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Teatr i dramat młodopolski
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Polski
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Stanisława Wyspiańskiego
Spotkania ze sztuką
Artyści w służbie reklamy
2. KOMUNIKACJA I ŻYCIE
Jak komponować logiczną i skuteczną wypowiedź?
Rozpoznawanie argumentów
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Romantyczny indywidualizm

Poranek po nocnej burzy
Johan Chris an Dahl, Poranek po nocnej burzy, 1819, olej na płótnie, Neue Pinakothek, Monachium, domena publiczna

Romantyczny indywidualizm stanowił rodzaj buntu i wyrastał ze sprzeciwu wobec
tradycyjnych ról przypisywanych jednostce w społeczeństwie, które kojarzyło naturę
ludzką z tym, co ogólne, społeczne, masowe, ogólnodostępne, powszechne. Istotę
człowieka zaczęto dostrzegać w nim samym.
Jednym z pierwszych aktów buntu w dziejach ludzkości, dokonanym na szeroką skalę, była
rewolucja francuska. W jej wyniku doszło do zmian, które „złamały” ciągłość dziejów
i unicestwiły tradycyjne relacje międzyludzkie. Człowiek zagubił się w społecznym,
politycznym i moralnym zamęcie: stracił wiarę w wartość zasad, norm i pojęć. Zwrócił się
wówczas do własnego wnętrza i zaczął odkrywać siebie.
Już wiesz
1) Przypomnij sobie, na czym polegały oświeceniowy racjonalizm i empiryzm.
2) Przygotuj słownikowe deﬁnicje pojęć: bohater romantyczny, indywidualizm, bunt,
szaleństwo.
3) Zgromadź zdjęcia (portrety) dawnych i współczesnych indywidualistów. Uzasadnij
swój wybór.

4) Zbierz podstawowe informacje na temat życia i twórczości Johanna Wolfganga
Goethego [czyt. johana wolfganga getego] oraz George’a Gordona Byrona [czyt. dżordża
gordona bajrona].

Romantyczna ﬁlozoﬁa egzystencji

Wrak Minotaura
William Turner, Wrak Minotaura, 1810, olej na płótnie, Museu Calouste Gulbenkian, Lizbona, domena publiczna

Romantyzm (ang. romantic – ‘malowniczy, nastrojowy, pobudzający do marzeń’; ang.

romanticism, fr. romantisme) to prąd umysłowy i artystyczny, który zakorzenił się w Europie
w latach 90. XVIII wieku i trwał do końca lat 40. lub – w niektórych literaturach
narodowych – do 50. XIX wieku.
Założenia ideowe i ﬁlozoﬁczne romantyzmu europejskiego związane były z przemianami
społeczno‐politycznymi, jakie przyniosła rewolucja francuska, w tym z wpisaną w te
przemiany dyskusją na temat roli narodu i wolności. Ważną rolę w kreowaniu romantycznej
wizji świata odegrało także przewartościowanie poglądów oświeceniowych, związanych
m.in. z myśleniem racjonalistycznym i empiryzmem. Romantyk poznawał świat poprzez
uczucie, wiarę, intuicję oraz spontaniczną wyobraźnię. Rzeczywistość traktowano jako
uniwersum – żywy i zmieniający się organizm. Również żyjącą, odczuwającą i uduchowioną
całością była natura.

Romantyczna ﬁlozoﬁa egzystencji człowieka zakładała jego zakorzenienie w kosmosie,
mówiła o jedności człowieka i natury oraz uwypuklała irracjonalną siłę człowieczej
podświadomości i duszy. Wypracowano zatem ideę człowieka, który nie tylko będzie
poznawał świat, ale też czuł i doznawał głębokie wewnętrzne przeżycia. Taka odmiana
indywidualizmu promowała nieustanny konﬂikt człowieka z otaczającą go rzeczywistością,
postawę buntu i przeciwstawianie się utrwalonym normom społecznym. Z drugiej strony
zakładała też tworzenie.Jednostka wyposażona w takie cechy (np. buntownika, zapaleńca,
ale i szaleńca) – wyjątkowa i wybitna oraz czująca więcej niż inni – była szczególnie
predestynowana do walki ze skostniałymi wzorcami myślenia. Zawsze jednak w duchu
społecznego dobra, w imieniu jakiejś zbiorowości.
Istotną rolę w kształtowaniu światopoglądu epoki odegrała sztuka. Romantyczna koncepcja
twórczości za najdoskonalszą formę poznania uważała poezję. Liryka była najbardziej
niezwykłym wyrazem mocy artystycznej. Poeta – jednostka wyjątkowa – miał wyrażać w niej
swój niepowtarzalny, tajemniczy głos „wnętrza”. Literatura stała się zatem jedną
z najlepszych, najoryginalniejszych form ekspresji; głosiła prawdy i wyrażała pragnienia
zbiorowości. Pisarz natomiast, jako geniusz, stał się duchowym przywódcą i narodowym
prorokiem, co np. w literaturze polskiej przełożyło się na koncepcję wieszcza narodowego.
Oprócz narodowych proroctw wieszcz miał także ukazywać tragiczną w swej istocie
kondycję ludzką. Jednostka twórcza w społeczeństwie stawała się nadrzędna ze względu na
moc wyobraźni i natchnienia, z drugiej strony twórca potraﬁł ukazywać postawę dystansu
wobec własnej roli i sytuacji życiowej.
Ważne!
Najważniejsze założenia estetyczne, ﬁlozoﬁczne i kulturowe romantyzmu czerpały
z następujących wzorców:
1. Literatura Północy.
2. Narodowe tradycje średniowieczne.
3. Tradycja szekspirowska.
4. Orientalizm.
5. Odwołania do Biblii.
6. Kultury peryferyjne i prowincjonalne.

Ewolucja romantycznego indywidualizmu

Wędrowiec nad morzem mgły [fragment]
Caspar David Friedrich, Wędrowiec nad morzem mgły [fragment], 1818, olej na płótnie, Hamburger Kunsthalle, Niemcy, domena
publiczna

Początków romantycznego indywidualizmu trzeba szukać w drugiej połowie XVIII wieku
w Niemczech, w okresie nazywanym Sturm Und Drang [czyt. szturm und drang, pol. burza
i napór]. Charakterystyczna dla nowego nurtu literackiego stała się antynomia natury
i kultury. Natura kojarzona była z czymś autentycznym, bardzo wartościowym, czystym,
nieskażonym cywilizacją, czymś pierwotnym i naiwnym. Natomiast kultura, krytykowana
jako sztuczny twór, była pozbawiona autentyczności i hamowała rozwój wolnej jednostki
ludzkiej.
Literatura niemiecka, angielska i francuska zaczęły eksponować pojęcia geniuszu, intuicji
i uczucia oraz związany z nimi hołd składany artyście. Artysta – twórca – indywidualista,
przynależny do najwyższego kręgu wtajemniczenia, zgłębiał tajniki istnienia nie tylko
człowieka, lecz także natury, historii i sztuki. Jako geniusz rozumiał błędy w porządku
świata stworzonego przez Boga: dlatego mógł się buntować nawet przeciw Bogu.
Najpełniejszy wyraz indywidualizmu dał Adam Mickiewicz w Wielkiej Improwizacji Konrada
w III części Dziadów.
W literaturze europejskiej temat bohatera – indywidualisty buntującego się przeciw światu
– i problem życia jednostki jako wartości samej w sobie można odnaleźć m.in.
w Cierpieniach młodego Wertera (1774) i I części Fausta (1808) Johanna Wolfganga
Goethego, Zbójcach (1781) Fryderyka Schillera, René (1802) François Chateaubrianda czy
w Giaurze (1813) George’a Byrona.

Pomnik Johanna Wolfganga Goethego i Fryderyka Schillera w Weimarze
domena publiczna

“

Słownik literatury polskiej XIX wieku
Ewolucję romantycznego indywidualizmu, szczególnie we wczesnej
fazie, wyznaczały różne przejawy buntu jednostki przeciw światu, [...]:
werteryzm, reneizm, schilleryzm i bajronizm. [...]
Werteryzm i reneizm można potraktować jako zbliżone formy
romantycznego indywidualizmu. Charakteryzuje je bunt wewnętrzny
tylko, przeżyty w myśli [...], a w skrajnej postaci znajdujący ujście
w akcie samobójstwa. Ten typ indywidualizmu reprezentują jednostki
posiadające szczególnie wyostrzoną samowiedzę oraz wielką
artystyczną wrażliwość duszy. Stają się one pastwą swej rozbudzonej
wyobraźni, marzycielstwa, a więc wkraczają w życie[,] przeżywszy je
najpierw w myśli. […] Bezwarunkowa potrzeba autentyczności,
szczerości, uczuć wielkich, ostatecznych, potrzeba życia
nastrojonego na najwyższy ton, wiecznie niespokojne i nienasycone
serce – oto źródła ówczesnego indywidualizmu, nieodłącznie
związanego z cierpieniem. […] Skłócona ze światem jednostka
romantyczna w momentach szczególnego spotęgowania tego
doświadczenia odkrywa, że życie w swej istocie nie jest stworzone na
jej miarę, że istnieje nieusuwalna przepaść pomiędzy jej wrażliwością

i potencjalnymi możliwościami a „możliwościami” świata […]. Z istoty
ich osobowości wynika niezdolność do kompromisu i dlatego
wchodzą w nieunikniony konﬂikt ze światem [...]. Stąd wynika
poczucie „czczości istnienia”, nuda, zatrucie pierwiastkami
egotyzmu, sceptycyzm oraz totalne zwątpienie w sens życia,
pozbawiające wczesnoromantycznych indywidualistów woli
działania. Wszystko to zostało nazwane romantyczną „chorobą
wieku”. Jej najskrajniejszym objawem jest tzw. ból istnienia. Niemałą
rolę w jego spotęgowaniu odegrała ówczesna historia, a szczególnie
klęska Napoleona, będąca źródłem rozczarowania i poczucia kryzysu
wartości pierwszego pokolenia romantyków. [...] Inną odmianę
wczesnoromantycznego indywidualizmu, bo określoną przez bunt
wyrażający się nie tylko w reﬂeksji, ale w zobiektywizowanych
formach, takich jak samowola, zemsta, zbrodnia lub
indywidualistycznie pojęta naprawa świata, reprezentują utwory
Schillera i Byrona [...]. Schilleryzm to przede wszystkim pytanie
o granice i konsekwencje moralne skrajnie indywidualistycznie
rozumianej wolności. [...] Indywidualizm wczesnoromantyczny
osiągnął apogeum w bajronizmie, dającym najjaskrawszy i najbardziej
powszechny wyraz rozczarowania pokolenia, któremu wypadło żyć
w epoce kryzysu wartości [...]. Istota buntu bajronistycznego tkwiła
w skrajnym, aż do zemsty i zbrodni posuniętym proteście przeciw
prawom świata, w sposób bezwzględnny podporządkowującym
jednostkę interesom zbiorowości.
Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 365–367: Indywidualizm.

Po przeczytaniu fragmentu hasła Indywidualizm autorstwa Marty Piwińskiej wykonaj
polecenia:
Ćwiczenie 1.1
Wypisz przyczyny romantycznej „choroby wieku”.

Ćwiczenie 1.2
Odwołując się do wiedzy historycznej, określ wpływ historii na rozwój romantycznego „bólu
istnienia”.

Werteryzm

Śmierć Wertera
François Charles Baude, Śmierć Wertera, 1911, domena publiczna

Nazwa pojęcia i postawy życiowej wiąże się z powieścią epistolarną Johanna Wolfganga
Goethego Cierpienia młodego Wertera (1774, wyd. pol. 1822). Główny bohater jest jedną
z postaci, która na trwałe wpisała się w dzieje literatury europejskiej. To młoda osoba
rozczytana w twórczości Homera i Pieśniach Osjana Jamesa Macphersona, przeżywająca
„Weltschmerz” [czyt. weltszmerc] – ból istnienia. Jego życiu towarzyszą smutek,
samotność, rozgoryczenie i przede wszystkim bierność. Werter jest nieszczęśliwie
zakochany, żyje miłością idealną i poza nią nie dostrzega świata, nie może jednak połączyć
się z ukochaną Lottą. Sytuacja ta powoduje, że młodzieniec buntuje się przeciwko
obowiązującym w społeczeństwie zasadom i konwenansom. Nie potraﬁ jednak poradzić
sobie z rozterkami egzystencjalnymi i sytuacją życiową. Werter popełnia samobójstwo:
strzela do siebie z pistoletu. Cierpienia młodego Wertera wywołały zjawisko socjologiczne

zwane efektem Wertera. Młodzi ludzie ubierali się jak bohater Goethego – w niebieski frak
i żółtą kamizelkę. Przez Europę przeszła również fala samobójstw.
Johann Wolfgang Goethe (1749–1832) to jeden
z największych poetów niemieckich, główny
twórca okresu „burzy i naporu”. Jest
przedstawicielem estetyki klasycznej, ale jego
twórczość otworzyła drogę europejskiemu
romantyzmowi. To myśliciel epoki, uczony,
polityk i prawnik, którego prace literackie
wpłynęły silnie na polskich romantyków,
przede wszystkim na Adama Mickiewicza.
W Cierpieniach młodego Wertera można
dopatrzyć się wątków autobiograﬁcznych.
Lotta to Charlotta Buff, z którą Goethego
połączyła przyjaźń. W Albercie można
dostrzec rysy Johanna Christiana Kestnera –
narzeczonego Charlotty, radcę dworu,
którego pisarz poznał podczas praktyki
prawniczej w Weltzlar. Scena śmierci
Wertera prawdopodobnie także ma swój

Młody Johann Wolfgang Goethe
Angelica Kauﬀman, Młody Johann Wolfgang Goethe, 1787,
olej na płótnie, Goethe-Na onalmuseum (Weimar), domena
publiczna

pierwowzór. Nieszczęśliwie zakochany
w zamężnej kobiecie przyjaciel Goethego – Carl Wilhelm Jeruzalem - zastrzelił się
z pistoletu pożyczonego od Kestnera.

Pierwsze wydanie Cierpień młodego Wertera z 1774 roku
P.Haack (fot.), skan, licencja: CC BY-SA 3.0

“

Johann Wolfgang Goethe

Cierpienia młodego Wertera
16 lipca
[…] Świętą mi jest. Wszelka żądza gaśnie przy niej. Nie wiem
doprawdy, co się ze mną dzieje w jej obecności, zda się, zmienia się
we mnie dusza i inaczej działają nerwy. Grając na fortepianie pewną
melodię, posiada potęgę anioła, prostotę i uduchowienie niepojęte.
Jest to jej pieśń umiłowana, a gdy posłyszę pierwszą nutę, wolnym się
czuję od całej udręki, zmieszania i urojeń moich.
W chwili, kiedy owłada mną owa prosta melodia, prawdopodobnym
staje mi się wszystko, co powiadają o czarodziejskiej potędze muzyki
w czasach zamierzchłych. A ona z przedziwnym odczuciem ima się
tego środka w momencie, kiedy rad bym sobie wpakować kulę
w głowę. Wówczas znika obłęd, pierzchają mroki z mej duszy
i oddycham znowu swobodnie.
24 grudnia
Wyście winni temu wszyscy, namówiliście mnie bowiem do podjęcia
owego jarzma, rozwodząc się szeroko o potrzebie rozpoczęcia
czynnego życia. Czynne życie? Zaprawdę, jeśli człowiek, sadzący
ziemniaki i wożący na sprzedaż do miasta zboże, nie wiedzie
czynniejszego życia ode mnie, to zgodzę się jeszcze przez dziesięć lat
wykonywać tę pracę galernika, przykuty łańcuchem, na który mnie
wzięła owa bajka o czynnym życiu.
Poza tym cóż za błyszcząca nędza, jakaż nuda panuje pośród owych
miernot, zebranych tu pospołu. A jakaż wre pomiędzy nimi walka
o pierwszeństwo, jakże czyhają zawzięcie, by bodaj krokiem
uprzedzić drugiego, jakież nędzne, jak poziome, zgoła nieosłonione
niczym namiętnostki wypełniają ich dusze? Jako przykład podaję
pewną kobietę. Rozpowiada ona każdemu szeroko o swym
szlachectwie i swych posiadłościach, tak, że ktoś obcy musiałby ją
wziąć za głupią gęś, zarozumiałą do niemożliwości ze swego
pochodzenia, oraz sławy swego kraju i swych przodków. Tymczasem

jest o wiele gorzej, gdyż owa osoba pochodzi z tych stron i jest córką
biednego gryzipiórka. Nie mogę pojąć, by ludzie mieli tak mało
zastanowienia i świadomości, że poniżają się sami i hańbią.
[…]
Najbardziej drażnią mnie fatalne zapatrywania na mieszczaństwo
i różnice stanowe. Zdaję sobie równie dobrze, jak każdy inny, sprawę
z tego, że różnice, dzielące poszczególne stany są potrzebne, oraz ile
mnie samemu przysparzają korzyści. Ale niechże nie stają mi na
drodze tam właśnie, gdzie mogę zażyć jeszcze bodaj trochę radości,
bodaj odrobiny szczęścia na świecie.
Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera, tłum. Franciszek Mirandola, Kraków 2004, s. 28–46.

Ciekawostka
„Utrzymywała się jeszcze [gorączka werterowska – przyp. red.] kilkadziesiąt lat po
publikacji powieści. Powstały liczne kontynuacje, parodie, imitacje, opery, sztuki
teatralne, pieśni i poematy oparte na motywach z Wertera. Damy perfumowały się wodą
kolońską „Eau de Werther”, nosiły werteriańską biżuterię i wachlarze. Mężczyźni
paradowali w niebieskich frakach z żółtą kamizelką [...]. Pielgrzymi z całej Europy
wędrowali odwiedzić grób Karla Wilhelma Jeruzalema, gdzie wygłaszali mowy i składali
kwiaty. W pewnym XIX‐wiecznym angielskim przewodniku turystycznym zamieszczono
opis trasy prowadzącej do jego grobu. W Niemczech i we Francji pod wpływem lektury

Wertera młodzi mężczyźni i kobiety odbierali sobie życie z egzemplarzem powieści
Goethego w kieszeni. I chociaż nie wiadomo, czy i tak nie popełniliby samobójstwa,
nawet gdyby Goethe nie napisał swojego utworu, krytycy gwałtownie atakowali poetę,
zarzucając mu, że jego powieść wywiera szkodliwy wpływ na młodych ludzi [...], w Danii
w 1776 roku zabroniono publikacji planowanego przekładu Wertera na duński.”
Po przeczytaniu fragmentu Cierpień młodego Wertera Johanna Wolfganga Goethego
wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 2.1
Określ, jaki wpływ Lo a wywiera na Wertera.
Ćwiczenie 2.2
Wskaż, co Werter myśli na temat muzyki. Zacytuj odpowiednie fragmenty.

Ćwiczenie 2.3
Omów stosunek Wertera do podziałów stanowych.
Ćwiczenie 2.4
Jak sądzisz, dlaczego tytułowy bohater Cierpień młodego Wertera stał się idolem swoich
czasów?
Ćwiczenie 2.5
Podyskutujcie w grupach na temat: Czy we współczesnym świecie można zaobserwować
zjawiska socjologiczne zbliżone do efektu Wertera?

Bajronizm

Walka Giaura z Hassanem
Eugène Ferdinand Victor Delacroix, Walka Giaura z Hassanem, 1826, olej na płótnie, Art Ins tute of Chicago, domena publiczna

Nazwa pojęcia, a także wzór życiowej postawy
buntu wobec utrwalonych powszechnie
społecznych norm i konwenansów, wiąże się
z postacią angielskiego lorda George’a Byrona
(1788–1824) oraz recepcją jego niezwykłej
biograﬁi i twórczości literackiej. Byron –
dandys, sportowiec, projektant mody, poseł
Izby Lordów – wzbudzał liczne kontrowersje.
Zmarł w wieku 36 lat, gdy brał udział
w walkach o niepodległość Grecji.
Bajronizm w kulturze romantyzmu oznaczał
postawę protestu wobec konwencjonalnej
moralności, ale także bunt przeciwko
fatalizmowi ludzkiej egzystencji. Kojarzył się
z gwałtownością ludzkich emocji, ale także ze

George Gordon Byron

zdolnościami bohatera do przeżywania

Richard Westall, George Gordon Byron, 1813, domena
publiczna

prawdziwego uczucia. Cechy bohatera
bajronicznego utożsamiane są z pesymizmem,

dumą, melancholią (także cyniczną), wzniosłością i zarozumiałością, wewnętrzną
uczuciową pustką i rozpaczą, pogardą dla świata oraz pragnieniem zemsty. Bohaterem
bajronicznym jest Giaur – główna postać powieści poetyckiej George’a Byrona. Twórczość
Byrona zainspirowała wielu ówczesnych pisarzy europejskich, np. Victora Hugo (Francja),
Aleksandra Puszkina (Rosja) oraz polskich, np. Adama Mickiewicza czy Juliusza
Słowackiego.

“

Stanisław Wasylewski

Życie polskie w XIX wieku
Lord Byron to nie jest czuły kochanek Lotty, ani sentymentalny
Rousseau, czy ﬁlozofujący pogodnie Chateaubriand. To mocny, mimo
ﬁzycznego kalectwa, człowiek o temperamencie atlety i boksera. Pod
jego wpływem bierny dotychczas pesymizm dzieci nowego wieku
rozpala się żądzą walki. Widząc, że nie ma mowy o spokojnej
przebudowie otaczającego świata i że nie rychło zakwitnie na ruinach
marzone przez Schillera „nowe życie” – ucieka w świat ﬁkcji. [...] Tyle
i tak zmasowanego gniewu, goryczy, rozpaczy nie wyraził dotąd nikt
w literaturze światowej.
Stanisław Wasylewski, Życie polskie w XIX wieku, Kraków 1952, s. 108.

“

George Gordon Byron

Giaur
Spod mnichowskiego czarnego kaptura
Świeci jak z grobu źrenica ponura,
Czasem z ukosa błyskawice ciśnie
I całą burzą dawnych lat zabłyśnie;
Barwa tych oczu co chwila się mieni.
Chcą ją uważać widzowie zdziwieni
I wnet uczują ten urok spojrzenia
Wymowny, trudny do wypowiedzenia,
Cechę umysłu, co niezgięty w dumie
Zna swoje wyższość i pokazać umie.
[…]
Przed nim wpół trwożny braciszek umyka,
Kiedy samego przypadkiem spotyka;
Bo on swym wzrokiem i gorzkim uśmiechem
Zaraża wszystkich boleścią i grzechem.
Przecież zbyt rzadko uśmiechać się raczy,
Śmiejąc się, tylko urąga rozpaczy.
Poruszy usta i drżące wnet przytnie;
Widać, że radość już w nich nie zakwitnie
I że uczucie wzgardy i niedoli
Już nigdy szczerze śmiać się nie dozwoli.
[…]
Gmin widzi tylko w tym posępnym oku
Świadectwo zbrodni i pieczęć wyroku;
Pilniejszy badacz odgadnie z wejrzenia
Wielkość umysłu, zacność urodzenia,
Dary, niestety, zbyt źle umieszczone,
Skalane zbrodnią, smutkiem przetrawione.
George Gordon Byron, Giaur, oprac. Tomasz Macios, tłum. Adam Mickiewicz, Kraków b.r., s. 40–41.

Po przeczytaniu fragmentu Giaura George’a Gordona Byrona wykonaj polecenia:

Ćwiczenie 3.1
Na podstawie przywołanego fragmentu Giaura scharakteryzuj głównego bohatera.
Ćwiczenie 3.2
Wskaż, co na temat Giaura myślą: „gmin” i „pilniejszy badacz”. Podaj odpowiednie cytaty.
Ćwiczenie 3.3
Ćwiczenie 3.4
Przyporządkuj poniższe hasła do odpowiednich typów romantycznych postaw.
WERTERYZM
zemsta

gwałtowność

melancholia
BAJRONIZM

Weltschmerz

aktywny bunt
zbrodnia

umiłowanie natury
wyniosłość

cynizm

marzycielstwo

wewnętrzny bunt

czułość

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

„Kochanek przez sen tylko widzianych mamideł”

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Utwory Johanna Wolfganga Goethego, Friedricha Schillera czy George’a Gordona Byrona
wywarły ogromny (choć nie zawsze pozytywny!) wpływ na literaturę i kulturę romantyzmu:

“

Alfred de Musset

Spowiedź dziecięcia wieku
Dojrzali mężczyźni wątpili o wszystkim; młodzi przeczyli
wszystkiemu. Poeci opiewali rozpacz; młodzieńcy wychodzili ze szkół
z pogodnym czołem, z twarzą świeżą i rumianą, i z przekleństwem na
ustach. [...] mózgi nasiąkły angielskim i niemieckim duchem, ale serca
zbyt lekkie, by walczyć i cierpieć, więdły niby podcięte kwiaty.
Alfred de Musset, Spowiedź dziecięcia wieku, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, Kraków 2003, s. 30.

Wpływ ten uwidocznił się szczególnie w życiu i twórczości polskich romantyków. Po
uważnej lekturze Dziadów Adama Mickiewicza, Kordiana Juliusza Słowackiego i innych
tekstów, które poznacie w liceum, z pewnością sami wyczujecie w nich obecność
„angielskiego i niemieckiego ducha”, o którym pisał Alfred de Musset. Mając w pamięci
informacje na temat werteryzmu i bajronizmu, zapoznajcie się z fragmentami Dziadów cz.
IV i Kordiana. Więcej na temat tych utworów dowiecie się na kolejnych lekcjach.

“

Adam Mickiewicz

Dziady cz. IV

Kochanek przez sen tylko
widzianych mamideł;
Nie cierpiąc rzeczy ziemskich
nudnego obrotu,
Gardzący istotami powszedniej
natury,
Szukałem, ach! szukałem tej
boskiej kochanki
Której na podsłonecznym nie
bywało świecie,
Którą tylko na falach wyobraźnej
pianki
Wydęło tchnienie zapału
A żądza w swoje przystroiła
kwiecie.
[...]
GUSTAW

(mocniej, gniewny)
Kobieto! puchu marny! ty
wietrzna istoto!
Postaci twojej zazdroszczą anieli,
A duszę gorszą masz, gorszą
niżeli!...
Przebóg! tak ciebie oślepiło
złoto!
I honorów świecąca bańka,
wewnątrz pusta!
[…]
Ja, gdybym równie był panem
wyboru,
I najcudniejsza postać dziewicza,
Jakiej Bóg dotąd nie pokazał
wzoru,

Pożegnanie Adama Mickiewicza z Marylą
Wereszczakówną
Tomasz Łosik, Pożegnanie Adama Mickiewicza z Marylą
Wereszczakówną, XIX wiek, rycina, domena publiczna

Ilustracja do Dziadów cz. IV Adama Mickiewicza
w wydaniu Altnberga, Lwów 1896
Czesław Borys Jankowski, Upiór, domena publiczna

Piękniejsza niżli aniołów oblicza,
Niżli sny moje, niżli poetów
zmyślenia,
Niżli ty nawet... oddam ją za
ciebie,
Za słodycz twego jednego
spojrzenia!
Ach, i gdyby w posagu
Płynęło za nią wszystkie złoto
Tagu,
Gdyby królestwo w niebie,
Oddałbym ją za ciebie!
Ilustracja do Dziadów cz. IV Adama Mickiewicza
Najmniejszych względów nie
w wydaniu Altnberga, Lwów 1896
Czesław Borys Jankowski, Gustaw i Maryla, domena
zyska ode mnie
publiczna
Gdyby za tyle piękności i złota
Prosiła tylko, ażeby jej luby
Poświęcił małą cząstkę żywota,
Którą dla ciebie całkiem poświęca daremnie!
Gdyby prosiła o rok, o pół roka,
Gdyby jedna z nią pieszczota,
Gdyby jedno mgnienie oka,
Nie chcę! nie! i na takie nie zezwolę śluby.

(surowo)
A ty sercem oziębłym, obojętną twarzą,
Wyrzekłaś słowo mej zguby
[…]
Zabiłaś mię, zwodnico! Nieba cię ukarzą,
Sam ja... nie puszczę bezkarnie,
Idę, zadrżyjcie, odmieńce!
(dobywa sztylet i ze wściekłą ironią)
Błyskotkę niosę dla jasnych panów!
[…]
I gdzież są jej przysięgi, jakie obietnice?

Miałemże od niej choć przez sen nadzieję?
Nie! nie! sam urojone żywiłem mamidła,
Sam przyprawiłem jady, od których szaleję!
Po cóż ta wściekłość? jakie do niej prawa?
Co za moją wzgardzoną przemawia osobą?
Gdzie wielkie cnoty? świetne czyny? sława?
Nic! nic! ach, jednę miłość mam za sobą!
Znam to; nigdym śmiałymi nie zgrzeszył zapędy,
Nie prosiłem, ażeby była mnie wzajemną:
Prosiłem tylko o maleńkie względy,
Tylko żeby była ze mną,
Choćby jak krewna z krewnym, jak siostrzyczka z bratem,
Bóg świadkiem, przestałbym na tem.
[…]

(do Księdza, który wchodzi ze służącemi)
Słuchaj ty... jeśli [cię] kiedy obaczy...
(z wzmagającą się gwałtownością)
Pewna nadludzka dziewica... kobieta,
I jeśli ciebie zapyta,
Z czego umarłem? nie mów, że z rozpaczy;
Powiedz, że byłem zawsze rumiany, wesoły,
Żem ani wspomniał nigdy o kochance,
Że sobie grałem w karty, piłem z przyjacioły...
Że ta pijatyka... tańce...
Że mi się w tańcu... ot
(uderza nogą)
skręciła noga.
Z tego umarłem...
(przebija się)
Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV, [w:] tegoż, Utwory dramatyczne, Warszawa 1982, s. 41–86.

Po przeczytaniu fragmentu Dziadów cz. IV Adama Mickiewicza wykonaj polecenia
i odpowiedz na pytania:

Ćwiczenie 4.1
Nazwij uczucia, które targają Gustawem.
Ćwiczenie 4.2
Wyjaśnij powody, dla których Gustaw nazywa kobietę puchem marnym.
Ćwiczenie 4.3
Wyjaśnij znaczenie słów wypowiadanych przez Gustawa: „Sam przyprawiłem jady, od których
szaleję”.
Ćwiczenie 4.4
Kto twoim zdaniem jest winien cierpień bohatera?
Ćwiczenie 4.5
Wskaż, który z bohaterów europejskiej literatury romantycznej mógł być prototypem
Gustawa. Dlaczego?

„Posąg człowieka na posągu świata”

Mont Blanc
Albert Bierstadt, Mont Blanc, 1895, olej na papierze i płótnie, domena publiczna

“

Juliusz Słowacki

Kordian
AKT II (monolog na szczycie

Mont Blanc)
KORDIAN
Tu szczyt... lękam się spojrzeć
w przepaść świata ciemną.
Spojrzę... Ach! pod stopami
niebo i nad głową
Niebo... Zamknięty jestem w kulę
kryształową;
Gdyby ta igła lodu popłynęła ze
Michał Tarasiewicz w roli tytułowej w Kordianie
mną
Juliusza Słowackiego
Wyżej – aż w niebo... nie
Józef Sebald, 1903, odbitka na papierze albuminowym,
domena publiczna
czułbym, że płynę.
Stąd czarne skrzydła myśli nad
światem rozwinę.
Ciszej! słuchajmy... o te lody się ociera
Modlitwa ludzka, po tych lodach droga

Myślom płynącym do Boga.
[…]
Jam jest posąg człowieka, na posągu świata.
O gdyby tak się wedrzeć na umysłów górę,
Gdyby stanąć na ludzkich myśli piramidzie,
I przebić czołem przesądów chmurę,
I być najwyższą myślą wcieloną...
Pomyśleć tak – i nie chcieć? o hańbo! o wstydzie!
Pomyśleć tak – i nie móc? w szmaty podrę łono!
Nie móc? – to piekło!
Mogęż siłą uczucia serce moje nalać,
Aby się czuciem na tłumy rozciekło,
I przepełniło serca nad brzegi,
I popłynęło rzeką pod trony – obalać?
Mogęż zruszyć lawiny? potem lawin śniegi,
Zawieszone nad siołem,
Zatrzymać ręką lub czołem?
[…]
Mogę – więc pójdę! ludy zawołam! obudzę!

(po chwili – z wyrazem zniechęcenia)
Może lepiej się rzucić w lodowe szczeliny?...
(po chwili – zrazu spokojnie, potem z zapałem...)
[…]
Lecz nim myślą olbrzymią rozpłonę,
Posągu piękność mam – lecz lampy brak.
Więc z ognia wszystkich gwiazd, uwiję na czoło koronę,
W błękicie nieba sfer, ciało roztopię tak,
Że jak marmur, jak lód, słonecznym się ogniem rozjaśni...
Potem piękny, jak duch baśni,
Pójdę na zimny świat i mogę przysiąc,
Że te na czole tysiąc gwiazd i w oczach tysiąc,
Że posągowy wdzięk, narodów uczucia rozszerzy,
I natchnie lud;

I w serca jak myśl uderzy,
Jak Boga cud...
Nie – myśli wielkiej trzeba z ziemi, lub z błękitu.
Spojrzałem ze skały szczytu,
Duch rycerza powstał z lodów...
Winkelried dzidy wrogów zebrał i w pierś włożył,
Ludy! Winkelried ożył!
Polska Winkelriedem narodów!
Poświęci się, choć padnie jak dawniej! jak nieraz!
Nieście mię, chmury! nieście, wiatry! nieście, ptacy!
Chmura znosi go z igły lodu.
CHMURA
Siadaj w mgłę – niosęć... Oto Polska – działaj teraz!...
KORDIAN
rzucając się na rodzinną ziemię z wyciągniętemi rękoma, woła:
Polacy!!!
Juliusz Słowacki, Kordian, [w:] tegoż, Dramaty, oprac. Eugeniusz Sawrymowicz, Wrocław 1959, s. 216–219.

Po przeczytaniu fragmentu Kordiana Juliusza Słowackiego odpowiedz na pytania i wykonaj
polecenia:
Ćwiczenie 5
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6.1
Określ – na podstawie zdobytych wcześniej informacji na temat różnych form romantycznego
indywidualizmu – jaki typ (romantycznej) postawy wyłania się z cytowanego fragmentu
Kordiana. Uzasadnij swoją odpowiedź.
Ćwiczenie 6.2
Podczas pobytu na szczycie Mont Blanc Kordian spojrzał w głąb siebie. Powiedz, jaki jest
wynik tej autoreﬂeksji.

Ćwiczenie 6.3
Wyjaśnij słowa Kordiana: „Piękność posągu mam – lecz lampy brak”.
Ćwiczenie 6.4
Znajdź w dowolnym źródle informacje na temat Winkelrieda.
Ćwiczenie 6.5
Wskaż, jaka idea stała się myślą przewodnią dla Kordiana – bohatera polskiego romantyzmu.
Ćwiczenie 6.6
Ćwiczenie 6.7
Mianem „posągu świata” Kordian określa...


szczyt Mont Blanc.



Polskę.



ludzki umysł.



Boga.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6.8
Odwołaj się do swojej wiedzy historycznej na temat wydarzeń w Polsce na przełomie XVIII
i XIX wieku oraz w XIX wieku i wynotuj, o których z nich myślał Kordian, mówiąc: „Poświęci
się, choć padnie jak dawniej!”.

Czytający romantyk

“

Marta Piwińska

Złe wychowanie
Żeby się unieszczęśliwić,
odspołecznić, wykoleić,
wzbudzić w sobie wstrętną
pogardę dla poczciwości
prowincji, wyhodować różne
ambicje, nabić głowę
niedorzecznościami, zatęsknić
do innego świata, innego życia,
przyszły romantyk powinien był
na przełomie dzieciństwa
i młodości włóczyć się samotnie Romantyczna czytelniczka
Caspar David Friedrich, Romantyczna czytelniczka, 1801,
po lasach, najlepiej ze strzelbą
Kupfers chkabine , Drezno, domena publiczna
w ręku, albo nieprzytomnie
czytać. Był to powszechnie używany sposób dla wszechstronnej
demoralizacji. [...] Ach, te zatracenia młodzieży zbyt wrażliwej na
literaturę! [...]. Na początku Werter wcale nie chciał cierpieć. On też
kiedyś za dużo czytał.
Marta Piwińska, Złe wychowanie, Gdańsk 2005, s. 65–120.

Po przeczytaniu fragmentu Złego wychowania Marty Piwińskiej wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 7.1
Na podstawie przeczytanego tekstu wyjaśnij, na czym polegał związek między książkami
a cierpieniem w życiu romantycznych bohaterów.
Ćwiczenie 7.2
Znajdź w treści Kordiana, Dziadów cz. IV i Cierpień młodego Wertera informacje na temat
książek czytanych przez głównych bohaterów. Wyjaśnij, w jaki sposób lektury mogły wpłynąć
na reprezentowane przez nich postawy życiowe.

Ćwiczenie 7.3
Stwórz listę książek (zarówno lektur szkolnych, jak i innych znanych ci tekstów), które, twoim
zdaniem, odpowiadałyby preferencjom lekturowym wymienionych postaci literakich:
Kordian:...
Werter:...
Giaur:...
Gustaw:...
Uzasadnij swój wybór.

Uzupełnij

Czujący potwór
Jednym z wielu czytelników (rzeczywistych
i ﬁkcyjnych) Cierpień młodego Wertera był
potwór stworzony przez Wiktora Frankensteina
– szalonego naukowca z popularnej powieści
Mary Shelley Frankenstein (1818). Zapoznaj się
z fragmentem, w którym Monstrum opisuje swoje
przeżycia związane z lekturą powieści Goethego:

“

Mary Wollstonecra -Shelley

Frankenstein
Cierpienia młodego Wertera – to
lektura interesująca nie tylko ze

względu na swoją prostą
a wzruszającą fabułę; roztrząsa
bowiem poza tym tyle poglądów
i rzuca tyle światła na różne tematy,
które dotychczas były mi nie znane,
że znajdowałem w niej nigdy nie
kończące się źródło podziwu
i dalszych dociekań. Opisywane
tamże łagodne, rodzime obyczaje
w połączeniu z podniosłą
nastrojowością i uczuciami, które
za swój przedmiot mają coś
Ilustracja do wydania Frankensteina z 1831 roku
pozaosobowego, doskonale
Theodore Von Holst, 1831, staloryt, domena publiczna
zgadzały się z doświadczeniem,
jakie nabyłem wśród moich opiekunów, oraz z wewnętrznymi
potrzebami, wciąż tak żywymi w moim niespokojnym sercu. Ale sam
Werter wydawał mi się istotą bardziej boską, niż mógłbym
kiedykolwiek sobie wyobrazić. W postaci tej nie przebija żadna
wyjątkowa wielkość, a przecież pozostawiała za sobą głębokie,
niezpomniane wrażenie. Długie rozprawy na temat śmierci
i samobójstwa traﬁały mi do przekonania i napawały mnie podziwem.
[...] Widziałem siebie jako istotę podobną, choć równocześnie
dziwnie niepodobną do tych, o których czytałem i których
rozmowom się przysłuchiwałem. Współczułem im i częściowo je
rozumiałem, ale nie mogłem ostatecznie ukształtować sobie jakiegoś
poglądu; mój byt nie był bowiem z nikim związany i nikogo nie
dotyczył: „Mogłem odejść w każdej chwili”; nie było też nikogo, kto by
użalał się nad moją śmiercią [...]. Z wyobraźni i przeżyć duchowych
Wertera zstąpiło na mnie zwątpienie i czarna melancholia.
Mary Wollstonecra -Shelley, Frankenstein, tłum. Henryk Goldmann, Wrocław 1996, s. 105.

Na podstawie fragmentu powieści Frankenstein wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania:

Ćwiczenie 8.1
Jakie wrażenie na Monstrum wywiera powieść Goethego?
Ćwiczenie 8.2
Wymień cechy Monstrum, które mogą świadczyć o tym, że jest ono bohaterem
romantycznym.
Ćwiczenie 8.3
Zapoznaj się z fabułą Frankensteina (możesz np. obejrzeć jedną z ekranizacji powieści). Na
podstawie zdobytych informacji określ, który z poznanych typów postaw romantycznych
wydaje się, twoim zdaniem, najbliższy postaci Monstrum. Uzasadnij swoją odpowiedź.

Zadaniowo
Ćwiczenie 9.1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9.2
Opisz powyższy obraz z perspektywy narratora bajronicznego lub werterowskiego.
Ćwiczenie 10
Pracując w grupach, przygotujcie mapy myśli do pojęć: 'bohater romantyczny', 'indywidualizm',
'bunt', 'szaleństwo'.

Ćwiczenie 11.1
Wzorując się na wypowiedzi Gustawa z Dziadów cz. IV, napisz – utrzymany w romantycznej
konwencji – monolog samotnego bohatera współczesności.
Uwzględnij jego bunt wobec dzisiejszych norm społecznych, pogardę dla świata początku
XXI wieku, współczesne rozdarcie duszy.
Zwróć uwagę na środki interpunkcyjne: zdania pytające, wykrzyknienia, wielokropki,
myślniki.
Wygłoś przygotowany monolog przed klasą.
Ćwiczenie 12
Przygotuj 15-minutową prezentację na temat Johanna Wolfganga Goethego lub George’a
Byrona.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Tajemnice podróży w poszukiwaniu siebie

Wędrowiec w czasie burzy
Carl Julius von Leypold, Wędrowiec w czasie burzy, 1835, olej na płótnie, Metropolitan Museum of Art, domena publiczna

Romantyzm przedstawiał człowieka jako podróżującego, wędrującego, zagubionego
i błądzącego, ale jednocześnie poszukującego. Romantyk próbował nie tylko dotrzeć do
celu swojej wędrówki, lecz przede wszystkim odnaleźć sens życia oraz własną tożsamość.
Człowiek wędrowiec stawał się wiecznym tułaczem i pielgrzymem. Na kolejnych etapach
podróży przeżywał duchową inicjację.
W czasach romantyzmu podróżowano po własnym kraju – odbywano „narodowe
pielgrzymki” w głąb własnej historii, tradycji, opisywano ziemię, klimat i pejzaże.
Wędrowano też po Europie, a nawet – ze względu na fascynację orientem – udawano się na
Wschód.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się
w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat.
Contentplus.pl sp. z o.o., Dr hab. Bogusław Bednarek o motywie podróży w literaturze,

Dr hab. Bogusław Bednarek o motywie podróży w literaturze Obejrzyj nagranie. Wynotuj
w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się w wypowiedzi
i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat. Źródło: Dr hab. Bogusław Bednarek
o motywie podróży w literaturze, Contentplus.pl sp. z o.o..

Już wiesz
1) Zbierz materiały (np. listy, pamiętniki, fotograﬁe) na temat różnych podróży, które
odbyła twoja rodzina (przyjaciele, znajomi). Zwróć uwagę na podróże na Wschód.
2) Przeczytaj i przygotuj omówienie jednego listu z podróży, pisanego przez Juliusza
Słowackiego do matki. Zwróć uwagę na osobisty charakter wypowiedzi poety.
3) Zbierz i uporządkuj (np. w formie infograﬁki) informacje na temat miejsc najczęściej
odwiedzanych przez podróżujących romantyków.

Podróże romantyków

Podróże opisywano na różne sposoby. Mogły
to być prawdziwe relacje z rzeczywistych
podróży lub literackie przedstawienia
wyobrażonych wędrówek. Do bardziej
osobistych form wypowiedzi należały:
pamiętniki, diariusze, kroniki i listy. Autorowi
mogło zależeć na opisie konkretnej trasy,
zdarzeń z wędrówki, ludzkich portretów
i pejzaży lub na ukazaniu siebie jako narratora
i uczestnika wydarzeń. Najczęściej podróż
przedstawiana była w kontekście wiedzy
socjokulturowej, socjopolitycznej,
geograﬁcznej, etnograﬁcznej,
przyrodoznawczej lub historycznej
opisującego.

Chateaubriand medytujący w ruinach Rzymu

Anne-Louis Girodet-Trioson, Chateaubriand medytujący w
Wzory dla romantyków w opisach podróży
ruinach Rzymu, ok. 1808, olej na płótnie, Musée d’Histoire
stworzył m.in. francuski pisarz François René de la Ville et du Pays Malouin, Francja, domena publiczna
de Chateaubriand (1768–1848). Jako
przeciwnik rewolucji de Chateaubriand musiał opuścić Francję i wiele podróżował, w tym

także do Ameryki. W swojej powieści, której akcja osadzona jest w Ameryce, zatytułowanej
René, autor ukazał portret bohatera – indywidualisty. René to sentymentalny melancholik
poszukujący sensu życia. W powieści można znaleźć wątki autobiograﬁczne. Wzorem
romantycznych dzienników z podróży stała się natomiast Podróż z Paryża do Jerozolimy
(1811).
Ciekawostka
Romantyczne listy z podróży stanowią bogate źródło informacji na wiele tematów, m.in.
na temat ówczesnej mody, która – np. w przypadku Juliusza Słowackiego – pozostawała
w ścisłym związku z podróżniczymi rytuałami autora. Przed dwutygodniową wycieczką
wysokogórską do Szwajcarii romantyczny dandys nie omieszkał odwiedzić krawca, aby
złożyć zamówienie na haftowane ubranie wędrowca górskiego, którym chwalił się
w liście matki z 21 sierpnia 1834 roku.
„Abyś mię sobie, Mamo, dobrze wystawić mogła, muszę ci opisać mój fantastyczny ubior.
Miałem płócienną blousę, haftowaną zielonym jedwabiem czy też włóczką, pas czarny
skórzany, białe szarawary, kapelusz ze słomy białej i czarnej pleciony, dosyć niski,
z ogromnymi skrzydłami i opasany purpurową wstążką – do tego na grubej podeszwie
trzewiki – i kij wyższy ode mnie, biały z żelaznym kolcem.”
Przeczytaj fragment powieści René Chateaubrianda, a następnie wykonaj polecenia.

“

Franciszek René de Chateaubriand

René
Bezwarunkowa samotność, widok natury, wprowadziły mnie
niebawem w stan niepodobny prawie do opisania. [...] Brakowało mi
czegoś, aby wypełnić otchłań istnienia: schodziłem w doliny,
wspinałem się na góry, przywołując całą siłą pragnień ideał przyszłej
namiętności; tuliłem go w podmuchu wiatrów; zdawało mi się, że
słyszę go w jęku rzeki; wszystko było tym urojonym majakiem,
i gwiazdy w niebie, i nawet sama zasada wszechżycia. [...] W dzień
błądziłem po rozległych zaroślach, spływających się z lasami. Jak mało
trzeba było mym marzeniom! Uschły liść pędzony wiatrem przede
mną, chata, z której dym wznosił się ku obnażonym wierzchołkom
drzew, mech drżący od północnego podmuchu na pniu dębu,
ustronna skała, staw w pustkowiu, nad którym szumiała pożółkła
trzcina! Samotna dzwonnica, wznosząca się het w dolinie, pociągała
często me spojrzenia; często ścigałem oczami wędrowne ptaki
przelatujące mi nad głową. Wyobrażałem sobie nieznane brzegi,
odległe strefy, do których spieszą; byłbym chciał znaleźć się na ich
skrzydłach. Dręczyło mnie tajemne uczucie, czułem, że ja sam jestem
jeno wędrowcem; ale zdawało mi się, że głos z nieba powiada mi:
„Człowieku, czas twej wędrówki nie nadszedł jeszcze; czekaj aż się
podniesie wiatr śmierci, wówczas rozwiniesz lot ku nieznanym
strefom, których pożąda twoje serce”.
Franciszek René de Chateaubriand, René, oprac. Anna Tatarkiewiczowa, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, Wrocław 1964, s. 17–
19.

Ćwiczenie 1.1
Wyszukaj w dowolnym źródle obraz lub zdjęcie, które mogłoby stanowić ilustrację do
powyższego fragmentu, i dodaj je poniżej. Uzasadnij swój wybór.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o..

Ćwiczenie 1.2
Wypisz z tekstu i nazwij środki stylistyczne, które posłużyły narratorowi do opisu przeżyć
romantycznego wędrowca.

Uzupełnij

Ćwiczenie 1.3
Nazwij i krótko omów co najmniej dwa rodzaje wędrówki przedstawione w cytowanym
fragmencie.

Orientalizm (I)

Zatoka w Konstantynopolu
Karl Briułłow, Zatoka w Konstantynopolu, 1835, domena publiczna

Z romantyzmem nieodłącznie wiążą się dwa pojęcia: egzotyzm i orientalizm. Egzotyzm był
wyrazem zainteresowania kulturą, życiem i przyrodą krajów innych niż europejskie.
Orientalizm stanowi odmianę egzotyzmu i dotyczy fascynacji kulturą Wschodu. Jednym
z pierwszych utworów w literaturze europejskiej, który został osadzony w realiach
Bliskiego Wschodu, był Giaur (1813) George’a Byrona. W literaturze polskiej najpełniejszy
wyraz swojej fascynacji orientem dał Adam Mickiewicz w Sonetach krymskich (1826).
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Adam Mickiewicz, Sonety krymskie: Droga nad przepaścią w Czufut-Kale, czyta Jan Dravnel
licencja: CC BY-SA 3.0

Adam Mickiewicz, Sonety krymskie: Droga nad przepaścią w Czufut-Kale, czyta Jan
Dravnel Adam Mickiewicz, Sonety krymskie: Droga nad przepaścią w Czufut-Kale,
czyta Jan Dravnel Źródło: www.wolnelektury.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.

“

Adam Mickiewicz

Droga nad przepaścią w Czufut‐Kale
PIELGRZYM I MIRZA
MIRZA
Zmów pacierz, opuść wodze, odwróć na bok lica,
Tu jeździec końskim nogom swój rozum powierza
Dzielny koń! patrz, jak staje, głąb okiem rozmierza,
Uklęka, brzeg wiszaru kopytem pochwyca,
I zawisnął. – Tam nie patrz! tam spadła źrenica,
Jak w studni Al–Kahiru o dno nie uderza.
I ręką tam nie wskazuj – nie masz u rąk pierza;
I myśli tam nie puszczaj, bo myśl, jak kotwica
Z łodzi drobnej ciśniona, w niezmierność głębiny
Piorunem spadnie, morza do dna nie przewierci,
I łódź z sobą przechyli w otchłanie chaosu.
PIELGRZYM
Mirzo! a ja spojrzałem! Przez świata szczeliny

Tam widziałem… com widział, opowiem – po śmierci,
Bo w żyjących języku nie ma na to głosu.
Adam Mickiewicz, Droga nad przepaścią w Czufut-Kale, [w:] tegoż, Wybór poezji, t. 2, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław
1997, s. 106–109.

Po przeczytaniu Drogi nad przepaścią w Czufut‐Kale wykonaj polecenia i odpowiedz na
pytania.
Ćwiczenie 2.1
Opisz zachowanie Mirzy podczas drogi nad przepaścią w Czufut-Kale.
Ćwiczenie 2.2
Opisz zachowanie Pielgrzyma.
Ćwiczenie 2.3
Z czego wynika różnica w zachowaniu obu osób?
Ćwiczenie 2.4
Wyjaśnij, dlaczego Pielgrzym uważa, że dla opisu przepaści w Czufut-Kale „w żyjących języku
nie ma na to głosu”.
Ćwiczenie 2.5
W czym przejawia się orientalizm przywołanego sonetu?

Orientalizm (II)

Sen lorda Byrona
Charles Lock Eastlake, Sen lorda Byrona, (fragment), 1827, olej na płótnie, domena publiczna

“

Marta Piwińska

Złe wychowanie
Wschód to tajemnica [...], romantycy wierzyli, że można (trzeba!) ją
odkryć, że można złamać bosko‐orientalny szyfr – jak hieroglify. [...]
Romantyczny Wschód bywał więc rozmaity. Także geograﬁcznie.
Czasem leżał w Hiszpanii, czasem w Indiach, czasem na Krymie, także
w Niemczech, choć modelowany był w zasadzie na krajach arabskich.
Gdziekolwiek jednak leżały te krainy, jechało się do nich na Wschód,
grzesznie i symbolicznie. [...]
Wschody były różne, ale sama podróż była wspólna romantykom.
Nawet jeśli niektórych napawała lękiem i obrzydzeniem.
Kraj młodości był najbardziej własny, „osobisty”. Wschód jest
najbardziej obcy, zagadkowy, inny. W podróży chodzi właśnie o to,
żeby się w tę obcość udać i nią najdokładniej zarazić. Grecja
wydobywała to, co uniwersalne, ludzkie. Północ – to, co tragiczne
w człowieku. Wschód leżał jak sﬁnks i mówił zagadki. Była to może
najdziwniejsza, najbardziej romantyczna podróż, bo była podróżą
w samą dziwność.
[…]
Podróż na Wschód to romantyczne „poznaj samego siebie” [...]. Poznaj
samego siebie, wychodząc z siebie, poznaj się, jakim nie jesteś. Poznaj

w tym, w czym się nie znasz, w najdalszej obcości, we wszystkim, co
ci nieznane, odpychające nawet, inne. Poznaj się w obcych bogach,
pejzażu, w niepojętych prawach, poznaj się wreszcie poza wszelkim
prawem. Poznać się w egzotyce to niejako przekroczyć granice
własnej osobowości, nie tylko moralności i estetyki. Romantyczny
Wschód każe się poznać człowiekowi, jak gdyby w jego
niesamowitości, cudowności, fantastyce.
[...]
Podróżując na Wchód czy do Szkocji, czy w głąb samego siebie,
romantyk chciał się stać do końca inny.
Marta Piwińska, Złe wychowanie, Gdańsk 2005, s. 311–331.

Po przeczytaniu fragmentu Złego wychowania Marty Piwińskiej wykonaj polecenia.
Ćwiczenie 3.1
Wytłumacz, dlaczego romantyczne podróże na Wschód pełniły przede wszystkim funkcję
poznawczą.
Ćwiczenie 3.2
Wyjaśnij, na czym polegała specyﬁka Wschodu w romantycznym rozumieniu.
Ćwiczenie 3.3
Zinterpretuj słowa: „Poznaj samego siebie, wychodząc z siebie”.

Ćwiczenie 3.4
Wyszukaj w dowolnym źródle informacji na temat romantycznego postrzegania Północy.
Następnie sformułuj krótką wypowiedź pisemną na ten temat, wzorując się na stylistyce
przeczytanego fragmentu opisu Wschodu.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Pielgrzym

Wędrówki Childe Harolda
Joseph Mallord William Turner, Wędrówki Childe Harolda, 1823, olej na płótnie, domena publiczna

Pielgrzym należy do podstawowego repertuaru słów kluczy kojarzonych z literaturą
romantyczną. Literackiego wzorca dostarczył George Byron, który napisał Wędrówki Childe

Harolda [czyt. wędrówki czajld harolda] (1812). Ich bohaterem jest człowiek melancholijny,
skłócony ze światem, czujący taedium vitae (łac. ’wstręt do życia’), bezskutecznie wędrujący
po świecie w poszukiwaniu sensu życia.
Polska literatura romantyczna wykorzystała tylko niektóre cechy bohatera Wędrówek....
Literackie konotacje z polskim pielgrzymowaniem wydobywały inne problemy niż
w twórczości Byrona. Polska literatura romantyczna wykorzystała tylko niektóre cechy
bohatera Wędrówek.... Literackie konotacje z polskim pielgrzymowaniem wydobywały inne
problemy niż w twórczości Byrona. Oprócz samotnego, niespełnionego w życiu bohatera
podkreślano także motyw Polaka‐emigranta, tęsknotę za utraconą ojczyzną, obrazy uczuć
i emocji wędrowca, często jednak dopiero w jego zetknięciu ze wzniosłą przyrodą. Bohater
mógł wówczas przeżyć zarówno piękno natury, jak i jej grozę. W takim rozumieniu obraz
pielgrzyma, wędrowca pojawia np. w Sonetach krymskich Adama Mickiewicza. także
motyw Polaka‐emigranta, tęsknotę za utraconą ojczyzną, obrazy uczuć i emocji wędrowca,
często jednak dopiero w jego zetknięciu ze wzniosłą przyrodą. Bohater mógł wówczas
przeżyć zarówno piękno natury, jak i jej grozę. W takim rozumieniu obraz „pielgrzyma”,
„wędrowca” pojawia np. w Sonetach krymskich Adama Mickiewicza.
Perspektywę religijno‐polityczną pielgrzymowania wyraźnie widać np. w Księgach narodu
polskiego i pielgrzymstwa polskiego Mickiewicza. Autor pisał w nich, że „Polak nazywa się
pielgrzymem, iż uczynił ślub wędrówki do Ziemi Świętej, O jczyzny wolnej, ślubował
wędrować póty, aż ją znajdzie”. W tym kontekście emigracja nabiera wymiaru sakralnego
i staje się wypełnieniem misji nadanej przez Boga.
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Adam Mickiewicz, Sonety krymskie: Pielgrzym, czyta Piotr Głowacki
licencja: CC BY-SA 3.0

Adam Mickiewicz, Sonety krymskie: Pielgrzym, czyta Piotr Głowacki Adam Mickiewicz,
Sonety krymskie: Pielgrzym, czyta Piotr Głowacki Źródło: www.wolnelektury.pl, licencja: CC
BY-SA 3.0.

“

Adam Mickiewicz

Pielgrzym
U stóp moich kraina dostatków i krasy,
Nad głową niebo jasne, obok piękne lice;
Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice
Dalekie i – niestety! jeszcze dalsze czasy?

Litwo! piały mi wdzięczniéj twe szumiące lasy,
Niż słowiki Bajdaru, Salhiry dziewice;
I weselszy deptałem twoje trzęsawice,
Niż rubinowe morwy, złote ananasy.
Tak daleki, tak różna wabi mię ponęta;
Dlaczegoż roztargniony wzdycham bez ustanku
Do tej, którą kochałem w dni moich poranku?
Ona w lubej dziedzinie, która mi odjęta,
Gdzie jej wszystko o wiernym powiada kochanku,
Depcąc świeże me ślady czyż o mnie pamięta?
Adam Mickiewicz, Pielgrzym, [w:] tegoż, Wybór poezyj, t. 2, Wrocław 1997, s. 104–105.

Po przeczytaniu Pielgrzyma Adama Mickiewicza wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania.
Ćwiczenie 5.1
Pielgrzymki to wyprawy do miejsc świętych. Określ cel pielgrzymek. Czego zwykle poszukuje
Pielgrzym?
Ćwiczenie 5.2
Wyjaśnij, w jaki sposób poeta łączy sferę opisu i reﬂeksji nad przyrodą ze sferą stanów
wewnętrznych Pielgrzyma.
Ćwiczenie 5.3
Określ, jakie znaczenie ma wyrażenie u stóp, inicjujące opis przeżyć Pielgrzyma. Wskaż
orientację w przestrzeni, kojarzoną z tym wyrażeniem.
Ćwiczenie 5.4
Wyjaśnij znaczenie frazeologizmów padać do stóp, mieć kogoś u swoich stóp.

Ćwiczenie 5.5
Porównaj obraz Krymu z lirycznym obrazem Litwy – utraconej mitycznej ojczyzny.
Ćwiczenie 5.6
Jaką funkcję pełnią w utworze wspomnienia miłosne?
Ćwiczenie 5.7
Wymień orientalizmy pojawiające się w tekście. Określ ich funkcję.

Nie tylko Wschód

Most i opactwo westminsterskie
William Daniell, Most i opactwo westminsterskie, 1813, olej na desce, Yale Center for Bri sh Art, domena publiczna

Przeczytaj fragmenty Dziadów. Widowiska Adama Mickiewicza i II aktu Kordiana Juliusza
Słowackiego, a następnie wykonaj polecenia.

“

Adam Mickiewicz

Dziady. Widowisko
Co dzień z pamiątką nudnych postaci i zdarzeń
Wracam do samotności, do książek – do marzeń,
Jak podróżny, śród dzikiej wyspy zarzucony,
Co rana wzrok i stopę niesie w różne strony.
Adam Mickiewicz, Dziady. Widowisko, [w:] tegoż, Utwory dramatyczne, Warszawa 1982, s. 98.

“

Juliusz Słowacki

Kordian
Rok 1828
WĘDROWIEC
James Park w Londynie – wieczór... Kordian siedzi pod drzewem –
wokoło łąki zielone – daléj sadzawka ocieniona drzewami, trzody -

dokoła parku pałace i dwie wieże Westminsteru.
KORDIAN
Wyspę łąk porzucono na pałaców stepy,
Uciekam tu opodal od wrącego gminu;
Lud woli pić dym węgli i zaglądać w sklepy;
A ten ogród, czarowna sielanka Londynu,
Jak ustęp złoty w nudnym ginie poemacie.
Ludzie! wy się tym drzewom przypatrywać macie,
Jak cudom Boga, obok cudów waszej ręki.
Drzewa nie tknięte, rajskie zachowały wdzięki;
Nieraz mgły nadpłynione w kłęby czarne zwiną,
I liściowym wachlarzem na miasto odwieją.
Po sadzawkach łabędzie rozżaglone płyną.
Ludzie piaskiem Paktolu węże ścieżek sieją,
A łąki ﬂamandzkiego aksamitu puchem.
Tam! miasto... Zegar ludzkim kręcący się ruchem,
A tu cisza – tu ludźmi nie kwitną ogrody,
Ale się po murawach wyperliły trzody...
Był wiek, żem ja w dziecinnych marzeniach budował

Wszystkie stolice ziemskie, dziś je widzę różne;
Alem pierwszych obrazów w myśli nie zepsował,
Są dziś porównań celem, jak księgi podróżne.
Rzeczywistości naga, wynagródź marzenie!
Obym się sam ocenił, skoro świat ocenię...
Kto wie? może w szczęśliwych grono mnie powoła...
Juliusz Słowacki, Kordian, [w:] tegoż, Dramaty, t. 5, oprac. Wanda Leopoldowa, Wrocław 1949, s. 199–200.

Ćwiczenie 6.1
Zinterpretuj porównanie osoby marzącej (czytającej) do podróżnika.
Ćwiczenie 6.2
Wymień znane ci metafory podróży.
Ćwiczenie 6.3
Wypisz i nazwij środki stylistyczne, za pomocą których autor przedstawił obraz Londynu
w Kordianie.
Ćwiczenie 6.4
Zinterpretuj słowa: „Alem pierwszych obrazów w myśli nie zepsował, / Są dziś porównań
celem, jak księgi podróżne”.
Ćwiczenie 6.5
Czy dostrzegasz we fragmencie Kordiana elementy charakterystyczne dla romantycznych
opisów Wschodu? Uzasadnij swoją opowiedź.

Podróż życia Thomasa Cole’a

Podróż życia: młodość
Thomas Cole, Podróż życia: młodość, 1842, olej na płótnie, Na onal Gallery of Art, domena publiczna

Zapoznaj się z czteroczęściowym cyklem alegorycznych obrazów Podróż życia (1839–1840
i 1842), przedstawiającym różne okresy życia człowieka, autorstwa amerykańskiego malarza
pejzażysty i poety Thomasa Cole'a (1801–1848, czyt. tomasa kołla), a następnie wykonaj
polecenia.


Podróż życia: dzieciństwo
Thomas Cole, Podróż życia: dzieciństwo, 1842, olej na płótnie, Na onal Gallery of Art, domena publiczna

Ćwiczenie 7.1
Opisz, jakie odczucia wywołują w tobie poszczególne części
cyklu. Jeżeli twoje odczucia są zróżnicowane, to
wytłumacz, z czego ten fakt wynika.
Ćwiczenie 7.2
Zinterpretuj tytuł każdego obrazu.
Ćwiczenie 7.3

Portret Thomasa Cole’a

Wymień elementy romantycznego pejzażu, które można
zaobserwować w Podróży życia.

autor nieznany, 1845, domena publiczna

Ćwiczenie 7.4
Za pomocą jakich środków wyrazu autor oddał na obrazach istotę dzieciństwa, młodości,
dojrzałości i starości?
Ćwiczenie 7.5
Napisz kartkę z podróży do jednego z miejsc przedstawionych na obrazach Cole’a. Nadaj
swojej wypowiedzi romantyczny ton.

Uzupełnij

Zadaniowo

Ćwiczenie 8
Na podstawie informacji zawartych w lekcji określ, które z poniższych stwierdzeń są
prawdziwe, a które – fałszywe.
Stwierdzenie

Prawda

Fałsz

Autorem Podróży z Paryża
do Jerozolimy jest Juliusz
Słowacki.





Orientalizm stanowi
odmianę egzotyzmu i wiąże
się z fascynacją kulturą
Zachodu.





Autorem Wędrówek Childe
Harolda jest George Byron.





Fascynację Północą
wyraźnie widać w Księgach
narodu polskiego
i pielgrzymstwa polskiego
Mickiewicza.





Salhir to rzeka na Krymie,
wypływająca z jaskiń CzatyrDahu.





Określenie „pałaców stepy”
w II akcie Kordiana odnosi
się do stepów akermańskich.





Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Dopasuj wymienione miejsca i cele podróży do odpowiednich bohaterów literackich
i autorów.
Giaur

Londyn

Kordian

Krym

François René de Chateaubriand

Ameryka

Adam Mickiewicz

Grecja

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Na podstawie zamieszczonych tekstów (zarówno utworów literackich, jak i fragmentów
literatury przedmiotu) przygotuj pisemnie charakterystykę romantycznego
pielgrzyma-wędrowca, poszukującego własnej tożsamości.
Ćwiczenie 11
Wykorzystaj poetykę przeczytanego w domu listu Juliusza Słowackiego z podróży oraz własne
doświadczenia i wrażenia z wędrówek (także ﬁkcyjnych) i napisz do kogoś bliskiego list
z podróży.
Ćwiczenie 12
Wykorzystaj materiały zebrane przed lekcją (związane z podróżami, które odbyła twoja
rodzina) i przedstaw je na osi czasu. Możesz umieścić na niej zdjęcia, notatki, ważne i ciekawe
informacje, a także cytaty z literatury romantycznej. Zapisz je w odpowiednich rubrykach
i kliknij przycisk „Utwórz oś czasu”.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 13
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”– różne
oblicza patriotyzmu

Bitwa pod Somosierrą
January Suchodolski, Bitwa pod Somosierrą, 1860, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna

Współczesne słowniki języka polskiego deﬁniują patriotyzm jako miłość i przywiązanie do
kraju rodzinnego, ojczyzny i narodu. Zwracają także uwagę na obywatelskość rozumianą
jako prawo do stałego zamieszkania w określonym kraju czy mieście. Obywatelskość
pojmowana jest też jako należyte wykonywanie obowiązków wynikających z przynależności
do państwa. Jeszcze inny aspekt rozważań związany jest z tzw. patriotyzmem lokalnym,
miejscem, w którym się urodziliśmy, oraz z patriotyzmem politycznym – szerzej związanym
ze zbiorowością, do której duchowo przynależymy (np. z krajem, w którym mieszkamy).
W obu przypadkach podkreśla się także postawy obywatelskie oraz etyczne i moralne
zobowiązania wobec kraju i społeczeństwa czy małej społeczności lokalnej, w której żyjemy.
Już wiesz
1) Przygotuj materiały związane z twoim „krajem lat dziecinnych” (np. zdjęcia, ilustracje,
artykuły z lokalnych gazet).
2) Wyjaśnij pojęcie 'patriotyzmu lokalnego'.
3) Zbierz informacje na temat postaci Tyrteusza, Napoleona (zwróć uwagę na
kontrowersje z nim związane) oraz Nikołaja Nowosilcowa i jego polityki prowadzonej
w imieniu cara w zaborze rosyjskim.

4) Przypomnij sobie podstawowe fakty historyczne związane z sytuacją polityczną Polski
w I połowie XIX wieku.

„Pola, zieloność, okopy”

www.pixabay.com, fotograﬁa barwna, domena publiczna

“

Cyprian Norwid

Moja ojczyzna
Kto mi powiada, że moja ojczyzna:
Pola, zieloność, okopy,
Chaty i kwiaty, i sioła – niech wyzna,
Że – to jej stopy.
Dziecka – nikt z ramion matki nie odbiera;
Pacholę – do kolan jej sięga;
Syn – piersi dorósł i ramię podpiera:
To – praw mych księga.
O jczyzna moja nie stąd wstawa czołem;

Ja ciałem zza Eufratu,
A duchem sponad Chaosu się wziąłem:
Czynsz płacę światu.
Naród mię żaden nie zbawił ni stworzył;
Wieczność pamiętam przed wiekiem;
Klucz Dawidowy usta mi otworzył,
Rzym nazwał człekiem.
O jczyzny mojej stopy okrwawione
Włosami otrzeć na piasku
Padam: lecz znam jej i twarz, i koronę
Słońca słońc blasku.
Dziadowie moi nie znali też innej;
Ja nóg jej ręką tykałem;
Sandału rzemień nieraz na nich gminny
Ucałowałem.
Niechże nie uczą mię, gdzie ma ojczyzna,
Bo pola, sioła, okopy
I krew, i ciało, i ta jego blizna
To ślad – lub – stopy.
Cyprian Norwid, Moja ojczyzna, [w:] tegoż, Wiersze, t. 1, oprac. Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1966, s. 473–474.

Ćwiczenie 1.1
Określ, czym jest dla Cypriana Norwida ojczyzna.
Ćwiczenie 1.2
Wytłumacz, jakie znaczenie dla narodu mają tradycja i przeszłość.
Ćwiczenie 1.3
Wyjaśnij, jaką funkcję pełnią w tekście następujące słowa i określenia: Chaos, Rzym, Klucz
Dawidowy, Eufrat.

Ćwiczenie 1.4
Zinterpretuj ostatni wers wiersza.
Ćwiczenie 1.5
Wskaż postać, do której, twoim zdaniem, odnoszą się fragmenty wiersza: „stopy okrwawione”,
„i twarz, i koronę”, „sandału rzemień”, „i krew, i ciało”.
Ćwiczenie 1.6
Wyszukaj w internecie materiały ilustracyjne (obrazy, zdjęcia), za pomocą których można,
twoim zdaniem, przedstawić treść wiersza Cypriana Norwida. Zebrane materiały możesz
dodać poniżej.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o..

Patriotyzm i ojczyzna

Widok na Wawel
Jan Nepomucen Głowacki, Widok na Wawel, ok. 1847, olej na papierze, domena publiczna

“

Słownik literatury polskiej XIX wieku
Pochodzenie tego słowa greckie i łacińskie […] oznacza „ojca”
i tworzy ogromną rodzinę słów o pokrewnej semantyce. Po grecku

patris – ojczyzna, patriótes – rodak […]. W łacińskim języku: patria –
„ojczyzna, kraj ojczysty”, patrius – „ojcowski, ojczysty”.
W polszczyźnie XVI w. „ojczyzna” znaczyła pierwotnie to, co się po
ojcu dziedziczy, a więc „ojcowizna”, natomiast kraj, którego się jest
obywatelem, niektórzy woleli oznaczać słowem Patria […].
Wyrazy takie jak „patriota” i „patriotyzm” wchodzą do języka
polskiego dopiero w 2. połowie XVIII w. pod niewątpliwym wpływem
francuszczyzny. Według Lindego „patriota” to obywatel „gorliwy
o dobro ojczyzny”, a „patriotyzm” znaczy „obywatelstwo” […].
Wyróżnimy patriotyzm biologiczny – silne przywiązanie uczuciowe
do regionu, do okolicy, do miejsca naszego urodzenia i pochodzenia,
naszego dzieciństwa i młodości, oraz patriotyzm polityczny –
poczucie głębokiego związku duchowego ze zbiorowością
historyczną, do której należymy, i świadomość wynikających stąd
naszych obowiązków moralnych wobec niej. W niektórych językach
te dwa źródła patriotyzmu nazywane są odrębnymi terminami.
Niemcy wyróżniają więc Heimat (kraj, z którego pochodzimy)
i Vaterland (ojczyzna w sensie politycznym); Francuzi mówią: pay

natal (kraj, gdzieśmy się urodzili) i Patrie. Rozpowszechnienie się
w literaturach nowożytnych tematu miłości do ojczyzny regionalnej
dokonało się na większą skalę dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku,
przy czym niemałą rolę zaczęło tu odgrywać rozbudzenie
wrażliwości na piękno przyrody, szerzące się pod wpływem
twórczości J.J. Rousseau. […]
Wybitnie regionalne jest np. tło akcji ballad Mickiewicza, gdzie
autentyzm nazw topograﬁcznych (Świteź, Ruta, Cyryn, Płużyny,
Kołdyczewo, Góra Żarnowa, Nowogródek) nie pozostawia
wątpliwości, jaką część dawnych ziem Rzeczypospolitej opisuje tekst
tych utworów. […] Bardzo mocno wystąpi to [zjawisko] także

w Sonetach krymskich (1826), gdzie niezależnie od poetyckiego opisu
krajobrazu krymskiego dochodzi do głosu świadomość, że mimo swej
piękności jest to przyroda obca sercu Pielgrzyma. Mimo
stwierdzenia, że u stóp jego rozciąga się kraina dostatków i krasy, on
czuje, że ta pełna cudów przyroda nie jest mu bliska […].
Z kolei patriotyzm polityczny, na skutek zmian, jakie w ciągu wieków
zachodziły w ustroju politycznym, przybierał różne formy. Jeśli istotą
wszelkiego patriotyzmu politycznego jest poczucie związku
duchowego z określoną organizacją życia zbiorowego, to kształtuje
się on inaczej, gdy dane państwo rządzone jest przez jakiegoś
jedynowładcę, czy stanowi zbiorowość, opartą na zasadzie wolności
i obywatelskiej cnoty, a kierowaną przez ludzi, obdarzonych
zaufaniem całej społeczności. W pierwszym wypadku patriotyzm
przybierze postać wierności wobec władcy, w drugim – świadomej
służby dla dobra powszechnego. Warunkiem takiego ukształtowania
się patriotyzmu jest nieskażona postać danego ustroju. Arystoteles
wyróżnił trzy formy ustrojowe: monarchię, arystokrację
i demokrację, jak również trzy postaci ustroju zdegenerowanego, gdy
monarchia staje się tyranią, arystokracja – oligarchią, a demokracja –
ochlokracją, czyli rządami rozwydrzonego motłochu. […]
W XVIII wieku Francja, dzięki swej ówczesnej ekspansji umysłowej
narzuciła reszcie zachodniej Europy nowe pojmowanie istoty władzy
i państwa, radykalizmem i bezwzględnością poczynań Wielkiej
Rewolucji przypieczętowała głoszone przez ﬁlozofów idee polityczne.
W świetle ewolucji nowych pojęć mieszkańcy określonego państwa
poczuli się jego właścicielami, nie poddanymi jakiejś władzy,
narzuconej siłą, lecz wolnymi obywatelami, uznającymi tylko tę
władzę za prawowitą, która została ustanowiona zgodnie z ich wolą
i wyborem. Wtedy zdobywają popularność słowa takie jak „obywatel”
i „patriota”. Związek ideowy tych dwóch wyrazów nie jest
przypadkowy. W odczuciu obywateli danego kraju ojczyzną przestało
być państwo, a stał się nią kraj i zamieszkujący go ludzie, a że

przeważająca ich większość ma świadomość wspólności plemiennego
pochodzenia, wspólności języka, obyczajów i duchowej kultury, więc
w patriotyzmie politycznym zaczyna się wysuwać na czoło uczucie
organicznej łączności jednostki z narodem.
Słownik literatury polskiej XIX wieku, oprac. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 683–685: Patriotyzm.

Po przeczytaniu fragmentu hasła słownikowego Patriotyzm wykonaj polecenia i odpowiedz
na pytania.
Ćwiczenie 2.1
Wyjaśnij znaczenie słowa patriotyzm.
Ćwiczenie 2.2
Zinterpretuj pojęcia

Tyrteizm

Greccy wojownicy

Albert Racinet, 1888, domena publiczna

Zapamiętaj!
Tyrteizm – wyraźnie eksponowany w polskim romantyzmie nurt poezji patriotycznej,
którego nazwa wywodzi się od Tyrteusza (Tyrtajosa) - greckiego poety z VII w. p.n.e.
Legendarny Tyrteusz, obywatel Sparty, stał się symbolem patriotycznej poezji walki,
ponieważ w czasie zagrożenia wolności ojczyzny (II wojna messeńska) jego elegie
wzywały i prowadziły naród do boju. Poezja Tyrteusza stawiała ojczyznę na pierwszym
miejscu w hierarchii wartości oraz propagowała wojenne cnoty, m.in. poświęcenie,
oﬁarność, konsekwencję i bezkompromisowość.
Najlepszym i najpełniejszym przykładem wykorzystania tyrteizmu w literaturze
romantyzmu przed wybuchem powstania listopadowego jest Konrad Wallenrod (1828)
Adama Mickiewicza. Widać w nim mocny związek poezji i czynu, który wyrażony zostaje
słowami Halbana: „kiedyś w przyszłości / Z tej pieśni wstanie mściciel naszych kości!”.
Konrad Wallenrod został przez współczesnych Mickiewiczowi odebrany jako wezwanie
do walki, czego wyrazem stało się popularne w Warszawie hasło: „Słowo stało się ciałem,
a Wallenrod Belwederem”.
Z czasem synonimem poezji tyrtejskiej, szczególnie w okresie międzypowstaniowym,
stały się utwory o charakterze patriotyczno‐budzicielskim, straceńczym i desperackim.
Dominują w nich motywy zemsty, tematy martyrologiczne i wątki biblijne, zwłaszcza
starotestamentowe.
Ćwiczenie 3
Wymień najważniejsze, twoim zdaniem, cechy utworu poetyckiego (środki stylistyczne,
tematyka itp.), który można zaliczyć do nurtu poezji tyrtejskiej.

Uzupełnij

“

Maria Janion

Marzący: jest tam, gdzie go nie ma, a nie ma go tu,
gdzie jest
[...] kontrast „ideału” i „życia” potraktować należy jako jedną z osi,
wokół których obraca się całe myślenie romantyczne [...].

Konsekwencje bywają rozmaite; [...]
postawa ewazyjna – kontrast między „marzeniem”
a „rzeczywistością” budzi chęć do jak najczęstszego i jak najdłuższego
przebywania „tam”, w sferze marzenia; w dziedzinie zachowa
społecznych mamy wówczas do czynienia z typem roztargnionego
marzyciela [...].
postawa tyrtejska – tenże boleśnie odczuwany kontrast inspiruje
dążenie do zbliżenia „marzenia” do „rzeczywistości”, do wcielenia
„ideału” w „życie”; góruje wówczas marzenie o walce, o czynie [...];
pojawia się typ spiskowca, powstańca, rewolucjonisty, republikanina,
radykała;
postawa ironiczna – stałe zderzanie się „marzenia” i „rzeczywistości”
powoduje przeświadczenie, że istota życia przejawia się właśnie
w tego rodzaju kolizjach, że nie można przed nimi uciec [...] pojawia
się typ szyderczego lub wzniosłego ironisty.
Maria Janion, Marzący: jest tam, gdzie go nie ma, a nie ma go tu, gdzie jest, [w:] , Style zachowań romantycznych.
Propozycje i dyskusje, red. Maria Janion, Marta Zielińska, Warszawa 1986, s. 326–327.

Ćwiczenie 4
Wymień – rzeczywiste bądź literackie – postaci reprezentujące, w twoim przekonaniu,
poszczególne postawy romantyczne opisane przez Marię Janion.

Legenda napoleońska

Kampania francuska 1814
Jean-Louis-Ernest Meissonier, Kampania francuska 1814, 1864, olej na desce, Musée d'Orsay, Paryż, domena publiczna

Bitwa pod Raszynem
Wojciech Kossak, Bitwa pod Raszynem, 1913, domena
publiczna

Europa w epoce napoleońskiej w latach 1799–1812
Krys an Chariza i zespół,

Napoleon Bonaparte (1769–1821) jako postać
historyczna i przywódca narodu
francuskiego wywołuje do dziś kontrowersje.
Był cesarzem Francuzów, świetnym
strategiem, politykiem, dyplomatą,
znakomitym mężem stanu, reformatorem
prawa. Jednak w dzisiejszych ocenach

Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego

uznawany jest także za agresora i tyrana.
Polska tradycja romantyczna, głównie
niepodległościowa, podkreślała w czasie
zaborów wielkie nadzieje Polaków na
odzyskanie niepodległości u boku Napoleona.

