Adam Mickiewicz –
poeta polskiego
romantyzmu

Opracowała mgr Ewa Turek

Dzieciństwo i młodość








Adam Bernard Mickiewicz przyszedł na świat 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu pod
Nowogródkiem. Jego ojciec, Mikołaj, zdeklasowany szlachcic herbu Poraj, pracował jako
obrońca sądowy. Matka Adama, Barbara z domu Majewska, podobnie jak ojciec pochodziła
z drobnej szlachty. W Nowogródku rozpoczął naukę w prowadzonej przez dominikanów
szkole. Koleżeński, szanowany przez przyjaciół został wybrany na stanowisko arbitra
w zatargach uczniowskich.
Wiosną 1812 roku zmarł ojciec Adama. Stało się to po jego dłuższej chorobie. Przyszły
poeta nie miał wtedy nawet 14 lat.
Jeszcze tego roku w Nowogródku pojawiły się wojska napoleońskie. Wzbudzały one wielki
podziw w Mickiewiczu.
Gimnazjum kończy z wyróżnieniem w roku 1815, powtarzać musiał jednak III i V klasę…
Spowodowane było to częstymi chorobami, a także nieszczęściami osobistymi
i narodowymi.

Fot.
http://www.genealogia.okiem.pl/foto2/displayimage.php?album=4&pos=336#nav_pic
http://mickiewicz.blox.pl/html/1310721,262146,169.html?4

„…Był 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, częściej zamyślony i rozmarzony, nie wesoły,
przyciągał do siebie wszystkich wzbudzał ogólną sympatię…”







Po zakończeniu nauki w szkole
nowogródzkiej Mickiewicz udał się do
Wilna, gdzie rozpoczął naukę na
tamtejszym uniwersytecie na wydziale
matematyczno-przyrodniczym. Studia
obejmowały przedmioty ścisłe: fizykę,
chemię, algebrę… Mającemu uzdolnienia
humanistyczne poecie doradzono, aby
zmienił kierunek studiów.
Będąc studentem drugiego roku przeniósł
się na wydział literatury i sztuk
wyzwolonych (odpowiednik dzisiejszego
wydziału filologicznego).
Otrzymał stypendium odrobkowe, które
zobowiązywało go do podjęcia pracy
nauczyciela po ukończeniu nauki.

Fot. http://pl.wikisource.org/wiki/Mickiewicz

Filomaci i filareci




W roku 1817 wspólnie z przyjaciółmi –
Tomaszem Zanem, Janem Czeczotem,
Józefem Jeżowskim, Onufrym
Pietraszkiewiczem, Franciszkiem
Malewskim – Mickiewicz założył tajne
Towarzystwo Filomatów (Miłośników
Nauki), a następnie Towarzystwo Filaretów
(Miłośników Cnoty).
Stowarzyszenia te, prowadząc
zróżnicowane formy pracy
samokształceniowej, miały na celu
przygotowanie młodzieży do działalności w
różnych dziedzinach życia narodu
pozbawionego własnej państwowości.

Fot.
http://wyborcza.pl/51,75546,3010963.html?i=0

Towarzystwo Filomatów wywarło ogromny wpływ na życie młodego
poety. Zawarł on wówczas przyjaźnie, które przetrwały całe jego życie.
Filomaci dążyli do „naprawy społeczeństwa”, chcieli wyplenić takie
wady jak: egoizm, niemoralność, kłamstwo itp.





Organizacja ta to nie tylko zebrania, to również zabawa, hucznie
obchodzono imieniny każdego z członków. Uczty zdobione
wierszami, spotkania w gronie przyjaciół wskazywały na rolę
literatury, a ściślej poezji i pieśni.
Literackim wyrazem tej atmosfery i doświadczeń stała się m.in.
Pieśń Filaretów, a najogólniejszym programem ideowym
Oda do młodości

Filomaci i Filareci…







Tomasz Zan
Ignacy Domeyko
Adam Mickiewicz
Antoni Edward Odyniec
Jan Czeczot

Fot.
http://de.wikipedia.org/wiki/Philomathenbund



W latach 1819 – 1823 Mickiewicz odpracowuje stypendia ucząc jako słabo opłacany
nauczyciel w szkole średniej w Kownie. Z listów, które Adam wysyłał do
pozostawionych przyjaciół w Wilnie, wynika, iż bardzo cierpiał podczas pobytu tam,
bowiem pisał: „Nuda i nuda, i po trzecie nuda; „same powolności i flakowatości w
głowie”.



