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W oczach potomnych …

Chociaż od  chwili narodzin 

Adama Mickiewicza
mijają 202 lata 

„ … nie pojawił się żaden poeta, który mógłby odebrać                 

mu miano największego z największych. 

Potęga jego dzieł sprawia, że ważny staje się również każdy

szczegół biografii, każde miejsce, w którym 

„cząstkę swej duszy zostawił” 

Cytat za: Knaflewska Joanna „Portrety Polaków Adam Mickiewicz”



W rodzicielskim domu

Adam Bernard Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 r., natomiast  co  do miejsca urodzenia są 
wątpliwości. Większość źródeł podaje, iż poeta urodził się w Zaosiu kolo Nowogródka, lecz rodzinna 
legenda głosi, iż przyszły poeta przyszedł na świat w karczmie, w połowie drogi między tymi podanymi 
miejscowościami.

Młody Adaś dorastał w Nowogródku. Jego ojciec, Mikołaj Mickiewicz pracował jako obrońca sądowy, 
szczupłe dochody ledwo starczały  na utrzymanie żony Barbary i pięciu synów. Mimo to, ze wspomnień 
wielkiego poety, możemy dowiedzieć się, iż był to dla niego czas wielkiego szczęścia. Miło i ciepło 
wyrażał się o swej matce, natomiast  z tego, co opowiadał o ojcu możemy wnioskować, że trochę się go 
obawiał. Co ciekawe, swoje pierwsze utwory napisał pod wrażeniem groźnego pożaru, podczas którego 
jego ojciec i starszy brat Franciszek ryzykując życie, ratowali ukryte w cerkiewnej dzwonnicy tajne 
dokumenty. 

Warto jeszcze wspomnieć o jego wstręcie do kaligrafowania! 

Poeta wspominał:                         

„W dzieciństwie czułem wstręt do pisania. Uczono nas wtedy kreślić litery na deszczułce, na której te 
arabeski robiły mi wrażenie wnętrzności zgniecionego pająka (...). Matka mi raz powiedziała: Piszesz, jak 
kura grzebie. Gdybyś był wielkim panem, sekretarz by za ciebie machał piórem, a ponieważ jesteś ubogim 
szlachcicem, musisz sam sobie dać radę.”

W maju, 1812 roku, Adama spotkała tragedia - jego ojciec, Mikołaj zmarł po dłuższej chorobie,                    
a przyszły poeta nie miał wtedy jeszcze skończonych 14 lat.

Uczył się podobnie jak wszyscy bracia w sześcioklasowej szkole prowadzonej przez dominikanów. Już 
wtedy wyróżniał się wśród rodzeństwa, widać było, że był najzdolniejszy, choć drobny i słabego zdrowia.



Nauka i zabawa

Po ukończeniu nauki w nowogródzkiej szkole w 1815 r., razem ze swym przyjacielem, 
Janem Czeczotem, zgłosił się do Wileńskiego Instytutu Medycznego, lecz z nieznanych 
przyczyn nie został przyjęty. 

Postanowił więc zdawać na Uniwersytet Wileński. Uniwersytet na początku XIX w.            
był wielkim ośrodkiem intelektualnym kształcącym młodzież w duchu oświecenia.                    
Na czterech wydziałach: fizyko-matematycznym, nauk moralnych, lekarskim i 
filologicznym studiowało 600 studentów! 

A wszystko to dzięki księciu Adamowi Czartoryskiemu, który do 1824 r. był jego 
kuratorem. 

Mickiewicz rozpoczął studia na wydziale fizyko-matematycznym, a dopiero na drugim 
roku mógł zmienić kierunek na wydział nauk filologicznych, ponieważ taki system 
obowiązywał wszystkich studentów, którzy otrzymali stypendia nauczycielskie. 

Każdy rok studiów musieli później odpracowywać przez dwa lata w szkole średniej. 

W tym okresie, jako młody student Adam Mickiewicz nawiązał wiele przyjaźni.