January Suchodolski, Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego,
przed 1830, domena publiczna

W okresie romantyzmu wykreowana została
swoista legenda napoleońska, wiążąca się
z poczuciem narodowej tożsamości Polaków
i ich wiarą w skuteczną walkę u boku
cesarza, mającą przynieść wolność.
Jednym z dowodów przychylności Napoleona
wobec Polski była konstytucja nadana przez
cesarza w 1807 roku Księstwu
Warszawskiemu. Dokument przede
wszystkim obalał dawną nierówność stanową
(np. znosił poddaństwo chłopów), zakładał
zasadę równości wobec prawa, ujednolicał

Napoleon nadaje konstytucję Księstwu

sądownictwo, które miało działać tak samo

Warszawskiemu 22 lipca 1807

dla wszystkich obywateli kraju.

Marcello Bacciarelli, Napoleon nadaje konstytucję Księstwu
Warszawskiemu 22 lipca 1807, 1811, olej na płótnie,
Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna

Z tradycją napoleońską wiązała się także
legenda księcia Józefa Poniatowskiego i jego

walki u boku cesarza. Książę Poniatowski – żołnierz i strateg – ujawnił swoje talenty
wojskowe m.in. w momencie organizowania armii w Księstwie Warszawskim oraz w bitwie
pod Raszynem (1809). Najbardziej wyeksponowany w literaturze okazuje się jednak obraz
bitwy narodów pod Lipskiem (1812), w której Poniatowski zginął w nurtach rzeki Elstery.

“

Stanisław Wasylewski

Życie polskie w XIX wieku
Kościuszko przejrzał Napoleona na wylot. „W dobrej jesteś szkole –
mówił do młodego Chłapowskiego – ale nie pochlebiaj sobie, że on
Polskę wskrzesi, on tylko o sobie myśli, zaspokojenie ambicji osobistej
to jedyny cel jego, nic trwałego nie stworzy, ale oﬁcjerów niechaj nam
wykształcą”. – Choć całe państwa starożytne nie liczyły tyle ludności,
ilu żołnierzy walczyło za Napoleona, choć chwała jego ze wszystkich
dotąd największą była – Polacy stracili serce dla Uzurpatora...
Dopiero gdy ten człowiek, [...] omamił ich kłamliwą obietnicą, [...]

naród zatchnął się w oczekiwaniu...
[...] „Zemścicielem” krzywd, „twórcą” państwa nie ważył się okazać,
chociaż mógł. Gracz polityczny, lękający się pochwalić atutem
polskim ze strachu przed Wiedniem i Petersburgiem, równocześnie
oddał nam jednak wiekopomną usługę: stworzył wojsko. [...]. Nastąpił
zawadiacki wyczyn młodziutkiej kawalerii polskiej: Somosierra – 30
listopada 1808. [...] Polacy otworzyli Napoleonowi drogę do Madrytu,
stając się głównym współczynnikiem podboju Hiszpanii. Trudno
żądać od upokojnych sukcesem szwoleżerów trzeźwej świadomości,
że zabór Hiszpanii nie różnił się od zaboru Polski.
Stanisław Wasylewski, Życie polskie w XIX wieku, Kraków 1962, s. 76–80.

Ćwiczenie 5.1
Wytłumacz, na czym polegała kontrowersyjność postaci Napoleona.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5.2

Ćwiczenie 5.3
Na podstawie informacji zawartych w lekcji oraz własnej wiedzy historycznej połącz poniższe
wydarzenia z odpowiednimi datami.
Połącz wydarzenia z datami
1805,
1815,
1821,
1812,
1807,
1769
Narodziny Napoleona
Utworzenie Księstwa Warszawskiego
Bitwa pod Austerlitz
Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego
Bitwa pod Waterloo
Śmierć Napoleona
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5.4
Wpisz w puste pole, a następnie zinterpretuj fragment oﬁcjalnego hymnu państwowego Polski
– Mazurka Dąbrowskiego, w którym przywołana zostaje postać Napoleona.

Uzupełnij

„Nasz naród jak lawa”

Scena z III części Dziadów Adama Mickiewicza, rozgrywająca się w salonie warszawskim. Przedstawia grupę
patriotów stojących przy drzwiach salonu
Scholaris.pl,

“

Adam Mickiewicz

Dziady, cz. III
Scena VII. Salon warszawski
Kilku wielkich Urzędników, kilku wielkich Literatów, kilka

Dam wielkiego tonu, kilku Jenerałów i Sztabsoﬁcerów; wszyscy
incognito piją herbatę przy stoliku – bliżej drzwi kilku Młodych
ludzi i dwóch Starych Polaków. Stojący rozmawiają z żywością –
towarzystwo stolikowe mówi po francusku, przy drzwiach po polsku.
Przy drzwiach
ZENON NIEMOJEWSKI
(do Adolfa)
To i u was na Litwie toż samo się dzieje?
ADOLF
Ach, u nas gorzej jeszcze, u nas krew się leje!
NIEMOJEWSKI
Krew?
ADOLF
Nie na polu bitwy, lecz pod ręką kata,

Nie od miecza, lecz tylko od pałki i bata.
(rozmawiają ciszej)
Przy stoliku
HRABIA
To bal był taki świetny, i wojskowych wiele?
FRANCUZ
Ja słyszałem, że było pusto jak w kościele.
DAMA
Owszem, pełno –
HRABIA
I świetny?
DAMA
O tym mówić długo.
KAMERJUNKIER
Służono najniezgrabniej, choć z liczną usługą;
Nie miałem szklanki wina, ułamku pasztetu,
Tak zawalono całe wniście do bufetu.
DAMA I
W sali tańców zgoła nic nie ugrupowano,
Jak na raucie angielskim po nogach deptano.
DAMA II
Bo to był tylko jeden z prywatnych wieczorów.
SZAMBELAN
Przepraszam, bal proszony – mam dotąd bilety.
(wyjmuje inwitacje i pokazuje, wszyscy przekonywają się)
DAMA I
Tym gorzej; pomieszano grupy, toalety,
Nie można było zgoła ocenić ubiorów.
DAMA II
Odtąd jak Nowosilcow wyjechał z Warszawy,
Nikt nie umie gustownie urządzić zabawy:
Nie widziałam pięknego balu ani razu.
On umiał ugrupować bal na kształt obrazu;

(słychać między mężczyznami śmiech)
DAMA I
Śmiejcie się, Państwo, mówcie, co się wam podoba,
A była to potrzebna w Warszawie osoba.
[…]
Przy stoliku
JENERAŁ
(do Literata)
Ale przeczytaj wreszcie – dajże się uprosić.
[…]
LITERAT I
Takich dziejów słuchają, lecz kto je przeczyta?
I proszę, jak opiewać spółczesne wypadki;
Zamiast mitologiji są naoczne świadki.
Potem, jest to wyraźny, święty przepis sztuki,
Że należy poetom czekać – aż – aż –
JEDEN Z MŁODZIEŻY
Póki? –
Wieleż lat czekać trzeba, nim się przedmiot świeży
Jak ﬁga ucukruje, jak tytuń uleży?
LITERAT I
Nie ma wyraźnych reguł.
LITERAT II
Ze sto lat.
LITERAT I
To mało!
LITERAT III
Tysiąc, parę tysięcy –
LITERAT IV
A mnie by się zdało,
Że to wcale nie szkodzi, że przedmiot jest nowy,
Szkoda tylko, że nie jest polski, narodowy.

Nasz naród się prostotą, gościnnością chlubi,
Nasz naród scen okropnych, gwałtownych nie lubi; –
Śpiewać, na przykład, wiejskich chłopców zalecanki.
Trzody, cienie – Sławianie, my lubim sielanki.
LITERAT I
Spodziewam się, że Panu przez myśl nie przejedzie,
Aby napisać wierszem, że ktoś jadał śledzie.
Ja mówię, że poezji nie ma bez poloru,
A polor być nie może tam, gdzie nie ma dworu:
Dwór to sądzi o smaku, piękności i sławie;
Ach, ginie Polska! dworu nie mamy w Warszawie.
MISTRZ CEREMONII
Nie ma dworu! – a to mię dziwi niepomału,
Przecież ja jestem mistrzem ceremonijału.
HRABIA
(cicho do Mistrza)
Gdybyś Namiestnikowi wyrzekł za mną słówko,
Moja żona byłaby pierwszą pokojówką.
(głośno)
Ale próżno, nie dla nas wysokie urzędy!
Arystokracja tylko ma u dworu względy.
DRUGI HRABIA
(niedawno kreowany z mieszczan)
Arystokracja zawsze swobód jest podporą,
Niech państwo przykład z Wielkiej Brytaniji biorą.
Zaczyna się kłótnia polityczna – młodzież wychodzi.
PIERWSZY Z MŁODYCH
A łotry! — o, to kija!
A∗∗∗G∗∗∗

O, to stryczka, haku!
Ja bym im dwór pokazał, nauczyłbym smaku.
N∗ ∗ ∗

Patrzcie, cóż my tu poczniem, patrzcie, przyjaciele,

Otóż to jacy stoją na narodu czele.
WYSOCKI
Powiedz raczej: na wierzchu. Nasz naród jak lawa,
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi;
Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi.
(odchodzą)
Adam Mickiewicz, Dziady, cz. III, [w:] tegoż, Dzieła, t. 3, oprac. Zoﬁa Stefanowska, Warszawa 1995, s. 197–209.

Po przeczytaniu fragmentu III części Dziadów Adama Mickiewicza wykonaj następujące
polecenia.
Ćwiczenie 6.1
W kontekście wydarzeń historycznych XIX wieku zinterpretuj cytat: „Nasz naród jak lawa,/
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, / Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi, /
Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi”.
Ćwiczenie 6.2
Pracując w grupach, przedstawcie obraz polskiego społeczeństwa scharakteryzowanego przez
Adama Mickiewicza w scenie Salon warszawski. Zwróćcie uwagę na grupę patriotów (np.
studentów) i sprzedawczyków (tzw. elitę, czyli piękne damy, oﬁcerów, carskich urzędników)
oraz na rolę literatury, o której rozmawiają uczestnicy tej sceny.
Ćwiczenie 6.3
Pracując w parach, wykonajcie karykaturę wybranej postaci występującej w scenie Salon
warszawski lub stwórzcie żartobliwy komiks na podstawie przeczytanego fragmentu.

„Patriota – wariat”

Rejtan – upadek Polski
Jan Matejko, Rejtan – upadek Polski, 1866, olej na płótnie, Zamek Królewski w Warszawie, domena publiczna

“

Maria Janion

"Patriota --- wariat"
Może nawet w dziejach duchowych zbiorowości polskiej należy
zaliczyć te zjawiska, te wiadomości o nich podawane, te legendy,
jakimi obrastały – do najważniejszych, gdyż dawały one niezwykłą
miarę politycznej rozpaczy [...]. Słowo „szalony” w tym kontekście
uzyskiwało kilka doniosłych znaczeń, często ze sobą sprzecznych:
1) „szalony”, bo rzeczywiście zwariował z powodu nieszczęść i klęsk
ojczyzny;
2) „szalony”, bo niepoczytalny, nieodpowiedzialny w myśleniu
politycznym, [...] bo z swych działaniach wariacko „rzucający się
z motyką na słońce”, [...] bo mieszający ideał z rzeczywistością;
3) „szalony”, bo wzniosły najwyższą racją moralną, szałem
poświęcenia, odbiegającym od norm zdrowego rozsądku, [...] bo
prawdziwie mądry, bo „rozumny szałem”, [...] bo przykładający do
rzeczywistości miarę ideału.
Maria Janion, „Patriota – wariat”, [w:] tejże, Prace wybrane. Zło i fantazmaty, t. 3, red. Andrzej Nowakowski, Kraków 2001, s.
10.

Maria Janion

“

Polacy i ich wampiry
Romantycy – fanatyczni wielbiciele „świata książek” – wypracowali
bardzo szczególny styl lektury, również własnych dzieł. Można go
nazwać „hipnotycznym”, można „wampirycznym”. Chcieli, by ich
utwory nabierały życia, by żywiły się krwią i ciałem czytelników, by
wcielały się dosłownie w ich życie i czyn, by kąsały, zaszczepiały
patriotyczny szał i zarażały nim. By wampiryzowały.
Maria Janion, Polacy i ich wampiry, [w:] tejże, Prace wybrane. Zło i fantazmaty, t. 3, red. Andrzej Nowakowski, Kraków
2001, s. 44–45.

Po przeczytaniu fragmentów prac Marii Janion wykonaj następujące polecenia.
Ćwiczenie 7.1
Wyjaśnij, w jaki sposób literatura może kształtować uczucia patriotyczne.
Ćwiczenie 7.2
Jak rozumiesz porównanie romantycznych utworów do wampirów „zaszczepiających
patriotyczny szał” w czytelnikach?
Ćwiczenie 7.3
Odwołując się do swojej wiedzy historycznej na temat sytuacji politycznej Polski w XIX wieku,
podyskutujcie o związku patriotyzmu i szaleństwa (w rozumieniu Marii Janion) w okresie
romantyzmu. W swoich ocenach odnieście się do konkretnych postaci i wydarzeń.

Zadaniowo
Ćwiczenie 8
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Odpowiedz na pytania, a następnie zbierz informacje na temat postaci, do której odnosi się
rozwiązanie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1. Miejsce, w którym doszło do ostatniej, przegranej bitwy Napoleona.
2. Cierpienie i męczeństwo narodu lub wyznawców jakiejś religii.
3. Rosyjski polityk, najbliższy współpracownik cara Aleksandra I, wchodził w skład Rady
Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warszawskiego, następnie - Rządu Tymczasowego
Królestwa Polskiego.
4. W Dziadach cz. III Adama Mickiewicza wypowiada słynne słowa: „Nasz naród jak lawa
[...]”.
5. Utworzone w 1807 roku Księstwo...
6. Wyróżnił trzy formy ustrojowe: monarchię, arystokrację i demokrację.
7. Nurt poezji patriotycznej, którego nazwa wywodzi się od obywatela starożytnej Sparty.
8. Po grecku „ojczyzna”.
9. W 1808 roku doszło tu do bitwy, która zakończyła się zdobyciem wąwozu przez polskich
szwoleżerów i sukcesem armii napoleońskiej.
10. „Słowo stało się ciałem, a Wallenrod...”
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Przygotuj mapę myśli pojęć:
Ćwiczenie 11
Napisz krótki esej, w którym odpowiesz na pytanie: Czy czujesz emocjonalny związek z krajem,
w którym mieszkasz, narodem, który reprezentujesz, społeczeństwem, do którego należysz,
państwem, którego jesteś obywatelem?
Ćwiczenie 12
Napisz artykuł prasowy, w którym wyjaśnisz, czym dziś jest dla ciebie patriotyzm.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Czas „burzy i naporu” w sztuce

Burza na morzu
Marcus Larson, Burza na morzu, 1857, domena publiczna

Początek XIX wieku był czasem wojen
napoleońskich i konﬂiktów politycznych
w Europie. Powstania w Grecji przeciwko
imperium osmańskiemu, w Hiszpanii walczącej
z cesarstwem francuskim czy w Polsce
zmagającej się z trzema zaborcami sprzyjały
ukształtowaniu się nowej, zaangażowanej
uczuciowo postawy obywatelskiej. Romantycy
nie tylko poddawali krytyce aktualną sytuację
polityczną i społeczną, z której uczynili temat
swojej sztuki, lecz także skupiali się na
dramatycznej egzystencji jednostki. Cechowało
ich także szczególne uwielbienie natury –
pojmowanej jako domena nieokiełznanych
żywiołów lub widzianej przez pryzmat
panteizmu. Artyści łączyli realizm z wizyjnością,

Napoleon Bonaparte

indywidualizm ze zwrotem ku historii, świat
Napoleon Bonaparte, XIX wiek, domena publiczna
fantazji z egzotyką. Moda na orient, z jego
zmysłowością, tajemniczością i okrucieństwem, do literatury i malarstwa wprowadziła
niepospolitych bohaterów i bogactwo nieznanego bajecznego świata.

Już wiesz
1) Odwiedź wirtualne Muzeum Narodowe w Krakowie: link.
2) Zwiedź Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, ale skup się na sali:
„Romantyzm. W stronę sztuki narodowej”.
3) Obejrzyj dokładnie dzieła Piotra Michałowskiego i przeczytaj informacje o jego
obrazach.

Rewolty i walki wyzwoleńcze

Bitwa pod Austerlitz
François Gérard, Bitwa pod Austerlitz, 1810, pałac w Wersalu, domena publiczna

Ćwiczenie 1.1
Na podstawie tytułów obrazów Piotra Michałowskiego określ tematykę jego dzieł.



portrety



martwa natura



wątki napoleońskie



historyczna



religijna



sceny militarne i batalistyczne



abstrakcja



miłosna

Autoportret
Piotr Michałowski, Autoportret,

Ćwiczenie 1.2
Co przedstawia obraz Piotra Michałowskiego zatytułowany Somosierra? Czego symbolem
w tradycji polskiej jest Somosierra?



starcie zbrojne z 1815 roku, ostatnia bitwa Napoleona Bonaparte, na początku
zwycięska, a w rezultacie zakończona porażką; symbol największej klęski Napoleona



decydująca bitwa wojny napoleońskiej z III koalicją antyfrancuską, stoczona w 1805
roku; symbol zwycięstwa, „arcydzieło taktyczne w historii wojen”



miejsce bitwy podczas hiszpańskiej wyprawy Napoleona w 1808 roku; symbol
szaleńczej i straceńczej odwagi oraz kawaleryjskiej brawury



„bitwa narodów” – bitwa stoczona w 1813 roku między wojskami napoleońskimi
a wojskami koalicji antyfrancuskiej; symbol klęski Napoleona

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Grecja umierająca na ruinach Missolungi
Ilaria Ciseri

“

Romantyzm: 1780--1860: narodziny nowej
wrażliwości
Temat niepodległości Grecji,
znajdującej się pod tureckim
jarzmem, był niezwykle żywo
dyskutowany przez
romantyków, którzy często
osobiście angażowali się w wojnę
wyzwoleńczą. Właśnie
w wielokrotnie obleganym
Grecja umierająca na ruinach Missolungi
i wyzwalanym dzięki wsparciu
Eugène Delacroix, Grecja umierająca na ruinach Missolungi,
cudzoziemców Missolungi zmarł 1826, olej na płótnie, Musée des Beaux-Arts, Bordeaux,
domena publiczna
w 1824 roku George Byron, który
przybył tam, aby walczyć u boku
Greków przeciwko Osmanom. Delacroix przedstawił alegoryczną
personiﬁkację Grecji po kapitulacji Missolungi, co nastąpiło w wyniku
dramatycznego oblężenia 22 kwietnia 1826 roku. Opierająca się
o fragmenty murów zniszczonego miasta kobieta w tradycyjnej
helleńskiej szacie została pokonana, ale jest gotowa do zrzucenia
okowów. Echa tragedii dostrzegamy w widocznych na pierwszym
planie zakrwawionych kamieniach, oraz ciele poległego obrońcy,
przygniecionego płytami. W tle odcina się na ciemnym niebie postać
triumfującego Turka.
Ilaria Ciseri, Romantyzm: 1780–1860: narodziny nowej wrażliwości, tłum. Karolina Dyjas, Warszawa 2010, s. 131.

Dramat egzystencji

Théodore Géricault, Tratwa „Meduzy”, 1818–1819, olej na płótnie, Musée du Louvre, Paryż, domena publiczna

“

Anna Lewicka - Morawska

Spór Ingres - Delacroix
Latem 1816 roku, na skutek błędu kapitana, u wybrzeży Afryki
zatonęła fregata „Meduza” ze stu pięćdziesięcioma ludźmi na
pokładzie, z których kilkunastu dryfujących na tratwie odnaleziono
po dwóch tygodniach. Géricault przeczytał książkę napisaną przez
ocalałego z katastrofy lekarza opisującego wypadki kanibalizmu,
które tam się zdarzyły, zapoznał się też z innymi relacjami rozbitków.
Powstanie Tratwy poprzedziły dziesiątki studiów kompozycyjnych,
olbrzymie podmalowane rysunki, będące świadectwem wielkiego
wysiłku malarza, pragnącego nadać przedstawieniu możliwie
prawdziwy, ale i dramatyczny wyraz. Wykonywał liczne szkice
pomocnicze w prosektorium. Makabryczną pomocą stały się dla
niego studia przedstawiające ucięte głowy skazańców – kliniczne
studium śmierci. Ostatecznie relacje i fakty zostały zobrazowane
przez Géricault na podstawie tradycji ikonograﬁi Potopu i scen Sądu
Ostatecznego, które tu uległy zeświecczeniu, służąc przedstawieniu
współczesnej tragedii. Efekt całości daleki był od heroicznej wymowy,
do jakiej przyzwyczaili publiczność David i jego uczniowie. Géricault

zespolił rozpacz i wiarę, szaleństwo i odrętwienie, patos i dramat za
pomocą starannie przemyślanych, choć nie zawsze nowatorskich
środków formalnych.
Anna Lewicka - Morawska, Spór Ingres - Delacroix, [w:] tejże, Sztuka świata, t. 8, Warszawa 1994, s. 97.

Potęga natury i żywiołów

Pożar parlamentu londyńskiego
William Turner, Pożar parlamentu londyńskiego, 1835, olej na płótnie, Cleveland Museum of Art, domena publiczna

“

Maria Rzepińska

Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego
Wystawiony w r. 1835 Pożar parlamentu Turnera wzbudził ogromne
poruszenie wśród artystów. Podziwiano śmiałość w oddaniu zjawisk
płomieni, dymu, odblasków na wodzie, zachwycano się mistrzostwem
artysty, ale równocześnie zuchwałość zestawień barwnych szokowała
wielu widzów. Lord Francis Levenson‐Gower, posiadacz kilku
wczesnych obrazów Turnera, tak pisał o nowym stylu artysty: „Czy to
możliwe, że autor [...] wielu innych pięknych dzieł, może być sprawcą

tych dziwacznych plam chromu, ultramaryny i bieli, jakie pan Turner
zechciał w tych dniach wystawić? Że ekstrawagancje te mają swoich
wielbicieli (nabywców sądzę mają mniej), zwłaszcza wśród
zawodowców, o tym dobrze wiemy i sądzimy, że nikt oprócz
artystów nie może w pełni ocenić trudności, z jakimi ma do czynienia
ten Paganini palety”. Krytyk zaś czasopisma „Spectator” tak pisał
o Pożarze parlamentu: „Eksplozja światła pośród płomieni i potop
ognistego promieniowania, zalewającego blaskiem wszystkie
przedmioty dokoła, nie może być ukazany z większą prawdą [...].
A wykonanie jest osobliwe: gdy spojrzeć z bliska, widzi się niewyraźną
masę nabazgranych smug farby; jednak mówiono nam, że malarz
pracował nad płótnem całymi godzinami, nie oddalając się wstecz dla
ujrzenia efektu. Wydaje się, że Turner maluje niechlujnie, »paćkając«,
jak to się mówi, a jednak jakiż inny malarz osiągnął podobną
świetlistość koloru?”.
Maria Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa 1989, s. 452–453.

Świat wizji i fantazji

1.
Johann Heinrich Füssli, Koszmar nocny, 1781, olej na płótnie, Ins tute of Fine Arts, Detroit, domena publiczna

Romantyzm cechowały irracjonalizm oraz
upodobanie do niezwykłości i fantastyki. Jej
przykłady można odnaleźć w obrazach
artystów uznawanych za prekursorów stylu.
William Blake (1757–1827), angielski
poeta‐wizjoner, rytownik i ilustrator, na
przełomie XVIII i XIX wieku stworzył
oryginalny system symboli i własną
hermetyczną mitologię. Ważne miejsce
zajmował w niej Pan Stworzenia (zwany
Przedwiecznym) (ilustracja 2) – ambiwalentna
postać o cechach starotestamentowego
Jahwe - prawodawcy i wykreowanego przez
Blake’a Urizena (neologizm od Your reason,
czyt.: jor rizon) – istoty, której domeną są
rozum i wiedza, oderwane od wyobraźni,
2.
emocji, namiętności i instynktu. Świat
William Blake, Pan Stworzenia, 1794, graﬁka (frontyspis księgi
"Europa: Proroctwo"), Bri sh Museum, Londyn , domena
Urizena to kraina okrutnego prawa
publiczna
i sprawiedliwości bez miłosierdzia. Dlatego
też stworzenie świata – oddzielenie
ciemności od światła i zburzenie jedności wszystkich zasad – było, zdaniem artysty,
negatywne.

Szwajcarski malarz i przyjaciel Blake’a Johann Heinrich Füssli (1741–1825) odkrywał inne
rejony wyobraźni. Jego obraz (ilustracja 1) przedstawia uwolnione podczas snu demony
podświadomości – emanacje zwierzęcych i erotycznych instynktów. Artysta koncentrował
się na tajemniczych obszarach duszy i psychiki człowieka. Jego niesamowite i pełne grozy
przedstawienie ma cechy horroru. Groteskowa zmora przysiadła na piersi śpiącej kobiety,
żywiąc się jej strachem, a zza kotary wyłania się łeb ślepej klaczy – upostaciowienie
najgorszej odmiany snu – koszmaru (od ang. nightmare, night [czyt.: najtmer, najt] – noc
i mare [czyt.: mer] – klacz).

Orientalizm i egzotyka

Śmierć Sardanapala
Eugène Delacroix, Śmierć Sardanapala, 1827, olej na płótnie, Musée du Louvre, Paryż, domena publiczna

“

Maria Poprzęcka

Kochankowie z masakrą w tle i inne eseje
o malarstwie historycznym
Malarski przepych tej „orgii śmieci” nie ma chyba precedensu
w malarstwie europejskim. Jesteśmy w pałacowej komnacie,
u podnóża gigantycznego łoża obleczonego płomiennie czerwoną
tkaniną. Ta wspaniała czerwień potężnym akordem dominuje

w obrazie, jakby skąpanym we krwi, rozżarzonym ogniem. Na jej tle
pulsują ciepłe odcienie kobiecej skóry, migocą drogie kamienie, lśnią
jedwabie i złotogłowia. Spoczywający na łożu Sardanapal – bynajmniej
nie zniewieściały, o pysznej, orientalnej męskiej urodzie –
niewzruszenie obserwuje wykonanie swego rozkazu. A zgodnie z nim
zginąć ma wszystko, co było miłością i rozkoszą jego życia: kobiety,
konie, kosztowności. Wokół łoża dokonuje się więc rzeź. Nagie,
zdobne tylko w klejnoty królewskie nałożnice gną się w śmiertelnych
paroksyzmach, zwalone na stos złote naczynia, perły i ozdobna broń
rozsypują się pod kopytami oszalałego z przerażenia konia, którego
usiłuje okiełznać murzyński sługa. [...] Perwersyjne piękno, zmysłowa
dzikość, malarska frenezja Śmierci Sardanapala były zbyt szokujące,
aby obraz mógł zostać zaakceptowany przez publiczność i krytykę
Salonu w 1827 roku.
Maria Poprzęcka, Kochankowie z masakrą w tle i inne eseje o malarstwie historycznym, Warszawa 2004, s. 55–56.

Fascynacja średniowieczem

1.
Caspar David Friedrich, Ruiny klasztoru Eldena, ok. 1825, olej na płótnie, Alte Na onalgalerie, Berlin, domena publiczna

Gotycyzm (odrodzenie gotyku) był tendencją przejawiającą się nie tylko w literaturze, ale
również w sztuce od końca XVIII wieku. Wiązała się ona z ponownym „odkryciem”
deprecjonowanej dotąd kultury średniowiecznej, a zwłaszcza walorów estetycznych
architektury gotyckiej – malowniczych ruin zamków i strzelistych katedr (ilustracja 1).
Gotyk stał się szczególnie atrakcyjny dla romantyków, którzy w poezji i malarstwie
wykorzystywali typowe dla niego elementy tajemniczości, dziwności, a nawet grozy
(ilustracja 2). W średniowieczu widzieli oni również epokę żarliwej wiary religijnej,
kontrastującą z racjonalizmem propagowanym przez oświecenie i pogaństwem
starożytności. W modny gotycki kostium XIX‐wieczni artyści „ubierali” m.in. kameralne
sceny rodzajowe (ilustracja 3) i architekturę rezydencjonalną (ilustracja 4).

2.
Karl Friedrich Schinkel, Średniowieczne miasto nad rzeką, 1815, olej na płótnie, Staatliche Museen zu Berlin, domena publiczna

3.
Francesco Hayez, Pocałunek, 1859, olej na płótnie, Pinacoteca di Brera, Mediolan, domena publiczna

4.
Jerzy Strzelecki, Zamek w Kórniku (fasada południowa), 1846–1861, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0

Sztuka romantyzmu w Polsce

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Określ datę powstania poniższych obrazów i zabytków.
Połącz wydarzenia z datami
1819,
),
1778,
1834,
1828,
1820,
1844,
1859,
1801,
1866
Park w Arkadii, Nieborów
Domek Gotycki w Puławach
Józef Oleszkiewicz, Portret Władysława Branickiego
Brama pałacu w Dowspudzie
Antoni Brodowski, Edyp i Antygona
Mauzoleum Potockich w Wilanowie
Piotr Michałowski, Somosierra
Wojciech Korneli Sta ler, Portret generała Henryka Dembińskiego
January Suchodolski, Przejście przez Berezynę
Artur Gro ger, Pożegnanie powstańca
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zadaniowo

Ćwiczenie 3
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Na podstawie informacji zawartych w lekcji dopasuj poniższe opisy do właściwych obrazów.
Echa tragedii dostrzegamy
w widocznych na pierwszym planie
zakrwawionych kamieniach oraz ciele
poległego obrońcy.

Grecja umierająca na ruinach
Missolungi

Makabryczną pomocą w stworzeniu
obrazu stały się dla autora studia
przedstawiające ucięte głowy
skazańców.

Tratwa „Meduzy”

Autor obrazu określony został jako
sprawca dziwacznych plam chromu,
ultramaryny i bieli.

Pożar parlamentu londyńskiego

Obraz cechuje przepych „orgii śmieci”.

Koszmar nocny

Obraz niemieckiego malarza wiąże się
z ponownym „odkryciem”
deprecjonowanej dotąd kultury
średniowiecznej.

Śmierć Sardanapala

Obraz przedstawia uwolnione podczas
snu demony podświadomości.

Ruiny klasztoru Eldena

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Poszukaj odpowiednich informacji w źródłach, a następnie wymień tytuły innych obrazów
romantycznych przedstawiających rewolucje, wojny wyzwoleńcze lub rewolty. Zebrane
materiały możesz zamieścić i opisać poniżej.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o..

Ćwiczenie 6
Które z kategorii estetycznych romantyzmu (tragizm, wzniosłość, patos, ironia, groza,
niesamowitość) odnajdujesz w zaprezentowanych dziełach? Omów wybrane pojęcia.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Przyjrzyj się obrazom Eugène’a Delacroix, Théodore’a Géricaulta i Williama Turnera. Jakie
dostrzegasz w nich podobieństwa?
Ćwiczenie 8
Na przykładzie obrazów Turnera (Pożar parlamentu londyńskiego) i Delacroix (Śmierć
Sardanapala) wskaż pięć cech malarstwa romantycznego.


poszukiwanie niezwykłości



zaskakujące i odważne zestawienia barwne



silna ekspresja



spokojna i wyważona kompozycja



subtelne i delikatne światło



perfekcyjny rysunek



frenezja



bogaty koloryt

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Faust Johanna Wolfganga Goethego – ﬁlozoﬁczna
przypowieść o poszukiwaniu ideału

Wizja Fausta
Luis Ricardo Falero, Wizja Fausta, 1878, olej na płótnie, domena publiczna

Faust to ﬁlozoﬁczna przypowieść o peregrynacjach jednostki wybitnej, geniusza, po
cywilizacji, różnych miejscach i epokach uwarunkowanych jego specyﬁcznymi relacjami
z Meﬁstofelesem. To także dramat o rozczarowaniu wiedzą i rozdarciu między idealizmem
a skończonością i ograniczeniami, z którymi spotyka się człowiek. Ten sposób interpretacji
podpowiada postawa głównego bohatera, którego ogarnia życiowa bezsilność, niemoc
i nuda. Pod względem gatunku literackiego Faust zbliżony jest do poematu dramatycznego,
dramatu teatralnego lub tragedii.
Już wiesz
1) Zapoznaj się z fragmentami Fausta Johanna Wolfganga Goethego (sceny: Prolog

w niebie, Noc, Pracownia). W dowolnym źródle znajdź ogólne informacje na temat
przebiegu zdarzeń w pierwszej części dramatu.
2) Przygotuj słowa klucze związane z pojęciami: idealizm i skończoność .
3) Wyszukaj różne malarskie kreacje postaci diabła (Meﬁstofelesa). Zwróć uwagę na jego
wygląd i zachowanie. Poniżej możesz zamieścić zapisane pliki i dodać do nich opisy.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o..

O dziele

Faust i Meﬁsto podczas gry w szachy
autor nieznany, Faust i Meﬁsto podczas gry w szachy, XIX wiek, olej na płótnie, domena publiczna

Arcydzieło Goethego składa się z dwóch
części. Pierwsza ukazała się w 1808 roku,
a druga - w 1832. Uwagę zwracają
inspirowana Szekspirem szkatułkowa
konstrukcja dramatu oraz luźna kompozycja.
Jako wprowadzenie pojawia się dedykacja,
następnie - Prolog w teatrze i Prolog

w niebie. Kolejne sceny sugerują
różnorodność ujęć: Sen nocy Walpurgii, Noc ,
Przed bramą, Pracownia, Kuchnia
czarownicy, Ulica, Pokoik Małgorzatki,
Katedra, U studni i inne. Akcja poematu
obejmuje trzy tysiące lat.
Dramat ma wymiar uniwersalny. Można
w nim odnaleźć wiele kontekstów

Noc Walpurgii
Fritz Roeber, Noc Walpurgii, ok. 1910, domena publiczna

o charakterze kulturowo‐ﬁlozoﬁcznym oraz aksjologicznym, np. odniesienia do mitologii,
magii, alchemii, demonologii, nawiązania do dramatu szekspirowskiego i dramatu

antycznego, konteksty barokowe i romantyczne, rozważania natury egzystencjalnej, w tym
m.in. dotyczące postawy manichejskiej (współistnienie dobra i zła), rozważania na temat
miłości, rolę pamięci o przeszłości. Autor zastosował zróżnicowane strategie ujęć, środki
ekspresji i ﬁgury stylistyczne, m.in. groteskę, ironię i ludyczność. To właśnie groteskowy
komizm, a nie tragiczna wzniosłość, dominuje w dramacie. Główny bohater natomiast
wpisuje się w zjawisko donkiszoterii.
Romantyczną tradycję dostrzega się już w dedykacji dramatu, w której bohater
inwokacyjnie zwraca się do świata transcendentalnego: duchów, zjaw i mar kojarzonych
z dawnymi przyjaciółmi, obiektami miłości, wspomnieniami.
Ważne!
Postać Fausta i jego postawa łączą się z odwiecznymi pragnieniami człowieka
związanymi z nieśmiertelnością, poznaniem wszelkich tajemnic życia i śmierci, niezgodą
na przemijanie i upływ czasu. Wyjątkowe staje się także dążenie człowieka do pozostania
wiecznie młodym, nawet za cenę umowy z diabłem i zaprzedania mu swojej duszy –
w utworze Goethego ma ono nastąpić w momencie wypowiedzenia formuły „Chwilo!
Trwaj, jesteś piękna!”.

Ćwiczenie 1
Odwołując się do podstawowych informacji na temat treści Fausta, przygotowanych przed
lekcją, ustal właściwą chronologię zdarzeń opisanych w pierwszej części dramatu.
Rozmowa między Dyrektorem, Poetą i Komikiem



Zabicie brata ciężarnej Małgorzaty przez Fausta



Noc Walpurgii



Przemiana Fausta w młodzieńca za sprawą magicznego napoju z kuchni czarownicy



Podwójna „randka” Fausta, Małgorzaty, Meﬁstofelesa i Marty w ogrodzie



Załamanie psychiczne Małgorzaty w więzieniu



Zawarcie paktu między Faustem a Meﬁstofelesem



Przemiana czarnego pudla w Meﬁstofelesa



Spotkanie Fausta i Małgorzaty na ulicy



Zakład między Bogiem a Szatanem o duszę Fausta



Pobyt w Piwnicy Auerbacha



Pojawienie się Małgorzaty w odbiciu lustrzanym



Kryzys światopoglądowy Fausta i wywołanie Ducha Ziemi



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Rozpacz Fausta

Faust w pracowni
Georg Friedrich Kers ng, Faust w pracowni, (fragment), 1829, olej na płótnie, prywatna kolekcja, Berlin, domena publiczna

“

Johann Wolfgang Goethe

Faust. Tragedia
PROLOG W NIEBIE
Pan; Zastępy niebieskie;
Archaniołowie: Rafał, Gabriel,
Michał; Meﬁstofeles.
[...]
PAN
Znasz ty Fausta?
MEFISTOFELES
Doktora?
PAN
Tak! Mojego sługę!

Szatan zakłada się z Bogiem
Taddeo Gaddi, Szatan zakłada się z Bogiem, XIV wiek,
domena publiczna

MEFISTOFELES
Przedziwnie on Ci służy! Myślą nieodgadłą!
Nieczłowieczy jest jego napitek i jadło.
Rozterka gna go w otchłań, spokój ducha płoszy,

pożądań obłąkanych zalewa go fala,
z nieba pożąda skrzących gwiazd – z ziemi – rozkoszy,
w tej zamieszce od Ciebie czucia swe oddala;
jego serce znękane ciągłą wrzawą boju
zapomniało, co miłość i błękit spokoju.
PAN
W tej służbie jego opacznej, w tej myśli jego opornej,
pomocą podam mu rękę, światło wykrzeszę w pomroce:
każde drzewo w ogrodzie zna ogrodnik przezorny
i dokładnie wie, jakie i kiedy wyda owoce.
MEFISTOFELES
O zakład idę – utracisz go, Panie!
daj zezwolenie, a ja go w otchłanie
zawiodę zgrabnie i niespostrzeżenie.
PAN
Dopóki żyje na ziemi, wódź go na pokuszenie –
z błędem jest ożenione wszelkie człowiecze dążenie.
Faust. Tragedia

“

Johann Wolfgang Goethe

Faust. Tragedia
PRACOWNIA
Faust, Duch ziemi, Wagner, Chór
aniołów, Chór niewiast, Chór
uczniów.
Noc.
Wysoko sklepiona, wąska
komnata gotycka. Faust pełen

niepokoju siedzi przed pulpitem.
FAUST
W żądzy wiedzy poznałem

wszech nauk dziedzinę,

Faust w swojej pracowni

zgłębiłem ﬁlozoﬁę, prawo,

publiczna

Ary Scheﬀer, Faust w swojej pracowni, 1831, domena

medycynę,
niestety, teologię też! – cóż? – pozostałem
mizernym głupcem! – tyle wiem, ile widziałem.
Magistrem jestem, nawet zowią mnie doktorem,
i tak latami z męką, z wewnętrznym oporem
oświecam rzesze uczniów bezpłodnym zarzewiem
i wiem, że nic nie wiemy – i że ja nic nie wiem.
Czyż zawiłości świata ta pewność zwycięża,
że wiem więcej niż mędrcy, doktorzy i księża?
że nie ma we mnie zwątpień, że łza mi nieznana,
że się nie lękam piekła, nie trwożę szatana?
Pustka we mnie i wszelka radość mi odjęta,
pustka mi bieg hamuje, skrzydła moje pęta.
Zaledwie krok uczynię, już muszę powracać —
i jakoż mogę bliźnich polepszać, nawracać?
Ani się ze mną dobro, ni pieniądz nie brata,
nie wiem, co sława ziemi, co wspaniałość świata,
[…].
Przeto magii oddałem i czas mój, i siły,
może przez nią odnajdę ślad bytu zawiły,
może przez tajne moce i przez pomoc ducha
mój duch się prawd odwiecznych dopatrzy – dosłucha…
Obym nie musiał mówić, czego nie rozumiem
i kłamstwem poklask zyskać w lekkomyślnym tłumie.
Może znajdę najgłębszą, wieczną spójnię życia,
tajemnicę ziarn poznam i wyrwę z ukrycia,
zbędę słów, które są słowami tylko,
poznam, czy życie wieczne jest, czy tylko chwilką.
Księżycu, druhu bratni,
obyś na me cierpienia patrzał raz ostatni;
ileż ponurych nocy oto przy tym stole

szukałem w księgach prawdy w łudzącym mozole,
a ty, mój przyjacielu wierny – po cichutku
patrzałeś w moje oczy przygasłe od smutku.
[...]
A oto żyję w mroku, w cieniu,
w przeklętym, ponurym więzieniu,
gdzie przez szkieł barwnych zator wpada
jasność zamglona, brudna, blada.
Zwał ksiąg mnie więzi i dusi swym pyłem,
wśród stert papieru tyle lat przeżyłem,
wśród szkieł, przyrządów, instrumentów wiela,
z których każdy od życia grodzi i rozdziela.
Ułóż w stos książki, Fauście, stań na wiedzy szczycie
oto jest świat twój, oto twoje życie!!
Czyliż zapytam jeszcze, czemu serce moje
ból kąsa nienazwany, gnębią niepokoje?
miast się przyrodą cieszyć w wzniosłym Boga dziele
otaczają mnie dymy, mole i piszczele.
– niech wolna dusza uskrzydlona wzlata
poprzez ziemię, przez życie – na granice świata…
Gdy poznam mądrość ziemi, gwiazd sferyczne kręgi,
duch wyrośnie strzeliście, nabierze potęgi.
Poznam żywe ogniwa wszechświata łańcucha,
poznam, jak z ducha mówić i duchem do ducha.
Na próżno umysł w znaków wpatruje się dziwa –
otocz mnie, rzeszo duchów widząca i żywa…
Może stąd spłynie na mnie wielkiej łaski cisza?
Nostradamusie – biorę cię za towarzysza!

otwiera księgę; dojrzał znak makrokosmosu
Oto Makrokosmosu znak! – z jakąż rozkoszą
zmysły me pełnią żyją – ku pełni się wznoszą!
Szczęście życia prześwięte i wieczyście młode

toczy przez żyły moje jasność i pogodę.
Czy to Bóg znak ten wpisał – nim mądrość swą zwierza,
serce radością pełni, rozterkę uśmierza?
Wszystkie moce przyrody stanęły niezłomnie
w tej chwili uroczystej pomocnie koło mnie.
Czyż Bogiem jestem? – Przejasna świetlistość
wiecznie twórczej przyrody stwarza oczywistość [...].
Faust. Tragedia
Po przeczytaniu fragmentów Fausta wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania.
Ćwiczenie 2.1

Ćwiczenie 2.2
Zaznacz kolorem czerwonym te fragmenty, które charakteryzują Fausta jako przedstawiciela
kultury oświecenia, a kolorem zielonym – fragmenty pozwalające postrzegać go jako postać
romantyczną.
„Pustka we mnie i wszelka radość mi odjęta”
„W żądzy wiedzy poznałem wszech nauk dziedzinę”
„Czyliż zapytam jeszcze, czemu serce moje
ból kąsa nienazwany, gnębią niepokoje?”
„[...] oświecam rzesze uczniów bezpłodnym zarzewiem”
„[...] szukałem w księgach prawdy w łudzącym mozole”
„[...] może przez tajne moce i przez pomoc ducha
mój duch się prawd odwiecznych dopatrzy — dosłucha…”
„Szczęście życia prześwięte i wieczyście młode
toczy przez żyły moje jasność i pogodę”
„[...] niech wolna dusza uskrzydlona wzlata”
„[...] że nie ma we mnie zwątpień, że łza mi nieznana”
„Czyż Bogiem jestem?”
„Rozterka gna go w otchłań, spokój ducha płoszy,
pożądań obłąkanych zalewa go fala”
„[...] wśród stert papieru tyle lat przeżyłem,
wśród szkieł, przyrządów, instrumentów wiela”.
„Obym nie musiał mówić, czego nie rozumiem”
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.3
Wyjaśnij, czego dotyczy zakład między Bogiem a Meﬁstofelesem.

Ćwiczenie 2.4

Prolog w niebie stanowi nawiązanie do motywu biblijnego. Czyje życie stało się przedmiotem
zakładu między Bogiem a Szatanem opisanego w Biblii?


syna marnotrawnego



Jezusa



Hioba



Abrahama



Judasza

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.5
Jaką rolę w życiu Fausta odegrała nauka?
Ćwiczenie 2.6
Co jest przyczyną rozpaczy Fausta?
Ćwiczenie 2.7
Opisz świat widziany oczami Fausta.
Ćwiczenie 2.8
Jaką rolę Faust przypisuje przyrodzie?
Ćwiczenie 2.9
Czy stosunek Fausta do książek jest jednoznacznie negatywny? Uzasadnij odpowiedź.

Ćwiczenie 2.10
Obejrzyj różne portrety Fausta zamieszczone w lekcji. Zastanów się i wyjaśnij, z czego
wynikają zasadnicze różnice w przedstawieniach tej postaci (jako mężczyzny w młodym,
średnim bądź podeszłym wieku).
Ćwiczenie 2.11
Ćwiczenie 2.12
Spośród określeń związanych z kreacjami bohatera romantycznego wybierz te, które
najtrafniej charakteryzują Fausta.
{wieszcz} {pielgrzym} {#alchemik} {poeta} {tyrtejski bojownik} {#poszukiwacz sensu i celu życia}
{#demiurg} {#idealista} {#samotnik} {mściciel} {sentymentalny kochanek} {szaleniec}
{spiskowiec} {ironista} {#ﬁlozof}
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.13
Ćwiczenie 2.14
„[...] i wiem, że nic nie wiemy – i że ja nic nie wiem” – wskaż, do której starożytnej sentencji
odnosi się ten fragment wypowiedzi Fausta. Wyjaśnij znaczenie każdego z poniższych
cytatów.


Ars longa, vita brevis.



Historia magistra vitae.



Dubito ergo sum.



Errare humanum est.



Scio me nihil scire.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.15
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.16
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Mistrz i uczeń

Meﬁstofeles i Uczeń
Gustav Nehrlich, ok. 1831, domena publiczna

“

Johann Wolfgang Goethe

Faust. Tragedia
Wchodzi UCZEŃ.
[…]
UCZEŃ
Pod twą opiekę pragnę dostać się ogromnie,
odwagi dużo mam i jakieś grosze,
a najwięcej młodości; matka się po trosze
gniewała – „nie” mówiła wciąż, wreszcie przystała
widząc, jak dusza moja żądzą wiedzy pała.

MEFISTOFELES
Tutaj jest dla cię miejsce wymarzone.
[…]
UCZEŃ
Nie umiem się uporać z myślami swojemi –
chciałbym wiedzieć to wszystko, co jest tu na ziemi
i tam na niebie; pojąć w pełni, co się mieści
w słów tych: – przyroda, wiedza – nieznanej mi treści.
MEFISTOFELES
To trop właściwy; owszem, lecz rzecz najważniejsza
pamiętać, że rozrywka pęd wiedzy pomniejsza.
UCZEŃ
Duszę i ciało chcę poświęcić,
choć wyznam tobie, mistrzu, śmiele,
że przecież zawsze będzie nęcić
swoboda – chociażby w niedzielę.
MEFISTOFELES
[…]
Rzecz w tym: kto wiedzy pragnie sprostać,
musi się najpierw z duchem rozstać,
a wtedy złowi treść w zawiązku –
niestety! bez dusznego związku.
Owładnięcie przyrodą nauka w tym widzi,
co prawda, mówiąc tak, sama z siebie szydzi!
UCZEŃ
Nie bardzo jasne są dla mnie te słowa.
MEFISTOFELES
Zawsze się trudną wydaje myśl nowa;
rubryk nauczysz się wnet należycie,
kiedy sklasyﬁkujesz naukę i życie.

UCZEŃ
Do cna zgłupiałem – toż to straszna praca –
koło się młyńskie w mej głowie obraca.
MEFISTOFELES
Jeśli się skłaniasz ku dalszym wynikom,
musisz się zająć i metaﬁzyką;
tu dotrzesz łacno do głębokich treści;
wszystko, co w ludzkim mózgu się nie mieści,
co trochę mgliste, trochę osobliwe –
na wszystko znajdziesz nazwanie właściwe.
Lecz przede wszystkim uczeń nowy
musi być pilny i obowiązkowy;
pięć godzin dziennie, punktualność, praca –
oto, co kształci, uczy i popłaca:
przygotować się w domu, lekcję ogarnąć pamięcią,
by tym łatwiej ku szkolnym zbliżyć się pojęciom,
poznać, że to, co mówi profesorska władza,
jota się w jotę z twoją książką zgadza;
a co dyktować będą – niech twa ręka kryśli,
jakby to sam Duch Święty dyktował swe myśli.
UCZEŃ
O tym mi, mistrzu, nie mów, z tym z góry się liczę,
czarne na białym – to są właściwe zdobycze.
MEFISTOFELES
Jakiż fakultet waść obierze?
UCZEŃ
Prawo mnie nie pociąga – mówię szczerze.
MEFISTOFELES
I nie dziwię się, szczerość odpłacę szczerością:
prawo się jak zaraza wlecze za ludzkością
i z pokolenia w pokolenia

ustawa idzie za ustawą,
a nic się przecież nie zmienia:
rozum staje się głupstwem, dobrodziejstwo klęską,
bezprawiom toruje prawo
drogę zwycięską;
ty brzemię to dziedziczysz – rozpacz ciebie chwyta –
bo o prawo, niestety, nikt nigdy nie pyta.
UCZEŃ
Wzmógł się wstręt mój! Szczęśliwy, komu wskażesz drogi!
Prawie że w myślach skłaniam się ku teologii.
MEFISTOFELES
Nie chciałbym ciebie w błąd wprowadzać,
a trudno mi doradzać;
błędne tu drogi, mętne cele,
skrytej trucizny bardzo wiele,
której od lekarstw odróżnić nie można!
W tej wiedzy bardzo trza z ostrożna!
[…]
UCZEŃ
Tyle pytań ciśnie się do głowy,
nie wyczerpałbym ich w tej godzinie;
więc jedno tylko najkrótszymi słowy:
pouczcie mnie, co sądzić mam o medycynie.
Trzy lata – czasu mało –
a wszystko by się wiedzieć chciało;
drogowskaz jakiś, jakaś rada,
a wszystko jaśniej się układa.
MEFISTOFELES
[…]
O! medycynę ogarniesz z łatwością,
trza jeno poznać świat, rozmaitość dróg,

a potem, potem skumasz się z nicością,
bo, widzisz, tak woli Bóg.
A to bałamucenie naukowe
– panie Macieju – wciąż dokoła –
po prawdzie nie jest zbytnio zdrowe,
każdy wie tyle, ile pojąć zdoła;
ten jeno dufność pokłaść może w sile,
kto umie dobrze wykorzystać chwilę.
A tyś młodzieńcze, chłop na schwał,
do przygód zęby ci się szczerzą,
byłeś ty jeno wiarę w siebie miał,
a wszyscy ci uwierzą.
Lecz przede wszystkim kaptować kobiety!
przy czym ta wiedza będzie nie od rzeczy,
że to ich „ach” i „och”, „niestety” –
jednym lekarstwem skutecznie się leczy.
Naucz się gędzić mową wdzięczną, ładną,
a już ci one same w potrzask wpadną.
Musisz przekonać je o swej wielkości;
zanim się jedna czy druga ośmieli,
już tam dotarłeś do sedna miłości
bez straty czasu i bez ceregieli.
Tak trzeba umieć drogę sobie skracać.
Gdzie inni lata zabiegają marnie,
tam twoja ręka zdoła puls wymacać,
a potem zwinnie w pasie ją ogarnie,
do piersi przygnie przekona się z bliska,
czy biódr sznurówka zbytnio nie uciska.
UCZEŃ
Ze zrozumieniem słowa twoje chłonę.
MEFISTOFELES
Mój drogi przyjacielu – teoria jest szara,

a złote drzewo życia wiecznie jest zielone.
Faust. Tragedia
Po przeczytaniu fragmentu Fausta wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania.
Ćwiczenie 3.1
Wyjaśnij, czego oczekuje Uczeń.
Ćwiczenie 3.2
Określ, w jaki sposób rozmówcy oceniają rolę nauki i wiedzy.
Ćwiczenie 3.3
Na podstawie rad udzielonych przez Meﬁstofelesa stwórz „kodeks ucznia”, a następnie oceń,
czy zgadzasz się z jego treścią.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3.4
Omów rolę mistrza (mentora) dawniej i dziś.

Ćwiczenie 3.5
Pracując w grupach, omówcie stosunek Meﬁstofelesa do:
prawa,
metaﬁzyki,
teologii,
medycyny.
Ćwiczenie 3.6
Pracując w parach, wymyślcie i zapiszcie dialog między Meﬁstofelesem a uczniem klasy
ponadgimnazjalnej zadającym pytanie o lekcje języka polskiego.

Uzupełnij

Ciekawostka
Pojęcie mentora – doświadczonego nauczyciela, doradcy, wychowawcy, mistrza i mędrca
– zakorzeniło się w literaturze i kulturze już w czasach mitologicznych. Jako opiekun
Telemacha, syna Odyseusza, Mentor towarzyszył mu w czasie wędrówki w poszukiwaniu
ojca. W postać Mentora wcieliła się wtedy sama Atena. Literatura dla dzieci i młodzieży,
edukacja oraz kultura popularna wraz z mediami dostarczają wiele takich przykładów,
zmienia się tylko ich funkcja i rola. Zastanów się, czy we współczesnych czasach mentor
sprowadzony został do roli partnera w dialogu, czy wciąż pozostał autorytetem i wzorem.

„Tej siły cząstka drobna, co zawsze złego chce
i zawsze sprawia dobro”

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Dr hab. Bogusław Bednarek: Diabeł w kulturze średniowiecza
Contentplus.pl sp. z o.o.,

Dr hab. Bogusław Bednarek: Diabeł w kulturze średniowiecza Dr hab. Bogusław Bednarek:
Diabeł w kulturze średniowiecza Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o..
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Faust. Tragedia
FAUST
Jakież twe imię?
MEFISTOFELES
Och, to drobiazg przecie.
Kto jeno do spraw wielkich
wyczuwa tęsknotę,
kto słowu moc odbiera
światłotwórczą w świecie,
ten dba jeno o głębię, o rzeczy
istotę!
FAUST
Lecz w tym wypadku godzi mi

Pakt Fausta z Meﬁstem
Julius Nisle, Pakt Fausta z Meﬁstem, ok. 1840, domena
publiczna

się pytać;
istotę można z nazwiska
wyczytać
tam, gdzie ono wyraźne – widzi
pan dobrodziej,
jak to się mylić, gdy ktoś zwie się
złodziej,
Rokita albo Kusy – ?
niepotrzebne waśnie;
Więc kim ty jesteś, powiedzieć
chciej właśnie.
MEFISTOFELES
Faust i Meﬁstofeles
Redon, Faust i Meﬁstofeles, 1880, litograﬁa, Art
Ja jestem częścią owej siły, której Odilon
Ins tute of Chicago, USA, domena publiczna
władza
pragnie zło zawsze czynić, a dobro sprowadza.
FAUST
Zagadka trudna, zgoła nieczłowiecza!
MEFISTOFELES
Ja jestem duchem, który wciąż zaprzecza!
I mam prawo! bo wszystko, co powstaje,
słusznie się pastwą zatracenia staje;
więc lepiej, żeby nic nie powstawało.
A wszystko to, co wy zbyt śmiało
zowiecie grzechem, złem przeklętem –
moim jest właśnie elementem.
FAUST
Zowiesz się – częścią, a stoisz tu cały!
MEFISTOFELES
Rzekłem! umiej wyciągnąć treść i z prawdy małej:
jeżeli człowiek, jak się często zdarza,
z urojeń siebie za całość uważa

to jam jest częścią części tej pierwotnej mocy,
z której światło powstało! jam częścią pranocy!
Dumne światło, co mrokom pierwszeństwa zaprzecza,
jest jeno marną złudą, świata nie ulecza,
z ciał spływa, ciała barwi – stąd wnioskować snadnie,
że z rychłym ciał upadkiem i światło przepadnie.
FAUST
Więc znam już ciebie i twe myśli śmiałe!
nie możesz zmóc wielkości – niszczysz to, co małe.
Faust. Tragedia
Ciekawostka
„Ja jestem częścią owej siły, której władza / pragnie zło zawsze czynić, a dobro
sprowadza” (oryg. „Ein Teil von jener Kraft, / Die stets das Böse will und stets das Gute
schafft”) – ta słynna wypowiedź Meﬁstofelesa funkcjonuje w kulturze polskiej w wielu
tłumaczeniach, np. „Cząstka siły mała, / Co złego pragnąć zawsze dobro działa” (tłum.
Adam Pomorski); „Tej siły cząstką drobną, / Co zawsze złego chce i zawsze sprawia
dobro” (tłum. Feliks Konopka); „Tej siły cząstka mała, / Która wciąż złego pragnie, a dobro
wciąż działa” (tłum. Władysław Kościelski).
Po przeczytaniu fragmentu Fausta wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania.
Ćwiczenie 4.1
Powiedz, w jaki sposób Meﬁstofeles zaprezentował się głównemu bohaterowi.
Ćwiczenie 4.2
Wyjaśnij, w jakim sensie Meﬁstofeles jest dawcą życia.
Ćwiczenie 4.3
Czy Meﬁstofeles rozumie ludzkie słabości?

Ćwiczenie 4.4
Oceń, czy Meﬁstofelesa można określić mianem racjonalisty i pragmatysty. Uzasadnij swoją
opinię.
Ćwiczenie 4.5
Zinterpretuj słowa, które wypowiada Meﬁstofeles o sobie: „Ja jestem częścią owej siły, której
władza / pragnie zło zawsze czynić, a dobro sprowadza”.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4.6
Faust i Meﬁsto podczas gry w szachy
autor nieznany, Faust i Meﬁsto podczas gry w szachy, domena publiczna

Ćwiczenie 4.7
Wykonaj karykaturę Meﬁstofelesa.

Edward Reszke w roli Meﬁstofelesa
domena publiczna

Ciekawostka
W 1895 roku wystawiona została opera Charles’a Gounoda [czyt.: szarla gunoda] do
libretta Jules’a Barbiera [czyt.:żula barbiera] i Michela Carré [czyt.: miszela kare], oparta
ma motywach pierwszej części dramatu Johanna Wolfganga Goethego Faust. Oryginalny
język libretta to francuski. W roli Meﬁstofelesa wystąpił polski bas – Edward Reszke.

Faust przed Faustem
Geneza postaci
Według legendy Johann Georg Faust (ok.
1480–1536) był średniowiecznym magiem,
alchemikiem, lekarzem oraz astrologiem.
Urodził się w Wirtembergii i prawdopodobnie
studiował w Akademii Krakowskiej. Zasłynął
z tego, że wywołał ducha Heleny trojańskiej
oraz inne duchy bohaterów Homera. Przez
współczesnych uważany był za dziwaka.
Swoim zachowaniem wywoływał lęk wśród
osób, z którymi się spotykał. Sam potwierdzał
swoje kontakty z diabłem. Zginął
w niewyjaśnionych okolicznościach.
W 1587 roku ukazała się pierwsza książka
o Fauście historycznym – Historia doktora Jana
Fausta, szeroko okrzyczanego czarnoksiężnika
i maga autorstwa nieznanego teologa.

Johann Georg Faust
domena publiczna

Publikacja od razu stała się jednym
z największych bestsellerów drugiej połowy XVI wieku. Faust został w niej przedstawiony
jako wykształcony teolog, humanista niestroniący od czarnej magii i tytan – pragnący
równać się z samym Bogiem.

“

Maria Janion

Pełnia Fausta czyli tragedia antropologiczna
Faust miał [...] łączyć w sobie wszystkie zalety wielkich umysłów
i wszystkie wartości wiedzy: od matematycznej po magiczną. W tym

sensie mógł stać się również prototypem bohatera Goethego oraz
bohatera romantycznego – w jego człowieczej pełni lub w jego
dążeniu do takiej pełni. [...] romantycy pisali swoich
Faustów odbiegających niekiedy daleko od wersji Goethego. W jego
ujęciu faustowski pęd do doświadczenia wszystkiego, co należy do
ludzkiej kondycji, stanowił nieodzowną część dążenia ku pełni
człowieczeństwa. Natomiast u wielu romantyków właśnie
doświadczenie życiowe Fausta okazuje się degradacją moralną.
Rozpacz i klęska stają się jego udziałem; [...]
Ale romantycy mieli do Fausta stosunek bardziej osobisty
i identyﬁkowali się z nim. Jego dążenie ekspansjonistyczne
w połączeniu z rozpaczą było przecież znamieniem tragizmu epoki
nowożytnej – i w tym sensie stawał się on „bohaterem
problematycznym” czasów buntu i zwątpienia.
Maria Janion, Pełnia Fausta czyli tragedia antropologiczna, [w:] tejże, Prace wybrane. Tragizm, historia, prywatność, t. 2, red.
Andrzej Nowakowski, Kraków 2000, s. 154–155.

Ćwiczenie 5.1
W ﬁnale dramatu Faust umiera jako człowiek szczęśliwy i zbawiony. Wyjaśnij, dlaczego –
mimo to – postać Fausta stała się romantycznym symbolem tragizmu jednostki ludzkiej.
Ćwiczenie 5.2
Przedstaw swoją opinię na temat „faustowskiego pędu do doświadczenia wszystkiego”. Czy
podzielasz taką postawę?
Ćwiczenie 5.3
Wskaż bohaterów literackich lub ﬁlmowych, którzy – twoim zdaniem – wpisują się
w problematykę faustyzmu.

Ćwiczenie 5.4
Historia Fausta – zarówno rzeczywistego, jak i literackiego – pełna jest zagadek. Zostańcie
autorami jednej z nich. Odwołując się do informacji zawartych w lekcji, przygotujcie
krzyżówki. Wymyślcie hasła i ułóżcie pytania związane z postacią Fausta. Przedstawcie sobie
nawzajem efekty swojej pracy i spóbujcie rozwiązać wykonane krzyżówki. Pamiętajcie, że
litery z rozwiązania mogą się znaleźć na początku, na końcu lub w środku wyrazów
tworzących łamigłówkę.
Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0, muzyka: audiojungle.net

samouczek - Jak zrobić krzyżówkę? Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0,
muzyka: audiojungle.net.

Mistrz i Małgorzata

Faust i Małgorzata w ogrodzie
Jacques-Joseph Tissot, Faust i Małgorzata w ogrodzie, 1861, olej na płótnie, Musée d'Orsay, Paryż, domena publiczna

Szalona Małgorzata
Pieter Bruegel, Szalona Małgorzata, 1562, Museum Mayer
van den Bergh, Antwerpia, domena publiczna

Dla zainteresowanych
Powieść Michaiła Bułhakowa Mistrz i Małgorzata w skróconej wersji wydana została
w latach 1966–1967, a w 1973 roku opublikowano ją w wersji niemal pełnej. Ze względu na
wykorzystanie przez autora różnych technik literackich powieść charakteryzowano
następującymi określeniami: antyutopia, satyra, parabola, baśń, powieść przygodowa,
powieść kryminalna, powieść sensacyjna.
Fabuła powieści osadzona jest w Moskwie lat 30. XX wieku i przedstawia losy tytułowych
bohaterów, w tym ich „skomplikowaną” miłość, spotkanie Piłata z Jeszuą (ten wątek
zostaje rozwinięty przez Mistrza w osobną powieść) oraz istotną dla przebiegu zdarzeń
wizytę Szatana (Wolanda). Wszystkie wątki przeplatają się ze sobą.
Woland przybywa do Moskwy, aby zorganizować „wiosenny bal pełni księżyca”,
przedstawia się jako profesor czarnej magii oraz ekspert od odczytywania rękopisów
Gerberta z Aurillac z X wieku. Imię Woland pochodzi z Fausta Goethego (słowo vôlant
w języku średnio‐wysoko‐niemieckim oznacza diabła).
Swoim zachowaniem – „diabelskimi sztuczkami” – Woland obnaża ludzkie wady,
przywary i słabości, przez co ingeruje także w życie społeczne ateistycznego Związku
Radzieckiego. Istotną rolę odgrywa w powieści świta Szatana, m.in. Behemot, który jest
pół demonem, pół paziem. Behemot występuje w powieści pod postacią czarnego kota
lub człowieka o kociej twarzy. Diabelskie sztuczki uczłowieczonego „magicznego kota”
wywołują oszołomienie i szok wśród mieszkańców stolicy.

“

Michaił Bułhakow

Mistrz i Małgorzata

Małgorzata
O, nie! Mistrz był w błędzie, kiedy w lecznicy, gdy przemijała
północna godzina, mówił Iwanowi z goryczą, że ona zapomniała go
już. Tak stać się nie mogło. Oczywiście, że nie zapomniała o nim.
Zdradźmy przede wszystkim tajemnicę, której mistrz nie zechciał
zdradzić Iwanowi. Ukochana mistrza miała na imię Małgorzata.
Wszystko, co opowiadał o niej nieszczęsnemu poecie, było szczerą
prawdą. Opisał swą ukochaną wiernie. Małgorzata była piękna
i mądra. […] Trzydziestoletnia bezdzietna Małgorzata była żoną
wybitnego specjalisty, który w dodatku dokonał pewnego odkrycia
o ogólnopaństwowym znaczeniu. Jej mąż był młody, przystojny,
dobry, uczciwy i uwielbiał żonę. […]
[…] Słowem... czy była szczęśliwa? Ani przez chwilę! Odkąd mając lat
dziewiętnaście wyszła za mąż i traﬁła do tej willi, nie zaznała
szczęścia. O bogowie, o bogowie moi! […]
Nawet mnie, rzetelnemu sprawozdawcy, ale przecież człowiekowi
postronnemu, serce się ściska, kiedy pomyślę, co czuła Małgorzata,
kiedy następnego dnia przyszła do domku mistrza (na szczęście nie
zdążywszy się rozmówić z mężem, który nie wrócił
w zapowiedzianym terminie) i dowiedziała się, że mistrza już nie ma.
Zrobiła wszystko, żeby czegokolwiek się o nim dowiedzieć, i, rzecz
jasna, nie dowiedziała się niczego.
[…]
Musiała albo zapomnieć o nim, albo umrzeć sama. Przecież tak nie
sposób żyć! Tak nie można! Zapomnieć o nim, za wszelką cenę
zapomnieć! Ale nieszczęście na tym właśnie polega, że zapomnieć
o nim nie umie.
– Tak, tak, tak, popełniłam ten sam błąd – mówiła Małgorzata siedząc
przy piecu i patrząc w ogień rozpalony na pamiątkę owego ognia,
który płonął wówczas, gdy mistrz pisał Poncjusza Piłata – dlaczego
wtedy w nocy zostawiłam go samego? Dlaczego? Przecież to było
szaleństwo! Wróciłam nazajutrz, uczciwie, tak jak obiecałam, ale było
już za późno. Tak, wróciłam za późno, jak ten nieszczęsny Mateusz

Lewita! […]
Sen, który się tej nocy przyśnił Małgorzacie, był rzeczywiście
niezwykły. […]
I oto, wyobraźcie sobie, otwierają się drzwi tego domku z bierwion
i staje w nich on. To dość daleko, ale widać go wyraźnie. Jest obdarty,
trudno się zorientować, co właściwie ma na sobie. Potargany, nie
ogolony. Oczy smutne, pełne lęku. Przywołuje ją ruchem ręki, wzywa
do siebie. Małgorzata, zachłystując się martwym powietrzem,
pobiegła ku niemu, skacząc z kępy na kępę, i wtedy się obudziła. “Sen
ten może oznaczać tylko jedno z dwojga – rozmyślała – jeżeli nie żyje,
a wzywał mnie do siebie, to znaczy, że przyszedł po mnie i że
niebawem umrę. Ale jeżeli żyje, to sen może znaczyć tylko jedno – że
chciał mi o sobie przypomnieć! Chce powiedzieć, że się jeszcze
zobaczymy... Tak, zobaczymy się bardzo niedługo!” […]
Małgorzata odwróciła się zdziwiona i zobaczyła na ławce obok siebie
obywatela, który musiał przysiąść się bezszelestnie […].
Rudy obejrzał się i powiedział tajemniczo:
– Polecono mi, żebym na dziś wieczór panią zaprosił.
– Co pan bredzi? Do kogo?
– Do pewnego bardzo ważnego cudzoziemca – przymrużając oko
znacząco powiedział rudy. […]
– Cudzoziemiec, do którego panią zapraszam, jest całkowicie
niegroźny. I żywa dusza nie będzie wiedziała o pani wizycie. Za co jak
za co, ale za to mogę pani ręczyć.
– Co to za cudzoziemiec?! – tak głośno zawołała poruszona do głębi
Małgorzata, że zwróciła na siebie uwagę mijających ławkę
przechodniów. – I po co miałabym iść do niego?
Asasello pochylił się ku niej i szepnął znacząco:
– No, powiedzmy, że ma pani w tym interes... skorzysta pani z okazji...
– Co? – zawołała Małgorzata i oczy jej zrobiły się okrągłe. – Jeśli pana
dobrze rozumiem, oznacza to, że będę się tam mogła czegoś o nim
dowiedzieć?
Asasello w milczeniu skinął głową.

– Jadę! – z mocą zawołała Małgorzata i chwyciła go za rękę. – Jadę,
dokąd pan tylko chce! […]
Krem Asasella
W sypialni Małgorzaty paliły się wszystkie lampy, oświetlając panujący
w pokoju nieopisany bałagan.
Małgorzata siedziała przed lustrem w zamszowych czarnych
pantoﬂach i w płaszczu kąpielowym narzuconym na nagie ciało.
Zegarek na złotej bransoletce leżał przed nią obok otrzymanego od
Asasella puzdereczka […]. Serce Małgorzaty załomotało tak strasznie,
że nie mogła nawet sięgnąć od razu po puzderko. Kiedy wzięła się
w garść i otworzyła je, zobaczyła, że zawiera tłusty żółtawy krem. […]
Posmarowawszy się po kilkakroć, spojrzała w lustro i upuściła
puzderko prosto na szkiełko zegarka, które promieniście pękło.
Zasłoniła oczy dłonią, potem spojrzała raz jeszcze i roześmiała się
niepohamowanie. […]
Na trzydziestoletnią Małgorzatę patrzyła z lustra kędzierzawa
kruczowłosa dwudziestoletnia dziewczyna. […]
– Mówi Asasello – odezwano się w słuchawce.
– Asasello, kochany! – zawołała Małgorzata.
– Już czas. Niech pani wylatuje – powiedział w słuchawce Asasello,
a ton, którym mówił, świadczył, że szczery entuzjazm Małgorzaty
sprawiał mu przyjemność. – Kiedy będzie pani przelatywała nad
bramą, proszę krzyknąć: „Niewidzialna”. Potem niech pani sobie
trochę polata nad miastem, żeby się przyzwyczaić, a następnie
proszę lecieć na południe, za miasto i wprost nad rzekę. Tam już na
panią czekają!
Małgorzata odwiesiła słuchawkę i jednocześnie w sąsiednim pokoju
rozległo się drewniane kuśtykanie i coś zaczęło dobijać się do drzwi.
Małgorzata otworzyła i szczotka do zamiatania, włosiem ku górze,
tańcząc, wleciała do pokoju. […]
Niewidzialna! – krzyknęła jeszcze głośniej i pomiędzy gałęziami klonu,
które smagnęły ją po twarzy, przeleciała nad bramą i wyleciała
w zaułek. A w ślad za nią poleciał całkiem już oszalały walc.

Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, oprac. Grzegorz Przebinda, tłum. Witold Dąbrowski, Irena Lewandowska, Wrocław
1990, s. 289–310.

Po przeczytaniu fragmentu Mistrza i Małgorzaty wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania.
Ćwiczenie 6.1
Scharakteryzuj postać Małgorzaty.
Ćwiczenie 6.2
Czy przedstawiony przez Małgorzatę szkic jej codziennego życia (w tym rozczarowanie, brak
motywacji i smutek) można porównać do sytuacji Fausta? Uzasadnij swoją odpowiedź.
Ćwiczenie 6.3
Określ, za czym tęskni Małgorzata. Czego pragnie? Do czego dąży?
Ćwiczenie 6.4
Wyjaśnij, na czym polega „dziwność” i niezwykłość rozmówcy Małgorzaty – Asasella.
Ćwiczenie 6.5

Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa należy do książek najczęściej wskazywanych jako
ulubione przez czytelników na całym świecie. Wyszukaj więcej informacji na temat fabuły tego
dzieła i spróbuj określić, z czego wynika jego popularność.

Zadaniowo

Ćwiczenie 7
Zinterpretuj pisemnie cytat:
„Każdy rodzi się Faustem, aby wszystko poznać, wszystkiego doświadczyć, wszystko wyrazić.
Na to, by Faust został uczonym, złożyły się pomyłki jego poprzedników i współczesnych.
W nauce krok naprzód zaczyna się zgodnie z zasadą negacji, od odrzucenia panujących
przesądów i fałszywych teorii. Na to, by Faust został artystą, wpłynęły zaraźliwe przykłady
nauczycieli. Krok naprzód w sztuce zgodnie z zasadą przyciągania zaczyna się od
naśladownictwa i kontynuacji ulubionych poprzedników.”
Ćwiczenie 8
Sformułuj wypowiedź argumentacyjną na temat: „Wiedza i wykształcenie w opinii Fausta oraz
we współczesnym świecie”. Zastanów się, czego oprócz wiedzy potrzebuje współczesny
człowiek.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

W państwie młodych – „Razem, młodzi
przyjaciele!...”

Ulica w Wilnie – mieście, w którym powstało Towarzystwo Filomatów (1817)
Zygmunt Vogel, XIX wiek, Muzeum Narodowe, Kraków, domena publiczna

Ludzie odczuwają potrzebę życia w grupie i łączenia się we wspólnoty. Często przyjmują
one formę dobrowolną, ale zorganizowaną i skupioną wokół konkretnego celu. Czasami
wspólnota ma nieformalną strukturę, a jej członków łączą silne więzi emocjonalne.
Wspólnotę mogą łączyć: bezwarunkowość przynależności, duchowość, ekskluzywność oraz
tradycja.
Już wiesz
1) Przygotuj informacje na temat organizacji pozarządowych, towarzystw i fundacji, które
działają w twoim miejscu zamieszkania. Jaki mają one charakter? Jakie są ich cele?
2) Zapoznaj się z wybranymi listami ﬁlomatów. Określ styl i tematykę wypowiedzi
nadawców.
3) Zastanów się nad pojęciem 'hymnu pokolenia'.

Towarzystwo Filomatów

Towarzystwo Filomatów (gr. „miłośników nauki”) powstało na Uniwersytecie Wileńskim 1
października 1817 roku. Członkami założycielami byli studenci dwóch wydziałów –
matematyczno‐przyrodniczego i literackiego: Tomasz Zan, Adam Mickiewicz, Jan Czeczot,
Onufry Pietraszkiewicz, Józef Jeżowski i Franciszek Malewski. Najważniejsze cele, jakie
realizowano w ramach działalności Towarzystwa, to: samokształcenie (np. wspólne czytanie
i omawianie własnych utworów, także interpretowanie dzieł literackich) oraz doskonalenie
własnego charakteru. Z czasem na spotkaniach ﬁlomatów zaczęto poruszać tematy
społeczne, polityczne i patriotyczne.
Ogniwem scalającym grupę młodych ludzi była szczera przyjaźń, łączyły ich wspólne idee
i zainteresowania. Kandydaci na członków Towarzystwa musieli wykazać się patriotyzmem
i odwagą, składali deklaracje o działalności związanej z uświadamianiem i doskonaleniem
narodu oraz kształtowaniem postawy obywatelskiej.
Filomaci akcentowali hasła solidaryzmu społecznego, promowali wspólną pracę w celu
zbudowania dobrego społeczeństwa. Krytykowali społeczny egoizm, natomiast zwracali
uwagę na podtrzymywanie narodowej tradycji i kultury. Wspierali pracę szkół i szkółek.
Organizowali obywatelskie kluby, popularyzujące m.in. czytelnictwo na prowincji.
Towarzystwo miało charakter tajny. Jawną działalność prowadziły natomiast inne związki,
m.in. Związek Filaretów („młodsza gałąź” – Związek Filomatów – była nastawiona bardziej
na działalność patriotyczną) i Związek Promienistych (czyli Towarzystwo Przyjaciół
Pożytecznej Zabawy).
W 1823 roku Nikołajowi Nowosilcowowi – senatorowi rosyjskiemu – udało się doprowadzić
do zamknięcia Towarzystwa i aresztowania jego członków oraz wywiezienia ich w głąb
Rosji. Na zesłaniu znaleźli się m.in. Tomasz Zan, Adam Mickiewicz, Jan Czeczot, Józef
Jeżowski, Franciszek Malewski, Onufry Pietraszkiewicz i Teodor Łoziński.

Nikołaj Nikołajewicz Nowosilcow
Stepan Siemionowicz Szczukin, Nikołaj Nikołajewicz
Nowosilcow, ok. 1808, domena publiczna

Ciekawostka

“

Stanisław Wasylewski

Życie polskie w XIX wieku
CO TO JEST MIŁOŚĆ PROMIENISTA?
Teorię jej stworzył Tomasz Zan, wódz ﬁlomatów wileńskich.
Najwyższym szczęściem jest miłość wolna od zmysłowości. Rozkosz
jej polega na wzajemnym patrzeniu na siebie, na wymianie
promionków, które grając w oku człowieka są przędzą
z przymiotów duszy usnutą. Trzy są najcenniejsze promionki:
piękność, czułość, niewinność; otaczają one osoby zakochanych
jakby aureolą, opromieniając ich życie uczuciem błogiej harmonii.
Twórca tej teorii, z której zasad pokpiwał sobie jego przyjaciel,
Mickiewicz, wykładał zasady swojej poetycznej, tak odległej od
realnego życia teorii na pensji pani Deybel w Wilnie. Feli
Mickiewiczówna, idealna miłość Zana, upamiętniona została
w Pieśni Filaretów, którzy deklamowali też wierszyk pochwalny,
zaczynający się od słów: „Zdrowaś Feli”.
Stanisław Wasylewski, Życie polskie w XIX wieku, oprac. Zbigniew Jabłoński, Kraków 1962, s. 271.

Ćwiczenie 1
Po zapoznaniu się z informacjami na temat członków Towarzystwa Filomatów przyporządkuj
poniższe określenia do odpowiednich osób.
JAN CZECZOT
syn rektora Uniwersytetu
Wileńskiego
ﬁlozof
TOMASZ ZAN

twórca teorii promionków
wesołek

ONUFRY PIETRASZKIEWICZ

czuły poeta

troskliwy i współczujący
przyjaciel
lojalny i pomocny

sekretarz

przywódca
znawca starożytności
JÓZEF JEŻOWSKI

FRANCISZEK MALEWSKI

stateczny

Ćwiczenie 2
Znajdź w dowolnym źródle informacje na temat charakteru Adama Mickiewicza. Zapoznaj się
również z wybranymi listami poety do pozostałych ﬁlomatów. Na tej podstawie dokonaj
krótkiej charakterystyki Mickiewicza, której zabrakło w obejrzanej przez ciebie interaktywnej
galerii, przedstawiającej członków Towarzystwa Filomatów.

Uzupełnij

Pieśń ﬁlaretów

Wileńska biblioteka uniwersytecka
M. Januševič, XIX wiek, domena publiczna

“

Adam Mickiewicz

Pieśń ﬁlaretów

Hej, użyjmy żywota!
Wszak żyjem tylko raz;
Niechaj ta czara złota
Nie próżno wabi nas.
Hejże do niej wesoło!
Niechaj obiega w koło,
Chwytaj i do dna chyl
Zwiastunkę słodkich chwil!
Po co tu obce mowy,
Polski pijemy miód;
Lepszy śpiew narodowy
I lepszy bratni ród.
W ksiąg greckich, rzymskich steki
Wlazłeś, nie żebyś gnił;
Byś bawił się jak Greki,
A jak Rzymianin bił.
Ot tam siedzą prawnicy,
I dla nich puchar staw,
Dzisiaj trzeba prawicy,
A jutro trzeba praw.
Wymowa wznieść nie zdoła
Dziś na wolności szczyt;
Gdzie przyjaźń, miłość woła,
Tam, bracia, cyt! tam cyt!
Kto metal kwasi, pali,
Skwasi metal i czas;
My ze złotych metali
Bacha ciągnijmy kwas.