Jesienią roku 1820 zmarła jego matka Barbara z domu Majewska.

Fot.
http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/ue142/galeria.html

Nieszczęśliwa miłość
Pierwszą wielką miłością Adama była poznana w roku 1820,
podczas wakacji spędzanych w Tuhanowicach,

Maria Wereszczakówna.

„Poznałem pannę Wereszczakównę dwa dni temu” – pisał Mickiewicz do
przyjaciół. „Ma lat około osiemnastu, ale zda się mniej; nieszpetna,
mówi po francusku i niemiecku – gra i śpiewa nieosobliwie”.

Co poeta widział w tej kobiecie,
skoro później chorował z tęsknoty za nią?
Według przyjaciela Mickiewicza – Ignacego Domeyki – miała ona
w sobie niepowtarzalną prostotę i słodycz, co robiło ogromne
wrażenie na mężczyznach(…), łączyła do tego staranne wychowanie,
znajomość muzyki, języków, ale też literatury ojczystej, włoskiej
i francuskiej. Nie miała w sobie jednak nic szczególnie pociągającego.
Była niską kobietą o okrągłej twarzy, dużych błękitnych oczach
i jasnych włosach. Miała szczególny urok w swych ustach i spojrzeniu
co odzwierciedlało jej charakter duszy.
„Jej piękność nie była w formie, ale w duchu”.

Fot.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_Maryla_Wereszczak%C3%B3wna.jpg

Mickiewicz żył od schadzki do schadzki. Para kochanków musiała ograniczać się
do spotkań po północy.
Niestety, Maria Wereszczakówna zaręczyła się z Wawrzyńcem Puttkamerem.
Hrabia Puttkamer, o kilka lat starszy od Mickiewicza, to były oficer armii napoleońskiej,
zamożny obywatel…

Mickiewicz przyjeżdżał do Tuhanowic
nadal. Obchodzono się tu z nim dobrze, ale
fakt, że mógłby zostać konkurentem do ręki
córki domu, nie wchodził w ogóle w rachubę.
Pojęcia różnic stanowych i majątkowych były
tu głębiej zakorzenione od starych drzew w
ogrodzie tuhanowickim. Nie mógł się jednak
oderwać od tego domu. Nie wyobrażał sobie
szczęścia gdzie indziej.
Gdy wrócił do Kowna bardzo się zmienił.
Zamykał się w swoim pokoju, czytał. Niestety
jego wakacyjne zauroczenie zmieniło się w
tragiczną i przykrą miłość. W 1821 roku Maria
wyszła za mąż za Wawrzyńca co
doprowadziło Mickiewicza do załamania
psychicznego.
Fot.

http://www.klubcharta.zkwp.pl/sztuka/obrazy.html

Mickiewicz obrazuje swoją nieszczęśliwą miłość w wielu wierszach. Oto
fragment jednego z nich,
pt. Niepewność
Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie
płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
Jednakże gdy cię długo nie oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć
żądam;
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń? Czy to jest
kochanie?

Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie
płaczę,

Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
Jednakże gdy cię długo nie oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć
żądam;
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń? Czy to jest
kochanie?

Uwięziony w Kownie, próbował szukać szczęścia i ukojenia w
ramionach Karoliny Kowalskiej, żony doktora Józefa Kowalskiego.
Spokój Mickiewicza jednak zniknął, gdy pojawił się nowy wielbiciel
Karoliny. Pewnego razu poeta rozbił srebrny lichtarz na głowie rywala.
Następnego dnia otrzymał dwa wezwania na pojedynek, jedno od owego
rywala a drugie od męża Kowalskiej. Pani Karolina jednak zdołała
przekonać męża, że to tylko plotki…
Fot. http://genealogia.kresowa.info/index.php?option=com_content&task=view&id=242&Itemid=1







Miłość uosobiona w kochance
kowieńskiej łagodzi rany zadane przez
Marię.
W Kownie wydany zostaje pierwszy tom
Poezji Adama Mickiewicza. Rok
opublikowania, 1822, przyjęto jako datę
początku romantyzmu w Polsce
Swój ból wyraził Mickiewicz również w II i
IV części Dziadów oraz Grażynie
wydanych w 1823 roku

