
Prezentacja- Juliusz Słowacki

Dzień Dobry, 
chciałabym 

przedstawić na tej 
prezentacji jednego z 
Polskich Wieszczy. 

Wielkiego 
dramatopisarza i poetę- 
Juliusza Słowackiego
~Maja Lewandowska



Dzieciństwo

● Na świat przyszedł czwartego września na Wołyniu w 
miejscowości „Krzemieniec”. Jego rodzicami byli:
Euzebiusz- Profesor literatury w Krzemienieckim liceum oraz 
uniwersytecie Wileńskim.
Salomea- Córka zarządcy Gimnazjum Wołyńskiego w 
Krzemieńcu.

● Juliusz musiał wychowywać się bez ojca. Zmarł na gruźlicę, 
kiedy był on jeszcze dzieckiem. Po śmierci Euzebiusza 
Słowackiego Salomea samotnie wychowywała syna. Ich relacje 
były bardzo silne. Możemy to wywnioskować na podstawie 
twórczości poety, adresowanej do mamy, jednak zamiłowanie do 
literatury i talent pisarski odziedziczył po tacie

● Salomea wyszła za mąż ponownie w 1818. Jej drugim mężem 
został wysoko postawiony lekarz- Augusto Bécu, który był 
również wdowcem, jak pani Salomea.



Dorastanie

● Mama przyszłego poety prowadziła później w Wilnie 
salonik literacki. Dzięki temu Juliusz już od 
dzieciństwa miał kontakt z elitą intelektualną, poznał 
tam m.in. Ludwikę Śniadecką, w której zakochał się 
bez wzajemności oraz Adama Mickiewicza.

● W 1928 przyszły wieszcz ukończył studia prawnicze 
oraz wyjechał do warszawy w sprawie pracy, po czym 
rok później napisał powieść literacką „Hugo”.

● Kiedy wybuchło powstanie listopadowe (1830) Juliusz 
nie angażował się w nie walką, ale wspierał Polaków 
swą poezją. Napisał na przykład: „Hymn”, „Kulig”, 
„Oda do wolności”





Początki przygód z pisarstwem
● W roku 1832 roku Słowacki opublikował dwa tomiki Poezji, składające 

się z powieści poetyckich i dwóch dramatów, które nie przyniosły mu 
sławy, na którą tak oczekiwał, wręcz przeciwnie, spotkały się z 
obojętnością. 

● Wpłynęła na to niewątpliwie sytuacja polskich emigrantów 
przeżywających wciąż narodową żałobę po upadku powstania 
listopadowego oraz kult Adama Mickiewicza, którego Dziady i inne 
dzieła wyznaczały obowiązujące wzorce polskiej literatury narodowej.

●  Słowacki nie chciał się im jednak podporządkowywać. Chciał podążać 
własną drogą twórczą, walczyć o swą niezależność artystyczną i uznanie 
czytelników. Kroplą przelewającą czarę goryczy była obraza matki 
Słowackiego przez Mickiewicza, który pod postacią Doktora 
sportretował w III cz. Dziadów ojczyma poety, przedstawiając go jako 
zdrajce.

●  Zniechęcony takim przyjęciem jego utworów ze strony Polaków udał 
się do Genewy.



Podróże i dzieła

● Podczas pobytu w Szwajcarii poeta napisał jedne z 
jego bardziej znanych dzieł „Kordian” (1833r.) 
oraz „Balladyna” (1834r.)

● W roku 1836 roku zwiedzał Egipt, Grecję, Syrię, 
Włochy Liban i Palestynę. Podczas tej podróży 
stworzył tzw. Poemat Dygresyjny- „Podróż do 
Ziemi Świętej z Neapolu”.

.



Ostatnie dzieje Juliusza

● Ostatnim utworem, w którym stykamy się ze 
Słowackim - romantycznym indywidualistą, jest 
poemat dygresyjny "Beniowski" (1841). Pisząc 
go, wzorował się on na "Don Juanie" George'a 
Gordon'a Byrona oraz "Eugeniuszu Onieginie" 
Aleksandra Puszkina.

● W 1842 roku przystąpił on do „Koła Sprawy 
Bożej” utworzonego przez pana Andrzeja 
Towiańskiego. O dziwo w kole tym był również 
Adam Mickiewicz.



Śmierć Juliusza Słowackiego

● Wieszcz zmarł na gruźlicę 3 kwietnia 1849 
roku. Żył 40 lat. Został pochowany na 
paryskim cmentarzu Montmarte. Jednak 
1929 roku jego ciało zostało ściągnięte do 
Polski i zostało złożone na Wawelu. Dla 
wielu Polaków uroczyste sprowadzenie 
zwłok Słowackiego do Polski było 
manifestacją patriotyczną. Dodam, że 
mierzył 187 cm.



Przypisy
● https://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_S%C5%82owacki
● https://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_S%C5%82owacki
● https://pl.wikipedia.org/wiki/Salomea_S%C5%82owacka
● https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/38326-juliusz-slowacki-hymn-bogarodzico-dziewico.html
● https://polska-poezja.pl/juliusz-slowacki
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