
Juliusz Słowacki 



 Juliusz Słowacki - (urodzony 4 września 

1809 w Krzemieńcu, zmarł 3 kwietnia 1849 w Paryżu), 

jeden z najwybitniejszych poetów 
polskich doby romantyzmu.  

 Obok Adama Mickiewicza                          
i Zygmunta Krasińskiego uważany                                    
za największego poetę polskiego 
romantyzmu (zaliczany do grona 
tzw. Trzech Wieszczów). 

 



 1825-1828 studiował prawo na Uniwersytecie 
Wileńskim. 

 1829 wyjechał do Warszawy i podjął pracę jako 
aplikant w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. 

 1831 zatrudniony w Biurze Dyplomatycznym Rządu 
Narodowego, wyjechał do Drezna, skąd udał się jako 
kurier dyplomatyczny do Londynu i Paryża, gdzie 
osiadł po zakończeniu misji. 

 1832-1836 przebywał w Genewie, co miało wpływ                 
na jego twórczość, np. poemat miłosny W Szwajcarii 
(wydany 1839). 



 1836 odbył podróż do Włoch, skąd wyruszył do Grecji, 
Egiptu i Palestyny (Podróż do Ziemi Świętej z 
Neapolu,  

 1836-1839, wydanie pośmiertne w całości 1866). 
1838 powrócił do Paryża.  

 Poeta zmarł na gruźlicę i został pochowany na 
cmentarzu Montmartre. 

 W 1927 roku jego prochy przewieziono do kraju                     
i złożono obok Mickiewicza w krypcie na Wawelu. 

 



Grób poety na cmentarzu 
Montmartre w Paryżu 

Krypta ze szczątkami 
Słowackiego na Wawelu 



 Urodził się w Krzemieńcu w południowo-wschodniej części 
dawnej Polski. Jego ojciec, Euzebiusz, był profesorem 
literatury w Liceum Krzemienieckim i Uniwersytecie 

Wileńskim. Matka Słowackiego, Salomea Becu, po śmierci 
męża zajmowała się wychowywaniem syna. Dzięki niej                

w dzieciństwie i wczesnej młodości miał szeroki kontakt                 
z ówczesną elitą intelektualną. 

Dworek i muzeum  
Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu 



Salomea Słowacka, matka poety                 Euzebiusz Słowacki, ojciec poety 
 



  Juliusz Słowacki po studiach 
prawniczych w Wilnie  i krótkim 
pobycie w stolicy Polski wyjechał 
do Paryża z misją Rządu 
Narodowego. Pozostał                           
na emigracji we Francji.                         
Na początku 1830 roku                            
w roczniku ”Melitele”  

 zadebiutował bezimiennie 
powieścią poetycką Hugo.  



  

UCIECZKA  

   

„Młoda dziewica dziś w klasztornym murze  

Bogu na całe poświęcona życie;  

Gdy odrzucała świeże wianku róże,  

Łzy z pięknych oczu płynęły obficie;  

Gdy pod całunem legła na marmurze,  

Ustało prawie drżące serca bicie;  

Łzy już nie płyną, lecz bladość straszliwa,  

Jak w chwilę  śmierci, jej lica pokrywa.”(…) 

Przeczytaj on-line: 
• https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowacki-hugo.html 
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  Utwory Słowackiego, zgodnie                    
z duchem epoki i ówczesną sytuacją 
narodu polskiego, podejmowały istotne 
problemy związane z walką narodowo-
wyzwoleńczą, z przeszłością narodu                  
i przyczynami niewoli, ale także 
uniwersalne tematy egzystencjalne. 
Jego twórczość wyróżniała się 
mistycyzmem, wspaniałym bogactwem 
wyobraźni, poetyckich przenośni                    
i języka.  



   

Mimo iż Słowacki żył 
zaledwie 40 lat, jego 
twórczość literacka była 
obfita i różnorodna; poeta 
pozostawił po sobie 13 
dramatów, blisko 20 
poematów, setki wierszy, 
listów oraz jedną powieść.  

Kamień upamiętniający 
Juliusza Słowackiego w 

Warszawie, w miejscu gdzie 
stała kamienica w której                  

w latach 1829 – 1831 mieszkał 
poeta. 



Najsłynniejsze utwory Juliusza Słowackiego: 

 Wiersze: Oda do wolności (1830), Grób Agamemnona 
(1839), Hymn (1836), Rozłączenie (1838), Sowiński                
w okopach Woli (1844), Testament mój (1840). 