Członkowie Towarzystwa Filomatów i Filaretów
1889, domena publiczna

Ten się śród mędrców liczy,
Zna chemiją, ma gust,
Kto pierwiastek słodyczy
Z lubych wyciągnął ust.
Mierzący świata drogi,
Gwiazdy i nieba strop,
Archimed był ubogi,
Nie miał gdzie oprzeć stop.
Dziś gdy chce ruszać światy
Jego Newtońska Mość,
Niechaj policzy braty
I niechaj powie: dość.
Cyrkla, wagi i miary
Do martwych użyj brył;
Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił.
Bo gdzie się serca palą,
Cyrklem uniesień duch,
Dobro powszechne skalą,
Jedność większa od dwóch.
Hej, użyjmy żywota!
Wszak żyjem tylko raz;
Tu stoi czara złota,
A wnet przeminie czas.
Krew stygnie, włos się bieli,
W wieczności wpadniem toń;
To oko zamknie Feli,
To Filarecka dłoń.
Adam Mickiewicz, Pieśń ﬁlaretów, [w:] tegoż, Wybór poezyj, t. 1, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 69–72.

Po przeczytaniu Pieśni ﬁlaretów wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 3.1

Pieśń ﬁlaretów to anakreontyk. Poezja anakreontyczna charakteryzuje się...


wezwaniem do wstrzemięźliwości.



pochwałą stoickiego spokoju.



radosnym i lekkim nastrojem.



tonem biesiadnym.



wezwaniem do korzystania z uroków życia.



tonem żałobnym.



pochwałą bohaterskich czynów.



tyrtejskim wezwaniem do walki.

Ćwiczenie 3.2
Wskaż postać mówiącą w utworze.
Ćwiczenie 3.3
Określ, co znaczą w utworze dla młodych, beztroskich ludzi: serce, dusza i uniesienie.
Ćwiczenie 3.4
Przypomnijcie założenia ﬁlozoﬁi epikurejskiej. Wyobraźcie sobie, jaki dziś mógłby być Epikur
i jak mógłby spędzać wolny czas.

Ćwiczenie 3.5
Przywołaj konstrukcje gramatyczne, które świadczą o apelu, wezwaniu do wspólnego
biesiadowania. Które elementy utworu odzwierciedlają jego dynamikę?
Ćwiczenie 3.6
Poza swobodnym i lekkim charakterem utworu można odnaleźć w tekście także głębsze myśli
nawiązujące do haseł ﬁlomackich. Pracując w grupach, znajdźcie je i wypiszcie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3.7
Przywołaj akcenty narodowe pojawiające się w pieśni.
Ćwiczenie 3.8
Zinterpretuj słowa: „Mierz siłę na zamiary, / Nie zamiar podług sił”.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3.9
Poniższe opisy odnoszą się do postaci wymienionych w Pieśni ﬁlaretów. Określ ich
tożsamość.
Angielski ﬁzyk, matematyk, astronom, ﬁlozof, odkrywca zasad dynamiki –

W mitologii greckiej bóg dzikiej natury, wina, znany także jako Dionizos –
Grecki ﬁlozof przyrody i matematyk, twórca hydrostatyki i statyki –

Ćwiczenie 4
Wskaż utwór współczesny (np. piosenkę), który może uchodzić za hymn twojego pokolenia.
Czy dostrzegasz w nim jakiekolwiek podobieństwa do Pieśni ﬁlaretów?

Życiorys jednego pokolenia

Wilno
M. Januševič, 1846, domena publiczna

“

Alina Witkowska

Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia
Gdy mniej więcej w 1815 roku rówieśnicy Mickiewicza znaleźli się
w „wielkim mieście” Wilnie i gdy po wpisaniu w „album
uniwersytecki” stali się studentami, nie mogli się w tych warunkach
czuć pewnie i swojsko. Z zacisznych dworków i prowincjonalnych
miasteczek, z uczniowskiego trybu życia przerzuceni w obcy świat,
w którym wypadało im grać rolę ludzi samodzielnych. […] Młodzi
z jednego powiatu lub koledzy z tej samej szkoły, odnajdując się na

uniwersytecie, trzymali się razem, tworząc swego rodzaju korporacje.
W ten sposób powstało np. Towarzystwo Sześciu, założone w 1819
roku przez absolwentów gimnazjum w Mińsku. Na jego członka
powołany został m.in. „mińszczanin” Tomasz Zan.
Ta dość w gruncie rzeczy prymitywna zasada zrzeszania się została
radykalnie przełamana przez Mickiewicza i jego przyjaciół. Powstanie
Towarzystwa Filomatów jest już wyrazem innych kryteriów doboru.
Filomaci bowiem upatrywali we współkolegach nie ziomków, lecz
„młodzieńców” obdarzonych godnymi zaletami intelektualnymi
i moralnymi. […] w październiku 1817 roku sześciu młodych chłopców
zawiązało w Wilnie Towarzystwo Filomatów, tj. przyjaciół nauki. […]
Początkowo Towarzystwo, zgodnie z tym, co deklarują tzw. ustawy
pierwsze, miało głównie na celu korzyść własną jego członków,
płynącą z „wzajemnej w naukach pomocy”. W ideologii Związku nie
mieściło się więc zrazu nic, co zapowiadałoby przyszłe utopijne
państwo młodych. Ale w strukturze organizacyjnej Towarzystwa
tkwiły już pewne elementy, które sygnalizowały, że nie jest to tylko
zwykły związek samopomocy koleżeńskiej. Bowiem od początku
istnienia Towarzystwa jego członkowie przyjęli tajność za
niewzruszoną zasadę działania całej organizacji. Wobec posiedzeń
poświęconych dyskusjom literackim, a one stanowiły główne
zainteresowanie zebranych, nie był to warunek konieczny. […]
Znajdujemy tu wszystkie węzłowe punkty kształtowania się
świadomości ideowej ﬁlomatów tych lat, zmierzających do
wypracowania grupowej odrębności. Uderza już przede wszystkim
dążność do zamknięcia we własnym kręgu, uznanym za
społeczeństwo zorganizowane jako republika, posiadająca strukturę
prawną wzorowaną na autentycznych organizacjach państwowych.
Jest to koncepcja zamknięta, zwarta, polegająca na odtworzeniu
w określonym, izolowanym środowisku struktury państwa
republikańskiego w służbie młodości i przyjaźni. Po prostu powołanie
do życia państwa młodych.

[…] Swą koncepcją państwa przyjaciół wkraczają […] ﬁlomaci na
przebogaty teren utopii […].
Gdy moraliści osiemnastowieczni mówili o czasach panowania
idealnego „prawa natury”, oznaczali je dosyć nieprecyzyjnie, sytuując
ów metaforycznie określany złoty wiek gdzieś u początków rodu
ludzkiego, niemal w przedhistorycznym illo tempore. Filomaci
rozumowali bardziej historycznie, próbując, jako swego rodzaju wiek
złoty potraktować świetne epoki historycznych dziejów Polski, czasy
„Bolesławów, Kazimierzów, Jagiełłów, Zygmuntów”, gdzie – jak
twierdził Jeżowski – „czuć szlachetnie i statecznie, myśleć
gruntownie i skutecznie działać z łatwością się nauczymy”.
Stanowisko to pozwalało ocalić wielkość i świętość przeszłości, tak
ważną dla nich, synów podbitego narodu. Wreszcie dawało
możliwość upatrywania w charakterze dawnych Polaków wielu tych
cech, które przypisywano wzorowemu „człowiekowi natury”:
życzliwość, otwartość, szczerość, wielkoduszność, oﬁarność oraz –
co już bardzo polskie – męstwo i miłość ojczyzny. […].
Filomata jest użyteczny sobie i innym poprzez pracę – oto bodaj
pierwszy wniosek z dziedziny moralności praktycznej, jaki przyjęto
w tym gronie. Filomaci bardzo chętnie określają siebie jako ludzi
cichych, „pracy, cnocie i gorliwości oddanych”. […] Mówił o tym
Jeżowski: „[…] w innych towarzystwach są ludzie różnych zdań,
uczuć, charakterów; u nas każdy przyjęty musi przyjmować charakter
ogólny, charakter cnoty i pracy”. […] Wzorem stał się wielki praktyk
utylitaryzmu – Beniamin Franklin […].
Cóż mogło stać się podstawą dla ﬁlomackich marzeń o doskonałym
człowieku i obywatelu, jeśli nie cnota? […] Szczególnie bliskie
ﬁlomatom były stoickie poglądy na cnotę. Te zwłaszcza, które
określały moralną postawę stoickiego mędrca. Ponieważ dla stoików
cnota była dobrem najwyższym, zatem ﬁlomaci hartowali w sobie te
cechy, które czyniły ich odpornymi zarówno wobec pokus, jak wobec
zła świata, a zwalczali te, które mogłyby mącić ich ład wewnętrzny,

spokój i zadowolenie, płynące z poczucia równowagi moralnej.
Dlatego też ich uwaga była maksymalnie skupiona na etycznej
naturze człowieka, jego życiu wewnętrznym, jego reakcjach na dobro
i zło, pomyślność i szczęście. […]
Przyjaźń bowiem jest zarówno jednym z wielkich problemów
ﬁlomackiego „państwa”, jak też intymnym motywem życia
uczuciowego jego „obywateli”. Korespondencja ﬁlomatów, bardzo
osobista przecież i maksymalnie szczera, notująca wiernie w ciągu
kilku lat zarówno najdrobniejsze realia z życia tej grupy młodych, jak
ich wielkie pasje intelektualne, sygnalizuje bezustannie, rzec by
można, obsesyjnie, problem przyjaźni. […] Wielką sprawą dla
ﬁlomatów była, najistotniejsza zresztą dla Oświecenia, forma
przyjaźni, traktowanej jako podstawowa kategoria moralna,
odgrywająca główną rolę w systemie etyki społecznej. Ludzie
Oświecenia zmierzali do ukształtowania możliwie najbardziej
zracjonalizowanej, dającej się rozumnie wytłumaczyć i uzasadnić
osobowości ludzkiej, do ścisłego określenia praw i obowiązków
człowieka. Musieli się odwołać do przyjaźni, która cieszyła się
zasłużoną opinią trwałej podstawy etycznych pojęć świata
starożytnego. […] Dlatego wszyscy ci, którzy wierzyli w możliwość
ulepszenia człowieka, wyzwolenia go od ucisku systemów
społecznych i politycznych, wszyscy ci, którzy tak chętnie budowali
moralne wzory utopijnych społeczeństw doskonałych, uwielbiać
musieli przyjaźń.
Alina Witkowska, Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia, Warszawa 1962, s. 70–71.

Po przeczytaniu fragmentu książki Aliny Witkowskiej wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 5.1
Scharakteryzuj „republikę młodych”.

Ćwiczenie 5.2
Podaj ﬁlomacką deﬁnicję przyjaźni.
Ćwiczenie 5.3
Opisz stosunek ﬁlomatów do przeszłości narodu.
Ćwiczenie 5.4
Przedstaw obraz ﬁlomackiego ideału moralnego człowieka.
Ćwiczenie 5.5
Wyjaśnij, dlaczego jednym ze wzorów stał się dla ﬁlomatów Beniamin Franklin.
Ćwiczenie 5.6
Scharakteryzuj wzór dobrego obywatela proponowany przez ﬁlomatów.
Ćwiczenie 5.7

Filomaci listy piszą

Autograf Adama Mickiewicza
domena publiczna

Korespondencja ﬁlomatów (1817---1823)

“

Owa wytrwałość w pisaniu listów właśnie z ﬁlomackiej przyjaźni się
wywodzi. Te listy bowiem najdobitniej świadczyły o emocjonalnej
więzi, jaka ich łączyła. Tą drogą przekazywali sobie dobre rady, słowa
pociechy i otuchy, dzielili się nie zawsze dobrymi nowinami
i doświadczeniami, czynili bardzo intymne nieraz zwierzenia. I o ile
wzniosłe, ambitne związkowe plany kruszyły się z czasem pod
naporem życiowych koniecznośći, o tyle przyjaźń – najtrwalsza
i może najważniejsza wartość ﬁlomackiego Towarzystwa – pozostała
i zwycięsko przeszła najcięższą próbę: próbę śledztwa, więzienia
i procesu.
Korespondencja ﬁlomatów (1817–1823), oprac. Marta Zielińska, Warszawa 1987, s. 8–9.

“

Korespondencja ﬁlomatów (1817---1823)
ADAM MICKIEWICZ DO JANA CZECZOTA
Wilno, ok. 25 czerwca/7 lipca 1817
Kochany przyjacielu!
Z jakim ukontentowaniem odebrałem list twój, nie będąc w mojej
sytuacji, niełatwo sobie wyobrazić potraﬁsz. Jaką uczułem rozkosz
widząc, iż się znajduje przynajmniej dusza tkliwa, litująca się nad
moim nieszczęściem! Ukarało mnie niebo, żem tak długo ukrywał
stan mojego serca [...]. Jak niezmierną czuję dziś chęć opowiadania
swoich zgryzot! Lecz któż mnie słuchać będzie? Ciebie nie masz; nie
mam więc żadnego przyjaciela. Ci, którzy się zostali, są dla mnie
obcymi osobami; [...] Nie myśl, że mając powolniejszy temperament
i więcej rozwagi, wolny jesteś od miłości. [...]
Cze[kam] twojego odpisu.
Adam Napoleon
Korespondencja ﬁlomatów (1817–1823), oprac. Marta Zielińska, Warszawa 1987, s. 8–9.

“

Korespondencja ﬁlomatów (1817---1823)
ONUFRY PIETRASZKIEWICZ DO ADAMA MICKIEWICZA

Warszawa, 23 lutego/7 marca 1821
Adamowi Onufr zdrowia i pomyślności.
List twój przyniósł opuszczonemu osłodę, ale do mnogich
niepomyślności nowe jeszcze przydał – tyle razem rozdzierających
i smutnych obrazów! Ale czy przeto zasypiać? Sama nawała
nieszczęść hartu dodawać, a czystość zamiarów i wolne od wyrzutów
sumienie, jak są nam w miejsc dóbr marnych udzielone, tak do
nowych działań być pobudką powinny i to życie ożywiać. [...] Lecz ty,
Adamie, ty nie jesteś jeden, straty i gorycze cała nasza dzieli
rodzina [...].
Korespondencja ﬁlomatów (1817–1823), oprac. Marta Zielińska, Warszawa 1987, s. 8–9.

“

Korespondencja ﬁlomatów (1817---1823)
JÓZEF JEŻOWSKI DO ADAMA MICKIEWICZA
Szczorse, 10/22 listopada 1820
Adamowi pamiętania o Józeﬁe.
Już też, mój Adamie, czy ty żyjesz, czy nie żyjesz, czy zdrów czy chory
jesteś, milczenie twoje dla mnie musi być przykre. Jeżeli żyjesz
i zdrów jesteś, albo nie bardzo chory, tedy zgrzeszyłeś, żeś przez
cztery tygodni ani razu do mnie się nie odezwałeś. Jeżeli zaś nie
żyjesz, albo bardzo chorujesz, tedy jesteś u mnie usprawiedliwiony
[...]. Ż y c i e biorę tu nie w twoim, lecz prostym sensie; dlatego
możesz napisać nawet, że umarły jesteś, bylebyś swoją napisał ręką.
Korespondencja ﬁlomatów (1817–1823), oprac. Marta Zielińska, Warszawa 1987, s. 8–9.

Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Napisz „ﬁlomacki” list do koleżanki lub kolegi z ławki. Wykorzystaj w nim najważniejsze,
zaobserwowane przez ciebie, cechy stylu wypowiedzi ﬁlomatów (np. życzenia na początku
listu: „Adamowi Onufr zdrowia i pomyślności” itp.).

Ćwiczenie 8
Dokonaj stylistycznej przeróbki jednego z przeczytanych listów ﬁlomatów. Przeformułuj
wypowiedź tak, by utrzymana była we współczesnym stylu.

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Wyjaśnij, jaką rolę odgrywała w życiu ﬁlomatów korespondencja. Oceń, jakie znaczenie ma
ona współcześnie.

Stowarzyszenie umarłych poetów

www.pixabay.com, fotograﬁa barwna, domena publiczna

Ćwiczenie 10
Zanim przeczytasz poniższy fragment Stowarzyszenia umarłych poetów N. H. Kleinbaum,
dowiedz się więcej na temat fabuły powieści. Możesz obejrzeć ﬁlm pod tym samym tytułem
(1989, reż. Peter Weir), którego scenariusz zaispirował autorkę do napisania książki.

“

Nancy Horowitz Kleinbaum

Stowarzyszenie umarłych poetów
– Chłopaki, nie uwierzycie! – wydyszał, z trudem łapiąc oddech. –
W bibliotece natknąłem się na księgę pamiątkową jego rocznika. –
Neil wskazał wzrokiem Keatinga, zajętego rozmową z McAllisterem.
Otworzył księgę i zaczął czytać: – Kapitan drużyny piłkarskiej,
redaktor Księgi Pamiątkowej Akademii, kandydat do Cambridge,
człowiek zdolny do wszystkiego, stwarza kłopoty, „Stowarzyszenie
umarłych poetów”.
[...]
– Panie Keating! – zawołał Neil. – Proszę pana! O, kapitanie mój,
kapitanie!
Keating zatrzymał się i poczekał, aż do niego dołączą.
– Co to było „Stowarzyszenie umarłych poetów”, proszę pana? –
zapytał Neil.
[...]
– To była tajna organizacja – szepnął. – Nie wiem, jak dzisiaj
patrzyłaby na coś takiego dyrekcja szkoły, ale nie sądzę, by odnosiła
się do tego przychylnie. [...]
– Umiecie dochować tajemnicy?
Przytaknęli pośpiesznie.
– Umarli poeci poświęcali się spijaniu soków życia. [...] Była nas
niewielka grupa, zbieraliśmy się w starej grocie, gdzie każdy z nas
kolejno czytał na głos poezje Shelleya, Thoreau, Whitmana, a także
własne wiersze. Poddawaliście się całkowicie czarowi i magii poezji.
[...] Panowie, to były narodziny bogów.
Chłopcy stali przez chwilę w milczeniu.
– Co oznaczała ta nazwa? – zapytał Neil. – Czytaliście wiersze tylko
tych poetów, którzy już nie żyli?
– Nie, nie... można było przeczytać każdy wiersz, panie Perry. Nazwa
oznaczała tylko tyle, że ten, kto chciał przystąpić do stowarzyszenia,
musiał być u m a r ł y m.
– Co? – wykrzyknęli chłopcy jednocześnie.

– Żyjący ślubowali jedynie wierność, byli kandydatami
stowarzyszenia. Aby zostać pełnoprawnym jego członkiem, trzeba
terminować całe życie, aż do śmierci.
Nancy Horowitz Kleinbaum, Stowarzyszenie umarłych poetów, tłum. Paweł Laskowicz, Poznań 2001, s. 43–45.

Ćwiczenie 11.1
Wymień cechy łączące Towarzystwo Filomatów ze „Stowarzyszeniem umarłych poetów”.
Ćwiczenie 11.2
Bohaterowie Stowarzyszenia umarłych poetów czytają podczas spotkań w grocie wiersze
swoich ulubionych twórców. Wyobraź sobie, że należysz do tej grupy. Czyje wiersze
zamierzasz zaprezentować? Uzasadnij swój wybór.

But w butonierce

“

Bruno Jasieński

But w butonierce
Zmarnowałem podeszwy
w całodziennych spieszeniach,
Teraz jestem słoneczny, siebie
pewny i rad.
Idę młody, genialny, trzymam
ręce w kieszeniach,
Stawiam kroki milowe,
zamaszyste, jak świat.
Nie zatrzymam się nigdzie na
rozstajach, na wiorstach,
Bo mnie niesie coś wiecznie,

Portret Brunona Jasieńskiego
Tytus Czyżewski, Portret Brunona Jasieńskiego, 1920, olej na
płótnie, domena publiczna

motorycznie i przed.
Mijam strachy na wróble w eleganckich windhorstach,
Wszystkim kłaniam się grzecznie i poprawiam im pled.
W parkocieniu krokietni — jakiś meeting panieński.
Dyskutują o sztuce, objawiając swój traf.
One jeszcze nie wiedzą, że gdy nastał Jasieński,
Bezpowrotnie umarli i Tetmajer i Staff.
One jeszcze nie wiedzą, one jeszcze nie wierzą.
Poezyjność, futuryzm — niewiadoma i X.
Chodźmy biegać, panienki, niech się główki oświeżą —
Będzie lepiej smakować poobiedni jour‐ﬁxe.
Przeleciało gdzieś auto w białych kłębach benzyny,
Zafurkotał na wietrze trzepocący się szal.
Pojechała mi bajka poza góry doliny
I nic jakoś mi nie żal, a powinno być żal...
Tak mi dobrze, tak mojo, aż rechoce się serce.
Same nogi mnie niosą gdzieś — i po co mi, gdzie?
Idę młody, genialny, niosę BUT W BUTONIERCE,
Tym co za mną nie zdążą echopowiem: — Adieu!
Bruno Jasieński, But w butonierce, [w:] tegoż, But w butonierce i inne wiersze, wybór Krzysztof Jaworski, Warszawa 2006, s.
7–8.

Ćwiczenie 12.1
Zinterpretuj cytat: „Idę młody, genialny, trzymam ręce w kieszeniach, Stawiam kroki milowe,
zamaszyste, jak świat”. Czy w utworze występują nawiązania do „kultu młodości”, nadziei
i optymizmu pokolenia młodych romantyków ukazane w programie ﬁlomackim oraz w Pieśni
Filaretów? Zastanów się, czy jest to „taka sama młodość”.
Ćwiczenie 12.2
Określ, kiedy powstał utwór Brunona Jasieńskiego.

Zadaniowo
Ćwiczenie 13
Na podstawie informacji zawartych w lekcji określ, które z poniższych stwierdzeń są
prawdziwe, a które – fałszywe.
Stwierdzenie

Prawda

Fałsz

Towarzystwo Filomatów
miało charakter jawny.





Towarzystwo Przyjaciół
Pożytecznej Zabawy było
Związkiem Filaretów.





W 1823 roku Nikołajowi
Nowosilcowowi –
senatorowi rosyjskiemu –
udało się doprowadzić do
zamknięcia Towarzystwa
Filomatów.





Przywódcą ﬁlomatów był
Tomasz Zan.





Fela wspomniana w Pieśni
ﬁlaretów była ukochaną
Jana Czeczota.





Szczególnie bliskie ﬁlomatom
były stoickie poglądy na
cnotę.





Filomaci sprzeciwiali się
ideom Oświecenia.





Filomata to „miłośnik nauki”.





Ćwiczenie 14
Wskaż, które z wymienionych osób należały do Towarzystwa Filomatów.


Tomasz Łubieński



Jan Czeczot



Tomasz Zan



Zygmunt Krasiński



Juliusz Słowacki



Adam Mickiewicz



Franciszek Malewski



Michał Czajkowski



Antoni Malczewski



Józef Jeżowski

Ćwiczenie 15
Wymień współczesnych „buntowników z wyboru”.
Ćwiczenie 16
Pracując w grupach, przygotujcie odpowiedź na pytanie: czy potrzebne jest dzisiaj
zawiązywanie wspólnot i towarzystw?
Ćwiczenie 17
Zakładasz towarzystwo, organizację lub fundację o charakterze społecznym w obecnych
czasach. Na jakie problemy i wartości zamierzas Ułóż statut takiej organizacji.

Ćwiczenie 18
Na wzór Pieśni Filaretów Adama Mickiewicza ułóż współczesną pieśń biesiadną.

Uzupełnij

Oda do młodości – manifest pokolenia

Fragment rękopisu Ody do młodości Adama Mickiewicza
domena publiczna

Młodość miała w romantyzmie wyjątkowe znaczenie. Nie tylko była tematem literackim,
lecz także stała się wartością absolutną, ogólnoludzką i siłą sprawczą. Pojawiała się
w dyskusjach pokoleniowych i w utworach literackich, często w polemikach ze starymi
ideami. Prawie wszyscy bohaterowie romantyczni byli młodzi, pragnęli dokonać wielkich
czynów, poświęcali się dla nowych spraw, chcieli zmienić świat, przez co wchodzili
w konﬂikt ze starym pokoleniem. Młodych zapaleńców ogarniały uniesienie i wielka
namiętność, nadzieja i optymizm, byli oni impulsywni, aktywni i energiczni.
Już wiesz
1) Przypomnij sobie założenia programowe Towarzystwa Filomatów. Określ zasady, na
których opierała się współpraca członków tego Towarzystwa.
2) Przygotuj słowa klucze, które mogłyby wypełnić mapę myśli związaną z pojęciami:

starość i młodość. Odnotuj pozytywne i negatywne strony starości i młodości.
3) Zapoznaj się z deﬁnicją ody.
4) Zbierz podstawowe informacje na temat twórczości Fryderyka Schillera. Przeczytaj
jego Odę do radości.

Oda do młodości

Herkules i Hydra
Antonio del Pollaiolo, Herkules i Hydra, (fragment), ok. 1475, tempera na desce, Galleria degli Uﬃzi, Florencja, domena publiczna

Odę do młodości Adam Mickiewicz napisał w Kownie w 1820 roku. Utwór początkowo nie
był rozumiany, lecz wkrótce stał się niezwykle popularny wśród młodzieży. Z czasem został
nazwany manifestem romantyzmu polskiego. Autor wpisał się nim w spór między
„młodymi” a „starymi”: między nadchodzącym pokoleniem romantyków a odchodzącym
pokoleniem klasyków.
W 1818 roku w Warszawie Kazimierz Brodziński ogłosił rozprawę O klasyczności
i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej. Autor scharakteryzował w niej oba nurty
literackie, domagając się równorzędnego traktowania poezji romantycznej. Na rozprawę
Brodzińskiego odpowiedział w 1819 roku Jan Śniadecki tekstem O pismach klasycznych

i romantycznych, w którym deprecjonował romantyzm i opowiadał się wyłącznie za
literaturą klasyczną. W ten sposób wybuchł, trwający do powstania listopadowego, spór
klasyków z romantykami. Walka „starych” i „młodych” nie dotyczyła oczywiście wyłącznie
literatury, lecz miała charakter światopoglądowy.
Nagranie dostępne pod adresem https://zpe.gov.pl/a/D18wCVOXr
Adam Mickiewicz, Oda do młodości, czyta Agnieszka Podsiadlik
licencja: CC BY-SA 3.0

Adam Mickiewicz, Oda do młodości, czyta Agnieszka Podsiadlik Adam Mickiewicz, Oda do
młodości, czyta Agnieszka Podsiadlik Źródło: www.wolnelektury.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.

“

Adam Mickiewicz

Oda do młodości
Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy;
Młodości! dodaj mi skrzydła!
Niech nad martwym wzlecę światem
W rajską dziedzinę ułudy:
Kędy zapał tworzy cudy,
Nowości potrząsa kwiatem
I obleka w nadziei złote malowidła.
Niechaj, kogo wiek zamroczy,
Chyląc ku ziemi poradlone czoło,
Takie widzi świata koło,
Jakie tępymi zakreśla oczy.
Młodości! ty nad poziomy
Wylatuj, a okiem słońca
Ludzkości całe ogromy
Przeniknij z końca do końca.
Patrz na dół – kędy wieczna mgła zaciemia
Obszar gnuśności zalany odmętem;
To ziemia!
Patrz, jak nad jej wody trupie
Wzbił się jakiś płaz w skorupie.
Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem;
Goniąc za żywiołkami drobniejszego płazu,
To się wzbija, to w głąb wali;
Nie lgnie do niego fala, ani on do fali;
A wtem jak bańka prysnął o szmat głazu.
Nikt nie znał jego życia, nie zna jego zguby:
To samoluby!
Młodości! tobie nektar żywota
Natenczas słodki, gdy z innymi dzielę:

Serca niebieskie poi wesele,
Kiedy je razem nić powiąże złota.
Razem, młodzi przyjaciele!...
W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele;
Jednością silni, rozumni szałem,
Razem, młodzi przyjaciele!...
I ten szczęśliwy, kto padł wśród zawodu,
Jeżeli poległym ciałem
Dał innym szczebel do sławy grodu.
Razem, młodzi przyjaciele!...
Choć droga stroma i śliska,
Gwałt i słabość bronią wchodu:
Gwałt niech się gwałtem odciska,
A ze słabością łamać uczmy się za młodu!
Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze,
Ten młody zdusi Centaury,
Piekłu oﬁarę wydrze,
Do nieba pójdzie po laury.
Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga;
Łam, czego rozum nie złamie:
Młodości! orla twych lotów potęga,
Jako piorun twoje ramię.
Hej! ramię do ramienia! spólnymi łańcuchy
Opaszmy ziemskie kolisko!
Zestrzelmy myśli w jedno ognisko
I w jedno ognisko duchy!...
Dalej, bryło, z posad świata!
Nowymi cię pchniemy tory,
Aż opleśniałej zbywszy się kory,
Zielone przypomnisz lata.
A jako w krajach zamętu i nocy,
Skłóconych żywiołów waśnią,

Jednym „stań się” z bożej mocy
Świat rzeczy stanął na zrębie;
Szumią wichry, cieką głębie,
A gwiazdy błękit rozjaśnią –
W krajach ludzkości jeszcze noc głucha:
Żywioły chęci jeszcze są w wojnie;
Oto miłość ogniem zionie,
Wyjdzie z zamętu świat ducha:
Młodość go pocznie na swoim łonie,
A przyjaźń w wieczne skojarzy spojnie.
Pryskają nieczułe lody
I przesądy światło ćmiące;
Witaj, jutrzenko swobody,
Zbawienia za tobą słońce!
Adam Mickiewicz, Oda do młodości, [w:] tegoż, Wybór poezyj, t. 1, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 63–67.

Po przeczytaniu Ody do młodości wykonaj następujące polecenia i odpowiedz na pytania.

Ćwiczenie 1.1
Wskaż elementy świadczące o oświeceniowym charakterze Ody do młodości oraz elementy
świadczące o romantycznej poetyce wiersza. Zacytuj fragmenty potwierdzające ich obecność
w tekście.
oświecenie
rewolucjonizm
idea podporządkowania
jednostki zbiorowości
romantyzm

ekspresja wypowiedzi
apologia zbiorowego czynu
indywidualizm
gloryﬁkacja młodości
odwołania do mitologii
kategoria ducha

bunt

gatunek (oda)
idee braterstwa, jedności,
solidarności
prymat emocji
kontrastowe zestawienia
wiara w postęp (oparta na
racjonalnych przesłankach)
irracjonalizm

utylitaryzm

potępienie indywidualizmu
w działaniu
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.2
Wskaż w utworze miejsca, w których poeta operuje kontrastem. Uwzględnij następujące
opozycje: optymizm – pesymizm, pasywność i bierność – aktywność społeczna, zbiorowość –
prywatność, starość – młodość.

Ćwiczenie 2
Zastanów się, w jaki sposób poeta kreuje przestrzeń w utworze. Wynotuj wyrażenia, które
budują w tekście obraz przestrzeni kosmicznej.
Ćwiczenie 3
Wskaż i wyjaśnij ﬁgury stylistyczne, postacie, zdarzenia przywołujące w wierszu świat
mitologiczny.
Ćwiczenie 4
Wyjaśnij w kilku zdaniach cytaty: „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”, „Łam, czego rozum nie
złamie”.
Ćwiczenie 5
Wskaż, w których miejscach w przywołanym tekście występuje krytyka idei oświeceniowych.
Ćwiczenie 6
Przeanalizuj utwór Adama Mickiewicza zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi ody. Zwróć
uwagę na wysoki styl i hiperbole.

Ćwiczenie 7
Duch w Odzie do młodości Adama Mickiewicza to...


symbol starego świata.



mara, upiór.



motyw nawiązujący do Dziadów.



przeciwieństwo świata rzeczy.



symbol rzeczywistości idealnej.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Udowodnij, że Odę do młodości słusznie nazywa się manifestem literackim romantyzmu.
Ćwiczenie 9
Wynotuj z Ody do młodości apele do odbiorcy.
Ćwiczenie 10

Oda do młodości napisana została wierszem nieregularnym, oddającym stany emocji, uczuć
i napięć. Wskaż przykłady potwierdzające powyższą tezę.
Ćwiczenie 11
Zgromadźcie w grupach jak najwięcej synonimów słów: zapał i szał.
Ćwiczenie 12
Pracując w grupach, poszukajcie w słownikach znaczenia pojęć: 'sztafaż', 'inwokacja',
'hiperbola', 'ﬁgury retoryczne'.

Ćwiczenie 13
Odwołaj się do informacji przygotowanych przed lekcją i uzupełnij deﬁnicję ody, zamieszczoną
w Słowniku terminów literackich pod redakcją Janusza Sławińskiego (Wrocław 1998, s. 350).
Oda – jeden z podstawowych gatunków poetyckich wywodzących się z greckiej/rzymskiej
liryki chóralnej; utwór wierszowany, najczęściej pozbawiony podziału na strofy/stroﬁczny,
o charakterze pochwalno-panegirycznym/patriotycznym/biesiadnym/funeralnym lub
dziękczynnym/lamentacyjnym/rozrywkowym, utrzymany w patetycznym/synkretycznym/
żartobliwym stylu, opiewający dowolną/wybitną postać, wydarzenie, uroczystość, instytucję
czy wzniosłą/dowolną ideę. W starożytnej Grecji/starożytnym Rzymie oda była początkowo
gatunkiem związanym z obrzędami religijnymi i świętami narodowymi; z czasem uległa
specjalizacji jako pieśń sławiąca bohaterów/zwykłych ludzi. […] szczególnie eksponowane
miejsce zajmowała oda w poetyce średniowiecza/baroku/klasycyzmu jako zasadnicza forma
wypowiedzi liryczno-retorycznej utrzymanej w „wysokim stylu”/„niskim stylu” przemówienia
skierowanego do określonych adresatów, […]. Ody średniowieczne/barokowe/klasycystyczne
były w znacznej mierze utworami okolicznościowymi, opiewającymi
doniosłe/dowolne/artystyczne wydarzenia i czyny znanych osobistości/ﬁkcyjnych
bohaterów/nieznanych ludzi […]. Dla romantyków oda stała się rozbudowanym utworem
poetyckim o charakterze ironicznego/patetycznego manifestu światopoglądowego,
pozbawionym/odwołującym się do obowiązujących rygorów kompozycyjnych
i wersyﬁkacyjnych.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 14
Zaznacz te fragmenty Ody do młodości, które na stałe zakorzeniły się w polskiej świadomości
kulturowej jako skrzydlate słowa. Wyjaśnij, z czego, twoim zdaniem, wynika atrakcyjność tych
cytatów.


„Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy”



„Młodości! dodaj mi skrzydła!”



„Zestrzelmy myśli w jedno ognisko”



„W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele”



„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”



„Pryskają nieczułe lody”



„Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem”

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 15
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

„Dziwactwo poetyckie”?

Przysięga Horacjuszy
Jacques-Louis David, Przysięga Horacjuszy, 1784, olej na pótnie, Luwr, domena publiczna

“

Alina Witkowska

Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia
Schiller, Goethe, Byron – te nazwiska sygnalizujące etapy nowych
czytelniczych doświadczeń ﬁlomatów i jednocześnie etapy ich sporu
ze światem. [...] W poezji Schillera pociągnęły ﬁlomatów jednak nie
tylko jej cechy tradycyjne [...], lecz także nowość zjawiska literackiego
[...]. To przede wszystkim atmosfera wysublimowanego idealizmu
wypełniająca jego twórczość, wielki patos moralny, atakujący nowe
sfery poezji i nowe światy ducha. Właśnie ducha. Wielkie słowa
Schillera otwierały nieznane dziedziny poznania, ukazywały wzniosłe
kraje ideału mieszczącego się poza bytem realnym [...]. Zwykłe słowa
uzyskiwały przez to nowy wymiar i znaczenie, otwierając
perspektywę na Schillerowską krainę ideału. [...] Za sprawą Schillera
w Odzie słowo „duch” awansowało do roli „romantycznego symbolu
słownego wartości najwyższych”. [...] Oda do młodości była w tym
stopniu nowatorska, że w pierwszej chwili ﬁlomaci nie zrozumieli jej,
poczytując za wybryk dziwactwa poetyckiego.
Alina Witkowska, Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia, Warszawa 1962, s. 214–216.

“

Korespondencja ﬁlomatów (1817---1823)
JAN CZECZOT DO ADAMA MICKIEWICZA
Wilno, 20 grudnia 1820/1 stycznia 1821
[...]
W wieczór jadę do Jarosza: „Pokaż wiersz!” Czytam; trocha
nieczytelnie i to w czytaniu zawadza; czytam z cicha [...]. Czytam,
uprzedzony. Myślę: co ten Adam tak się sadzi, tak zdobywa na
szczególniejsze myśli i wyrazy? Skończyłem. Jarosz się śmieje. – „Nie
rozumiem.” [...] Ale cóż, kiedy ja nie rozumiem, za co tu takie
wysmażone zdaje się być wszystko? [...] at, rozumiem pierwszą
strofkę, at, dobra, piękna. Aż tam dalej s ł o ń c a o k i e m – ach jak
pięknie, jak wiele znaczące, jak wyborne wyrażenie! Tylko w o d y
t r u p i e zawadziły i nie były smaczne. Aż tam i do końca zrozumiale
i wyśmienicie. Sam uszom moim nie wierzę, biorę i odczytuję: wszak
pięknie! Skądże się to tak prędko wzięło? „A czy rozumiesz – pyta
Jarosz – tę zwrotkę, gdzie jest d u c h ś w i a t a? Tej z was żaden nie
zrozumie.” – Już ja gotów i uwierzyć temu, bo pierwej rozumiałem, że
nic nie rozumiem; jednak chce się poznać, a nuż ja więcej rozumiem,
niż Jarosz ze mnie się spodziewa! [...] Jarosz odchwalić się nie może:
„To mi uniesienie, to myśl, to poezja! [...] Żaden tak Polak nie pisał.
Traﬁa w Schillera. Ten zawsze unosi się do ideału, wszystko mu na
ziemi szpetne, ciężkie, niemiłe, buduje sobie imaginacyją krainę
i w niej rad zawsze przebywać. Szkodliwy przeto stać się może dla
czytelnika, obmierzłym mu wszystko czyniąc, od wszystkiego serce
jego odrywając”.
Korespondencja ﬁlomatów (1817–1823), oprac. Marta Zielińska, Warszawa 1989, s. 193–194.

Po przeczytaniu fragmentu tekstu Aliny Witkowskiej i listu Jana Czeczota do Adama
Mickiewicza wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania.
Ćwiczenie 16.1
Opisz, jakie wrażenia wywarła Oda do młodości na Janie Czeczocie i Jaroszu (Franciszku
Malewskim).

Ćwiczenie 16.2
Wytłumacz, dlaczego ﬁlomaci nie zrozumieli na początku Ody do radości, a uznali ją za
„wybryk dziwactwa poetyckiego”.
Ćwiczenie 16.3
Dlaczego, zdaniem Jarosza, twórczość Fryderyka Schillera (a tym samym Oda do młodości
Adama Mickiewicza) może być szkodliwa dla czytelnika? Czy zgadzasz się z tą opinią?
Ćwiczenie 16.4
Wynotuj z Ody do młodości określenia odpowiadające „wzniosłym krajom ideału
mieszczącego się poza bytem realnym”.

Uzupełnij

Ćwiczenie 16.5
Wyobraź sobie, że jesteś adresatką lubadresatem cytowanego listu Jana Czeczota. Odpowiedz
na list, dzieląc się własnymi odczuciami po lekturze ody Mickiewicza.

Uzupełnij

Oda do radości

Pierwsze takty muzyki Ody do radości autorstwa Ludwiga van Beethovena (par a oboju)
domena publiczna

Ciekawostka

Oda do młodości Adama Mickiewicza nazywana jest „chrzestną córką Fryderyka
Schillera” i jego Ody do radości.
Ćwiczenie 17
Z pomieszanych słów ułóż pierwszą strofę Ody do radości Fryderyka Schillera.
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Oda do radości
Fryderyk Schiller, przeł. Andrzej Lam., Oda do radości,

“

Wacław Borowy

O poezji Mickiewicza
Oda [...] przepojona jest heroizmem radosnym i bojowym. Uczucie
jest w niej […] zorientowane ku działaniu w życiu realnym. Jest w niej
ogień zapału, podczas gdy u Schillera jest tylko mgławica marzeń. Ten

indywidualny, energetyczny ton utworu stanowi też przede
wszystkim o jego oryginalności, którą trzeba stwierdzić mimo
pokładów „dziedzictwa” ideowego i literackiego, jakie w nim są
widoczne.
Wacław Borowy, O poezji Mickiewicza, Lublin 1958, s. 45–47.

Ćwiczenie 18
Wskaż cechy wspólne Ody do młodości Adama Mickiewicza i Ody do radości Fryderyka
Schillera.

„Ta nasza młodość”

“

Czesław Robotycki

Ta nasza młodość --- rozwijanie znaczeń
W kabarecie „Piwnica pod Baranami” przez wiele lat program
rozpoczynał się „pieśnią” skomponowaną przez Zygmunta
Koniecznego do wiersza Tadeusza Śliwiaka Młodość, a ponieważ
kabaretowe produkcje miały strukturę mozaikową, bywało, że pieśń
pojawiała się w programie tuż przed zbiorowym ﬁnałem. Oto jej tekst:
Młodość (Ta nasza młodość)
Ona jest wśród kamieni
Rwącym światłem strumyka
Wiewiórkami po drzewach
Po kamieniach pomyka
Ona iskrą w kamieniu
Ona mlekiem w orzeszku
Ona świata ciekawa
Jak miedziany grosik w mieszku

Ta nasza młodość
Z kości i krwi
Ta nasza młodość
Co z czasu kpi
Co nie ustoi w miejscu zbyt długo
Ona co pierwszą jest
Potem drugą
(Ta nasza młodość,
ten szczęsny czas
ta para skrzydeł zwiniętych w nas)
Ona kwiatem we włosach
Octem w jabłkach (ona ﬁołkiem) jest
pierwszym
Gorzką pianą na piwie
W świata gwarnej oberży
Buntem jest niespełnionym
Co na serce umiera
Ona tylko to daje
Co innemu zabiera
ad libitum
W nawiasach zaznaczyłem warianty tekstu wykonywane
w „piwnicznej” wersji pieśni, różne od oryginału Tadeusza Śliwiaka.
Nieodżałowany Piotr Skrzynecki, charakteryzując kompozytorską
działalność Zygmunta Koniecznego, opowiadał o nim, że ten potraﬁ
zrealizować muzycznie to, co dzieje się w poezji. W rozmowie ze mną
posłużył się przy tym przykładem cytowanego wyżej utworu, nie
najlepiej go jednak oceniając. Rzekł wtedy (cytuję z pamięci tę
wypowiedź): Zygmunt ze słabego wiersza uczynił jakiś świetlisty

hymn. Na czym polegał pomysł kompozytorski Koniecznego? Otóż
pieśń wykonywana jest równocześnie w dwóch planach. Wątek
o migotliwej i płochej młodości śpiewał w tle chórek, a reﬂeksyjny

refren‐przesłanie wykonywała, wielce dramatycznie, Halina
Wyrodek. […]
[…] Leszek Kołakowski pisał kiedyś o młodości, że nie jest ona
zasługą, nie jest też pomyślnym przypadkiem, nie jest czymś, co
można zdobyć lub odzyskać. W kulturze współczesnej uważana jest za
stan pożądany, rozpowszechniony jest jej kult, a przecież młodym się
jest albo się było i więcej nie będzie. Powiada dalej Kołakowski, że
młodzi łatwo angażują się w ryzykowne zamierzenia, to oni dokonują
rewolucji i uczestniczą w nich. Młodość to stan biologiczny
i kulturowy. […]
Cechy istotne młodości to poczucie potencjalnych możliwości. Dalej
zauważa Kołakowski, że można długo zachować sprawność
umysłową, nie ulegać rutynie, nie poddawać się duchowo starości, ale
nie należy żyć żalem za utraconą młodością. Dlatego też śmieszne jest
przejmowanie młodzieżowych wzorów, strojów, postaw i popkultury
przez tych, których młodość dawno już minęła. Złudne jest
przekonanie, że „utracona młodość” mogła być lepsza – nie, nie
mogła, powiada Kołakowski. […]
Maria Janion wielokrotnie przekonywała, że młodość w kulturze
europejskiej przez romantycznych autorów narzuciła epoce styl
obyczajowy, którego istotą była teatralizacja własnego życia. Ich pozy
i maski tworzyły image jednostek nieprzeciętnych, buntowników,
skłóconych z otoczeniem indywidualności. […]
Z amalgamatu romantycznego wyłoniła się pod koniec XIX wieku
kultura popularna. Romantyzm ją współtworzył w tym sensie, że
kultura popularna oswoiła wiele romantycznych fantazmatów, co
doprowadziło do powstania jednego z koronnych gatunków kultury
popularnej – melodramatu. A to w nim właśnie znajdziemy
korespondujące z wyobrażeniami potocznymi ﬁgury myślenia
o młodości, co nie zna goryczy życia, jest naiwnym szczęściem
pierwszych uczuć albo czystej miłości, o młodości wolnej od
szarzyzny codzienności, bo wszystko może. Teraz już lepiej

rozumiemy cytowane słowa Piotra Skrzyneckiego o banalnym
wyrazie wiersza T. Śliwiaka. […]
We współczesnej potocznej świadomości ﬁgura młodości jest ponad
miarę eksponowana – to kolejne przekształcenie postromantycznego
wzorca. Kultura popularna jest całkowicie zwrócona ku młodości.
Przez reklamę i sport rozpowszechnił się związany z młodością kult
ciała, które musi być młode i idealne. Moda nastawiona na młodzież
preferuje styl swobodny, podkreślający jej konstytutywne cechy.
Propagowane postawy życiowe: zabawa, gra, sport, podróże –
powinny przedłużać swoiście beztroską postawę młodości,
nastawioną konsumpcyjnie i hedonistycznie. […]
W tym zwrocie ku młodości przewija się też wyraźny motyw
faustowski, widoczny nawet w kulturze popularnej: chęć panowania
nad nieuchronnością przemijania czasu. A w „piwnicznej” pieśni
przebija się, czasem banalnym zwrotem, świadomość tego, że jest to
niemożliwe. Istotę zadumy nad młodością, o której wiadomo, czym
była, dopiero wtedy, gdy minęła, umiejętnie wyeksponował Zygmunt
Konieczny, zmieniając swoim pomysłem muzycznym nastrój
i przesłanie wiersza Tadeusza Śliwiaka. […].
Czesław Robotycki, Ta nasza młodość – rozwijanie znaczeń, „Dekada Literacka” 2008, nr 5-6, s. 231–232.

Po przeczytaniu artykułu Czesława Robotyckiego wykonaj polecenia i odpowiedz na
pytania.
Ćwiczenie 19.1
Przedstaw obraz młodości zawarty w pieśni Zygmunta Koniecznego. Dlaczego można ją
nazwać „migotliwą i płochą”?
Ćwiczenie 19.2
Porównaj, co na temat młodości mówił Leszek Kołakowski, a co - Maria Janion.

Ćwiczenie 19.3
Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że „we współczesnej potocznej świadomości ﬁgura
młodości jest ponad miarę eksponowana – to kolejne przekształcenie postromantycznego
wzorca”? Uzasadnij odpowiedź.
Ćwiczenie 19.4
Wyjaśnij słowa Czesława Robotyckiego, w których stwierdza, że kultura popularna promuje
młodość.
Ćwiczenie 19.5
Napisz interpretację wiersza Tadeusza Śliwiaka pt. Młodość.

Młodość i starość

Młodość i starość
Wlas mil Hofman, Młodość i starość, 1922, domena publiczna

Wlas mil Hofman
1881–1970
polski malarz czeskiego pochodzenia, reprezentujący nurt symbolizmu. Studiował w Szkole
Sztuk Pięknych w Krakowie m.in. u Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego, Jana
Stanisławskiego. Z Jackiem Malczewskim przyjaźnił się przez wiele lat. Jego obrazy
przywołują tematy antyczne, baśniowe, fantastyczne i religijne oraz motywy związane
z życiem chłopów i górali. Od 1947 roku Hofman mieszkał w Szklarskiej Porębie.
Po obejrzeniu obrazu wykonaj polecenia.
Ćwiczenie 20.1
Zastanów się, kim mogą być postacie ukazane na obrazie Hofmana. Określ ich uczucia
i emocje.
Ćwiczenie 20.2
Powiedz, czy są to uczucia charakterystyczne dla starości i młodości. Czy można je zestawić
na zasadzie opozycji, czy raczej korespondują one ze sobą?
Ćwiczenie 20.3
Określ nastrój obrazu.

Zadaniowo
Ćwiczenie 21
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 22
Wyjaśnij pisemnie, dlaczego Odę do młodości Adama Mickiewicza można nazwać „wierszem
przełomu”.

Ćwiczenie 23
Przygotuj wystąpienie, w którym wygłosisz pochwałę dzieciństwa, wieku dojrzałego lub
starości. Zastosuj różne chwyty retoryczne, np. styl wysoki, hiperbolę, apel, inwokację.
Spróbuj wykorzystać także wątki, tematy lub postacie mitologiczne.
Ćwiczenie 24
Odwołując się do treści wiersza Stanisława Grochowiaka pt. Do S..., opisz „dalsze losy”
młodości opisanej w odzie Mickiewicza.
„Bunt nie przemija, bunt się ustatecznia;
Jest teraz w locie: dojrzałym, dokolnym,
Jakim kołują doświadczone orły.”
Ćwiczenie 25
Przywołaj fragment utworu literackiego, piosenki lub innego tekstu kultury, który może
odgrywać rolę twojego manifestu światopoglądowego.

Uzupełnij

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

„Piekło” i „niebo” na ziemi – obraz miłości Gustawa
w IV części Dziadów

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Miłość romantyczna stała się słowem kluczem do rozumienia romantycznej ﬁlozoﬁi życia.
Była szalona, nieszczęśliwa, platoniczna, zmysłowa, niewinna i jedyna, niezwykła i święta.
Miłość dominowała w dyskusjach romantyków na temat życia i jego rozumienia. Wyjątkowe
stanowisko romantyków w tym zakresie związane było z polemiką z moralnością tradycyjną,
kojarzoną z małżeństwem i wspólnym życiem codziennym. Miłość romantyków unikała
codzienności i zwyczajności. Musiała być niezwykła i intensywnie przeżywana. Polegała na
trwałym związku dusz aż za grób.
Już wiesz
1) Przeczytaj IV część Dziadów Adama Mickiewicza.
2) Wybierz obraz, którego tematem jest miłość, i przygotuj jego interpretację.
3) Wyszukaj różne informacje o wybranych parach kochanków romantycznych (np.
Geroge Sand i Fryderyk Chopin, Maryla Wereszczakówna i Adam Mickiewicz). Przedstaw
koleje ich życia i miłości.

O dziele

“

Alina Witkowska, Ryszard Przybylski

Romantyzm
Kulminacyjnym momentem tej młodzieńczej biograﬁi jest miłość do
romantycznej kochanki, uwznioślonej i uświęconej, określanej jako
„nadludzka dziewica”, istota boska, jako idealne dopełnienie
osobowości młodzieńca […]. Taka miłość ma za sobą, zdaniem
bohatera, sankcje wyższych przeznaczeń, jest więc wyróżnieniem,
darem i zrządzeniem niemal nadprzyrodzonym. Stąd tak wiele mówi
Gustaw o niezniszczalnych łańcuchach łączących bliźniacze dusze,
którym udało się odnaleźć w świecie. Zerwanie tego metaﬁzycznego
łańcucha nie jest możliwe, ale można przeciąć jego ziemskie ogniwa
i w życiu rozdzielić ludzi nawzajem sobie przeznaczonych. To właśnie
los Gustawa, którego ukochaną poślubia ktoś utytułowany i bogaty.
Od tego momentu rozpoczyna się Gustawa „godzina rozpaczy” pełna
udręk, zazdrości, cierpienia miłosnego, egzaltacji uczuć rozpiętych
między uwielbieniem dla ukochanej a gwałtowanymi oskarżeniami tej
kobiety i innych o brak serca, interesowność, ziemskość. Cierpienie
i rozpacz wyrażone zostały wspaniałym, nowoczesnym językiem
lirycznym, a postać Gustawa staje się zarazem dociekliwym studium
psychologicznym osoby owładniętej pasją miłosną.
Opowieść Gustawa o dziejach jego uczucia utrzymana została w tonie
namiętnym, w tonie polemik i oskarżeń także z tego powodu, iż
słuchacz jego historii – Ksiądz, jest stałym obiektem krytycznych
ataków swego osobliwego gościa. […] Ksiądz, w pojęciu Gustawa,
uosabia ﬁlozoﬁczne grzechy wszystkich mędrców – racjonalistów,
zdroworozsądkowców i konformistów, uczących godzenia się
z życiem i wyrokami losu. […] Wypowiedzi Gustawa mają więc
podwójną dynamikę: liryczno‐emocjonalną i ﬁlozoﬁczno‐polemiczną.
Ów cierpiący kochanek jest bowiem zarazem obrońcą

romantycznego spirytualizmu, dziwów natury nieznanych ﬁlozofom,
praw „oka duszy”, którymi przeniknąć można do tajemnic bytu.
Jako polemista Gustaw odnosi zwycięstwo nad Księdzem.
Demonstracją niezwykłych zjawisk (cios sztyletem, który nie
powoduje rany, głos z kantorka potraktowany jako głos pokutującej
duszy) łamie zdroworozsądkowe zasady porządkowania świata.
Wszakże Gustaw nie jest bohaterem triumfującym. Jak sam mówi, dla
nauki życie swe ścisnął „w krótkie trzy godziny” – miłości, rozpaczy,
przestrogi (przedzielone kolejnym gaśnięciem świec) – i sumuje je
moralistyczną sentencją na wzór tych, które padają w Dziadów części
II:
„Kto za życia choć raz był w niebie,
Ten po śmierci nie traﬁ od razu”.
Ryszard Przybylski, Alina Witkowska, Romantyzm, Warszawa 1997, s. 255–257.

Dziady, część IV
Przeczytaj przywołany fragment IV części Dziadów Adama Mickiewicza, a następnie,
odwołując się do znajomości lektury, wykonaj polecenia.

“

Adam Mickiewicz

Dziady. Część IV
PUSTELNIK (GUSTAW)
[…]
(z uśmiechem, biorąc książki z szafy)
Księże, a znasz ty żywot Heloisy ?
Znasz ogień i łzy Wertera ?
[…]
Wszakże lubisz książki świeckie?...
Ach, te to są książki zbójeckie!

(ciska książkę)
Młodości mojej niebo i tortury!
One zwichnęły osadę mych skrzydeł
I wyłamały do góry,
Że już nie mogłem nad dół skręcić lotu.
[…]
Szukałem, ach! szukałem tej boskiej kochanki;
Której na podsłonecznym nie bywało świecie,
Którą tylko na falach wyobraźnej pianki
Wydęło tchnienie zapału,
A żądza w swoje własne przystroiła kwiecie.
Lecz gdy w czasach tych zimnych nie ma ideału,
Przez teraźniejszość w złote odleciałem wieki,
Bujałem po zmyślonym od poetów niebie,
Goniąc i błądząc, w błędach nieznużony goniec;
Wreszcie, na próżno zbiegłszy kraj daleki,
Spadam i już się rzucam w brudne uciech rzeki:
Nim rzucę się, raz jeszcze spojrzę koło siebie!
I znalazłem ją na koniec!
Znalazłem ją blisko siebie,
Znalazłem ją!... ażebym utracił na wieki!
[…]
GUSTAW
(z żalem)
”O nie! nas Bóg urządził ku wspólnemu życiu,
Jednakowa nam gwiazda świeciła w powiciu,
Równi, choć różnych zdarzeń wykształceni ciekiem,
Postawą sobie bliscy, jednostajni wiekiem,
Ten sam powab we wszystkim, toż samo niechcenie,
Też same w myślach składnie i w czuciach płomienie.
Gdy nas wszędzie tożsamość łączy niedościgła,
Bóg osnuł przyszłe węzły,
(z żalem największym)

a tyś je rozstrzygła!
(mocniej, gniewny)
[…]
(z żalem)
Kamienni ludzie! wy nie wiecie,
Jak ciężka śmierć pustelnika!
Konając patrzy na świat, sam jeden na świecie!
Dłoń mu przychylna powiek nie zamyka!
Żałobne grono łoża nie otoczy,
Nikt nie pójdzie za trumną do wieczności domu,
Garsteczki piasku nie rzuci na oczy,
Zapłakać nie masz komu!
O, gdybym mógł choć przez sen pokazać się tobie,
Gdybyś na mojej pamiątkę męki
Jeden przynajmniej dzionek chodziła w żałobie,
Przypięła jednę czarną wstążkę do sukienki!…
Może spojrzysz ukradkiem… i łezka boleści…
I pomyślisz westchnąwszy: ach, on mię tak kochał!
(z dziką ironią)
Stój, stój, żałosne pisklę!.. precz, wrzasku niewieści!
Będęż, jak dziecko szczęścia, umierając szlochał?
Wszystko mi, wszystko niebiosa wydarły,
Lecz reszty dumy nie mogą odebrać!
Żywy, o nic przed nikim nie umiałem żebrać,
Żebrać litości nie będę umarły!
(z determinacją)
Rób, co chcesz, jesteś woli swojej panią,
Zapomnij… ja zapomnę!
(pomieszany)
wszak już zapomniałem?

(zamyślony)
Jej rysy… coraz ciemniej… tak, już się zatarły!
Już ogarniony wieczności otchłanią
Doczesnym pogardzam szałem…
(pauza)
Ach, wzdycham! czegóż wzdycham? ha! westchnąłem za nią,
Nie! nie mogę zapomnieć o niej i umarły.
Wszakże ją widzę, wszak tu, o, tu stoi!
Płacze nade mną… jaka łezka szczera!
(z żalem)
Płacz, moja luba, twój Gustaw umiera!
(z determinacją)
No, dalej, śmiało, Gustawie!
podnosi sztylet
(z żalem)
Nie bój się, luba, on się nic nie boi!
Czego żałujesz, on nic z sobą nie zabiera!
Tak! wszystko! wszystko tobie zostawię,
Zostawię życie, i świat, i rozkosze,
(z wściekłością)
I twego!… wszystko… o nic… ani łzy nie proszę!
(do Księdza, który wchodzi ze służącemi)
Słuchaj ty… jeśli [cię] kiedy obaczy…
(z wzmagającą się gwałtownością)
Pewna nadludzka dziewica… kobiéta,
I jeśli ciebie zapyta,
Z czego umarłem? nie mów, że z rozpaczy;
Powiedz, że byłem zawsze rumiany, wesoły,
Żem ani wspomniał nigdy o kochance,
Że sobie grałem w karty, piłem z przyjacioły…

Że ta pijatyka… tańce mi się w tańcu… ot
(uderza nogą)
skręciła noga.
Z tego umarłem…
(przebija się)
Adam Mickiewicz, Dziady. Część IV, [w:] tegoż, Utwory dramatyczne, Warszawa 1982, s. 46–86.

Ćwiczenie 1.1
Opisz emocje, których doświadcza Gustaw. W swojej wypowiedzi zwróć uwagę na wyrażanie
sprzecznych uczuć, chaos wypowiedzi, dynamiczną gestykulację, zmienne nastroje,
wykrzyknienia, zdania pytające itd.
Ćwiczenie 1.2
Wyjaśnij, dlaczego wyznanie Gustawa można nazwać „pełną luk i rwaną” biograﬁą
romantycznego kochanka.
Ćwiczenie 1.3
Jaką rolę odegrały „książki zbójeckie” formujące duchową osobowość bohatera dramatu
Adama Mickiewicza? W odpowiedzi na pytanie zacytuj odpowiednie fragmenty utworu.
Ćwiczenie 1.4
Omów rolę samotności w biograﬁi romantycznego indywidualisty. W swojej wypowiedzi
wyjaśnij znaczenie określenia „kamienni ludzie”.
Ćwiczenie 1.5
Zacytuj fragmenty monologu Gustawa, w których Adam Mickiewicz nawiązuje do Ody do
młodości.

Ćwiczenie 1.6
Kim jest Gustaw? Duchem? Upiorem? Żywym człowiekiem? Duszą czyśćcową? W odpowiedzi
na pytanie odwołaj się do tekstu dramatu Adama Mickiewicza i uzasadnij swój wybór.
Ćwiczenie 1.7
Napisz rozprawkę na temat: „Trzy godziny z życia Gustawa – opowieść o cierpieniu czy
potędze miłości?”. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego
fragmentu IV części Dziadów oraz do całego dramatu Adama Mickiewicza.

„Takiej miłości każdy młodzian czeka”

“

Johann Wolfgang Goethe

Cierpienia młodego Wertera
21 czerwca
Przeżywam dni tak szczęsne, jakimi pewnie Bóg obdarza swych
świętych, i cokolwiek by się potem ze mną stało, nie będę śmiał
zaprzeczać, iż nie dostało mi się w udziale szczęście, najczystsze
szczęście życia. Znasz już moje Wahlheim, otóż osiedliłem się tutaj na
dobre, bowiem dzieli mnie tu od Lotty jeno pół godziny drogi, tutaj
żyję sam ze sobą i z niewysłowionym szczęściem, najwyższym, jakiego
doznawać może człowiek. […]
To dziwne zaprawdę! Gdym tu jeno przybył i spojrzał ze wzgórza
w uroczą dolinę, doznałem nieprzepartego pociągu. – Oto lasek! –
mówiłem sobie. – Jakżeby rozkosznie było zatonąć w jego cieniach! –
A tam szczyt góry! Jakże uroczy musi być stamtąd widok w dolinę? –
W dali wyłania się cały łańcuch, zachodzących na siebie wzgórz! O,
jakżeby miło było tam wędrować i błądzić. […]
Rankiem, równo ze świtaniem, podążam ku memu Wahlheimowi, tam

rwę w ogrodzie gospody groch cukrowy, potem siadam i łuskam go,
czytając przy tym Homera. Następnie wyszukuję sobie w kuchni
garnuszek, wkładam weń kawałek masła, przystawiam groch do ognia,
przykrywam i siadam w pobliżu, by od czasu do czasu zamieszać.
W takich chwilach doznaję żywo tych samych wrażeń, jakie
przeżywali rozzuchwaleni wielbiciele Penelopy, rżnący woły
i wieprze, by potem rozebrać mięso i piec lub smażyć. Nic mnie tak
nie przepaja cichym wrażeniem prawdy, jak owe szczegóły życia
patriarchalnego, które, dzięki Bogu, bez fałszywej afektacji, mogę
spleść z tokiem własnego życia. […]
12 października
Osjan wyrugował z mego serca Homera. Jakiż niewysłowiony jest ten
świat, w który wprowadza nas niezrównany poeta. Stąpamy przez
wrzosowiska pośród szalejącej wichury, niosącej w kłębach mgieł
duchy praojców poprzez zalane księżycowym światłem rozłogi. Od
gór dolata poszum wartkiego potoku, a w rozgwarze tym słychać jęk
duchów, ukrytych w grotach skalnych i skargi oszalałej z bólu
dziewczyny, opłakującej tragiczną śmierć swego kochanka u grobu,
zbudowanego z czterech porosłych mchem i trawą głazów. Idę
śladem błędnego, starego barda, który szuka po szerokim stepie śladu
stóp ojców swoich, a znajduje jeno grobowe kamienie. Widzę, jak
z jękiem spogląda ku ukochanej gwieździe wieczornej, zapadającej
w odmęty morza. Wówczas zmartwychpowstają w duszy bohatera
prastare czasy, kiedy przyświecała nadzieja mężnym bojownikom,
a księżyc oblewał światłem uwieńczony kwiatami, wracający po
zwycięskich zapasach, okręt. […]
Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera, tłum. Franciszek Mirandola, Kraków 2004, s. 20–21.

Ćwiczenie 2.1
Zinterpretuj mo o utworu Johanna Wolfganga Goethego Cierpienia młodego Wertera:
„Takiej miłości każdy młodzian czeka,
Tak być kochana chce każda dziewczyna;
Czemuż w najświętszym z popędów człowieka
Tkwi tak straszliwego cierpienia przyczyna?”.
Ćwiczenie 2.2
Stan, w jakim znajduje się Werter, określany jest jako weltschmerz (niem. ‘ból istnienia; ból
świata’) – ból spowodowany przemijaniem egzystencji, wiążą się z nim uczucia żalu, frustracji,
rozczarowania. Zaproponuj synonimy tego określenia.
Ćwiczenie 2.3
Z wybranymi synonimami ułóż zdania, które możesz wykorzystać w charakterystyce bohatera.
Ćwiczenie 2.4
Napisz krótką charakterystykę Wertera. Wykorzystaj w niej spostrzeżenia z cytowanych
fragmentów powieści epistolarnej, czyli powieści w listach.
Ćwiczenie 2.5
Zredaguj charakterystykę porównawczą dwóch romantycznych bohaterów literackich, np.:
Wertera i Gustawa, zapisz w niej najważniejsze ich cechy i sposoby zachowania.

Śluby panieńskie

Dziady Adama Mickiewicza w inscenizacji Stanisława Wyspiańskiego
Józef Sebald, 1903–1936, domena publiczna

Pełny tytuł wydanego w 1832 roku utworu Aleksandra Fredry brzmi Śluby panieńskie, czyli
magnetyzm serca. Fredro podjął w swojej komedii dyskusję z romantycznymi wzorcami.
Akcja utworu osadzona jest w typowym szlacheckim XIX‐wiecznym dworku, a fabuła
dotyczy planów małżeńskich, które chcą wcielić w życie starsi bohaterowie. Pan Radost
chciałby ożenić swojego bratanka Gucia, a pani Dobrójska pragnie wydać za mąż za Gucia
swoją córkę Anielę. Aniela jest wcieleniem kobiecego ideału, choć zbyt poważna, Gucio
natomiast – wychowany w mieście – nie chce się żenić z wiejską panną. Życie na wsi
wydaje mu się nudne. Druga – wprowadzona do utworu – młoda para to bystra
i inteligentna kokietka Klara i zakochany w niej nieszczęśliwie melancholijny i smutny
Albin. Sytuację komplikują śluby, jakie składają obie panny – otóż obiecują sobie, że nigdy nie
wyjdą za mąż, ponieważ uważają, że małżeństwo to niewola. Na skutek intrygi Radosta
Gucio decyduje się w końcu na zdobycie Anieli, a Klara „poddaje się” wytrwałej
i bezkrytycznej miłości Albina.

“

Aleksander Fredro

Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca
Gustaw, usłyszawszy wcześniej o złożonych przez Anielę i Klarę
„ślubach panieńskich”, więc postanawia je przełamać i knuje intrygę.
Rodzi się w nim jednak uczucie do Anieli. Udając, że skaleczył się
w rękę, prosi dziewczynę, by pomogła mu napisać list do… innej
Anieli, w której jest zakochany. Podczas pisania listu Gustaw

w rzeczywistości chce przekonać Anielę o istnieniu prawdziwej
miłości.
[…]
– udając, że skaleczył się w rękę – prosi Anielę, aby pomogła mu
napisać list do jego… Anieli.
GUSTAW
Ręke‐m skaleczył.
ANIELA
I bardzo?
GUSTAW
Nic złego,
Lecz pióra całkiem utrzymać nie mogę.
(nieśmiało)
Gdybyś w tym razie zastąpić mnie chciała...
[…]
GUSTAW
Dwa słowa
ANIELA
Dwa – a do kogo?
GUSTAW
Do mojej Anieli.
[…]
GUSTAW
Jeszcze, Anielo, w kwiat życia bogata,
Znasz tylko rozkosz, a nie znasz cierpienia;
Jeszcze, szczęśliwa, nie znasz oddalenia!
Nie wiesz, że wtedy cały ogrom świata
Jeden punkt tylko dla nas w sobie mieści,

A tym jest chwila spodziewanej wieści.
Nie wiesz, jak wtedy śledcze oko płonie,
Jak każdy szelest dech zapiera w łonie,
I jaka boleść, gdy mija godzina
Z nią wprzód spłacona pociecha jedyna!
ANIELA
Otóż to miłość! Kochajże tu, proszę!
GUSTAW
Ach, kochaj, kochaj! Boskie to rozkosze!
[…]
ANIELA
Lękam się...
GUSTAW
Jak dziecię lekarza,
Który mu jednak życie wrócić może. –
Ach, obojętność naturę znieważa!
Dusza, niezdolna wybrać, kochać inną,
Zimną rachubą każde czucie zaćmi;
Dla niej jest niczym – dla drugich być czynną,
Dla niej łza – niema, ludzie – nie są braćmi,
Lecz gdy miłością serce moje bije,
Gdy powiem: „kocham” – wtenczas tylko żyję,
Żyję szczęśliwy i w lubym zamęcie
Świat do podziału pociągam w objęcie.
ANIELA
Tak – gdyby miłość mogła być prawdziwa...
GUSTAW
Miłość jest jedna...
[…]

GUSTAW
(z uczuciem, biorąc ją za rękę)
Ach, nie wierz zresztą tej pieszczocie wzroku,
Gdy z wolna sunąc spocznie w twoim oku,
Tej drżącej dłoni, kiedy ciebie bliska;
Nie wierz głosowi, co się w serce wciska,
Lecz własne czucie niech się wiarą stanie:
Ta czułość tęskna, to błędne żądanie,
A zwłaszcza pociąg, nieodmienny losem –
Równego czucia jest tylko odgłosem.
(na znak niedowierzający Anieli)
Wierz mi – są dusze dla siebie stworzone.
Niech je w przeciwną los potrąci stronę,
One wbrew losom, w tym lub tamtym świecie,
Znajdą, przyciągną i złączą się przecie;
Tak jak dwóch kwiatów obce sobie wonie
Łączą się w górze, jedna w drugiej tonie.
(Aniela zamyślona; Gustaw po krótkim milczeniu mówi dalej)
I cóż to, powiedz, zaraz w pierwszej chwili
Wzbudziło we mnie tę ufność ku tobie?
Co ośmieliło, że zwierzenie robię,
Jeśli nie serce, co nigdy nie myli?
[…]
GUSTAW
Śluby – sen prawdziwy!
I ty, Anielo, rzuć tę ciemną drogę,
Póki czas tobie, a ja przestrzec mogę.
Lecz powiedz szczerze – kiedy polot myśli
Obraz nam szczęścia czasami zakreśli
I zdobi błahe, lecz lube utwory
W kwiatów marzenia najczystsze kolory –
Cóż ściąga światło, w całym blasku stawa,

Jeśli nie miłość – i stała, i prawa?
Miłość, szlachetnej przewodząca parze
Z łona rodziców przed ślubów ołtarze. –
Ach, być kochanym wszyscy szczęściem głoszą;
Mym zdaniem: kochać jest większą rozkoszą.
[…]
Otóż to szczęścia rzetelne zalety!
I ty, ty wyrzec chcesz się ich, niestety?!
ANIELA
(z uniesieniem)
Nigdy, przenigdy...
(miarkując się, z czułością)
Ach, ja nie wiem jeszcze...
(znowu z zapałem)
Ale chcę pisać, niech się moje zdanie
Jednej łzy w świecie przyczyną nie stanie;
(ocierając łzę)
Niech w szczęściu drugich własne dziś umieszczę.
GUSTAW
Chcesz pisać – będziesz? O, drogi aniele!
Jak wiele czynisz, jakżem wdzięczen wiele!
(całuje ją w rękę)
O, gdybyś mogła w moim sercu czytać.
ANIELA
Ależ, Gustawie.
GUSTAW
Lecz nie chciej się pytać,
Więcej bym wyrzekł, niż wyrzec potrzeba...

Pióro i papier...
(z zachwyceniem patrząc na nią i trzymajqc rękę)
Dlaczegóż – o, nieba,
Takim sposobem?... Lecz ty mnie zrozumiesz –
Umiałaś pojąć – i przebaczyć umiesz.
(całuje w rękę i nagle odchodzi)
ANIELA
(sama, po krótkim milczeniu)
Nienawidzić! Tak! – Każda plecie, baje,
Ale nie tak to łatwo, jak się zdaje. –
Z gniewu w nienawiść droga bardzo bliska,
Kiedy dotknęła jaka czynność zdradna;
Lecz kiedy czule kto nam rękę ściska,
Jak mamę kocham, nie potraﬁ żadna.
Aleksander Fredro, Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca, Warszawa 2006, s. 107–113.

Ćwiczenie 3.1
Wyjaśnij, jak rozumiesz sformułowanie „magnetyzm serca”. Porównaj uczucie bohaterów
Ślubów panieńskich z miłością Gustawa z IV części Dziadów i z zasadą „porozumienia dusz”,
prezentowaną w dramacie Mickiewicza.
Ćwiczenie 3.2
Na czym polega i jaka jest miłość przedstawiona w przytoczonej scenie rozmowy bohaterów
Ślubów panieńskich Aleksandra Fredry?
Ćwiczenie 3.3
Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem Tadeusza Boya-Żeleńskiego, który napisał, że „Gustaw to
wirtuoz; mistrz w prowadzeniu gry miłosnej, pokonywaniu przeszkód, w sączeniu owego
magnetyzmu, pod którego wpływem Aniela tak bezwolnie drży w jego dłoniach. Ona – to
cudowne skrzypce czekające swego grajka”? Uzasadnij odpowiedź.

Ćwiczenie 3.4
Obejrzyj w internecie fotograﬁe ze scenami z wybranych inscenizacji komedii Aleksandra
Fredry. Porównaj ukazane na nich kos umy i scenograﬁę. Opracuj scenopis do cytowanego
fragmentu Ślubów panieńskich tak, by mógł być przedstawiony we współczesnych realiach,
ale z zachowaniem wymowy tekstu.

Charakterystyka Gustawa w ujęciu Eugeniusza Kucharskiego

“

Eugeniusz Kucharski

Wstęp
Słowa ﬁrcyk, birbant, ﬁlut, lampart sugerowały, iż w postaci Gucia
chciał pisarz skreślić satyrę na „złotego młodzieńca”. Nic też
dziwnego, że postać taka, określana mianem ﬁrcyka, pojawiła się na
szerszą skalę, w literaturze Oświecenia. Stąd też nieprzypadkowo
wiązano Gucia z rokokowym ﬁrcykiem […].
Fredro pozbawił Gucia cech libertyńskich , uprościł intelektualne
walory jego osobowości, ale szerzej rozbudował kontrasty
psychiczne. O Guciu jako ﬁrcyku, lekkoduchu, zblazowanym
młodzieńcu można mówić jednak tylko w I akcie komedii. W dalszych
aktach postać ta zaczyna ulegać ewolucji. Pisarz[,] akcentując
początkowo dystans między Guciem a takimi istotnymi wartościami,
jak miłość i małżeństwo, w miarę rozwoju akcji […] [chciałby] ukazać
pełne zaangażowanie bohatera. O stopniu tego zaangażowania
najlepiej świadczyło uczucie zazdrości, którym obdarzył go Fredro,
każąc mu w niedwuznacznie szczery sposób wyrazić niezadowolenie
na widok zainteresowania Anieli wieścią o rzekomej zmianie uczuć
Albina. […] Pod wpływem zainteresowania Anielą rozstaje się nasz
bohater z lekkomyślnością i trzpiotostwem. Gucio zaczyna się
kierować takimi aprobowanymi przez autora cechami jak „rozum”
i „rozsądek”. Tym samym ogólne ramy ewolucji Gucia jako człowieka
pozbywającego się wad i odnajdującego zalety zgodne z rozsądkiem,
zarysowane zostały w sposób tradycyjny. Najogólniej rzecz biorąc,

głoszona przez Gustawa teoria szczęścia stanowiła apoteozę miłości
pojmowanej jako realizacja określonego obowiązku społecznego.
Miała to być „stała i prawa” miłość ludzi szlachetnych. U jej źródeł
winna była czuwać zgoda rodziców – jej celem było małżeństwo,
a w konsekwencji potomstwo. Tak pojmowany związek wypełniał
z kolei całość życia jednostki […].
Eugeniusz Kucharski, Wstęp, [w:] Aleksander Fredro, Śluby panieńskie, Kraków 1972.

“

Aleksander Fredro

Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca
ALBIN
Nigdyż, Klaro, nie przyjdzie chwila wypłakana,
Kiedy balsam otrzyma sroga serca rana?
KLARA
Otrzymać może, ale nie ode mnie.
ALBIN
Ja kocham.
KLARA
Ja wiem.
ALBIN
Zaczekam.
KLARA
Daremnie.
ALBIN
Błagam.
KLARA
Dość tego.
ALBIN
Okrutna.

KLARA
Być może.
ALBIN
Obym mógł przestać kochać.
KLARA
Daj to, Boże.
(kłębek upada; Albin goni i podnosi)
Żeby raz jeden wypadł kłębek z dłoni,
A waćpan za nim nie byłeś w pogoni...
Żeby raz chustka padła ze stolika,
A waćpan za nią nie leżał na ziemi...
Żebym raz chciała nożyczek, nożyka,
Waćpan nie szukał, nie latał za niemi...
Żebym raz mogła jeden kichnąć skrycie,
Nie słysząc wróżby na stoletnie życie!
Nie – to prawdziwie już nie do zniesienia!
ALBIN
Jeśli pragnę uprzedzać wszystkie twe życzenia,
Jeślibym całe życie chciał poświęcić tobie,
Przypisz to mej miłości i swojej osobie;
Ale żem nie mógł zmiękczyć serce nazbyt harde,
Powiedz, Klaro, czym przeto zasłużył na wzgardę?
[…]
ALBIN
Ach, Klaro, gdybyś pojąć chciała,
Co się na twe wejrzenie w mojej duszy dzieje,
Pewnie byś serca mego ziściła nadzieje.
KLARA
Pewnie bym nie ziściła.
[…]

KLARA
(sama)
Gadaj – gada; milcz – milczy; idź – idzie; stój – stoi...
A niechże się sprzeciwi, niech się Boga boi!
Bo ta uległość mimo woli, zdania
I nienawidzić, i kochać go wzbrania.
Aleksander Fredro, Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca, Warszawa 2006, s. 107–113.

Ćwiczenie 4
Wyjaśnij, na czym polega parodystyczne ukazanie romantycznego kochanka we fragmencie
Ślubów panieńskich Aleksandra Fredry.
Deﬁnicja: Parodia
Najbardziej wyrazista odmiana stylizacji: wypowiedź naśladująca cudzy styl w celu jego
ośmieszenia; polega na podjęciu jakiegoś dającego się rozpoznać sposobu mówienia.
Parodia bywa bezinteresowną zabawą literacką, ale najczęściej stanowi formę
satyrycznego rozrachunku z ustalonymi konwencjami literackimi i ukrytymi za nimi
stanowiskami ideowo‐artystycznymi.
Na podstawie: Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1989, s. 344.
Ćwiczenie 5
Określ różnice w sposobie interpretowania zachowania Albina w cytowanym fragmencie
dramatu Aleksandra Fredry. Opisz poniżej to, co o zachowaniu zakochanego mówi Klara, i to,
co mówi Albin.