Jeden z kolegów poety tak go opisał: 

„Był on podówczas dość przystojny, z czarnym okiem, z długimi, lekko zwijającymi się 
ciemnymi włosy, z rumieńcem na twarzy i łagodnym uśmiechem na ustach. Łatwy          
w koleżeńskich stosunkach, skromny w obejściu się, częściej zamyślony i rozmarzony, 
(…) przyciągał  do siebie wszystkich i wzbudzał ogólną sympatię”.



Biała sukienka

Po ukończeniu studiów, Mickiewicz przeniósł się do Kowna, by tam 
pracować jako nauczyciel w szkole średniej. Z listów, które wysyłał 
do pozostawionych przyjaciół w Wilnie - wynika, iż bardzo tęsknił                
i cierpiał.

W 1820 r. nadeszły nareszcie wakacje i długo oczekiwany urlop, 
Mickiewicz wyruszył do Tuhanowic, gdzie bawił jego przyjaciel, 
Tomasz Zan. 

Prawdopodobne wtedy po raz pierwszy zobaczył swoją przyszłą 
wielką miłość, Marylę Wereszczakównę. Co ciekawe, legenda 
głosi, że zanim poeta ujrzał Marylę, zakochał się w jej białej 
sukience, porzuconej na poręczy krzesła. 

Podobną scenę przedstawił później w „Panu Tadeuszu”, a wszystkie 
piękne, subtelne bohaterki swoich utworów „ubierał” na biało. 

Niestety jego wakacyjne zauroczenie, po pewnym czasie zamieniło 
się w głęboką i tragiczną miłość. W 1821 roku odbył się ślub Maryli                               
z Wawrzyńcem, ślub był dla Mickiewicza ciosem i bolesnym 
przeżyciem.



„Romantyczność”

Jeszcze w październiku 1820 roku w wieku 53 lat zmarła matka 
Mickiewicza. Tego samego roku spotkała go druga nieprzyjemność, 
bowiem nie przyjęto jego rozprawy magisterskiej. 

Po powrocie do Kowna w styczniu,1821 roku, zaczął pisać 
„Romantyczność”. Z wielkim trudem dotrwał  do wakacji, podczas 
których znów pojechał  do Tuhanowic, lecz teraz czekały go tam 
tylko wspomnienia o utraconej miłości. Z tych przeżyć wkrótce 
narodziła się IV część Dziadów. 

Zimą pracował nad II częścią Dziadów, a w marcu podpisał umowę                           
z wileńskim księgarzem, Józefem Zawadzkim, na druk pierwszego 
tomu Poezji. Rok opublikowania pierwszego tomu Poezji 
Mickiewicza (1822) przyjęto jako datę początku romantyzmu                       
w Polsce. 



Trudne chwile, nowe doświadczenia

Po wykryciu w roku 1823 organizacji filomackich władze carskie 
osadziły Mickiewicza w zamienionym na więzienie klasztorze 
bazylianów w Wilnie. (Do dziś zachowała się cela, w której 
siedział, nazywana celą Konrada). 

Po półrocznym pobycie w więzieniu, poeta został zwolniony                      
za poręczeniem Joachima Lelewela. Następnie 22 października 
1824 roku, Adam Mickiewicz dostał nakaz opuszczenia Wilna                 
i udania się do wyznaczonej miejscowości w Rosji. Miesiąc później 
poeta dotarł do Petersburga, a następnie pojechał do Odessy                 
i Moskwy. 

Tam spotkał się ze sławnymi rosyjskimi literatami - jak: Rylejew, 
Aleksander Bestużew, Aleksander Puszkin, Nikołaj Polewoj, Piotr 
Wiaziemski i innymi. 

W tym czasie powstawał Konrad Wallenrod, powieść poetycka, 
która doskonale oddawała duchową sytuację jej autora. 



