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ŻYCIORYS POETY

Dzieciństwo i młodość

Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 r. Został ochrzczony 12 lutego 1799 r. w kościele Przemienienia Pańskiego
w Nowogródku. Był synem Mikołaja Mickiewicza herbu Poraj, adwokata sądowego w Nowogródku i komornika mińskiego oraz Barbary 
z Majewskich, córki ekonoma z pobliskiego Czombrowa jego braćmi byli Aleksander i Franciszek Bronisław  Mickiewiczowie. 

W latach 1807–1815 uczęszczał do dominikańskiej  szkoły powiatowej w Nowogródku. W 1812 r. miały miejsce dwa ważne wydarzenia 
w jego życiu: ciężko rozchorował się i w połowie maja umarł jego ojciec, a latem przez Nowogródek przeszły wojska napoleońskie 
(oddziały pod dowództwem cesarskiego brata i króla Westfalii Hieronima oraz korpus księcia Józefa Poniatowskiego) maszerujące 
przez Rosję. W domu Mickiewiczów prawdopodobnie zatrzymał się szef poczty polowej. Kilka miesięcy później ta sama Wielka Armia, 
pokonana przez Rosjan, zatrzymała się również w Nowogródku.

W 1815 r. Mickiewicz wyjechał do Wilna w celu podjęcia studiów. Studiował nauki humanistyczne na Cesarskim Uniwersytecie 
Wileńskim – czołowej uczelni dla ziem Rzeczypospolitej zajętych  przez Imperium Rosyjskie. Studia podjął na Wydziale Nauk 
Fizycznych i Matematycznych, uczęszczając jednocześnie na wykłady Wydziału Nauk Moralnych i Politycznych oraz Literatury i Sztuk 
Wyzwolonych. Trudna sytuacja materialna rodziny po śmierci ojca skłoniła go do podjęcia nauki w uniwersyteckim Seminarium 
Nauczycielskim, co gwarantowało później zatrudnienie w szkołach carskich. 

 Jeszcze w czasie studiów, w 1817, wraz z Tomaszem Zanem i grupą przyjaciół założył Towarzystwo Filomatyczne, które z czasem 
przekształciło się w spiskową organizację narodowo-patriotyczną. Towarzystwo Filomatyczne, założone w 1822 r. Zgromadzenie 
Filaretów oraz Promieniści służyły organicznej pracy edukacyjno-patriotycznej polskiej młodzieży wileńskiej tamtego okresu. 
Organizacje te w 1822 roku liczyły już ponad 200 członków. Ich aktywność, cele   i coraz wyraźniejsze proniepodległościowe aspiracje 
nie uszły czujnej uwadze carskich służb policyjnych.

Więzienie, zesłanie i emigracja

W 1819 r. Mickiewicz rozpoczął pracę jako nauczyciel w gimnazjum w Kownie , gdzie mieszkał do 1823 r., początkowo w domu 
dyrektora szkoły Stanisława Kostki Dobrowolskiego, w folwarku Kartofliszki, a następnie na kwaterze w budynku szkoły; w gimnazjum 
uczył literatury, historii i prawa. Napisał wówczas rozprawę, za którą w 1822 otrzymał tytuł magistra filozofii. Często chodził na spacery 
do doliny na Zielonej Górze, którą później nazwano Doliną Mickiewicza. Wówczas też został zainicjowany w stopniu czeladnika do 
masonerii. W 1823 r. został aresztowany i uwięziony w klasztorze bazylianów w Wilnie (od jesieni 1823 do marca 1824), a następnie 
skazany za udział w tajnych młodzieżowych organizacjach na zesłanie w głąb Rosji na posadę nauczyciela z prawem wyboru miejsca 
pobytu. W latach 1824–1827 przebywał w Petersburgu, Odessie, Moskwie oraz na Krymie. W Moskwie został przypisany jako urzędnik 
generał-gubernatora Dmitrija Golicyna. Nauczał polskiego u kilku moskiewskich rodzin, wśród jego uczniów była poetka Karolina 
Jaenisch, której talent docenił polski poeta. Para zaręczyła się w 1827 r.  (Mickiewicz zerwał zaręczyny w 1829, oferując w zamian 
"wieczną przyjaźń").

Mickiewicz improwizuje po francusku w moskiewskim salonie księżnej Zinaidy Wołkońskiej, na obrazie Grigorija Miasojedowa.

Cały okres patriotycznej młodości wileńsko-kowieńskiej i zesłania w głąb Rosji zaowocowały później, napisanymi podczas pobytu
w Dreźnie,  Dziadami cz. III. Szczególnie końcowy Ustęp Dziadów części III (Do przyjaciół Moskali) miał charakter osobisty. Mickiewicz 
zwrócił się w nim bezpośrednio do poznanych w Rosji dekabrystów oraz przypuszczalnie Aleksandra Puszkina.

