ADAM
MICKIEWICZ
Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku
w Nowogródku lub Zaosiu na Litwie (obecnie
Białoruś), zmarł 26 listopada 1855 roku w
Konstantynopolu (od 1930 roku miasto nosi nazwę
Stambuł).

MŁODZIEŃCZE LATA

• Od 1807 do 1815 uczęszczał do dominikańskiej szkoły podstawowej (w 1812 zmarł ojciec
poety);
• od 1815 studiował nauki humanistyczne na Cesarskim Uniwersytecie w Wilnie (stolicy
Litwy);

• pod koniec lat 20 – tych XIX wieku zakochał się w Maryli Wereszczakównie. Maryla
pochodziła z zamożnej szlachty, Adam ze szlachty zaściankowej. Ślady niespełnionej
miłości znajdują się w wierszach Mickiewicza: „Do M...” oraz „Do przyjaciół” (wydane w
Balladach i romansach” w 1828 r).

• od 1819 pełnił funkcję nauczyciela w gimnazjum
w Kownie;
• 1822 otrzymał tytuł magistra filozofii;

DOJRZAŁOŚĆ

• w 1823 został aresztowany i uwięziony w klasztorze
bazylianów w Wilnie;
• w kolejnym roku został skazany za udział w tajnych
młodzieżowych organizacjach;
• zesłany w głąb Rosji, pracował jako nauczyciel i urzędnik
w kancelarii gubernatora (musiał służyć zaborcy),
przebywał m. in. w Petersburgu, Odessie, Moskwie;
• od 1829 podróżował po Europie na dłużej pozostając
w Dreźnie.

UTWORY Z OKRESU WILEŃSKO – KOWIEŃSKIEGO
ORAZ POBYTU W ROSJI I DREŹNIE

• Od 1832 do 1855 roku Adam Mickiewicz mieszkał w Paryżu.
• Był członkiem Towarzystwa Litewskiego i Ziem Ruskich;
• W 1834 ożenił się z Celiną Szymanowską, z którą miał sześcioro dzieci;
• Został uznany za czołowego reprezentanta Wielkiej Emigracji:

POBYT W
PARYŻU

• współpracował z działaczami emigracyjnymi,
• pełnił funkcję profesora literatury łacińskiej w Lozannie (Szwajcaria),
• był profesorem języków słowiańskich w College de France,
• został prezesem Wydziału Historycznego Towarzystwa Literackiego w Paryżu,

• stał się propagatorem polskiego mesjanizmu,
• w 1844 został zawieszony w czynnościach profesora z powodu politycznych
wykładów;
• w 1848 w czasie Wiosny Ludów utworzył we Włoszech Legion Polski;
• pełnił funkcję współzałożyciela i redaktora pisma Trybuna Ludów.

PARYSKA
TWÓRCZOŚĆ
• „Pan Tadeusz” - powstał w latach 1832 –
1834. Epicki poemat wydany w dwóch
tomach o pierwotnym tytule „Pan Tadeusz,
czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia
szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu
księgach wierszem”. Epopeja narodowa na
liście obowiązkowych lektur szkolnych.

KILKUNASTOLETNIE
DZIEŁO „DZIADY”
• Dramat romantyczny, na który składają się trzy
luźno powiązane części oraz część pierwsza
wydana pośmiertnie, nieukończona.
• „Dziady część II”– wydane w 1823, powstały w
Kownie;
• „Dziady część IV” – wydane w 1823, powstały w
Kownie;
• „Dziady część III” - wydane w 1832, powstały w
Dreźnie;

• „Dziady część I” - dzieło nieukończone powstałe w
Kownie ale wydane dopiero w 1860 w Paryżu.
W utworze zawarte są idee romantyzmu związane z
walką narodowowyzwoleńczą z rosyjskim zaborcą
oraz liczne wątki autobiograficzne.

OSTATNIA
AKCJA
PATRIOTYCZNA

• Adam Mickiewicz w 1855 przybył do
Konstantynopola w celu sformowania
Legionów Polskich do walki z Rosją po
przystąpieniu Francji do wojny krymskiej.
Prawdopodobnie z wyczerpania, zmarł
niespodziewanie 26 listopada.

POCHÓWEK

• Adam Mickiewicz został pochowany we
Francji na polskim cmentarzu Montmorency.
W 1900 roku trumna została przeniesiona do
sarkofagu w katedrze wawelskiej.

PODSUMOWANIE 1
• Adam Mickiewicz był jednym z najwybitniejszych polskich poetów,
działaczem politycznym, wizjonerem, publicystą.
• Najważniejsze cechy twórczości:
• romantyzm,

• historycyzm,
• ludowość,
• orientalizm.

PODSUMOWANIE 2

• Twórczość Adama Mickiewicza wywarła wpływ
na polską kulturę, na świadomość narodową,
literaturę i sztukę. Była i jest stałym elementem
edukacji literackiej i wychowania
patriotycznego. Adam Mickiewicz otrzymał
miano WIESZCZA NARODOWEGO.
WIESZCZ NARODOWY – natchniony poeta lub
prorok, może przewidzieć losy narodu, które mają
znaczący wpływ na społeczeństwo i kraj.
Wieszczami narodowymi byli również Juliusz
Słowacki i Zygmunt Krasiński.

CIEKAWOSTKI
Adam Mickiewicz

• 163 cm wzrostu;
• żona Celina Szymanowska córka pięknej pianistki Marii Szymanowskiej;

• 6 dzieci: dwie córki, czterech synów;
• 2 braci: Aleksander i Franciszek;
• posiadacz psa przeszkadzającego w czasie pracy oraz kota;
• nigdy nie odwiedził Krakowa i Warszawy;
• wyjechał z Paryża do Konstantynopola po śmierci żony, zostawił nieletnie wówczas dzieci;
• „miał po matce żydowskie korzenie, należał do polskiej elity. Gdyby się urodził sto lat później
niemiecka machina śmierci” zesłałaby wieszcza do obozu zagłady;
• prawdopodobnie wiersz „Do M...” był najpierw zadedykowany innej dziewczynie;
• był dosyć kochliwy: romans na Krymie z piękną Karoliną z Rzewuskich, romans w Moskwie z
malarką Karoliną Jaenisch, romans z matką pięciorga dzieci Konstancją Lubieńską (chciała dla
Mickiewicza zostawić rodzinę), zdradzał żonę z młodą Ksawerą;
• prawdopodobnie, kiedy żona Mickiewicza była jeszcze dzieckiem miał romans z Jej matką.
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