Uzupełnij

Wichrowe Wzgórza

Top Withens
Steve Calco , licencja: CC BY-NC 2.0

Powieść Emily Jane Brontë Wichrowe Wzgórza została wydana w 1847 roku pod męskim
pseudonimem – Ellis Bell. Historia osadzona jest na przełomie XVIII i XIX wieku. Miejscem
akcji są tytułowe Wichrowe Wzgórza (posiadłość Earnshawów) i Drozdowe Gniazdo
(należące do bogatych Lintonów), znajdujące się w Yorkshire. Heathcliff jest cygańskim
sierotą (bękartem), którym opiekuje się stary Earnshaw. Mała córka Earnshawa – Kate –
zaprzyjaźnia się z Heathcliffem, ale nie akceptuje go jego przyrodni brat.
O powieści napisano:

“

Marta Piwińska

Słownik literatury polskiej XIX wieku
[Emily Brontë] ukazuje ewolucję uczucia, które skonfrontowane
z obyczajami i prawami świata, ze wzruszającej miłości, jaka łączyła
dwoje razem wychowanych dzieci, przemienia się w siłę demoniczną,
fatum wewnętrzne. Kate i Heathcliff są sobie nawzajem niewierni,
zawierają małżeństwa z partnerami, których nie kochają. […] Łączy
ich miłość przemieniona […] w nienawiść i pragnienie zemsty – lecz
związek ten pozostaje wciąż nierozerwalny i nie ma dla nich innego
wyzwolenia niż śmierć. […].
Marta Piwińska, Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 549:
Miłość.

“

Emily Brontë

Wichrowe Wzgórza
Rozdział piętnasty (fragmenty)
– On chce się z panią widzieć – powiedziałam. – Jest teraz
w ogrodzie. Czeka niecierpliwie na odpowiedź. […]
Katarzyna patrzyła na drzwi jak urzeczona. Nie traﬁł od razu do jej
pokoju. Dała mi znak, żeby go wprowadzić, lecz nim zdążyłam dojść
do drzwi, znalazł się w pokoju, w paru krokach był przy niej
i pochwycił ją w objęcia. Trzymał ją tak długą chwilę, nie mówiąc ani
słowa i obsypując szalonymi pocałunkami. Ale to ona jednak
pocałowała go pierwsza. Widziałam wyraźnie, jak bardzo cierpiał, nie
miał wprost siły patrzeć na jej twarz. Od pierwszego wejrzenia
uderzyła go ta sama co i mnie myśl, że nie ma dla niej nadziei
wyzdrowienia, że los jej jest przesądzony i śmierć nieunikniona.
– O, Katy! O, moje życie! Jak ja to zniosę! – były pierwsze jego słowa,
wypowiedziane tonem nie ukrywanej rozpaczy. […]
– I co teraz? – zapytała Katarzyna, odchylając się w tył i odpowiadając
chmurnym spojrzeniem na jego wzrok. Usposobienie jej cechowały
nieoczekiwane zmiany nastroju. – Ty, Heathclifﬁe, i Edgar złamaliście
moje serce! I obaj przychodzicie do mnie rozpaczać, tak jakbyście to
wy zasługiwali na litość. Nie będę nad wami płakała! Tego by jeszcze
brakowało. Zabiłeś mnie i pewnie jesteś z tego nawet zadowolony.
Jakiż ty silny jesteś! Ile lat zamierzasz jeszcze żyć po mojej śmierci?
Heathcliff klęczał przed nią na jednym kolanie, aby móc ją objąć.
Chciał się podnieść, lecz chwyciła go za włosy i przytrzymała.
– Chciałabym cię tak trzymać aż do naszej wspólnej śmierci –
ciągnęła z goryczą Katarzyna. – Nie dbałabym o to, jak cierpisz. Nie
dbam wcale o twoje cierpienie. Dlaczego nie miałbyś cierpieć, gdy ja
już spocznę w ziemi? Czy powiesz za jakie dwadzieścia lat: „Oto grób
Katarzyny Earnshaw. Kochałem ją przed laty, rozpaczałem, gdym ją
stracił, ale to już minęło. Od tego czasu kochałem wiele innych. Moje
dzieci są mi droższe, niż ona była kiedyś. Umierając nie będę się
cieszył, że idę do niej. Będę żałował, że muszę opuścić moje dzieci!”

Czy tak powiesz, Heathclifﬁe?
Gwałtownym ruchem wyswobodził głowę i krzyknął zgrzytając
zębami:
– Nie dręcz mnie, bo i ja oszaleję! […]
– Czy cię diabeł opętał – zawołał dziko – że mówisz tak do mnie? Czy
zdajesz sobie sprawę, że twoje słowa wryją się na wieki w moją pamięć
i będą mnie palić bezustannie, gdy ciebie już nie będzie? Kłamiesz, że
to ja cię zabiłem. Wiesz dobrze, że to kłamstwo! I wiesz także,
Katarzyno, że tak samo nie mógłbym zapomnieć o tobie, jak
o własnym istnieniu. Czyż nie możesz zaspokoić swego piekielnego
samolubstwa świadomością, że podczas gdy ty będziesz spoczywała
w spokoju, ja tu będę cierpiał piekielne męki?
– Nie będę spoczywała w spokoju – jęczała Katarzyna. […]
– Nie życzę ci większych męczarni, Heathclifﬁe, od tych, które
znoszę sama. Chciałabym tylko, żebyśmy się nigdy nie rozstawali. […]
Patrzyła za nim podejrzliwie. Każde jego poruszenie budziło w niej
nowe uczucia. Przez dłuższą chwilę tak mu się przyglądała, aż
wreszcie odezwała się do mnie tonem żalu i zawodu:
– O, widzisz, Nelly, jaki jest twardy, ani na moment nie chce ustąpić,
aby mnie wyratować z grobu. Oto, jak jestem kochana! Ale mniejsza
z tym! To nie jest mój Heathcliff. Mojego będę kochała i zabiorę ze
sobą. Mam go w sercu. […] Ciekawa jestem, czemu on nie chce być
blisko mnie – mówiła dalej już do siebie. – Zdawało mi się, że tego
pragnie. Heathclifﬁe, nie powinieneś się już chmurzyć, mój drogi!
Chodź tu do mnie!
W podnieceniu uniosła się i wsparła ramieniem na poręczy fotela. Na
to gorące wezwanie obrócił wreszcie ku niej twarz wykrzywioną
rozpaczliwym bólem. Miał łzy w oczach i dyszał ciężko. Chwilę tak na
siebie patrzyli z daleka. Nagle Katarzyna, sama nie wiem jakim
sposobem, rzuciła się ku niemu, a on porwał ją w objęcia i spletli się
w uścisku tak silnym, iż zdawało mi się, że moja pani nie wyjdzie zeń
żywa. […]
– Teraz widzę, jaka byłaś dla mnie okrutna, okrutna i fałszywa.

Dlaczego mną wzgardziłaś? Dlaczego zdradziłaś własne serce, Katy?
Nie mam dla ciebie ani jednego słowa pociechy. Masz, na co
zasłużyłaś. Sama zabiłaś siebie. Tak, teraz mnie całuj, teraz płacz!
Teraz żądaj ode mnie pocałunków i łez... będę dla ciebie tylko
trucizną i wyrokiem potępienia. Kochałaś mnie, więc jakim prawem
mnie porzuciłaś? Jakim prawem, pytam? Bo do Lintona pociągnął cię
przecież tylko lichy kaprys. Dlatego, że nie mogły nas rozdzielić ani
nędza, ani poniżenie, ani śmierć, ani żadna siła boska czy szatańska,
tyś to uczyniła z własnej woli. Ja ci nie złamałem życia, sama to
uczyniłaś, za jednym zamachem łamiąc i moje. Tym gorzej dla mnie,
żem silny. Czy pragnę żyć? Cóż to będzie za życie, gdy ty... o, Boże!
Czy ty chciałabyś żyć mając własną duszę w grobie?
[…]
Emily Brontë, Wichrowe Wzgórza, tłum. Janina Sujkowska, Warszawa 2003, s. 156–159.

Ćwiczenie 6.1
Scharakteryzuj postacie kochanków – Katarzyny i Heathcliﬀa.
Ćwiczenie 6.2
Opisz, w jaki sposób budowany jest w powieści romantyczny nastrój.

Ćwiczenie 6.3
Co może być przyczyną miłosnych rozterek zakochanych? Omów zagadnienie, odwołując się
do przytoczonego fragmentu powieści oraz do innych wybranych tekstów kultury. Aby się
przygotować do wypowiedzi na ten temat, opracuj konspekt wypowiedzi argumentacyjnej
zgodnie ze schematem:
wprowadzenie,
teza,
rozwinięcie,
podsumowanie.
Ćwiczenie 7
Znajdź w dowolnym źródle i obejrzyj ﬁlm Wichrowe Wzgórza (1992) w reż. Petera
Kosminsky’ego, z rolami Julie e Binoche i Ralpha Fiennesa. Określ, w jaki sposób reżyser
buduje nastrój grozy i tajemniczości.

Książki zbójeckie

domena publiczna

“

Grzegorz Leszczyński

Magiczna biblioteka. Zbójeckie księgi młodego
wieku
[...] smutne, melancholijne, romantyczne, przede wszystkim jednak
niebezpieczne: rozbudzały pragnienie namiętności, uświadamiały
różnicę pomiędzy nudą egzystencjalną i pasją życia. [...] Niezależnie
od wieku, niezależnie od tego, czy mamy lat kilka, kilkanaście czy
kilkadziesiąt – tylko takie książki warto czytać. Książki zbójeckie. Na
inne szkoda czasu.
[...] Najgorszą zbrodnią czytelniczą są książki letnie, takie, które nie
niosą silnych emocji. [...] Potrzebne są dziś księgi zbójeckie, takie
same księgi, jak te, które kiedyś, przed dwustu laty, młodych
romantyków popychały do samobójczych gestów w stroju Wertera
[...]. Takie książki są potrzebne, które coś czytelnikowi robią, gdzieś
go prowadzą. Nie łudźmy się, w naszych czasach poza ekstremalnymi
sytuacjami uwarunkowanymi przez stany chorobowe, książka nikogo
do samobójstwa nie popchnie, nie podsunie młodej mężatce myśli
o zdradzie męża, bo tego typu idee rodzą się jednak poza literaturą,
choćby uczucia, jakich doświadcza podczas lektury czytelnik,

osiągały najwyższy stopień natężenia. Książka – tak pisana, jak
i mówiona – może jednak poruszyć, może porazić, może pochłonąć,
jak było przez całą zastygłą w bezruchu kulturową tradycję
człowieczej kultury. Może człowiekowi dać coś, czego nie da mu
żadna inna forma kultury i żaden inny sposób kontaktu
z człowiekiem, jego myślą i wizją rzeczywistości. [...] Prawdziwa
lektura zmienia człowieka, zawłaszcza nim, a potem daje klucz do
poszukiwania mądrości. Tak było zawsze na przestrzeni ludzkiej
kultury, szczególnie w dobie romantycznej czy – szerzej – na
przestrzeni XIX w. Zbójeckie księgi miały zawłaszczyć i przemienić
czytelnika, przenicować go, wzbudzić niepokój istnienia, wyrwać
z marazmu życia. Czy jest sens innej lektury? Czy inna lektura nie jest
gwałtem dokonanym na księdze?
Grzegorz Leszczyński, Magiczna biblioteka. Zbójeckie księgi młodego wieku, Warszawa 2007, s. 13.

Ćwiczenie 8
Porównaj fragment książki Grzegorza Leszczyńskiego poświęcony „książkom zbójeckim”
z opisem, który znasz już z IV części Dziadów, a następnie zaproponuj własną deﬁnicję „książek
zbójeckich”. W tym celu wypełnij poniższy formularz.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Podyskutujcie w grupach na temat pozytywnego i negatywnego wpływu literatury na ludzi.
Weźcie pod uwagę wypowiedzi Gustawa z IV części Dziadów, fragment tekstu Grzegorza
Leszczyńskiego oraz własne doświadczenia czytelnicze.

Zadaniowo

Ćwiczenie 10
Napisz monolog nieszczęśliwego kochanka XXI wieku.

Uzupełnij

Ćwiczenie 11
Uwspółcześniając utwór Aleksandra Fredry - ułóż scenkę teatralną, w której pojawią się
miłosne wyznania.
Ćwiczenie 12
Przygotuj prezentację na temat: „Miłość romantyczna”. Wykorzystaj teksty kultury (literackie,
ikoniczne i o świadomości językowej). Możesz dodać zebrane materiały za pomocą poniższej
aplikacji.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o..

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

O pamięci miłości – Do M***

Skradziony pocałunek
Jean-Honoré Fragonard, Skradziony pocałunek, ok. 1780, olej na płótnie, Hermitage Museum, Sankt Petersburg, domena
publiczna

Romantyczna miłość jako uczucie wzniosłe, „kosmiczne” i przeciwstawione zimnemu
rozumowi, odwołuje się do fatum. Romantyk powinien być nieszczęśliwy z miłości,
a przynajmniej takie stwarzać pozory - dlatego jego uczuciowość często sprawia wrażenie
teatralnej. W opisie romantycznych porywów serca istotną rolę odgrywają urywkowe
wspomnienia. Są one tworzywem literackich portretów pamięciowych ukochanych osób –
najczęściej utraconych, ale też na zawsze upamiętnionych.
Już wiesz
1) Sięgnij po dowolny zbiór aforyzmów na temat miłości i wynotuj te, które kojarzą ci się
z romantyczną uczuciowością.
2) Przypomnij sobie podstawowe założenia sentymentalizmu.
3) Przygotuj słowa klucze związane z pojęciami: 'pamięć', 'miłość', 'czas'.

Romantyczna miłość

Nas troje
Philipp O o Runge, Nas troje, 1805, domena publiczna

Jednym z najważniejszych czynników kształtujących romantyczną uczuciowość był
sentymentalizm. Romantycy – na wzór swoich literackich idoli, takich jak bohaterowie
Cierpień młodego Wertera (1774) Johanna Wolfganga Goethego czy Nowej Heloizy (1761)
Jeana Jacques’a Rousseau – postępowali w zgodzie z prawami serca. Czerpali z twórczości
sentymentalnej wzory zachowań i cytaty na każdą życiową okazję. Uczynili z niej
uniwersalny język, za pomocą którego się porozumiewali i nadawali głębszy sens otaczającej
rzeczywistości. Literatura sentymentalna odgrywała rolę swatki: umożliwiała zarówno
autorom, jak i opisywanym przez nich bohaterom zainicjowanie intymnego dialogu.
Sentymentalne dzieła określały nową formę narracyjną dla związków miłosnych.
Specyﬁkę i konsekwencje romantycznej mody na sentymentalizm podsumował Stanisław
Wasylewski.
Ciekawostka
„Zapanowała masowa psychoza czułostkowości, epidemia łez, mania roztkliwiania się
nad byle głupstwem. Dawne „spazmy modne” zastąpiono histerycznymi wybuchami
płaczu. Szlochają nie tylko kobiety podczas lektury, aż książki butwieją z wilgoci; płaczą
żołnierze w obozach, dyplomaci w gabinetach. [...] Jakaś polska wariatka, zresztą kuta na
cztery nogi w interesach, odbędzie pielgrzymkę do grobu Petrarki we Włoszech, by
zapłakać nad kościotrupkiem ukochanego kotka poety, albowiem zdechł przed 400 laty.
Obowiązują czułostkowe minoderie w mowie potocznej, nieznośnie rozpieszczonej. [...]
Sentymentalizm już od kolebki paczył, wynaturzał dusze, ucząc obłudnej ckliwości,
zniekształcając przeżycia. Wychowywano przyszłych romantyków jak pod kloszem
cieplarni na rośliny wątłe, egzotyczne, które powinny były zwiędnąć w twardym klimacie

wieku. [...] Wiele złego wyrządził sentymentalizm. Odbierając młodym uczucie realnej
rzeczywistości, nie zaprawiał do walki z trudnościami, lecz skazywał na śmieszące,
bezpłodne marzycielstwo.”
Wraz z rozwojem romantyzmu sentymentalny model miłości podlegał pewnym zmianom.
Do najważniejszych z nich należy zaliczyć pogłębienie tragicznego wymiaru uczucia.
Konfrontacja romantycznych marzeń o miłości idealnej z codziennością – komplikującą
bądź uniemożliwiającą ich realizację w życiu – pozwoliła romantykom odkryć twórczy
potencjał miłosnego cierpienia. Stało się ono synonimem piękna, wartością pożądaną
i uszlachetniającą człowieka. Miłość nieszczęśliwa mogła być więc jednocześnie miłością
spełnioną – w pięknie ułożonym spektaklu - dramacie życia:
„Bo słuchajcie i zważcie u siebie,
Że według bożego rozkazu:
kto nie doznał goryczy ni razu,
Ten nie dozna słodyczy w niebie” 1.

Paolo i Francesca
Gaetano Previa , Paolo i Francesca, ok. 1887, olej na płótnie, Accademia Carrara, Włochy, domena publiczna

Ciekawostka
Powyższy obraz przedstawia średniowieczną parę kochanków: Paola Malatestę
i Franceskę da Rimini, którzy w czasach romantyzmu stali się niezwykle popularni.
Tragiczną historię tych dwojga opisał Dante Alighieri w piątej pieśni Boskiej komedii.
Zamężna Francesca i Paolo, brat jej męża, oddali się raz „dla zabawy” wspólnej lekturze
legend arturiańskich i, uległszy ich nastrojowi, zakochali się w sobie. Gdy mąż Franceski
odkrył jej romans z Paolem, zamordował oboje.

“

Marta Piwińska

Słownik literatury polskiej XIX wieku
Romantyzm uważa za wartość samo doświadczenie miłości
niezależnie od tego, czy przynosi ono szczęście, czy nieszczęście,
a sztuka przedstawia zwłaszcza miłość prowadzącą do zguby.
Romantyzm bowiem programowo oddziela miłość od tradycyjnie
wiązanych z nią pojęć szczęścia, powodzenia życiowego, realizacji
planów „ułożenia sobie życia” i satysfakcji erotycznej. […] Skierowana
jest przeciw moralności tradycyjnej, wiążącej uczucie między kobietą
a mężczyzną z małżeństwem, i przeciw opartej na naturze,
XVIII‐wiecznej libertyńskiej ﬁlozoﬁi miłości. Jest „szalona” nie
dlatego, że nie liczy się z przeszkodami i rozsądkiem, lecz że stanowi
jeden z głównych argumentów w romantycznej polemice
z racjonalistyczną ﬁlozoﬁą życia. Jest „nieszczęśliwa”, choć wzajemna,
prowadzi do katastrofy […]. Jest zwykle platoniczna, choć zmysłowa,
„niewinna” i „jedyna” przeciw teorii i praktyce swobody erotycznej
XVIII w. Uznana za najwyższe i graniczące z ekstazą religijną
doświadczenie, niezwykła i „święta” – przeciwstawia się w ten sposób
myśli, która miłość, rozumianą jako erotyczne spełnienie, zrównuje
z innymi naturalnymi potrzebami człowieka. Przez ﬁlozoﬁę miłości
styl romantyczny dowodzi swego indywidualizmu, spirytualizmu,
irracjonalizmu.
[…] Temat miłości w romantyzmie nie zawsze musi się łączyć
z wątkiem romansowym – co jest jedną z najbardziej oryginalnych
i charakterystycznych cech stylu. Podejmowany bywa jako tęsknota
do miłości idealnej i doskonałej, której przedmiotem jest postać
wymarzona lub utracona. […]
Aby nadać doświadczeniu miłości szczególną intensywność
i odmienność od powszechnie znanych uczuć, bohaterowie
romantyczni, podobnie jak Werter, programowo podsycają miłosne
cierpienia, wybierając kobiety zaręczone z innym lub zamężne.
Świadomie zamieniają swe uczucia w „pasję” — w namiętne,
wszechogarniające, absolutne przeżycie, które staje się rodzajem

ekstatycznego męczeństwa, czymś podobnym do stanów ekstazy
religijnej. Programowa platoniczność romansu stanowi subtelnie
wyspekulowaną torturę.
Marta Piwińska, Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 546–550:
Miłość romantyczna.

Po przeczytaniu tekstów Stanisława Wasylewskiego i Marty Piwińskiej wykonaj polecenia
i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 1.1
Odwołując się do swojej wiedzy i opinii na temat sentymentalizmu, odpowiedz, czy zgadzasz
się z cytowaną wypowiedzią Stanisława Wasylewskiego. Uzasadnij swoje stanowisko.
Ćwiczenie 1.2
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.3
Wyjaśnij, jaki jest związek miłości romantycznej ze szczęściem, powodzeniem życiowym
i realizacją planów „ułożenia sobie życia”.
Ćwiczenie 1.4
Stwórz deﬁnicję pojęcia 'nieszczęśliwa miłość'.

Uzupełnij

Ćwiczenie 1.5
W IV części Dziadów Gustaw wypowiada słowa: „Gdy na dziewczynę zawołają: żono! / Już ją
żywcem pogrzebiono!”. Zinterpretuj je, odnosząc się do przeczytanego tekstu o miłości
romantycznej.

Ćwiczenie 2
Odwołując się do swojej wiedzy na temat literatury i kultury różnych epok, połącz w pary
imiona słynnych kochanków. Określ, które z poniższych związków są, twoim zdaniem,
najbliższe romantycznej idei miłości. Uzasadnij swoją odpowiedź.
Romeo

Dulcynea

Tezeusz

Ariadna

Odyseusz

Julia

Tristan

Beatrycze

Werter

Penelopa

Dante

Lo a

Amor

Izolda

Don Kichot

Psyche

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Adam i Maryla

Tuhanowicze
Wincenty Dmochowski, 1861, akwarela, domena publiczna

Wiersz Do M*** Adam Mickiewicz napisał
prawdopodobnie w 1823 roku. Przyjmuje się,
że utwór adresowany był do Maryli
Puttkamerowej (właśc. Marianny Ewy
Wereszczakówny), którą poeta poznał
podczas swojej pierwszej wizyty
w Tuhanowiczach, w 1820 roku.
Wereszczakówna była wówczas zaręczona
z hrabią Wawrzyńcem Puttkamerem,
z którym wzięła ślub w 1821 roku.

Adam Mickiewicz według akwareli Walentego
Wańkowicza
1823, domena publiczna

Ciekawostka

“

Marta Zielińska

Opowieść o Gustawie
i Maryli, czyli Teatr, życie
i literatura
Kiedy w sierpniu zjawił się tam [w
Tuhanowiczach – przyp. red.]
z Zanem, ukazały mu się na
kształt raju, cudu, w który
przestał już wierzyć. Że się spełni.
[...] To była miłość od pierwszego
wejrzenia. [...]. Obojgu chodziło
[...] o dramatyczną, by nie
powiedzieć wprost –

Maria z Wereszczaków Pu kamerowa, fot.
z fototypii wg K. Mordasiewicza
XIX wiek, domena publiczna

nieszczęśliwą miłość. Niemożliwą
miłość. Pod tym względem dobrali
się rzeczywiście doskonale. Każdy
ideał ma to do siebie, że jest
nieosiągalny, nie da się go
sprowadzić na ziemię i wpleść
w ziemski porządek rzeczy. [...] Nie
groził im ślub, swaty, intercyzy,
a potem nudna małżeńska
powszedniość. [...] W tych
warunkach mogła się właśnie
narodzić miłość czysta,
romantyczna, bezinteresowna,
oderwana od wszelkiej prozy życia.

Maryla z Wereszczaków Pu kamerowa
Louis von Schorn, ok. 1819, domena publiczna

Absolutne, nie skażone niczym porozumienie dwóch bratnich dusz.
Jak w teatrze. [...] Gdyby nie było Puttkamera, czy gdyby się wycofał,
panna Wereszczakówna mogłaby łatwo stać się „panną W.”. Bo
wypadłaby z roli napisanej przez „zbójeckie romanse”, a wpadłaby
w inną, całkem prozaiczną rolę panny na wydaniu.
Marta Zielińska, Opowieść o Gustawie i Maryli, czyli Teatr, życie i literatura, Warszawa 1989.

Kulminacja romansu przypada na jesień 1822 roku. Wówczas Mickiewicz napisał do –
zamężnej już – Maryli list, w którym padły słowa: „Moja najdroższa, jedyna! nie widzisz
przepaści, nad którą stoimy!”. Ponieważ Puttkamerowa nie mogła znieść rozstania z poetą,
próbowała popełnić samobójstwo, natomiast Mickiewicz nosił się z zamiarem zabicia męża
ukochanej. Z czasem drogi tych dwojga rozeszły się na zawsze, ale czy można powiedzieć,
że uczucie ich łączące nie przetrwało próby czasu? Po przeczytaniu wiersza Do M***
spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie.
Po przeczytaniu tekstów Piotra Chmielowskiego i Marty Zielińskiej wykonaj polecenia
i odpowiedz na pytania.
Ćwiczenie 3.1
Jaką rolę w relacji Adama Mickiewicza i Maryli Wereszczakówny odegrała literatura?

Ćwiczenie 3.2
Wyjaśnij, dlaczego związek tych dwojga został porównany do teatru.
Ćwiczenie 3.3
Puść wodze wyobraźni i scharakteryzuj postać Adama Mickiewicza z czasów, gdy poznał on
Marylę. Możesz się wzorować na stylu, w jakim Piotr Chmielowski opisał Wereszczakównę.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3.4
Romantyczne historie miłosne są pełne niedomówień i zagadek. Przedstawcie zatem historię
Adama i Maryli w formie kolejnej zagadki. W tym celu przygorujcie krzyżówkę. Wymyślcie
hasła i ułóżcie pytania związane ze wspomnianymi bohaterami romantycznego teatru życia.
Przedstawcie sobie nawzajem efekty swojej pracy i spóbujcie rozwiązać wykonane krzyżówki.
Pamiętajcie, że litery z hasła mogą się znaleźć na początku, na końcu lub w środku wyrazów
tworzących łamigłówkę.
Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0, muzyka: audiojungle.net

samouczek - Jak zrobić krzyżówkę? Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0,
muzyka: audiojungle.net.

„Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił”
Miłość romantyczna nierozerwalnie wiązała się ze stratą, tęsknotą i pamięcią.
Wspomnienie utraconej osoby, rozpamiętywanie i upamiętnianie przeżytych z nią chwil

umożliwiało romantykom symboliczny powrót do minionych zdarzeń. W ten sposób
nieobecne postaci uobecniały się na nowo i ze zdwojoną siłą (serca i pamięci) – w słowach.

Miniatura należąca do Adama Mickiewicza
Karl Ditz lub Jan Damel, Portret Marii z Wereszczaków hr. Pu kamerowej, ok. 1822, domena publiczna

Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Adam Mickiewicz, Do M***, czyta Agnieszka Podsiadlik
licencja: CC BY-SA 3.0

Adam Mickiewicz, Do M***, czyta Agnieszka Podsiadlik Adam Mickiewicz, Do M***, czyta
Agnieszka Podsiadlik Źródło: www.wolnelektury.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.

“

Adam Mickiewicz

Do M***
Precz z moich oczu!... posłucham od
razu,
Precz z mego serca!... i serce
posłucha,
Precz z mej pamięci!... nie tego
rozkazu
Moja i twoja pamięć nie posłucha.

Jak cień tym dłuższy, gdy padnie
z daleka,
Tym szerzej koło żałobne roztoczy, –
Tak moja postać, im dalej ucieka,
Tym grubszym kirem twą pamięć
pomroczy.
Na każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z tobą płakał, gdziem się
z tobą bawił,
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy
zostawił.

Fragment wiersza Do M*** (rękopis)
ok. 1827, domena publiczna

Czy zadumana w samotnej komorze
Do arfy zbliżysz nieumyślną rękę,
Przypomnisz sobie: właśnie o tej porze
Śpiewałam jemu tę samę piosenkę.
Czy grając w szachy, gdy pierwszymi ściegi
Śmiertelna złowi króla twego matnia,
Pomyślisz sobie: tak stały szeregi,
Gdy się skończyła nasza gra ostatnia.
Czy to na balu w chwilach odpoczynku
Siędziesz, nim muzyk tańce zapowiedział,
Obaczysz próżne miejsce przy kominku,
Pomyślisz sobie: on tam ze mną siedział.
Czy książkę weźmiesz, gdzie smutnym wyrokiem
Stargane ujrzysz kochanków nadzieje,
Złożywszy książkę z westchnieniem głębokiem,
Pomyślisz sobie: ach! to nasze dzieje...
A jeśli autor po zawiłej probie
Parę miłośną na ostatek złączył,

Zagasisz świecę i pomyślisz sobie:
Czemu nasz romans tak się nie zakończył?...
Wtem błyskawica nocna zamigoce:
Sucha w ogrodzie zaszeleszczy grusza
I puszczyk z jękiem w okno załopoce...
Pomyślisz sobie, że to moja dusza.
Tak w każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.
Adam Mickiewicz, Do M***, [w:] tegoż, Wybór poezyj, t. 1, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 211–213.

Po przeczytaniu wiersza Do M*** wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania.
Ćwiczenie 4
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5.1
Ćwiczenie 5.2
Wskaż, które z poniższych pojęć odnoszą się do utworu Do M***.


tren



ballada



oda



erotyk



liryka bezpośrednia

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5.3

Ćwiczenie 5.4
Do czego w wierszu


do cienia



do gry w szachy



do puszczyka



do błyskawicy

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5.5
Po poprawnym rozwiązaniu poprzedniego zadania wskaż w wierszu elementy potwierdzające
odpowiedź zaznaczoną przez ciebie.
Ćwiczenie 5.6
Udowodnij, że rozmowę, którą prowadzi postać mówiąca w wierszu, można nazwać
wyimaginowanym dialogiem z ukochaną.
Ćwiczenie 5.7
Wytłumacz, jakie znaczenie dla ekspresji utworu ma użycie powtarzającego się trybu
rozkazującego: „Precz z moich oczu!”, „Precz z mego serca!”, „Precz z mej pamięci!”. Jakie
uczucia postaci mówiącej zostały wyrażono w tych sformułowaniach?
Ćwiczenie 5.8
Określ, jakie znaczenie dla uczuć postaci mówiącej ma pamięć o ukochanej.
Omów sceny wspomnień obecne w tekście.
Scharakteryzuj obraz utraconej kobiety.

Ćwiczenie 5.9
Wymień zastosowane w utworze powtórzenia i paralelizmy, a następnie określ ich funkcję
w tekście.
Ćwiczenie 5.10
Wyjaśnij zastosowany w utworze zabieg dramatyzacji monologu lirycznego.
Ćwiczenie 5.11
Zinterpretuj, odnosząc się do wiersza Adama Mickiewicza, słowa Michała Pawła
Markowskiego: „Przejście z nieobecności do obecności dokonuje się po kładce języka”.
Ćwiczenie 5.12
Zastanów się i napisz, jak inaczej nazwać ból rozstania i w jaki sposób go łagodzić. Zdecyduj,
czy ucieczka jest dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji. Nadaj swojej wypowiedzi kształt
poetycki.
Ćwiczenie 5.13
Wskaż fragment wiersza, do którego odnosi się poniższa ilustracja, a następnie wyjaśnij
symbolikę gry w zastosowanym przez autora porównaniu.

www.pixabay.com, domena publiczna

Ćwiczenie 6
Dopasuj do fragmentów znanych utworów romantycznych te fragmenty wiersza Do M***,
które korespondują z ich treścią. Wynotuj słowa klucze, które ułatwiły ci dokonanie wyboru.
O! przypłynę ja kiedyś we wspomnień
łańcuchu,
Zatrzymam się… wspomnienia krokiem
się nie ruszą…
Aż powiesz: «Natrętny duchu!
Ciężysz na duszy mojej twoją cichą
duszą
Jak księżyc, mórz oczyma podnoszący
ciemnie.
Jesteś wszędzie, koło mnie, nade mną
i we mnie…»
Juliusz Słowacki, Kordian

Precz z moich oczu!... posłucham od
razu,
Precz z mego serca!... i serce posłucha,
Precz z mej pamięci!... nie tego rozkazu
Moja i twoja pamięć nie posłucha.

Lecz czemuż ta mgła smutku, której
ciężkim tchnieniem
Ja oddychał — i ciebie okryła swym
cieniem?
Antoni Malczewski, Maria

Jak cień tym dłuższy, gdy padnie
z daleka,
Tym szerzej koło żałobne roztoczy, —
Tak moja postać, im dalej ucieka,
Tym grubszym kirem twą pamięć
pomroczy.

Luba puszczyka siedzi naperzona.
W szczelinie wieży dawno jęczy ona:
Że miesiąc ściemniał, wiatry na nią
wyły
I na tak długo odleciał jej miły.
Seweryn Goszczyński, Zamek
kaniowski

Wtem błyskawica nocna zamigoce:
Sucha w ogrodzie zaszeleszczy grusza
I puszczyk z jękiem w okno załopoce...
Pomyślisz sobie, że to moja dusza.

Gdy oczy przeszły od stóp do warkoczy,
To zakochały się w niej moje oczy;
A za tym zmysłem, co kochać
przymusza,
Poszło i serce, a za sercem dusza.
Juliusz Słowacki, W Szwajcarii

Czy książkę weźmiesz, gdzie smutnym
wyrokiem
Stargane ujrzysz kochanków nadzieje,
Złożywszy książkę z westchnieniem
głębokiem,
Pomyślisz sobie: ach! to nasze dzieje...

Świeco niedobra! właśnie pora była
zgasnąć!
I nie mogłam doczytać - czyż podobna
zasnąć?
Waleryjo! Gustawie! anielski Gustawie!
Ach, tak mi często o was śniło się na

Tak w każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą
bawił,

jawie,
A przez sen — będę z wami, Pan Bóg
wie dopóki!
Smutne dzieje! Jak smutnej są źródłem
nauki!
Adam Mickiewicz, Dziady. Widowisko

Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy
zostawił.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

„Pamiętam nagłe zachwycenie”

Po lewej – autoportret; po prawej – portret Anny Pietrowny Kern
Aleksander Puszkin, 1829, domena publiczna

Aleksander Puszkin
1799–1837
przedstawiciel romantyzmu rosyjskiego,
jeden z największych pisarzy rosyjskich.
Długo mieszkał w Petersburgu, gdzie
zaangażował się w sprawy polityczne.
Krytykował system carski. Pisał utwory
skierowane przeciwko carskiej tyranii
i absolutyzmowi. W 1820 roku wydał swój

pierwszy poemat Rusłan i Ludmiła i zwrócił
uwagę krytyków. Za działalność
konspiracyjną Puszkin został skazany na
zesłanie: przebywał m.in. w Odessie, na
Kaukazie i na Krymie. Po klęsce powstania
dekabrystów poeta wyjechał do Moskwy. Jego
utwory zaczęto poddawać specjalnej
cenzurze. Cenzurował je nawet sam car.
W 1831 roku Puszkin ukończył swoje
największe dzieło, zatytułowane Eugeniusz

Oniegin (wyd. fragmentarycznie w latach
1824–1831, całość 1833). Oniegin – tytułowy
bohater, pełen wewnętrznych dylematów –
reprezentuje typ romantycznego
indywidualisty, który przeżywa ból istnienia.
Inne utwory, które przyniosły poecie sławę,
to: powieści Dama pikowa i Córka kapitana
oraz poemat historyczny Jeździec miedziany,
powstały pod wpływem Ustępu z III części
Dziadów Adama Mickiewicza.

Aleksander Puszkin
Orest Kiprienski, 1827, olej na płótnie, Galeria Trie akowska,
Moskwa, domena publiczna

W 1831 roku Puszkin ożenił się z Natalią
Gonczarową. Zmarł w wyniku ran otrzymanych
w pojedynku z francuskim emigrantem Georges’em
d’Anthèsem (1837): walczył w obronie honoru żony.
Wiersz Aleksandra Puszkina Do*** powstał w 1825
roku i został poświęcony Annie Pietrownie Kern –
arystokratce i autorce pamiętników. Kern i Puszkin
spotkali się przed 1825 rokiem. W czerwcu 1825
roku spotkali się ponownie, gdy poeta przebywał
na wygnaniu. Wkrótce wywiązał się między nimi
krótki romans.

“

Natalia Gonczarowa
Ivan Makarov, 1849, domena publiczna

Aleksander Puszkin

Do***
Pamiętam nagłe zachwycenie:
Niespodziewanie cię ujrzałem
Jak nieuchwytne przewidzenie,

Jak piękne bóstwo doskonałe.
W udręce żalu rozpaczliwej,
Pod niespokojnych trosk
nawałem
Długo słyszałem głos twój tkliwy
I miłe rysy w snach widziałem.
Mijały lata. Burz porywy
Marzenia dawne potargały,
Uszedł z pamięci głos twój tkliwy
I wdzięk twych rysów doskonały.
W więzieniu, w mroku
opuszczenia
Przerwane spotkanie
Dni moje z wolna upływały,
Karl Bryullov, Przerwane spotkanie, 1827, akwarela,
Wyzbyte wiary, łez natchnienia, Tretyakov Gallery, Moskwa, domena publiczna
Próżne miłości, próżne chwały.
Lecz przyszło duszy przebudzenie:
I oto znowu cię ujrzałem
Jak nieuchwytne przywidzenie,
Jak piękne bóstwo doskonałe.
I serce bije upojeniem,
I znów dla serca zmartwychwstały
Wiara i miłość, i natchnienie,
I łzy, i życie pełne chwały.
Aleksander Puszkin, Do***, [w:] tegoż, Wybór wierszy, oprac. Bohdan Galster, tłum. Seweryn Pollak, Wrocław 1982, s. 188–
190.

Po przeczytaniu wiersza Do*** wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania.
Ćwiczenie 7.1
Wyjaśnij, jakie znaczenie w tekście mają wspomnienia i pamięć o ukochanej.
Ćwiczenie 7.2
Jaką rolę odgrywa w wierszu Aleksandra Puszkina czas?

Ćwiczenie 7.3
Udowodnij, że utwór skonstruowany jest na bazie kontrastu.
Ćwiczenie 8
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Miłość od pierwszego wejrzenia

“

Wisława Szymborska

Miłość od pierwszego wejrzenia
Oboje są przekonani,
że połączyło ich uczucie nagłe.
Piękna jest taka pewność,
ale niepewność piękniejsza.
Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej,
nic między nimi nigdy się nie działo.
A co na to ulice schody, korytarze,
na których mogli się od dawna mijać?
Chciałabym ich zapytać,
czy nie pamiętają –
może w drzwiach obrotowych
kiedyś twarzą w twarz?
jakieś „przepraszam” w ścisku?
głos „pomyłka” w słuchawce?
– ale znam ich odpowiedź.
Nie, nie pamiętają.
Bardzo by ich zdziwiło,
że od dłuższego już czasu

bawił się nimi przypadek.
Jeszcze nie całkiem gotów
zamienić się dla nich w los,
zbliżał ich i oddalał,
zabiegał im drogę
i tłumiąc chichot
odskakiwał w bok.
Były znaki, sygnały,
cóż z tego, że nieczytelne.
Może trzy lata temu
albo w zeszły wtorek
pewien listek przefrunął
z ramienia na ramię?
Było coś zgubionego i podniesionego.
Kto wie, czy już nie piłka
w zaroślach dzieciństwa?
Były klamki i dzwonki,
na których zawczasu
dotyk kładł się na dotyk.
Walizki obok siebie w przechowalni.
Był może pewnej nocy jednakowy sen,
natychmiast po zbudzeniu zamazany.
Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie.
Wisława Szymborska, Miłość od pierwszego wejrzenia, [w:] tejże, Miłość szczęśliwa i inne wiersze, wybór Ryszard Krynicki,
Kraków 2007, s. 75–76.

Po przeczytaniu wiersza Wisławy Szymborskiej wykonaj następujące polecenia.

Ćwiczenie 9.1
Wyjaśnij znaczenie potocznego związku frazeologicznego, który posłużył poetce za tytuł
utworu.
Ćwiczenie 9.2
Zinterpretuj cytat: „Piękna jest taka pewność, / ale niepewność piękniejsza”.
Ćwiczenie 9.3
Określ, jakie znaczenie ma w życiu człowieka przypadek.
Ćwiczenie 9.4
Wyjaśnij funkcję zabiegów artystycznych zastosowanych w utworze.
Zastanów się, czy upersoniﬁkowany przypadek może zakładać istnienie przeznaczenia.
Określ, czy poetka używa tych zabiegów w sposób ironiczny, np. we fragmencie: „Bardzo
by ich zdziwiło, / że od dłuższego już czasu / bawił się nimi przypadek. // Jeszcze nie
całkiem gotów / zamienić się dla nich w los, / zbliżał ich i oddalał, / zabiegał im drogę /
i tłumiąc chichot / odskakiwał w bok”.
Ćwiczenie 9.5
Porównaj los opisany w wierszu z romantycznym rozumieniem pojęcia 'fatum'.

Zadaniowo
Przeprowadź pisemną analizę porównawczą wiersza Adama Mickiewicza Do M*** oraz
utworu Aleksandra Puszkina Do***. W tym celu wykonaj poniższe polecenia.

Ćwiczenie 10.1
Ustal, co łączy oba utwory.
Ćwiczenie 10.2
Wyjaśnij, na czym polega wykorzystanie w obu wierszach miłości romantycznej jako tematu.
Ćwiczenie 10.3
Przywołaj fragmenty utworów, które świadczą o wyzyskaniu pamięci jako zabiegu kreacji
poetyckiej.
Ćwiczenie 10.4
Opisz, w jaki sposób zmienia się obraz kobiety w obu utworach. Zwróć uwagę na etapy życia
postaci mówiącej obecne w wierszach, podobieństwo tytułów, pamięć miłosnych przeżyć, np.
przedmiotów, zjawisk natury, dźwięków, konkretnych sytuacji, np. wspólnie spędzonych
chwil, i emocjonalny charakter utworów (uczucia, przeżycia i myśli postaci mówiącej).
Ćwiczenie 10.5
Który z utworów dobitniej uwypukla uczucia postaci mówiącej? Uzasadnij swoją odpowiedź.
Ćwiczenie 10.6
Porównaj środki językowe i stylistyczne użyte przez poetów.

Ćwiczenie 10.7
Opisz swoje odczucia po lekturze obu wierszy. Jeżeli twoje wrażenia są zróżnicowane, to
wyjaśnij, z czego wynikają te różnice.

Uzupełnij

Ćwiczenie 11
Napisz rozprawkę, w której udowodnisz stwierdzenia: „Życie jest pasmem zdarzeń, ściśle ze
sobą powiązanych”, a „Każdy przecież początek / to tylko ciąg dalszy, / a księga zdarzeń /
zawsze otwarta w połowie”.
Ćwiczenie 12
Zinterpretuj pisemnie słowa Cypriana Norwida pochodzące z traktatu Promethidion: „Kto
kocha, widzieć chce choć cień obrazu”.
Ćwiczenie 13
Stwórz poetycki portret pamięciowy ukochanej osoby (rzeczywistej albo ﬁkcyjnej),
wykorzystując dowolne słowa klucze, wybrane cytaty i urywki wspomnień. Możesz dodać
również materiały ilustracyjne.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o..

Uzupełnij

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Tajemnica i ludowość w Balladach i romansach
Adama Mickiewicza

Lady Shalo
John William Waterhouse, Lady Shalo , 1888, olej na płótnie, Tate Britain, domena publiczna

Utwory literackie inspirowane ludowymi opowieściami, których fabuła osadzona jest
w przeszłości, przywołują często temat zbrodni oraz przesycone są atmosferą grozy
i tajemnicy. Elementy świata fantastycznego krzyżują się ze światem rzeczywistym. Tłem dla
opowiadanych zdarzeń staje się przyroda często ingerująca w życie ludzi, której działanie
ma wyraźny związek z kształtowaniem postaw etycznych oraz ludową moralnością.
Już wiesz
1) Przygotuj słowa klucze związane z pojęciem 'fantastyka'.
2) Zinterpretuj wybrany przez siebie obraz, którego tematem jest tajemnica.

Ballady i romanse
Ballady i romanse to cykl poetycki opublikowany w 1822 roku w Wilnie. Nowe, romantyczne
ukazanie rzeczywistości w Balladach i romansach związane było z uwypukleniem zasady
„czucia i wiary” oraz intuicji i namiętności. Taki sposób kreacji artystycznej

przeciwstawiony został klasycystycznemu spojrzeniu przez „szkiełko i oko”, kojarzonemu
z rozumem i chłodną analizą. Siłą napędową wierszy Adama Mickiewicza stała się baśniowa
i ludowa fantastyka, moce nadprzyrodzone, świat irracjonalny i transcendentalny,
cudowność i mistyka oraz tajemnica ludowych opowiadań, której rozwiązanie sugerują
znaki i przeczucia. Źródłem natchnienia są w Balladach i romansach niezwykłe zdarzenia,
legendy i podania historyczne, pieśni, podania i legendy ludowe („wieść gminna”). To one
wydawały się romantykom bardziej autentyczne. Ludowy jest także kontekst utworów
związany często z czytelnym kodeksem moralnym (w tym głównie z zasadą ludowej
sprawiedliwości), wątki ludzkiego losu i kształtowanie etycznych postaw. Istotnym
elementem konstrukcyjnym ballad jest również dynamiczna i dzika natura, stanowiąca
ważne tło dla dziejących się wydarzeń, oddająca często stany wewnętrznych przeżyć
człowieka.
Zdarzenia opisane w balladach osadzone są w bliżej nieokreślonym czasie, w mrocznej
scenerii. Dominuje atmosfera grozy i niepokój związany ze zbrodnią, która już się dokonała
lub ma się dokonać. Bohaterami ballad są ludzie oraz istoty fantastyczne (np. zjawy, duchy,
upiory, rusałki). Istotnym elementem świata przedstawionego w balladach jest także
historia i historyzm. Wydarzenia historyczne i przeszłość są pretekstem i ważnym tłem
utworów, uwiarygodniają one nieco przekaz oraz odsłaniają tajemnice niewyjaśnione
w przeszłości.
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Adam Mickiewicz, Romantyczność, czyta Jakub Falkowski
domena publiczna

www.wolnelektury.pl Adam Mickiewicz, Romantyczność, czyta Jakub Falkowski Źródło:
www.wolnelektury.pl, domena publiczna.
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Romantyczność
Methinks, I see... Where?
– In my mind's eyes.
Shakespeare
Zdaje mi się, że widzę... gdzie?
Przed oczyma duszy mojej.
Słuchaj, dzieweczko!
– Ona nie słucha –
To dzień biały! to miasteczko!

Przy tobie nie ma żywego ducha.
Co tam wkoło siebie chwytasz?
Kogo wołasz, z kim się witasz?
– Ona nie słucha. –
To jak martwa opoka
Nie zwróci w stronę oka,
To strzela wkoło oczyma,
To się łzami zaleje;
Coś niby chwyta, coś niby trzyma;
Rozpłacze się i zaśmieje.
„Tyżeś to w nocy? to ty, Jasieńku!
Ach! i po śmierci kocha!
Tutaj, tutaj, pomaleńku,
Czasem usłyszy macocha!
Niech sobie słyszy, już nie ma ciebie!
Już po twoim pogrzebie!
Ty już umarłeś? Ach! ja się boję!
Czego się boję mego Jasieńka?
Ach, to on! lica twoje, oczki twoje!
Twoja biała sukienka!
I sam ty biały jak chusta,
Zimny, jakie zimne dłonie!
Tutaj połóż, tu na łonie,
Przyciśnij mnie, do ust usta!
Ach, jak tam zimno musi być w grobie!
Umarłeś! tak, dwa lata!
Weź mię, ja umrę przy tobie,
Nie lubię świata.
Źle mnie w złych ludzi tłumie,
Płaczę, a oni szydzą;

Mówię, nikt nie rozumie;
Widzę, oni nie widzą!
Śród dnia przyjdź kiedy... To może we śnie?
Nie, nie... trzymam ciebie w ręku.
Gdzie znikasz, gdzie, mój Jasieńku!
Jeszcze wcześnie, jeszcze wcześnie!
Mój Boże! kur się odzywa,
Zorza błyska w okienku.
Gdzie znikłeś? ach! stój, Jasieńku!
Ja nieszczęśliwa”.
Tak się dziewczyna z kochankiem pieści,
Bieży za nim, krzyczy, pada;
Na ten upadek, na głos boleści
Skupia się ludzi gromada.
„Mówcie pacierze! – krzyczy prostota –
Tu jego dusza być musi.
Jasio być musi przy swej Karusi,
On ją kochał za żywota!”
I ja to słyszę, i ja tak wierzę,
Płaczę i mówię pacierze.
”Słuchaj, dzieweczko!” – krzyknie śród zgiełku
Starzec, i na lud zawoła:
”Ufajcie memu oku i szkiełku,
Nic tu nie widzę dokoła.
Duchy karczemnej tworem gawiedzi,
W głupstwa wywarzone kuźni.
Dziewczyna duby smalone bredzi,
A gmin rozumowi bluźni”.

„Dziewczyna czuje, – odpowiadam skromnie –
A gawiedź wierzy głęboko;
Czucie i wiara silniej mówi do mnie
Niż mędrca szkiełko i oko.
Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce.
Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!
Miej serce i patrzaj w serce!”
Adam Mickiewicz, Romantyczność, [w:] , Wybór poezyj, t. 1, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 99–103.

Ćwiczenie 1.1
Podziel tekst Romantyczności na części i określ, jakie wydarzenia i reﬂeksje są w nich
wyeksponowane.
Ćwiczenie 1.2
Wymień bohaterów ballady.
Ćwiczenie 1.3
Określ, dlaczego „rozmowę”, jaką prowadzi Karusia z duchem swego zmarłego ukochanego,
można nazwać scenką obyczajową.
Ćwiczenie 1.4
Wymień słowa klucze opisujące uczucia Karusi, charakteryzujące przestrzeń innych
bohaterów tekstu.
Ćwiczenie 1.5
Wskaż, kto wierzy, a kto nie wierzy Karusi. W tym celu zastanow się nad tematyką widzenia
Karusi, reakcjami Karusi, narratora i tłumu.

Ćwiczenie 2.1
Część druga utworu ma charakter reﬂeksyjno-polemiczny i odwołuje się do konﬂiktu
światopoglądowego, jaki miał miejsce między romantykami a klasykami. Zinterpretuj słowa
i przyporządkuj cytaty wybrane przez siebie do właściwych postaw.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.2
Kto jest narratorem ballady i jakie reprezentuje poglądy?
Ćwiczenie 2.3
Wyjaśnij, co znaczą określenia obecne w utworze: „prawdy martwe” i „prawdy żywe”. Pamiętaj
o założeniach programowych romantyzmu.
Ćwiczenie 2.4
W jaki sposób przenikają się w utworze dwa światy: rzeczywisty i fantastyczny?
W odpowiedzi na pytanie przywołaj funkcjonalne cytaty i określ ich funkcję w tekście.
Ćwiczenie 2.5
Wynotuj z tekstu fragmenty świadczące o emocjonalności wypowiedzi. Scharakteryzuj tekst
pod względem językowego obrazu świata. Zanalizuj w tym celu: składnię, słownictwo
frazeologię, styl, interpunkcję.

Świteź
Deﬁnicja: Ballada
Fabuła ballady charakteryzuje się szkicowością, zawiera zwykle momenty tajemnicze
i zagadkowe, jej dominantę stanowi jakieś jedno wyraziście zarysowane zdarzenie.
Przedstawione postacie są silnie stypizowane, a ich charakterystyka zmierza do

uwydatnienia jakiejś cechy podstawowej; narracja ballady jest w wysokim stopniu
zsubiektywizowana, w jej obrębie pojawiają się często partie dialogowe […].
Balladę Świteź Adam Mickiewicz zadedykował Michałowi Wereszczace – bratu swej
ukochanej Maryli. Historia jeziora i miejscowości Tuhanowicze (obecnie Korczowa lub
Karczowa – miejscowość na terenie Białorusi), która znajduje się nieopodal jeziora, wiąże
się z ludową legendą. W średniowieczu miejscowość była siedzibą książęcego rodu
Tuhanów. Kiedy właściciel – Tuhan opuścił wieś, aby pomóc księciu Mendogowi w walce
z wojskami cara pod Nowogrodem, wojska ruskie zaatakowały osamotnioną Świteź. Od
końca XVIII wieku Tuhanowicze znajdowały się w rękach rodu Wereszczaków. Tu urodziła
się Maryla Wereszczakówna.

“

Adam Mickiewicz

Świteź
Do Michała Wereszczaki
Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie,
Do Płużyn ciemnego boru
Wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie,
Byś się przypatrzył jezioru.
Świteź tam jasne rozprzestrzenia łona,
W wielkiego kształcie obwodu,
Gęstą po bokach puszczą oczerniona,
A gładka jak szyba lodu.
Jeżeli nocną przybliżysz się dobą
I zwrócisz ku wodom lice,
Gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą,
I dwa obaczysz księżyce.
Niepewny, czyli szklanna spod twej stopy
Pod niebo idzie równina,
Czyli też niebo swoje szklanne stropy
Aż do nóg twoich ugina:
Gdy oko brzegów przeciwnych nie sięga,
Dna nie odróżnia od szczytu,

Zdajesz się wisieć w środku niebokręga.
W jakiejś otchłani błękitu.
Tak w noc, pogodna jeśli służy pora,
Wzrok się przyjemnie ułudzi;
Lecz żeby w nocy jechać do jeziora,
Trzeba być najśmielszym z ludzi.
Bo jakie szatan wyprawia tam harce!
Jakie się larwy szamocą!
Drżę cały, kiedy bają o tym starce,
I strach wspominać przed nocą.
Nieraz śród wody gwar jakoby w mieście,
Ogień i dym bucha gęsty,
I zgiełk walczących, i wrzaski niewieście,
I dzwonów gwałt, i zbrój chrzęsty.
Nagle dym spada, hałas się uśmierza,
Na brzegach tylko szum jodły,
W wodach gadanie cichego pacierza
I dziewic żałośne modły.
Co to ma znaczyć? różni różnie plotą,
Cóż, kiedy nie był nikt na dnie;
Biegają wieści pomiędzy prostotą,
Lecz któż z nich prawdę odgadnie?
Pan na Płużynach, którego pradziady
Były Świtezi dziedzice,
Z dawna przemyślał i zasięgał rady,
Jak te zbadać tajemnice.
Kazał przybory w bliskim robić mieście
I wielkie sypał wydatki;

Związano niewód, głęboki stóp dwieście,
Budują czółny i statki.
[…]
Pan daje hasło: odbijają baty,
Niewód się z szumem zatopił.
Topi się, pławki na dół z sobą spycha,
Tak przepaść wody głęboka.
Prężą się liny, niewód idzie z cicha,
Pewnie nie złowią ni oka.
Na brzeg oboje wyjęto już skrzydło.
Ciągną ostatek więcierzy;
Powiemże, jakie złowiono straszydło?
Choć powiem, nikt nie uwierzy.
Powiem jednakże: nie straszydło wcale,
Żywa kobieta w niewodzie,
Twarz miała jasną, usta jak korale,
Włos biały skąpany w wodzie.
Do brzegu dąży; a gdy jedni z trwogi
Na miejscu stanęli głazem,
Drudzy zwracają ku ucieczce nogi,
Łagodnym rzecze wyrazem:
[…]
Na miejscach, które dziś piaskiem zaniosło,
Gdzie car i trzcina zarasta,
Po których teraz wasze biega wiosło,
Stał okrąg pięknego miasta.
Świteź, i w sławne orężem ramiona,
I w kraśne twarze bogata,

Niegdyś od książąt Tuhanów rządzona
Kwitnęła przez długie lata.
Nie ćmił widoku ten ostęp ponury;
Przez żyzne wskroś okolice
Widać stąd było Nowogródzkie mury,
Litwy naówczas stolicę.
Raz niespodzianie obległ tam Mendoga
Potężnym wojskiem Car z Rusi,
Na całą Litwę wielka padła trwoga,
Że Mendog poddać się musi.
Nim ściągnął wojsko z odległej granicy,
Do ojca mego napisze:
”Tuhanie! w tobie obrona stolicy,
Spiesz, zwołaj twe towarzysze”.
Skoro przeczytał Tuhan list książęcy
I wydał rozkaz do wojny,
Stanęło zaraz mężów pięć tysięcy,
A każdy konny i zbrojny.
Uderzą w trąby, rusza młódź, już w bramie
Błyska Tuhana proporzec,
Lecz Tuhan stanie i ręce załamie,
I znowu jedzie na dworzec.
I mówi do mnie: „Jaż własnych mieszkańców
Dla obcej zgubię odsieczy?
Wszak wiesz, że Świteź nie ma innych szańców
Prócz naszych piersi i mieczy.
Jeśli rozdzielę szczupłe wojsko moje,
Krewnemu nie dam obrony;

A jeśli wszyscy pociągniem na boje,
Jak będą córy i żony?”
„O jcze, odpowiem, lękasz się niewcześnie,
Idź, kędy sława cię woła,
Bóg nas obroni: dziś nad miastem we śnie
Widziałam jego anioła.
[…]
Usłuchał Tuhan i za wojskiem goni,
Lecz gdy noc spadła ponura,
Słychać gwar z dala, szczęk i tętent koni,
I zewsząd straszny wrzask: „ura!”
Zagrzmią tarany, padły bram ostatki,
Zewsząd pocisków grad leci,
Biegą na dworzec starce, nędzne matki,
Dziewice i drobne dzieci.
„Gwałtu! – wołają – zamykajcie bramę!
Tuż, tuż za nami Ruś wali.
Ach! zgińmy lepiej, zabijmy się same,
Śmierć nas od hańby ocali”.
Natychmiast wściekłość bierze miejsce strachu;
Miecą bogactwa na stosy,
Przynoszą żagwie i płomień do gmachu
I krzyczą strasznymi głosy:
„Przeklęty będzie, kto się nie dobije!”
Broniłam, lecz próżny opór,
Klęczą, na progach wyciągają szyje,
A drugie przynoszą topór.
Gotowa zbrodnia: czyli wezwać hordy
I podłe przyjąć kajdany,

Czy bezbożnymi wytępić się mordy;
”Panie! – zawołam – nad pany!
Jeśli nie możem ujść nieprzyjaciela,
O śmierć błagamy u ciebie,
Niechaj nas lepiej twój piorun wystrzela
Lub żywych ziemia pogrzebie”.
Wtem jakaś białość nagle mię otoczy,
Dzień zda się spędzać noc ciemna,
Spuszczam ku ziemi przerażone oczy,
Już ziemi nie ma pode mną.
Takeśmy uszły zhańbienia i rzezi;
Widzisz to ziele dokoła,
To są małżonki i córki Świtezi,
Które Bóg przemienił w zioła.
Białawym kwieciem, jak białe motylki,
Unoszą się nad topielą;
List ich zielony jak jodłowe szpilki,
Kiedy je śniegi pobielą.
Za życia cnoty niewinnej obrazy,
Jej barwę mają po zgonie,
W ukryciu żyją i nie cierpią skazy,
Śmiertelne nie tkną ich dłonie.
Doświadczył tego car i ruska zgraja,
Gdy, piękne ujrzawszy kwiecie,
Ten rwie i szyszak stalowy umaja,
Ten wianki na skronie plecie.
Kto tylko ściągnął do głębiny ramię,
Tak straszna jest kwiatów władza,

Że go natychmiast choroba wyłamie
I śmierć gwałtowna ugadza.
Choć czas te dzieje wymazał z pamięci,
Pozostał sam odgłos kary,
Dotąd w swych baśniach prostota go święci
I kwiaty nazywa cary”.
To mówiąc pani zwolna się oddala,
Topią się statki i sieci,
Szum słychać w puszczy, poburzona fala
Z łoskotem na brzegi leci.
Jezioro do dna pękło na kształt rowu,
Lecz próżno za nią wzrok goni,
Wpadła i falą nakryła się znowu,
I więcej nie słychać o niej.
Adam Mickiewicz, Świteź, [w:] tegoż, Wybór poezyj, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 105–113.

Ćwiczenie 3.1
Podziel balladę Świteź na trzy części i określ, jaki one mają charakter.
Wybierz sformułowania spośród podanych i dopasuj je do każdej z części: obraz przyrody
wokół jeziora Świteź; metafory i porównania poetyckie; nastrój tajemnicy; wyprawa pana na
Płużynach; akcent religijny (modlitwa o wyprawę); opowieść nimfy; mowa o zdarzeniach
z przeszłości; wyjaśnienie zagadki jeziora Świtezi oraz zatopionego miasta.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3.2
Wskaż w utworze miejsca, w których poeta odwołuje się do: wydarzeń historycznych, potęgi
sił natury, ludowej moralności.

Ćwiczenie 3.3
Zinterpretuj poniższe fragmenty utworu. Wskaż metafory i określ ich funkcję w tekście.
Świteź tam jasne rozprzestrzenia łona,
W wielkiego kształcie obwodu,
Gęstą po bokach puszczą oczerniona,
A gładka jak szyba lodu.
Jeżeli nocną przybliżysz się dobą
I zwrócisz ku wodom lice,
Gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą,
I dwa obaczysz księżyce.
Ćwiczenie 3.4
Opisz, w jaki sposób w balladzie Świteź łączą się świat realny i świat fantastyczny. Czemu to
służy?
Ćwiczenie 3.5
Wyjaśnij, jaką funkcję odgrywają w tekście fragmenty, w których jest mowa o przemienieniu
ludzi w kwiaty i miasta w - jezioro.
Ćwiczenie 3.6
Scharakteryzuj romantyczny nastrój tajemniczości i grozy w tekście. Dzięki jakim zabiegom
artystycznego wyrazu go osiągnięto?
Ćwiczenie 3.7
Napisz rozprawkę problemową na temat: Ludowa wyobraźnia czy poetycka wrażliwość – co
bardziej decyduje o naszym postrzeganiu świata? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie,
odwołując się do podanego fragmentu Świtezi Adama Mickiewicza oraz wybranych tekstów
kultury.

Lilije
Jednym z wyznaczników ballady Lilije jest groza, a głównym jej tematem – zbrodnia. Historia
przywołana w utworze sięga czasów Bolesława Śmiałego. Gdy ten władca wracał z wyprawy
na Kijów, postanowił skazać na śmierć niewierne żony rycerzy, którzy wyruszyli z nim na
wojnę. Bohaterka utworu, aby się nie zdradzić ze swoją niewiernością, znalazła drastyczny
sposób, by nie informować o tym męża.
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Adam Mickiewicz, Lilije, czyta Katarzyna Misiewicz
domena publiczna

www.wolnelektury.pl Adam Mickiewicz, Lilije, czyta Katarzyna Misiewicz Źródło:
www.wolnelektury.pl, domena publiczna.

“

Adam Mickiewicz

Lilije
(z pieśni gminnej)
Zbrodnia to niesłychana,
Pani zabija pana;
Zabiwszy grzebie w gaju,
Na łączce przy ruczaju,
Grób liliją zasiewa,
Zasiewając tak śpiewa:
”Rośnij kwiecie wysoko,
Jak pan leży głęboko;
Jak pan leży głęboko,
Tak ty rośnij wysoko”.
Potem cała skrwawiona,
Męża zbójczyni żona,
Bieży przez łąki, przez knieje,
I górą, i dołem, i górą;
Zmrok pada, wietrzyk wieje;

Ciemno, wietrzno, ponuro.
Wrona gdzieniegdzie kracze
I puchają puchacze.
Bieży w dół do strumyka,
Gdzie stary rośnie buk,
Do chatki pustelnika,
Stuk stuk, stuk stuk.
„Kto tam?” – spadła zapora,
Wychodzi starzec, świeci;
Pani na kształt upiora
Z krzykiem do chatki leci.
„Ha! ha!” zsiniałe usta,
Oczy przewraca w słup,
Drżąca, zbladła jak chusta;
”Ha! mąż, ha! trup!”
„– Niewiasto, Pan Bóg z tobą,
Co ciebie tutaj niesie,
Wieczorną słotną dobą,
Co robisz sama w lesie?”
„– Tu za lasem, za stawem,
Błyszczą mych zamków ściany.
Mąż z królem Bolesławem
Poszedł na Kijowiany.
Lato za latem bieży,
Nie masz go z bojowiska;
Ja młoda śród młodzieży,
A droga cnoty śliska!
Nie dochowałam wiary,
Ach! biada mojej głowie!
Król srogie głosi kary;
Powrócili mężowie.

„Ha! ha! mąż się nie dowie!
Oto krew! oto nóż!
Po nim już, po nim już!
Starcze, wyznałam szczerze.
Ty głoś świętymi usty,
Jakie mówić pacierze,
Gdzie mam iść na odpusty.
Ach, pójdę aż do piekła,
Zniosę bicze, pochodnie,
Byleby moję zbrodnię
Wieczysta noc powlekła”.
„- Niewiasto – rzecze stary –
Więc ci nie żal rozboju,
Ale tylko strach kary?
Idźże sobie w pokoju,
Rzuć bojaźń, rozjaśń lica,
Wieczna twa tajemnica.
Bo takie sądy boże,
Iż co ty zrobisz skrycie,
Mąż tylko wydać może;
A mąż twój stracił życie”.
Pani z wyroku rada,
Jak wpadła, tak wypada;
Bieży nocą do domu
Nic nie mówiąc nikomu.
Stoją dzieci przed bramą,
”Mamo – wołają – mamo!
A gdzie został nasz tato?’
”Nieboszczyk? co? wasz tato?” –
Nie wie, co mówić na to.
”Został w lesie za dworem,
Powróci dziś wieczorem”.

Czekają wieczór dzieci;
Czekają drugi, trzeci,
Czekają tydzień cały;
Nareszcie zapomniały.
Pani zapomnieć trudno,
Nie wygnać z myśli grzechu.
Zawsze na sercu nudno,
Nigdy na ustach śmiechu,
Nigdy snu na źrenicy!
Bo często w nocnej porze
Coś stuka się na dworze,
Coś chodzi po świetlicy.
”Dzieci – woła – to ja to,
To ja, dzieci, wasz tato!”
[…]
Jadą, jadą w tę stronę,
Tuman na drodze wielki,
Rżą, rżą koniki wrone,
Ostre błyszczą szabelki.
Jadą, jadą panowie,
Nieboszczyka bratowie!
„A witajże, czy zdrowa?
Witajże nam, bratowa.
Gdzie brat?” – „Nieboszczyk brat,
Już pożegnał ten świat”.
”Kiedy?” – „Dawno, rok minął,
Umarł... na wojnie zginął”.
”To kłamstwo, bądź spokojna!
Już skończyła się wojna;
Brat zdrowy i ochoczy,
Ujrzysz go na twe oczy”.

Pani ze strachu zbladła,
Zemdlała i upadła,
Oczy przewraca w słup,
Z trwogą dokoła rzuca.
”Gdzie on? gdzie mąż? gdzie trup?”
[…]
„Powracał razem z nami,
Lecz przodem chciał pośpieszyć,
Nas przyjąć z rycerzami
I twoje łzy pocieszyć.
Dziś, jutro pewnie będzie,
Pewnie kędyś w obłędzie
Ubite minął szlaki.
Zaczekajmy dzień jaki,
Poszlemy szukać wszędzie,
Dziś, jutro pewnie będzie”.
Posłali wszędzie sługi,
Czekali dzień i drugi,
Gdy nic nie doczekali,
Z płaczem chcą jechać dalej.
Zachodzi drogę pani:
”Bracia moi kochani,
Jesień zła do podróży,
Wiatry, słoty i deszcze.
Wszak czekaliście dłużej,
Czekajcie trochę jeszcze”.
Czekają. Przeszła zima,
Brata nie ma i nie ma.
Czekają; myślą sobie:
Może powróci z wiosną?
A on już leży w grobie,

A nad nim kwiatki rosną,
A rosną tak wysoko,
Jak on leży głęboko.
I wiosnę przeczekali,
I już nie jadą dalej.
Do smaku im gospoda,
Bo gospodyni młoda;
Że chcą jechać, udają,
A tymczasem czekają;
Czekają aż do lata,
Zapominają brata.
Do smaku im gospoda
I gospodyni młoda.
Jak dwaj u niej gościli,
Tak ją dwaj polubili.
Obu nadzieja łechce,
Obadwaj zjęci trwogą,
Żyć bez niej żaden nie chce,
Żyć z nią obaj nie mogą.
Wreszcie na jedno zdani,
Idą razem do pani.
„Słuchaj, pani bratowo,
Przyjm dobrze nasze słowo.
My tu próżno siedzimy,
Brata nie zobaczymy.
Ty jeszcze jesteś młoda,
Młodości twojej szkoda.
Nie wiąż dla siebie świata,
Wybierz brata za brata”.
To rzekli i stanęli,
Gniew ich i zazdrość piecze,
Ten, to ów okiem strzeli,

Ten, to ów słówko rzecze;
Usta sine przycięli,
W ręku ściskają miecze.
Pani ich widzi w gniewie,
Co mówić, sama nie wie.
Prosi o chwilkę czasu,
Bieży zaraz do lasu.
Bieży w dół do strumyka,
Gdzie stary rośnie buk,
Do chatki pustelnika,
Stuk stuk, stuk stuk!
Całą mu rzecz wykłada,
Pyta się, co za rada?
„Ach, jak pogodzić braci?
Chcą mojej ręki oba?
Ten i ten się podoba:
Lecz kto weźmie? kto straci?
Ja mam maleńkie dziatki,
I wioski, i dostatki,
Dostatek się zmitręża,
Gdy zostałam bez męża.
Lecz, ach! nie dla mnie szczęście!
Nie dla mnie już zamęście!
Boża nade mną kara,
Ściga mnie nocna mara,
Zaledwie przymknę oczy,
Traf, traf, klamka odskoczy;
Budzę się, widzę, słyszę,
Jak idzie i jak dysze,
Jak dysze i jak tupa,
Ach, widzę, słyszę trupa!
Skrzyp, skrzyp, i już nad łożem
Skrwawionym sięga nożem,

I iskry z gęby sypie,
I ciągnie mię, i szczypie.
Ach, dosyć, dosyć strachu,
Nie siedzieć mnie w tym gmachu,
Nie dla mnie świat i szczęście,
Nie dla mnie już zamęście!”
„Córko – rzecze jej stary –
Nie masz zbrodni bez kary.
Lecz jeśli szczera skrucha,
Zbrodniarzów Pan Bóg słucha.
Znam ja tajnie wyroku,
Miłą ci rzecz obwieszczę;
Choć mąż zginął od roku,
Ja go wskrzeszę dziś jeszcze”.
„Co, co? jak, jak? mój ojcze!
Nie czas już, ach, nie czas!
To żelazo zabojcze
Na wieki dzieli nas!
Ach, znam, żem warta kary,
I zniosę wszelkie kary,
Byle się pozbyć mary.
Zrzekę się mego zbioru
I pójdę do klasztoru,
I pójdę w ciemny las.
Nie, nie wskrzeszaj, mój ojcze!
Nie czas już, ach, nie czas,
To żelazo zabojcze
Na wieki dzieli nas!”
Starzec westchnął głęboko
I łzami zalał oko,
Oblicze skrył w zasłonie,
Drżące załamał dłonie.

”Idź za mąż, póki pora,
Nie lękaj się upiora.
Martwy się nie ocuci,
Twarda wieczności brama;
I mąż twój nie powróci,
Chyba zawołasz sama”.
„Lecz jak pogodzić braci?
Kto weźmie, a kto straci?” –
”Najlepsza będzie droga
Zdać się na los i Boga.
Niechajże z ranną rosą
Pójdą i kwiecie zniosą.
Niech każdy weźmie kwiecie
I wianek tobie splecie,
I niechaj doda znaki,
Żeby poznać, czyj jaki,
I pójdzie w kościoł boży,
I na ołtarzu złoży.
Czyj pierwszy weźmiesz wianek,
Ten mąż twój, ten kochanek”.
Pani z przestrogi rada,
Już do małżeństwa skora,
Nie boi się upiora;
Bo w myśli swej układa
Nigdy w żadnej potrzebie
Nie wołać go do siebie.
I z tych układów rada,
Jak wpadła, tak wypada.
Bieży prosto do domu
Nic nie mówiąc nikomu.
Bieży przez łąki, przez gaje,
I bieży. i staje,

I staje, i myśli, i słucha:
Zda się, że ją ktoś goni
I że coś szepce do niej,
Wokoło ciemność głucha;
„To ja, twój mąż, twój mąż!”
I staje, i myśli, i słucha,
Słucha, zrywa się, bieży,
Włos się na głowie jeży,
W tył obejrzeć się lęka,
Coś wciąż po krzakach stęka,
Echo powtarza wciąż:
”To ja, twój mąż, twój mąż!”
Lecz zbliża się niedziela.
Zbliża się czas wesela.
Zaledwie słońce wschodzi,
Wybiegają dwaj młodzi.
Pani, śród dziewic grona
Do ślubu prowadzona,
Wystąpi śród kościoła
I bierze pierwszy wianek,
Obnosi go dokoła;
”Oto w wieńcu lilije,
Ach, czyjeż to są, czyje?
Kto mój mąż, kto kochanek?”
Wybiega starszy brat,
Radość na licach płonie,
Skacze i klaszcze w dłonie:
”Tyś moja, mój to kwiat!
Między liliji kręgi
Uplotłem wstążek zwój,
To znak, to moje wstęgi!
To mój, to mój, to mój!”

„Kłamstwo! – drugi zawoła –
Wyjdźcie tylko z kościoła,
Miejsce widzieć możecie,
Kędy rwałem to kwiecie.
Rwałem na łączce w gaju,
Na grobie przy ruczaju,
Okażę grób i zdrój,
To mój, to mój, to mój!”
Kłócą się źli młodzieńce;
Ten mówi, ten zaprzecza;
Dobyli z pochew miecza;
Wszczyna się srogi bój,
Szarpią do siebie wieńce:
”To mój, to mój, to mój!”
Wtem drzwi kościoła trzasły,
Wiatr zawiał, świece zgasły,
Wchodzi osoba w bieli.
Znany chód, znana zbroja,
Staje, wszyscy zadrżeli,
Staje, patrzy ukosem,
Podziemnym woła głosem:
”Mój wieniec i ty moja!
Kwiat na mym rwany grobie,
Mnie, księże, stułą wiąż;
Zła żono, biada tobie!
To ja. twój mąż, twój mąż!
Źli bracia, biada obu!
Z mego rwaliście grobu,
Zawieście krwawy bój.
To ja, twój mąż, wasz brat,
Wy moi, wieniec mój,
Dalej na tamten świat!”

Wstrzęsła się cerkwi posada,
Z zrębu wysuwa się zrąb,
Sklep trzeszczy, głąb zapada,
Cerkiew zapada w głąb.
Ziemia ją z wierzchu kryje,
Na niej rosną lilije,
A rosną tak wysoko,
Jak pan leżał głęboko.
Adam Mickiewicz, Lilije, [w:] tegoż, Wybór poezyj, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 166–178.

Ćwiczenie 4.1
Przedstaw bohaterów ballady.
Ćwiczenie 4.2
Wyjaśnij, jaką funkcję w utworze pełnią tytułowe lilie. Co symbolizują ołtarz i scena ułożenia
kwiatów na nim?
Ćwiczenie 4.3
Własnymi słowami zapisz morał ballady.
Ćwiczenie 4.4
Przygotuj tezy do artykułu o etycznym znaczeniu przesłań Ballad i romansów Adama
Mickiewicza.

Król olch
Johann Wolfgang Goethe

“

Król olch
Noc padła na las, las w mroku spał,
Ktoś nocą lasem na koniu gnał.
Tętniło echo wśród olch i brzóz,
Gdy ojciec syna do domu wiózł.
– Cóż tobie, synku, że w las patrzysz tak?
Tam ojcze, on, król olch, daje znak,
Ma płaszcz, koronę i biały tren.
– To mgła, mój synku, albo sen.
„Pójdź chłopcze w las, w ten głuchy las!
Wesoło będzie płynąć czas.
Przedziwne czary roztoczę w krąg,
Złotolitą chustkę dam ci do rąk”.
– Czy słyszysz, mój ojcze, ten głos w gęstwinie drzew?
To król mnie wabi, to jego śpiew.
– To wiatr, mój synku, to wiatru głos,
Szeleści olcha i szumi wrzos.
„Gdy wejdziesz, chłopcze w ten głuchy las,
Ujrzysz me córki przy blasku gwiazd.
Moje córki nucąc pląsają na mchu,
A każda z mych córek piękniejsza od snu”.
– Czy widzisz, mój ojcze, tam tańczą wśród drzew
Srebrne królewny, czy słyszysz ich śpiew?
– O, synku mój, to księżyc tak lśni,
To księżyc tańczy wśród czarnych pni.
„Pójdź do mnie, mój chłopcze, w głęboki las!
Ach, strzeż się, bo wołam już ostatni raz!”
– Czy widzisz, mój ojcze, król zbliża się tu,
Już w oczach mi ciemno i brak mi tchu.

– Więc ojciec syna w ramionach swych skrył
I konia ostrogą popędził co sił.
Nie wiedział, że syn skonał mu już
W tym głuchym lesie wśród olch i brzóz.
Król olch
Ćwiczenie 5.1
Na podstawie utworu Johanna Wolfganga Goethego wymień cechy ballady.
Ćwiczenie 5.2
Scharakteryzuj bohaterów tekstu, zwracając uwagę na ich emocje.
Ćwiczenie 6
Wskaż miejsca, w których narrator się ujawnia. Czemu to służy w tekście?
Ćwiczenie 7
Opisz scenerię i nastrój utworu.
Ćwiczenie 8
Wyjaśnij, jaką rolę w budowaniu nastroju odgrywa obraz przyrody.
Ćwiczenie 9
Opisz uczucia i emocje ojca oraz chorego dziecka. Przywołaj odpowiednie cytaty. Zastanów
się, czy ballada Król olch wpisuje się w spór klasyków z romantykami.
Ćwiczenie 10
Opisz ilustrację Moritza Schwinda (ok. 1817 rok) do utworu Król Olch.

Król elfów
Moritz von Schwind, Król elfów, 1917, ilustracja, licencja: CC 0

Franciszek Schubert
Ćwiczenie 11.1
Znajdź w internecie kompozycję Franciszka Schuberta (op.1 D 328 z r. 1815) do tekstu
Johanna Wolfganga Goethego Król Olch i jej wysłuchaj.
Ćwiczenie 11.2
Nazwij emocje, jakie wywołuje w tobie utwór Franciszka Schuberta.

Zadaniowo

Ćwiczenie 12.1
Uwspółcześnijcie wydarzenia przedstawione w Romantyczności Adama Mickiewicza oraz
język ballady: przygotujcie scenkę teatralną, w której pojawi się temat uczuć, postać
dziewczyny oszalałej z miłości oraz konﬂikt pokoleń. Uwzględnijcie emocjonalny charakter
wypowiedzi: zdania pytające, wykrzyknikowe, rozbitą składnię, chaos myśli.
Ćwiczenie 12.2
Stwórz listę romantycznych założeń, które realizuje w swych balladach Adam Mickiewicz.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Samotność wędrowca w Stepach akermańskich
Adama Mickiewicza

Burza w skalistych górach
Albert Bierstadt , Burza w skalistych górach, 1866, olej na płótnie, Brooklyn Museum, domena publiczna

Bohatera romantycznego charakteryzują wędrowanie i samotność. Podróże stwarzały
możliwość poznawania innych światów oraz zgłębiania własnej natury i zrozumienia
siebie. Dla romantyka wielką inspirację stanowiła kultura Wschodu – ze względu na
egzotykę obyczajową, osobliwości natury oraz specyﬁczną ﬁlozoﬁę życia. Fascynacja
Wschodem to także oczarowanie dumnym człowiekiem żyjącym w tym rejonie oraz
zachwyt nad jego wolnością.
Już wiesz
1) Przygotuj informacje na temat położenia geograﬁcznego, ukształtowania terenu
i klimatu Półwyspu Krymskiego (uwzględnij np. egzotyczne nazwy własne miejscowości,
nazwy pasm górskich itp.).
2) Przypomnij, czym był romantyczny orientalizm.
3) Przygotuj słowa klucze związane z pojęciami 'pielgrzym' i 'romantyczna natura'.
4) Zbierz informacje na temat podróżowania we współczesnym świecie.
5) Przypomnij informacje o sonecie jako gatunku literackim.