Następnie Mickiewicz podróżował po Europie – początkowo w 1829 roku udał się do Niemiec, potem do Włoch i Szwajcarii.
W 1831 przyjechał do Wielkopolski z zamiarem przekroczenia granicy i udania się do ogarniętego powstaniem Królestwa Polskiego, 
lecz ostatecznie pozostał w Dreźnie do roku 1832.

Pobyt w Paryżu

Z Drezna udał się do Paryża, gdzie osiadł na stałe i spędził ponad 20 lat. Był członkiem Towarzystwa Litewskiego i Ziem Ruskich
w Paryżu w 1832 r. W 1834 r. ożenił się z Celiną Szymanowską, z którą miał sześcioro dzieci – córki Marię i Helenę oraz czterech 
synów: Władysława (1838–1926), Józefa (1850–1938, urzędnika Assistance Publique w Paryżu), Aleksandra i Jana. Prawnukiem 
Adama Mickiewicza był dziennikarz francuski, Jerzy Górecki.

W Paryżu nawiązał współpracę z działaczami emigracyjnymi, pisał artykuły i pisma publicystyczne. W latach 1839–1840 był 
profesorem literatury łacińskiej w szwajcarskiej Lozannie, a w 1840 objął katedrę języków słowiańskich w Collège de France, gdzie 
wygłosił tzw. prelekcje paryskie. Na wykłady Mickiewicza uczęszczali twórcy, działacze i myśliciele, w tym George Sand. W latach 
1841–1844 był prezesem Wydziału Historycznego Towarzystwa Literackiego w Paryżu. Ze względu na pozycję społeczną i aktywność 
w polskich środowiskach patriotycznych Adama Mickiewicza uznaje się za czołowego reprezentanta tzw. Wielkiej Emigracji.

Ostatnie lata życia

We wrześniu 1855 r.– podczas wojny krymskiej, po śmierci żony i zostawieniu nieletnich dzieci – wyjechał do Stambułu, aby tworzyć 
oddziały polskie (Legion Polski), a także złożony z Żydów, pod nazwą Legion Żydowski, do walki z carską Rosją. Zamieszkiwał w domu 
wdowy po kapitanie wojsk tureckich, gdzie zmarł. Nagły zgon nastąpił podczas epidemii cholery (prawdopodobnie na tę chorobę, choć 
pojawiły się też sugestie, że mógł zostać otruty arszenikiem lub doznać udaru mózgu). Nie tylko niejasna przyczyna śmierci 
wywoływała kontrowersje. Powodem „potępieńczych swarów” nad trumną poety stało się jego miejsce spoczynku – tymczasowe, 
ponieważ zakładano, że ostatecznie jego ciało spocznie w ojczyźnie. Proponowano stambulski kościół św. Benedykta lub grób
w tworzonej właśnie osadzie polskiej, nazwanej później Adampolem, książę Czartoryski przesądził jednak o pochówku we Francji. 
Zabalsamowane zwłoki umieszczono w trzech trumnach: cynkowej i dwóch drewnianych. Zanim jednak wyprawiono je w drogę
do Francji, minął ponad miesiąc. 30 grudnia 1855 r. ciało Mickiewicza wyruszyło z Konstantynopola na pokładzie francuskiego parowca 
Eufrat. Do Marsylii przybyło 7 stycznia 1856 r. Następnie zostało przewiezione do Paryża i pochowane na cmentarzu Les Champeaux 
w Montmorency, 4 lipca 1890 r. przeniesione na Wawel, co dało sposobność do manifestacji patriotycznej.



TWÓRCZOŚĆ

Do jego najważniejszych dzieł należą  zbiory poezji Ballady i romanse, Sonety krymskie, poemat Konrad Wallenrod, dramat 
Dziady i epopeja narodowa Pan Tadeusz.
Adam Mickiewicz swoimi utworami podbijał serca tysięcy czytelników, jak sam pisał: "Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca 
szkiełko i oko". 
W zbiorze Ballad i romansów  znajduje się 14 utworów: Pierwiosnek, Romantyczność, Świteź, Świtezianka, Rybka, Powrót taty, 
Kurhanek Maryli, Do przyjaciół, To lubię, Rękawiczka, Pani Twardowska, Tukaj albo próby przyjaźni, Lilije i Dudarz.
W Paryżu  Mickiewicz napisał  Pana Tadeusza, czyli ostatni zajazd na Litwie- dzieło uznane za polską epopeję narodową. Utwór składa 
się z dwunastu ksiąg i  swoją budową nawiązuje do eposów Homera i romansów historycznych.