Nowe znajomości …

Poeta bardzo często podczas pobytu w Rosji odwiedzał dom pani 
Marii Szymanowskiej, doskonałej polskiej pianistki, matki dwóch 
dorastających, uroczych córek, 16-letniej Heleny i o rok młodszej 
Celiny. Mickiewicz razem ze swym przyjacielem Franciszkiem 
Malewskim, udzielał pannom lekcji. 

„W tym czasie miał też niezwykły sen, który zapamiętał do końca 
życia: nieznajomy mężczyzna wręczył mu kartę wizytową, na której 
przerażony poeta zobaczył narzędzia tortur. Potem znalazł się przed 
kościołem, gdzie czekały trzy panny, młode z zakrytymi twarzami. 
Towarzysząca im starsza kobieta zażądała od niego karty                        
i przyłożyła ją do sukni jednej z panien, „do miejsca, skąd była 
wycięta”. Zanim wybranka odsłoniła twarz, poeta obudził się”.

Następnego dnia spotkał przed kościołem panie Szymanowskie                 
i goniąc zerwany przez wiatr kapelusz, dotknął sukni Celiny, na co 
jej matka zareagowała żartobliwie: „Cóż to, panie Mickiewicz, 
chwytasz mi Celinę?” Adam nie przypuszczał nawet, że wiele lat 
później właśnie Celina zostanie jego żoną.” 



Romantyczna wędrówka

W maju, 1829 roku, Mickiewiczowi udało się                
z pomocą przyjaciół uzyskać pozwolenie na 
wyjazd z Rosji i rozpocząć prawie dwuletnią 
wyprawę po Europie, którą nazywamy 
okresem podróży romantycznych. 

Z Petersburga trasa prowadziła przez Hamburg, 
Berlin, Drezno, Pragę, Karlove Vary, Weimar 
(spotkał się tu z Goethem), Bonn, Szwajcarię, 
przełęcz Splugen - do Wenecji, Florencji, 
Rzymu, Neapolu, na Sycylię, a stąd do Genewy                       
i z powrotem do Rzymu. 



W dworach wielkopolskich

Jeszcze w Rzymie,  w grudniu 1830 r. dotarła do niego 
wiadomość o wybuchu powstania w Warszawie. 

Mickiewicz jednak nie potrafił się zdecydować, czy wyjechać                        
i wspomóc rodaków w walce, czy tez zostać. Pamiętał jak 
wielką potęgą była Rosja i bał się jej. W końcu nie wziął udziału 
w powstaniu, natomiast udał się do Paryża, gdzie działała misja 
polska, a następnie pod przybranym nazwiskiem (Adam Muhl) 
przyjechał do Wielkopolski.

Mieszkał tam do wiosny 1832 roku, w gościnnych dworach, 
zmieniając co jakiś czas miejsce zamieszkania. Po upadku 
powstania, Mickiewicz wyjechał na przymusową emigrację          
do Drezna, gdzie powstała III część Dziadów. 

Niektóre relacje tak opowiadają o wenie, która spłynęła na 
Mickiewicza i pod której siła napisał III część Dziadów: 

„Miał nadzwyczajne natchnienie. Przez trzy dni nie mógł się 
oderwać od pisania. Stół zasłany był czystym papierem,              
a on cały dzień leżał prawie na stole i pisał; zaledwie tyle tylko 
odrywał się od pracy, ile było potrzeba niekiedy zjeść 
cokolwiek.”



Na paryskim bruku 

Już w czasie pierwszych dni spędzonych w Paryżu, poeta znalazł się                 
w centrum zainteresowania rodaków. 

W tym czasie, zaczęły powstawać pierwsze księgi Pana Tadeusza.                
Rok po przyjeździe Mickiewicza do Paryża, umarł jego najserdeczniejszy 
przyjaciel Stefan Garczyński. Jak opowiadał Mickiewicz o tej śmierci, poczuł 
wtedy, że: „wiele mnie  z nim ubyło; tak to coraz przyjaciele moi 
przeprawiają się na drugą stronę i coraz świat pod starość pustoszeje.”