Sonety krymskie
Sonety krymskie to cykl 18 wierszy. Ukazał się w 1826 roku w Moskwie. Stanowi poetyckie
świadectwo podróży Adama Mickiewicza na Krym w 1825 roku. Po procesie ﬁlomatów
poeta zamieszkał w Odessie. Wybrał się na Krym w towarzystwie przyjaciół, m.in. Karoliny
Sobańskiej, Jana Witta i Henryka Rzewuskiego. Odwiedził miejsca, które wprowadził do
swoich utworów, czyli: Bakczysaraj, Bajdary, Czufut‐Kale, Ałusztę, okolice Ajudahu.
Fascynująca podróż do krainy Orientu stała się wielką inspiracją poetycką, potraktowana
została jednak w utworach dość swobodnie, dzięki czemu stała się przede wszystkim
świadectwem opisu wrażeń i emocji Pielgrzyma podróżującego po Krymie.
Utwory cyklu nie zostały ułożone zgodnie z trasami turystycznymi, ale według wrażeń, jakie
wywoływały miejsca oglądane przez poetę. Pierwsza grupa utworów to sonety o tematyce
morskiej, inna sięga do wizerunku stolicy chanów, czyli Bakczysaraju: przywołuje dawną
potęgę i wprowadza rozważania o ludzkim szczęściu. Jeszcze inna grupa sonetów ukazuje
opisy gór i reﬂeksje z nimi związane.


Pałac chanów krymskich w Bakczysaraju, 1830
1830, licencja: CC 0

Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Adam Mickiewicz, Stepy akermańskie, czyta Jan Dravnel
domena publiczna

www.wolnelektury.pl Adam Mickiewicz, Stepy akermańskie, czyta Jan Dravnel Źródło:
www.wolnelektury.pl, domena publiczna.

“

Adam Mickiewicz

Stepy akermańskie
Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.
Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;
Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi;
Tam z dala błyszczy obłok – tam jutrzenka wschodzi;
To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu.
Stójmy! – jak cicho! – słyszę ciągnące żurawie,
Których by nie dościgły źrenice sokoła;
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,
Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.
W takiej ciszy – tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy. – Jedźmy, nikt nie woła.
Adam Mickiewicz, Stepy akermańskie, [w:] tegoż, Wybór poezyj, t. 2, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 80–81.

Ćwiczenie 1.1
Wskaż, jakich środków stylistycznych poeta używa, aby przedstawić przestrzeń, w której się
znajduje.
Ćwiczenie 1.2
Jaką funkcję pełni w utworze oksymoron „suchy ocean”?

Ćwiczenie 1.3
Omów na czym polega w wierszu dynamika opisu. Wypisz z wiersza czasowniki dotyczące
ruchu oraz wyrazy dźwiękonaśladowcze.
Ćwiczenie 1.4
Zacytuj fragmenty sonetu świadczące o bezkresie stepu oraz określenia małości i zagubienia
w nim człowieka i jego niepewności.
Ćwiczenie 1.5
Scharakteryzuj przyrodę przedstawioną w sonecie.
Ćwiczenie 1.6
Czy wrażliwy wędrowiec korzysta z jej znaków?
Ćwiczenie 1.7
Objaśnij symbolikę węża. Jaką rolę pełni on w utworze?
Ćwiczenie 1.8
Zastanów się nad pojęciem nostalgii i zinterpretuj ostatnie dwa wersy utworu, biorąc pod
uwagę stan psychiczny wędrowca.

Cisza morska

“

Adam Mickiewicz

Cisza morska
Na wysokości Tarkanut

Już wstążkę pawilonu wiatr zaledwie muśnie,
Cichemi gra piersiami rozjaśniona woda;
Jak marząca o szczęściu narzeczona młoda,
Zbudzi się, aby westchnąć, i wnet znowu uśnie.
Żagle, na kształt chorągwi gdy wojnę skończono,
Drzemią na masztach nagich; okręt lekkim ruchem
Kołysa się, jak gdyby przykuty łańcuchem;
Majtek wytchnął, podróżne rozśmiało się grono.
O morze! pośród twoich wesołych żyjątek
Jest polip, co śpi na dnie, gdy się niebo chmurzy,
A na ciszę długiemi wywija ramiony.
O myśli! w twojej głębi jest hydra pamiątek,
Co śpi wpośród złych losów i namiętnej burzy;
A gdy serce spokojne, zatapia w niem szpony.
Adam Mickiewicz, Cisza morska, [w:] , Wybór poezyj, t. 2, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 83–84.

Ćwiczenie 2.1
Wskaż elementy, które świadczą o tematyce marynistycznej utworu.
Ćwiczenie 2.2
Uzasadnij twierdzenie, że w wierszu da się zaobserwować przewagę elementów lirycznych nad
epickimi i opisowymi.
Ćwiczenie 2.3
Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że głównym środkiem stylistycznym kształtującym sonet
Cisza morska jest kontrast? Uzasadnij swoje zdanie, analizując tekst.
Ćwiczenie 2.4
Określ funkcję, jaką pełni w tekście upersoniﬁkowane morze. Jakie znaczenie może mieć
porównanie morza do „uśpionej kobiety”?

Ćwiczenie 2.5
Wymień środki obrazowania poetyckiego, których używa poeta, aby ukazać dwoistość natury.
Ćwiczenie 2.6
Zinterpretuj określenie „hydra pamiątek” w kontekście utraconej ojczyzny.
Ćwiczenie 2.7
Zacytuj z tekstu fragmenty zawierajace apostrofę do morza, apostrofę do myśli oraz paralelizm
składniowy.

Bakczysaraj w nocy

“

Adam Mickiewicz

Bakczysaraj w nocy
Rozchodzą się z dżamidów pobożni mieszkańce
Odgłos izanu w cichym gubi się wieczorze,
Zawstydziło się licem rubinowem zorze,
Srebrny król nocy dąży spocząć przy kochance.
Błyszczą w haremie niebios wieczne gwiazd kagańce
Śród nich po saﬁrowym żegluje przestworze
Jeden obłok, jak senny łabędź na jeziorze,
Pierś ma białą, a złotem malowane krańce.
Tu cień pada z menaru i wierzchu cyprysa,
Dalej czernią się kołem olbrzymy granitu,
Jak szatany, siedzące w dywanie Eblisa

Pod namiotem ciemności; niekiedy z ich szczytu
Budzi się błyskawica i pędem Farysa
Przelatuje milczące pustynie błękitu.
Adam Mickiewicz, Bakczysaraj w nocy, [w:] , Wybór poezyj, t. 2, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 93–94.

Ćwiczenie 3.1
Opisz Bakczysaraj widziany nocą.
Ćwiczenie 3.2
Wypisz z tekstu orientalizmy. W zdaniach zredagowanych przez Ciebie zastąp je polskimi
odpowiednikami.
Ćwiczenie 3.3
Zwróć uwagę na zastosowane personiﬁkacje. Określ ich funkcję w utworze.

“

Alina Witkowska

Romantyzm
W *Sonetach krymskich,*stanowiących efekt podróży krajoznawczej
odbytej przez Mickiewicza latem r. 1825, spotykamy […] bohatera
obarczonego bagażem pamięci i skazanego na podwójną samotność:
intymno‐uczuciową, i wygnańca oderwanego od rodzinnego kraju;
toteż bohater Sonetów krymskich jest typem bajronicznym, gorzko
doświadczonym, któremu stale towarzyszy pamięć utraconej
przeszłości. W tej roli najpełniej prezentuje go sonet Burza: to
samotny podróżny nie znający lęku, który nie umie się modlić i nie
ma kogo żegnać. Także sonety Cisza morska […] czy Bajdary
dopełniają ów portret samotnika głównym motywem jego duchowej
egzystencji: cierpiącą świadomością udręczoną przez „hydrę
pamiątek”. Dlatego jedno z wcieleń bohatera sonetów - Podróżny jest romantycznym wojażerem o „chorym” sercu i duszy poddanej
torturze pamięci. Ale ten Podróżny jest także turystą, który zachował

poznawczą ciekawość świata i chłonne oko, postrzegające fenomeny
natury oraz krajobrazy najzupełniej nowe, o olśniewającej urodzie. To
będące w stałym natarciu oko kształtuje jedną z uderzających
właściwości *Sonetów krymskich –*eksplozję spojrzenia i próby
sprostania mu opisem literackim. W Sonetach bowiem zaczyna się
formować Mickiewiczowska zasada „widzę i opisuję” […]. W tym
niewielkim cyklu sonetów pojawią się utwory całkowicie nasycone
opisowością oraz warianty tych samych obiektów będących
przedmiotem opisu, oglądanych wszakże z innej perspektywy bądź
w odmiennym oświetleniu (Bakczysaraj, Bakczysaraj w nocy, Ałuszta

w dzień, Ałuszta w nocy). W Sonetach krymskich znajduje
potwierdzenie ogólniejsza teza dotycząca estetyki pejzażu
romantycznego, który – w opozycji do klasycyzmu – jest oparty na
konkrecie, charakterystyczności, na poszanowaniu odrębności
utrwalonej w naturze i percypowanej przez czujne oko patrzącego.
Bohater sonetów jest przecież nie tylko Podróżnym o zatrutej duszy
i fenomenalnym oku, jest on także Pielgrzymem. Tak właśnie nazywa
się go w sonetach Pielgrzym i Droga nad przepaścią w Czufut–Kale
[…].
Pielgrzym jako romantyczny ﬁlozof natury ujawnia swą obecność
przede wszystkim w sonecie Droga nad przepaścią w Czufut–Kale.
Jest on przeciwieństwem swego rozsądnego przewodnika Mirzy,
który nie radzi zapuszczać się w badanie niezgłębionych otchłani
bytu. Pielgrzyma cechuje i maksymalizm poznawczy, i śmiałość,
i niepohamowane pragnienie przeniknięcia tajemnic istnienia. To
cechy romantycznych ﬁlozofów natury, zwłaszcza ﬁlozofujących
poetów w typie Novalisa. Dlatego też Pielgrzym decyduje się rzucić
spojrzenie na metaforycznie nazwaną drugą stronę bytu:
”Mirzo, a ja spojrzałem! Przez świata szczeliny
Tam widziałem – com widział, opowiem – po śmierci,
Bo w żyjących języku nie ma na to głosu”.
Alina Witkowska, Romantyzm, Warszawa 2000, s. 269–271.

Ćwiczenie 4.1
Wykorzystując przywołane sonety, odpowiedz na pytanie: jakie elementy, mimo wielkiej
różnorodności przedmiotowej (step, morze, góry, przepaści, skały) oraz zróżnicowania postaw
podmiotowych („wielość wrażeń i różność nastrojów”), spajają zbiór Sonetów krymskich?
W czym tkwi jednolitość cyklu?
Ćwiczenie 4.2
Pracując w grupach, wynotujcie z podanych sonetów słowa klucze, które składają się na obraz
Pielgrzyma i Mirzy.
Ćwiczenie 4.3
Określ, w jakiej atmosferze utrzymana jest wypowiedź Sonetów krymskich.
Ćwiczenie 4.4
Zastanów się, czy ton tej wypowiedzi można określić jako podniosły. Podaj przykłady
z utworów.
Ćwiczenie 4.5
Wymień środki stylistycznej, jakich poeta używa do opisu przestrzeni Krymu.
Ćwiczenie 4.6
Zwróć uwagę na zjawisko instrumentacji głoskowej.
Deﬁnicja: Instrumentacja głoskowa
Celowe uformowanie głoskowej warstwy wypowiedzi dla nadania jej szczególnych
walorów brzmieniowych i semantycznych. Pewne głoski powtarzają się w niej z większą
niż przeciętna częstotliwością, w bliskim sąsiedztwie lub w określonym porządku, np.
aliteracja, echolalia, rym, inne zaś występują rzadziej i w rozproszeniu, a w wyjątkowych
wypadkach zostają całkowicie wyeliminowane”.

Do odmian instrumentacji głoskowej należą także: onomatopeja, stylizacja brzmieniowa
i symbolizm dźwiękowy.
Ćwiczenie 5.1
Niektóre głoski powtarzane z dużą częstotliwością tworzą szczególny rodzaj brzmienia tekstu,
np. w sonecie Burza pojawia się często następująca po sobie szumiąca głoska „sz” oraz głoski
dźwięczne „r” i „ż”. Wyjaśnij, w jaki sposób określają one nastrój utworu i na jakie zjawiska
atmosferyczne wskazują.
Ćwiczenie 5.2
Znajdź przykłady instrumentacji głoskowej w pozostałych sonetach.
Ćwiczenie 5.3
Przygotuj argumenty (konkretne, rzeczowe i zhierarchizowane do artykułu na temat: Sonety

krymskie Adama Mickiewiecza to mowa uczuć i przynależą one do liryki roli.
Deﬁnicja: Liryka roli
to odmiana liryki, w której postać mówiąca identyﬁkuje się z postacią wykreowaną
w utworze. Zabieg ten ma pomóc w opisie odczuwania świata przez tę postać oraz
w charakterystyce jej mentalności.
Ćwiczenie 6
Scharakteryzuj koloryt lokalny rejonów Krymu opisywanych przez poetę. Wynotuj z utworów
przykłady obrazowania poetyckiego, wpływającego na romantyczny nastrój, w tym m.in.
tajemniczość i grozę. Zwróć uwagę na sonety, w których pojawiają się określenia barw oraz
światła.

Farys

“

Adam Mickiewicz

Farys . Kasyda na cześć emira Tadż‐ul‐Fechra
ułożona. Janowi Kozłow na pamiątkę przypisana
Jak łódź wesoła, gdy uciekłszy z ziemi,
Znowu po modrym zwija się krysztale,
I pierś morza objąwszy wiosły lubieżnemi,
Szyją łabędzią buja ponad fale:
Tak Arab, kiedy rumaka z opoki
Na obszar pustyni strąca,
Gdy kopyta utoną w piaszczyste potoki
Z głuchym szumem, jak w nurtach wody stal gorąca.
Już płynie w suchym morzu koń mój i rozcina
Sypkie bałwany piersiami delﬁna.
[…]
Pędź, latawcze białonogi!
Góry z drogi, lasy z drogi!
Daremnie palma zielona
Z cieniem i owocem czeka:
Ja się wydzieram z jej łona,
Palma ze wstydem ucieka,
Kryje się w głębi oazy
I szmerem liści z mojej dumy się uśmiecha.
Owdzie granic pustyni pilnujące głazy
Dziką na Beduina poglądają twarzą,
Kopyt końskich ostatnie podrzeźniając echa,
Taką za mną groźbą gwarzą:
«O szalony! gdzie on goni!
Tam od ostrych słońca grotów
Głowy jego nie uchroni,
Ni palma zielonowłosa,

Ni białe łono namiotów,
Tam jeden namiot — niebiosa.
Tylko skały tam nocują,
Tylko gwiazdy tam koczują».
[…]
Pędzę i podwajam razy.
Spojrzałem, aż dumne głazy
Zostały z dala ode mnie,
Uciekają rzędem długim,
Kryją się jeden za drugim.
[…]
Wtenczas obłok zachodni wyrwał się spod słońca,
Gonił mię białym skrzydłem po błękitnym sklepie
On w niebie za takiego chciał uchodzić gońca,
Jakim ja byłem na stepie!
Nad głową moją zawisnął,
Taką groźbę za mną świsnął:
«O szalony! gdzie on goni!
Tam pragnienie piersi stopi,
Obłok deszczem nie odkropi
Osypanej kurzem skroni;
Strumień na błoniu jałowem
Nie ozwie się srebrnym słowem,
Rosa, nim na ziemię spadnie,
Wiatr ją głodny w lot rozkradnie».
Daremnie grozi! pędzę i podwajam razy;
Obłok strudzony zaczął po niebie się słaniać,
Coraz niżej głowę skłaniać;
Potem oparł się na głazy.
A gdym oczy raz jeszcze ze wzgardą obrócił,

Jużem o całe niebo w tyle go porzucił.
Widziałem z twarzy, co on w sercu knował:
Zaczerwienił się od złości,
Oblał się żółcią zazdrości,
Na koniec jak trup sczerniał i w górach się schował.
Pędź, latawcze białonogi,
Sępy z drogi, chmury z drogi!
Teraz oczy kręgiem słońca
Okręciłem koło siebie.
I na ziemi, i na niebie
Już nie było za mną gońca.
Tu natura snem ujęta
Nigdy ludzkich stóp nie słyszy,
Tu żywioły drzemią w ciszy,
Jak niepłoszone zwierzęta,
Których stado nie ucieka,
Widząc pierwszą twarz człowieka.
Przebóg! Ja tu nie pierwszy! Śród piaszczystej kępy
Oszańcowane świecą się zastępy,
Czy błądzą, czy z zasadzki czatują na łupy?
Jeźdce w bieli i konie straszliwej białości!
Przybiegam — stoją; wołam — milczą; to są trupy!
Starożytna karawana
Wiatrem z piasku wygrzebana!
Na skieletach wielbłądów siedzą jeźdców kości.
Przez jamy, gdzie były oczy,
Przez odarte z ciała szczęki
Piasek strumieniem się toczy
I złowrogie szemrze jęki:
«Beduinie opętany!

Gdzie lecisz? tam huragany!»
Ja pędzę, ja nie znam trwogi.
Pędź, latawcze białonogi!
Trupy, huragany z drogi!
Huragan, z afrykańskich pierwszy wichrzycieli,
Przechadzał się samotny po żwiru topieli.
Obaczył mię z daleka, wstrzymał się i zdumiał,
I kręcąc się na miejscu, tak do siebie szumiał:
«Co tam za jeden z wichrów, moich młodszych braci,
Tak poziomego lotu, nikczemnej postaci,
Śmie deptać lądy, którem w dziedzictwie osiągnął?»
Ryknął i ku mnie w kształcie piramidy ciągnął.
Widząc, żem był śmiertelny i nieustraszony,
Ze złości ląd nogą trącił,
Całą Arabiją zmącił
I jak gryf ptaka porwał mnie w swe szpony.
[…]
Ja zrywam się, walczę śmiało,
Targam jego członków kłęby,
Ćwiertuję piaszczyste ciało,
Gryzę go wściekłymi zęby.
Huragan chciał z mych ramion w niebo uciec słupem:
Nie wydarł się; w pół ciała zerwał się i runął,
Deszczem piasku z góry lunął
I legł u nóg mych długim jak wał miejski trupem.
Odetchnąłem! ku gwiazdom spoglądałem dumnie;
I wszystkie gwiazdy, oczyma złotemi,
Wszystkie poglądały ku mnie;
Bo oprócz mnie nie było nikogo na ziemi.

Jak tu mile oddychać piersiami całemi!
Oddycham pełno! szeroko!
Całe powietrze w Arabistanie
Ledwo mi na oddech stanie.
Jak tu mile poglądać oczyma całemi!
Wytężyło się me oko
Tak daleko! tak szeroko!
Że więcej świata zasięga,
Niż jest w kole widnokręga.
Jak miło się wyciągnąć ramiony całemi!
Wyciągnąłem ku światu ramiona uprzejme,
Zda się, że go ze wschodu na zachód obejmę.
Myśl moja ostrzem leci w otchłanie błękitu,
Wyżej, wyżej i wyżej, aż do niebios szczytu.
Jak pszczoła topiąc żądło i serce z nim grzebie,
Tak ja za myślą duszę utopiłem w niebie!
Adam Mickiewicz, Farys . Kasyda na cześć emira Tadż-ul-Fechra ułożona. Janowi Kozłow na pamiątkę przypisana, [w:] ,
Wybór poezyj, t. 2, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 188–196.

January Suchodolski, Farys, 1836

January Suchodolski, 1836, olej na płótnie, licencja: CC 0[online], dostępny w internecie:
h ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Farys.jpg [dostęp 15.10.2015 r.]

Ćwiczenie 7.1
Narysujcie mapę myśli Mickiewiczowskiego Farysa. Jakie miejsce zajmie w niej „wolność”?
Ćwiczenie 7.2
Wynotujcie pojawiające się w utworze poetyckie obrazy: podróży, pustyni, obłoku, konia,
gwiazdy, nieba, przestrzeni, ciała, zwycięstwa, serca, nieba, wzroku, walki, wiatru, trupa,
ducha. Jaką pełnią one funkcję w tekście?
Ćwiczenie 7.3
Scharakteryzuj pisemnie warstwę językową poematu.
Ćwiczenie 7.4
Napisz rozprawkę na temat: Bohater literacki romantyzmu – człowiek samowystarczalny,
spełniony w świecie czy samotnik i postać tragiczna? Rozważ problem i uzasadnij swoje
stanowisko odwołując się do Farysa Adama Mickiewicza i innych wybranych tekstów kultury.
Sens pędu Farysa ujmowano różnorodnie. Bohatera poematu interpretowano alegorycznie
i jak pisze Józef Kallenbach – „przez szkła najrozmaitsze”.

“

Józef Kallenbach

Adam Mickiewicz
P. Chmielowski widział w Farysie rycerza nowej idei, dążącego
wytrwale, pomimo nawału przeszkód, do urzeczywistnienia swych
planów – a więc upatrywał w poemacie ideę szlachetną.
Równocześnie B. Prus […] widział w Farysie materiał na bohatera,
który marnuje się i jest awanturnikiem […] i jest wcieleniem
najbardziej krańcowego indywidualizmu, a jego idea – ideą próżniaka
awanturnika”. Farys to „wielki obraz duszy płomiennej i energicznej
w zapasach z potęgą żywiołów rozpętanych”.

Józef Kallenbach, Adam Mickiewicz, t. 1, s. 403–404.

Zadaniowo
Ćwiczenie 8.1
Na podstawie znanych ci utworów należących do cyklu Sonety krymskie oraz innych tekstów
kultury, np. obrazów, scharakteryzuj pojęcie 'orientalizm' jako genezę reﬂeksji o życiu.
Ćwiczenie 8.2
Wybierz dowolne dwa sonety Adama Mickiewicza i napisz ich analizę i interpretację
porównawczą. Wybierając teksty. Pamiętaj, aby dostrzec w nich podobieństwa i różnice.
Ćwiczenie 8.3
W liście do koleżanki lub kolegi zinterpretuj stwierdzenie Stanisława Szczepanowskiego:
„Farys to alegoria podróży przez życie, która się kończy zwycięstwem”. Podaj inne przykłady
z literatury ilustrujące to stwierdzenie.
Ćwiczenie 8.4
Zastanów się, czy Farys jest poematem o odwadze. Przygotuj głos w dyskusji na ten temat.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

„Gniewny wiersz” o „duszy anielskiej” i „czerepie
rubasznym” – Grób Agamemnona Juliusza
Słowackiego

Orszak pogrzebowy Agamemnona
Louis Jean Desprez, Orszak pogrzebowy Agamemnona, 1787, akwarela i gwasz, Los Angeles County Museum of Art, domena
publiczna

Aby zinterpretować współczesne wydarzenia, często sięgamy do przeszłości. Szukamy
podobieństw i różnic: porównywalnych mechanizmów postępowania, strategii działania,
zagrożeń, korzyści, pouczeń. Przywołujemy autorytety, wymieniamy postacie, które
mogłyby dzisiaj stanowić wzór do naśladowania. Bohaterem jednego z wierszy Juliusza
Słowackiego jest Leonidas. Dzielny wódz Spartan w 480 roku p.n.e. z 300 żołnierzami
z wielkim poświęceniem bronił wąwozu termopilskiego przed wielotysięczną armią perską
dowodzoną przez Kserksesa. Leonidas nie zwyciężył – zginął w bitwie, stał się jednak
prawdziwym symbolem bohaterstwa. Pamięć o nim trwa do dziś. W miejscu jego śmierci na
kamieniu wyryto napis: Przechodniu, powiedz Sparcie, że leżymy tutaj posłuszni jej
prawom.
Już wiesz
1) Korzystając z różnych źródeł (np. ze słowników i encyklopedii lub sprawdzonych
internetowych baz danych), przygotuj informacje na temat następujących postaci
i miejsc starożytnej Grecji: Agamemnon, Atryda, Homer, Elektra, Arachne, Termopile,
Cheronea, Leonidas, Dejanira, Styks, Eumenida, Prometeusz.

2) Zgromadź zdjęcia Grecji. Przygotuj się do wypowiedzi wyjaśniającej, które miejsca
warto zobaczyć i dlaczego.

Grób Agamemnona
Grób Agamemnona to utwór Juliusza Słowackiego. Wiersz powstał w 1839 roku i był częścią
pieśni VIII poematu Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu.
W czasie podróży po Grecji poeta dotarł do miejsca, które wówczas uważane było za
grobowiec Agamemnona – króla Argos i Myken, naczelnego wodza wojsk greckich w czasie
wojny z Troją. Gigantyczna budowla była nakryta największą kopułą świata aż do II wieku,
kiedy to w Rzymie powstał Panteon. Z czasem, po badaniach archeologicznych, okazało się,
że miejsce to nie jest grobem Agamemnona, lecz tzw. skarbcem Atreusza. Grobowiec został
obrabowany, jednak część budowli (np. fragmenty reliefów i ozdobnych kolumn) znajduje
się obecnie w Muzeum Brytyjskim w Londynie).
Poeta, zafascynowany twórczością Homera i samą Iliadą, zwiedzając tajemnicze miejsce
pochówku greckiego wodza, urzeczony ciszą i śladami przeszłości, zaczyna snuć
egzystencjalne i ﬁlozoﬁczne reﬂeksje o wielkich ludziach, wspaniałych czynach i ich
przemijaniu. W pierwszej części utworu nawiązuje do swojej twórczości, jej znaczenia
i niezrozumienia przez czytelników. Cześć druga utworu, choć odwołuje się do wspomnień
o Termopilach i Cheronei, ukazuje obraz Polski. Poeta przedstawia polskie społeczeństwo,
ale głównie kreśli wizerunek polskiej szlachty.

Skarbiec Atreusza
Adam Carr, Skarbiec Atreusza, licencja: CC BY-SA 3.0

Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona, czyta Agnieszka Podsiadlik
domena publiczna

Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona, czyta Agnieszka Podsiadlik Juliusz Słowacki, Grób
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Juliusz Słowacki

Grób Agamemnona
I
Niech fantastycznie lutnia nastrojona,
Wtóruje myśli posępnej i ciemnej –
Bom oto wstąpił w grób Agamemnona.
I siedzę cichy w kopule podziemnej,
Co krwią Atrydów zwalana okrutną.
Serce zasnęło, lecz śni. – Jak mi smutno!
II
O! jak daleko brzmi ta harfa złota,
Której mi tylko echo wieczne słychać!
Druidyczna z głazów wielkich grota;
Gdzie wiatr przychodzi po szczelinach wzdychać
I ma Elektry głos – ta bieli płótno
I odzywa się z laurów: jak mi smutno!
[…]
V
O! cichy jestem jak wy! o Atrydzi!
Których popioły śpią pod świerszczów strażą –
Ani mię teraz moja małość wstydzi,
Ani się myśli tak jak orły ważą.

Głęboko jestem pokorny i cichy
Tu, w tym grobowcu sławy, zbrodni, pychy! –
VI
Nad drzwiami grobu, na granitu zrębie
Wyrasta dąbek w trójkącie z kamieni:
Posadziły go wróble lub gołębie,
I listkami się czarnemi zieleni –
I słońca w ciemny grobowiec nie puszcza;
Zerwałem jeden liść z czarnego kuszcza.
VII
Nie bronił mi go żaden duch ni mara,
Ani w gałązkach jęknęło widziadło;
Tylko się słońcu stała większa szpara,
I wbiegło złote, i do nóg mi padło.
Z razu myślałem, że ten co się wdziera
Blask, była struna to z harfy Homera –
VIII
I wyciągnąłem rękę na ciemności
By ją ułowić i napiąć i drżącą
Przymusić do łez, i śpiewu, i złości
Nad wielkiem niczem grobów – i milczącą
Garstką popiołów: ale w mojem ręku
Ta struna drgnęła i pękła bez jęku.
IX
Tak więc – to los mój, na grobowcach siadać
I szukać smutków błahych, wiotkich, kruchych.
To los mój, senne królestwa posiadać,
Nieme mieć harfy i słuchaczów głuchych –
Albo umarłych – i tak pełny wstrętu –
Na koń! chcę słońca i wichru, tętentu!
[…]

XI
Na Termopilach? – Nie, na Cheronei
Trzeba się znowu załamać koniowi;
Bo jestem z kraju, gdzie widmo nadziei
Dla małowiernych serc, podobne snowi.
Więc jeśli koń mój w biegu się przestraszy,
To tej mogiły, co równa jest – naszej…
XII
Mnie od mogiły termopilskiej gotów
Odgonić legjon umarłych Spartanów;
Bo jestem z kraju smutnego Ilotów ,
Z kraju – gdzie rozpacz nie sypie kurhanów !
Z kraju – gdzie zawsze, po dniach nieszczęśliwych,
Zostaje smutne pół – rycerzy – żywych.
XIII
Na Termopilach ja się nie odważę
Osadzić konia w wąwozowym szlaku,
Bo tam być muszą tak patrzące twarze,
Że serce kruszy wstyd – w każdym Polaku.
Ja tam nie będę stał przed Grecji duchem –
Nie – pierwej skonam, niż tam iść – z łańcuchem!
XIV
Na Termopilach – jaką bym zdał sprawę,
Gdyby stanęli męże nad mogiłą?
I pokazawszy mi swe piersi krwawe:
Potem spytali wręcz: – «Wielu was było?» –
Zapomnij, że jest długi wieków przedział –
Gdyby spytali tak – cóż bym powiedział?!
XV
Na Termopilach, bez złotego pasa,
Bez czerwonego leży trup kontusza –

Ale jest nagi trup Leonidasa,
Jest w marmurowych kształtach piękna dusza:
I długo płakał lud takiej oﬁary,
Ognia wonnego, i rozbitej czary.
XVI
O Polsko! póki ty duszę anielską
Będziesz więziła w czerepie rubasznym;
Póty kat będzie rąbał twoje cielsko,
Póty nie będzie twój miecz zemsty strasznym!
Poty mieć będziesz hyjenę na sobie–
I grób – i oczy otworzone w grobie.
XVII
Zrzuć do ostatka te płachty ohydne,
Tę – Dejaniry palącą koszulę:
A wstań jak wielkie posągi bezwstydne,
Naga – w styksowym wykąpana mule!
Nowa – nagością żelazną bezczelna –
Niezawstydzona niczem – nieśmiertelna!
[…]
XIX
Polsko! lecz ciebie błyskotkami łudzą!
Pawiem narodów byłaś i papugą;
A teraz jesteś służebnicą cudzą –
Choć wiem, że słowa te nie zadrżą długo
W sercu – gdzie nie trwa myśl nawet godziny:
Mówię – bom smutny – i sam pełen winy!
XX
Przeklnij! – lecz ciebie przepędzi ma dusza,
Jak Eumenida przez wężowe rózgi.
Boś ty, jedyny syn Prometeusza –
Sęp ci wyjada nie serce – lecz mózgi.

Choć Muzę moją w twojej krwi zaszargam,
Sięgnę do wnętrza twych trzew – i zatargam.
XXI
Szczeknij z boleści i przeklinaj syna!
Lecz wiedz – że ręka przekleństw, wyciągnięta
Nade mną – zwinie się w łęk jak gadzina,
I z ramion ci się odkruszy zeschnięta!
I w proch ją czarne szatany rozchwycą;
Bo nie masz władzy przekląć – niewolnico!!! –
Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona, [w:] tegoż, Antologia poezji polskiej, wybór Jerzy Polanicki, Anna Rajca, Warszawa
2001, s. 181–187.

Ćwiczenie 1.1
Wyodrębnij dwie części utworu. Określ ich charakter oraz główny temat. Możesz skorzystać
z informacji zawartych we wprowadzeniu do lekcji.
Ćwiczenie 1.2
Zinterpretuj metaforę słonecznego promienia zastosowaną w tekście.
Ćwiczenie 1.3
Na podstawie wcześniej przygotowanych materiałów odtwórz przebieg bitwy pod
Termopilami oraz scharakteryzuj wodza – Leonidasa. Na czym polega w tekście zestawienie
zdarzeń ze starożytnej Grecji i Polski?
Ćwiczenie 1.4
Wyjaśnij, dlaczego drugą część wiersza można nazwać rozrachunkiem z własnym narodem.
W uzasadnieniu odpowiedzi podaj znaczenie określeń: „czerep rubaszny” i „dusza anielska”.

Ćwiczenie 1.5
Wymień wydarzenia historyczne oraz zdarzenia polityczne dotyczące Polski, do których
odwołuje się Słowacki w drugiej części utworu. W jaki sposób je analizuje i ocenia?
Odpowiedź uzasadnij.
Ćwiczenie 1.6
Zinterpretuj porównanie zabójczego działania koszuli Dejaniry do roli i miejsca szlachty
w społeczeństwie polskim.
Ćwiczenie 1.7
Omów stosunek poety do naśladowania obcych wzorców przez szlachtę. Zacytuj odpowiednie
fragmenty tekstu i je zinterpretuj.
Ćwiczenie 1.8
Zanalizuj tekst pod względem formalnym. W tym celu omów kompozycję, kształt
wersyﬁkacyjny i artystyczny utworu. Nazwij środki stylistyczne, jakimi posłużył się poeta.
Ćwiczenie 1.9
Pracując w kilku grupach, przygotujcie w formie mapy myśli omówienie tematów, które Juliusz
Słowacki porusza w Grobie Agamemnona :
a. tradycja antyczna,
b. obraz ojczyzny,
c. rola szlachty w narodzie,
d. zestawienie losów starożytnej Grecji ze współczesną Polską,
e. poeta, jego twórczość i program poetycki,
f. wizja nowej Polski,
g. wymowa tekstu (np.: kontekst ﬁlozoﬁczny).
Wykorzystajcie zaproponowane słowa klucze:
grób, serce, cisza, śpiew, pokora, drzewo, światło, los, poeta, Polak, życie snem, śmierć
bohaterska, koń, ojczyzna, walka, niewola, szlachcic, obowiązek, sarmata, dusza, ciało, upiór,
wampir, nieśmiertelność, wizja, próżność, sługa, upadek, wyrzuty sumienia, Prometeusz, bunt,
matka, syn, głupota.

Idea demokracji: wady i zalety

“

Łukasz Polinceusz

Idea demokracji. Wady i zalety
Demokracja (gr. demos – lud, kratos – władza, władza ludu) – to
pojęcie stanowiące jedną z centralnych kategorii myśli politycznej
i teorii polityki. Najogólniej biorąc, słowo demokracja wskazuje na
źródło i piastuna władzy publicznej, na procedury podejmowania
decyzji oraz na ograniczenia, którym podlegają rządzący.
Idea demokracji jest „produktem” antycznej myśli politycznej i jako
pierwsza znalazła zastosowanie w starożytnej Grecji. Demokracja
ateńska oznaczała możność i obowiązek uczestnictwa wszystkich
wolnych obywateli w dyskutowaniu o sprawach publicznych oraz
w stanowieniu praw. Charakterystycznymi cechami demokracji
ateńskiej były: a) uznanie wszystkich wolnych obywateli płci męskiej
za równych wobec prawa i umożliwienie im udziału w decydowaniu
o sprawach publicznych;
b) zagwarantowanie wolnym obywatelom dostępu do stanowisk
publicznych;
c) rotacja osób pełniących funkcje publiczne;
d) przyjęcie zasady, że decyzje zapadają w wyniku dyskusji;
e) podejmowanie decyzji większością głosów;
f) oddanie władzy zwierzchniej w ręce zgromadzenia wszystkich
wolnych obywateli;
g) ustanowienie idei rządów państwa.
Składniki te pozostają żywe od czasów antycznych, aż do
współczesnego porządku politycznego. Należy jednak podkreślić, iż
choć demokracja i jej składowe stały się źródłem inspiracji, nie były
przedmiotem jednoznacznie pozytywnych ocen wśród myślicieli

epoki, w której następował jej rozwój. Największym krytykiem był
Platon, dla którego demokracja oznaczała rządy „nieoświeconego”
tłumu, powodującego się zmiennymi kaprysami. Tłum według
myśliciela nie kierował się wiedzą, która stanowić winna fundament
niezbędny dla urządzenia sprawnie funkcjonującego państwa.
Również Arystoteles, choć mniej krytyczny, uznawał demokrację za
jedną ze „zwyrodniałych” form państwa, przeciwstawiając ją „rządom
najlepszych obywateli ku ogólnemu pożytkowi”.
[…] Na przestrzeni dziejowej wykształcił się jednak pewien kanon
zasad, które nieoderwanie związane są z demokracją i tym, czym jest
ona dla współczesnych. Wytworzył się swoisty zbiór cech, które
utożsamiane z demokracją, nadają ludzkości poczucie ładu
otaczającego świata. Należą do nich:
wolność jednostki (wolność osobista, prawo do posiadania
własności);
ochrona życia ludzkiego;
sprawiedliwość;
równość;
praworządność, czyli rządy prawa;
różnorodność;
tolerancja;
dobro wspólne;
patriotyzm;
jawność życia publicznego i prawda;
spokój społeczny;
bezpieczeństwo państwa i obywateli;
samorządność.
[…]
Problemem współczesnej demokracji jest daleko idąca jej
instytucjonalizacja, do tego stopnia, że trudno sobie wyobrazić, by
reprezentacja woli i opinii społecznej mogła wyrażać się bez istnienia
trwałych struktur partyjnych. Wielu krytyków demokracji uważa

jednak, że z tego względu należy tu mówić raczej o partiokracji.
Twierdzą oni, że każda forma organizacji, nawet najbardziej
demokratyczna, wymusza hierarchię, a tym samym ogranicza
demokrację na rzecz oligarchii – rządów elit. Takie zjawisko jest
bardzo niebezpieczne, gdyż nie tylko narusza zasady demokracji, ale
również może przyczynić się do tyranii.
[…]
W obecnych czasach silnie akcentowana pozostaje […] ludowa
inicjatywa ustawodawcza, stanowiąca formę instytucji demokracji
bezpośredniej. Uprawnienie to, choć niewątpliwie użyteczne, jest
znacznie rzadziej wykorzystywane przez obywateli niż referendum.
[…] Współczesny porządek międzynarodowy wykształcił kult
demokracji. Winston Churchill powiedział: „Demokracja jest najgorszą
formą rządów, ale nic lepszego nie wymyślono”. Zagrożenia czyhające
na państwo demokratyczne mają wciąż wiele źródeł. Tkwią one
przede wszystkim w samej naturze ustroju demokratycznego.
Pojawiają się one także w niesprzyjającej sytuacji międzynarodowej,
gdy państwo zaangażowane jest w trwały konﬂikt lub uwikłane
w spory z sąsiadami. Ale nie tylko stosunki z innymi państwami są
potencjalnym zewnętrznym źródłem osłabienia demokracji.
Szczególne znaczenie mają dla demokracji kryzysy gospodarcze,
których skutków społeczeństwo doświadcza natychmiast i nie ma
dość czasu, by powołać instytucje im przeciwdziałające. […]
Upadek demokracji nie musi być jednak wcale głośny i widowiskowy.
Erozja państwa demokratycznego może zachodzić powoli
i niedostrzegalnie dla jego obywateli. Wbrew dobrej kondycji państw
demokratycznych trzeba zauważyć, iż na początku XXI wieku żadne
z tradycyjnych zagrożeń dla demokracji nie zostało deﬁnitywnie
oddalone, a w przyszłości zapewne pojawią się nowe. Nie można
oczywiście wykluczyć, że pewne przekształcenia w nauce,
gospodarce i kulturze, które uważa się za korzystne, wzmocnią jej
instytucje i ich społeczne poparcie. Błędem byłoby jednak sądzić, że
którekolwiek z nich rozwiążą na stałe kwestię stabilnego

i sprawiedliwego porządku politycznego. Rozsądniej zatem będzie
myśleć o przyszłości demokracji raczej z pewną troską, niż
z niewzruszonym optymizmem.
Idea demokracji. Wady i zalety
Ćwiczenie 2.1
Zanalizuj problemy demokracji, o których pisze autor.
Ćwiczenie 2.2
Stwórz mapę myśli dla hasła „demokracja”. Zwróć uwagę na następujące zagadnienia:
1. wady i zalety,
2. wzorce starożytne,
3. najważniejsze wyznaczniki, według których buduje się zasady funkcjonowania
demokratycznego społeczeństwa,
4. przykłady postępowania, działań, według których realizowany jest demokratyczny lub
niedemokratyczny porządek,
5. liberalizm władzy,
6. polityka wewnętrzna i zewnętrzna państwa,
7. głos małych ojczyzn i struktury samorządowe,
8. podział władzy.

Leonidas

Statua Leonidasa I w Sparcie
Praxinoa, Statua Leonidasa I w Sparcie, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 3
Wyjaśnij, na czym polega symboliczność postawy króla Leonidasa.
Ćwiczenie 4
Wyszukaj w dowolnym źródle i obejrzyj ﬁlm 300 Spartan (1962), reż. Rudolph Maté. Zwróć
szczególną uwagę na scenę walki w wąwozie.

Zadaniowo

Ćwiczenie 5
Napisz referat o Polsce i Polakach. Udziel w nim odpowiedzi na pytanie o to, który okres
historyczny oraz których bohaterów i jakie wydarzenia z przeszłości można przywołać
w wypowiedzi charakteryzującej współczesną Polskę.
Ćwiczenie 6
Stwórz własny zbiór zasad demokratycznych, według których powinien funkcjonować
nowoczesny kraj.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Twórca i sztuka w wierszu Cypriana Kamila
Norwida Fortepian Szopena

Polonez w Hotelu Lambert
Teoﬁl Kwiatkowski, Polonez w Hotelu Lambert , 1859, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, domena publiczna

Już wiesz
1. Przypomnij sobie mit o Orfeuszu i o Pigmalionie.
2. Zgromadź wiadomości o Fidiaszu i Ajschylosie oraz o królu Dawidzie jako twórcy
psalmów.
3. Posłuchaj utworów Fryderyka Szopena. Opisz emocje towarzyszące ci w czasie ich
słuchania.

Cyprian Norwid
Cyprian Norwid urodził się 24 września 1821 roku
w rodzinie ziemiańskiej w miejscowości Laskowo‐Głuchy
pod Warszawą. Zadebiutował w 1840 roku. Od 1842 roku
podróżował – zwiedził Niemcy, następnie - Włochy.
W 1849 roku wyjechał do Paryża – stolicy polskiej
emigracji kulturalnej, został zwolennikiem programu
przywódców Hotelu Lambert. Tam zaczęły się jego

kłopoty ze zdrowiem (m.in. postępująca głuchota)
i problemy ﬁnansowe. W tym czasie (1849–1852) Norwid
pisze bardzo dużo. Krytycy jednak nie byli mu przychylni:
zarzucali poecie niezrozumiałość i manieryzm.
Zamieszkał w przytułku – Domu św. Kazimierza na
przedmieściach Paryża, gdzie zmarł w 1883 roku. Został
pochowany w zbiorowym grobie.
Cyprian Norwid reprezentował tzw. drugie pokolenie
romantyków (nazywane sierocym, straconym, o młodości
„przemienionej w rozpacz”).
Był „poetą przeklętym” (poéte maudit) – dziedzicem
romantyzmu, ale i jego wielkim zbuntowanym krytykiem,
twórcą awangardowym głoszącym dwoistość poglądów.
Jego polemika z patriotyczną ﬁlozoﬁą romantyzmu
sprowadzała się do krytyki idei męczeńskiej oﬁary, idei

Cyprian Norwid, dagerotyp

walki zbrojnej, poświęcenia, negowania mesjanizmu
licencja: CC 0
i odrzucenia idei podporządkowania losów jednostki
wyższym celom narodu. Taka odmienność, oryginalność
poglądów poety, wpłynęła na jego stan osamotnienia – zarówno wobec współczesnych mu
poetów romantycznych, jak i w relacjach z czytelnikami.
W twórczości Norwida dominuje problematyka romantycznego historyzmu, światopoglądu
opisującego relacje między człowiekiem i historią, rolę jednostki w kontekście praw
dziejów, związki jednostki ze zbiorowością.
Poeta – choć tworzył w czasach romantyzmu – reprezentował zupełnie odmienną ﬁlozoﬁę
odbioru rzeczywistości, pełną ideałów, ale tak naprawdę zupełnie oryginalną, wyjątkową,
kontrowersyjną, niepoddającą się żadnym prądom tego okresu – także jednolitemu
wartościowaniu. Dopiero po wielu latach – na początku XX wieku – twórczość Norwida
odkryta została przez poetę i krytyka Zenona Przesmyckiego (Miriama).

Fortepian Szopena
Wiersz Fortepian Szopena powstał jesienią 1863 roku. Wiąże się on z dramatycznym
zdarzeniem, do jakiego doszło w tym czasie w Warszawie. Po zamachu na carskiego
namiestnika w Królestwie Polski – generała Teodora Berga (z pałacu Andrzeja Zamoyskiego
na generała Berga zrzucono bombę) żołnierze rosyjscy zemścili się, niszcząc pamiątki
kultury polskiej znajdujące się w pałacu Zamoyskich. Należał do nich także – stanowiący
własność siostry kompozytora, Izabeli Barcińskiej – fortepian Szopena, który wyrzucono
przez okno.

Utwór Norwida ma charakter wielowarstwowy i można go rozpatrywać na dwóch
płaszczyznach: intelektualnej i uczuciowej. Poeta ukazuje w nim obraz genialnego artysty,
charakteryzuje znaczenie jego muzyki oraz kształtuje pogląd na temat sztuki, nazywanej
„proﬁlem miłości”. Filozoﬁa sztuki i jej ustawiczny rozwój w ujęciu poety mogą odwołać się
takich pojęć, jak skończoność, nieskończoność, doskonałość, niedoskonałość i wypełnienie,
spełnienie.

“

Cyprian Norwid

Fortepian Szopena
DO ANTONIEGO C............
La musique est une chose étrange!
Byron
L'art?... c'est l'art - et puis, voilà tout.
Béranger
I
Byłem u Ciebie w te dni przedostatnie
Nie docieczonego wątku –
Pełne, jak Mit,
Blade – jak świt...
– Gdy życia koniec szepce do początku:
”Nie stargam Cię ja – nie! – Ja, ... u‐wydatnię!...”
II
Byłem u Ciebie w dni te, przedostatnie,
Gdy podobniałeś... co chwila – co chwila –
Do upuszczonej przez Orfeja liry,
W której się rzutu – moc z pieśnią przesila,
I rozmawiają z sobą struny cztéry,
Trącając się,
Po dwie – po dwie –I szemrząc z cicha:
„Zacząłże on
Uderzać w ton?...
Czy taki Mistrz!... że gra... choć – odpycha?”

III
Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku!
Którego ręka – dla swojej białości
Alabastrowej... i wzięcia, i szyku,
I chwiejnych dotknięć – jak strusiowe pióro –
Mięszała mi się w oczach z klawiaturą
Z słoniowej kości...
I byłeś jako owa postać – którą
Z marmurów łona,
Niźli je kuto,
Odejma dłuto –
Geniuszu... wiecznego Pigmaliona!
IV
A w tym... coś grał – i co? zmówił ton – i co? powie –
Choć inaczej się echa ustroją,
Niż gdy błogosławiłeś sam ręką Swoją
Wszelkiemu akordowi –
A w tym... coś grał – taka była prostota
Doskonałości Peryklejskiej,
Jakby starożytna która Cnota
W dom modrzewiowy wiejski
Wchodząc, rzekła do siebie:
„Odrodziłam się w Niebie
I stały mi się Arfą – wrota,
Wstęgą – ścieżka...
Hostię – przez blade widzę zboże...
Emanuel już mieszka
Na Taborze!”
V
I była w tym Polska – od zenitu
Wszechdoskonałości dziejów
Wzięta tęczą zachwytu –

– Polska – przemienionych kołodziejów!
Taż sama – zgoła
Złoto‐pszczoła...
(Poznał‐ci‐że‐bym ją – na krańcach bytu!...)
VI
I – oto – pieśń skończyłeś – – i już więcej
Nie oglądam Cię – – jedno – słyszę:
Coś?... jakby spór dziecięcy –
– A to jeszcze kłócą się klawisze
O nie dośpiewaną chęć:
I trącając się z cicha
Po ośm – po pięć –
Szemrzą: „począłże grać? czy nas odpycha??...”
VII
O Ty! – co jesteś Miłości‐proﬁlem,
Któremu na imię Dopełnienie;
Te – co w sztuce mianują Stylem,
Iż przenika pieśń, kształci kamienie...
O! Ty – co się w dziejach zowiesz Erą,
Gdzie zaś ani historii zenit jest,
Zwiesz się razem: Duchem i Literą,
I consummatum est...
O! Ty... Doskonałe‐wypełnienie,
Jakikolwiek jest Twój i gdzie?... znak...
Czy w Fidiasu? Dawidzie? czy w Szopenie?
Czy w Eschylesowej scenie?...
Zawsze – zemści się na tobie... Brak
– Piętnem globu tego – niedostatek:
Dopełnienie?... go boli!...
On – rozpoczynać woli
I woli wyrzucać wciąż przed się – zadatek!
– Kłos?... gdy dojrzał – jak złoty kometa –Ledwo że go wiew ruszy

Deszcz pszenicznych ziarn prószy,
Sama go doskonałość rozmieta...
VIII
Oto patrz – Fryderyku!... to – Warszawa:
Pod rozpłomienioną gwiazdą
Dziwnie jaskrawa – –
– Patrz, organy u Fary; patrz! Twoje gniazdo –
Owdzie – patrycjalne domy stare,
Jak Pospolita‐rzecz,
Bruki placów głuche i szare
I Zygmuntowy w chmurze miecz.
IX
Patrz!... z zaułków w zaułki
Kaukaskie się konie rwą –
Jak przed burzą jaskółki,
Wyśmigając przed pułki:
Po sto – po sto – –
– Gmach – zajął się ogniem, przygasł znów,
Zapłonął znów – – i oto – pod ścianę –
Widzę czoła ożałobionych wdów
Kolbami pchane – –
I znów widzę, acz dymem oślepian,
Jak przez ganku kolumny
Sprzęt podobny do trumny
Wydźwigają... runął... runął – Twój fortepian!
X
Ten!... co Polskę głosił – od zenitu
Wszechdoskonałości dziejów
Wziętą hymnem zachwytu –
Polskę – przemienionych kołodziejów:
Ten sam – runął – na bruki – z granitu!
I oto – jak zacna myśl człowieka –

Poterany jest gniewami ludzi;
Lub – jak od wieka
Wieków – wszystko, co zbudzi!
I oto – jak ciało Orfeja –
Tysiąc pasji rozdziera go w części;
A każda wyje: „nie ja!...”
”Nie ja!” – zębami chrzęści –
*
Lecz Ty? – lecz ja? – uderzmy w sądne pienie,
Nawołując: „Ciesz się, późny wnuku!...
Jękły głuche kamienie –
Ideał sięgnął bruku – – „
Cyprian Norwid, Fortepian Szopena, [w:] , Vade–mecum, oprac. Józef Fert, Wrocław 1999, s. 157–163.

Portret Fryderyka Chopina
Eugène Delacroix, Portret Fryderyka Chopina, 1838, olej na płótnie, licencja: CC 0

Ciekawostka
Perykles – ateński mąż stanu, żył w V wieku p.n.e. Dbał o rozwój gospodarczy Aten,
umożliwił ludowi udział w sprawach państwowych, zakładał kolonie, rozbudował ﬂotę
i porty, m.in. port Pireus, popierał rozwój nauki i sztuki, wspierając artystów i ﬁlozofów.
Przyjaźnił się m.in. z Fidiaszem, Sofoklesem i Herodotem. Za jego panowania wzniesiono

m.in. Partenon – wielki gmach – świątynię poświęconą Atenie. Do największych jego
dokonań o charakterze demokratycznym należało wprowadzenie zasad funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego, np. nadzoru nad urzędnikami, sprawnego
funkcjonowania trybunału sądowego, zasad nakładania grzywny, płacenia podatków,
służby wojskowej, umożliwienie każdemu obywatelowi (w tym przedstawicielom ludu)
udziału w sprawach państwowych.

Ostatni fortepian Fryderyka Chopina wykonany przez ﬁrmę Pleyel. Kompozytor grał na nim w latach 18481849. Eksponat w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
licencja: CC BY 3.0[online], dostępny w internecie:
h ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chopin_Museum_in_Warsaw_03.JPG [dostęp 16.10.2015 r.]

Ćwiczenie 1
Wskaż w wierszu Fortepian Szopena inwokację. Czego ona dotyczy?
Ćwiczenie 2
Omów sposób ukazania w utworze - zapamiętanego przez poetę - wizerunku Fryderyka
Szopena. Jaką funkcję w tej lirycznej prezentacji Omów, w jaki sposób został ukazany
w utworze zapamiętany przez poetę wizerunek Fryderyka Szopena. Jaką funkcję odgrywają
w tej lirycznej prezentacji odgrywają barwy?

Ćwiczenie 3
Ostatnie dni artysty są niezwykłe. Dlaczego? Wyjaśnij znaczenie myśli zawartej w cytacie
„Pełne, jak Mit, / Blade – jak świt…”.
Ćwiczenie 4
Zinterpretuj fragmenty, w których poeta nawiązuje do mitu Orfeusza i Pigmaliona. Czym
zasłynęli obaj artyści? Czemu służy to nawiązanie?
Ćwiczenie 5
Omów na podstawie utworu znaczenie muzyki jako wartości ponadczasowej. Na czym
polegała peryklejska prostota sztuki?
Ćwiczenie 6
Na podstawie zebranych wcześniej materiałów przygotuj wypowiedzi na temat twórczości
greckiego rzeźbiarza Fidiasza i autora tragedii – Ajschylosa. Jak rozumiesz w odniesieniu do
sztuki określenie „doskonałość”?
Ćwiczenie 7
Opisz emocje towarzyszące wyrzuceniu fortepianu. Jaką rolę odgrywają w tym fragmencie
wiersza środki interpunkcyjne?
Ćwiczenie 8
Wyjaśnij, dlaczego ostatnią część utworu można nazwać reﬂeksyjną.
Ćwiczenie 9
Wskaż w ostatniej części utworu cytat odnoszący się do postaci Chopina i Norwida. Jaką
funkcję pełni niezrozumienie sztuki?

Ćwiczenie 10
Przygotuj wypowiedź argumentacyjną: Ideał – sięgnął bruku? Jak artyści i ich sztuka ukazywani
są w tekstach kultury? Rozważ problem, odwołując się do interpretacji wiersza Cypriana
Kamila Norwida Fortepian Szopena oraz wybranych tekstów kultury
Ćwiczenie 11
Napisz rozprawkę interpretacyjną. Zinterpretuj Fortepian Szopena Cypriana Norwida jako
traktat o sztuce. Uzasadnij tezę interpretacyjną.

Teksty do wyboru

“

Juliusz Wiktor Gomulicki

Dodatek krytyczny
„Ideał sięga bruku” – lapidarnie sformułowane symboliczne zbliżenie
dwóch biegunowo obcych dla siebie sfer i światów, dojrzane przez
poetę w upadku na „bruk”, symbolizujący Realność (konkretnie zaś
martwe i twarde społeczeństwo), fortepianu, symbolizującego z kolei
genialną twórczość Chopina, czyli sztukę, czyli – „ideał”.
„Rozerwanie” więzów między Realnością a Ideałem zostało
symbolicznie naprawione, Norwid odczytał bowiem warszawską
katastrofę fortepianu Chopina jako parabolę, parabole zaś dowodzą
„analogijnego stosunku pomiędzy prawami rozwoju rzeczy świata
tego a prawami rozwoju ducha” (Milczenie, cz. II). Stąd też radość
poety, wierzącego, że odczytana przez niego parabola zapowiada jak
gdyby przyszłe zwycięstwo Ideału […] pozornie tylko rozbitego
i poniżonego swoim upadkiem, w rzeczywistości bowiem, to on sam
„sięgał” do obojętnej i martwej Realności, nobilitując ją jak gdyby
i podnosząc do wyższego poziomu […]. Parabola Norwida miała
oczywiście podtekst ironiczny, nie była to jednak, pomimo jej

pozorów, owa ironia „piekielna”, która „siebie ma za cel i raduje się ze
zła swego”, ale ta, która „z czasem jedynie pochodzi i z działania”
(Listy, I 114), niespodziewanie kojarząc tutaj ślepy gniew z radosnym
proroctwem”.
Juliusz Wiktor Gomulicki, Dodatek krytyczny, [w:] , Cyprian Norwid, Wiersze, t. 2, oprac. Juliusz Wiktor Gomulicki,
Warszawa 1966, s. 688–689.

Ćwiczenie 12.1
Wyjaśnij, czego symbolem są bruk i fortepian.
Ćwiczenie 12.2
Omów, w jaki sposób Cyprian Norwid „warszawskiej katastroﬁe fortepianu Chopina” nadał
uniwersalna wymowę.
Ćwiczenie 12.3
Napisz streszczenie tekstu liczące 40-60 słów.
Pamiętaj o elementach struktury streszczenia, czyli:
o czym jest mowa w tekście,
co się mówi na dany temat,
kto napisał tekst,
do jakiego odbiorcy jest adresowany,
na jakiej podstawie opiera swoje stwierdzenia,
z jaką intencją wypowiada się autor,
jaka jest myśl przewodnia tekstu.

Cyprian Norwid

“

Pióro
...Nie dbając na chmury
Panów krytyków, gorsze kładzie kalambury.
Byron, Beppo
I wlano w ciebie duszę nie anielską, czarną,
Choć białym włosem strzępisz wybujałą szyję
I wzdrygasz się w prawicy wypalonej skwarną
Posuchą – a za tobą długie żalów chryje
Albo okrągłe zera jak okrągłe grosze
Wtaczają się w rubryki, zaplecione giętko,
Jak zrachowane jaja, kiedy idą w kosze
Ostrożnie i pomału. – Czasem znowu prędko
Nierozerwany promień z ciebie głosek tryska
I znakiem zapytania jak skrzywioną wędką
Łowisz myśl, co opodal ledwo skrzelą błyska...
O, pióro! Tyś mi żaglem anielskiego skrzydła
I czarodziejską zdrojów Mojżeszowych laską,
– Tylko się w tęczowane barwiąc malowidła,
Nie bądź papugą uczuć ani marzeń kraską –
Sokolim prawem wichry pozagarniaj w siebie,
Nie płowiej skwarem słońca i nie ciemniej słotą;
Dzikie i samodzielne, sterujące w niebie,
Do żadnej czapki klamrą nie przykuj się złotą.
Albowiem masz być piórem nie przesiąkłym wodą
Przez bezustanne wichrów i nawałnic wpływy,
Lecz piórem, którym ospę z krwią mięszają młodą
Albo za wartkie strzałom przytwierdzają grzywy.
Warszawa, 22 marca 1842
Cyprian Norwid, Pióro, [w:] tegoż, Wiersze, t. 1, oprac. Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1966, s. 189.

Ćwiczenie 13.1
Napisz rozprawkę interpretacyjną. Zinterpretuj w niej wiersz Cypriana Norwida Pióro. Postaw
tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.
Ćwiczenie 13.2
Rozszyfruj metafory. Zapisz ich sens własnymi słowami. Określ funkcje pełnione przez nie
w wierszu Norwida.
a. „Nie bądź papugą uczuć ani marzeń kraską –
Sokolim prawem wichry pozagarniaj w siebie,
Nie płowiej skwarem słońca i nie ciemniej słotą”.
b. „masz być piórem nie przesiąkłym wodą
Przez bezustanne wichrów i nawałnic wpływy,
Lecz piórem, którym ospę z krwią mięszają młodą
Albo za wartkie strzałom przytwierdzają grzywy”.

Uzupełnij

Ćwiczenie 13.3
Wymień współczesne przykłady tekstów poetyckich, których myślą przewodnią jest twórca,
tworzenie lub geniusz twórczy.

Uzupełnij

Ćwiczenie 13.4
Jaki powinien być współczesny poeta genialny? Przygotuj wypowiedź ustną zgodnie
założeniami wypowiedzi argumentacyjnej.

Rysunki Norwida
Ćwiczenie 14
Obejrzyj rysunki Cypriana Norwida.


Studia zamyślonych
Cyprian Kamil Norwid, 1869, licencja: CC 0[online], dostępny w internecie: h p://polona.pl/item/396152/0/ [dostęp
18.10.2015 r.]

Ćwiczenie 15.1
Przygotuj krótką wypowiedź ustną na temat: Cyprian Norwid – malarz i graﬁk. Omów w niej
co najmniej jeden rysunek poety.
Ćwiczenie 15.2
W jaki sposób w tekstach kultury ukazywane jest niezdecydowanie? Omów zagadnienie,
odwołując się do rysunku Cypriana Kamila Norwida i wybranych utworów literackich.
Pamiętaj o zasadach komponowania wypowiedzi argumentacyjnej.

Zadaniowo
Ćwiczenie 16.1
Napisz hasło do słownika na temat: „Norwid – nieromantyczny romantyk”.
Ćwiczenie 16.2
Zapisz w punktach cechy liryki Cypriana Norwida. Do każdej dobierz odpowiedni cytat
z wierszy poety.
Ćwiczenie 16.3
Znajdź w dowolnym źródle wiersz Cypriana Norwida Idącej kupić talerz pani M. Napisz
interpretację utworu.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Moralne i niemoralne strategie walki. Konrad
Wallenrod Adama Mickiewicza

Zakon krzyżacki
Wojciech Kossak, Zakon krzyżacki, 1909, domena publiczna

Bohater bajroniczny to postać tragiczna – indywidualista, skandalista i samotnik buntujący
się przeciwko konwencjonalnym normom społecznym i powszechnie akceptowanym
zasadom moralnym. Próbował zgłębiać ﬁlozoﬁę egzystencji oraz dotrzeć do istoty bytu.
Bywał dumny i pełen pogardy dla świata, ale jednocześnie melancholijny, z rozdartą duszą
i sprzecznymi emocjami.
Już wiesz
1) W wybranym źródle poszukaj wyjaśnienia pojęcia bajronizm.
2) Opracuj materiały na temat jednego z wybranych współczesnych indywidualistów,
buntowników, samotników, outsiderów.
3) Przeczytaj powieść poetycką Adama Mickiewicza Konrad Wallenrod.

W kręgu ważnych pojęć

Deﬁnicja: Powieść poetycka
dłuższy utwór epicko‐liryczny pisany wierszem (początkowo trzynasto-, a następnie
jedenastozgłoskowcem), którego dygresyjne fragmenty skonstruowano w odmiennej
gatunkowo konwencji. Prekursorem gatunku był Walter Scott, autor m.in. Pani jeziora
(1810), utworu opatrzonego podtytułem „poemat”. W romantyzmie ogromną
popularnością cieszyły się powieści poetyckie George’a Byrona, który w ciągu dwóch lat
(1813–1814) napisał cztery wybitne utwory tego rodzaju: Narzeczona z Abydos, Korsarz,

Giaur i Lara. […]. Za pierwszą polską powieść poetycką badacze uznali Marię Antoniego
Malczewskiego. […] Istotną cechą polskiej powieści poetyckiej jest silne akcentowanie
kolorytu lokalnego danego regionu, który najczęściej w podtytule precyzowano. Narrator
nawiązuje do folkloru danych okolic, wplata w powieść fragmenty stylizowane na mające
długą tradycję podania przywoływane przez ludowego śpiewaka, którego postać jest
często kluczowa w powieści (np. Konrad Wallenrod – Halban). Wyrazistym elementem
gatunkowej konstrukcji jest postać bohatera ukazanego jako jednostka zbuntowana,
będąca w konﬂikcie z otaczającym światem, występująca przeciw ustalonym normom
moralnym, która z determinacją, nie zważając na piętrzące się przeszkody, dąży do
osiągnięcia celu. By go zrealizować, gotowy jest popełnić zbrodnię. Bogata przeszłość
bohaterów, powikłane losy skłaniają ich do wyboru drogi życiowej wygnańca, pustelnika,
mnicha. Krzywda doznana przez bohatera […] jest źródłem zemsty, która prowadzi do
zbrodni.
Deﬁnicja: Wallenrodyzm
pojęcie nawiązuje do losów wielkiej indywidualności – młodego Litwina, Waltera–Alfa,
który inspirowany przez ludowego barda, Halbana, przybrał maskę prawowiernego
rycerza, zdobył zaufanie wrogów i osiągnął najwyższe stanowisko po to, aby zniszczyć
wojska krzyżackie w czasie nieudolnie prowadzonej wyprawy wojennej. Konrad wybrał
sprzeczną z etosem zasadę walki podstępnej. Jego samobójcza śmierć zakończyła życie
człowieka, który wyrzekł się wszystkiego, aby mścić się za napaść na swoją ojczyznę.
Tego rodzaju tematyka korespondowała z romantycznym kultem średniowiecza […]. Na
podstawie własnego konspiracyjnego doświadczenia poeta stworzył scenariusz walki
w warunkach niewoli. Tę intencję trafnie odczytał inicjator procesu ﬁlomatów, senator
Nowosilcow, protestujący przeciw edycji, oraz cenzor, który usunął słowa Halbana: „Tyś
niewolnik, jedyna broń niewolników podstępy” (pieśń IV, w. 343).
[…] Recepcja poematu i wynikająca z niego idea wallenrodyzmu była ówcześnie dwojako
interpretowana. Dla większości Polaków był to utwór zachęcający do walki
o niepodległość i zgodnie z imperatywem romantycznego indywidualizmu –
podkreślający rolę jednostki w tej walce. […] Z drugiej jednak strony wielu krytyków
uznało, że jest to utwór zalecający dwuznaczne moralnie postępowanie, według zasady
„cel uświęca środki” . […] Tak więc z jednej strony wallenrodyzm był synonimem idei
patriotycznej, wezwaniem do czynu i gloryﬁkacją mocy jednostki, z drugiej jednak zaś

miał głosić dwuznaczną moralnie ideę zemsty (obcą chrześcijańskiemu przykazaniu
o miłości bliźniego) i pochwałę zdrady .
Ćwiczenie 1
Wypisz z podanych deﬁnicji pojęcia, których znaczenia nie rozumiesz, i przygotuj ich
alfabetyczny spis. Poszukaj znaczeń i zapisz adres źródła wykorzystanego przez ciebie.

Uzupełnij

Konrad Wallenrod
Pracując z tekstem utworu, poszukaj w nim fragmentów, które pozwolą ci zrealizować
poniższe zadania.
Ćwiczenie 2
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3.1
Omów tło historyczne Konrada Wallenroda. Zwróć uwagę na skomplikowane relacje polsko krzyżackie.
Ćwiczenie 3.2
Omów relacje uczuciowe łączące Konrada Wallenroda i Aldonę.
Ćwiczenie 3.3
Scharakteryzuj dylematy wewnętrzne Aldony.

Ćwiczenie 3.4
Przygotuj wypowiedź na temat: „Tragizm Konrada Wallenroda to dylemat wyboru między
średniowiecznym etosem rycerskim a etyką maski, a to, że Konrad musi nosić maskę, staje się
powodem jego duchowej udręki”.

“

Stefan Chwin

Wstęp
Machiavelli rozgrzeszał z dwuznacznych moralnie decyzji księcia,
którego okoliczności zmusiły do zdrady, kłamstwa i podstępu.
Mickiewicz nie tworzy bohatera przyjmującego taką perspektywę.
Problematykę poematu skupia wokół zagadnienia niemożności pełnej
asymilacji makiawelizmu przez osobowość uformowaną w duchowej
atmosferze kultury rycerskiej. Wallenrod to rycerz chrześcijański
zmuszony do wyboru metod walki niezgodnych z etosem rycerskim.
Przeżywany przezeń konﬂikt norm moralnych ma charakter
doświadczenia tragicznego i współtworzy bardziej złożoną sytuację
duchową bohatera, w której tragizm przejawia się także i na innych
płaszczyznach. Decyzja o przedsięwzięciu tajnej misji pociąga za sobą
doświadczenie tragiczności w sferze życia prywatnego. Aby ocalić
ojczyznę, Wallenrod musi zniszczyć własne szczęście, musi też
zniszczyć szczęście kobiety, którą kocha […]; […] musi popełnić
czyny w jego odczuciu niemoralne […], musi wybrać sposób walki,
który splami jego honor rycerski: musi dopuścić się kłamstwa
i zbrodni. Wybiera sposób działania nie mieszczący się w granicach
chrześcijańskiego etosu rycerskiego – niczym zamaskowany
skrytobójca zadaje wrogowi „cios w plecy”. […] Wallenrod staje przed
koniecznością zabijania z ukrycia, działa z „zasłoniętą” twarzą – co
jest dla niego tym bardziej bolesne, że – jak się dowiadujemy – swój
prestiż zdobył przecież walcząc otwarcie w turniejach na dworach
Europy. Konrad musi też swoje prawdziwe oblicze ukrywać zarówno
przed wrogiem, jak i przed własnymi rodakami; o jego misji wiedzą
właściwie jedynie trzy osoby: Aldona, Kiejstut i Halban, naród litewski
żywi z pewnością nienawiść do swego faktycznego obrońcy, widzi

w nim bowiem tylko wielkiego mistrza, swego śmiertelnego wroga
[…].
Stefan Chwin, Wstęp, [w:] Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich,
Wrocław-Kraków 1998.

Ćwiczenie 4.1
Zinterpretuj stwierdzenia badacza Stefana Chwina: „W swoim poemacie Mickiewicz
zobrazował kolizję między pragmatycznym nakazem podstępu a niezwykle silnie przeżywanym
imperatywem jawności, który wciąż popycha bohatera do zrzucenia «maski»”.
Ćwiczenie 4.2
Tragizm Konrada – „porwanego za młodu” – to także bycie obcym i związany z tym tzw. uraz
oddzielenia. Czy z tego wyrasta jego pragnienie zemsty? Odszukaj w tekście scenę, która
ukazuje uprowadzenie małego Waltera – Alfa przez rycerzy zakonnych.
Ćwiczenie 4.3
Scharakteryzuj uczucia i emocje Konrada Wallenroda, który po latach wraca nad brzegi
Niemna. Wypowiedź wzmocnij cytatami z utworu. Wykorzystaj również uwagi Stefana
Chwina.
„[Wallenrod] zanurza się w zapachu roślin ojczystych, „dziecinnieje”, staje się na powrót
dzieckiem, powraca do swojej tożsamości prawdziwej. Nie jest to tylko proste przypomnienie
miejsc, w których niegdyś żył. Dla Mickiewicza określenie „chmiel litewski” nie oznacza tylko
rośliny rosnącej na terenie Litwy, litewskość nie jest tylko prostą kategorią geograﬁczną.
Oznacza „ducha miejsca” – spełnia się tak w ludziach, jak i w naturze […]. Dlatego zetknięcie
się z ojczystą roślinnością ożywia ukrytą tożsamość narodową w tym, kto został od ojczyzny
oderwany. Jest to kontakt mistyczny i ekstatyczny […]. Wallenrod obcuje z ojczyzną idealną,
estetycznie uformowaną w pieśniach. Obcuje z obrazem Litwy w szczególny sposób
jednostronnym: z wizją szczęśliwej przeszłości narodu, szczęśliwej przyszłości oraz wizją
udręczonych zniewolonych.”
Ćwiczenie 4.4
Wyjaśnij, dlaczego Konrad Wallenrod ma poczucie skazania na wielkość, powołania do
moralnej wielkości.

Ćwiczenie 4.5
Omów różnicę między indywidualizmem Wallenroda a indywidualizmem byronowskim.
Możesz korzystać z dostępnych źródeł.

Pieśń Wajdeloty

“

Adam Mickiewicz

Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów
litewskich i pruskich
O wieści gminna! Ty arko przymierza
Między dawnymi i młodszymi laty:
W tobie lud składa broń swego rycerza,
Swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty!
Arko! tyś żadnym niezłamana ciosem,
Póki cię własny twój lud nie znieważy;
O pieśni gminna, ty stoisz na straży
Narodowego pamiątek kościoła,
Z archanielskimi skrzydłami i głosem —
Ty czasem dzierżysz i broń archanioła…
Płomień rozgryzie malowane dzieje,
Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,
Pieśń ujdzie cało! Tłum ludzi obiega;
A jeśli podłe dusze nie umieją
Karmić ją żalem i poić nadzieją,
Ucieka w góry, do gruzów przylega
I stamtąd dawne opowiada czasy…
[…]

Słuchałem piosnek. Nieraz kmieć stuletni,
Trącając kości żelazem oraczem,
Stanął i zagrał na wierzbowej ﬂetni
Pacierz umarłych; lub rymownym płaczem
Was głosił, wielcy ojcowie — bezdzietni…
Echa mu wtórzą. Ja słuchałem z dala.
Tym mocniej widok i piosnka rozżala,
Żem był jedynym widzem i słuchaczem.
[…]
Tak na dźwięk pieśni, kości spod mej stopy
W olbrzymie kształty zbiegły się i zrosły.
Z gruzów powstają kolumny i stropy,
Jeziora puste brzmią licznymi wiosły
I widać zamków otwarte podwoje,
Korony książąt, wojowników zbroje,
Śpiewają wieszcze, tańczy dziewic grono…
Marzyłem cudnie — srodze mię zbudzono!
Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich, [w:] tegoż, Wiersze i powieści
poetyckie, Warszawa 1998, s. 291–292.

Ćwiczenie 5.1
Wyjaśnij relacje, jakie łączą Wallenroda z Halbanem – wychowawcą i strażnikiem narodowej
tradycji.
Ćwiczenie 5.2
Omów sens Pieśni Wajdeloty. Wyjaśnij aluzję biblijną, w której pieśń gminna jest porównana
do Arki Przymierza.
Ćwiczenie 5.3
Uzasadnij przekonanie o tym, że pieśń ujdzie cało. Możesz odwołać się do znanych ci
przykładów dzieł literackich, również ilustrujących słowa wajdeloty.

Romantyczny kult średniowiecza


Średniowieczne miasto nad rzeką
Karl Friedrich Schinkel, Średniowieczne miasto nad rzeką, po 1813, domena publiczna

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ćwiczenie 6.1
Zredaguj wypowiedź, w której przedstawisz swoje rozumienie pojęć: osjanizm, walterskotyzm
i gotycyzm. Pamiętaj o stosowności stylu.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6.2
Omów, w czym przejawiał się romantyczny kult średniowiecza.
Ćwiczenie 6.3
Zinterpretuj obraz Karla Friedricha Schinkela Średniowieczne miasto nad rzeką.

Giaur

“

George Byron

Giaur
Podobnie dusza zła kona w cierpieniach
Lub żyje jako skorpion w płomieniach.
Bo kiedy ludzi zwiąże pamięć zbrodni,
Światu niezdatni, a nieba niegodni,
Rozpacz nad nimi, pod nimi noc gruba,
Wkoło płomienie – a w pośrodku zguba.
[…]
Lepiej jest płynąć, choć się niebo chmurzy,
Niż morskiej nigdy już nie dostać burzy.
I gdy żywioły zakończyły wojnę,
Być wyrzuconym na brzegi spokojne.
W pustą zatokę i bez towarzyszy.
Późnego zgonu czekać w wiecznej ciszy;
Lepiej raz przepaść w zaburzone fale,
Niźli żyć gnjjąc po trochu na skale.
[…]
Prawda, że miałem drapieżność jastrzębia,
Żem latał niszcząc i lejąc krwi strugi,

Alem się uczył kochać od gołębia,
Umrę nie znając, co kochać raz drugi.
Dobrze by było nieraz ludzi dumnych
Uczyć przykładem ptaków bezrozumnych!
Słowik, co w gajach nuci wiosny porą,
Łabędź, co zdobi piękne jezioro,
Małżonkę sobie jedną tylko biorą.
Niechaj trzpiot z licznych miłostek się chwali,
Niech tych wyśmiewa, co w miłości stali,
Niech sobie cacek szuka coraz innych,
Ja mu nie zajrzę tych uciech dziecinnych.
Lecz u mnie człowiek lekki i przewrotny
Mniej wart niżeli ów łabędź samotny,
Stokroć mniej niźli nieszczęsna dziewczyna,
Którą uwiódłszy zdrajca – zapomina.
Nie, ta na sercu mym nie ciąży wina!
Leilo! byłaś myśli moich treścią,
Moją rozkoszą i moją boleścią,
Tyś była cnotą, ty zbrodniami memi,
Nadzieją w niebie i wszystkim na ziemi!
Tak piękna jak ty nie była stworzona,
A jeśli gdzie, już nie dla mnie ona.
Nie chciałbym widzieć na ziemi i w niebie
Podobnej tobie, chyba samą ciebie.
Życia mojego okropne wypadki,
Łoże śmiertelne przyzywam na świadki,
Że ciebie dotąd kocham, jak kochałem.
Ty jesteś lubym serca mego szałem.
George Byron, Giaur, tłum. Adam Mickiewicz, Kraków [b.r.], s. 27–50.

Ćwiczenie 7
Zinterpretuj postawy życiowe, których obraz zawarty jest w przywołanych fragmentach

Giaura.

Zadaniowo
Ćwiczenie 8
Sprawdź, czy we współczesnym świecie literatury i kultury odnajdziesz bohaterów –
indywidualistów, samotników, przypominających postawą Konrada Wallenroda lub Giaura.
Ćwiczenie 9
Zinterpretuj obraz wybrany przez ciebie z proponowanych poniżej. Weź pod uwagę sposób
przedstawienia romantycznej natury i romantycznego bohatera-indywidualisty.


Poranek
Caspar David Friedrich, Poranek, 1821–1823, domena publiczna

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Soplicowskie afery. Awantury rodzinne i afekty
miłosne z wielką historią w tle

Rękopis Pana Tadeusza w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
domena publiczna

„Więc skończyłem wczora właśnie. Pieśni ogromnych dwanaście!”
(z listu Adama Mickiewicza do Antoniego Edwarda Odyńca, 13 lutego 1834)

Podpis Adama Mickiewicza
domena publiczna

Awantury czy kłótnie wybuchają w różnych sytuacjach i są naturalnym przejawem życia
niemal każdej rodziny. Oczywiście, nie każdą historię rodzinną piszą niefortunne zabójstwa
i pragnienie zemsty, ucieczki i powroty utraconych krewnych, burzliwe wydarzenia
wojenne i perypetie miłosne. Koncentracja podobnych wydarzeń w jednym utworze
literackim świadczy o dużym dystansie autorskim. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób Adam
Mickiewicz opowiada o rodzinnych sporach Sopliców i Horeszków.

Już wiesz
1) Przeczytaj Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.
2) Sporządź wykres ilustrujący genealogię Sopliców i Horeszków z uwzględnieniem
postaci epizodycznych. Zidentyﬁkuj je z określonymi przedstawicielami obu rodzin.

Pan Tadeusz

pierwodruk Pana Tadeusza
1834, domena publiczna

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia
szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach
wierszem należy do arcydzieł romantyzmu. Ten epicki
poemat Adama Mickiewicza (uznany za epopeję
narodową) powstawał w latach 1832–1834 (wyd. 1834).
Jest to utwór synkretyczny, łączący elementy epiki,
liryki, gawędy szlacheckiej, powieści poetyckiej
i poematu opisowego. W pierwodruku został
opublikowany bez Epilogu (dołączonego po śmierci
autora w czwartym tomie Pism w 1860 roku).
Poemat składa się z dwunastu ksiąg opatrzonych
osobnymi tytułami i poprzedzonych krótkim

streszczeniem (ujętym w tzw. argumenty).
W wielowątkowej fabule można wyznaczyć główną
linię fabularną (spór o zamek Horeszków, perypetie
miłosne Tadeusza i Zosi zakończone zaręczynami,
ofensywa Napoleona na Moskwę i wprowadzenie
reformy uwłaszczeniowej), połączoną z wątkami
pobocznymi (historia Jacka Soplicy i jego działalność
konspiracyjna, spór Asesora i Rejenta o charty).
W utworze dominuje realizm epicki z narratorem
obiektywnym i wszechwiedzącym, zaangażowanym
emocjonalnie w tok opowieści.

Autograf Pana Tadeusza
domena publiczna

Oprawa rękopisu Pana Tadeusza, zbiory Ossolineum
domena publiczna

Ciekawostka
Rękopis Pana Tadeusza przechowywany jest w Bibliotece Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Wrocławiu.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o.,

Zadania

Nazwa lokalu gastronomicznego w Białowieży, inspirowana miejscem akcji Pana Tadeusza
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 3.0

Ćwiczenie 1
Uzupełnij tabelę - zaznacz stwierdzenia prawdziwe lub fałszywe:
Zaznacz odpowiednie komórki tabeli.
Bohater

Koligacje / pełnione funkcje

PRAWDA

FAŁSZ

Ewa Horeszkówna

córka Stolnika





Ewa Horeszkówna

żona Jacka Soplicy





Ewa Horeszkówna

córka Sędziego





Ewa Horeszkówna

matka Zosi





Ewa Horeszkówna

matka Tadeusza





Protazy Brzechalski

woźny Sopliców





Sędzia

stryj Tadeusza





ks. Robak

Jacek Soplica





Jacek Soplica

brat Sędziego





Telimena

opiekunka Zosi





Telimena

krewna Tadeusza





Telimena

krewna Sędziego





Telimena

krewna Hrabiego





Tadeusz

bratanek Sędziego





Tadeusz

narzeczony Telimeny





Tadeusz

syn Jacka Soplicy





Gerwazy Rębajło

klucznik Horeszków





Wojski

rządca Horeszków





Wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 2.1
W jakich okolicznościach zginął Stolnik?
Ćwiczenie 2.2
W jakich okolicznościach umarła Ewa Horeszkówna?

