
Adam Mickiewicz (1798-1855) jest uznawany  

za jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy. 

Pochodził w okolic Nowogródka na Litwie, 

młodość spędził w Wilnie, gdzie studiował. Był 

jednym z założycieli i aktywnym działaczem 

tajnego patriotycznego Towarzystwa Filomatów, 

za co został aresztowany wraz z grupą przyjaciół 

 i uwięziony. Po opuszczeniu Rosji podróżował  

po Europie. 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 roku objął katedrę języków słowiańskich w Collège de France. 

Ze względu na pozycję społeczną i aktywność w polskich środowiskach 

patriotycznych Adama Mickiewicza uznaje się powszechnie za czołowego 

reprezentanta tzw. Wielkiej Emigracji. W czasie Wiosny Ludów (1848) utworzył  

we Włoszech legion polski. Po powrocie do Paryża został współzałożycielem 

 i redaktorem pisma Trybuna Ludów. Zmarł w Konstantynopolu, gdzie 

organizował oddziały mające walczyć z carską Rosją. Ciało zostało przewiezione  

do Paryża i w 1855 pochowane na cmentarzu Les Champeaux w Montmorency, 

 a w roku 1890 przeniesione na Wawel, co dało sposobność do manifestacji 

patriotycznej. Jego mesjanizm słowiański miał duże znaczenie dla kształtowania się 

świadomości narodowej w krajach Europy środkowej i wschodniej, pozbawionych 

własnej państwowości. Twórczość Mickiewicza wywarła trwały wpływ na polską 

kulturę: na świadomość zbiorową, literaturę i sztukę. Przez dwa wieki była stałym 

elementem edukacji literackiej i wychowania patriotycznego.  Jego poezja 

oddziaływała na język i wyobraźnię, znalazła nawet miejsce w mowie potocznej. 

Żyjący w tej samej epoce poeta Zygmunt Krasiński powiedział o nim: My z niego 

wszyscy.  Literatura XIX i XX wieku pełna jest metafor, cytatów i aluzji do dzieł 



Mickiewicza. Inspirował m.in. takich twórców, jak Juliusz Słowacki, Bolesław Prus, 

Stanisław Wyspiański, Stefan Żeromski. Nawiązują do niego współcześni poeci, jak 

Czesław Miłosz czy Tadeusz Różewicz. Utwory Mickiewicza, w całości lub  

we fragmentach, były wielokrotnie przekładane na ponad 20 języków. Mickiewicz 

inspirował także malarzy i grafików (ilustracje do jego utworów wykonywali  

m.in. Gerson, Andriolli, Smokowski, Lesser), kompozytorów (muzykę pisali  

m.in. Chopin, Moniuszko, Szymanowski, Paderewski, Czajkowski, Rimski-

Korsakow). Jako symbol Poety-Wieszcza Narodowego, był tematem portretów, 

rysunków i medalionów. Najsłynniejsze pomniki  znajdują się obecnie  

w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu i w Paryżu. 