 Powieści poetyckie: Jan Bielecki (1830), Lambro 
(1832), Żmija (1831). 

 Poematy: Anhelli (1838), Beniowski (1846), Ojciec 
zadżumionych (1836), W Szwajcarii (1838). 

 Dramaty: Balladyna (1834), Fantazy (1844), Kordian 
(1833), Lilla Weneda (1839), Mazepa (1839), Mindowe 
(1839). 

 



 Jeden z najbardziej znanych dramatów Juliusza Słowackiego - opowieść              
o dwóch siostrach, Alinie i Balladynie, które, by rozstrzygnąć spór o 
rękę księcia Kirkora postanawiają nazbierać w lesie malin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przeczytaj on-line: 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/balladyna.pdf 
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 „Smutno mi, Boże! - Dla mnie na zachodzie 

Rozlałeś tęczę blasków promienistą; 
Przede mną gasisz w lazurowéj wodzie 
Gwiazdę ognistą... 
Choć mi tak niebo ty złocisz i morze, 
Smutno mi, Boże! 
 
Jak puste kłosy, z podniesioną głową 
Stoję rozkoszy próżen i dosytu... 
Dla obcych ludzi mam twarz jednakową, 
Ciszę błękitu. 
Ale przed tobą głąb serca otworzę, 
Smutno mi, Boże! 
 
Jako na matki odejście się żali 
Mała dziecina, tak ja płaczu” (...)  

Przeczytaj on-line: 
• https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hymn-o-zachodzie-slonca-na-morzu.html 
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„Cierpienia moje i męki serdeczne, 
I ciągłą walkę z szatanów gromadą, 
Ich bronie jasne i tarcze słoneczne, 
Jamy wężową napełnione zdradą 
Powiem… wyroki wypełniając wieczne, 
Które to na mnie dzisiaj brzemię kładą, 
Abym wyśpiewał rzeczy przeminięte 
I wielkie duchów świętych wojny święte.” 
(…) 

Przeczytaj on-line: 
• https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krol-duch.html 
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 „Lecz zaklinam - niech 
żywi nie tracą nadziei  

 I przed narodem niosą 
oświaty kaganiec;  

 A kiedy trzeba, na 
śmierć idą po kolei,  

 Jak kamienie przez 
Boga rzucone na 
szaniec!”     

Przeczytaj on-line: 
• https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/testament-moj.html 
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„Więc będę śpiewał i dążył do kresu; 
Ożywię ogień, jeśli jest w iskierce. 
Tak Egipcjanin w liście z aloesu 
Obwija zwiędłe umarłego serce; 
Na liściu pisze zmartwychwstania słowa; 
Chociaż w tym liściu serce nie ożyje, 
Lecz od zepsucia wiecznie się zachowa, 
W proch nie rozsypie… Godzina wybije, 
Kiedy myśl słowa tajemną odgadnie, 
Wtenczas odpowiedź będzie w sercu  
— na dnie.” (…)  
       

 Przeczytaj on-line: 
• https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kordian.html 
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 Najważniejszą kobietą w życiu wieszcza była matka – 
Salomea Słowacka–Bécu. Jest znana w literaturze 
dzięki licznym, adresowanym do niej listom syna. 

 Młodzieńcze miłości poety to m.in.  

   Ludwika Śniadecka oraz Maria Wodzińska. 

 



 Słowacki uchodził w swoich czasach 
za dandysa - był znany ze swoich 
starannie dobranych strojów. 
Szczególnie cenił sobie piękne 
rękawiczki i kamizelki, a bez swoich 
słynnych kołnierzy nie byłby sobą. 

 

 Z upodobaniem palił cygara, co było zgubne dla jego 
suchotniczego organizmu.  

 

 Z powodzeniem inwestował na giełdzie. 

 



MIŁOSŁAW 

LUBLIN 

WROCŁAW 

WARSZAWA 



 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Slowacki-Juliusz;3976544.html 

 https://www.osmol.pl/krzemieniec-swietnosc-minela-wraz-z-polskoscia/ 

 https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/balladyna.pdf 

 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kordian.html 

 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/testament-moj.html 

 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hymn-o-zachodzie-slonca-na-morzu.html 

 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krol-duch.html 

 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowacki-hugo.html 

 Zdjęcia: zasoby Internetu 

 

 

 

 

 

GALERIA PISARZY 

Juliusz Słowacki 
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