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Tu plakat 



Juliusz Słowacki – wybitny poeta i 
dramaturg okresu romantyzmu. 

Jego twórczość to najwyższej próby romantyzm 
o wymiarze europejskim. Jest to literatura 
otwarta na świat i inne kultury, ale nieuciekająca 
od tematów lokalnych, łącząca polską kulturę i 
historię z kręgiem antycznej cywilizacji greckiej, 
pełna fantastyki i wizjonerstwa.  

 



Miasto rodzinne 

Juliusz Słowacki urodził się 4 września 1809r. w 
Krzemieńcu na Podolu (obecna Ukraina). Syn 
Salomei i Euzebiusza Słowackich. 



Edukacja 

W 1819r. Juliusz Słowacki zaczął edukację w gimnazjum 
krzemienieckim, w lipcu ukończył gimnazjum wileńskie. 
W Wilnie wstąpił na wydział nauk moralnych i 
politycznych. Rozpoczął studia prawnicze, tam też 
poznał swoją pierwszą miłość – Ludwikę Śniadecką. W 
1827r. zdał egzaminy uniwersyteckie i powrócił do 
Krzemieńca, uczył się języka angielskiego. 

 



Działalność polityczna 

W 1829 r. zaczął pracę w Komisji Rządowej w 
Warszawie, gdzie stał się świadkiem , m. in.: koronacji 
cara Mikołaja I na króla Polski, sądu działaczy 
Towarzystwa Patriotycznego, oraz Powstania 
Listopadowego. Tutaj też debiutował – napisał cztery 
wiersze. 

 



„Żem był jak pielgrzym, co się w 
drodze trudzi”(„Hymn” ) – podróże 

• 1832 – 1836 pobyt w Szwajcarii 

• 1836 – 1838 wyprawa na Wschód – pobyt w Grecji, 
Aleksandrii, Kairze, Afryce (dolina Nilu), Tebach, 
Ziemi Świętej, Damaszku, Bejrucie, Libanie, na Sycylii, 
we Florencji, w Paryżu 



„Testament mój” 

Juliusz Słowacki zmarł 3 kwietnia 1849r., a jego ciało 
spoczęło na cmentarzu Montmartre w Paryżu. 

  



Najważniejsze dzieła Juliusza 
Słowackiego 
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Dziękujemy za uwagę! 
 
 

 

 

„Dlaczego Słowacki wzbudza w nas zachwyt i 
miłość? (…) Dlatego, panowie, że Słowacki wielkim 
poetą był!” (Witold Gombrowicz Ferdydurke) 