Fot.
http://www.mickiewicz.strona.pl/adam_mickiewicz/tworczosc/mickiewicz_portrety_5.html

Ilustracja do IV cz. Dziadów, jezioro Świteź, ilustracja do ballady…

Fot.
http://www.mickiewicz.smd.org.pl/index.php?id=tworczosc
http://ptpnoz.wnoz.us.edu.pl/images/switez.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz

Po latach Maria w rozmowie z synem Mickiewicza
wspomina…
„Takiż to on teraz jest? Ja go wciąż widzę takim, jakim był
wtenczas, z czarną czupryną, z oczami, które raz były
niebieskie, raz zielonkawe, to znów ciemne i połyskliwe.
Takiż to on teraz jest? Czy bym poznała go?”
„Ja mu zawdzięczam wszystko. Mogłabym rzec, gdyby to nie
było bluźnierstwem, że on mnie stworzył (…) i zgubił. –
Tak, zgubił mnie – pokazał mi kraj, do którego wejść nie
mogłam. Męczyłam się długie lata w daremnym żalu.
Chciałam jechać za nim do Drezna. Chciałam do Rzymu,
wtenczas gdy otrzymałam od niego różaniec, który
zawsze mam przy sobie”.
Ja już także nie jestem tą samą, którą byłam w tamten czas
szczęśliwy. Miałam przed sobą przyszłość całą, ogromną
jak powietrze, teraz mam wszystko za sobą. Żebym choć
mogła usłyszeć raz jeszcze przed śmiercią głos jego.
Żebym mogła zobaczyć twarz jego. Czy to prawda, że
włosy jego są zupełnie siwe, jak moje? (…)
Czy to prawda?”

Fot.
http://mickiewicz.gra.w.interia.pl/mickiewicz/zyciorys/krzyzowka1.htm

Więzienie i zesłanie



W 1823 roku władze carskie trafiły na ślad tajnych organizacji
młodzieżowych, które rozpowszechniły się na całą Litwę.
Aresztowano członków Towarzystwa Filaretów, m. in. Mickiewicza i
osadzono w zamienionym na więzienie klasztorze bazylianów w
Wilnie. Po procesie skazano ich na osiedlenie się w głębi Rosji.

Fot.

http://www.nck.krakow.pl/foto-galeria/archiwum/2003/wilno.htm

Wyrok na spiskowców:


„Dziesięciu członków Towarzystwa Filomatów, którzy
poświęcili się zawodowi nauczycielskiemu, a także
tych Filaretów, którzy okazali się najczynniejszymi w
nagannych dążeniach tego Towarzystwa, nie
pozostawiając w polskich guberniach, w których
zamierzali szerzyć nierozsądny polski nacjonalizm
przy pomocy nauczania, pozostawić p. ministrowi
narodowego oświecenia, ażeby ich użył w wydziale
szkolnym w oddalonych od Polski guberniach,
dopóki nie otrzymają zezwolenia na powrót w strony
rodzinne.”






Z Wilna wyjechał najpierw do Petersburga, a następnie do Odessy i
Moskwy. Tu zetknął się z rosyjskim życiem literackim oraz działalnością
spiskową.
Zaprzyjaźnił się z literatami – spiskowcami: Kondratijem Rylejewem,
Aleksandrem Bestużewem, a także z Aleksandrem Puszkinem.
Bywał w salonach rosyjskiej elity intelektualnej, gdzie zasłynął jako wybitny
improwizator.

Fot.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondrati_Fjodorowitsch_Rylejew
http://www.larici.it/culturadellest/letteratura/puskin/

W czasie wycieczki na Krym (lato 1825) miał okazję zetknąć się z
kulturą orientalną i egzotycznym krajobrazem.

