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Władysław Syrokomla

właściwie Ludwik Władysław Franciszek
Kondratowicz herbu Syrokomla.

Urodzony 29 września 1823 r. w Smolhowie.

Zmarł 15 września 1862 r. w Wilnie.

Polski poeta oraz tłumacz epoki romantyzmu.
Przekładał dzieła wybitnych twórców,
takich jak np. Goethe czy Berenger.



Smolhów,  Białoruś

Lata po latach jak woda płyną,
Czas już do wzrostu twojego bliski —
Czémże ty będziesz, mała dziecino,
Kiedy wynijdziesz z twojéj kołyski? 

RYMY ULOTNE- Do niemowlęcia



Czas nauki

Od 10 do 14 roku życia kształcił 

się w szkole prowadzonej                           

przez dominikanów w Nieświeżu

oraz w późniejszym czasie                       

w Nowogródku. 

Nieśwież, Białoruś

Nowogródek, Białoruś

Niestety, problemy finansowe zmusiły go do rezygnacji z edukacji. 

Zaczął pracę jako kancelista w dobrach Radziwiłłów.



O poeto ptaszy! czarodzieju kniéj,
Piéj do duszy naszéj, piéj słowiku, piéj,
Przemień serce, przemień, uroń piosnkę twą,
Nasze serce krzemiéń, nasze oczy — szkło…
Bo nad nami pono zimne chmury szły,
Odrętwiły łono, zamroziły łzy.

RYMY ULOTNE- Westchnienie majowe

Lata młodzieńcze

Jako 21- letni młodzieniec 16 kwietnia 

zawarł związek małżeński  z Pauliną 

Mitraszewską, z którą miał czwórkę dzieci. 

W latach 1844-1853 mieszkał przez pewien 

czas w Załuczu nad Niemnem. 

Borejkowszczyzna –

wioska na Litwie w okręgu wileńskim

Od 1853 roku był dzierżawcą 
Borejkowszyzny pod Wilnem. 



Borejkowszczyzna Syrokomli

Borejkowszczyzna- nazwa wsi wywodzi 

się z języka polskiego. Położona jest 14 km    

od stolicy Litwy Wilna. Drewniany dworek 

stojący tam w 1853 roku został 

wydzierżawiony przez Syrokomlę. 

Miejsce to było dla Władysława niezwykle 

inspirujące, co sprzyjało Jego twórczości. 

W bardzo krótkim czasie osiągnął sukces 

i stał się wybitnym, rozpoznawalnym  

na Litwie poetą. Wielu wydawców 

zabiegało  o Jego utwory…

Tu był szczęśliwy… 



Muzeum Władysława Syrokomli
W starym dworku                                             

w Borejkowszczyźnie znajduje się 

obecnie muzeum Jego pamięci. 

Są tam organizowane przeróżne 

warsztaty, spotkania, wycieczki, 

imprezy poetycko- muzyczne. 

Doskonale w tym miejscu można 

odczuć ducha polskości.



Znamienici goście

Władysława Syrokomlę w Jego dworku 

odwiedziło wiele ważnych osobistości. 

Michał Baliński-
historyk i pisarz

Ignacy Chodźko-
powieściopisarz

Antoni Edward Odyniec-
poeta

Stanisław Moniuszko-
kompozytorWincenty Dmochowski-

malarz



Syrokomla tworzył często swoje 

utwory w ogrodzie pod starą 

jabłonią przy kamiennym stole. 

Opisał to w wierszu 

pt. „Borejkowszczyzna’’.



Dojrzałość

W 1857 roku poeta przeprowadził 

się do stolicy Litwy,  Wilna. 

Brał udział  w manifestacjach 

patriotycznych. 

Poetę cechowała postawa typowego bohatera romantycznego.

Żądał od świata czegoś więcej… Popadał w stany depresyjne

spowodowane nieszczęśliwą miłością.



Połączyło ich Wilno i twórczość

Władysław Syrokomla-

lirnik wioskowy

Stanisław Moniuszko-

ojciec polskiej opery narodowej

Pierwsze pieśni do „Śpiewnika” Moniuszko zaczął gromadzić po 1840 roku. W tym 

okresie pisał je, korzystając między innymi z tekstów poety Władysława Syrokomli. 



Pisarstwo

— Tu piją i gwarzą, ty jeden w téj wrzawie,
Wyglądasz jak jeniec w niewoli; —
Weź czarkę, weź lulkę, siądź tutaj na ławie,
I powiedz, co tobie tak boli?
Ni dzwonek, ni trąbka, ni kraśne dziewczęta,
Nie mogą rozerwać twéj nudy;
Dwa lata tu żyjesz, a nikt nie pamięta
Ażebyś był wesół jak wprzódy…

GAWĘDY- Pocztylion

W 1844 roku zdobył laury oraz popularność 

dzięki gawędzie poetyckiej pt. „Pocztylion”. 

W swoich utworach odnosił się ironicznie 

do rzeczywistości, mentalności oraz zwyczajów 

szlacheckich. Dzięki ironii, którą zawarł 

w swoich dziełach, czytelnik mógł 

zaobserwować inną wizję świata.



Władysław Syrokomla pisał gawędy. 

Zazwyczaj bohaterami występującymi 

w nich była szlachta  oraz chłopi. 

Pomimo tego, iż utwory są dość proste 

i wydają się być banalne- niosą 

wspaniały przekaz, naukę, 

która utkwi w pamięci na długo. 

Najbardziej znana gawęda nosi tytuł 

„Urodzony Jan Dęboróg”- powstała 

w 1852 roku.

Syrokomla tworzył także poematy, były one zbliżone do gawęd.

W poematach autor często odnosił się do epoki średniowiecznej .



Kres życia

Poeta zmarł 15 września 1862 r. 

w Wilnie. W uroczystym kondukcie 

pogrzebowym trumnę nieśli młodzi 

ludzie, ubrani w stroje narodowe, 

czamarki i konfederatki.

Cmentarz Na Rossie, Wilno

Grób poety

W pogrzebie wzięło udział 

kilkanaście tysięcy ludzi. 

Pochowany został w Wilnie 

na Cmentarzu na Rossie.



Piąty zawodnik…
Syrokomla jest w Polsce nieco zapomniany. Wśród twórców                       

polskiego romantyzmu wymienia się Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego.                                

Mówi się też o Norwidzie... 

„Według mego pojęcia 

Władysław Syrokomla 

byłby piąty w tym szeregu” –

mówi dr Józef Szostakowski-

kustosz Muzeum 

Władysława Syrokomli 

w Borejkowszczyźnie. 

„No, ale kto pamięta 

piątego zawodnika” – żartuje. 

«Kraju mój, kraju! czego ja łzy ronię
Za dzikiem niebem, za pustkowiem naszém?

Czemu w bogatéj i kwitnącéj stronie
Tęsknię za moim chruścianym szałaszem?
(…)

Świat ten széroki i pięknie na świecie,
Lecz nié ma ziemi nad moją ziemicę…»

RYMY ULOTNE- Muzyka
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