Ćwiczenie 2.3
Określ czas wydarzeń współczesnych w utworze.
Ćwiczenie 2.4
Wskaż topograﬁczne miejsca akcji.
Ćwiczenie 2.5
W obrębie terytorium którego państwa obecnie należy umiejscowić przestrzeń Soplicowa?
Ćwiczenie 2.6
Uzupełnij brakujące wyrazy.
Wielowątkowa fabuła poematu rozpoczyna się od przyjazdu
gdzie uwodzony przez zalotną

do Soplicowa,

zakochuje się w jej podopiecznej -

. W centralny plan akcji wkracza, na zasadzie retrospekcji, historia
niefortunnego morderstwa Stolnika, które miało miejsce w dramatycznym momencie walki
z Moskalami. Jacek Soplica był zakochany w
jako kandydata na

, jej ojciec nie akceptował Jacka

dla swojej córki. Podczas najazdu Moskali Jacek,

wzburzony negatywnymi emocjami, zastrzelił

. Zmuszony do ucieczki

w związku z posądzeniami o zdradę – powrócił po latach w habicie zakonnym jako
. Był emisariuszem przygotowującym powstanie wspierające wojska Księstwa
Warszawskiego w wyprawie na Moskwę. Uratował życie

oraz klucznika

, osłaniając ich własną piersią podczas ataku Moskali na Soplicowo. Przed
śmiercią wyspowiadał się
.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

, którego prosił o przebaczenie win wobec rodu

Ćwiczenie 2.7
Na podstawie przywołanych niżej relacji o tym samym zdarzeniu spróbuj określić emocje
towarzyszące jego uczestnikom.
Relacja Gerwazego:
„Księga II. Zamek, w. 323–330
[…] Poznałem tego łotra Soplicę! poznałem!
Po wzroście i po wąsach! Jego to postrzałem
Zginął Stolnik, widziałem! łotr jeszcze do góry
Wzniesioną trzymał strzelbę, jeszcze dym szedł z rury!
Dwa razy dałem ognia, i oba wystrzały
Chybiły; czym ze złości, czy z żalu źle mierzył.
Usłyszałem wrzask kobiet, spojrzałem – Pan nie żył.”
Spowiedź Jacka Soplicy:
„Księga X. Emigracja. Jacek, w. 737–782
[…] Broniliście się, ty wiesz, dzielnie i przytomnie,
Zdziwiłem się; Moskale padali wkoło mnie,
Bydlęta źle strzelają! – na widok ich klęski
Złość mnie znowu porwała. – Ten Stolnik zwycięski!
I tak-że mu na świecie wszystko się powodzi?
I z tej strasznej napaści z tryumfem wychodzi?
Odjeżdżałem ze wstydem – właśnie był poranek,
Wtem ujrzałem, poznałem: wystąpił na ganek
I brylantową szpinką ku słońcu migotał,
I wąs pokręcał dumnie, i wzrok dumny miotał,
I zdało mi się, że mnie szczególniej urągał,
Że mnie poznał i ku mnie rękę t a k wyciągał,
Szydząc i grożąc. – chwytam karabin Moskala,
Ledwiem przyłożył, prawie nie mierzył – wypala!
Wiesz!”
Ćwiczenie 2.8
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.9

Ćwiczenie 2.10
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.11
Zastanów się, które z wymienionych cech decydują o tym, że Jacka Soplicę można nazwać
bohaterem bajronicznym?
Ćwiczenie 2.12
Porównaj biograﬁę Jacka Soplicy z biograﬁą Giaura, uwzględniając nieszczęśliwą miłość,
nadpobudliwość emocjonalną, wybór życia zakonnego. Wskaż, jakie symboliczne treści zawiera
imię zakonne księdza Robaka. Jakie przeżycia emocjonalne bohatera obrazuje nieregularność
rytmiczna spowiedzi Soplicy?
Ćwiczenie 2.13
Powiedz, kto oprócz Jacka Soplicy podlega w Panu Tadeuszu duchowej przemianie.
Ćwiczenie 2.14
Wyjaśnij, w jakim kontekście można mówić o metamorfozie Gerwazego i Tadeusza Soplicy.
Ważne!
Adam Mickiewicz wykorzystał epizody historii własnej rodziny, dzięki czemu ł środowisko
szlacheckie dworu i zaścianka, wspólnotę postaci dynamicznych, wyrazistych, pełnych
wigoru, impulsywnych, skłonnych do intryg, awanturnictwa, rozbojów i pojedynków,
niejednokrotnie ujawniających próżność i manifestację dumy szlacheckiej. Na ich tle
wykreował bohatera o podobnym temperamencie, lecz zdolnego do wewnętrznej
przemiany, który swymi późniejszymi (heroicznymi) czynami zdołał się zrehabilitować
i umierał ze świadomością przebaczenia win.
Ciekawostka
Stryjeczny dziad Mickiewicza - Bazyli Mickiewicz - szlachcic o wątpliwej reputacji
(awanturnik i lichwiarz, wielokrotnie posądzany o wszczynanie bójek), zginął w 1799 roku
na skutek pobicia przez Jana Saplicę, który otrzymał wyrok sądowy, a później, w 1806 roku,
groził zemstą ojcu poety - Mikołajowi Mickiewiczowi, dwukrotnie wnoszącemu sprawę
do sądu przeciwko Saplicy.

Tadeusz
Tytułowym bohaterem poematu jest Tadeusz Soplica (bratanek Sędziego – właściciela
Soplicowa, i syn Jacka Soplicy), który po zakończeniu nauki powraca do rodzinnego
Soplicowa. Jego przyjazd otwiera fabułę, a miłosne perypetie młodego Soplicy są jednym z jej
głównych wątków. Akcję zamykają jego zaręczyny z Zosią Horeszkówną.
Ćwiczenie 3.1
W poniższych cytatach znajdź możliwie najwięcej informacji na temat Tadeusza:
„Księga I. Gospodarstwo, w. 41–42
Właśnie dwukonną bryką wjechał młody panek
I obiegłszy dziedziniec zawrócił przed ganek […].”
Ćwiczenie 3.2
Intrygi miłosne stanowią nieodłączny element fabuły niemal każdego utworu romantycznego.
Zauroczenie Tadeusza młodziutką podopieczną Telimeny ewoluuje stopniowo i pokonuje
perype e związane z równoległym romansem z piękną uwodzicielką z Petersburga. Czy Tadeusz
i Telimena byli ze sobą spokrewnieni?
Ćwiczenie 3.3
Wysłuchaj w internecie piosenki zatytułowanej Wspomnienie w wykonaniu Michała
Żebrowskiego i Anny Marii Jopek. Czy interpretacja w wykonaniu dwojga artystów w pełni
oddaje sens sceny wykreowanej przez Adama Mickiewicza?

“

Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz
Księga VIII. Zajazd, w.
424–448
Tak zadumany, ledwie
zrobił kroków parę,
Gdy mu coś drogę zaszło;
spojrzał, widzi marę,

Tadeusz i Zosia
Michał Elwiro Andriolli, 1881, domena publiczna

Całą w bieliźnie, długą,
wysmukłą i cienką,
Suwała się ku niemu
z wyciągniętą ręką,
Od której odbijał się
drżący blask miesięczny,
I przystąpiwszy, cicho
jęknęła:«Niewdzięczny!
szukałeś wzroku mego,
teraz go unikasz,
Szukałeś rozmów ze mną,
dziś uszy zamykasz,
Jakby w słowach, we
wzroku mym była
trucizna!
Dobrze mi tak,
wiedziałam, kto jesteś! –
mężczyzna!
Nie znając kokieterii, nie
chciałam cię dręczyć,
Uszczęśliwiłam; także
umiał mnie zawdzięczyć!
Tryumf nad miękkim
sercem – serce twe
zatwardział,
Żeś je zdobył zbyt łacno,
zbyt prędko nim
wzgardził!
Dobrze mi tak! Lecz
straszną nauczona probą,
Wierz mi, iż więcej niż ty
gardzę sama sobą!»

Telimeno, Tadeusz rzekł,
dalibóg, nietwarde
Mam serce, ani ciebie
unikam przez wzgardę,
Ale uważ no sama, wszak
nas widzą, śledzą,
Czyż można tak otwarcie?
cóż ludzie powiedzą?
Wszak to nieprzyzwoicie,
to, dalibóg, jest
grzechem».
«Grzechem!
odpowiedziała mu
z gorzkim uśmiechem,
Niewiniątko! baranek! Ja,
będąc kobietą,
Jeśli z miłości nie dbam,
choćby mnie odkryto,
Choćby mię osławiono,
a ty! ty mężczyzna? […]
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, [w:] tegoż,
Dzieła, t. 4, Warszawa 1995.

Na podstawie przywołanego powyżej fragmentu Pana Tadeusza wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 4.1
Określ konwencję, w jakiej bohaterowie wypowiadają się na temat miłości.

Ćwiczenie 4.2
Wskaż, do której tradycji literackiej nawiązuje postawa związana z metaforyką serca.



barok



sentymentalizm



renesans



klasycyzm

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4.3
Określ rolę opinii publicznej i konwenansu obyczajowego w relacjach między partnerami.
Ćwiczenie 4.4
Oceń Tadeusza w roli romantycznego kochanka. Zinterpretuj wyznanie Tadeusza skierowane do
Telimeny pod koniec omawianej sceny: „kochajmy się, ale tak – z osobna”.

Ćwiczenie 4.5
Wybranką Tadeusza została Zosia – wychowanka Telimeny, postać schematyczna, uosobienie
niewinnej, młodziutkiej, subtelnej i wrażliwej dziewczyny, ukazywanej przez Mickiewicza
najczęściej na tle idyllicznej natury (kwiatów i ptaków). Tadeusz zdecydowanie i bezpośrednio
określa swoje uczucia wobec panny, zachowując reguły etosu rycerskiego. Znajdź cechy tego
etosu w poniższym fragmencie:
„Księga VIII. Zajazd, w. 373–382
Stryjaszku, rzekł Tadeusz (całując mu rękę
I rumieniąc się), powiem prawdę: tę panienkę,
Zosię, wychowanicę Stryja, podobałem
Bardzo, choć tylko parę razy ją widziałem;
A mówią, że Stryj dla mnie za żonę przeznacza
Podkomorzankę, piękną i córkę bogacza.
Teraz nie mógłbym z panną Różą się ożenić,
Kiedy kocham tę Zosię; trudno serce zmienić!
Nieuczciwie, żeniąc się z jedną, kochać drugą,
Czas może mnie uleczy, wyjadę – na długo.”
Ćwiczenie 5
Zbierz informacje na temat Zosi:
Wskaż w utworze fragmenty opisujące jej wygląd zewnętrzny.
Zastanów się, czy postać Zosi została zdominowana przez kreację Telimeny.

Historia
Afery i awantury rodzinne w Soplicowie zamyka ślub Tadeusza Soplicy z Zosią Horeszkówną.
Epizody obrazujące życie w zaścianku litewskim przeplatają się z wielką historią:
przemarszem wojsk napoleońskich na Moskwę w 1812 roku. Z ostatnich ksiąg emanuje
entuzjastyczny nastrój wiary w zwycięstwo Napoleona, a tym samym odrodzenia nadziei
wolnościowych Polaków.

Istotnym elementem przemiany psychicznej Tadeusza jest wejście w szeregi wojsk polskich
walczących u boku Napoleona. W ostatniej księdze poematu bohater wraca do Soplicowa
z Księstwa Warszawskiego przekonany o konieczności przeprowadzenia reform
społecznych (uwłaszczenia chłopów).
Tymczasem na wiosnę 1812 roku w Soplicowie zatrzymują się wojska polskie zmierzające
w kierunku Moskwy. Wojna między Rosją i Francją nie była zaskoczeniem. Przygotowywano
się do niej od 1810 roku. Car Aleksander I poszukiwał sojuszników, więc obiecał Polakom
reaktywację Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale obietnice te okazały się gołosłowne.
Napoleon zorganizował swą Wielką Armię spośród przedstawicieli dwudziestu narodów
Europy. Do jego najwierniejszych sojuszników należeli Polacy. Po spektakularnych
zwycięstwach (bitwa pod Borodino, zajęcie Moskwy) Napoleon zarządził odwrót (przeprawa
przez Berezynę). Wojska francuskie stały się oﬁarą surowej zimy, głodu i chorób. Ofensywa
rosyjska poniosła klęskę. O wyniku działań wojennych Adam Mickiewicz jednak już nie pisze.

Pan Tadeusz kończy się w atmosferze radości.
Ćwiczenie 6
Przyporządkuj zdarzenia historyczne do odpowiednich bohaterów.

“

Podkomorzy

twórca Legionów Polskich we Włoszech

gen. Henryk Dąbrowski

uczestnik konfederacji barskiej

Major Płut

lojalny poddany cara

ksiądz Robak

posiadacz złotej tabakiery
z wizerunkiem króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego

Maciek Dobrzyński

uczestnik bitwy pod Hohenlinden

Nikita Rykow

zwolennik Konstytucji Trzeciego Maja

Stolnik

otwarty wobec dążeń
niepodległościowych Polaków

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz
Księga II. Zamek, w. 285–288
Było to za Kościuszki czasów; Pan popierał
Prawo trzeciego maja i już szlachtę zbierał,

Aby konfederatom ciągnąć ku pomocy,
Gdy nagle Moskwa zamek opasała w nocy […].
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, [w:] tegoż, Dzieła, t. 4, Warszawa 1995.

Ćwiczenie 7.1
Określ, do których wydarzeń z historii Polski sięgają retrospektywne obrazy związane z postacią
Stolnika.
Ćwiczenie 7.2
Wyjaśnij, jaką rolę w polskiej świadomości narodowej odegrał Napoleon Bonaparte. Znajdź
w tekście Pana Tadeusza i zinterpretuj fragmenty poświęcone cesarzowi Francuzów.
Jednym z kontynuatorów dążeń niepodległościowych okazał się Jacek Soplica, który po tym
jak wcielił się w rolę zakonnika, nie ustawał w walce konspiracyjnej jako emisariusz
narodowej sprawy.

“

Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz
Księga I. Gospodarstwo, w. 942–983
Czasem do Litwy kwestarz z obcego klasztoru
Przyszedł, i kiedy bliżej poznał panów dworu,
Gazetę im pokazał wyprutą z szkaplerza;
Tam stała wypisana i liczba żołnierza,
I nazwisko każdego wodza legionu,
I każdego z nich opis zwycięstwa lub zgonu.
Po wielu latach pierwszy raz miała rodzina
Wieść o życiu, o chwale i o śmierci syna;
Brał dom żałobę, ale powiedzieć nie śmiano,
Po kim była żałoba, tylko zgadywano
W okolicy; i tylko cichy smutek panów
Lub cicha radość była gazetką ziemianów.
Takim kwestarzem tajnym był Robak podobno:
Często on z panem Sędzią rozmawiał osobno;

Po tych rozmowach zawsze jakowaś nowina
Rozeszła się w sąsiedztwie. Postać Bernardyna
Wydawała, że mnich ten nie zawsze w kapturze
Chodził i nie w klasztornym zestarzał się murze.
Miał on nad prawym uchem, nieco wyżej skroni,
Bliznę wyciętej skóry na szerokość dłoni
I w brodzie ślad niedawny lancy lub postrzału;
Ran tych nie dostał pewnie przy czytaniu mszału.
Ale nie tylko groźne wejrzenie i blizny,
Lecz sam ruch i glos jego miał coś z żołnierszczyzny.
Po mszy, gdy z wyniesionymi zwracał się rękami
Od ołtarza do ludu, by mówić «Pan z wami»,
To nieraz tak się zręcznie skręcił jednym razem,
Jakby prawo w tył robił za wodza rozkazem,
I słowa liturgiji takim wyrzekł tonem
Do ludu, jak oﬁcer stojąc przed szwadronem.
Postrzegali to chłopcy służący mu do mszy.
Spraw także politycznych był Robak świadomszy
Niźli żywotów Świętych, a jeżdżąc po kweście,
Często zastanawiał się w powiatowym mieście;
Miał pełno interesów: to listy odbierał,
Których nigdy przy obcych ludziach nie otwierał,
To wysyłał posłańców, ale gdzie i po co,
Nie powiadał; częstokroć wymykał się nocą
Do dworów pańskich, z szlachtą ustawicznie szeptał
I okoliczne wioski dokoła wydeptał,
I w karczmach z wieśniakami rozprawiał niemało,
A zawsze o tym, co się w cudzych krajach działo.
Teraz Sędziego, który już spał od godziny,
Przychodzi budzić; pewnie ma jakieś nowiny.
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, [w:] tegoż, Dzieła, t. 4, Warszawa 1995.

Ćwiczenie 8.1
Określ, jakie zadania wykonywał emisariusz i w jakim środowisku organizował działalność.
Wymień zasługi ks. Robaka w pracy na rzecz wolności ojczyzny i ideałów patriotycznych.
„Księga XI. Rok 1812, w. 67–70
Bitwa! gdzie? w której stronie? Pytają młodzieńce,
Chwytają broń; kobiety wznoszą w niebo ręce;
Wszyscy pewni zwycięstwa, wołają ze łzami:
Bóg jest z Napoleonem, Napoleon z nami.”
Ćwiczenie 8.2
Wyjaśnij, jakie funkcje pełnią retoryczne anafory: „O roku ów!”, „O wiosno!”?
„Księga XI. Rok 1812, w. 71–78
[O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju!]
O wiosno! kto cię widział wtenczas w naszym kraju,
Pamiętna wiosno wojny, wiosno urodzaju!
O wiosno, kto cię widział, jak byłaś kwitnąca
Zbożami i trawami, a ludźmi błyszcząca,
Obﬁta we zdarzenia, nadzieją brzemienna!
Ja ciebie dotąd widzę, piękna maro senna!
Urodzony w niewoli, okuty w powiciu,
Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu.”
Tadeusz wrócił do Soplicowa bogatszy o doświadczenia związane z potrzebą zmian
społecznych. Stał się głosicielem nowych reform, które postanowił wprowadzić w majątku
(pierwsze reformy uwłaszczeniowe zostały wprowadzone na terenach zaboru pruskiego
w 1811 roku). Tym samym stał się inicjatorem nowego prawa znoszącego feudalizm,
a opartego na zasadach solidaryzmu społecznego:

“

Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz
Księga XII. Kochajmy się! w. 500–505
Bezpieczniej zrobię, kiedy władzy się wyrzekę
I oddam los włościanów pod prawa opiekę.
Sami wolni, uczyńmy i włościan wolnymi,

Oddajmy im w dziedzictwo posiadanie ziemi,
Na której się zrodzili, którą krwawą pracą
Zdobyli, z której wszystkich żywią i bogacą.
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, [w:] tegoż, Dzieła, t. 4, Warszawa 1995.

Wielka historia odgrywa w poemacie Mickiewicza ważną rolę. Stanowi tło dla
rozbudowanych opisów epickich, podkreśla realizm opowieści, lecz przede wszystkim –
przez odwołania do licznych autentycznych postaci, zasłużonych dla dziejów Polski –
uwydatnia wymowę patriotyczną utworu. Kampania napoleońska integruje skłóconych
bohaterów Mickiewiczowskich, którzy godzą się w obliczu zbrojnej potyczki z Moskalami.

Słowo i czyn

“

Alina Witkowska

Mickiewicz. Słowo i czyn
Większość humorystycznych igraszek literackich prowokuje postać
Hrabiego, syntetyczne arcydzieło stereotypów romansowych.
Arcydzieło, bowiem Hrabia prezentowany jest nie tylko poprzez
charakterystykę zewnętrzną, pokazującą go jako sympatyczną oﬁarę
anglomanii (biały surdut, dżokeje), ale jako człowiek‐książka, jako
żyjąca projekcja literatury. Taka właśnie, podsunięta przez powieść
przygód i tajemnic jest jego reakcja na opowiadanie Gerwazego
o historii zamku Horeszków i śmierci ostatniego zamku właściciela.
«Szkoda, że masz niewielki dar opowiadania» – skwituje jego relację
Hrabia, któremu budowla zamkowa kojarzy się najpewniej
z Zamczyskiem w Otranto Walpole’a bądź tajemnicami Zamku
Udolpho pani Radcliffe. W blasku tamtych fabuł rozdział z domowej
i publicznej historii Litwy (wojna 1792 roku w obronie Konstytucji
trzeciego maja) wydaje się Hrabiemu anemiczny, a jej narrator[…]
pozbawionym daru opowiadania gadułą. Subtelność ironicznej krytyki
gustów Hrabiego, jego wizji świata, zapotrzebowań duchowych
i oczekiwań staje się uchwytna dopiero poprzez wzorce literackie,

które tę postać uformowały. Zarazem Hrabia te wzorce
kompromituje, dostarczając poecie okazji do ﬁnezyjnej kpiny
z romansowo‐awanturniczej tradycji powieściowej.
Alina Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn, Warszawa 1983, s. 173.

Ćwiczenie 9.1
Na podstawie lektury przywołanego fragmentu książki Aliny Witkowskiej spróbuj określić,
w jaki sposób Hrabia odczuwa i przeżywa historię zamku.
Ćwiczenie 9.2
Zaproponuj własny tytuł przeczytanego fragmentu książki.

Niepewność

“

Adam Mickiewicz

Niepewność
Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
Jednakże gdy cię długo nie oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?
Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu
W myśli twojego odnowić obrazu;
Jednakże nieraz czuję mimo chęci,
Że on jest zawsze blisko mej pamięci
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale,
Abym przed tobą szedł wylewać żale;
Idąc bez celu, nie pilnując drogi,
Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi;
I wchodząc sobie zadaję pytanie:
Co tu mię wiodło? przyjaźń czy kochanie?
Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił,
Pod twa spokojność do piekieł bym zastąpił;
Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem,
Bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem.
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?
Kiedy położysz rękę na me dłonie,
Luba mię jakaś spokojność owionie,
Zda się, że lekkim snem zakończę życie;
Lecz mnie przebudza żywsze serca bicie,
Które mi głośno zadaje pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czyli też kochanie?
Kiedym dla ciebie tę piosenkę składał,
Wieszczy duch mymi ustami nie władał;
Pełen zdziwienia, sam się nie postrzegłem;
Skąd wziąłem myśli, jak na rymy wbiegłem,
I zapisałem na końcu pytanie:
Co mię natchnęło? przyjaźń czy kochanie?
Adam Mickiewicz, Niepewność, [w:] tegoż, Wiersze i powieści poetyckie, Warszawa 1998, s. 185–186.

Ćwiczenie 10
Wysłuchaj w internecie interpretacji utworu Adama Mickiewicza w wykonaniu Marka
Grechuty.

Ćwiczenie 11
Określ, jakie dylematy uczuciowe przeżywa postać mówiąca przywołanego utworu. Zdecyduj,
czy wpisują się one w typowe wyznaczniki miłości romantycznej.

Zadaniowo
Ćwiczenie 12
Na podstawie zamieszczonego niżej fragmentu Pana Tadeusza określ, jaki model rodziny i życia
rodzinnego preferuje Zosia. Jakie wartości wpojono jej podczas wychowania u Sopliców?
Zastanów się, czy cała rodzina ich przestrzega. Przygotuj wypowiedź pisemną.
„Księga XII. Kochajmy się!, w. 514–525
Jestem kobietą, rządy nie należą do mnie,
Wszakże pan będziesz mężem; ja do rady młoda,
Co pan urządzisz, na to całym sercem zgoda!
Jeśli włość uwalniając zostaniesz uboższy,
To, Tadeuszu, będziesz sercu memu droższy.
O moim rodzie mało wiem i nie dbam o to;
Tyle pomnę, że byłam ubogą, sierotą,
Że od Sopliców byłam za córkę przybrana,
W ich domu hodowana i za mąż wydana.
Wsi nie lękam się: jeśli w wielkim mieście żyłam,
To dawno; zapomniałam, wieś zawsze lubiłam;
I wierz mnie, że mnie moje kogutki i kurki
Więcej bawiły niźli owe Peterburki […].”
Ćwiczenie 13
Zredaguj pisemną charakterystykę porównawczą Telimeny i Zosi.

Ćwiczenie 14
Zinterpretuj utwór Niepewność (zob. Preteksty). Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.
Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Soplicowska codzienność w gawędzie obyczajowej

Szlachecki dworek
domena publiczna

Słowo codzienność , zarówno w języku, jak i w kulturze, dopiero od niedawna nabrało
nowych znaczeń. Kiedy pytamy o codzienność w utworze literackim, chodzi nam o metodę
opowiadania o życiu codziennym, obyczajach czy zwykłym porządku dnia. W przypadku
Pana Tadeusza codzienne bytowanie w dworku szlacheckim w powiecie nowogródzkim
zostało ujęte w formę gawędy, czyli opowieści adresowanej do wszystkich odbiorców,
nawet takich, którzy nie lubią czytać, lecz wolą słuchać.
Już wiesz
1) Zaznacz w tekście Pana Tadeusza fragmenty, w których dostrzegasz elementy
staropolskiej tradycji obyczajowej.
2) Wskaż środki stylistyczne charakterystyczne dla stylu gawędy (apostrofy,
wykrzyknienia, przysłowia itp.).
3) Omów epizody fabuły Pana Tadeusza, które związane są z tradycją polskiego dworu
i zaścianka.
4) Zwróć uwagę na motywy podkreślające status dawnej szlachty (np. echa złotej
wolności szlacheckiej, liberum veto).

Gatunek Pana Tadeusza
Pan Tadeusz jest utworem synkretycznym, zawierającym cechy gawędy neosarmackiej.
Pokolenie Adama Mickiewicza, wychowane w duchu ﬁlozoﬁi i literatury oświeceniowej,
początkowo dystansowało się od pojęcia sarmatyzmu. Utwory gawędowe (zwane
„kontuszowymi”) opiewały republikanizm i apologizowały rody szlacheckie oraz ich udział
w utrwalaniu więzi społecznych. W gawędach na pierwszy plan wysuwał się stosunek
autora do przeszłości, natomiast wartości artystyczne schodziły na plan dalszy.
Jednocześnie neosarmatyzm (zainspirowany przez etos rycerski) zawierał ogromny
ładunek emocji patriotycznych. Istotnym impulsem do ukazywania szlacheckiej przeszłości
była tradycja konfederacji barskiej, zawiązanej 29 lutego 1768 roku. Uznawana ona była za
symboliczny akt zbrojny przeciw obcej interwencji (Rosji), podjęty w obronie niepodległości
Polski.
Dla zainteresowanych
Rozwój gawędy szlacheckiej w literaturze polskiej nastąpił po 1848 roku. Powstała
wówczas liczna grupa utworów o podobnym schemacie fabularnym. Nie były to utwory
na wysokim poziomie artystycznym. Narrator gawędy pragnie jedynie wykreować
duchowy klimat środowiskowy i koloryt lokalny epoki. Adresowana do szerokiego kręgu
odbiorców, twórczość gawędowa miała również utwierdzać w konformistycznych
postawach tych, którzy nie akceptowali haseł demokratyzmu społecznego
(rozpowszechnianych po klęsce powstania listopadowego).
Zarówno sami romantycy, jak ich oświeceniowi adwersarze odnosili się z dystansem do
gawędy jako gatunku i formy wypowiedzi literackiej. Jędrzej Śniadecki zaatakował
gadulstwo polskiej szlachty w osobach mieszkańców ﬁkcyjnej wyspy ze stolicą o nazwie
Gawędopol, Mickiewicz ironicznie charakteryzował Wojskiego: „Sam gawęda i lubił
niezmiernie gaduły”. Sformułowania „gawęda”, „gawędka”, „gawędzić” miały wyrażać styl
luźnej rozmowy w kręgu przyjaciół. Twórcy romantyczni nie uważali gawędy za formę
czysto literacką. Stefan Witwicki określał gawędziarzy mianem „poetów ustnych”.
„Wiernym zwierciadłem swojego czasu” nazwał gawędę Kazimierz Władysław Wójcicki,
badacz folkloru, doceniający rolę tradycji ustnej w ukształtowaniu tego gatunku.
Zainteresowanie XIX‐wieczną gawędą mówioną zainicjowane zostało niemal równolegle
z popularnością zachodnioeuropejskiej powieści realistycznej.
Ewolucję gawędy zainspirowały Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego, gatunek ten
uprawiali m.in. Wincenty Pol, Władysław Syrokomla, Ignacy Chodźko, Mieczysław
Romanowski.

W opowieściach gawędowych obowiązuje przewaga zdarzeń konkretnych nad treściami
abstrakcyjnymi. Język środowiskowy musi być dynamiczny i ekspresyjny - dlatego dla
wypowiedzi gawędziarza charakterystyczne są przysłowia, powiedzenia, idiomy,
dosadne zwroty oddziałujące na wyobraźnię, skojarzenia wyrazowe oparte na
współbrzmieniu (rymy w prozie), gra słów, apostrofy do słuchaczy, wykrzyknienia, zwroty
onomatopeiczne, swoboda składni nieskrępowanej konwencjami języka literackiego,
ujawniająca się w luźnym operowaniu elipsą w celu nadania zwrotom dynamiczności,
w częstych powtórzeniach spójników oraz zaimków wskazujących w funkcji rodzajników.
Gawędy, wpisujące się w konwencje estetyczne piśmiennictwa staropolskiego,
dokumentują historię mentalności czy też historię socjokulturową epoki,
z uwzględnieniem zbiorowych postaw i zachowań, wrażliwości i sposobu myślenia.
Ćwiczenie 1.1
Narysuj schematyczny plan architektoniczny dworu w Soplicowie i zaścianka w Dobrzyniu (z
wyodrębnieniem odległości przestrzennej dzielącej zaścianek od dworu).
Ćwiczenie 1.2

Ćwiczenie 1.3
Przyporządkuj opisy do bohaterów poematu.
Jankiel

patriarcha rodu wywodzącego się
z Mazur, zwany Kurkiem na Kościele

Maciej Dobrzyński

zaufany sługa stolnika, stróż zamku,
zwany Scyzorykiem

Rejent Bolesta

w przeszłości dworzanin Rejtanów,
mistrz w sztuce rzucania nożem,
polowań i gry na rogu

Wojski Hreczecha

przyjaciel Sędziego i Maćka
Dobrzyńskiego, zamierza ożenić się
z Telimeną

Podkomorzy

wirtuoz – cymbalista, wtajemniczony
w historię księdza Robaka

Gerwazy Rębajło

piastujący wysoki urząd, majętny mąż
i ojciec trzech córek, posiadacz złotej
tabakiery

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.4
Ćwiczenie 1.5
Wskaż reprezentantów starszego pokolenia, uosabiających mentalność odchodzącą
w przeszłość.


Wojski, Gerwazy, Protazy



Hrabia, Telimena, ks. Robak



Sędzia, Podkomorzy, Asesor



Tadeusz Soplica, Zosia, Podkomorzanki

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ważne!

Warto zwrócić uwagę na istotny aspekt funkcjonowania tradycji literackiej w utworach
gawędowych. Początkowe apostrofy słynnej inwokacji z Pana Tadeusza (Ty jesteś jak

zdrowie), nawiązujące do fraszki Jana Kochanowskiego, potwierdzają kwestię tzw.
długiego trwania wybranych motywów literackich i paradygmatów ideowych. W Epilogu
pojawiła się lipa udzielająca schronienia przed słońcem, a w księdze IV poeta poświęcił
drzewom znamienną inwokację, akcentującą upływ czasu:
Drzewa moje ojczyste! Jeśli Niebo zdarzy,
Bym wrócił was oglądać przyjaciele starzy,
Czyli was odnajdę jeszcze, czy dotąd żyjecie?
Ćwiczenie 2
Na podstawie przywołanych fragmentów określ, jakie wyznaczniki stylu zachowań kształtują
atmosferę dworu w Soplicowie.
„Księga I. Gospodarstwo”
Ćwiczenie 3
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Codzienność na Litwie

Ilustracja do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Księga VII.
Michał Elwiro Andriolli, Gerwazy Rębajło, 1881, domena publiczna

Ilustracja do III księgi Pana Tadeusza.
Franciszek Kostrzewski, Grzybobranie, 1860, domena publiczna

Ćwiczenie 4
Na podstawie lektury poniższego fragmentu tekstu odpowiedz na pytanie: Realizm,
plastyczność obrazowania i… co jeszcze stanowi o specyﬁcznej metodzie prezentacji życia
codziennego w poemacie?
„Przecież i bez tych przypraw potrawą nie lada
Jest bigos, bo się z jarzyn dobrych sztucznie składa.
Bierze się doń siekana, kwaszona kapusta,
Która, wedle przysłowia, sama idzie w usta;
Zamknięta w kotle, łonem wilgotnym okrywa
Wyszukanego cząstki najlepsze mięsiwa;
I praży się, aż ogień wszystkie z niej wyciśnie
Soki żywne, aż z brzegów naczynia żar pryśnie I powietrze dokoła zionie aromatem.”

Ćwiczenie 5
Na podstawie poniższego fragmentu Pana Tadeusza odpowiedz na pytanie: Jaką tradycję
obyczajową i w jakiej epoce zakorzenioną krytykuje w zachowaniu młodych Polaków
Podkomorzy? Wyjaśnij, w jakim celu wyjeżdżano poza granice Litwy w 1811 roku.
„Chwała Bogu, że teraz, jeśli nasza młodzież
Wyjeżdża za granicę, to już nie po odzież,
Nie szukać prawodawstwa w drukarskich kramarniach
Lub wymowy uczyć się w paryskich kawiarniach.
Bo teraz Napoleon, człek mądry a prędki,
Nie daje czasu szukać mody i gawędki.
Teraz grzmi oręż, a nam starym serca rosną,
Że znowu o Polakach tak na świecie głośno;
Jest sława, a więc będzie i Rzeczpospolita!
Zawżdy z wawrzynów drzewo wolności wykwita.
Tylko smutno, że się nam ach! Tak się lata wleką
W nieczynności! A oni tak zawsze daleko!
Tak długo czekać! nawet tak rzadka nowina!
Ojcze Robaku (ciszej rzekł do Bernardyna),
Słyszałem, żeś znad Niemna odebrał wiadomość;
Może też co o naszym wojsku wie Jegomość?
(Księga I. Gospodarstwo)”

Ilustracja do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Księga 1.
Michał Elwiro Andriolli, Ksiądz Robak, 1881, domena publiczna

Mickiewicz ukazał historię zwykłej codzienności na Litwie, ale sugerował, że tradycja
staropolska, ciągle jeszcze zakorzeniona w świadomości uczestników przedstawionych
zdarzeń, odchodzi już w przeszłość, a młode pokolenie (reprezentowane przez Tadeusza
i Zosię) zaprowadzi w Soplicowie nowe porządki. Bohaterowie poematu z nostalgią
odnoszą się do tradycji kulturowej i historycznej, są uosobieniem zarówno zalet, jak i wad
staroszlachetczyzny ukazanej w krzywym zwierciadle: z ironią i humorem. Rzeczywistość
przedstawioną współtworzą sceny związane z codziennym funkcjonowaniem dworu:
zajęcia gospodarskie, rozrywki, zainteresowania mieszkańców. Wszystko to zostało
przedstawione realistycznie i sugestywnie, ale też z dużą dozą ciepła i tkliwości, dzięki
czemu wzbudza sympatię odbiorcy.

Pan Tadeusz był poematem terapeutycznym. Z jednej strony eksponował obraz szlacheckiej
przeszłości i życia w ustroju feudalnym, z drugiej - sygnalizował jej kres i konieczność
wprowadzenia reform społecznych.

Pamiątki Soplicy

“

Henryk Rzewuski

Pamiątki Soplicy
[…] Po obiedzie wszyscy poszliśmy na dziedziniec bernardynów,
gdzie, lubo dobrze byliśmy pijani, de noviter reperta piliśmy. Już tam
była mieszanina. Jaśnie wielmożni i okoliczna szlachta, magnaci
i zaścianki byli brat za brat. Książę, napotkawszy jakiegoś szlachcica
z obdartą czapką, zdjął mu ją, na swoją głowę włożył, a dał mu swoją
aksamitną. Na to hasło wszyscyśmy zaczęli zmieniać sobie czapki,
a pić, ale tak, że co momentu inną czapkę nosiliśmy. Potem książę,
dobrze pijany, zaczął się rozbierać, besztając szlachtę z dobrego
serca. I tak jednemu dał pas złoty, mówiąc: Darujęć, durniu! –
drugiemu kontusz: Na, świnio! – a temu szpinkę brylantową: Trzymaj,

ośle! – a innemu żupan: Weź kpie! – tak, że został w hajdawerach
amarantowych i w koszuli, na której wisiał ogromny szkaplerz, i tak
siadł na wozie, na którym była ogromna beczka napełniona winem.
On siadł na beczce, a wóz szlachta ciągnęła po ulicach Nowogródka.
Wóz co kilkanaście kroków zatrzymywał się, a kto chciał, kielich lub

garnek nastawiał, a książę czop od beczki odtykał i perorował ,
prosząc szlachtę, aby mu dopisała, żeby pana Michała Rejtena na
pisarii utrzymać, a nie dać Radziwiłła na pastwę nieprzyjaciół jego
[…].
Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy, oprac. Zygmunt Szweykowski, Wrocław 2009, s. 79–80.

Ćwiczenie 6
W tekście Henryka Rzewuskiego wskaż cechy charakterystyczne dla stylu gawędy.

Młoda kobieta z dzbanem wody

Młoda kobieta z dzbanem wody
Johannes Vermeer, Młoda kobieta z dzbanem wody, 1662-1665, olej na płótnie, Metropolitan Museum of Art, domena publiczna

Ćwiczenie 7.1
Opisz obraz Jana Vermeera van Del a. Zwróć uwagę na szczegóły sceny.

Ćwiczenie 7.2
Zastanów się i powiedz, w jaki sposób sztuka uwzniośla codzienność.

Zadaniowo
Ćwiczenie 8.1
Ćwiczenie 8.2
Wpisz słowo poprzedzające poniższe sformułowania
uczta staropolska
zajazd na Litwie
z Horeszków
woźnieńska protestacja
z dworzan
Woźny Trybunału
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8.3
Ćwiczenie 8.4
Brakujące słowo (z poprzedniego ćwiczenia)...


odwołuje się do tradycji odchodzącej w przeszłość.



rozbija rytm wypowiedzi.



przywołuje konkretne wydarzenia minione.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

W galerii pejzaży i portretów literackich Soplicowa

Park w Wivenhoe
John Constable, Park w Wivenhoe, 1816, olej na płótnie, Na onal Gallery of Art, Waszyngton, domena publiczna

Pan Tadeusz to nie tylko główne i poboczne wątki fabuły oraz interesujący bohaterowie.
Osobnym aspektem, stanowiącym o walorach artystycznych tego dzieła, są opisy przyrody
i krajobrazu. Przyjrzymy się im bliżej, zwracając uwagę na barwy, kształty i inne wrażenia
estetyczne.
Już wiesz
1) Przeczytaj ponownie Inwokację do Pana Tadeusza.
2) Opisz pejzaż wyłaniający się z Inwokacji. Uwzględnij barwy, którymi posłużył się poeta.
3) Naucz się wygłaszać z pamięci tekst Inwokacji.
4) Odpowiedz na pytania:
Czy tekst Inwokacji obrazuje przestrzeń lokalnej, małej ojczyzny?
Do której „Panny świętej” kierowana jest apostrofa w Inwokacji? Czy do jednej?
5) Odwołując się do znajomości biograﬁi Adama Mickiewicza, uzasadnij, że pejzaż
kreowany w Inwokacji poeta prezentuje na podstawie własnych wspomnień.

Ojczyste pejzaże
Pan Tadeusz był pisany na emigracji (od
jesieni 1832 roku w Paryżu), a ukazane w nim
pejzaże ojczyste zostały przywołane
z pamięci. Rozbudowane, sugestywne opisy
przyrody wpisują się w założenia
romantycznych wizji natury – malowniczej,
tajemniczej, nastrojowej, niejednokrotnie
animizowanej i personiﬁkowanej. Idealizacja
przyrody kształtuje krajobraz małej ojczyzny
Mickiewicza, czyli Litwy („kraj lat
dziecinnych”), na której się urodził
i wychował. Jako poeta romantyczny czerpał
również inspiracje ze sztuki klasycyzmu
i sentymentalizmu.

“

Przyjazd gości
Marcin Zaleski, Przyjazd gości, 1839, olej na płótnie, Muzeum
Narodowe w Warszawie, domena publiczna

Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz
Hrabia lubił widoki niezwykłe i nowe,
Zwał je romansowymi; mawiał, że ma głowę
Romansową; w istocie był wielkim dziwakiem.
Nieraz pędząc za lisem albo za szarakiem,
Nagle stawał i w niebo poglądał żałośnie […].
Pan Tadeusz

Po przeczytaniu fragmentu Pana Tadeusza wykonaj ćwiczenia wykonaj poniższe ćwiczenia.
Ćwiczenie 1.1
Zastanów się, czy powyższy fragment stanowi jedynie parodię konwencji infantylnego
romantyzowania.
Ćwiczenie 1.2
Znajdź w tekście poematu szczegółowe elementy pejzażu nieba obserwowanego przez
Hrabiego.

Ćwiczenie 1.3
Wskaż, który z bohaterów (oprócz Hrabiego) obserwował niebo?
Ćwiczenie 1.4
Wyjaśnij, ku czemu skłaniało romantyków aktywne studiowanie sfer niebieskich.
Ćwiczenie 1.5
Wskaż inny utwór Adama Mickiewicza, w którym przyroda stanowi ważną inspirację
artystyczną.
Ważne!
W XIX wieku natura pełniła rolę medium pośredniczącego między człowiekiem
i Stwórcą (siłą sprawczą życia). Z tego względu pejzaż zyskał wysoką rangę sztuki
prowadzącej do kontemplacji i przeżycia przyrody.
Angielski pejzażysta John Constable, wyznaczający szczególne cele malarstwu
krajobrazowemu, niezwykłe znaczenie nadawał niebu, ponieważ uważał, że niebo jest
w przyrodzie źródłem światła i rządzi wszystkim. Dlatego starannie studiował chmury,
rejestrował nieustannie zmieniające się widoki niebiańskich przestworzy. Świetlistość
pejzaży Constable’a, czysta tonacja barw nieba, przejrzystość motywów akwatycznych – to
efekty, które zbliżały jego malarstwo do późniejszej twórczości impresjonistów.

Park Wivenhoe
John Constable, Park Wivenhoe, 1816, olej na płótnie, Na onal Gallery of Art, domena publiczna

Wykorzystywane przez romantyków wprowadzenie kategorii malarskich do literatury
łączyło się z postulatami romantycznej syntezy sztuk. Krytycy romantyczni często wyrażali
przekonanie o audiowizualnym charakterze malarstwa i poezji, a malarstwo pejzażowe
często utożsamiali z XVIII‐wieczną sielanką sentymentalną. Dlatego najbardziej
sugestywnym wyrazicielem krajobrazu w poezji okazała się liryka opisowa. Polscy
romantycy mieli pełną świadomość gatunkową wypowiedzi lirycznej, a jej dominantą był
opis przyrody, której nadawano rangę bohatera utworu.

Romantyczne obrazowanie natury
Pejzaż medytacyjny angielskiego pejzażysty Johna Bretta
Obraz Bretta uwodzi obserwatora obłokami rozświetlonego, metaﬁzycznego,
promieniującego wzniosłością i świeżością nastroju błękitnego nieba, zlewającego się
w barwach z zielenią morskich głębin.
Plastyczne wyobrażenia nieba odgrywają istotną rolę w epopei Mickiewicza. Najważniejszą
regułą estetyczną jest w utworze deskrypcja fragmentu pejzażowego w takiej postaci,
w jakiej został on w danej chwili dostrzeżony. Przeniesienie do utworu literackiego reguł
kolorystycznych malarstwa pejzażowego połączono z konwencją realistyczną. Niemniej
dynamiczny lot obłoczków sugeruje, że sfery niebieskie nie są skończonym, doskonałym

dziełem Stwórcy - że tę niebiańską przestrzeń romantyk nieustannie kształtuje, by znaleźć
w niej aktywne, twórcze centrum:

“

Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz
Owe obłoki ranne, zrazu rozpierzchnione
Jak czarne ptaki, lecąc w wyższą nieba stronę,
Coraz się zgromadzały; ledwie słońce zbiegło
Z południa, już ich stado pół niebios obległo
Ogromną chmurą; wiatr ją pędził coraz chyżej,
Chmura coraz gęstniała, zwieszała się niżej,
Aż jedną stroną na wpół od niebios obdarta,
Ku ziemi wychylona i wszerz rozpostarta,
Jak wielki żagiel, biorąc wszystkie wiatry w siebie,
Od południa na zachód leciała po niebie.
(Księga X. Emigracja. Jacek)
Pan Tadeusz

Przeczytaj powyższy fragment Pana Tadeusza i wykonaj poniższe ćwiczenia.
Ćwiczenie 2.1
Pdziel się wrażeniami, jakie wywiera przywołany opis.
Ćwiczenie 2.2
Wskaż użyte w powyższym fragmencie porównanie i animizacje.

Ćwiczenie 2.3
Adam Mickiewicz konfrontuje promienne błękity z metaforyką morską. Głębiny nieba są
symbolem niebezpieczeństwa żywiołu. Chronić ma przed nim biała chmurka (wyobrażenie
Anioła Stróża). Przeczytaj przywołany niżej fragment i odpowiedz, czemu służy tak
zarysowany przestrzenny kształt nieba:
„Niebo czyste, wokoło ziemi obciągnięte,
Jako morze wiszące, ciche, wklęsło-wgięte;
Kilka gwiazd świeci z głębi, jako perły ze dna
Przez fale; z boku chmurka biała, sama jedna
Podlatuje i skrzydła w błękicie zanurza,
Podobne do niknących piór Anioła Stróża,
Który nocną modlitwą ludzi przytrzymany
Spóźnił się, śpieszy wracać między spółniebiany.
(Księga XI. Rok 1812)”
Krajobraz z wodą w świetle księżyca Aleksandra Orłowskiego
Obejrzyj obraz Aleksandra Orłowskiego i odpowidz na poniższe pytania.
Ćwiczenie 3.1
Wskaż w pejzażu elementy romantycznego obrazowania natury.

Ćwiczenie 3.2
Przeczytaj następujący fragment i odpowiedz, w jakim kontekście nazwisko Aleksandra
Orłowskiego przywołano w utworze Mickiewicza:
„[…] Nasz malarz Orłowski,
Przerwała Telimena, miał gust Soplicowski.
(Trzeba wiedzieć, że to jest Sopliców choroba,
Że im oprócz Ojczyzny nic się nie podoba)...
Orłowski, który życie strawił w Peterburku,
Sławny malarz (mam jego kilka szkiców w biurku),
Mieszkał tuż przy cesarzu, na dworze, jak w raju,
A nie uwierzy Hrabia, jak tęsknił po kraju,
Lubił ciągle wspominać swej młodości czasy,
Wysławiał wszystko w Polszcze: ziemię, niebo, lasy…
(Księga III. Umizgi)”

Malarskość opisów

Polowanie na kaczki
Daniel Schultz, Polowanie na kaczki, 1658, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Gdańsku, domena publiczna

Obraz Daniela Schulza Kogut i kury
Ćwiczenie 4
Obejrzyj obrazy Daniela Schulza i wskaż cechy charakterystyczne dla jego malarstwa.
Porównaj je z założeiami artystycznymi epoki baroku.

Zebranie towarzyskie w parku
Kazimierz Wojniakowski, Zebranie towarzyskie w parku, 1797, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena
publiczna

Ćwiczenie 5.1
Wskaż, ze stylem której epoki kojarzy ci się charakter sceny przedstawionej na obrazie
Kazimierza Wojniakowskiego.
Ćwiczenie 5.2
Zastanów się, czy w epopei Mickiewicza można wskazać elementy malarstwa barokowego
i klasycystycznego.

“

Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz

Stała młoda dziewczyna – białe
jej ubranie
Wysmukłą postać tylko aż do
piersi kryje,
Odsłaniając ramiona i błękitną
szyję,
W takim Litwinka tylko chodzić
zwykła z rana,
W takim nigdy nie bywa od
mężczyzn widziana;
Więc choć świadka nie miała,
założyła ręce
Na piersiach, przydawając
zasłony sukience.

Ilustracja do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza,
Księga 5.
Michał Elwiro Andriolli, Zosia, 1881, domena publiczna

Włos w pukle nie rozwity, lecz
w węzełki małe
Pokręcony, schowany w drobne strączki białe,
Dziwnie ozdabiał głowę, bo od słońca blasku
Świecił się, jak korona na świętych obrazku.
(Księga I. Gospodarstwo)
Pan Tadeusz
Ćwiczenie 6.1

Ćwiczenie 6.2
Bohaterką powyższego fragmentu jest...


Telimena.



Ogrodniczka.



Podkomorzyna.



Zosia.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6.3

Ćwiczenie 6.4
Na podstawie powyższego fragmentu zinterpretuj portret psychologiczny bohaterki i wybierz
odpowiednie cechy charakteru.


wyuzdanie



naturalność



egzaltacja



niewinność



ekshibicjonizm



szlachetność



zalotność



infantylizm



prostota



radość



młodzieńczość



wścibstwo



bezpretensjonalność



skromność



uczuciowość



wstydliwość



pretensjonalność



ciekawość



hipokryzja



eteryczność



zmysłowość

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

“

Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz
Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną,
Suknię materyalną, różową, jedwabną,
Gors wycięty, kołnierzyk z koronek, rękawki
Krótkie, w ręku kręciła wachlarz dla zabawki
(Bo nie było gorąco), wachlarz pozłocisty
Powiewając rozlewał deszcz iskier rzęsisty.
Głowa do włosów, włosy pozwijane w kręgi,
W pukle, i przeplatane różowymi wstęgi,
Pośród nich brylant, niby zakryty od oczu,
Świecił się jako gwiazda w komety warkoczu […].
(Księga I. Gospodarstwo)
Pan Tadeusz

Ćwiczenie 7.1

Ćwiczenie 7.2
Bohaterką powyższego fragmentu jest...


Ogrodniczka.



Telimena.



Zosia.



Podkomorzyna.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7.3
Stwórz portret psychologiczny bohaterki, zwracając uwagę na różnobarwność jej wyglądu
zewnętrznego.
Po przeczytaniu fragmentu poematu wykonaj polecenia znajdujące się pod tekstem.

“

Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz
Spódniczkę miała długą, białą, suknię krótką
Z zielonego kamlotu, z różową obwódką;
Gorset także zielony, różowymi wstęgi
Od łona aż do szyi sznurowany w pręgi;
Pod nim pierś jako pączek pod listkiem się tuli.
Od ramion świecą białe rękawy koszuli,
Jako skrzydła motyle do lotu wydęte,
U dłoni skarbowane i wstążką opięte;
Szyja także koszulką obciśniona wąską,
Kołnierzyk zadzierzgniony różową zawiązką;
Zauszniczki wyrżnięte sztucznie z pestek wiszni,
Których się wyrobieniem Sak Dobrzyński pyszni
(Były tam dwa serduszka z grotem i płomykiem,
Dane dla Zosi, gdy Sak był jej zalotnikiem);

Na kołnierzyku wiszą dwa sznurki bursztynu,
Na skroniach zielonego wianek rozmarynu,
Wstążki warkoczów Zosia rzuciła na barki,
A na czoło włożyła zwyczajem żniwiarki
Sierp krzywy, świeżym żęciem traw oszlifowany,
Jasny jak nów miesięczny nad czołem Dyjany.
(Księga XI. Rok 1812)
Pan Tadeusz
Ćwiczenie 8.1
Wskaż, czym wyróżniał się wielobarwny, oryginalny strój Zosi.
Ćwiczenie 8.2
Wyjaśni, jaki typ stroju założyła Zosia.
Ćwiczenie 8.3
Zwróć uwagę na biżuterię Zosi. Czy wyróżniała się ona czymś specjalnym?
Ćwiczenie 8.4
Zastanów się, czy symboliczny strój Zosi stał się wyrazicielem jej światopoglądu.
W sposobie obrazowania przestrzeni, ﬂory i fauny oraz portretów literackich Mickiewicz
sięgnął do tradycji baroku (kontrast barwnych plam, trójwymiarowa przestrzeń) oraz
klasycystycznego poematu opisowego (realizm). Odtworzony z pamięci pejzaż Litwy
pozwala poetę nazwać wyraﬁnowanym „malarzem” słowem. Stanisław Witkiewicz
w rozprawie Mickiewicz jako kolorysta twierdził, że malarskość opisów Mickiewicza
wyprzedza odkrycia impresjonistów. Jest to stwierdzenie kontrowersyjne, ponieważ
impresjonizm jako nurt estetyczny ujawnił się i rozwinął dopiero w latach 70. XIX wieku.
Niemniej – w przypadku epopei Mickiewicza można mówić o pejzażach oddziałujących na
wyobraźnię odbiorcy i przekazujących dynamicznie zmieniające się wrażenia chwili.
Najwybitniejszym przykładem malarskości opisów jest kreacja pejzażu wyłaniającego się
z Inwokacji, nawiązującego do tradycji malarstwa barokowego. Z tradycji poematu

oświeceniowego została zaczerpnięta i rozwinięta apologia wiejskiego bytowania oraz
topos dobrego gospodarza. Plastyczna wizja świata przedstawionego, oddziałująca na
zmysły, prezentuje romantyczną skłonność do syntezy sztuk.

Konteksty
Przeczytaj fragment słynnego dzieła François René de Chateaubrianda. Wykonaj polecenie
znajdujące się pod tekstem.

“

François René de Chateaubriand

Duch wiary chrześcijańskiej, czyli jej piękność
i zalety
Miliony rozsianych gwiazd na niebieskiej przestrzeni, księżyc pośród
ﬁrmamentu zawieszony, morze bez granic, nieskończoność na niebie
i wodzie. Nigdy widoczniej nie objawiłeś człeku twojej potęgi, jak pod
owe nocy, kiedy rzucon między gwiazdy i morza nad sobą i pod sobą
bezdenności poczuwa.
François René de Chateaubriand, Duch wiary chrześcijańskiej, czyli jej piękność i zalety, tłum. G.B. , ks. G.G., Wrocław
1816, s. 29.

Ćwiczenie 9
W romantyzmie Geniusz chrześcijaństwa Chateaubrianda uznawany był za „epopeję człowieka
i natury”. Określ stosunek pisarza do przyrody i wszechświata.

Malarstwo Williama Turnera

Rybacy na morzu
Joseph Mallord William Turner, Rybacy na morzu, 1796, olej na płótnie, Muzeum Sztuki Brytyjskiej, domena publiczna

Ćwiczenie 10
Malarstwo Williama Turnera inspirowało wielu romantyków. Spróbuj określić stosunek artysty
do żywiołów natury.

Zadaniowo

Ćwiczenie 11
W przytoczonych poniżej fragmentach wskaż elementy charakterystyczne dla stylu malarstwa
barokowego, klasycystycznego i romantycznego.
„Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
Na pagórku niewielkim we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;
Świeciły się z daleka pobielane ściany,
Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni
Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni.
(Księga I. Gospodarstwo)”
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

„Poloneza czas zacząć”… W soplicowskiej
audiosferze

Ilustracja do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza,
księga XII.
Michał Elwiro Andriolli, Poloneza czas zacząć, 1881, domena
publiczna

Polonez pod gołym niebem
Korneli Szlegiel, Polonez pod gołym niebem, XIX wiek, ilustracja,

Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, że przebywamy w określonej i zróżnicowanej
audiosferze – to znaczy w przestrzeni wypełnionej różnego rodzaju dźwiękami, nie tylko
muzycznymi, lecz także odgłosami słyszalnymi z ulicy, klatki schodowej czy korytarza
szkolnego. Jak one na nas oddziałują: uspokajają czy też irytują?
Już wiesz
Wysłuchaj utworu Wojciecha Kilara, stanowiącego fragment ścieżki muzycznej ﬁlmu
Andrzeja Wajdy Pan Tadeusz.

Polonez
Pan Tadeusz został uznany za narodową epopeję. Jak każda epopeja, także poemat
Mickiewicza jest opowieścią wierszowaną o rytmicznej budowie, rozpoczyna się inwokacją,
odwołuje się do ważnych wydarzeń dziejowych, a zarazem zawiera spójny, płynny tok
narracyjny, ujęty w trzynastozgłoskowiec. Rytm wiersza nie jest monotonny, ponieważ poeta
w mistrzowski sposób operował przerzutnią, zmieniał średniówkę, różnicował akcenty.
Wszystko to ukształtowało wewnętrzną linię melodyczną tekstu. Ponadto, wykorzystując
doniosłą rolę muzyki w sztuce romantyzmu, w fabule tekstu pisarz niejednokrotnie
nawiązywał do utworów muzycznych lub innych zdarzeń związanych z muzykowaniem,
koncertowaniem czy śpiewem.
Po ponownym wysłuchaniu utworu Wojciecha Kilara odpowiedzcie na poniższe pytania.
Ćwiczenie 1.1
Czy i w jakim stopniu Polonez Kilara stanowi ilustrację utworu Mickiewicza?
Ćwiczenie 1.2
Jeżeli tak, to na czym polega jego ilustracyjność?
Ćwiczenie 1.3
Czy Polonez Kilara może być atrakcyjnym utworem autonomicznym, niezależnym od treści
poematu?

Ćwiczenie 1.4
Czy utwór Kilara funkcjonuje we współczesnej kulturze niezależnie od tekstu Pana Tadeusza?
Ćwiczenie 1.5
W jakich okolicznościach Polonez Kilara jest współcześnie wykorzystywany?

Koncerty w Panu Tadeuszu
W epoce romantyzmu muzyka była najbardziej uprzywilejowaną ze wszystkich dziedzin
sztuki. Ernst Teodor Amadeus Hoffmann zdeﬁniował muzykę jako „najbardziej romantyczną
ze wszystkich sztuk”, „jedyną prawdziwie romantyczną, gdyż tylko nieskończoność stanowi
jej przedmiot”. Wyszedł przy tym z założenia, że każdy twórca wchodzi do artystycznej
konstelacji gwiazd, aby zająć w niej miejsce wyznaczone przez konieczność dziejową.
Hoffmann stworzył koncepcję sztuki dźwięków, opartą na przekonaniu, że istotą muzyki
romantycznej jest „nieskończona tęsknota”, ujawniająca się w sferach pozaracjonalnych.
W opinii romantyków muzyka wkracza więc w obszar metaﬁzyki i wprawia duszę w stany
nieokreślone - dlatego należy ją odbierać intuicyjnie i emocjonalnie.
Ćwiczenie 2
Zastanów się, ile koncertów muzycznych słychać w Panu Tadeuszu. Przywołaj przynajmniej
trzy przykłady. Wykorzystaj poniższy cytat.

“

Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz
Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty
Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty
Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął,
Wzdął policzki jak banię, w oczach krwią zabłysnął,
Zasunął wpół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha
I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha,

I zagrał: róg jak wicher, wirowatym dechem
Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem.
Umilkli strzelcy, stali szczwacze zadziwieni
Mocą, czystością, dziwną harmoniją pieni.
Starzec cały kunszt, którym niegdyś w lasach słynął,
Jeszcze raz przed uszami myśliwców rozwinął;
Napełnił wnet, ożywił knieje i dąbrowy,
Jakby psiarnię w nie wpuścił i rozpoczął łowy.
Bo w graniu była łowów historyja krótka;
Zrazu odzew dźwięczący, rześki: to pobudka;
Potem jęki po jękach skomlą: to psów granie;
A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot: to strzelanie.
Tu przerwał, lecz róg trzymał, wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.
Zadął znowu; myśliłbyś, że róg kształty zmieniał
I że w ustach Wojskiego to zgrubiał, to cieniał,
Udając glosy zwierząt: to raz w wilczą szyję
Przeciągają się, długo, przeraźliwie wyje;
Znowu, jakby w niedźwiedzie rozwarłszy się garło,
Ryknął; potem beczenie żubra wiatr rozdarło.
Tu przerwał, lecz róg trzymał, wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.
Wysłuchawszy rogowej arcydzieło sztuki,
Powtarzały je dęby dębom, bukom buki.
Dmie znowu, jakby w rogu były setne rogi,
Słychać zmieszane wrzaski szczwania, gniewu, trwogi,
Strzelców, psiarni i zwierząt; aż Wojski do góry
Podniósł róg, i tryumfu hymn uderzył w chmury.
Tu przerwał, lecz róg trzymał, wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.
Ile drzew, tyle rogów znalazło się w boru,

Jedne drugim pieśń niosą jak z choru do choru.
I szła muzyka coraz szersza, coraz dalsza,
Coraz cichsza i coraz czystsza, doskonalsza,
Aż znikła gdzieś daleko, gdzieś na niebios progu!
(Księga IV. Dyplomatyka i łowy)
Pan Tadeusz
Wykonaj polecenia.
Ćwiczenie 3.1
Wskaż funkcje, jakie w fabule utworu pełni koncert Wojskiego.
Ćwiczenie 3.2
Podaj treści, jakie przenikają do utworu za pośrednictwem koncertu.
Ćwiczenie 3.3
Określ, jakie funkcje kompozycyjne pełni fraza powtarzająca się w podanym fragmencie.
Ćwiczenie 3.4
Zastanów się, czy słyszalne frazy i dźwięki koncertu są konsekwencją wyłącznie umiejętności
Wojskiego i jakości jego instrumentu. Jeżeli nie, to co jeszcze współtworzy muzyczność gry
Wojskiego?
Ćwiczenie 3.5
Wyjaśnij stwierdzenie: muzyka unosi „gdzieś na niebios progi”.
Koncert Wojskiego stanowi efektowne połączenie umiejętności muzycznych bohatera
z odgłosami przyrody. Wojski, improwizując na określony temat, pośredniczy między sferą
dźwięków instrumentalnych i oddźwięków natury. Za pośrednictwem melodii wygrywanej
na rogu do poematu wkracza scena polowania. Koncert Wojskiego odwołuje się do tzw.
muzyki programowej.

Ważne!
Muzyka programowa, polegająca na wykorzystywaniu analogii pomiędzy sferą dźwięków
a rzeczywistością pozamuzyczną, wyznaczała nowy prąd w sztuce romantyzmu.
Najwybitniejszym jej przejawem była Symfonia fantastyczna Hectora Berlioza (1830–1831),
który po raz pierwszy wprowadził do formy symfonicznej wyrazisty motyw przewodni.

“

Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz
Zaczął ją puszczyk, jęcząc na poddaszu dworu;
Szepnęły wiotkim skrzydłem niedoperze, lecą
Pod dom, gdzie szyby okien, twarze ludzi świecą;
Niżej zaś, niedoperzów siostrzyczki, ćmy, rojem
Wiją się, przywabione białym kobiet strojem,
Mianowicie przykrzą się Zosi, bijąc w lice
I w jasne oczki, które biorą za dwie świece.
Na powietrzu owadów wielki krąg się zbiera,
Kręcie się, grając jako harmoniki sfera;
Ucho Zosi rozróżnia śród tysiąca gwarów
Akord muszek i półton fałszywy komarów.
W polu koncert wieczorny ledwie już zaczęty;
Właśnie muzycy kończą stroić instrumenty,
Już trzykroć wrzasnął derkacz, pierwszy skrzypak łąki,
Już mu z dala wtórują z bagien basem bąki,
Już bekasy do góry porwawszy się wiją
I bekając raz po raz już w bębenki biją.
Na ﬁnał szmerów muszych i ptaszęcej wrzawy
Odezwały się chórem podwójnym dwa stawy,
Jako zaklęte w górach kaukaskich jeziora,
Milczące przez dzień cały, grające z wieczora.
Jeden staw, co toń jasną i brzeg miał piaszczysty,
Modrą piersią jęk wydał cichy, uroczysty;
Drugi staw, z dnem błotnistym i gardzielem mętnym,

Odpowiedział mu krzykiem żałośnie namiętnym;
W obu stawach piały żab niezliczone hordy,
Oba chory zgodzone w dwa wielkie akordy.
Ten fortissimo zabrzmiał, tamten nuci z cicha,
Ten zdaje się wyrzekać, tamten tylko wzdychać;
Tak dwa stawy gadały do siebie przez pola,
Jak grające na przemian dwie arfy Eola.
(Księga VIII. Zajazd)
Pan Tadeusz
Po lekturze powyższego fragmentu poematu odpowiedz na pytania i wykonaj polecenia.
Ćwiczenie 4.1
Zastanów się, z ilu części składa się wieczorny koncert przyrody.
Ćwiczenie 4.2
Jakimi terminami muzycznymi operował w powyższym fragmencie Mickiewicz?
Ćwiczenie 4.3
Przeczytaj ponownie powyższy tekst i spróbuj zilustrować graﬁcznie dynamikę linii
melodycznej tego koncertu.
Ćwiczenie 4.4
Czy w odniesieniu do powyższego fragmentu można zastosować termin mimesis? Uzasadnij
odpowiedź.
Ćwiczenie 4.5
Jak w kontekście tego fragmentu rozumieć dźwięki „harf eolskich”?
Dla zainteresowanych

Wieczorny koncert przyrody wpisuje się w założenia dużej formy muzycznej. Składa się
z trzech części (w części pierwszej słychać dźwięki dochodzące z pola, w części drugiej
– odgłosy dochodzące z dworu, w części trzeciej – koncert żab w dwóch stawach).
Można zasugerować, że w kompozycji tego fragmentu Mickiewicz nawiązał do barokowej
fugi polifonicznej, której twórcy również stosowali imitację.

Jankiel


Koncert Jankiela
Maurycy Trębacz, Koncert Jankiela, olej na płótnie, domena publiczna

“

Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz
[...] Razem ze strun wiela
Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela
Ozwała się z dzwonkami, z zelami , z bębenki.
Brzmi Polonez Trzeciego Maja! – Skoczne dźwięki
Radością oddychają, radością słuch poją,
Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją –

Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły,
W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły
Po dniu Trzeciego Maja w ratuszowej Sali
Zgodzonego z narodem króla fetowali;
Gdy przy tańcu śpiewano: Wiwat Król kochany!...

Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie stany!.
Mistrz coraz takty nagli i tony natęża,
A wtem puścił fałszywy akord jak syk węża,
Jak zgrzyt żelaza po szkle – przejął wszystkich dreszczem
I wesołość pomieszał przeczuciem złowieszczem,
Zasmuceni, strwożeni, słuchacze zwątpili,
Czy instrument niestrojny? czy się muzyk myli?
Nie zmylił się mistrz taki! on umyślnie trąca
Wciąż tę zdradziecką strunę, melodyję zmąca,
Coraz głośniej targając akord rozdąsany,
Przeciwko zgodzie tonów skonfederowany;
Aż Klucznik pojął mistrza, zakrył ręką lica
I krzyknął: Znam! Znam głos ten! To jest T a r g o w i c a!.
I wnet pękła ze świstem struna złowróżąca;
Muzyk bieży do prymów, urywa takt, zmąca,
Porzuca prymy, bieży z drążkami do basów.
Słychać tysiące coraz głośniejszych hałasów,
Takt marszu, wojna, atak, szturm słychać wystrzały,
Jęk dzieci, płacze matek. – Tak mistrz doskonały
Wydał okropność szturmu, że wieśniaczki drżały,
Przypominając sobie ze łzami boleści
R z e ź P r a g i, którą znały z pieśni i z powieści,
Rade, że mistrz na koniec ze strunami wszystkiemi
Zagrzmiał, i głosy zdusił, jakby wbił do ziemi.
Ledwie słuchacze mieli czas wyjść z zadziwienia,
Znowu muzyka inna – znów zrazu brzęczenia
Lekkie i ciche, kilka cienkich strunek jęczy,

Jak kilka much, gdy z siatki wyrwą się pajęczej.
Lecz strun coraz przybywa, już rozpierzchłe tony
Łączą się i akordów wiążą legiony,
I już w takt postępują zgodzonymi dźwięki,
Tworząc nutę żałosną tej sławnej piosenki
O żołnierzu tułaczu, który borem, lasem
Idzie, z biedy i z głodu przymierając czasem,

Na koniec pada u nóg konika wiernego,
A konik nogą grzebie mogiłę dla niego.
Piosenka stara, wojsku polskiemu tak mila!
Poznali ją żołnierze, wiara się skupiła
Wkoło mistrza, słuchają, wspominają sobie
Ów czas okropny, kiedy na O jczyzny grobie
Zanucili tę piosnkę i poszli w kraj świata,
Przywodzą na myśl długie swej wędrówki lata
Po lądach, morzach, piaskach gorących i mrozie,
Pośrodku obcych ludów, gdzie często w obozie
Cieszył ich i rozrzewniał ten śpiew narodowy.
Tak rozmyślając, smutnie pochylili głowy!
Ale je wnet podnieśli, bo mistrz tony wznosi,
Natęża, takty zmienia, coś innego głosi,
I znowu spojrzał z góry, okiem struny zmierzył,
Złączył ręce, oburącz w dwa drążki uderzył:
Uderzenie tak sztuczne, tak było potężne,
Że struny zadzwoniły jak trąby mosiężne
I z trąb znana piosenka ku niebu wionęła,
Marsz tryumfalny: Jeszcze Polska nie zginęła!...

Marsz Dąbrowski do Polski! - I wszyscy klasnęli,
I wszyscy Marsz Dąbrowski! chorem okrzyknęli!
(Księga XII. Kochajmy się!)
Pan Tadeusz

Po przeczytaniu przywołanego fragmentu koncertu Jankiela odpowiedz na poniższe
pytania.
Ćwiczenie 5.1
Jak skomponowany został „koncert nad koncertami”? Z ilu części się składa?
Ćwiczenie 5.2
Jakie wydarzenia stanowią podłoże treściowe poszczególnych części?
Ćwiczenie 5.3
Czy w odniesieniu do tego koncertu można zastosować termin muzyki programowej?
Ćwiczenie 5.4
Ćwiczenie 5.5
Które spośród niżej wymienionych polonezów weszły do polskiego repertuaru narodowego?


Był sobie dziad i baba Stanisława Moniuszki



Wielki Polonez Es-dur (op.23) Fryderyka Chopina



Mazurek Dąbrowskiego



Bóg się rodzi (kolęda)



Warszawianka



Andante spianato Fryderyka Chopina



Pożegnanie ojczyzny Michała Ogińskiego

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ciekawostka

Polonez – taniec zwany w XVII wieku „pieszym” lub „chodzonym”, rozwinął się w XVIII
wieku z tzw. „tańca polskiego” (franc. polonaise), czyli obrzędowego wiejskiego tańca
weselnego.
Koncert Jankiela również stanowi przykład muzyki programowej (ilustracyjnej) i jak każda
wielka forma muzyczna – jest trzyczęściowy (w pierwszej części słychać Mazurek
Trzeciego Maja, w drugiej – pieśń żołnierską Idzie żołnierz borem, lasem, w trzeciej –

Mazurek Dąbrowskiego). Szczególne zaakcentowanie talentu Jankiela (porównywanego do
znanych wirtuozów romantycznych: Fryderyka Chopina, Franciszka Liszta, Niccolò
Paganiniego) wpisywało się w modę gloryﬁkacji wybitnych artystów estrady.
Ćwiczenie 6
Na podstawie poniższych fragmentów spróbuj zebrać jak najwięcej informacji na temat
Jankiela.
„Było cymbalistów wielu,
Ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu
(Jankiel przez całą zimę nie wiedzieć gdzie bawił,
Teraz się nagle z głównym sztabem wojska zjawił).
Wiedzą wszyscy, że mu nikt na tym instrumencie
Nie wyrówna w biegłości, w guście i w talencie.
Proszą, ażeby zagrał, podają cymbały.
(Księga XII. Kochajmy się!)”
Ćwiczenie 7.1
Wskaż inne efekty dźwiękowe (oprócz trzech koncertów muzycznych) występujące w utworze
Mickiewicza.
Ćwiczenie 7.2
Omów ogólne wrażenie akustyczne, jakie uzyskuje czytelnik po lekturze Pana Tadeusza.
Ćwiczenie 7.3
Wymień sceny, które uważasz za najbardziej hałaśliwe.

Ćwiczenie 7.4
Omów rolę ciszy w poemacie.

Pan Tadeusz jest poematem bardzo hałaśliwym. Bohaterowie często się kłócą, krzyczą,
strzelają, wojują, ale hałas, zgiełk, pisk i dźwięki dysonansowe przerywane są akordami
ciszy, wpływającej na linię melodyczną utworu.
Mickiewicz ujawnia się w Panu Tadeuszu jako twórca i odbiorca doznań muzycznych.
Kategoriom ściśle muzycznym można przypisać trzy fragmenty poematu: koncert
Wojskiego na rogu, wieczorny koncert przyrody w introdukcji do ks. VIII oraz koncert
Jankiela. Wszystkie one pełnią określoną funkcję w utworze. W koncercie Wojskiego róg —
naśladujący odgłosy rzeczywistego polowania – przekształca doznania z nim związane
w nową rzeczywistość dźwiękową. Wieczorny koncert przyrody brzmi jak fuga
polifoniczna, lecz jest znakomitym przykładem charakterystycznej muzyki programowej.
Koncert Jankiela jest utworem muzycznym zaimprowizowanym, ilustrującym doznania
emocjonalne towarzyszące ważnym wydarzeniom historycznym, prezentowanym przez
wirtuoza uosabiającego cechy artysty romantycznego. Soplicowska audiosfera
nacechowana jest hałaśliwym zgiełkiem dysonansowym w tonacji fortissimo. Z tymi
fragmentami kontrastują spokojne sceny (w tonacji piano lub w zupełnej ciszy), w których
następuje sublimacja dźwięków harmonicznych, spowalniających tempo akcji.

Zwyczajne piosnki

“

Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz
Księga VI. Zaścianek
I w lasach cisza. Ptaszek zbudzony nie śpiewa,
Otrząsnął pierze z rosy, tuli się do drzewa,
Głowę wciska w ramiona, oczy znowu mruży
I czeka słońca. Kędyś, u brzegów kałuży
Klekce bocian, na kopach siedzą wrony zmokłe,
Rozdziawiwszy się ciągną gawędy rozwlokłe,

Obrzydłe gospodarzom jako wróżby słoty
Gospodarze już dawno wyszli do roboty.
Już zaczęły żniwiarki swą piosnkę zwyczajną,
Jak dzień słotny ponurą, tęskną, jednostajną,
Tem smutniejszą, że dźwięk jej w mgłę bez echa wsiąka;
Chrzęsnęły sierpy w zbożu, ozwała się łąka,
Rząd kosiarzy otawę siekących wciąż brząka,
Pogwizdując piosenkę; z końcem każdej zwrotki
Stają, ostrzą żelaza i w takt kują młotki,
Ludzi we mgle nie widać, tylko sierpy, kosy,
I pieśni brzmią jak muzyk niewidzialnych głosy.
Pan Tadeusz
Ćwiczenie 8
Spróbuj narysować wykres linii melodycznej powyższego fragmentu tekstu.

Zadaniowo
Ćwiczenie 9
Przygotuj rozprawkę na temat: „Taniec w kulturze polskiej”.
Ćwiczenie 10
Przeczytaj ponownie opis poloneza w Soplicowie. Scharakteryzuj zachowanie Podkomorzego.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Pan Tadeusz wczoraj i dziś. W kręgu mitów
i rekwizytów narodowych

domena publiczna

Wpadam do Soplicowa jak w centrum polszczyzny:
Tam się człowiek napije, nadysze O jczyzny!
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga VII. Rada
W dziejach literatury polskiej można wskazać dzieła wpisujące się w podstawowy kanon
lektur nie tylko szkolnych. Adam Mickiewicz wyrażał pragnienie, aby jego „księgi zbłądziły
pod strzechy”. Czy w twoim domu znajduje się egzemplarz Pana Tadeusza? Zastanówmy się,
na czym polega ideowa i symboliczna aktualność tego tekstu.
Już wiesz
1) Obejrzyj ﬁlm Pan Tadeusz (1999) w reżyserii Andrzeja Wajdy. Podczas oglądania ﬁlmu
zastanów się, które epizody współtworzą tzw. mit narodowy.
2) Spróbuj sformułować własną deﬁnicję mitu narodowego.
3) Wynotuj emblematy, symbole, rekwizyty stanowiące o długim trwaniu tradycji Pana
Tadeusza we współczesnej kulturze i obyczajowości.
4) Podaj deﬁnicję rekwizytu narodowego.

„Poemat pejzażysty i satyryka”
Poemat Mickiewicza na samym początku nie
odniósł sukcesu wydawniczego. Krytycy
literaccy różnie i niejednoznacznie odnosili się
do tego utworu. Rozczarowanie poczuli również
czytelnicy. Brakowało im w poemacie typowych
wyznaczników literatury romantycznej:
irracjonalizmu, fantastyki, bohatera
bajronicznego, nieszczęśliwej miłości,
heroicznej śmierci bohatera. Tymczasem
w charakterystycznej konwencji (pełnej humoru,
komizmu i ironii) autor wyeksponował zalety
i wady narodowe, akcentując niską kulturę
umysłową bohaterów, ich skłonności do intryg
i warcholstwa oraz megalomańskie poczucie
wyższości wobec innych. Można powiedzieć, że
„rysem wspólnym wszystkich postaci,
przemawiających z kart Pana Tadeusza, jest ich

Ilustracja do Pana Tadeusza
Michał Elwiro Andriolli, Kłótnia, 1881, domena publiczna

pospolitość”. Ostrożny dystans czytelniczy
wobec tekstu prezentuje wypowiedź Cypriana Norwida, chociaż doceniał
Mickiewiczowskie kreacje pejzaży i komizm, to w liście do Wojciecha Cybulskiego z 9
stycznia 1867 roku napisał: „Pan Tadeusz ulubiony i słynny poemat narodowy polski,
w którym jedyną poważną i serio ﬁgurą jest kto?... Ż y d (Jankiel). Zresztą: awanturniki,
facecjoniści, gawędziarze, pasibrzuchy, którzy jedzą, piją, grzyby zbierają i c z e k a j ą, a ż
F r a n c u z i p r z y j d ą z r o b i ć i m o j c z y z n ę … Kobiet w tym arcytworze narodowym
dwie: jedna – m e t r e s a p e t e r s b u r s k a, druga – p a n i e n k a p e n s j o n a r k a,
i wyrostek bez proﬁlu wyrobionego. Tła mistrzowskie, pejzaże wyższe od Ruysdaela. Oto
Pan Tadeusz! Poemat pejzażysty i satyryka”.
Niemniej poemat pisany z perspektywy „wygnańca” (emigranta) można uznać za skarbnicę
staroszlacheckiej tradycji kulturowej, kontynuowanej w XIX wieku i ewoluującej do
współczesności.

Ćwiczenie 1
Wskaż związki frazeologiczne i sformułowania, które funkcjonują we współczesnej
polszczyźnie, a zadomowiły się w niej dzięki lekturze Pana Tadeusza.


Już był w ogródku, już witał się z gąską...



Kochajmy się!



Hajże na Soplicę!



I ja tam byłem, miód i wino piłem, A com widział i słyszał, w księgi zapisałem.



Koncert nad koncertami.



Był sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje.



Poloneza czas zacząć!



Piękna nasza Polska cała…



Polacy nie gęsi i swój język mają!



Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Opisz okoliczności, w których występują w tekście sformułowania rozpoznane przez ciebie.