Wszystko to wpłynęło na poszerzenie jego wyobraźni i wrażliwości literackiej. Z bliska
także mógł obserwować potężną machinę carskiego despotyzmu. W warunkach
rosyjskich Mickiewicz dojrzał ideowo i ukształtował się jako romantyczny poeta
narodowy. Przymusowe oddalenie od kraju oraz długie podróże pogłębiały w nim
poczucie wyobcowania i samotniczej misji patriotycznej.
Fot.
http://www.anas.lublin.pl/pliki/slajdykrym/slides/bakczysaraj%20palac%20chana%20.html

http://www.pora.pl/event/monika-stachnik-czapla-krym-od-a-do-z

Doświadczenia okresu rosyjskiego zaowocowały takimi utworami jak:




„Sonety krymskie”
„Konrad Wallenrod”

a w późniejszym czasie:



Dziady cz. III
wiersz „Do przyjaciół Moskali”

Fot.
http://www.marchand.pl/obraz.php?id=233&l=pl

Romantyczne podróże
W maju 1829 roku poecie udało się opuścić Rosję i rozpocząć prawie dwuletnią
wędrówkę po Europie.
Z Petersburga trasa prowadziła przez:
- Hamburg
-Berlin (tu słuchał wykładów Hegla)
- Drezno
-Pragę
-Karlove Vary
-Weimar (słynna wizyta u Goethego)
-Bonn
-Szwajcarię
-Wenecję
-Florencję
- Rzym
- Neapol
-Genewę (spotkanie z Krasińskim)
- Rzym

Powstanie listopadowe








W Rzymie dotarła do Mickiewicza wiadomość o wybuchu powstania w Warszawie.
Było to dla niego przełomowe wydarzenie, w liście do swej przyjaciółki Anastazji
Chlustin pisał:

„ Teraz nic nie robię, jak tylko biegam w dzień i bez celu, a modlę się
wieczorem”.
Poeta był bardzo przejęty losami powstania, śledził doniesienia przedstawiane w
różnych gazetach. Pod koniec grudnia 1830 roku zdecydował się wyjechać do Polski,
aby pomóc powstańcom, niestety wybuch rewolucji w Bolonii w lutym 1831 roku
uniemożliwił mu ten zamiar.
Z Włoch wyjechał dopiero w kwietniu. Obrał bardzo okrężną drogę, podróżował przez
Szwajcarię, Francję i Niemcy, by w końcu w sierpniu przedostać się w okolice
Poznania.
W Wielkopolsce pozostał do wiosny 1832 roku, bawiąc w ziemiańskich dworach.
Tutaj po raz pierwszy „nawdychał się polszczyzny” i zebrał mnóstwo obserwacji, które
spożytkował następnie w Panu Tadeuszu.

Według relacji pamiętnikarskiej wyglądał wtedy następująco:

„… brunet, oczy ciemnozielone, włosy
czarne, nos piękny, w ustach
częsty grymas, a że nosi po
parysku brodę, więc się wydaje jak
uczony Żyd. Fizjonomia nic nie
pokazuje, często zamyślony, a
rzadko wesoły, liberalista wielki,
głęboko uczony”
(A. Turno, zapis w
pamiętniku pod datą 25 grudnia
1831)
Fot.
http://wyborcza.pl/51,97737,3010963.html?i=0

Mickiewiczowi nie udało się przedostać do Królestwa, a powstanie już
się kończyło. Literackim rezultatem tych doświadczeń stały się m.in. Napisane
w 1831 roku wiersze o tematyce powstańczej: Śmierć pułkownika, Nocleg,
Reduta Ordona.

Fot.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe_na_Litwie,_%C5%BBmudzi_i_Bia%C5%82orusi
http://www.polonica.net/Powstanie_Listopadowe.htm
http://www.dawna-suwalszczyzna.com.pl/index.php?dzial=art&m=179

Emigracja. Drezno – Paryż - Lozanna








Wyjeżdżając z gościnnej Wielkopolski do Drezna, poeta podzielił losy wielu
rozbitków powstania i rozpoczął kolejny, typowy rozdział swojej biografii –
przymusową wieloletnią emigrację.
W atmosferze klęski powstania stworzył w Dreźnie w 1832 r. swoje główne
dzieło romantyczne – Dziady część III.
31 lipca 1832 roku przybył z Drezna do Paryża, gdzie z niewielkimi
przerwami spędził resztę tułaczego życia.
Zmęczony emigracyjnym życiem, poddawany wraz z całą emigracją różnym
zakazom i szykanom, wskrzeszał wartość narodowej historii, tworząc Pana
Tadeusza