Specyficznie polska postać mesjanizmu, wyznaczająca narodowi polskiemu misję zbawienia ludzkości i funkcję duchowego 
przywódcy - Mesjasza innych narodów. Największy rozkwit przypada na XIX wiek między powstaniem listopadowym a styczniowym. 
Podobnie jak inne postacie mesjanizmu, mesjanizm polski opierał się na idei ziemskiego zbawienia ludzkości. W jego najbardziej 
rozpowszechnionej postaci zbawienie to związane było ściśle z narodem polskim i dokonywało się w procesie historycznym.
W przeciwieństwie do biblijnych postaci mesjanizmu, był to mesjanizm romantyczny, łączący w sobie refleksję filozoficzną, religijną
i polityczną. Wyrażał się zarówno w traktatach, jak i dziełach literackich. Literatura i filozofia mesjanistyczna były istotnym składnikiem 
polskiego romantyzmu. Za wybitnych filozofów mesjanistycznych uważa się Józefa Hoene-Wrońskiego, Augusta Cieszkowskiego, 
Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego. Mesjanistyczne idee Adama Mickiewicza, ze względu
na wysoką formę literacką, w jakiej zostały zaprezentowane, a także ze względu na jego rolę w kulturze narodowej, zadecydowały
o znaczeniu mesjanizmu dla polskiego romantyzmu, a także o jego zasadniczej formie. Mickiewicz zaczerpnął od Józefa
Hoene-Wrońskiego nazwę mesjanizm, jednak nadał jej odmienne treści i narodowy wymiar.

Zbiór ballad Adama Mickiewicza wydany w 1882 roku w Wilnie 
jako część pierwszego tomu poezji. Uważany jest za początek 
rozwoju gatunku ballady w literaturze polskiej oraz za manifest 
polskiego romantyzmu.
W zbiorze znajduje się 14 utworów m.in. “Pierwiosnek”, 
“Romantyczność”,“Świtezianka”, “Do przyjaciół”, “Dudarz”, 
“Lubię to”.

Adam Mickiewicz, Dziady cz.IV

„Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy,
 i noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy”

MESJANIZM POLSKI

BALLADY I ROMANSE

CYTATY Z WYBRANYCH DZIEŁ MICKIEWICZA

„Bo kto nie był ni razu człowiekiem,
 temu człowiek nic nie pomoże.”

Adam Mickiewicz, Dziady cz. II

„I znowu sobie powtarzam pytanie
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?...”

Adam Mickiewicz, Niepewność

„Niech słowo kocham jeszcze raz z ust twych usłyszę,
Niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę.” 

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
Co to będzie, co to będzie?”

Adam Mickiewicz, Dziady cz.II

„Zawsze przy mnie, lecz nie ze mną.”
Adam Mickiewicz, Dziady cz.IV

„Bo serce nie jest sługa, nie zna, co to pany,
I nie da się przemocą okuwać w kajdany.”

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY ÓSEMKOWYCH WIEŚCI:

 Dziennikarze:
•  Zuzanna Barańska
•  Natalia Prus
•  Oliwia Pietrzak
•  Zofia Łopuszyńska
•  Gabriela Makowiecka
•  Aneta Oleszczyńska

 Opiekunowie:
• p. Ewa Skórzewska-Popek
• p. Paweł Kudyba

Już w pierwszych latach po śmierci Mickiewicza jego 
sława i wpływ, jaki wywarł nie tylko na społeczeństwo 
polskie, ale również na artystów i myślicieli
w Europie, zaowocowały publicznym okazywaniem 
jego zasług i symbolicznym hołdom poecie. Jednym 
z wcześniejszych i z najbardziej znanych jest dzieło 
głośnego francuskiego rzeźbiarza Emila Bourdelle’a: 
pomnik Adama Mickiewicza przedstawiający go
w formie Pielgrzyma. Imię poety nosi Dolina 
Mickiewicza w Kownie. W 1886 we Lwowie 
zawiązało się Towarzystwo Literackie im. Adama 
Mickiewicza. W 1898 odsłonięto pomnik Adama 
Mickiewicza w Krakowie, co stało się okazją
do wielkiej manifestacji patriotycznej, w tym samym 
roku odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza
w Warszawie. 26 listopada 1900 r., w 45. rocznicę 
śmierci wieszcza, odsłonięto pomnik w Tarnowie. 
Symboliczny grób poety znajduje się w powstałym
w 1955 r. Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule. 
Syn poety Władysław Mickiewicz założył w 1903 r. 
Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu, gromadzące 
pamiątki po ojcu i niektóre rękopisy jego utworów; 
znajduje się ono w gmachu Biblioteki Polskiej
w Paryżu. W 1904 r. ustawiono kolumnę Adama 
Mickiewicza we Lwowie. W 1938 r.utworzono 
Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku.
W 1950 r. założono Muzeum Literatury im. Adama 
Mickiewicza w Warszawie. W 1960 r.odsłonięto 
pomnik Adama Mickiewicza w Szczecinie.
W 1975 r.utworzono Muzeum Adama Mickiewicza
w  Śmie łow ie .  Im ię  poe t y  nos i  za ł ożony
w 2000 Instytut Adama Mickiewicza. W Poznaniu 
zna jdu je  s ię  pomnik  Adama Mick iew icza
oraz Uniwersytet noszący jego imię. W 2016 r. 
odsłonięto pomnik, ławeczkę Adama Mickiewicza
w Orzyszu.
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