Ćwiczenie 3
Umieść w tabeli zaktualizowane (obecne np. we współczesnej obyczajowości i kulturze
publicznej) znaczenia wymienionych pojęć.
zajazd, zaścianek, matecznik, „pospolite ruszenie” szlachty powiatowej w celu rozwiązania
sporów sąsiedzkich, osada drobnej szlachty, usytuowana w zakolu dworu szlacheckiego,
niedostępne miejsce w puszczy, tajemnicze miejsce genezy wszystkich gatunków zwierząt

Pojęcie
zajazd

Znaczenie historyczne

Współczesność

„pospolite ruszenie”
szlachty powiatowej
w celu rozwiązania
sporów sąsiedzkich

zaścianek

osada drobnej szlachty,
usytuowana w zakolu
dworu szlacheckiego

matecznik

niedostępne miejsce
w puszczy, tajemnicze
miejsce genezy wszystkich
gatunków zwierząt

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Wymień znane ci przedmioty, obiekty, miejsca geograﬁczne, kojarzące się z fabułą Pana
Tadeusza.

Pan Tadeusz Juliusza Słowackiego
Juliusz Słowacki

“

Pan Tadeusz
Sam Pan Tadeusz został w armii adiutantem,
Rejent – pisarzem, Sędzia – zboża liwerantem,
Hrabia dowodzi nowych ułanów szwadronem;
Wszystko się pociągnęło za Napoleonem,
Poszło w marsz… W domu smętne wzdychają małżonki –
Pani Tadeuszowa odmawia koronki,
Nowenny, Telimena klnie domową ciszę,
Smętek mgieł – patrzy w okna – wzdycha – listy pisze
Albo z książką francuską idzie w szary kątek
Pod piec – i tonie w smętnych bałwanach pamiątek.
Wojski także niezdolny do rycerskich czynów
Został, dogląda w domu kobiet – i kominów.
Tymczasem nadchodziła ta okropna zima,
Twarda – groźna – iskrząca się komet oczyma,
Którą w Litwie przeczuwał wcześnie naród cały;
Miesięczne tęcze całe stawały w kolorach,
Mroźne kameleony przy chatach – oborach. […]
Pan Tadeusz

Ćwiczenie 5.1
Słowacki napisał te słowa kilka lat po opublikowaniu poematu Mickiewicza (Pan Tadeusz
ukazał się - w 1834 roku, a wiersz Słowackiego w 1847 roku). W jakiej tonacji autor postrzega
atmosferę Soplicowa?
Ćwiczenie 5.2
Omów sposób, w jaki sposób Słowacki ustosunkowuje się do kampanii napoleońskiej. Jak
postrzega jej konsekwencje w kontekście monotonii i trybu życia w Soplicowie?

Zły patriota – ﬁlister

“

Leo Belmont

Zły patriota --- ﬁlister
Motto: […] jak harfy eolskie
Żadne żaby tak pięknie nie grają jak polskie.
Stałem długo, stałem jakby gap,
Zapatrzony… w co? – w przydrożne błoto!
Zasłuchany… w co? – w skrzeczenie żab?
Zrozpaczony, żem złym patriotą!
Nie odkryłem, aby gorszy głos
Miały żaby niemieckie od polskich,
A na domiar – to ﬁlistra los –
Nie słyszałem żadnych harf eolskich!
Brzydkie błoto, brzydki żabi skrzek
I najbrzydziej … chyba w mojej duszy!
Świat jest piękny w każdym pyłku swym
Mickiewicza miej oczy i uszy!
Leo Belmont, Zły patriota – ﬁlister, [w:] tegoż, Rymy i rytmy. Wybór poezyj, t. 1, Warszawa 1900.

Ćwiczenie 6.1
Wskaż, do jakich reﬂeksji inspiruje Leo Belmonta Mickiewiczowska scena koncertu stawów.
Ćwiczenie 6.2
Określ, z jaką postawą (charakterystyczną dla życia obyczajowego drugiej połowy XIX wieku)
identyﬁkuje się postać mówiąca.
Ćwiczenie 6.3
Wyjaśnij przesłanie zawarte w apelatywnym zakończeniu: „Mickiewicza miej oczy i uszy!”.

Pan Tadeusz jako „centrum polszczyzny”
Mickiewicz stworzył w poemacie „centrum polszczyzny”, syntetyczny obraz kraju
ojczystego, czyli przestrzeni duchowej i materialnej, o której marzy polski emigrant „na
paryskim bruku”. Zawarł na jego kartach wyróżniające się (związane zarówno z kulturą
szlachecką, jaki z krajobrazem litewskim) symbole i emblematy zakorzenione w kulturze
polskiej. Reminiscencje poematu (z którym rywalizował między innymi Juliusz Słowacki
w Beniowskim) można znaleźć w wielu wybitnych realizacjach literackich (Latarnik
Henryka Sienkiewicza, Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, Popioły Stefana Żeromskiego),
nawiązujących do niego również polemicznie (Trans‐Atlantyk Witolda Gombrowicza).
Konsekwencją popularności utworu są również skrzydlate słowa oraz jego współczesne
interpretacje w rozmaitych realizacjach artystycznych (malarstwo, graﬁka, teatr, ﬁlm itp.).
Ćwiczenie 7
Przeczytaj wybrane fragmenty głosów krytycznych na temat Pana Tadeusza i zastanów się, czy
podzielasz opinię znanych pisarzy i badaczy literatury.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Preteksty

“

Władysław Syrokomla

Urodzony Jan Dęboróg
Ziemio moja rodzona, Litwo moja święta!
Żółtym piaskiem i drobną trawą przytrzaśnięta,
Niepokaźne na oko dzikie twe zacisze,
Nie tak jak u Auzońców, i Helwetów, słyszę,
Gdzie pola jak raj ziemski, jako świata dziwo,
Gdzie lasy zarastają mirtem i oliwą;
Gdzie góry od Ponarskich wyższe tysiąc razy,

Takie cudne co chwila sławią krajobrazy,
Takie rzeki, kaskady i jeziora tworzą,
Że je Włosi malują i na dziw rozwożą
Po litewskich jarmarkach, gdzie je naród chwyta,
Ty nie dojdziesz tej sławy, Litwo rodowita! […]
Dziś dla nas w świecie nieproszonych gości,
W całej przeszłości i w całej przyszłości
Jedna już tylko jest kraina taka,
W której jest trochę szczęścia dla Polaka:
Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty, jak pierwsze kochanie.
Nie zaburzony błędów przypomnieniem,
Nie podkopany nadziei złudzeniem
Ani zmieniony wypadków strumieniem.
Gdziem rzadko płakał, a nigdy nie zgrzytał,
Te kraje rad bym myślami powitał,
Kraje dzieciństwa – gdzie człowiek po świecie
Biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie
Małe i piękne, jadowite rzucił,
Ku pożytecznym oka nie odwrócił […].
Władysław Syrokomla, Urodzony Jan Dęboróg, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Franciszek Bielak, Wrocław 1970, s. 140.

Ćwiczenie 8
Przeczytaj fragment gawędy Władysława Syrokomli i powiedz, na czym polega podobieństwo
tekstu do Mickiewiczowskiej epopei.

Zadaniowo

Ćwiczenie 9
Czy jesteśmy spadkobiercami tradycji szlacheckiej zaprezentowanej w Panu Tadeuszu? Rozważ
problem, odwołując się do znajomości całego utworu i własnych obserwacji.
Ćwiczenie 10
Napisz recenzję ﬁlmu Andrzeja Wajdy Pan Tadeusz.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

„Nazywam się Milijon” – egotyczne przesłanie
Konrada

Zesłanie studentów
Jacek Malczewski, Zesłanie studentów, 1891, domena publiczna

Człowieku! gdybyś wiedział jaka twoja władza!
Kiedy myśl w twojej głowie, jako iskra w chmurze,
Zabłyśnie niewidzialna, obłoki zgromadza
I tworzy deszcz rodzajny lub gromy i burze […].
Adam Mickiewicz, Dziady cz. III**Źródło,** Prolog, w. 143–146
Mickiewiczowski Konrad stał się symbolicznym bohaterem Polaków głównie z uwagi na
swoje polityczne intencje. Spróbujmy potraktować go jak jednego z nas i zastanowić się nad
psychicznymi możliwościami młodego człowieka, któremu historia dała szansę
nadzwyczajnej samorealizacji. Zastanów się, czy w sytuacji ekstremalnego zagrożenia (życia,
rodziny, ojczyzny) byłoby cię stać na złożenie oﬁary na miarę Konrada? A może dzisiaj oﬁara
własnego życia nie jest koniecznością?
Już wiesz
1) Przeczytaj III cz. Dziadów Adama Mickiewicza.
2) Wyszukaj w Słowniku wyrazów obcych, z jakim zespołem cech charakterologicznych
wiąże się postawa egotyzmu.

3) Na podstawie III cz. Dziadów wynotuj informacje na temat Gustawa‐Konrada.

O dziele
Dziady są dramatem Adama Mickiewicza
(autor umieścił w podtytule termin Poema),
uznanym za arcydzieło narodowe. Utwór
powstawał w latach 1820–1832. Pierwsza
(nieukończona) jego część opatrzona
podtytułem Widowisko nie została ogłoszona
drukiem za życia autora. Tak zwane Dziady
wileńskie (cz. II i IV połączone balladą Upiór)
powstawały w latach 1820–1823 w Wilnie
i Kownie i wydane zostały wraz z Grażyną w II
tomie Poezyj. Dziady drezdeńskie (cz. III,
zakończona Ustępem: Droga do Rosji,
Przedmieścia stolicy, Petersburg, Pomnik
Piotra Wielkiego, Przegląd wojska,
Oleszkiewicz) opublikowano w 1832 roku.
Ekspozycja przedstawiająca wyobrażenie celi
Dziady. Widowisko ukazały się w zbiorowym
Konrada w byłym klasztorze bazylianów w Wilnie
wydaniu Pism Mickiewicza (1860).
Aphranius, licencja: CC BY-SA 3.0
Kompozycja utworu sprawia wrażenie
fragmentarycznej, lecz stanowi konstrukcję zwartą, ukazującą dzieje jednego bohatera
(wyrażającego indywidualny światopogląd) na tle wieloznacznej rzeczywistości. Wszystkie
partie Dziadów łączy tytułowy ludowy obrzęd (sposób jego ujęcia w każdej części jest inny).
Osoba głównego bohatera spaja wszystkie partie dramatu. W każdej części występuje on
jednak w innej postaci. Konrad przechodzi wyraźną ewolucję, podlega przeobrażeniom,
które można ułożyć w spójny plan linearny.
W II cz. Dziadów Adam Mickiewicz ukazał ludową wizję życia pozagrobowego. Biesiadę
duchów (prezentujących moralny ład świata) w obrzędowej kaplicy w wieczór zaduszny
przerywa wyłaniająca się spod ziemi zjawa upiora — żywego trupa, umarłego zamkniętego
i cierpiącego w swym ludzkim ciele. Ten zdumiewający bohater w śmiertelnej koszuli
i z krwawą pręgą na plecach jest zawieszony między czyśćcem a piekłem. Jako nieproszony
gość nie powinien mieć wstępu do przestrzeni usakralizowanej.
W IV cz. Dziadów ponownie tajemniczy bohater (obrzędowa zjawa) przychodzi do chaty
greckokatolickiego duchownego, odmawiającego modlitwę za zmarłych. Izbę oświetlają

trzy światła, które (według wierzeń wschodniosłowiańskich) torują drogę duszom
zmarłych. Ksiądz sceptycznie odnosi się do obrzędów ludowych – wręcz zakazuje
podobnych praktyk. Nie rozpoznaje tajemniczego gościa‐upiora (w którym postrzega
zbłąkanego szaleńca). W sposób intuicyjny identyﬁkują go dzieci, którym romantycy
przypisywali nadprzyrodzone zdolności jasnowidzenia i przeczuwania problemów
metaﬁzycznych. Bohater IV cz. Dziadów (upiór Gustawa) jest uosobieniem romantycznego
poety, toczącego spór ze światopoglądem oświeceniowym. Zarzuca ﬁlozoﬁi XVIII‐wiecznej
próbę narzucania zracjonalizowanego porządku ﬁzyczno‐moralnego. Sugeruje istnienie
dynamicznego wszechświata, polemizuje z oświeceniową wizją kosmosu‐zegara,
regulowanego przez Boga ﬁlozofów — Wielkiego Zegarmistrza. Wierzy, że poznanie
naukowe ma swoje granice, a rzeczywistość duchowa i ﬁzyczna łączą się w spójną całość.
W Prologu cz. III pojawia się młody poeta, uwięziony w celi bazyliańskiego klasztoru. Nie
jest to już dusza wyrwana z żywego ciała ani upiór – duch, który wstąpił w zmarłego. To
żywy człowiek ukazany w konkretnej sytuacji egzystencjalnej. Rozmyślając o odzyskaniu
wolności, podlega duchowym transformacjom. Ich symbolicznym aktem jest napis wyryty na
ścianie: „Gustavus obiit […] hic natus est Conradus” (Gustaw umarł […] tutaj narodził się
Konrad).

Zadania
Ćwiczenie 1
Połącz pojęcia z ich deﬁnicjami.
egotyzm

skłonność do nadmiernej koncentracji
uwagi otoczenia na własnej osobie

egzorcyzm

przecenianie swego znaczenia
w świecie, ujmowanie rzeczywistości
w sposób skrajnie subiektywny

egzaltacja

przesadne okazywanie emocji

egoizm

zaklęcie mające przezwyciężyć wpływ
groźnych sił nadprzyrodzonych

egocentryzm

przesadna miłość własna
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Ćwiczenie 2
Określ, która z wymienionych niżej cech nie pasuje do postawy Konrada.


egocentryzm



egzorcyzmowanie



egoizm



egotyzm



egzaltacja
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Ćwiczenie 3
Wskaż bohatera Dziadów cz. III, który odprawiał egzorcyzmy.
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Ćwiczenie 4.1
Określ czas wypadków przedstawionych w III cz. Dziadów. Z jakimi wydarzeniami
historycznymi się łączą?
Ćwiczenie 4.2
Odpowiedz na pytanie, czy uwięzienie Konrada ma związek z osobistymi przeżyciami Adama
Mickiewicza.

Ćwiczenie 4.3
Przypomnij losy Towarzystwa Filomatów i Filaretów. Jaką rolę w działalności towarzystwa
odegrał Nikołaj Nowosilcow?
Opierając się na cytowanych niżej fragmentach III cz. Dziadów, wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 5
Wyjaśnij, na czym polega samotność w rozumieniu Konrada.
„Scena II, w. 1–10
Samotność – cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi?
Gdzie człowiek, co z mej pieśni całą myśl wysłucha,
Obejmie okiem wszystkie promienie jej ducha?
Nieszczęsny, kto dla ludzi głos i język trudzi:
Język kłamie głosowi, a głos myślom kłamie;
Myśl z duszy leci bystro, nim się w słowach złamie,
A słowa myśl pochłoną, niewidzialną rzeką:
Z drżenia ziemi czyż ludzie głąb nurtu docieką;
Gdzie pędzi, czy się domyślą? –”

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Zastanów się, jaką rolę odgrywa fakt, że bohater jest poetą.
„Scena II, w. 11–20
Pieśni ma, tyś jest gwiazdą za granicą świata!
I wzrok ziemski do ciebie wysłany za gońca,
Choć szklanne weźmie skrzydła, ciebie nie dolata,
Tylko o twoję mleczną drogę się uderzy;
Domyśla się, że to słońca,
Lecz ich nie zliczy, nie zmierzy […].”

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Wyjaśnij, w jakiej funkcji występuje tu poezja Konrada (twórczość romantyka).
„Scena II, w. 27-37
Ja mistrz!
Ja mistrz wyciągam dłonie!
Wyciągam aż w niebiosa i kładę me dłonie
Na gwiazdach jak na szklanych harmoniki kręgach,
To nagłym, to wolnym ruchem
Kręcę gwiazdy moim duchem;
Milijon tonów płynie w tonów milijonie
Każdy ton ja dobyłem, wiem o każdym tonie;
Zgadzam je, dzielę i łączę,
I w tęcze, i w akordy, i we strofy plączę,
Rozlewam je we dźwiękach i w błyskawic wstęgach.”

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Określ, jakie zdolności przypisuje sobie poeta romantyczny. O czym to świadczy?
„Scena II, w. 50–68
Boga, natury godne takie pienie!
Pieśń to wielka, pieśń-tworzenie;
Taka pieśń jest siła, dzielność,
Taka pieśń jest nieśmiertelność!
Ja czuję nieśmiertelność – nieśmiertelność tworzę,
Cóż ty większego mogłeś zrobić, Boże?
Patrz jak te myśli dobywam sam z siebie,
Wcielam w słowa, one lecą,
Rozsypują się po niebie
Toczą się, grają i świecą;
Już dalekie, czuję jeszcze;
Ich wdziękami się lubuję,
Ich okrągłość dłonią czuję,
Ich ruch myślą odgaduję:
Kocham was, me dzieci wieszcze!
Myśli moje! Gwiazdy moje!
Czucia moje, wichry moje!
W pośrodku was jak ojciec wśród rodziny stoję,
Wy wszystkie moje!”

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Zastanów się, czy emocjonalne wyznanie indywidualisty dotyczy wyłącznie jego osoby.

Uzupełnij

Ćwiczenie 10
Nazwij cztery środki artystycznego wyrazu zastosowane w cytowanym poniżej fragmencie
sceny II. Zacytuj je i określ ich funkcję w tej części wyznania Konrada.
„Scena II, w. 106–114
Ale ta miłość moja na świecie,
Ta miłość nie na jednym spoczęła człowieku
Jak owad na róży kwiecie;
Nie na jednej rodzinie, nie na jednym wieku.
Ja kocham cały naród! – objąłem w ramiona
Wszystkie przeszłe i przyszłe jego pokolenia,
Przycisnąłem tu do łona,
Jak przyjaciel, kochanek, małżonek, jak ojciec;
Chcę go dźwignąć, uszczęśliwić,
Chcę nim cały świat zadziwić.”

Uzupełnij

Ćwiczenie 11
Wyjaśnij, skąd poeta czerpie siły do swej nadludzkiej misji.
„Scena II, w. 122–130
I Mocy tej nie wziąłem z drzewa edeńskiego,
Z owocu wiadomości złego i dobrego;
Nie z ksiąg, ani z opowiadań,
Ani z rozwiązania zadań,
Ani z czarodziejskich badań;
Jam się twórcą urodził:
Stamtąd przyszły siły moje,
Skąd do ciebie przyszły Twoje
Boś i Ty po nie nie chodził: […]”

Uzupełnij

Ćwiczenie 12
Wskaż, czego (lub kogo) Konrad potrzebuje, by w pełni zrealizować swe przesłanie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 13
Przeanalizuj podane wersy sceny II. Z czego wynika przekonanie Konrada o nieśmiertelności?
Uzasadnienia poszukaj też w innych scenach dramatu.
„Scena II, w. 170–177
Daj mi rząd dusz! – tak gardzę tą martwą budową,
Którą gmin światem zowie i przywykł ją chwalić,
Żem nie próbował dotąd, czyli moje słowo
Nie mogłoby jej wnet zwalić.
Lecz czuję w sobie, że gdybym mą wolę
Ścisnął, natężył i razem wyświecił,
Może bym sto gwiazd zgasił, a drugie sto wzniecił –
Bo jestem nieśmiertelny! […]”
Ćwiczenie 14
Zinterpretuj kulminacyjny fragment Wielkiej Improwizacji i zastanów się nad istotą
egotycznego przesłania Konrada. Wyjaśnij, czy jest to postawa charakterystyczna dla
bohatera romantycznego w ogóle, czy może zawiera elementy specyﬁczne dla sytuacji polskiej
pod zaborami.
„Scena II, w. 260–269
Nazywam się Milijon – bo za milijony
Kocham i cierpię katusze,
Patrzę na ojczyznę biedną,
Jak syn na ojca wplecionego w koło,
Czuję całego cierpienia narodu,
Jak matka czuje w łonie bole swego płodu.
Cierpię, szaleję – a Ty mądrze i wesoło
Zawsze rządzisz,
Zawsze sądzisz,
I mówią, że Ty nie błądzisz!”

Uzupełnij

Prometeizm w Dziadach

Orzeł pożerający wątrobę Prometeusza
Jacob Jordaens, Orzeł pożerający wątrobę Prometeusza, ok. 1640, olej na płótnie, Wallraf-Richartz-Museum, domena publiczna

Ćwiczenie 15.1
Przypomnij mit o Prometeuszu.

Ćwiczenie 16
Uzupełnij brakujące słowa.
Prometeusz – syn tytana

i Temidy – wykradł niebu

przekazać go ludzkości. Wtedy zagniewany Zeus zesłał na ziemię

, by
(pierwszą

kobietę), a wraz z nią same nieszczęścia. Prometeusza ukarał w ten sposób, że przykuł go do
skały na Kaukazie, gdzie

wyszarpywał mu wątrobę. Po latach

strzałą zabił
tajemnice powierzoną Prometeuszowi przez

na polecenie Zeusa, któremu tytan wyjawił
: że ktokolwiek z bogów lub

ludzi będzie miał syna z nereidą Tetydą, ten syn będzie potężniejszy od ojca. Ostateczne
wyzwolenie Prometeusza miało nastąpić wówczas, gdy któryś z nieśmiertelnych zrzeknie się
dla niego

.
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Deﬁnicja: prometeizm
postawa poświęcenia jednostki w imię dobra ludzkości lub ważnej idei, wiąże się
z buntem przeciwko Bogu i z cierpieniem. Postawa prometejska wielokrotnie była
realizowana w literaturze. Można ją znaleźć m.in. w twórczości Adama Mickiewicza,
Stefana Żeromskiego czy Jana Kasprowicza.
Ważne!
Prometeizm Konrada został zaakcentowany już przez Anioła Stróża w Prologu, który
wskazał „źródło mętne” jako synonim pokrętnych zamiarów i kontrowersyjnych metod
bohatera:
„Prolog, w. 16–19
Gdy cię noc ukołysała,
Ja nad marzeniem namiętnym
Stałem jak lilija biała,
Schylona nad źródłem mętnym.”
Ciekawostka
„Ukoronowaniem galerii romantycznych typów społecznych i wzorów osobowych jest
postać i rola wieszcza. W niej znalazł najgłębszą ekspresję romantyczny konﬂikt jednostki
ze światem, bunt i nonkonformizm, ideał „narodowości”, program ocalania
indywidualizmu przy jednoczesnym „uspołecznieniu” […]. Mickiewicz narzucił całej
epoce tytaniczny wzór poety proroka, kreatora, nowego Prometeusza, przewodnika
duchowego narodu.”

Zinterpretuj wybrane fragmenty III cz. Dziadów i wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 17
Wyjaśnij, w jaki sposób Mickiewicz wartościuje postawę prometeizmu Konrada.
„Prolog, w. 39–44
Tyś przyjmował chłostę Boga
Jak dziki męczarnie wroga,
I dusza twa w niepokoju,
Ale z dumą się budziła,
Jakby z niepamięci zdroju,
Przez noc cała męty piła.”
Ćwiczenie 18
Określ, w jakie szczególne predyspozycje zostaje wyposażony polski Prometeusz.
„Prolog, w. 78–83
Mówią, że senne czucie rozkoszy i kaźni
Jest tylko grą wyobraźni;Głupi! Zaledwie z wieści wyobraźnię znają!
Bywałem w niej, zmierzyłem lepiej jej przestrzenie
I wiem, że leży za jej granicą – marzenie.”
Ważne!
„Przebieg dramatu o chrześcijańskim Prometeuszu dowodzi, że Dziady są
przezwyciężeniem nowożytnego prometeizmu i przywróceniem starożytnemu mitowi
religijnej interpretacji na podobieństwo tej, jaką znajdujemy u Ajschylosa. Przełamana
została zarówno tendencja bogoburcza prometeizmu Goethego, Byrona i Shelleya, jak
i zbyt pochopne stawianie na równi artysty obok Boga‐Stwórcy […]. W micie greckim
dystans między tytanem a Zeusem jako antagonistami nie jest tak nieskończenie wielki,
jak w systemie pojęć chrześcijańskich dystans między Stwórcą a stworzeniem.
Prometeusz nie został stworzony przez Zeusa i należy równie jak Zeus do rzędu istot
nadprzyrodzonych i nieśmiertelnych […]. Przenosząc konﬂikt prometejskich w sferę
pojęć chrześcijańskich, Mickiewicz musiał zbliżyć do siebie człowieka i Boga.”

Ćwiczenie 19
Zinterpretuj słowa słynnej pieśni zemsty w kontekście posłannictwa mitycznego Prometeusza:
„Scena I, w. 467–468
Tak! Zemsta, zemsta, zemsta na wroga,
Z Bogiem, i choćby mimo Boga!”

Uzupełnij

Ważne!
Pieśń o zemście wyraża oﬁarę buntownika. Rytmiczny tok pieśni nawiązuje do
Marsylianki („Niech wraża krew ukoi święty gniew”), a trzykrotne powtórzenie nazwy
negatywnego działania, jakim jest zemsta. Stanowi parodię trzykrotnych formuł
liturgicznych wznoszonych na chwałę Boga Jedynego w Trójcy i wyraża pochwałę zła,
unicestwiającego carski totalitaryzm. Pieśń zemsty kwestionuje chrześcijańskie
przykazanie wybaczenia wrogom, dlatego – z punktu widzenia moralności
chrześcijańskiej – Konrad wyraża akceptację zła. Apeluje wręcz o czyn kontrowersyjny
moralnie. Ksiądz Lwowicz nazwał tę pieśń pogańską, a Kapral – pieśnią szatańską. Zaraz
po tej emocjonalnej eksplozji Konrad wznosi się „między proroki”, by „okiem sokolim”
objąć przyszłe losy świata. Przeszkodził mu w tym jednak „kruk olbrzymi”, który plącze
jego myśli. Walka z krukiem – rozgrywająca się przecież wyłącznie w duszy Konrada –
zakończyła się klęską bohatera. Kruk w pismach ojców Kościoła symbolizuje demona lub
grzesznika, który pogrążył się w niemoralności i nie chce się nawrócić. Jednakże w Biblii
kruk występuje również w roli posłannika Boga i tutaj też przybiera taką postać.
W spotkaniu z krukiem Konrad jest skonsternowany. Wyobcowany i osamotniony bohater
zrównuje się Bogiem, lecz ludzie nie są w stanie do końca pojąć pieśni geniusza, co
wywołuje u niego poczucie dumy graniczącej z samouwielbieniem. Mistyczne
zjednoczenie Konrada z narodem polega na tym, że poeta utożsamia się z duchem
narodu i jednocześnie duch ten pochłania jego duszę. Ten podwójny cud świadczy
o nadprzyrodzonej tożsamości bohatera i narodu. W ten sposób Konrad staje się ﬁgurą
narodu, ale i naród staje się ﬁgurą Konrada. Konrad cierpi, gdyż chciałby, aby jego
przesłanie było zrozumiałe dla ludzkości. Skoro pragnie wydać Bogu „krwawszą bitwę,
niźli Szatan”, wciela się w rolę Prometeusza, który z miłości do słabych i udręczonych
ludzi porwał się na czyn sprzeczny z wolą Zeusa.
Ciekawostka

„I oto staje przed Konradem pytanie stare jak ludzkość sama. Dlaczego ludzie cierpią?
Czy ich cierpienia mają jakiś sens, czy są tylko grą przypadku? Czy świat jest porządkiem,
czy chaosem? A jeśli jest porządkiem, to dlaczego jest to porządek okrutny? Dlaczego Bóg
dopuszcza niesprawiedliwość? Jeżeli jest wszechmocny, mógłby urządzić świat lepiej,
mógłby urządzić porządek sprawiedliwy. Jeżeli jest wszechmocny, a dopuszcza zło,
widocznie los cierpiących stworzeń jest mu obojętny. Widocznie nie jest chrześcijańskim
Bogiem, który ukochał człowieka, lecz tym dalekim obojętnym Bogiem deistów, zimnym
mózgowcem, który kiedyś stworzył świat i pozostawił go własnemu losowi. Bogiem, dla
którego cierpiąca ludzkość, cierpiący naród to tylko „zawiłe zrównanie rachunku”.”
Ćwiczenie 20
Przemyśl prowokacyjne dylematy Konrada i spróbuj własnymi słowami wyjaśnić przyczynę
jego buntu.
III cz. Dziadów pod względem strukturalnym przypomina formę poematu eksponującego
wartości metaﬁzyczne, z drugiej strony — konstrukcja bohatera obdarzonego zdolnościami
profetycznymi oraz fabuła skoncentrowana wokół niego stanowią o kategorii dramatu.
Wymowę ideową utworu zdominowały dwa nurty światopoglądowe, charakterystyczne dla
pierwszej połowy XIX wieku: tytanizm (ujawniający się w Wielkiej improwizacji) oraz
mesjanizm (występujący głównie w Widzeniu ks. Piotra). W tle toczy się dyskusja o Polsce
i Polakach w niewoli.
W Wielkiej improwizacji na plan pierwszy wysuwa się motyw prometeizmu Konrada,
wypowiadającego reﬂeksje dotyczące idealnego poety‐kreatora, który porównuje się
z Chrystusem‐wybawicielem – cierpi za miliony, jest osamotniony i niezrozumiany przez
tłumy. Charakteryzują go skłonność do marzeń, namiętność, duma, buntowniczość, gdyż
nie potraﬁ pogodzić się z narzuconym losem. Popadł w konﬂikt z Bogiem, odrzuca
poznanie naukowe. Jako poeta obdarzony wyobraźnią zdolny jest przekroczyć granicę, poza
którą myśl ludzka nie sięga. Prezentuje postawę pogardy dla niezdolnych zrozumieć jego
ideały, a jednocześnie dotkliwie odczuwa swoją samotność. Jest indywidualistą
zbuntowanym wobec Boga.

Teksty do wyboru

“

Roman Zmorski

Wieszcz

Jam ukochany syn Najwyższego
Jego duch mnie rozpromienia,
W moim ręku berło Jego:
Zmartwychwstania i stworzenia.
Mej potężnej woli władzą
Z zapadłych grobowców łona
Od wieków ległe plemiona
U stóp się moich gromadzą.
Ja nowe światy w nowe stroję cudy,
Na nich nowe stawiam ludy.
One żyją moim życiem,
Serca ich biją mego serca biciem;
Powstają, walczą, nikną przed mymi oczyma,
Moja dłoń ich losy trzyma,
Samowładnie rządzą niemi,
Ja, syn Boga wybrany, wieszcz Jego na ziemi! […]
A ziemia cała pod stopy moimi!
O złociste wierzchołki pomników jej dumy,
Kał jej z nóg mych obcieram. Osłupiałe tłumy
Gonią za mymi ślady oczyma zlękłymi.
Roman Zmorski, Wieszcz, [w:] , Cyganeria Warszawska, oprac. Stefan Kawyn, Wrocław 1967, s. 108.

Przeczytaj fragment wiersza Romana Zmorskiego i wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 21.1
Przyjrzyj się postawie postaci mówiącej i wskaż podobieństwa do Mickiewiczowskiego
Konrada.
Ćwiczenie 21.2
Wskaż, jakie cele stawia sobie bohater wiersza Romana Zmorskiego.

Johann Wolfgang Goethe

“

Prometeusz
Zakryj swe niebo, Zeusie,
Oparem chmur
I ćwicz się jak pacholę,
Co ścina osty,
Na dębach i gór szczytach!
Tylko mi nie tknij
Mojej ziemi,
Mej chaty, którejś nie zbudował,
I mego ogniska,
Którego żaru
Zawidzisz mi […].
Jak mam cię czcić? Za co?
Czyś kiedyś uśmierzył cierpienie
Obarczonego?
Czyś kiedyś ukoił łzy
Utrapionego?
Czyż męża ze mnie nie wykuł
Wszechmocny czas
I wieczny los,
Moi władcy, i twoi? [..]
Tu siedzę, kształtuję ludzi
Na własny obraz,
Plemię, co będzie mi równe,
By cierpieć, płakać,
Używać i radować się,
I nie dbać o ciebie
Jak ja!
Johann Wolfgang Goethe, Prometeusz, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, t. 1, oprac. Stefan Kaszyński, tłum. Leopold Staﬀ,
Poznań 2002.

Ćwiczenie 22
Przeczytaj fragment wiersza Johanna Wolfganga Goethego w tłumaczeniu Leopolda Staﬀa,
a następnie zastanów się nad różnicą w interpretacji pojęcia prometeizmu przez Goethego
(poety preromantycznego) i Mickiewicza.

Lawa
Ćwiczenie 23
Obejrzyj ﬁlm Tadeusza Konwickiego Lawa. Opowieść o „Dziadach” Mickiewicza (1989)
i spróbuj napisać uwspółcześniony scenariusz własnej opowieści o utworze Mickiewicza,
w którym uosobisz w bohaterach cechy zbiorowe społeczeństwa polskiego.

Zadaniowo
Ćwiczenie 24
Konrad – Prometeusz czy Syzyf pierwszej połowy XIX wieku? Odwołaj się do całości dramatu
i losów mitologicznych bohaterów. Przygotuj tezę wypowiedzi i zredaguj trzy argumenty.
Ćwiczenie 25
W Dziadach pojawia się porównanie naszego narodu do lawy. Poszukaj w dramacie, kto
i w jakich okolicznościach dokonuje tego porównania. Przeanalizuj znaczenie tych słów
w kontekście całego utworu.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Czterdzieści i cztery, czyli mesjanizm i profetyzm
III. części Dziadów

pexels, licencja: CC 0

“

Adam Mickiewicz

Dziady. Część trzecia
Panie! Czymże ja jestem przed Twoim obliczem?
Prochem i niczem,
Ale gdym Tobie moję nicość wyspowiadał,
Ja, proch, będę z Panem gadał.
(Ks. Piotr, scena V, w. 1–4)
Dziady. Część trzecia

Wizjonerzy, profeci, przepowiadacze przyszłości zazwyczaj budzą nieufność, aczkolwiek
znajdują również swoich wiernych odbiorców. Wydaje się, że współcześnie człowiek ma
racjonalny stosunek do problemów ludzkiej egzystencji, i nie ufa przepowiedniom, choć
niejednokrotnie chętnie o nich czyta. Adam Mickiewicz w swoim dramacie ukazał dwóch
bohaterów o skłonnościach profetycznych. Konrad zbuntował się wobec Boga i był gotowy
na konfrontację z Nim, nawet za cenę życia. Ksiądz Piotr – pokorny franciszkanin –

przepowiadział męczeńską oﬁarę młodych Polaków. Zastanówmy się, który z nich jest
bardziej przekonujący - i dlaczego.

Widzenie księdza Piotra

Ćwiczenie 1
Do poszczególnych deﬁnicji przypisz pojęcia zamieszczone pod tabelą.
Powołanie do głoszenia woli bóstwa i wieszczenie przyszłych wydarzeń., Osoba obdarzona
zdolnością przewidywania przyszłości., Osoba obdarzona zdolnościami ezoterycznymi,
przepowiadająca przyszłość w kontekście astrologii., Osoba przepowiadająca przyszłość,
synonim sławnego poety romantycznego., Osoba wyposażona w cechy nadprzyrodzone.

Deﬁnicja

Pojęcie

Powołanie do głoszenia
woli bóstwa i wieszczenie
przyszłych wydarzeń.
Osoba obdarzona
zdolnością przewidywania
przyszłości.
Osoba obdarzona
zdolnościami
ezoterycznymi,
przepowiadająca
przyszłość w kontekście
astrologii.
Osoba przepowiadająca
przyszłość, synonim
sławnego poety
romantycznego.
Osoba wyposażona
w cechy nadprzyrodzone.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Na podstawie lektury zbierz informacje na temat ks. Piotra.
Spośród wymienionych wartości wybierz te, których wymaga duchowość franciszkańska:


poznanie rozumowe



modlitwa i praca



pokora



asceza



prostota

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Najbardziej profetycznym fragmentem III. cz. Dziadów jest Widzenie ks. Piotra. W jego wizji
dzieje Polski układają się według planu Boskiego (prowidencjalizm). Dzieje narodu stanowią
powtórzenie historii ewangelicznej. Ksiądz Piotr sugeruje, że naród – podobnie jak
Chrystus – musi ponieść męczeńską śmierć na krzyżu, lecz później zmartwychwstanie,
odzyska wolność dla siebie i innych narodów. Dlatego w dziejach świata Polska ma odegrać
rolę Chrystusa narodów. Takie założenia wpisują się w koncepcję mesjanizmu.

“

Adam Mickiewicz

Dziady. Część trzecia
Tyran wstał – Herod! – Panie, cała Polska młoda
Wydana w ręce Heroda.
Co widzę – długie, białe dróg krzyżowych biegi.
Drogi długie – nie dojrzeć przez puszcze, przez śniegi –
Wszystkie na północ – tam, tam w kraj daleki
Płyną jak rzeki.
Płyną: ta droga prosto do żelaznej bramy;
Tamta jak strumień wpadła pod skałę, w te jamy,
A tamtej ujście w morzu – Patrz! Po drogach leci
Tłum wozów – jako tłumy wiatrami pędzone.

Wszystkie tam w jedną stronę,
Ach! Panie! To nasze dzieci,
Tam, na północ - Panie, Panie!
Takiż to ich los – wygnanie.
I dasz ich wszystkich wygubić za młodu.
I pokolenie nasze zatracisz do końca?
Patrz – ha – to dziecię uszło – rośnie – to obrońca!
Wskrzesiciel narodu,
Z matki obcej, krew jego dawne bohatery,
A imię jego będzie czterdzieści i cztery.
(Scena V, w. 5–24).
Dziady. Część trzecia
Przeczytaj fragment Widzenia ks. Piotra i wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 3.1
Wskaż ewangeliczną historię, do której odwołuje się ks. Piotr.
Ćwiczenie 3.2
Nazwij ośnieżoną krainę północną, ku której wiodą drogi „całej Polski młodej”, wskaż ją na
mapie.
Ćwiczenie 3.3
Określ, kogo ks. Piotr miał na myśli mówiąc: „cała Polska młoda”.
Ćwiczenie 3.4
Wytłumacz, kim jest „dziecię, które uszło”.
Ćwiczenie 3.5
Wyjaśnij, co oznacza stwierdzenie, że wskrzesiciel pochodzi „z matki obcej”.

“

Adam Mickiewicz

Dziady. Część trzecia
Ach, Panie, już widzę krzyż – ach, jak długo, długo
Musi go nosić – Panie, zlituj się nad sługą,
Daj mu siły, bo w drodze upadnie i skona –
Krzyż ma długie na całą Europę ramiona,
Z trzech wyschłych ludów jak z trzech twardych drzew ukuty. –
Już wleką; już mój Naród na tronie pokuty
Rzekł: „Pragnę” – Rakus octem, Borus żółcią poi,
A matka Wolność u nóg zapłakana stoi.
Patrz – oto żołdak Moskal z kopiją przyskoczył
I krew niewinną mego narodu wytoczył
Cóżeś zrobił, najgłupszy, najsroższy z siepaczy!
On jeden poprawi się, i Bóg mu przebaczy.
Mój kochanek! Już głowę konającą spuścił,
Wołając: „Panie! Panie! Za coś mię opuścił!”
On skonał!
(Scena V, w. 44–59)
Dziady. Część trzecia

Przeczytaj fragment Widzenia ks. Piotra i wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 4.1
Wskaż ewangeliczną scenę, do której nawiązuje przywołany fragment.
Ćwiczenie 4.2
Wyjaśnij stwierdzenie: „krzyż ma długie na całą Europę ramiona”.
Ćwiczenie 4.3
Określ, kto w wykreowanej przez Mickiewicza scenie cierpi mękę na krzyżu.

Pochód na Sybir
Artur Gro ger, Pochód na Sybir, 1866, olej na płótnie, licencja: CC 0[online], dostępny w internecie:
h ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foot-March_to_Syberia.PNG [dostęp 17.10.2015 r.]

Deﬁnicja: Mesjanizm
nurt ﬁlozoﬁczny zainicjowany przez Józefa Hoene‐Wrońskiego, który po raz pierwszy
użył tego terminu w 1831 roku. Oznacza wiarę w posłannictwo dziejowe narodu
polskiego oraz w nadejście przywódcy — indywidualisty (wykreowanego przez
cierpienie narodu), który ustanowi nowy system wartości (prawo tworzenia i prawo
postępu). Człowiek ten powołany jest do wyższych celów i ma zwalczać zło na świecie.
Ów „pomazaniec Boży” (głoszący prawdy mesjaniczne) identyﬁkuje się z Bogiem
w związku z wielką duchową przemianą i jest obrazem losu człowieka wybranego,
odnajdującego swój ﬁnalny cel w wyzwoleniu od życia doczesnego (osiągnięcie
nieśmiertelności). Z mesjanizmem łączy się odnowa religijna, harmonijna wizja
całkowitego unicestwienia zła moralnego, przezwyciężenia kryzysu, wiara w szybkie
nadejście Królestwa Bożego na ziemi, oczekiwanie zbawienia, lecz również krytyka
Kościoła instytucjonalnego. Mesjanizm wywarł ogromny wpływ na twórczość polskich
romantyków (głównie Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego oraz na poglądy
ﬁlozoﬁczne Augusta Cieszkowskiego), z których każdy interpretował go w sposób
odmienny. Najwierniejszym jego wyznawcą był Mickiewicz, który wykorzystał podjętą
przez Wrońskiego hipotezę o mesjanicznej misji Napoleona, a także wizję przyszłego
pojednania Polski i Rosji. Pierwszym polskim tekstem mesjanistycznym była Mowa
o narodowości Polaków Kazimierza Brodzińskiego (1831), w której padło określenie
narodu polskiego „dla ludzkości w Chrystusie cierpiącym”. W mesjanizmie ﬁlozoﬁcznym
główna zbawcza rola przypada jednostce, nie - zbiorowości, co odróżnia go od

mesjanizmu narodowego, wyznawanego przez wybitnych twórców literatury
romantycznej (Adama Mickiewicza, Julisza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego).
Ciekawostka
„Zwyczaj odwoływania się do symboli religijnych dla wyrażenia uczuć patriotycznych jest
od dawna rozpowszechniony i przyjmujemy jako utarte już powiedzenia, takie jak np.
„męczeństwo narodu” czy „zmartwychwstanie narodu”. Pamiętać jednak należy, że to
właśnie poezja romantyczna spopularyzowała takie zwroty. Dla Mickiewicza męczeństwo
i zmartwychwstanie Polski nie były tylko porównaniami, zwrotami stylistycznymi. Poeta
wierzył, że Opatrzność kieruje historią ludzkości, że w planach boskich naród polski ma
własną misję do spełnienia. Misję tę pojmował na sposób rewolucyjny jako obalenie
tyranów, wprowadzenie w życie ideałów braterstwa ludów. Polska – jak Chrystus –
stawać się miała odkupicielem. Mesjaszem narodów.”

Mesjanizm
W latach 30. XIX wieku dojrzali twórcy polskiego romantyzmu (wyrosłego na klęsce
powstania listopadowego, a skonfrontowanego z doktryną mesjanizmu) wykreowali
monumentalny katalog romantycznych mitów, współcześnie zbanalizowanych, a przez
niektórych badaczy sprowadzanych do formuły „trucizny indoktrynacyjnej”. Wczesne
literackie świadectwo Mickiewiczowskich fascynacji mesjanizmem – Księgi narodu
i pielgrzymstwa polskiego (powstałe w okresie zbliżonym do III cz. Dziadów) – zawierają
fundamentalne dla mesjanizmu Mickiewiczowskiego imperatywy narodowej powinności.
Stanowią w obrazowym skrócie wykład dziejów ludzkości, zaprezentowany
w symbolicznych analogiach: unii Polski i Litwy jako ﬁgury połączenia wszystkich ludów
chrześcijańskich w imię wiary i wolności, męki Chrystusa jako ﬁgury upadku Polski
i zmartwychwstania. Wątkiem kluczowym – na tle skrótowej panoramy dziejów
powszechnych – są dzieje wolności („Na początku była wiara w jednego Boga i była Wolność
na świecie”). Z umiłowaniem wolności poeta utożsamia wiarę w Boga, a z bałwochwalstwem
– niewolę. Sugeruje przy tym, że losy Polaków wpisane są w los wszystkich narodów,
a rozbiór Polski jest świadectwem zepsucia i niemoralności Europy. Mickiewicz
udowadniał, że wolność jako dar Chrystusowy została Europie odebrana przez władców
(czcicieli bałwanów), czego konsekwencją jest upadek narodu polskiego (który stał się
oﬁarą wrogów). Swój wywód kończył proroctwem mesjanistycznym – wiarą, że naród polski
– jak Chrystus – „zmartwychwstanie i uwolni wszystkie ludy Europy z niewoli”. Krystalizuje
się więc następny aspekt powinności Polaków: uwolnienie wszystkich narodów
europejskich! Warto przy tym zauważyć, że w Księgach narodu Mickiewicz ukazał
społeczeństwo doskonałe, zgodne z wyobrażeniem o złotym wieku ludzkości, wskazał

system patriarchalny, swobodę, równość. Ale w przypadku tekstu Mickiewiczowskiego
podmiotem nie są Kościół ani religia, ani żadne konkretne wyznanie – jest nim naród.

Wieczór – zakładanie kajdan
Aleksander Sochaczewski, Wieczór – zakładanie kajdan, 1923, licencja: CC 0[online], dostępny w internecie:
h ps://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Aleksander_Sochaczewski#/media/File:Evening_-_Applying_handcuﬀs.PNG
[dostęp 17.10.2015 r.]

“

Adam Mickiewicz

Dziady. Część trzecia
Wasilewski nie zemdlał, nie zwisnął, nie ciężał,
Ale jak padł na ziemię prosto, tak stężał.
Niesiony, jak słup sterczał i jak z krzyża zdjęte
Ręce miał nad barkami żołnierza rozpięte.
(Scena I, w. 265–269).
Dziady. Część trzecia

“

Adam Mickiewicz

Dziady. Część trzecia
Kibitka w tłum wjechała; nim bicz tłumy przegnał,
Stanęli przed kościołem; i właśnie w tej chwili
Słyszałem dzwonek, kiedy trupa przewozili
Spojrzałem w kościół pusty i rękę kapłańską

Widziałem, podnoszącą ciało i krew Pańską,
I rzekłem: Panie! Ty, co sądami Piłata
Przelałeś krew niewinną dla zbawienia świata,
Przyjm tę spod sądów cara oﬁarę dziecinną,
Nie tak świętą i wielką, lecz równie niewinną.
(Scena I, w. 280–288)
Dziady. Część trzecia
Ćwiczenie 5.1
Przeczytaj podany fragment sceny więziennej (opowiadanie Sobolewskiego) i zastanów się nad
mesjaniczną wymową śmierci Wasilewskiego.
Ćwiczenie 5.2
Wyjaśnij, jakie znaczenie ma fakt, że w tym samym momencie wzrok Sobolewskiego padł na
„kościół pusty”, w którym ksiądz odprawiał mszę, i na plac więzienny, gdzie carscy żandarmi
prowadzili młodzież do kibitek.
Ćwiczenie 6
Określ, czego symbolem jest kibitka.
Ćwiczenie 7
Na podstawie przywołanego fragmentu zinterpretuj wyrażenie deiﬁkacja oﬁary dziecinnej.
Przeczytaj poniższy fragment III cz. Dziadów, a następnie wykonaj polecenia.

“

Adam Mickiewicz

Dziady. Część trzecia
Widzę – to Matka Boska – cudowny blasku!
Pogląda na mnie, bierze wianek w dłonie,
Podaje Jezusowi, a Jezus dziecię

Z uśmiechem rzuca na mnie kwiecie –
Jak wypiękniały kwiatki – jak ich wiele – krocie,
A wszystkie w przelocie
Szukają na powietrzu siebie,
Moje kochanki!
(Scena IV, w. 54–60)
Dziady. Część trzecia
Ćwiczenie 8
Przywołany fragment dotyczy widzenia


Ewy



ks. Piotra



Marceliny



Konrada

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Wskaż miejsce tego zdarzenia


dom pod Lwowem



cela ks. Piotra



Ostra Brama



cela Konrada

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Wyjaśnij, w jakim sensie widzenie to koresponduje z mesjanicznym przesłaniem ks. Piotra.

W Widzeniu ks. Piotra występuje analogia między cierpieniem Chrystusa i cierpieniem
uciemiężonego narodu. W wizji księdza dramat młodego pokolenia Polaków kojarzy się
z losem dzieci, które Herod w obawie przed władzą nadchodzącego Mesjasza skazał na
zagładę. Mickiewicz sugeruje, że sytuacja młodych Polaków stała się beznadziejna.
Konsekwencją zesłania na Sybir jest powolne umieranie, zarówno w sensie ﬁzycznym, jak
i duchowym. Ten pesymistyczny, porażający w swej wymowie obraz rzeczywistości
rozświetla proroctwo o dziecięciu, które uszło z życiem i rośnie na zbawcę i wskrzesiciela
narodu. Przed oczami księdza rozpościera się symbol Golgoty. Upersoniﬁkowany naród
występuje w roli niewinnie skazanego i umęczonego Chrystusa. Jednocześnie pojawia się
sugestia narodowego zmartwychwstania. Mistyczny ﬁnał tej sceny rozgrywa się przy
dźwiękach wielkanocnej pieśni, podczas której naród – podniesiony do roli Mesjasza –
skonał (lecz zmartwychwstanie). Widzenie zamyka optymistyczna zapowiedź nadejścia
zbawiciela narodu, którego imię „czterdzieści i cztery” zostaje wymienione dwukrotnie.
Ksiądz Piotr kreuje koncepcję historiozoﬁczną, według której narody zrzucą z siebie jarzmo
tyranii i nastąpi przewrót, który zapoczątkuje nową erę. Widzenie zawiera również krytykę
narodów europejskich, które obojętnie patrzyły na polskie dążenia niepodległościowe.

Widzenie

“

Adam Mickiewicz

Widzenie
Dźwięk mię uderzył – nagle moje ciało,
Jak ów kwiat polny, otoczony puchem,
Prysło, zerwane anioła podmuchem,
I ziarno duszy nagie pozostało.
I zdało mi się, żem się nagle zbudził
Ze snu strasznego, co mię długo trudził.
I jak zbudzony ociera pot z czoła,
Tak ocierałem moje przeszłe czyny,
Które wisiały przy mnie, jak łupiny
Wokoło świeżo rozkwitłego zioła.
Ziemię i cały świat, co mię otaczał,
Gdzie dawniej dla mnie tyle było ciemnic,
Tyle zagadek i tyle tajemnic,

I nad którymi jam dawniej rozpaczał, –
Teraz widziałem jako w wodzie na dnie,
Gdy na nią ciemną promień słońca padnie.
Teraz widziałem całe wielkie morze,
Płynące z środka, jak ze źródła, z Boga,
A w nim rozlana była światłość błoga.
I mogłem latać po całym przestworze,
Biegać, jak promień, przy boskim promieniu
Mądrości bożej; i w dziwnym widzeniu
I światłem byłem, i źrenicą razem.
I w pierwszym, jednym, rozlałem się błysku
Nad przyrodzenia całego obrazem;
W każdy punkt moje rzuciłem promienie,
A w środku siebie, jakoby w ognisku,
Czułem od razu całe przyrodzenie.
Stałem się osią w nieskończonym kole,
Sam nieruchomy, czułem jego ruchy;
Byłem w pierwotnym żywiołów żywiole,
W miejscu, skąd wszystkie rozchodzą się duchy,
Świat ruszające, same nieruchome:
Jako promienie, co ze środka słońca
Leją potoki blasku i gorąca,
A słońce w środku stoi niewidome.
I byłem razem na okręgu koła,
Które się wiecznie rozszerza bez końca
I nigdy bóstwa ogarnąć nie zdoła.
I dusza moja, krąg napełniająca,
Czułem, że wiecznie będzie się rozżarzać,
I wiecznie będzie ognia jej przybywać;
Będzie się wiecznie rozwijać, rozpływać,
Rosnąć, rozjaśniać, rozlewać się – stwarzać,
I coraz mocniej kochać swe stworzenie,
I tym powiększać coraz swe zbawienie.

Przeszedłem ludzkie ciała, jak przebiega
Promień przez wodę, ale nie przylega
Do żadnej kropli: wszystkie na wskroś zmaca,
I wiecznie czysty przybywa i wraca,
I uczy wodę, skąd się światło leje.
I słońcu mówi, co się w wodzie dzieje.
Stały otworem ludzkich serc podwoje,
Patrzyłem w czaszki, jak alchymik w słoje.
Widziałem, jakie człek żądze zapalał,
Jakiej i kiedy myśli sobie nalał,
Jakie lekarstwa, jakie trucizn wary
Gotował skrycie. A dokoła stali
Duchowie czarni, aniołowie biali,
Skrzydłami studząc albo niecąc żary,
Nieprzyjaciele i obrońcy duszni,
Śmiejąc się, płacząc – a zawsze posłuszni
Temu, którego trzymali w objęciu,
Jak jest posłuszna piastunka dziecięciu
Które jej ojciec, pan wielki, poruczy,
Choć ta na dobre, a ta na złe uczy.
Adam Mickiewicz, Widzenie, [w:] tegoż, Dzieła, t. 1, Warszawa 1993, s. 407–409.

Przeczytaj wiersz Mickiewicza i wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 11.1
Określ, jaka sytuacja została zilustrowana w Widzeniu.
Ćwiczenie 11.2
Wskaż właściwości Mickiewiczowskiej duszy, gdy „z ciała wyleciała”.
Ćwiczenie 11.3
Utwór Mickiewicza koresponduje ze znanym wierszem średniowiecznym. Podaj jego tytuł.

Ćwiczenie 11.4
Zastanów się, czy dusza postaci mówiącej przypomina alegoryzowaną postać proroka
i inicjatora, zachowującą się jak autokreacyjny artysta (geniusz romantyczny).

Podróż do Ziemi Świętej

“

Juliusz Słowacki

Podróż do Ziemi Św. z Neapolu
Pieśń IX (fragment)
Czy nie widzicie, żem chory – szatanizm,
Bajronizm – siedem mnie dręczy boleści;
Wierzę w religię mas – w republikanizm,
W postęp… a nawet… wierzę w te czterdzieści
Cztery… choć nie wiem, co ta liczba znaczy,
Ale w nią wierzę jak w dogmat… z rozpaczy.
Juliusz Słowacki, Podróż do Ziemi Św. z Neapolu, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, Wrocław 1979.

Ćwiczenie 12
Zinterpretuj wypowiedź Juliusza Słowackiego. Skąd może wynikać jego sceptycyzm wobec
dramatu Adama Mickiewicza?

Zadaniowo

Ćwiczenie 13
Do dziś badacze nie rozszyfrowali znaczenia liczby czterdzieści cztery. Spróbuj opracować
własną koncepcję.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Dziady – „kilka rysów ogromnego obrazu”
i dokument sprawy narodowej

Pocztówka prezentująca Senatora ze spektaklu „Dziady” Adama Mickiewicza w inscenizacji Stanisława
Wyspiańskiego
polona.pl, domena publiczna

W utworach literackich niejednokrotnie odzwierciedlono wydarzenia historyczne. W III cz.

Dziadów można wskazać fakty znaczące w biograﬁi Adama Mickiewicza i jego przyjaciół
z czasów studenckich. Przyjrzymy się teraz rzeczywistości przedstawionej w dramacie
i zastanowimy się, w jaki sposób historia tworzy osobowość bohatera Polaków.
Już wiesz
Sprawdź w Słowniku wyrazów obcych termin dokument i spróbuj sformułować deﬁnicję
dokumentaryzmu.

Dziady jako dokument narodowy

Ćwiczenie 1
Wskaż postaci autentyczne.


Marcelina



Guślarz



Jan Sobolewski



Tomasz Zan



Frejend



Żegota



Konrad



Pelikan



Ewa



Bajkow



Gustaw



Ks. Lwowicz



Doktor



Botwinko



Nowosilcow



Suzin



Feliks Kółakowski

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Wskaż ﬁlomatów i ﬁlaretów.


Doktor



Tomasz Zan



Feliks Kółakowski



Pelikan



Botwinko



Suzin



Nowosilcow



Jan Sobolewski



Żegota



Bajkow



Frejend



Literat IV

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Juliusz Słowacki po lekturze Dziadów poczuł osobistą urazę do Mickiewicza o to, że autor
w negatywnym świetle przedstawił jego (lojalnego wobec caratu) ojczyma. Wskaż, o kogo
chodzi.


August Becú



Kazimierz Brodziński



Jan Sobolewski

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Mianem Generała został określony wierny adiutant i urzędnik cara, znany polski arystokrata,
ojciec innego słynnego poety romantycznego. Wskaż tę postać.


gen. Ludwik Mierosławski



gen. Wincenty Krasiński



gen. Józef Bem

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Żegota to pseudonim...


Tomasza Zana.



Onufrego Pietraszkiewicza.



ks. Piotra.



Ignacego Domeyki.



Adolfa Januszkiewicza.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Pod imieniem Jacka kryje się osoba...


franciszkanina – ks. Piotra.



Cypriana Michała Janczewskiego.



Onufrego Pietraszkiewicza.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Pod postacią Senatora kryje się osoba...


Wincentego Krasińskiego.



Nikołaja Nowosilcowa.



Bajkowa.



Pelikana.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Wskaż, z jakim wydarzeniem z życia Adama Mickiewicza bezpośrednio związane są sceny
fabularne w III cz. Dziadów.


kampania wileńska 1831 roku



spisek podchorążych w 1829 r oku



proces i aresztowanie ﬁlomatów w 1823 roku

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Podaj datę przemiany Gustawa w Konrada.


29 listopada 1830 roku



24 grudnia 1798 roku



1 listopada 1823 roku

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Wskaż, dokąd bohater podróżuje we fragmencie zatytułowanym Ustęp.


do Moskwy



do Petersburga



do Odessy

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 11
Wskaż, kto kryje się pod kryptonimem N***.


Ludwik Nabielak



Karol Szajnocha



Julian Klaczko

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

W III cz. Dziadów można wyznaczyć wyraźną warstwę dokumentalną. Utwór został
opublikowany po klęsce powstania listopadowego. Papież Grzegorz XVI ogłosił wówczas
encyklikę, w której uznał ruch powstańczy za dzieło „wichrzycieli”, a dyplomacja rosyjska
w całej Europie przekonywała o konieczności potępienia dążeń niepodległościowych
Polaków. Dramat, zadedykowany „narodowej sprawy męczennikom”, nawiązywał do
znanych faktów historycznych, a sceny realistyczne i fantastyczne wzajemnie się
uzupełniają. Do konkretnych wydarzeń historycznych nawiązują: sceny więzienne (I–III),
Salon warszawski (VII), Pan Senator (VIII), Ustęp.

Ważne!
W Przedmowie do dramatu Adam Mickiewicz napisał: „Dzieje męczeńskiej Polski
obejmują wiele pokoleń i niezliczone mnóstwo oﬁar; krwawe sceny toczą się po
wszystkich stronach ziemi naszej i po obcych krajach. – Poema, które dziś ogłaszamy,
zawiera kilka drobnych rysów tego ogromnego obrazu, kilka wypadków z czasu
prześladowania podniesionego przez Imperatora Aleksandra […]. Kto zna dobrze
ówczesne wypadki, da świadectwo autorowi, że sceny historyczne i charaktery osób
działających skreślił sumiennie, nic nie dodając i nigdzie nie przesadzając”.
Ćwiczenie 12
Podaj datę wybuchu powstania listopadowego.


29 listopada 1830 roku



30 października 1830 roku



1 listopada 1830 roku

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 13
Odwołując się do wiedzy historycznej, wskaż najważniejsze bitwy powstania listopadowego:


bitwa pod Wawrem



bitwa pod Stoczkiem



bitwa pod Racławicami



bitwa pod Liwem



bitwa pod Grunwaldem



bitwa pod Grochowem



bitwa pod Ostrołęką



bitwa pod Legnicą



bitwa pod Dębem Wielkiem

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 14
Wskaż datę zakończenia powstania listopadowego.


8 września 1832 roku



8 września 1831 roku



1 listopada 1831 roku

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

W polityce europejskiej dyplomacja carska starała się skompromitować polskie dążenia do
niepodległości i udowodnić, że to Polacy złamali przysięgę złożoną prawowitemu władcy,
w związku z tym powstanie było równoznaczne ze zdradą stanu, a represje wobec
niepokornych poddanych – uzasadnioną karą. Dlatego Adamowi Mickiewiczowi zależało na
prezentacji materiału historycznego (który mógł być poddany weryﬁkacji), by uświadomić
odbiorcom, że powstanie było aktem rozpaczy wobec terroru bezwzględnie stosowanego

nawet wobec młodzieży i dzieci. Sceny dokumentarne w dramacie powstały na podstawie
relacji świadków tych wydarzeń.
Ćwiczenie 15
Porównaj przywołane relacje dokumentalne i fragmenty dramatu Mickiewicza.
Ze wspomnień Ignacego Domeyki:

“

Maria Dernałowicz, Ksenia Kostenicz, Zoﬁa Makowiecka

Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Lata 1798--1824
Pamiętam jak nas bolało, kiedyśmy się dowiedzieli o wywożeniu
studentów; spędziliśmy tę noc jakby oniemieli, smutnie nie uważając
na żarty Frejenda i pocieszne uwagi Jagiełły.
Maria Dernałowicz, Ksenia Kostenicz, Zoﬁa Makowiecka, Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Lata 1798–1824,
Warszawa 1957, s. 456.

Z raportu Nowosilcowa do wielkiego księcia Konstantego:

“

Maria Dernałowicz, Ksenia Kostenicz, Zoﬁa Makowiecka

Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Lata 1798--1824
Wysłanie więźniów odbyło się w zupełnym porządku i bez zakłócenia
spokoju. Przestępcy podczas wywożenia, a nawet w czasie okuwania
w kajdany nie okazywali najmniejszej skruchy.
Maria Dernałowicz, Ksenia Kostenicz, Zoﬁa Makowiecka, Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Lata 1798–1824,
Warszawa 1957, s. 456.

Z listu Józefa Twardowskiego do Adama Czartoryskiego:

“

Maria Dernałowicz, Ksenia Kostenicz, Zoﬁa Makowiecka

Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Lata 1798--1824

Policmajster w piśmie urzędowym do komendanta placu […]
wymienił, iż z rozkazu zwierzchności, uczniowie nie wieczorem, ale
w dzień, po południu mają być wywiezieni. Powrózki umyślnie
oddalono od odwachu o kroków półtorasta, aby okuci nie przywykli
jeszcze do nowych i nie ociąganych kajdan, wlekli się do nich powoli
i z trudem. Przechodzili koło licznie zebranego ludu, który płakał
rzewnymi łzami, ale oburzenia żadnego nikt nie okazał. Panowało
wszędzie głuche milczenie, przerywane płaczem i łkaniem.
Maria Dernałowicz, Ksenia Kostenicz, Zoﬁa Makowiecka, Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Lata 1798–1824,
Warszawa 1957, s. 456.

Z dramatu Adama Mickiewicza:

“

Adam Mickiewicz

Dziady. Część trzecia
Lud otoczył więzienie nieruchomym wałem;
Od bram więzienia na plac, jak w wielkie obrzędy,
Wojsko z bronią, z bębnami, stało we dwa rzędy;
W pośrodku nich kibitki. – Patrzę, z placu sadzi Policmajster na koniu;
z miny zgadłbyś łatwo,
Że wielki człowiek, wielki tryumf poprowadzi:
Tryumf Cara północy, zwycięzcy – nad dziatwą […].
(Scena I, w. 157–203)
Dziady. Część trzecia

Artur Gro ger, Pochód na Sybir, 1867
Artur Gro ger, 1867, Muzeum Narodowe w Poznaniu, licencja: CC 0[online], dostępny w internecie:
h ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gro gerArtur.PochodNaSybir.1867.jpg?uselang=pl [dostęp 18.10.2015 r.]

“

Adam Mickiewicz

Dziady. Część trzecia
Biedne chłopcy! – najmłodszy, dziesięć lat, nieboże,
Skarżył się, że łańcucha podźwignąć nie może;
I pokazywał nogę, skrwawioną i nagą.
(Scena II, w. 208–210)
Dziady. Część trzecia

“

Adam Mickiewicz

Dziady. Część trzecia
Wywiedli Janczewskiego – poznałem, oszpetniał,
Sczerniał, schudł, ale jakoś dziwnie wyszlachetniał
Ten przed rokiem swawolny, ładny chłopczyk mały
Dziś poglądał z kibitki, jak z odludnej skały
Ów Cesarz! – okiem dumnym, suchym i pogodnym.
(Scena I, w. 214–218)

Dziady. Część trzecia

“

Adam Mickiewicz

Dziady. Część trzecia
Rzuciłem wzrok po ludu ściśnionego kupie,
Po wojsku – wszystkie twarze pobladły jak trupie;
A w takim tłumie taka była cichość głucha,
Żem słyszał każdy krok ich, każdy dźwięk łańcucha.
Dziwna rzecz! Wszyscy czuli, jak nieludzka kara:
Lud, wojsko czuje – milczy – tak boją się cara.
(Scena I, w. 249–254)
Dziady. Część trzecia

Ćwiczenie 16.1
Wyjaśnij, czy Adam Mickiewicz był wierny faktom historycznym. Wskaż przykłady.
Ćwiczenie 16.2
Czy wiarygodność opisanych wydarzeń jest najważniejszym celem autora? Sformułuj
argumenty.
Ćwiczenie 16.3
Powiedz, czy historyzm współtworzy metaforyczną wymowę dramatu. Wypowiedź uzasadnij.
Ćwiczenie 16.4
Objaśnij sposób, w jaki Adam Mickiewicz wartościuje prezentowane zdarzenia.

Ćwiczenie 16.5
Wskaż inny utwór Adama Mickiewicza, w którym występuje podobny sposób wartościowania
dobra i zła, heroizmu i tchórzostwa, odwagi i konformizmu, młodości i konserwatyzmu.
Przeprowadź analizę porównawczą.
Oprócz wydarzeń politycznych poeta dał wyraz dyskusji literackiej toczącej się w salonach
intelektualnych stolicy. Po procesie ﬁlomatów w Wilnie życie intelektualne popadło
w stagnację. Mickiewicz został wówczas zesłany w głąb Rosji. Od 1824 roku znaczącym
ośrodkiem życia umysłowego stała się Warszawa, gdzie zaczęli się gromadzić pisarze
z różnych stron kraju. Do wybuchu powstania listopadowego w dokonaniach polskich
romantyków dominowała tendencja naśladowcza wobec wzorców europejskich. W znanym
artykule O krytykach i recenzentach warszawskich Adam Mickiewicz ostro wystąpił
przeciwko zaściankowości i ksenofobii warszawskich salonów, zamkniętych na
nowatorstwa artystyczne. Słowami Literata IV (uosabiającego Kazimierza Brodzińskiego)
nawiązywał do sielankowo‐idyllicznych upodobań literackich starszego pokolenia:

“

Adam Mickiewicz

Dziady. Część trzecia
Nasz naród się prostotą, gościnnością chlubi,
Nasz naród scen okropnych, gwałtownych nie lubi;
Śpiewać, na przykład, wiejskich chłopców zalecanki,
Trzody, cienie – Sławianie, my lubim sielanki.
(Scena VII, w. 205–207)
Dziady. Część trzecia

Ćwiczenie 17.1
Zinterpretuj powyższy fragment.
Ćwiczenie 17.2
Wyjaśnij, jakie znaczenie dla tej wypowiedzi ma fakt, że Brodziński tworzył w konwencji
sielankowej.

Ćwiczenie 17.3
Wymień cechy gatunkowe sielanki.
Wypowiedź Literata IV brzmi ironicznie. Mickiewicz w polemice z Brodzińskim
zaakceptował mit „dobrego Słowianina”, czyli predestynowanego do roli rewelatora słowa
Bożego. Dlatego poeta posługiwał się nazwą plemienną Słowian – nigdy Sławian. Uznawał
w Słowianach „lud Słowa” aﬁrmujący objawienie.
Czytelnicy, przyjaciele i krytycy Mickiewicza (Antoni Edward Odyniec, Józef Bohdan
Zaleski, Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, George Sand) postrzegali w III cz. Dziadów
arcydzieło o ogromnym znaczeniu dla rozwoju literatury europejskiej. Doceniano w nim
siłę wyrazu poetyckiego, sugestywność świata przedstawionego, bogactwo napięć
dramatycznych, tajemniczość bohatera, symbolizm, rozbudowaną warstwę ﬁlozoﬁczną,
wreszcie — aluzyjność do aktualnej sytuacji politycznej. Obraz historii w Dziadach został tak
skonstruowany, by wyeksponować sytuację Polski, zarówno podczas wileńskiego procesu
ﬁlomatów w 1823 roku, jak i po klęsce powstania listopadowego. Mickiewicz chciał
przedstawić mechanizm działania terroru i represje wobec niewinnego narodu oraz
niezłomność wobec przemocy, despotyzmu władzy, niemoralnych postaw lojalizmu. Surową
krytykę despotyzmu caratu zawiera też wiersz Do przyjaciół Moskali. Był on dedykowany
dekabrystom (Kondratijowi Rylejewowi, Aleksandrowi Bestużewowi) skazanym na śmierć,
których poeta osobiście poznał podczas przymusowego pobytu w Rosji. Wyraźna w tym
utworze jest polemika z Aleksandrem Puszkinem, lojalnym wobec cara.

Konteksty

“

George Sand

Szkic o dramacie fantastycznym
Faust jest za bardzo związany z rzeczywistością. Manfred, być może,
za bardzo pogrążony jest w marzeniach. Założenie Mickiewicza
wydaje mi się najlepsze. Nie miesza on formy z ideą, jak to uczynił
Goethe w Fauście. Ani też nie oddziela formy od idei, jak Byron
w Manfredzie. Samo realne życie stwarza obraz mocny, przejmujący,
groźny, a jego ośrodek stanowi idea. Świat fantastyczny nie znajduje
się gdzieś na zewnątrz, ani wyżej, ani niżej, leży on u podstaw

wszystkiego, wszystko wprawia w ruch, jest duszą całej
rzeczywistości, jest obecny we wszystkich wydarzeniach. Każda
postać, każda grupa nosi go w sobie i objawia na swój sposób. Całe
piekło się rozpętało, lecz wojska niebieskie są tam również i podczas
gdy demony triumfują w sferze materialnej, zostają zwyciężone
w sferze ducha. Potęga doczesna – to ukazy cara knutodzierżawcy,
tortury, katowska przemoc, wygnanie, kajdany, narzędzia męki.
Potęga anielska – to królestwo ducha, dusze bohaterskie, pobożne
uniesienia, święty gniew, sny prorocze, boska ekstaza oﬁar. Lecz ta
nagroda niebieska wydarta została męczeństwem i właśnie sceny
męczeństwa każe nam oglądać posępne malarstwo Mickiewicza. A są
to takie obrazy, których ani Byron, ani Goethe, ani Dante nie mogliby
namalować […]. Od czasu żalów i złorzeczeń proroków Syjonu żaden
głos nie podniósł się z taką mocą, by opiewać wydarzenie tak wielkie,
jak upadek narodu”.
George Sand, Szkic o dramacie fantastycznym, [w:] , Eseje, tłum. Maria Dramińska-Juczowa, Stanisława Kozuchowska,
Warszawa 1958.

Ćwiczenie 18
Przeczytaj fragment szkicu George Sand i wynotuj, które fragmenty realistycznego obrazu
zawartego w Dziadach zarejestrowała pisarka. Zestaw je z odpowiednimi cytatami z III części
Dziadów.

Preteksty
Dramat Adama Mickiewicza odegrał symboliczną rolę również w polskich dziejach
najnowszych. Inscenizacja Mickiewiczowskich Dziadów w 1967 roku w reżyserii Kazimierza
Dejmka stała się pretekstem prowokacji politycznej wymierzonej w inteligencję.
Emocjonalne reakcje widzów podczas spektaklu spowodowały publiczne wystąpienie
warszawskich studentów, którzy w styczniu 1968 roku po zakończeniu przedstawienia
manifestacyjnie złożyli kwiaty pod pomnikiem Mickiewicza. Kilkadziesiąt osób zostało
wówczas aresztowanych. Zakazano także dalszego wystawiania spektaklu. Konsekwencją

tego wydarzenia był zjazd literatów (zorganizowany 29 lutego 1968 roku), podczas którego
przyjęto protest przeciwko polityce kulturalnej PZPR. Zajścia te wywołały lawinę wydarzeń,
które w historii określane są jako wydarzenia marcowe 1968 roku.

Gustaw Holoubek jako Konrad w Dziadach w reżyserii Kazimierza Dejmka, 1968
Archiwum Kancelarii Prezydenta RP, domena publiczna

Ćwiczenie 19.1
Zastanów się, które fragmenty III cz. Dziadów są do dziś aktualne w kontekście wielkiej
metafory politycznej.
Ćwiczenie 19.2
Poszukaj w źródłach i opracowaniach historycznych dodatkowych informacji o wydarzeniach
z marca 1968 roku.

Zadaniowo

Ćwiczenie 20.1
Sformułuj pisemnie odpowiedź na pytanie, jaką cechę narodową krytykuje Wysocki w scenie
Salonu warszawskiego. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że jego słowa zawierają krytykę
bierności i lojalizmu, a poza tym stanowią syntetyczną deﬁnicję charakteru narodowego
Polaków?
„Nasz naród jak lawa
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi.
(Scena VII, w. 227–230)”
Ćwiczenie 21
Napisz rozprawkę na temat: „III cz. Dziadów jako źródło historyczne. Ile prawdy
o współczesnych sobie wydarzeniach zawarł w swoim dziele Adam Mickiewicz?” Twoja praca
powinna zawierać co najmniej 250 słów.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Dziady – misterium w konwencji moralitetu

Piotrków Trybunalski, kościół par. p.w. św. Jakuba
Wojciech Domagała, licencja: CC BY-SA 3.0

Czym jest misterium? W jaki sposób może ono oddziaływać na emocje widza? Czy teatr jest
odpowiednią przestrzenią do wystawienia misterium? Czy w przypadku patetycznego
dzieła Mickiewicza można – za Stanisławem Wyspiańskim – powtórzyć słowa, że teatr jest
„świątynią sztuki”?
Już wiesz
Przypomnij cechy gatunkowe misterium i moralitetu.

Dziady jako misterium

Ćwiczenie 1
Poszczególnym deﬁnicjom przyporządkuj terminy umieszczone pod tabelą:
Autorzy miłosnych pieśni prowansalskich, W starożytnej Grecji: obrzędy religijne;
w średniowieczu: przedstawienie o tematyce religijnej, W średniowieczu: przedstawienie
o treści laickiej, nacechowane moralizująco, Zbiór ludowych pieśni religijnych, Misterium
o Męce Pańskiej, Pieśń o Bożym Narodzeniu

Deﬁnicja

Termin

Autorzy miłosnych pieśni
prowansalskich
W starożytnej Grecji:
obrzędy religijne;
w średniowieczu:
przedstawienie
o tematyce religijnej
W średniowieczu:
przedstawienie o treści
laickiej, nacechowane
moralizująco
Zbiór ludowych pieśni
religijnych
Misterium o Męce
Pańskiej
Pieśń o Bożym
Narodzeniu
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

III cz. Dziadów nawiązuje do średniowiecznych misteriów, gdyż ilustruje wpływ
rzeczywistości pozamaterialnej (nadprzyrodzonej) na osobowość człowieka, jego decyzje
i przemyślenia. Mianem psychomachii określa się występującą w tle akcji fabularnej walkę
aniołów i diabłów o duszę człowieka, przy czym chodzi tu nie tylko o zbawienie jednostki,
lecz także o losy całego świata. W dramacie oprócz wydarzeń ściśle skonkretyzowanych

w czasie można wyróżnić tzw. bezczas historyczny, rozgrywający się w przestrzeni
transcendentnej. Mickiewiczowskie rozważania: dylemat między wolnością człowieka
a pokornym podporządkowaniem się woli Boga, również zbliżają utwór do formy misterium.
Przeczytaj podany fragment Dziadów i wykonaj polecenia:

“

Adam Mickiewicz

Dziady. Część trzecia
Czytałem ja o wojnach – w dawnych, dzikich czasach,
Piszą, że tak okropne wojny prowadzono,
Że nieprzyjaciel drzewom nie przepuszczał w lasach
I że z drzewami na pniu zasiewy palono.
Ale car mędrszy, srożej, głębiej Polskę krwawi,
On nawet ziarna zboża zabiera i dławi,
Sam szatan mu metodę zniszczenia tłumaczy.
(Scena III, w. 148–154)
Dziady. Część trzecia

Ćwiczenie 2.1
Wskaż wydarzenia, które stały się bezpośrednią przyczyną reﬂeksji Józefa Kowalewskiego.
Ćwiczenie 2.2
Wyjaśnij, jakie treści biblijne symbolizuje ziarno.
Ćwiczenie 2.3
Zastanów się, co w kontekście sceny więziennej oznacza niszczenie ziarna.
Ćwiczenie 2.4
Określ, w jakim sensie motyw ziarna związany jest z misterium.

Ćwiczenie 2.5
Przypomnij, jaką historię ewangeliczną zazwyczaj przywołują średniowieczne misteria (np.

Misterium o Męce Pańskiej).
Moralitet wywodzi się z misterium. Charakteryzują go wyraźny podział świata wartości na
dobro i zło oraz dominujący morał. Na wzór średniowiecznych misteriów w III cz. Dziadów
występuje podział sceny na prawą (dobro) i lewą (zło). Przestrzeń życia wewnętrznego
bohatera nakłada się na sens wypadków dziejowych w dramacie, który nie ma
jednoznacznego zakończenia (dramat formy otwartej), natomiast odbiorcy dowolnie
interpretują ukryte sensy ﬁlozoﬁczne, ideowe, sceny symboliczne. Mimo że mesjanistyczne
akcenty dotyczą głównie motywów pasyjnych, w scenie więziennej zwraca uwagę ciekawie
skomponowany motyw stylizowany na kantyczkę bożonarodzeniową.

Wilno. Cela Konrada. Współczesna ekspozycja muzealna
Farary, domena publiczna

Ćwiczenie 3.1
Określ konkretną datę wydarzeń opisanych w scenie III. Dodatkowe informacje znajdziesz
w didaskaliach.

Ćwiczenie 3.2
Na podstawie poniższego fragmentu wskaż, jaką nowinę przyniósł ludzkości Anioł.
„Kiedym z gwiazdą nadziei
Leciał świecąc Judei,
Hymn Narodzenia śpiewali anieli;
Mędrcy nas nie widzieli,
Królowie nie słyszeli.
Pastuszkowie postrzegli
I do Betlejem biegli:
Pierwsi wieczną mądrość witali,
Wieczną władzę uznali:
Biedni, prości i mali.
(Scena III, w. 179–188)”
Wiersz Adama Mickiewicza zatytułowany Mędrcy (1830) powstał w zbliżonym okresie, co
Dziady drezdeńskie. Przeczytaj go i wykonaj polecenia:

“

Adam Mickiewicz

Mędrcy
W nieczułej, ale niespokojnej dumie
Usnęli mędrcy. – wtem odgłos ich budzi,
Że Bóg widomie objawił się w tłumie,
I o wieczności przemawia do ludzi:
«Zabić go» — rzekli — «spokojność nam miesza;
Lecz zabić we dnie? obroni go rzesza».
Więc mędrcy w nocy lampy zapalali
I na swych księgach ostrzyli rozumy
Zimne i twarde, jak miecze ze stali;
I wziąwszy z sobą uczniów ślepych tłumy,
Szli łowić Boga, – a zdrada na przedzie
Prostą ich drogą, ale zgubną wiedzie.
«Tyś to?» — krzyknęli na Maryi Syna.
«Jam»— odpowiedział — i mędrcy pobladli:

«Ty jesteś?» — «Jam jest». — Służalców drużyna
Uciekła w trwodze, mędrcy na twarz padli;
Lecz widząc, że Bóg straszy, a nie karze,
Wstali przelękli, więc srożsi zbrodniarze.
I tajemnicze szaty z Boga zwlekli,
I szyderstwami ciało jego siekli,
I rozumami serce mu przebodli:
A Bóg ich kocha i za nich się modli!
Aż gdy do grobu duma Go złożyła,
Wyszedł z ich duszy, ciemnej jak mogiła.
Spełnili mędrcy na Boga pogrzebie
Kielich swej pychy. – Natura w rozruchu
Drżała o Boga. – Lecz pokój był w niebie:
Bóg żyje, tylko umarł w mędrców duchu.
Adam Mickiewicz, Mędrcy, [w:] tegoż, Wiersze i powieści poetyckie, Warszawa 1998, s. 346.