Również w tym samym roku, poetę odwiedził znajomy z czasów rosyjskich, 
doktor Stanisław Morawski, który przywiózł z Petersburga najnowsze wieści  
o Celinie Szymanowskiej. Mickiewicz powiedział wówczas Morawskiemu, 
że jeśli : „Panna Celina przyjmie jego wezwanie, to ją do ołtarza 
poprowadzi”. Poeta nie myślał jednak poważnie o takich zamiarach,                   
w przeciwieństwie do panny Szymanowskiej, która odebrała te słowa, jako 
formalne oświadczyny. 
28 czerwca 1834 roku Celina wybrała się do stolicy Francji, aby spotkać           
się z Mickiewiczem. Mickiewicz musiał w końcu zdecydować, czy chce żyć             
z kimś do końca swych lat, czy tez pozostać samotnikiem. W końcu 
zdecydował się na poślubienie Celiny. Ślub odbył się 22 lipca, 1834 roku, 
w tym samym roku wydano Pana Tadeusza.

Państwo Mickiewiczowie mieli sześcioro dzieci: Marię, Władysława, Helenę, 
Aleksandra, Jana i Józefa.  Po ślubie młoda para utrzymywała się jedynie                  
z zasiłków i prezentów



Natchniony wykładowca

W 1838 roku, pojawiła się szansa dla Mickiewicza uzyskania 
posady profesora literatury łacińskiej w Lozannie. Poeta 
wyjechał do Szwajcarii, gdzie po długich staraniach został 
przyjęty. Lecz nagle dotarła do niego wiadomość z Paryża,              
że jego żona jest bardzo chora. Znajomi pilnowali ją dzień i noc. 
Mickiewicz musiał oddać żonę do zakładu dla nerwowo chorych 
i dopiero  w czerwcu 1839 roku wyjechał z całą rodziną do 
Lozanny.

W 1840 roku poeta został wykładowcą w College de France.                          
Jeden ze słuchaczy jego wykładów tak go opisał: 

„ Wysoki, blady, chudy, całkiem czarno ubrany, Mickiewicz nosi 
na twarzy znamię moralnego cierpienia, uśmierzonego przez 
gorejący mistycyzm.  Oczy, których wzrok przytłumiony                      
i jakoby zamglony kryje się prawie zawsze pod długimi 
powiekami, głowa rozczochrana, z lekka pochylona w tył, to 
widocznie człowiek natchniony. 

Zabiera głos. Głos ten niski, głuchy, będzie za chwilę tak 
przenikający, że trudno znieść  jego doniosłość.”



Lata duchowej walki 

30 lipca 1841 roku Mickiewicza, zrozpaczonego nawrotem choroby żony, po raz pierwszy 
odwiedził Andrzej Towiański. Przedstawił się jako prorok Sprawy Bożej.              

Nie znana jest treść rozmowy, która trwała do późnej nocy. Rano poeta uznał gościa za swego 
duchowego mistrza i przez pięć lat znajdował się pod jego dużym wpływem.

W czasie Wiosny Ludów (1848) Mickiewicz udał się do Rzymu, aby tu stworzyć własną formację 
wojskową (Legion Polski), która miała wziąć udział w europejskich walkach ludów przeciwko 
monarchiom i tym samym przyczynić się do odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Nie zrażała go beznadziejna sytuacja finansowa – gdy zabrakło pieniędzy na wykonanie 
narodowego godła, oderwał kopertę od własnego zegarka firmy Patek, na której widniał polski 
orzeł, i kazał ją przybić do drzewca legionowego sztandaru.

Nie uzyskawszy jednak poparcia papieża ani bogatych i wpływowych emigracyjnych stronnictw 
politycznych, kilkunastoosobowy Legion pod wodzą poety przemaszerował manifestacyjnie z 
Rzymu do Mediolanu, gdzie został podporządkowany władzom Lombardii i przez rok walczył z 
Austriakami.

