
Narodziny 
Mickiewicza

Przychodzi na świat w 1798r Nowogródku 
(lub leżącym nieopodal Zaosiu) w 

rodzinie drobno-szlacheckiej.



Etapwileńsko-
kowieński

W latach 1816 – 1819 studiował w Wilnie, potem 
w latach 1819 – 1823, pracował w Kownie. W 

tym czasie nawiązał kontakty z grupą filomatów 
i filaretów, napisał także swoje pierwsze utwory 
poetyckie, takie jak: Oda do młodości czy Pieśń 

filaretów. W tamtym czasie poznał również 
Marylę Wereszczakównę. Rodzina Maryli 

uznała, iż nie był on dla niej odpowiednim 
kandydatem na męża, więc wkrótce stała się 

żoną hrabiego Puttkamera.



Zesłanie do Rosji

W 1823 roku organizacja filomatów, do której przynależał Mickiewicz, 
została zdekonspirowana. W wyniku postępowania sądowego 

Mickiewicza skazano na zesłanie do Rosji. Podczas pobytu w Rosji 
przyjaźnił się z tamtejszymi romantykami (m.in. Puszkinem) oraz dużo 
podróżował – na Krym, do Moskwy, Petersburga czy Odessy. W Rosji 

powstały jego słynne Sonety krymskie oraz Konrad Wallenrod.



Wybuch powstania 
listopadowego

W 1829 roku po wyjeździe z Rosji znalazł się 
we Włoszech, gdzie dowiedział się o 
wybuchu powstania listopadowego. 

Zdecydował się udać do Polski, jednak nie 
udało mu się przedostać do Królestwa. W 

1832 roku razem z falą popowstańczej 
emigracji znalazł się w Dreźnie, gdzie 

powstała najsłynniejsza, III część Dziadów. 
Również w 1832 roku przyjechał do Paryża, 

gdzie postanowił pozostać na dłużej.



Życie na 
uchodźstwie

W 1834 roku ożenił się z Cecylią 
Szymanowską oraz wydał Pana Tadeusza. 

Dwa lata (od 1839 do 1840 roku) spędził w 
Lozannie jako profesor literatury łacińskiej. 

Tam napisał cykl liryków, od miejsca 
nazywanych lozańskimi. W 1840 roku 

powierzono mu katedrę literatury 
słowiańskiej w College de France. Później 
rozpoczął działalność publicystyczną na 

łamach Trybuny Ludów.



Śmierć

Jesienią 1855 roku Mickiewicz przebywał 
w tureckim Istambule, gdzie organizował 

polski oddział, który miał walczyć w wojnie 
krymskiej przeciwko Rosji, po stronie 
Turcji. Niespodziewanie, 26 listopada, 

zachorował i wieczorem tego samego dnia 
zmarł.



Ważne dzieła

Zima miejska - 1818
Oda do młodości – 1820
Ballady i romanse – 1822
Grażyna – 1823
Dziady – część II i IV – 1823
Sonety krymskie – 1826
Konrad Wallenrod – 1828
Reduta Ordona –1831
Dziady – część III – 1832
Księgi narodu polskiego; Księgi pielgrzymstwa polskiego – 1832
Pan Tadeusz – 1834
Liryki lozańskie – 1839 – 1840
Publicystyka - 1849
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