Fot.
http://univ.gda.pl/~literat/dziadypo/index.htm

Pan Tadeusz został wydany w Paryżu w
1834 roku.
Fot. http://www.oss.wroc.pl/dzialy/rekopisy/rekopisy.html

http://pl.wikisource.org/wiki/Pan_Tadeusz

Fot. http://pl.wikisource.org/wiki/Pan_Tadeusz

Małżeństwo






W lipcu 1834 roku Mickiewicz ożenił
się z Celiną Szymanowską, córką
słynnej polskiej pianistki Marii.
Poeta musiał wybierać: życie z
niekochaną osobą czy pozostanie
samotnikiem do końca życia. Wybrał to
pierwsze. Celina Szymanowska
urodziła sześcioro dzieci. Małżonkowie
przez dłuższy czas utrzymywali się
jedynie z zasiłków i prezentów.
Dopiero cztery lata po ślubie pojawiła
się szansa dla Mickiewicza na
uzyskanie posady profesora
literatury łacińskiej w Lozannie.
Wyjechał do Szwajcarii i po długich
staraniach został przyjęty.

Fot.
http://www.digart.pl/praca/1060424/Celina_Szymanowska.html






Nie zdążył się nawet zadomowić w roli nauczyciela a już dostał wiadomość z Paryża
o ciężkiej chorobie swojej żony.
Dopiero w czerwcu 1839 roku wyjechał z całą rodziną do Lozanny.
Jego wykłady były cenione zarówno przez słuchaczy, władze uczelni oraz
szwajcarskie władze oświatowe.
W Lozannie stworzył poeta cykl wierszy lirycznych, dziś nazywanych lirykami
lozańskimi. Drukiem pojawiły się dopiero w 1860 roku.

Fot. http://fotoforum.gazeta.pl/3,0,816671,2,10.html

Wykłady w College de France


W październiku 1840 roku Mickiewicz opuścił
Szwajcarię i udał się do Paryża, gdzie
zaoferowano mu pracę na nowo powołanej uczelni
– katedry literatur słowiańskich 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, gruby, będzie za
chwilę tak przenikający, że trudno znieść jego
doniosłość.”

Fot.

http://oficyna.ueu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=218

Wykłady w College de France.




Po dwóch latach jego wykłady zaczynały nabierać kolorytu politycznego,
coraz bardziej odbiegał od prawdziwej roli jego wykładów, czyli omówieniu
treści, historii literatury słowiańskiej.
Rząd francuski zareagował na taki bieg wydarzeń dając Mickiewiczowi
urlop, a kiedy odmówił zmiany treści swych wykładów został zwolniony
z katedry.

W kole towiańczyków
Z Andrzejem Towiańskim zetknął się Mickiewicz latem 1841 r. Wkrótce też stał
się wyznawcą jego tajemnej, mistycznej nauki, zapowiadającej rychłą
odnowę Europy, a przed emigrantami otwierającej perspektywę powrotu do
kraju.
Nauki te w wielu punktach były zgodne z przemyśleniami i oczekiwaniami
Mickiewicza.
Jednak w 1846 roku Mickiewicz czując szansę włączenia do europejskich
ruchów niepodległościowych Polski zrywa z ostatecznie z Towiańczykami.

Legion Polski we Włoszech




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 uzyskawszy 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.

Międzynarodowy publicysta





Poeta natomiast powrócił do Paryża, aby podjąć kolejną akcję polityczną.
Wraz z grupą przedstawicieli różnych narodowości założył dziennik Trybuna Ludów.
W ogłaszanych tu artykułach wykładał radykalno-rewolucyjny program społeczny
i polityczny.
Mimo presji policyjnych ukazało się 158 numerów gazety, zawieszonej ostatecznie w
listopadzie 1849 roku.
Mickiewicz został wzięty pod nadzór policji i ostatecznie zwolniony ze stanowiska
profesora w College de France.





Poecie obarczonemu gromadką dzieci i chorą żoną zaczęła zagrażać nędza.
Dopiero w roku 1852 udało mu się otrzymać stanowisko bibliotekarza i
mieszkanie w paryskiej Bibliotece Arsenału.
W tym czasie u jego żony wykryto nieuleczalną chorobę nowotworową. Bardzo
cierpiała, Mickiewicz opisywał przyjacielowi:

„Ona, która rodząc nigdy krzyku nie wydawała, jęczała czasem tak przeraźliwie, że
ją z ulicy słyszano…”


Celina Mickiewicz z domu Szymanowska zmarła 5 marca 1855 roku.

