ,,Nastał kolejny dzień na emigracji. Paryżanie jak zawsze pochłonięci swoimi sprawami, nie zauważają 
dziwnej atmosfery panującej wokół. Niewielu obchodzi to, że król Ludwik doprowadził do upadku powstania. 
Jedynie nieliczni Francuzi przechodzący obok Polaków ulicą wyrażają współczucie i szacunek, nazywając ich 
“Ci dzielni Polacy”. 
Mimo, że Paryż jest przepięknym miejscem, tęskno mi jest za ojczyzną, życzliwymi ludźmi, miłą atmosferą     
i tradycjami rodzinnymi. Dzisiaj z Włodkiem starałem się dowiedzieć dokąd tak śpieszno zmierzają Ci wszyscy 
ludzie, czy naprawdę nie są ciekawi co dzieje się wokół nich? Podczas, gdy przesiadywaliśmy i gawędziliśmy   
o Paryżu, a następnie o naszej ojczyźnie, przyszła mi do głowy myśl. Czułem, że mam jakąś misję do 
spełnienia. Niespodziewanie Włodek przedstawił mi pomysł, żebym napisał książkę nawiązującą do tęsknoty 
za krajem, która może opisywać piękno ojczyzny. Jeszcze tego samego dnia spoglądając na Sekwanę, 
rozpocząłem opisywać swój kraj, wydający się jakby odzwierciedleniem Paryża. Spisując swe myśli na papier, 
w głębokiej nostalgii do ojczyzny, łza zakręciła mi się w oku. Nie chciałem, aby był to zwyczajny opis. Śniłem, 
że wszystko ma być nadzwyczajne , i żeby ktoś zechciał to dzieło przeczytać. Dzień zakończył się szybko tak 
jak przyszedł. W drodze powrotnej do domu mijałem się z ludźmi, ciągle gdzieś zmierzającymi i nie mogłem 
pojąć, dlaczego choć na jeden moment nie zatrzymają się i nie docenią tego, co mają.  
Możliwe, że kiedyś jeden z nich znajdzie się w podobnej sytuacji jak ja i w końcu dostrzeże, to co posiada.” 

 



 We wrześniu 1855 Mickiewicz wyjechał do Stambułu, aby tworzyć oddziały,          

a także złożony z Żydów, pod nazwą Legion Żydowski, do walki z carską Rosją. 

Nagły zgon nastąpił podczas epidemii cholery. Powodem „potępieńczych swarów” 

nad trumną poety stało się jego tymczasowe miejsce spoczynku, zakładano, że 

ostatecznie jego ciało spocznie w ojczyźnie. Książę Czartoryski przesądził jednak 

o tymczasowym pochówku we Francji. Zabalsamowane zwłoki umieszczono         

w trzech trumnach: cynkowej i dwóch drewnianych. Do Marsylii ciało przybyło      

7 stycznia 1856.  Następnie zostało przewiezione do Paryża i pochowane 

na cmentarzu Les Champeaux w Montmorency, a w 1890 przeniesione na Wawel. 

Adam Mickiewicz na łożu śmierci 



 

  Pan Tadeusz 

  Konrad Wallenrod 

  Dziady 

  Sonety krymskie 

  Sonety odeskie 

  Ballady i romanse 

  Wybór wierszy 

  Oda do młodości 

  Pieśń Filaretów 

 

Portret Adama Mickiewicza na Judahu 

skale", Walenty Wańkowicz, 1828, fot. Piotr 

Ligier / Muzeum Narodowe w Warszawie 





 Juliusz Słowacki: 

       ,, On światom całej młodości królował, 

       Wszystko budził… był złotej jutrzenki zwiastunem, 

       Wszystko pocałowaniem budził – lub piorunem. 

       Nad głową miliony gwiazd nowych zaświecił…’’ 

 

 Wiktor Hugo: 

         ,,Mówić o Mickiewiczu to mówić o pięknie, sprawiedliwości i prawdzie, to mówić o prawie, którego był 
bojownikiem, o obowiązku, bo był jego bohaterem. O wolności, której  był apostołem, o wyzwoleniu, 
które wieścił’’ 

 

 Zygmunt Krasiński: 

         ,,Był to jeden z filarów podtrzymujących sklepienie złożone nie z głazów, ale z serc tylu żywych            
i krwawych; filar był olbrzymi, choć rozpękły sam, a teraz dołamał się i runął w przepaść. I całe 
sklepienie ono zadrżeć musi, i kroplami krwi z ran serc, z których złożone, płakać nad jego grobem 

 
 



 Kiedy Mickiewicz miał pięć lat, spadł z dachu w wyniku 
czego stracił przytomność. Matka od razu poleciła go 
Najświętszej Panience, po czym odzyskał on 
przytomność. To zdarzenie zawarł w Inwokacji. 

 Mickiewicz nigdy nie odwiedził Krakowa ani Warszawy.  
W wieku 26 lat na stałe opuścił Litwę, do której 
nieustannie wracał w swoich utworach. 

 Wszystkie jego utwory powstawały tylko w języku 
polskim, a mimo to, był uznawany za wieszcza również 
Litwy i Białorusi. 

 Mickiewicz brał udział w przedstawieniach, a jako 
mężczyzna o dość drobnej budowie, wcielał się głównie 
w kobiece postaci. 

 Mickiewicz w ciągu całego życia przeprowadzał się ponad 
40 razy 

 Miał psa, który podobno znacznie utrudniał mu pisanie 
wierszy 

 

 



 Adam Mickiewicz : materiały ilustracyjne do wystawek szkolnych i episkopu / 
wybór materiałów i wstęp Maria Kapuścieńska. 

 Mickiewicz / Mieczysław Jastrun 
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