Po powrocie do Paryża, Mickiewicz uzyskał od Ksawerego Branickiego obietnicę sfinansowania 
dziennika politycznego, który miał się ukazywać w języku francuskim pod tytułem La Tribune des 
Peuples. Pierwszy numer dziennika ukazał się 15 marca 1849 roku., a dewizą pisma było : 
„Porozumienie braterskie z Niemcami; wyzwolenie Włoch; odbudowa Polski wolnej  i niezależnej” 
Mimo represji policyjnych ukazało się 158 numerów gazety, zawieszonej ostatecznie                     
w listopadzie 1849 roku.



Ostatnia podróż

W 1852 roku Mickiewicz zatrudniony został jako bibliotekarz Arsenału.  

W tym czasie u często zapadającej na zdrowiu Celiny wykryto nieuleczalną chorobę 
nowotworową. Mimo starań lekarzy, żona poety ogromnie cierpiała. Cierpienie                            
i rozterki przeżywał również sam poeta, zwierzając się ze swej bezsilności przyjacielowi. 
Śmierć żony przeżył głęboko. Przytomna do ostatniej chwili, zmarła 5 marca 1855 roku.

13 września w Marsylii, gdzie stwierdzono właśnie przypadki cholery, Mickiewicz wszedł 
na pokład statku płynącego do Konstantynopola. Głównym celem podroży było zażegnanie 
konfliktu między dwoma organizatorami pułków polskich w Turcji - Sadykiem Paszą,                  
a Władysławem Zamoyskim.      

W Konstantynopolu poeta żył bardzo skromnie. Od końca listopada stan jego zdrowia 
pogarszał się. Był blady, odczuwał wielkie bóle. Żaden lekarz nie był  w stanie mu pomoc. 
Chory nie przyjmował żadnych lekarstw. 

Jeden z odwiedzających go, w dniu śmierci poety zapisał takie jego ostatnie słowa: 

„Powiedziałem ja sobie: gdybym wiedział nawet, ze w Turcji gdzieś mam umrzeć na 
cholerę, jadę jednak, bo tam jest moja powinność; wolę bowiem być pisarzem w jakimś 
pułku Kozaków Polskich niż kanclerzem Instytutu Francuskiego”. 

Około godziny 9 wieczorem 26 listopada 1855 roku, jak to zapisał jeden ze świadków:

„zgasła nam ta pochodnia, co oświecała drogę do Polski”. 



W drodze do Polski

Po upływie kilku miesięcy zwłoki poety przewieziono do Paryża.  

Po zabalsamowaniu złożono je w trzech trumnach – wewnętrznej ołowianej  i dwóch drewnianych,

wyłożonych „przeciwko  trzęsieniu” ziołami. 

W Paryżu poetę złożono na cmentarzu polskim w Montmorency. 

W roku 1890 prochy Mickiewicza zostały uroczyście przewiezione             
z  paryskiego cmentarza do krypty na Wawelu.                                             

Za kryptą poety przeszło ulicami Krakowa tysiące ludzi.                        
Przy dźwiękach „Requiem” Mozarta szczątki wieszcza złożono                

w sarkofagu, wysypanym piaskiem z dna Niemna i z Nowogródka. 

Adam Mickiewicz był wielkim poetą. 

Jednym z naszych trzech wieszczy narodowych, obok Juliusza Słowackiego                  

i Zygmunta Krasińskiego. 

I chociaż od chwili narodzin Mickiewicza minęły już  202 lata, kolejne pokolenia 

studiują  jego dzieła, a miejsca w naszej literaturze nikt nie może mu odebrać.

Opracowano na podstawie:
Knaflewska Joanna,  „Adam Mickiewicz  - Portrety Polaków”,  wyd. Podsiedlik – Raniowski i Spółka z o.o