Fot. http://www.kul.lublin.pl/art_10808.html

Ostatnia próba walki o Polskę
Po śmierci żony Mickiewicz zostawił nieletnie dzieci w Paryżu
i jesienią 1855 roku wyjechał do Konstantynopola (Istambułu),
by swoim autorytetem wesprzeć akcję formowania tutaj oddziałów
tzw. kozaków otomańskich, którzy mieli wziąć udział w walce
z Rosją.
Rozgoryczony politycznymi tarciami, zmęczony psychicznie i fizycznie
uległ niespodziewanie atakowi cholery. Pierwsze objawy choroby poeta
odczuwał już pod koniec listopada. Był blady, miał silne bóle. Lekarze tylko
rozkładali ręce, nie podawano mu nawet żadnych lekarstw. W dniu śmierci
Mickiewicza odwiedził jeden z przyjaciół, przekazał on ostatnie słowa poety
„… gdybym wiedział nawet, że 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.”
Fot. http://www.jpol.pl/pisarze/mickiewicz.html

Adam Mickiewicz zmarł

26 listopada 1855 roku w Konstantynopolu

Fot. http://www.recogito.pologne.net/recogito_38/obserwatorium4.htm

Jego zwłoki zostały przewiezione
do Paryża,
gdzie został pochowany
na cmentarzu
Montmorency.
Fot. http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=ak51123

W 1890 roku
prochy Mickiewicza
spoczęły w katedrze
na Wawelu.
Śmierć wieszcza wywarła ogromne
poruszenie i żałobę narodową.

Fot. http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=ak51123

Kalendarium
1798 rok

Mickiewicz przychodzi na świat w Zaosiu k. Nowogródka

1807 rok

Rozpoczęcie nauki w szkole dominikańskiej w Nowogródku

1812 rok

Śmierć ojca Mikołaja Mickiewicza

1815 rok

Ukończenie szkoły w Nowogródku.
Immatrykulacja na Uniwersytecie Wileńskim.

1817 rok

Mickiewicz wraz z przyjaciółmi zakłada Towarzystwo Filomatów

1819 rok

Egzamin magisterski. Praca nauczyciela w Kownie. Wakacje w
Tuhanowicach, spotkanie z Marią Wereszczakówną.

Pierwsze ballady

1820 rok

Śmierć matki Barbary.

Oda do młodości

1821 rok

Maria wychodzi za mąż za Wawrzyńca Puttkamera.

Wiersz Żeglarz

1822 rok

Śledztwo w sprawie Filaretów.

I tom Poezji (Ballady i romanse)

1823 rok

Aresztowanie Mickiewicza, Zana i innych.

II i IV cz. Dziadów , Grażyna

1824 rok

Wyjazd Mickiewicza z innymi zesłańcami w głąb Rosji.

1825 rok

Podróże: Odessa, Krym, Moskwa

1826-28 rok

Pobyt w Moskwie i Petersburgu.

1829-30

Wyjazd z Rosji. Podróże po Europie.

1831 rok

Podróż do Wielkopolski, próba przekroczenia granicy.

Śmierć pułkownika, Reduta Ordona

1832 rok

Emigracja: Drezno, Paryż

Dziady część III

1834 rok

Ślub Celiny Szymanowskiej z Mickiewiczem.

Pan Tadeusz

1838 rok

Wyjazd do Lozanny, choroba żony

Sonety krymskie, Konrad Wallenrod

1839 rok

Wykład inauguracyjny na katedrze literatury łacińskiej w
Lozannie

1840 rok

Powrót do Paryża. Nominacja na katedrę języka i literatury
słowiańskiej w College de France.

1848 rok

Próba utworzenia Legionu Polskiego.

1849 rok

Wychodzi pierwszy numer Trybuny Ludów.

1852 rok

Ostateczna decyzja o pozbawieniu Mickiewicza katedry w
College de France.
Stanowisko bibliotekarza w paryskiej Bibliotece Arsenału.

1855 rok

Śmierć Celiny Mickiewiczowej.
Wyjazd Mickiewicza na Wschód.
Śmierć w Konstantynopolu.

Liryki lozańskie

Skład zasad

