Józef Ignacy Kraszewski
Biografia
Urodził się w Warszawie 28 lipca 1812 roku. Dorastał pod opieką babki oraz prababki w
Romanowie. Jego ojciec był chorążym. Zdobywał wykształcenie w różnych szkołach, maturę
zdał w roku 1829. W tym samym okresie rozpoczął się ważny dla niego czas studiów.
Kraszewski wybrał kierunek medyczny na Uniwersytecie Wileńskim. Jego życie studenckie
obfitowało w epizody związane z nielegalną działalnością autora. Został on aresztowany, a
także skazany na przymusowe pozostanie w Wilnie.
W roku 1833 opuszcza to miasto i kieruje się do miejscowości Dołhe. Tam też pod okiem ojca
uczy się gospodarki. W roku 1838 bierze ślub z Zofią Woroniczówną. Zmienia on miejsca
zamieszkania, aż trafia do Żytomierza.
W mieście tym prowadzi działalność kulturalną, jak i filantropijną. Udaje się także w podróż po
Europie. Kraszewski trafia także do Krakowa, nie dostaje tam jednak wymarzonej pracy.
Próbuje także kariery drukarza, zakłada własne czasopismo. Pisarz umiera w roku 1887.
Twórczość
Józef Ignacy Kraszewski był człowiekiem żywo zainteresowanym historią. Jego pasja
przejawiała się także w jego twórczości. Przymusowy pobyt na Wilnie obfitował w badania
poczynione na ten temat. Warto jednak dodać, że wydane wówczas prace nie były jedynymi
dziełami nawiązującymi do tematyki historycznej. Przykładem jest znana „Stara Baśń”, która
stanowi jedną z cyklu powieści przedstawiających dzieje dawnej Polski wraz z ukazaniem
bogatej obyczajowości oraz religijności.
Inne tego typu powieści to między innymi „Waligóra: powieść historyczna z czasów Leszka
Białego”, „Matka królów: czasy Jagiełłowe” czy „Król Piast: Michał książę Wiśniowiecki”.
Inspiracją dla Kraszewskiego były także jego podróże. Był on autorem wspomnień, które
koncentrowały się na okolicach Odessy.
Twórczość Kraszewskiego obejmowała także treści polityczne. Pod pseudonimem tworzył on
dzieła odnoszące się do Powstania Styczniowego. Autor tworzył także poezję oraz
współpracował z gazetami. Na swoim koncie miał między innymi współpracę z „Gazetą Polską”
czy „Tygodnikiem Petersburskim”. Warto dodać, że Józef Ignacy Kraszewski przejawiał także
działalność w dziedzinie sztuk plastycznych.