Ćwiczenie 4.1
Wskaż dwa ważne wydarzenia z ewangelicznej historii zbawienia, które Mickiewicz połączył
w jednym obrazie poetyckim.
Ćwiczenie 4.2
Omów rolę, jaką Mickiewicz przypisał biblijnym mędrcom.
Ćwiczenie 4.3
Wyjaśnij, ku jakim wartościom zwrócony jest sceptycyzm poety.

Ćwiczenie 4.4
Wyjaśnij, dlaczego aniołowie czują się rozczarowani postawą Konrada.
„On Cię nie poznał, on Cię nie uczcił, Panie nasz wielki!
On Cię nie kochał, on Cię nie wezwał, nasz Zbawicielu!
(Scena III, w. 183–184).”
Ćwiczenie 4.5
Odwołując się do tekstu lektury, odpowiedz na pytanie, czy aniołowie w scenie III znajdują dla
Konrada jakieś usprawiedliwienie.
Kiedy wyczerpany Konrad usnął, a ks. Piotr modli się o jego duszę, przestrzeń sceny
wypełniają chóry anielskie. Wydarzenie ma miejsce w nocy z 24 na 25 grudnia. W pobliskim
kościele rozlegają się dźwięki mszy pasterskiej. Chóry anielskie śpiewają a capella .
Aniołowie sugerują, że miłosierny Jezus wybaczy grzesznikowi, który zbuntował się
przeciwko Bogu, lecz kochał naród. Ta miłość ma zapewnić mu zbawienie oraz życie
wieczne w zaświatach.
Ważne!
„Koncert anielski stał się w ten sposób wielkim śpiewem o włączeniu Bohatera Polaków
w proces ekonomii zbawienia. Z właściwą sobie subtelnością Niebo sugeruje również, iż
w procesie tym zostanie mu powierzona specjalna misja. Ani słowa więcej. Jak na nasze
ograniczone umysły i tak wyśpiewano nam za dużo i być może dopiero prorok rozświetli
nieco te święte informacje.”

Ćwiczenie 5
Przyjrzyj się przywołanemu fragmentowi III cz. Dziadów. Znajdź w scenie III podobne par e
chóru aniołów, w których występują rytmiczny tok wersów oraz paralelne zwroty
(powracające na zasadzie refrenu). Powiedz, z jakimi popularnymi pieśniami, wpisanymi
w tradycję bożonarodzeniową, kojarzą się wypowiedzi aniołów.
„Pokój, pokój prostocie,
Pokornej, cichej cnocie!
Sługo, sługo pokorny, cichy,
Wniosłeś pokój w dom pychy,
Pokój grzesznemu sierocie.
(Scena III, w. 202–206)”
Ważne!
„Pieśni bożonarodzeniowe i wielkanocne, noc śmierci, pokuty i nadziei, jaką jest noc
zaduszna, nadają tej rozżarzonej chwili wartość misterium, które jest ponad czasem,
które ma walor wieczności. Obdarzenie takim walorem konkretnej historycznej chwili
jest jednym z najzuchwalszych pomysłów dramaturgicznych, jakie sobie można
wyobrazić. Zamienia on męczeństwo narodu w dramat identyczny z dramatem życia,
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, który w chrześcijańskiej kulturze dzieje się
wciąż. ,”
W III cz. Dziadów – misterium z elementami moralitetu – można wyróżnić trzy perspektywy
czasu i przestrzeni: rzeczywistość historyczną, przestrzeń transcendentną i przestrzeń
mityczną, dotyczącą egzystencjalnej wędrówki bohatera rozdartego między śmiercią,
przemianą duchową a radosnym powrotem do życia. Bohater jest przedstawicielem całego
pokolenia oﬁar absolutnych rządów zaborcy. Optymistyczną metaforą wyznaczającą jego
przyszłość jest ziarno, które będzie wzrastać i zmieniać kształt zastanej sytuacji.
Zbuntowany bohater Polaków (zdemoralizowany przez pychę) zostaje obdarzony łaską
zbawienia i pokoju.

Konteksty
Cyprian Norwid

Psalm Wigilii

“

I
O, dzięki Tobie, O jcze ludów Boże,
Że ziemię wolną dałeś nam i nagą,
Ani oprawną w nieprzebyte morze,
Ni przeciążoną gór dzikich powagą,
Lecz jako piersi otworzoną Boże...
II
Więc na arenie tej się nie ostoi
Przeciwnik żaden, jeno mąż bezpieczny
I ten, co za się nierad szuka zbroi,
Ale zupełny, wcale obosieczny,
Który jak gwiazda w niebie czystym stoi.
III
I za to jeszcze dzięki Ci, o Panie,
Że człek się ówdzie laurem nie upoi
Ani go wiatrów ciepławych głaskanie
Prze atłasowi w nicość i rozstroi
Na drzew i kwiatów motyle kochanie.
IV
Strzeliście w niebo spojrzy on ku Tobie,
Który przez stajnię wszedłeś do ludzkości,
I w grobie zwiędłych ziół leżałeś w żłobie,
I w porze ziemskich próżnej zalotności,
I kiedy cały świat się tarzał w grobie.
V
Za prawo tedy do Polski obszaru
Dziękujem Tobie, któryś niezmierzony,
Wszech‐istny jednak z obłoków wiszaru
Patrzący na świat w prawdzie rozdzielony
Światło‐cieniami czaru i roz‐czaru.

VI
I który łaski zakreślisz promieniem
Dzielnicę ludów w czas ludów chaosu,
Tak, jako morze obszedłeś pierścieniem
I nie rzuciłeś gór na wagę losu,
Lecz najpodlejszym bawisz się stworzeniem.
VII
Do Ciebie, O jcze O jczyzn, się podnosim
W tym to ubóstwie naszym bardzo sławnym,
I w tej nadziei, co po skrzydeł osiem
Przybiera co dzień i w płaczu ustawnym,
I w bólach, które tak mdło jeszcze znosim.
VIII
O, dzięki Tobie za państwo boleści,
I za męczeńskich koron rozmnożenie,
I za wylaną czarę szlachetności
Na lud, któremu imię jest cierpienie
I za otwarcie bram... nieskończoności.
Cyprian Norwid, Psalm Wigilii, [w:] tegoż, Wam ja, z góry samego siebie ruin, mówię… Cyprian Norwid. Wybór poezji, red.
Krystyna Poklewska, Łódź 1976, s. 59.

Zinterpretuj wiersz Cypriana Norwida i wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 6.1
Wyjaśnij, w jaki sposób tekst wpisuje się w tradycję XIX-wiecznych polskich wigilii.
Ćwiczenie 6.2
Określ nastrój wiersza i zastanów się, czy odpowiada on radosnej atmosferze Bożego
Narodzenia.

Ćwiczenie 6.3
Określ, czy reﬂeksja Norwida ma wymowę sceptyczną, czy - optymistyczną. Wypowiedź
uzasadnij

Preteksty

“

Władysław Syrokomla

Staropolskie Roraty
I.
”Rorate coeli! Górne niebiosa!
Niech z was wypłynie zbawienna rosa:
Z górnych obłoków na ziemskie niwy
Niechaj się spuści mąż sprawiedliwy;
Niechaj się ziemska otworzy bryła,
Swojego Zbawcę by porodziła!
Tak z Izajaszem ród ludzki woła
Takim brzmią hymnem mury kościoła,
Kiedy nadchodzi okres wielkich godzin –
Dzień uroczysty Bożych Narodzin
Gdy ma się życie rozpocząć nowe,
Panna wężowi ma zetrzeć głowę,
Kiedy na wschodniej niebiosów stronie
Nieznana gwiazdka wkrótce zapłonie,
Gdy stara przeszłość czeka w pokorze

Kiedy ją wezwą na Sądy Boże.
II.
W świątyniach Pańskich przed świtem, nocą,
Blaski jarzących świateł migocą,

A w złotogłowy strój przyodziani
Pańscy lewici, Pańscy kapłani
Jak każe obrzęd swoją koleją
Ołtarze kadzą i hymny pieją
I uroczyście jako w dni Święta
Oﬁara Pańska już rozpoczęta
A przy ołtarzu w oﬁarną porę
Siedem jarzących świeczek zagore.
Lud co oﬁary niekrwawej słucha
Prosi o dary Świętego Ducha
By stały w sercach jako pochodnie
By Zbawiciela powitać godnie
Mimo radości – straszno w tej porze,

Czy jest gotowy na Sądy Boże.
[…]
IV.
Od Bolesława, Łokietka, Leszka
Gdy jeszcze w Polsce Duch Pański mieszka,
Stał na ołtarzu przed mszą roraty
Siedmioramienny lichtarz bogaty
A stany państwa szły do ołtarza
A każdy jedną świeczkę rozżarza:
Król, który berłem potężnym włada,
Prymas – najpierwsza senatu rada,
Senator świecki – opiekun prawa,
Szlachcic, co królów Polsce nadawa,
Żołnierz, co broni swoich współbraci
Chłopek, co z pola, ze krwi i roli
Dla reszty braci chleb im mozoli –
Każdy na świeczkę grosz swój przyłoży,

I każdy gotów iść na Sąd Boży.

V.
Ten, co przoduje nad wszystkie stany,
W świetny dalmatyk król przyodziany,
Szedł do ołtarza, zapalał świecę
I kraj polecał Boskiej opiece:
«Tyś Król Najwyższy, Tyś Królem króli!
Boże, pierś Twoja niech nas przytuli,
Niechaj nie dozna bicza Twej chłosty,
Senat, rycerstwo i naród prosty,
Czy przeciw wrogom oręż wymierzę,
Czy z obcym państwem zawrę przymierze,
Dostojnych królów niech idę śladem,
By się mój jasny nie ćmił dyadem
Chociaż mi złoto uwiera skronie:
Noszę jak Chrystus ciernie w koronie:
Lecz jeśli Chrystus sił mi przymnoży,

Gotowy jestem iść na Sąd Boży».
VI.
Po królu przyszedł pierwszy z poddaństwa,
Pasterz gnieźnieński i prymas państwa;
Zapalił świeczkę na lichtarz drugi:
[…]
VII.
Potem senator najpierwszy w radzie
Na czoło, na pierś znak krzyża kładzie,
Idzie przed ołtarz, przed lichtarz trzeci,
Na trzeciej świeczce ogień roznieci,
[…]
VIII.
Potem szedł szlachcic najpierwszy z ziemian
Co pług i statut dzierżył na przemian,
Co opuściwszy sochę i bronę,

Na skronie królów wkładał koronę.
Szlachcic – ziemianin kląkł u ołtarza,
I ze schyloną modli się głową:
– «Boże! Strzeż moją wolność sejmową!
I w oczach Twoich i w oczach ludzi
Niech czarna plama jej nie zabrudzi!
[…]
IX.
Potem szedł żołnierz w zbroi ze stali,
I piątą świeczkę na ołtarz pali;
[…]
X.
Potem przychodzi przed ołtarz Pański
Sławetny kupiec z rzeszy mieszczańskiej,
I stawiąc szóstą na ołtarz świecę,
Stan swój porucza Bożej opiece.
[…]
XI.
Potem przychodzi rolnik w sukmanie
I z siódmą świeczką przed ołtarz stanie:
– «Boże! Już kraj mój karmię od wieka,
I ja mam prawo do nazwy człeka;
Lecz głód, pomorek, wojna, niewola
Brudzą nam serca, pustoszą pola,
Bogacim drugich, a sami biedni, –
Dajże nam dzisiaj nasz chleb powszedni!
Bez Twojej łaski ziarno nie rodzi,
Łąka kwiecista zginie w powodzi,
Grad nasze kłosy wyniszczy w ziarnie,
Albo stodołę pożar ogarnie,
Dajże nam, Panie, chleba dostatek,
Miłość do serca, zgodę do chatek,

A gdy poczciwie zagon wyorzę,

Gotowy jestem na Sąd Twój Boże!».
XII.
Tak siedem stanów ziemicy całej
Siedmiu płomieńmi jasno gorzały,
Siedem modlitew treści odmiennej
Wyrażał lichtarz siedmioramienny,
Lecz roratniego całość lichtarza
Wspólną modlitwę kraju wyraża.
A na ten lichtarz – komu to dziwno,
Że Pan Bóg spuszczał rosę ożywną?
Królowie – dobrzy i chrobrej mocy,
Pasterze Pańscy – duchem wysocy,
Senatorowie – w radzie niezłomni,
Ziemianie w sejmach na prawo pomni,
Żołnierz – jak olbrzym szedł jeden na stu,
Kupiec – przynosił bogactwo miastu
Swobodny kmiotek jak las miał zboże –

Gotowi byli na Sądy Boże.
XIII.
Ale zmądrzała Rzeczpospolita,
Siedmiu świeczkami ołtarz nie świta,
Siedmiu modlitew już zapomnieli,
Stary obyczaj Piastów wyśmieli;
Szli na roraty przed dniem do fary
Tylko niewiasta lub dziadek stary.
Zardzewiał lichtarz siedmioramienny,
Los siedmiu stanów nastał odmienny:
Na królów – twarde włożono pęta,
W pasterzach – znikła gorliwość święta,
Senatorowie – poili braci,
Szlachta – się ciągle konfederaci,

Żołnierz – jął gnębić tych, których bronił,
Kupiec – przez lichwę bogactwo strwonił,
Kmiotek – niewolnik zmarniał we dworze,

Anioł zatrąbił na Sądy Boże.
Władysław Syrokomla, Staropolskie Roraty, [w:] tegoż, Wybór pism, Warszawa 1991, s. 374–381.

Wiersz Władysława Syrokomli Staropolskie Roraty powstał w 1858 roku. Ilustruje
średniowieczną tradycję adwentową: oczekiwania na narodzenie Jezusa.
Ćwiczenie 7.1
W utworze Władysława Syrokomli wskaż cechy moralitetu.
Ćwiczenie 7.2
Zastanów się nad rolą motywów apokaliptycznych.
Ćwiczenie 7.3
Wskaż elementy satyry społecznej.

Zadaniowo
Ćwiczenie 8.1
Omów psychomachię, jakiej poddana została dusza Konrada.
Ćwiczenie 8.2
Pracując w grupach, przygotujcie do przedstawienia fragment misterium zatytułowanego
Dziady. Pamiętajcie o odpowiednim doborze muzyki.

Ćwiczenie 8.3
Napisz esej na temat: „Dziady – utwór o oﬁarach rządów zaborcy”.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Kordian – niespełniony „bohater Polaków”?

Śmierć Arnolda von Winkelrieda pod Sempach
Konrad Grob, Śmierć Arnolda von Winkelrieda pod Sempach, domena publiczna

“

Juliusz Słowacki

Kordian
Boże! Zdejm z mego serca jaskółczy niepokój,
Daj życiu duszę i cel duszy wyprorokuj…
Jedną myśl wielką roznieć, niechaj pali żarem,
A stanę się tej myśli narzędziem, zegarem,
Na twarzy ją pokażę, popchnę serca biciem,
Rozdzwonię wyrazami i dokończę życiem.
(Akt I, scena I, w. 38–43)
Juliusz Słowacki, Kordian, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, t. 3, oprac. Eugeniusz Sawrymowicz, Wrocław 1979.

Problemy nurtujące bohaterów romantycznych dawno przestały być aktualne i zazwyczaj
nie budzą większego zainteresowania czytelników. Nieszczęśliwa miłość, egzaltacje
uczuciowe, porywy serca, poświęcenie życia za ojczyznę i depresja spowodowana brakiem
sukcesu życiowego - czy to wszystko może nas zaintrygować? Warto przyjrzeć się
reprezentantowi XIX‐wiecznych nastolatków i nakreślić jego proﬁl psychologiczny.
Już wiesz

1) Przeczytaj Kordiana Juliusza Słowackiego.
2) Na podstawie tekstu lektury wynotuj informacje o bohaterze i jego skomplikowanej
strukturze psychicznej.

„Jaskółczy niepokój”
Kordian. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny — taki tytuł nosi dramat Juliusza
Słowackiego, napisany w 1833 roku (zaplanowany jako trylogia), opublikowany anonimowo
w 1834 roku, zainspirowany przez Fausta Goethego, twórczość dramaturgiczną Szekspira
oraz Victora Hugo. Fabułę kreuje opowieść o romantycznym „dziecięciu wieku”, rozdartym
psychicznie, bezradnym wobec realizacji ideałów, myślicielu ogarniętym potrzebą
aktywnego przeciwdziałania złu i orędowniku idei porywającej do czynu, nadającej sens
jałowej egzystencji.
Ćwiczenie 1
Zaznacz wiek bohatera.
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Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Wskaż etymologię imienia głównego bohatera dramatu Juliusza Słowackiego.


korona



serce



Kordelia



kordiał

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3.1
Zastanów się, czy imię bohatera ma jakiś związek z jego cechami osobowościowymi.
Wypowiedź uzasadnij.
Ćwiczenie 3.2
Ćwiczenie 3.3
Wybierz określenia opisujące kondycję psychiczną Kordiana.


zamiary samobójcze



histeria



choroba wieku XIX (znużenie)



apa a

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3.4
Zastanów się, czy biograﬁa Kordiana układa się w jednolity ciąg fabularny.
Ćwiczenie 3.5
Ćwiczenie 3.6
Wyjaśnij, co oznacza wypowiedziana na początku aktu I informacja, że „zabił się – młody”.
O kim jest tu mowa?


zsyłkę na Sybir, Janek, „co psom szył buty”



ucieczkę do Europy, Kordian



samobójstwo, Ludwik Spitznagel



śmierć w powstaniu listopadowym, Juliusz Słowacki

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

“

Juliusz Słowacki

Kordian
Zabił się – młody… Zrazu jakaś trwoga
Kładła mi w usta potępienie czynu,
Była to dla mnie posępna przestroga,
Abym wnet gasił myśli zapalone;
Dziś gardzę głupią ostrożnością gminu,
Gardzę przestrogą, zapalam się, płonę,
Jak kwiat liściami w niebo otwartemi
Chwytam powietrze, pożeram wrażenia.
(Akt I, scena I, w. 1–8);
Sto we mnie żądz, sto uczuć, sto uwiędłych liści,
Ilekroć wiatr silniejszy wionie, zrywa tłumy.
Celem uczuć, zwiędnienie; głosem uczuć, szumy
Bez harmonii wyrazów… Niech grom we mnie wali!
Niech w tłumie myśli jaką myśl wielką zapali…
(Akt I, scena I, w. 33–37)
Juliusz Słowacki, Kordian, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, t. 3, oprac. Eugeniusz Sawrymowicz, Wrocław 1979.

Zinterpretuj wybrane fragmenty utworu i wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 4
Omów cechy charakteru, jakimi odznaczał się Kordian, zanim wyruszył w podróż do Europy.

Ćwiczenie 5
Kto opowiada Kordianowi bajkę o Janku, co psom szył buty?


papież



Doktór



Grzegorz



Kapral

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Określ wymowę wspomnianej bajki w kontekście postawy bohatera. Jak zmienia się
świadomość Kordiana pod wpływem słów opowiadacza?
„Boże! Jak ten stary
Rósł zapałem w olbrzyma, lecz ja nie mam wiary,
Gdzie ludzie oddychają, ja oddech utracam.
Z wyniosłych myśli ludzkich niedowiarka okiem
Wsteczną drogą do źródła mętnego powracam.
Dróg zawartych przesądem nie przestąpię krokiem,
Teraz czas świat młodzieńca zapałem przemierzyć,”

Ćwiczenie 7
Opisz pejzaż towarzyszący przeżyciom Kordiana. W jaki sposób kolorystyka obrazowania
wpływa na mistyczne doznania bohatera?
„Światła nocy błyskają po nieba szaﬁrze,
Myśl zbłąkana w błękity niebieskie upadła,
Oto ją w gwiazdy kręgi porywają chyże
I kręcą, aż zmęczona, posępna pobladła,
Powróci z tańca niebios w nudne serce moje…
Czekam – nad otchłaniami niebieskimi stoję,
Zalękniony o myśli, w gwiazd tonące wirze.
Gwiazdy! Wy gdzieś lecicie jak żurawi stada1
Gwiazdy! Polecę z wami po niebios szaﬁrze!
(Akt I, scena II, w. 426–434)”
Ćwiczenie 8
Wyjaśnij, w jakim sensie przez sposób obrazowania przestrzeni zilustrowano charakter
nieszczęśliwej miłości Kordiana do Laury.
„Ciemny się błękit nieba wyświeca za mgłami,
Ach księżyc! Patrz tam, pani! Księżyc srebrny, pełny
Stanął i patrzy na nas, chmur srebrzyste wełny
Spadły nań – leci, jakby wyrywał się z chmury;
Teraz go na pół gałąź rozcina spróchniała,
Teraz śród czarnych liści krąg chowa ponury…
Pani, gdy kiedyś! kiedyś! twarz księżyca biała
Błyśnie wśród chmur lecących na jesiennym niebie;
Będziesz mój cień natrętny odpędzać od siebie.
(Akt I, scena II, w. 397–405)”
Opowieść o Kordianie ujawnia się w scenach fragmentarycznych. W akcie I bohater
poddaje się nużącej „chorobie wieku XIX”, przerwanej w akcie II podróżą (na wzór Childe

Harolda Byrona) wiodącą przez Londyn, Włochy, Alpy Szwajcarskie.
Ciekawostka
„W nerwowym, nadmiernie wrażliwym, przedwcześnie dojrzałym chłopcu
piętnastoletnim kłóci się bogactwo duchowe z poczuciem braku i niepewności. Wśród

mnóstwa linii, które składają się w arabeski jego duszy, brak linii woli, linii postanowienia.
Zna on tylko niepokój pragnień, z których jedno drugie wypiera. Życie wewnętrzne tak
go pochłonęło, że nie stać go na działanie. Niezdolny żyć jak zwykli ludzie – na darmo
szuka celu, na darmo prosi Boga: Boże! zdejm z mego serca jaskółczy niepokój.”

„Posąg człowieka na posągu świata”

Ćwiczenie 9
Zlokalizuj miejsca podróży Kordiana.
Byłeśże w Piotra gmachu? W Cyrku? W Panteonie?/ Ostrzegam, bądź w niedzielę w chórze
Bazyliki,/ Bo właśnie nowy śpiewak przyjechał z Afryki., Tam koło jednej igły krążą orłów
stada,/ Jak pierścionki żałobne na perłowych lodach […], Nieraz mgły nadpłynione w kłęby
czarne zwiną/ I liściowym wachlarzem na miasto odwieją,/ Po sadzawkach łabędzie rozżalone
płyną.

Charakterystyka miejsca

Nazwa geograﬁczna

Byłeśże w Piotra gmachu?
W Cyrku? W Panteonie?/
Ostrzegam, bądź
w niedzielę w chórze
Bazyliki,/ Bo właśnie
nowy śpiewak przyjechał
z Afryki.
Tam koło jednej igły krążą
orłów stada,/ Jak
pierścionki żałobne na
perłowych lodach […]
Nieraz mgły nadpłynione
w kłęby czarne zwiną/
I liściowym wachlarzem
na miasto odwieją,/ Po
sadzawkach łabędzie
rozżalone płyną.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Wyjaśnij, jakie dokonania Szekspira ma na myśli Kordian, porównując twórczość autora
Hamleta do góry.
„Szekspirze! Duchu! Zbudowałeś górę
Większą od góry, którą Bóg postawił.
Boś ty ślepemu o przepaści prawił,
Z nieskończonością zbliżyłeś twór ziemi,
Wolałbym ciemną mieć na oczach chmurę
I patrzeć na świat oczyma twojemu.
(Akt II, w. 76–61)”
Ćwiczenie 11
Określ stosunek bohatera do własnej przeszłości.
„Luba! Gdzieś na północy stał zamek wiekowy,
Herby pradziadów moich świeciły na bramie;
W salach portrety dziadów w ozłoconej ramie
Patrzały na mnie; dzisiaj wzrok ojców surowy
Aż tu, do włoskiej willi, ściga za mną, goni.
Bo zamek ojców moich stopiłem na złoto,
A z tego złota nosisz przepaskę na skroni.
(Akt II, w. 118–124)”

“

Juliusz Słowacki

Kordian
Na pobitych Polaków pierwszy klątwę rzucę,
Niechaj wiara jak drzewo oliwkowe buja,
A lud po jego cierniem żyje.
Papuga:
Alleluja!...
(Akt II, w. 215–218)
Juliusz Słowacki, Kordian, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, t. 3, oprac. Eugeniusz Sawrymowicz, Wrocław 1979.

Ćwiczenie 12
Wskaż, kto wypowiada powyższą kwes ę.


papież Grzegorz XVI



Napoleon



Wielki Książę Konstanty



Mikołaj I

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 13
Zastanów się i odpowiedz na pytanie, w jaki sposób miejsce pobytu ukształtowało poglądy
bohatera na moralne oblicze ówczesnej Europy.
Europejska podróż rozczarowała bohatera. Londyn zniechęcił go komercją, we Włoszech
usiłował pocieszyć się w ramionach pięknej, aczkolwiek zakłamanej kobiety i z irytacją
odbierał cynizm i ironię papieża, potępiającego Polaków za ich dążenia niepodległościowe.
Dopiero w Alpach Szwajcarskich, na szczycie Mont Blanc, poczuł się naprawdę
uprawnionym do nowych wyzwań.

Portret Juliusz Słowackiego
James Hopwood, Portret Juliusz Słowackiego, 1849, domena publiczna

Salomea Słowacka Becú
Bonawentura Klembowski, Salomea Słowacka Becú, ok. 1820, domena publiczna

Portret psychologiczny bohatera znajduje potwierdzenie w biograﬁi autora – subtelnego
i wrażliwego poety, syna Euzebiusza Słowackiego (profesora literatury i retoryki w Liceum
Krzemienieckim - później profesora Uniwersytetu w Wilnie), oraz Salomei
z Januszewskich, która miała ogromny wpływ na rozwój i wychowanie młodego Juliusza.
Poeta wychowywał się w atmosferze intelektualnej (salon literacko‐muzyczny Augusta
Becu – drugiego męża Salomei, uchodził za znaczący ośrodek kulturalny Wilna). Tragiczna
śmierć ojczyma (porażonego piorunem) oraz samobójcza śmierć przyjaciela lat dziecinnych
- Ludwika Spitznagla - przerwały beztroski okres dzieciństwa. Zainteresowany lekturą
natchnionych mistycznie Medytacji Alphonsa de Lamartine’a, poezji Thomasa Moore’a oraz
polskich romantyków: Józefa Bohdana Zaleskiego, Antoniego Malczewskiego, Adama
Mickiewicza – Juliusz Słowacki rozpoczął próby poetyckie. Po studiach, odbytych na
Uniwersytecie Wileńskim, uzyskał posadę urzędniczą w Komisji Rządowej Przychodów
i Skarbu w Warszawie. Praca ta nie przynosiła mu żadnej satysfakcji, kontynuował więc
prace literackie i w latach 1829–1830 spod jego pióra wyszły pierwsze powieści poetyckie
inspirowane przez bajronizm (Hugo, Żmija), egzotyzm i orientalizm (Mnich, Jan Bielecki,

Arab, Szanfary). Pod wpływem lektur romantycznych powstały też dwie młodzieńcze
tragedie: Mindowe oraz Maria Stuart. Wybuch powstania listopadowego zastał poetę
w Warszawie. Napisał wówczas znane liryki powstańcze (Hymn, Odę do wolności, Pieśni
legionu litewskiego, Kulig), ale osobiście nie wziął udziału w walce. Nadopiekuńcza matka
skłoniła go do wyjazdu z kraju. Zaopfatrzony w kurierską misję Rządu Narodowego,
wyjechał do Londynu, gdzie zainteresował go teatr. Do Paryża przyjechał równolegle
z wielką falą uchodźców po klęsce powstania. Gdy w 1832 roku Adam Mickiewicz
opublikował III cz. Dziadów, w których przedstawił ojczyma poety (A. Becú) jako lojalnego
poddanego cara, Słowacki wyjechał do Szwajcarii. Rok później napisał Kordiana.

Ćwiczenie 14.1
Scharakteryzuj przestrzeń na szczycie Mont Blanc.
Ćwiczenie 14.2
Określ, jakie znaczenie ma fakt, że bohater jest usytuowany „pod niebem”.
Ćwiczenie 14.3
Wskaż doznania ﬁzyczne, jakie towarzyszą iluminacji.

Ćwiczenie 14.4
Wyjaśnij, jaką rolę w tym mistycznym doświadczeniu odgrywa romantyczna kosmogonia.
„Tu szczyt … lękam się spojrzeć w przepaść świata ciemną.
Spojrzę… Ach! Pod stopami niebo i nad głową
Niebo… zamknięty jestem w kulę kryształową,
Gdyby ta igła lodu popłynęła ze mną…
Wyżej – aż w niebo … nie czułbym, że płynę.
Stąd czarne skrzydła nad światem rozwinę,
Ciszej! Słuchajmy – o te lody się ociera
Modlitwa ludzka, po tych lodach droga
Myślom płynącym do Boga,
Tu dźwięk nieczysty głosu ludzi obumiera,
A dźwięk myśli płynie dalej.
Tu pierwszy zginę, jeśli niebo się zawali,
A ten kryształ powietrza, by tchnieniem rozbity,
Kręgami się rozpłynie na nieba błękity
I gwiazdy w nieznajomą uciekną krainę,
I znikną, jakby ich nigdy nie było
Spróbuję – westchnę i zginę…
(Akt II, w. 219–234)”

Wędrowiec nad morzem mgły
Caspar David Friedrich, Wędrowiec nad morzem mgły, 1818, olej na płótnie, Kunsthalle w Hamburgu, domena publiczna

Ćwiczenie 15
Określ zdolności (racjonalne i nadprzyrodzone), jakie rozpoznaje w sobie bohater podczas
przeżywanego olśnienia. Wyjaśnij sformułowanie „posąg człowieka na posągu świata”.
„Jam jest posąg człowieka na posągu świata.
……………………………………………………………………………
O, gdyby tak się wedrzeć na umysłów górę,
Gdyby stanąć na ludzkich myśli piramidzie
I przebić czołem przesądów chmurę,
I być najwyższą myślą wcieloną… […]
Mogęż ruszyć lawiny? Potem lawin śniegi,
Zawieszone nad siołem,
Zatrzymać ręką lub czołem?
Mogęż, jak Bóg w dzień stworzenia,
Ogromnej dłoni zamachem
Rzucać gwiazdy nad świata zbudowanem gmachem,
Tak by w drodze przeznaczenia
Nie napotkały nigdy kruchej świata gliny
I nie strzaskały w żegludze?
Mogę – więc pójdę! Ludy zawołam! Obudzę!
(Akt II, w. 261–270)”
Ćwiczenie 16
Zinterpretuj porównanie Polski do Winkelrieda. W jakim sensie koresponduje ono
z Mickiewiczowskim hasłem „Polska Chrystusem narodów”?
„Nie – myśli wielkiej trzeba z ziemi lub z błękitu.
Spojrzałem ze skały szczytu,
Duch rycerza powstał z lodów…
Winkelried dzidy wrogów zebrał i w pierś włożył,
Ludy! Winkelried ożył!
Polska Winkelriedem narodów!
Poświęci się, choć padnie jak dawniej! Jak nieraz!
Nieście mię chmury! Nieście wiatry! Nieście, ptacy!
(Akt II, w. 290–297)”
Kordian jest marzycielem i młodym intelektualistą. Przejawia skłonności do poszukiwania
drogowskazów życia, ale też do zwątpienia. Szybko porywa się na wyimaginowane zamiary,

lecz jest niekonsekwentny w działaniu. W tonacji egzaltowanej często snuje myśli
samobójcze. Dręczy go „jaskółczy niepokój” – pragnienie realizacji czynu i marzeń. Jest
znużony otaczającą go rzeczywistością i jedynie stary Grzegorz (sługa i były żołnierz
napoleoński) imponuje mu pogodną i nieskomplikowaną ﬁlozoﬁą życia. To osoba
niespełniona w miłości (nieszczęśliwe uczucie do Laury, nieudany i przelotny romans
z Violettą), która ucieka w świat poezji (np. Szekspira). Bohater jest zniesmaczony postawą
papieża Grzegorza XVI i jego potępieniem dążeń niepodległościowych Polaków.
W niezwykłym monologu wewnętrznym, wygłoszonym na szczycie Mont Blanc, Kordian
znajduje prawdziwego Boga, lecz również jawi się niczym Hamlet – zwieszony między
pragnieniem czynu a niemożnością działania. Uświadamia sobie wagę charyzmatycznej
misji, zobrazowanej w postaci legendy o helweckim bohaterze Winkelriedzie, który
oﬁarował swe życie dla zwycięstwa przyszłych pokoleń. Hasło „Polska Winkelriedem
narodów!” (aluzyjna do Mickiewiczowskiego hasła „Polska Chrystusem narodów”) jest
deklaracją utożsamienia się bohatera z tragicznym losem synów ojczyzny. Słowacki
polemizuje tu z Mickiewiczowskim mesjanizmem wypowiedzianym w III cz. Dziadów.
Kordian jako niespełniony bohater Polaków jest ironiczną wersją romantycznego człowieka
czynu.

Konteksty

“

Juliusz Słowacki

Godzina myśli
[…]
Oni marzeniem księgi rozumieli ciemne
Nie rozumiejąc myślą. Z dziecinnego piasku
Na księgach Swedenborga budowali gmachy […].
(w.134–136)
………………………………………………….
Przez tworów państwa, snuli myślą dwa łańcuchy,
W światło zbite u góry, w ciemność spodem zlane,
Tych ogniwa jak szczeble wschodów połamane,
Wiodą w światło idące, albo w ciemność duchy,
I świat tworów w dwa takie rozłamany ruchy
Wiecznie krąży. A dusza z iskry urodzona,

Różnem życiem przez wieki rozkwita – i kona
Przez długie wieki, biorąc kształty różnych tworów,
W kwiecie jest duszą woni i treścią kolorów,
W człowieku myślą, światłem staje się w aniele.
Raz wstępnym pchnięta ruchem, ciągle w Boga płynie,
W doskonalszem co chwila rozkwitając ciele.
Człowiek się silną myślą w anioła rozwinie,
Ten anioł zachwyceniem w światło się rozleje,
I będzie częścią Boga na żywiołów tronie.
Lecz męty ziemskie w światła osiadają łonie;
Jak o spadłych aniołach święte uczą dzieje,
Ziemskiemi sny ścigani – grzeszą myślą dumy,
I co dnia, z łona Boga, dusz zagasłych tłumy
Lecą na ziemię jak gwiazd zepchnięta lawina.
Każda w kształty ziemskie krysztali i ścina,
I rosnącym ciężarem w bieg strącona skory,
Przechodzi w ludzkie, czuciem zardzewiałe twory;
I będzie jadem w gadzie, a trucizną w kwiecie.
Patrząc na tłumy ludzi na tym ciemnym świecie,
Oni widzieli, którzy z łona Boga spadli,
I po schodzących szczeblach szli w otchłań – i bladli.
(w.139–165)
Juliusz Słowacki, Godzina myśli, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, t. 2, oprac. Juliusz Kleiner, Wrocław 1952, s. 82–83.

Zachód słońca
Caspar David Friedrich, Zachód słońca, 1830–1835, New Masters Gallery, Dresden, domena publiczna

W poemacie zatytułowanym Godzina myśli Juliusz Słowacki kreuje duchowy portret
romantyka w wieku młodzieńczym: prezentuje zarówno wątki autobiograﬁczne, jak
i sylwetkę swojego przyjaciela – Ludwika Spitznagla. Jest to zatem analiza psychologiczna
dwóch, różniących się cechami osobowościowymi, przedstawicieli młodego pokolenia
dotkniętego „chorobą wieku”. Choroba Słowackiego ma objawy słabości ﬁzycznej, choroba
Spitznagla ma swoje źródło w nadpobudliwej psychice.
Przeczytaj powyższy fragment Godziny myśli i wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 17.1
Wskaż konsekwencje nadmiernego rozczytywania się w dziełach Swedenborga.
Ćwiczenie 17.2
Zastanów się, czy młodzieńcy w pełni rozumieją sens lektury.
Ćwiczenie 17.3
Wyjaśnij, jaką mistyczną wizję wyobrażają sobie młodzieńcy i jaką rolę odgrywają w niej
doznania zmysłowe.
Ćwiczenie 17.4

Ćwiczenie 17.5
Spośród wymienionych pojęć wybierz te, które najlepiej pasują do ﬁlozoﬁcznego pejzażu
wybranego fragmentu dramatu Juliusza Słowackiego.


metempsychoza



kreacjonizm



reinkarnacja



ewolucja ducha

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zadaniowo
Ćwiczenie 18.1
Zaprojektuj ankietę służącą badaniom proﬁlu psychologicznego bohatera romantycznego.
Ćwiczenie 18.2
Przygotuj ustną wypowiedź, w której omówisz temat: „Motyw i rola gór w sztuce i literaturze
romantyzmu”. Wykorzystaj m.in. obrazy zamieszczone w podręczniku.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Kordian - bezradność wobec wypadków historii

„Kordian” Juliusza Słowackiego w Teatrze Polskim w Warszawie, reż. Józef Sosnowski, 1916 r.
domena publiczna

“

Juliusz Słowacki

Kordian
Przyszłość daleka, Póki jesteśmy młodzi, wszystko jest przed nami…
(Akt I, scena II)
Juliusz Słowacki, Kordian, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, t. 3, oprac. Eugeniusz Sawrymowicz, Wrocław 1979, s. 395–396.

Nikt w dzisiejszych czasach nie ma wątpliwości, że polityka w znacznym stopniu kształtuje
świadomość kolejnych pokoleń. W dziejach Polski było wiele sytuacji, w których młoda
generacja odgrywała kluczową rolę. Nie ulega wątpliwości, że aktywny udział w bieżących
wydarzeniach historycznych (czy choćby tylko w akcjach społecznych) jest w stanie
zdeterminować nasze decyzje i poczynania. Zastanów się, czy jesteś w stanie wskazać
przykłady biograﬁi ukształtowanych przez uwarunkowania polityczne.
Już wiesz
1) Odwołując się do wiedzy historycznej, przypomnij najważniejsze wydarzenia powstania
listopadowego. Kim byli przywódcy zrywu powstańczego?
2) Przeczytaj uważnie Przygotowanie, które Juliusz Słowacki zamieścił na początku
Kordiana. Zwróć uwagę na pojawiające się w nim aluzje do wydarzeń historycznych.

Przygotowanie
Ćwiczenie 1.1
Przeanalizuj Przygotowanie w kontekście późniejszych poczynań Kordiana.
Ćwiczenie 1.2
Określ miejsce, w którym (według Słowackiego) projektują się dzieje świata.
Ćwiczenie 1.3
Odwołując się do tekstu Przygotowania, wyjaśnij, kto – zdaniem poety – bierze udział
w planowaniu losów Polski.
Ćwiczenie 1.4
Przeczytaj fragment i wyjaśnij, czego Szatan oczekuje od przedstawicieli XIX wieku.

“

Juliusz Słowacki

Kordian
Świecie! świecie! świecie!
Wąż wieczności łuskami w okrąg
ciebie gniecie,
Zębem zatrutym boki ogryza
nieznacznie,
I wieki mrą nad tobą, zasypując
pyłem
Umarłych pamiątek.
Ja widziałem twój początek.
Ta garść gliny, powietrzem opasana

Eugène Delacroix, Meﬁstofeles, 1829

zgniłem,

Google Cultural Ins tute, Zimmerli Art Museum at Rutgers
University, licencja: CC 0

Ten trup chaosu, w trumnie
zamknięty błękitów,

Strawiony zgnilizną czasów,
Odkrył się rdzami kruszców i kością granitów,
Porósł mchem kwiatów i lasów;
Potem wydał robaki, co mu łono toczą
I myślą.
Biada im! Jeśli marzeń ziemią nie okryślą,
Kołem widzenia – biada, jeśli je przekroczą…
GEHENNA: Królu, wiek dziewiętnasty uderzył.
Juliusz Słowacki, Kordian, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, t. 3, oprac. Eugeniusz Sawrymowicz, Wrocław 1979, s. 395–396.

Na skomplikowaną biograﬁę Kordiana nakłada się wątek historiozoﬁczny. Akcję właściwą
dramatu poprzedza Przygotowanie (razem z Prologiem zainspirowane przez Fausta
Goethego), metaforycznie ilustrujące dzieje świata przez pryzmat ścierania się sprzecznych
wartości dobra i zła. Wprowadzony tam motyw wpływu szatana na losy Polski powraca
w fabule dramatu. Przyczyną tej ingerencji okazała się klęska powstania listopadowego,
którego przywódców Juliusz Słowacki ocenia bardzo surowo.
Ćwiczenie 2
Określ miejsce, w którym rozgrywają się
wydarzenia przedstawione w akcie III.

Canale o, Krakowskie Przedmieście od strony



Petersburg



Piekło



Niebo



Warszawa

Bramy Krakowskiej, 1767–1768
Canale o, Krakowskie Przedmieście od strony Bramy
Krakowskiej, 1767–1768 , olej na płótnie, Zamek Królewski w
Warszawie, licencja: CC 0

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Wskaż, które charakterystyczne miejsca
i obiekty Warszawy występują w dramacie
Słowackiego.

Marcin Zaleski, Katedra św. Jana, ok. 1850
Marcin Zaleski, Marcin Zaleski, Katedra św. Jana, ok. 1850,
licencja: CC 0

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
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Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Określ, jakie działania podejmuje bohater
dramatu w Warszawie.


spiskuje z szatanem



rozmawia z papieżem i papugą



uczestniczy w konspiracyjnym
zebraniu



walczy w powstaniu listopadowym

Ćwiczenie 5
Wskaż, co przewiozło Kordiana ze ze szczytu Mont Blanc do Polski.


chmura



lektyka



dyliżans



sanie

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Wyjaśnij, jakiego czynu postanowił podjąć się Kordian. Co wpłynęło na jego decyzję?

Kordian był inspirowany oglądanymi przez Słowackiego inscenizacjami paryskimi w Cirque
Olimpique oraz Porte Saint Martin (ruchoma, obrotowa scena, arena cyrkowa). Dzieje
bohatera układają się w szerokiej perspektywie czasu i przestrzeni z wykorzystaniem
możliwości technicznych i scenograﬁcznych nowoczesnego teatru.
Ćwiczenie 7.1
Które fragmenty utworu wymagają wykorzystania możliwości technicznych nowoczesnej
sceny? Znajdź odpowiednie cytaty.
Ćwiczenie 7.2
Przygotuj szkic scenograﬁi wybranego fragmentu utworu.

Ćwiczenie 8
Wyeksponowany w tytule dramatu spisek koronacyjny dotyczył


zebrania konspiratorów w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie



zebrania spiskowców na Zamku Królewskim w Warszawie



tajnego stowarzyszenia opozycjonistów w Petersburgu.



planowanego zamachu na życie cara Mikołaja I w 1829 roku

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

“

Juliusz Słowacki

Kordian
Wstrzymać ich, na Boga! Niech myśl młodych ciemnicy nie przestąpi
proga, Niech spisek z czarną twarzą na świat nie wychodzi, Bo tam na
świecie białym błyszczy Boga słońce! Zwołałem tu szalonych, bo
wiatr grobów chłodzi, Bo mogę wezwać prochy królów za obrońcę.
Jam niegdyś z piersi moich lał poety pienia, Dziś bym je chętnie
wydarł z kart wiekowej sławy I spaliłbym je w ogniu, gdyby z ich
płomienia Myśl wydobyć głośniejszą nad młodzieńcze wrzawy, Myśl
łamiącą sztylety.
(Akt III, scena IV)
Juliusz Słowacki, Kordian, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, t. 3, oprac. Eugeniusz Sawrymowicz, Wrocław 1979, s. 395–396.

Ćwiczenie 9.1
Określ, kto wypowiada powyższe słowa.
Ćwiczenie 9.2
Wskaż różnice pokoleniowe, jakie ujawniają się w trakcie zebrania spiskowców w podziemiach
katedry św. Jana.

Ćwiczenie 9.3
Podziel uczestników zebrania w podziemiach katedry na dwa stronnictwa i uporządkuj ich
przeciwstawne racje.
Ćwiczenie 9.4
Omów zarzuty, jakie wysuwa Podchorąży pod adresem cara i pod adresem polskiego
społeczeństwa.
Ćwiczenie 9.5
Określ poglądy Księdza. Zastanów się nad ich wymową w kontekście koronacji cara w polskim
kościele. Na podstawie utworu i innych dostępnych źródeł spróbuj ustalić stosunek Juliusza
Słowackiego do działalności spiskowej Polaków.

“

Maurycy Mochnacki

Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831
W Polszcze wszystkie powstania wypłynęły z tajemnych knowań. To
inaczej być nie mogło, bo obecność nieprzyjaciela zawsze wymagała
przezorności i tajemnicy. Mieszkańcy muszą się najpierw porozumieć
co do środków i chwili działania. Nasamprzód kilku się zmawia,
potem kilkunastu, potem jeszcze więcej, póki liczba ich nie będzie tak
wielka, jak trzeba do sprawienia ruchu mogącego nadać popęd
całemu krajowi.
Maurycy Mochnacki, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831, t. 1, Poznań 1863, s. 182.

“

Maria Dernałowicz

Juliusz Słowacki
Spisek ten pod piórem Słowackiego zmienia się w symbol wszelkiej
próby podjęcia czynu zbrojnego, w symbol powstania listopadowego.
Spisek z 1829 roku ogląda poeta przez pryzmat walki z lat 1830–1831,
i dlatego Kordian jest dramatem o powstaniu. Jedność spisku kruszy
nie tylko lęk, rozbijają ją również wątpliwości natury moralnej wobec
decyzji królobójstwa. Kordian decyduje się działać sam, tak jak

samotnie powzięli decyzje powstania szlacheccy rewolucjoniści –
podchorążowie. Poeta ukazuje swego bohatera w konkretnym
działaniu, przeciwstawiając go tym samym Mickiewiczowskiemu
Konradowi, którego walka z Bogiem o naród pokazana była na
płaszczyźnie mistycznej. Kordian ma w nocy wartę w Zamku, ma
dostęp do cara. Ale nie może go zabić, nie może dokonać c z y n u.
Pęta go nie tylko Strach, ale i rodząca przerażające, niszczące
zdolności do czynu wizje – Imaginacja, matka poezji.
Maria Dernałowicz, Juliusz Słowacki, Warszawa 2009, s. 56–57.

Ćwiczenie 10.1
Omów, w kontekście cech charakterologicznych bohatera, dwie personiﬁkowane siły (Strach
i Imaginację), które zdominowały świadomość Kordiana tuż przed realizacją czynu.
Ćwiczenie 10.2
Przeczytaj poniższy fragment:

“

Juliusz Słowacki

Kordian
Naród ginie, dlaczego? – aby wieszcz narodu Miał treść do poematu,
a wieszcz rym odlewał, Aby nieliczną iskrę ognia pośród lodu Z pieśni
wygrzebał anioł i w niebie zaśpiewał. Widzisz, jak cenię wieszczów
gromowładne plemię.
(Akt III, scena VI)
Juliusz Słowacki, Kordian, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, t. 3, oprac. Eugeniusz Sawrymowicz, Wrocław 1979, s. 395–396.

Ćwiczenie 11
Zastanów się nad ironiczną tonacją wypowiedzi Doktora. W jakim sensie wypowiedź ta
zawiera drwinę z poezji romantycznej?

Ćwiczenie 12
Wskaż postaci, które wywodzą się ze stanu chłopskiego.
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Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 13
W której scenie postaci z ludu odgrywają kluczową rolę i w jakim sensie stanowią ilustrację
poglądów społecznych Słowackiego. Wypowiedź uzasadnij.
W akcie III, rozgrywającym się w Warszawie, bohater‐spiskowiec uczestniczy
w konspiracyjnym zebraniu spiskowców w podziemiach katedry św. Jana, gdzie trwa
dyskusja nad metodą walki, ujawniająca istotne różnice pokoleniowe. Przedstawiciele
starszego pokolenia (np. Prezes) odwołują się do zachowania zasad kodeksu rycerskiego
i walki honorowej. Reprezentanci młodego pokolenia są zwolennikami walki spiskowej.
Kordian zamierza zrealizować desperacki czyn zamachu na życie cara Mikołaja I. Zamiaru
swego nie ﬁnalizuje, gdyż w kulminacyjnej scenie nie wytrzymuje napięcia i pada zemdlony
– porażony przez dwie personiﬁkowane władze: Strach i Imaginację. Zostaje aresztowany
i osadzony w szpitalu psychiatrycznym, gdzie Doktór (przypominający Meﬁsta) deprymuje
go swoim cynizmem i szyderstwem. Bohatera ponownie dręczy stan depresji
spowodowanej niemożnością spełnienia się w czynie. Przygnębia go świadomość własnej
kompromitacji. Zostaje skazany na śmierć i zdegradowany – pozbawiony szlachectwa, przez
co został zrównany ze stanem chłopskim. Na oczach tłumu zgromadzonego na placu
Saskim wykonuje desperacki skok przez bagnety. W chwili, gdy dowódca plutonu
egzekucyjnego daje znak do rozpoczęcia egzekucji, przybywa carski adiutant z aktem
ułaskawienia. Nie wiadomo jednak, czy zdążył na czas…
Oparty na wydarzeniach autentycznych z 1829 roku epizod zamachu na życie cara
wyznacza autorską reﬂeksję nad przyczyną klęski powstania listopadowego. Poeta wskazuje
niedojrzałość polityczną młodego pokolenia, bezradnego wobec dramatu historii. Wielkimi
przegranymi są tu – przywołani w Przygotowaniu – przywódcy powstania, lecz również

niepewny i niekonsekwentny bohater, zdeprymowany znużeniem i samotnością. Dramat
Słowackiego został pisany z myślą o inscenizacji teatralnej (wystawiony na scenie po raz
pierwszy w 1899 roku w Krakowie). Wieloznaczność psychiki bohatera, zróżnicowanie
stylów, scen, struktury wiersza świadczą o oryginalności i dojrzałości artystycznej autora.
Mimo otwartej kompozycji, fragmentaryczności scen, fantastyki wymieszanej z realizmem,
patosu połączonego z groteską nie mógł być w Polsce z powodów politycznych, a na
zachodzie Europy nie wzbudził większego zainteresowania.

Konteksty

“

Juliusz Kleiner

Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości
„W dramacie, któremu tło daje na przemian wieś polska, park
londyński, willa włoska, Watykan, szczyt Mont Blanc, rozległa
perspektywa placu Saskiego i placu Zamkowego, z dostojną kolumną
Zygmunta, wnętrze katedry, sale zamkowe i uboga, ponura izba
więzienna – w dramacie tym jest i świat fantastyczny, i świat wizji,
i próby realizmu i aktualność – i historia, i miłość z samobójstwem,
i spisek, i problemat religijny, i sprawa narodowa, i sceny zbiorowe,
i monologi liryczne – jest w nim i Mickiewicz, i Byron, i Goethe,
i Wiktor Hugo, i Shakespeare”.
Juliusz Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1, Lwów-Warszawa-Kraków 1924, s. 268–269.

Ćwiczenie 14
W kontekście wypowiedzi Juliusza Kleinera zredaguj pisemną reﬂeksję na temat nowatorstwa
artystycznego Kordiana oraz wyrażonej w nim polemiki z Mickiewiczowską apologią narodu
i poezji romantycznej.

Zadaniowo
Ćwiczenie 15
Podejmijcie próbę inscenizacji fragmentu Kordiana Juliusz Słowackiego. Jakie rekwizyty
i elementy scenograﬁi wykorzystacie?
Ćwiczenie 16

Kordian jest dramatem o kompozycji otwartej, a więc nie ma jednoznacznego zakończenia,
które zamykałoby losy bohatera. Spróbuj dopisać dwie możliwe wersje ostatniej sceny.
Ćwiczenie 17
Napisz esej, w którym wypowiesz się na temat: „Romantycy polscy wobec aktualnej sytuacji
politycznej w kraju”. Odwołaj się do znajomości III cz. Dziadów Adama Mickiewicza oraz

Kordiana Juliusz Słowackiego.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

W piekle poezji i rewolucji. Historiozoﬁczne
dylematy Zygmunta Krasińskiego

Nie-Boska Komedia Z. Krasińskiego, inscenizacja B. Korzeniewski, scenograﬁa J. Szajna, Teatr Nowy Łodź 1959
Tadeusz Rolke, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN (1965), domena publiczna

Wielu autorów literatury polskiej tworzyło pod wpływem burzliwych, bieżących wypadków
politycznych. Nierzadko sami pisarze byli uczestnikami tych wydarzeń, a czasem po prostu
usiłowali się do nich w jakikolwiek sposób ustosunkować. Nie‐Boska komedia jest utworem,
w którym pisarz wypowiada swoje poglądy polityczne i identyﬁkuje się z określoną postawą
społeczną.
Już wiesz
1) Przeczytaj Nie‐Boską komedię Zygmunta Krasińskiego.
2) Zinterpretuj oba motta do utworu.
3) Przypomnij, co romantycy sądzili na temat miłości i instytucji małżeństwa.

Autor i jego dzieło


Źródło: Fotograﬁe, [ante 1859], domena publiczna, dostępny w internecie: h ps://polona.pl/item/portret-zygmuntakrasinskiego,NDIxOTM4/0/#info:metadata.

Zygmunt Krasiński
1812–1859
Zygmunt Krasiński (1812–1859) urodził się w Paryżu w rodzinie arystokratycznej. Był synem
hr. Wincentego Krasińskiego i Marii Urszuli z Radziwiłłów, która wcześnie go osierociła.
Wychowywał się zarówno w Warszawie, jak i w rodzinnym majątku Krasińskich
w Opinogórze . Był chorowitym, słabym ﬁzycznie dzieckiem, lecz przedwcześnie dojrzałym
intelektualnie. Staranną edukację odbywał zgodnie ze wskazówkami ojca. Ukształtowany
w duchu patriotycznym, wierzył w szczególne posłannictwo arystokracji, z której się
wywodził. Oprócz wartości honoru i dumy rycerskiej, męstwa i miłości ojczyzny ojciec
starał się wypracować w nim postawę lojalizmu wobec prawowitego monarchy, co
izolowało młodego hrabiego od warszawskiej społeczności studenckiej. Jako absolwent
liceum warszawskiego rozpoczął w 1827 roku studia prawnicze w Warszawie. Po
niechlubnym epizodzie sądu sejmowego, podczas którego hr. Wincenty Krasiński głosował
za karą śmierci dla członków Towarzystwa Patriotycznego, poeta nie wytrzymał presji
psychicznej i ciążącego na nim posądzenia o konformizm, więc w 1829 roku ojciec wysłał
młodego poetę na dalsze studia za granicę.
Talent literacki Krasińskiego dojrzewał w kręgu lektur romantycznych (poezji grobów,
angielskich powieści grozy, powieści Waltera Scotta, francuskiej „powieści szalonej”).
Pierwsze próby literackie to prozatorskie powiastki historyczne z elementami gotycyzmu.
Po wyjeździe z kraju Zygmunt Krasiński zatrzymał się dłużej w Genewie, gdzie na łamach
prestiżowego periodyku Bibliothèque Universelle opublikował bezimiennie artykuł:
O stanie obecnym literatury polskiej (1830). Kontynuował studia: uczestniczył w wykładach

ekonomii politycznej, prawa, historii Rzymu. W tym okresie przeżył pierwszą młodzieńczą
miłość do Henryki Willan oraz znaczącą w jego życiu przyjaźń z Henrykiem Reeve’em, który
wprowadził go w problematykę społeczno‐polityczną. Gdy wybuchło powstanie
listopadowe, Krasiński najpierw odniósł się do niego entuzjastycznie, lecz nie wziął w nim
udziału. Kształtował swoje poglądy pod wpływem ojca – lojalnego urzędnika carskiego, ale
poczucie wstydu nie pozwalało mu całkowicie się z nim utożsamić. Moralne wątpliwości
i odczuwany w tym okresie dyskomfort psychiczny sprawiły, że był to mroczny epizod
w życiu poety. Stopniowo zmienił on pogląd na powstanie, w którym zaczął się dopatrywać
wichrzycielstwa, niosącego upadek warstwie arystokratycznej i całemu narodowi. Uważał
je za tragiczny ﬁnał klęski całego pokolenia romantyków. Doświadczał przy tym wizji
kataklizmu, grożącego całemu światu apokalipsą. Zainteresowały go historia świata
i ﬁlozoﬁa dziejów. Zainspirowany przez historiozoﬁę Herdera i Hegla oraz francuskich
popularyzatorów heglizmu (Micheleta, Quineta, Ballanche’a) i przedstawicieli socjalizmu
utopijnego (Saint‐Simona), stworzył własną teorię przewidywania przyszłości przez
pryzmat interpretacji dziejów historycznych oraz roli opatrzności w historii.
Apokaliptyczne wizje zagłady świata zostały zastąpione przez obrazy nowej, jaśniejszej
rzeczywistości. W tym czasie zaczęła się kształtować jego dojrzała twórczość literacka,
a więc powieść z czasów wojen polsko‐rosyjskich Agay‐Han. W latach 1832–1833,
z polecenia ojca, pisarz przebywał w Petersburgu. Choroba oczu uniemożliwiła mu jednak
podjęcie kariery dyplomatycznej na dworze carskim, zaplanowanej przez hr. Wincentego
Krasińskiego. Długotrwałe leczenie wzroku przyczyniło się do pogłębiającej się neurastenii
i hipochondrii poety. Uzyskał on pozwolenie na wyjazd z Petersburga, spowodowany
koniecznością odbycia kuracji leczniczych w Europie. Przebywał w Wiedniu, Pradze,
Wenecji, Mediolanie, Rzymie, Neapolu, Paryżu, Nicei, Heidelbergu. W 1835 roku w Paryżu
opublikował anonimowo Nie‐Boską komedię (1835). Natomiast w 1838 roku poeta nawiązał
romans z Delﬁną Potocką. Był to jeden z najgłośniejszych romansów polskiego romantyzmu.
Ćwiczenie 1.1
Wyjaśnij, w jakim sensie Boska komedia Dantego stanowi inspirację dramatu Krasińskiego.
Jaki motyw świadczy o podobieństwie?
Ćwiczenie 1.2
Zinterpretuj mo o „Do błędów, nagromadzonych przez przodków, dodali to, czego nie znali

ich przodkowie – wahanie się i bojaźń; i stało się zatem, że zniknęli z powierzchni ziemi
i wielkie milczenie jest po nich.” (Bezimienny). Odnieś jego treść do losów bohaterów dramatu.

Ćwiczenie 1.3
Wskaż, w jaki sposób zawarte w motcie Hamletowskie pytanie retoryczne „Być albo nie być?”
odzwierciedla pytania egzystencjalne poety romantycznego.
Ćwiczenie 1.4
Powiedz, ilu poetów występuje w fabule Nie-Boskiej komedii.
Ćwiczenie 1.5
Zinterpretuj tytuł utworu i zwróć uwagę na jego ironiczną wymowę.
Ćwiczenie 1.6
Udowodnij, że Nie-Boska komedia jest utworem synkretycznym. Wskaż odpowiednie cytaty.

O dziele
Nie‐Boska komedia — dramat Zygmunta Krasińskiego (napisany w 1833, opublikowany
w 1835 w Paryżu), zainspirowany przez Boską komedię Dantego, dedykowany Marii. Dzieło
o kompozycji otwartej, zainicjowane przez wstęp pisany prozą poetycką, jest utworem
synkretycznym (zawiera cechy średniowiecznego moralitetu, stylizacji biblijnej, frenezji
romantycznej, fantastyki, opery wzorowanej na Wolnym strzelcu Karola Marii Webera).
Dotyczy konfrontacji przedstawicieli dwóch przeciwstawnych obozów politycznych (grup
społecznych) oraz kryzysu moralnego poety w obliczu katastrofy ludzkości. Istotę
rewolucyjnej konfrontacji ilustrują dwa motta: jedno zawiera potępienie działań bohaterów,
drugie – inicjuje tematykę egzystencjalną. Dramat można podzielić na dwie części.
Pierwsza dotyczy osobistej sytuacji poety (cz. I–II), druga — obrazu społeczeństwa (cz. III–
IV).

Zadania (I)
Zygmunt Krasiński

Nie‐Boska komedia

“

Część I
ŻONA
Tobie wszystko jedno, bo już nie patrzysz na mnie, odwracasz się,
kiedy wchodzę, i zakrywasz oczy, kiedy siedzę blisko. – Wczoraj
byłam u spowiedzi i przypominałam sobie wszystkie grzechy – a nie
mogłam nic znaleźć takiego, co by cię obrazić mogło. –
MĄŻ
Nie obraziłaś mnie. –
ŻONA
Mój Boże – mój Boże!
MĄŻ
Czuję, że powinienem cię kochać. –
Nie‐Boska komedia

Ćwiczenie 2.1
Przeczytaj powyższy fragment Nie-Boskiej komedii:
Ćwiczenie 2.2
wyjaśnij, o czym świadczy taki dialog małżonków.
Ćwiczenie 2.3
Scharakteryzuj postawę moralną hrabiego Henryka w jego bieżącej sytuacji rodzinnej.
Ćwiczenie 2.4
Spróbuj znaleźć okoliczności usprawiedliwiające nieudany związek małżeński bohatera.

Ćwiczenie 2.5
Na podstawie przywołanego fragmentu określ stan psychiczny poety romantycznego.
„MĄŻ
Żegnam cię wśród skał, pomiędzy którymi znikasz – bądź co bądź, fałsz czy prawda,
zwycięstwo czy zguba, uwierzę tobie, posłanniku chwały. – Przeszłości, bądź mi ku pomocy –
a jeśli duch twój wrócił do łona Boga, niechaj się znów oderwie, wstąpi we mnie, stanie się
myślą, siłą i czynem. –
Zrzuca żmiję.
Idź, podły gadzie – jako strąciłem ciebie i nie ma żalu po tobie w naturze, tak oni wszyscy
stoczą się w dół i po nich żalu nie będzie – sławy nie zostanie – żadna chmura się nie odwróci
w żegludze, by spojrzeć za sobą na tylu synów ziemi, ginących pospołu. –
Oni naprzód – ja potem. –
Błękicie niezmierzony, ty ziemię obwijasz – ziemia niemowlęciem, co zgrzyta i płacze –ale ty nie
drżysz, nie słuchasz jej, ty płyniesz w nieskończoność swoją. –
Matko naturo, bądź mi zdrowa – idę się na człowieka przetworzyć, walczyć idę z bracią moją.”
Ćwiczenie 3
Scharakteryzuj skomplikowaną kondycję psychiczną żony.
Obie części utworu łączy wspólny bohater – hrabia Henryk. Jest on reprezentantem
arystokracji, lecz przede wszystkim typowym romantycznym poetą, wypowiadającym
w Prologu fundamentalny dylemat literatury — rozdźwięk między dążeniem do absolutnego
ideału a niemożnością realizacji planowanych zamierzeń artystycznych. Zbuntowany
bohater poddaje się swoim słabościom, podsuwanym przez Chór Złych Duchów. Ulega
trzem pokusom ilustrującym podstawowe ideały sztuki romantyzmu:
namiętności do romantycznej kochanki,
gloryﬁkacji sławy rycerskiej,
powrotowi do życia zgodnego z naturą (przeciwstawionemu rozwijającej się cywilizacji
miejskiej). Ten bajroniczny bohater w piekle życia rodzinnego okazuje się słabym
mężczyzną. Niszczy życie rodzinne, zdradza żonę, którą doprowadza do obłędu
psychicznego, a w konsekwencji – do śmierci. Dręczy go poczucie winy, jest
zdeprymowany i przeczuwa, że w tej sytuacji nie uda mu się stworzyć niczego
konstruktywnego. Manifestuje rozdarcie między egocentrycznym przesłaniem
artyzmu a koniecznością wypełniania obowiązków męża i ojca oraz arystokraty –
uczciwego posiadacza majętności ziemskich.

Ćwiczenie 4.1
Określ problemy Orcia – utalentowanego dziecka zagrożonego utratą wzroku. Jaki ideał poety
i poezji uosabia ten młodzieniec?
Ćwiczenie 4.2
Na podstawie fragmentu powiedz, z kim Orcio jest silniej związany emocjonalnie – z matką czy
z ojcem. Kto jest dla niego autoryterem?
„Część II
ORCIO
Zdawało mi się, że się przechadza po wielkiej i szerokiej ciemności, sama bardzo biała,
i mówiła:
Ja błąkam się wszędzie,
Ja wszędzie się wdzieram,
Gdzie światów krawędzie,
Gdzie aniołów pienie,
I dla ciebie zbieram
Kształtów roje,
O dziecię moje!
Myśli i natchnienie.
I od duchów wyższych,
I od duchów niższych
Farby i odcienie,
Dźwięki i promienie
Zbieram dla ciebie,
Byś ty, o synku mój,
Był, jako są w niebie,
I ojciec twój
Kochał ciebie.”

Ćwiczenie 4.3
Przeczytaj fragment i odpowiedz, skąd młody poeta czerpie siły aktywizujące go do życia
i twórczości.
„ORCIO
Precz ode mnie, ciemności – jam się urodził synem światła i pieśni – co chcecie ode mnie? –
czego żądacie ode mnie? –
Nie poddam się wam, choć wzrok mój uleciał z wiatrami i goni gdzieś po przestrzeniach – ale
on wróci kiedyś, bogaty w promienie gwiazd, i oczy moje rozogni płomieniem.”

Zadania (II)
Obok dylematów moralnych i artystycznej niemocy Zygmunt Krasiński postawił przed
hrabią Henrykiem nierozwiązywalny problem rewolucji społecznej – roli i rangi
przewrotów dziejowych, wobec których bohater zachowuje postawę ambiwalentną.
W 1830 roku przebywający na emigracji Zygmunt Krasiński wielokrotnie zmieniał swoje
sądy na temat powstania listopadowego. W listach do przyjaciela Henryka Reeve’a
(sympatyzującego ze zbrojnym wystąpieniem Polaków) niejednokrotnie zwierzał się ze
swego dyskomfortu psychicznego, spowodowanego biernością i nieobecnością
w szeregach powstańczych. Pod wpływem ojca (wiernego carowi przeciwnika rewolucji)
przekonał się, że przewroty dziejowe i przemiany demokratyczne są dziełem
awanturników i wichrzycieli pragnących zburzyć hierarchiczny porządek władzy. W opinii
pisarza rządy niewykształconego plebsu prowadzą do dyktatury totalitarnej
i niebezpiecznej etycznie. Dopełnieniem katastroﬁcznej wizji zagłady świata jest
symboliczna śmierć Boga – bezsilnego wobec piekła rewolucji.

Ćwiczenie 5
Na podstawie fragmentu określ stosunek Krasińskiego do mniejszości żydowskiej.
„Część III
CHÓR
Jehowa Pan Izraela, a nikt inny. – Po trzykroć pluńmy na zgubę ludom – po trzykroć
przeklęstwo im! –
Słychać stukanie.
PRZECHRZTA
Do roboty waszej – a ty, święta księgo, precz stąd, by wzrok przeklętego nie zbrudził kart
twoich. –
Talmud chowa.
[…].”
Ważne!
„Z listu Zygmunta Krasińskiego do Konstantego Gaszyńskiego: „Usługa największa, którą
oddać można krajowi, zależy na tym, by przechrztom i przemyślnikom nie dozwolić
monopolu wszelkich bogactw i wpływów moralnych w Polsce, a trudniejsza to i cierpsza
walka niż orężne boje” (1837). Maria Janion twierdzi: „Krasiński był gotów stawiać pracę
nad wykorzenieniem obcych wpływów wyżej niż walkę zbrojną o niepodległość […].
Krasiński dba stale o nieskalaną szatę Polski czystej pod każdym względem. Naród polski
ma dwuwarstwowy, lecz jednolity, samoswój, wolny od złota i błota (w nich taplają się,
zdaniem Krasińskiego, Żydzi). Największym zagrożeniem dla konserwatywnej idei
narodu są cudzoziemcy, wśród nich – Żydzi, a wśród Żydów – przechrzty”.”
Ćwiczenie 6
Wskaż miejsce, w którym rozgrywają się sceny rewolucji, i powiedz, jakie ma to znaczenie dla
wymowy utworu.


Okopy św. Trójcy



Gniezno



Warszawa



Wilno

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.


Okopy św. Trójcy – plan twierdzy
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Ćwiczenie 7
Metaforyczna rewolucja stanowi wielką aluzję do...


konfederacji barskiej



powstania listopadowego



wojen napoleońskich



powstania kościuszkowskiego

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8.1
Scharakteryzuj program społeczny obozu Pankracego. W jakim stopniu wpisuje się on
w popularne XIX-wieczne utopie socjalistyczne lub od nich odbiega?
Ćwiczenie 8.2
Przedstaw racje obozu arystokracji.

Ćwiczenie 8.3
Wymień wady, jakie Zygmunt Krasiński wytyka przedstawicielom arystokracji.
Twórcą XIX‐wiecznej utopii socjalistycznej (tzw. socjalizmu utopijnego) był Claud Henri
Saint‐Simon (1760–1825), który postulował tzw. nowy chrystianizm – religię społeczną,
wedle której zasady sprawiedliwości społecznej należy budować drogą pokojową.

Ćwiczenie 9
Omów kulminacyjną scenę apokalipsy rewolucyjnej. Wskaż, jakie zagrożenia wynikają z niej dla
hrabiego Henryka jako przedstawiciela arystokracji. Wykorzystaj odpowiednie cytaty.
„Tańcują mężczyźni i kobiety wokoło szubienicy śpiewają
CHÓR
Chleba, zarobku, drzewa na opał w zimie, odpoczynku w lecie! – Hura – hura! –
Bóg nad nami nie miał litości – hura – hura! –
Królowie nad nami nie mieli litości – hura – hura! –
Panowie nad nami nie mieli litości – hura! –
My dziś Bogu, królom i panom za służbę podziękujem – hura – hura! –
MĄŻ
Wszędzie rozwaliny jakiegoś ogromu, który musiał wieki przetrwać, nim runął – ﬁlary, podnóża,
kapitele – ćwiertowane posągi, rozrzucone ﬂoresy, którymi oplatano starodawne sklepienia –
teraz mi pod stopą zamignęła stłuczona szyba – zda się, że twarz Bogarodzicy na chwilę
wyjrzała z cieniu i znów tam ciemno – tu, patrz, cała arkada leży – tu krata żelazna zasypana
gruzem – z góry lunął błysk pochodni – widzę pół rycerza śpiącego na połowie grobu – gdzież
jestem, przewodniku?
PRZECHRZTA
Nasi ludzie krwawo pracowali przez czterdzieści dni i nocy, aż wreście zburzyli ostatni kościół
na tych równinach. – Teraz właśnie cmentarz mijamy. –
MĄŻ
Wasze pieśni, ludzie nowi, gorzko brzmią w moich uszach – czarne postacie z tyłu, z przodu,
po bokach się cisną, a pędzone wiatrem blaski i cienie przechadzają się po tłumie jak żyjące
duchy. –
LEONARD
Idźcie bez trwogi i mordujcie bez wyrzutów – boście wybrani z wybranych, święci wśród
najświętszych – boście męczennikami – bohaterami Wolności. –
CHÓR ZABÓJCÓW
Pójdziemy nocą ciemną, sztylety ściskając w dłoniach, pójdziemy, pójdziemy. –
LEONARD
Obudź się, urodziwa moja! –
Grzmot słychać.
Nuż, odpowiedzcie żyjącemu Bogu – wznieście pieśni wasze – chodźcie za mną wszyscy,
wszyscy, jeszcze raz obejdziem i zdepcem świątynię umarłego Boga. A ty podnieś głowę –
powstań i obudź się! –”

Ćwiczenie 10
Omów, jakie nihilistyczne treści można odczytać z przywołanych fragmentów. Jak w tym
kontekście interpretować ﬁnałowe „Galilee vicis ”?
W dwóch pierwszych częściach dramatu Zygmunt Krasiński kreuje piekło nieudanego
życia osobistego hrabiego Henryka. W trzeciej i czwartej części bohater jest przywódcą
obozu arystokratów walczących z siłami rewolucyjnymi (reprezentowanymi przez nędzarzy
żądnych arystokratycznej krwi, pałających chęcią zemsty i mordu). Ideały obozu
demokratycznego Krasiński włożył w partie chóru „przechrztów”, „rzeźników”,
„rzemieślników”, „lokajów”, „chłopów”, wieszczącego apokaliptyczną zagładę ludzkości.
Groteskowy nastrój grozy budują sceny orgiastycznego tańca rewolucjonistów wokół
szubienicy. W poglądach Krasińskiego rewolucja ludowa była przejawem sił szatańskich,
anarchistycznych haseł zniszczenia utrwalonego porządku społecznego. Wodzem
rewolucji autor uczynił bezwzględnego, prostackiego racjonalistę Pankracego (o
symbolicznym imieniu „Wszechwładny”), żądającego wyzwolenia mas ludowych. Miejscem
rewolucji są Okopy św. Trójcy, gdzie hrabia Henryk przyjmuje oskarżenia nadużywania
władzy, krzywdy społecznej, konformizmu politycznego, zdrady narodowej, demoralizacji.
Czuje się zobowiązany do obrony honoru arystokracji. Przed śmiercią dokonuje
autokreacyjnego gestu potępienia poezji romantycznej słowami: „Poezjo, bądź mi przeklęta,
jako ja sam będę na wieki”. Utwór zawiera pesymistyczną wersję katastroﬁcznego krajobrazu
zagłady, wyrażoną w motywie ogarniającej wszechświat „nieczłowieczej choroby
bezbóstwa”, lecz także w scenie entuzjastycznego obrzędu świętowania na cmentarzysku
zabitego Boga. Euforyczne hasło radości zostało zainicjowane przez Leonarda
(przedstawiciela ludu), wołającego z dumą: „Chwała nam, bośmy członki Jego rozerwali, […]
duch Jego zstąpił do nicości […], zdepcem świątynie umarłego Boga” oraz „Biada ludziom,
którzy dotąd się kłaniają umarłemu Bogu”. Fakt tej brutalnej profanacji ma zapoczątkować
absurdalny triumf najniższych instynktów człowieczeństwa. Pankracy ginie, przerażony
nadprzyrodzoną wizją groźnego Chrystusa. Ów katastroﬁczny dramat o zagładzie
wszechświata zakończyła nadzwyczajna ingerencja Opatrzności Boga.

Konteksty

“

Zygmunt Krasiński

Listy do różnych adresatów

Z listu Zygmunta Krasińskiego do ojca, Wincentego Krasińskiego
(Rzym, 24 kwietnia 1834): […] Cała choroba, która od sześciu lat mnie
trawi, jest skutkiem jednego tylko roku przebytego wśród ciągłej
gorączki i rozpaczy. Wtedy wszystko wrzało, jakby na wiosnę, w ciele
i w duchu moim – wtedy wszystko jakby mrozem ścięte zostało
znienacka, nieprzewidziane. I odtąd zrodziły się spleeny, urodziło się
to usposobienie czucia wszystkiego gorzko, widzenia każdego
przedmiotu żałobnie. Nerwy rozprzężone, w ruch nadprzyrodzony
wprawione, już odtąd nie zdołały odzyskać równowagi swojej. Mniej
więcej zawsze huczy w nich burza lub posępna martwość, milczenie
jakieś i wstręt apatyczny się rozlega, ale nigdy nie ma tej zgody sił,
która stanowi zdrowie ciała i serca niespokojność. Nie na scenie
otwartej, ale w ukrytej głębi, wewnątrz duszy mojej odbyły się
wszystkie dzieje moje.
Zygmunt Krasiński, Listy do różnych adresatów, t. 1, oprac. Zbigniew Sudolski, Warszawa 1991, s. 60.

Ćwiczenie 11
W kontekście autoanalizy zawartej w liście zastanów się, jakie znaczenie ma fakt, że Krasiński
nie podpisał swojego dramatu własnym nazwiskiem. Swój sąd uzasadnij.

Preteksty
Ćwiczenie 12
Na podstawie znanych ci tekstów (nie tylko polskich) ułóż antologię utworów o tematyce
katastroﬁcznej i apokaliptycznej.

Zadaniowo
Ćwiczenie 13
Napisz krótki felieton zawierający odpowiedź na pytanie: Czy rewolucyjna wizja Zygmunta
Krasińskiego może być nadal aktualna?
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Twardy orzech do zgryzienia, czyli romantyczna
baśń w interpretacji muzycznej

domena publiczna

W dzieciństwie zapewne słuchaliście baśni. Jeżeli rodzice czytali wam repertuar
XIX‐wiecznego kanonu baśni, niektóre z nich mogły was porażać swoją grozą
i fantasmagoryczną wyobraźnią. Rodzi się pytanie, czy baśń to przypowieść
o przezwyciężaniu zła. Większość z nich kończy się przecież szczęśliwie. Wiele baśni
powstało w XIX wieku pod piórami najwybitniejszych współtwórców estetyki romantycznej.
Już wiesz
1) Przeczytaj Dziadka do orzechów Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna.
2) Wynotuj ze Słownika terminów literackich cechy gatunkowe baśni.

Dziadek do orzechów
Ćwiczenie 1.1

Ćwiczenie 1.2
Spośród wymienionych cech wybierz wyznaczniki gatunkowe baśni.


realizm



dydaktyzm



dokumentaryzm



oniryzm



fantastyka



dziwność



folklor
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Ćwiczenie 1.3

Ćwiczenie 1.4
Spośród wymienionych cech wskaż cechy gatunkowe bajki.


typowość bohaterów



folklor



dydaktyzm



kompozycja otwarta



moralizatorstwo



fantastyka



alegoryczność
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Dziadek do orzechów to charakterystyczny przykład baśni romantycznej. Jej autorem jest
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776–1822) – literat i powieściopisarz, a równocześnie
kompozytor, dyrygent i krytyk muzyczny, szczególnie uwrażliwiony na rytmiczną strukturę
tekstu literackiego. Baśń powstała w 1816 roku równolegle z operą Undine – dziełem nie
tylko spełniającym wymogi syntezy sztuk, lecz także obejmującym typowo romantyczne
motywy z antroponimizowaną nimfą w otoczeniu mściwych duchów, z siłami
nadprzyrodzonymi w kosmicznej scenerii żywiołów. Utwór charakteryzuje się
nastrojowością nawiązującą do starogermańskich mitów nacechowanych gotycyzmem.
Hoffmann sprawnie wykorzystywał zasadę synestezji nie tylko na poziomie estetycznym,
lecz także na formalnym: konfrontował rozmaite gatunki i style. Dlatego Dziadek do
orzechów, jako typowo romantyczny tekst literacki, łączył realizm i fantastykę, świadomie
infantylizowany świat przestrzeni baśniowej z ironią i groteską. Fabułę tej opowieści
wyznacza (pozornie) drobny epizod świąt Bożego Narodzenia w pruskiej rodzinie
mieszczańskiej.

W kręgu rodziny

Ćwiczenie 2.1
Zwróć uwagę na hierarchiczną strukturę rodziny mieszczańskiej i wskaż wartości
wyeksponowane przez autora.
Ćwiczenie 2.2
Spróbuj określić prawa i obowiązki dziecka w strukturze XIX-wiecznej rodziny.
W utworze została ukazana hierarchiczna struktura rodziny – naturalnej kolebki
moralności. W obyczajowości mieszczańskiej rodzina to struktura zracjonalizowana
(zakładana dobrowolnie), złączona więzami zarówno duchowymi, jak i materialnymi.
Stanowi wspólnotę nadrzędną wobec poszczególnych jej członków, zmuszonych
podporządkować się hierarchii. W pierwszej połowie XIX wieku uważano, że dziecko było
pełnoprawnym członkiem rodziny i jednostką autonomiczną, lecz równocześnie powinno
podlegać procesowi wychowania pozbawionego nadmiernych pochlebstw, przyzwoleń
i hojnych prezentów wyróżniających jego rolę. To surowe, „pruskie” wychowanie
w karności daje się zauważyć już w początkowym fragmencie opowieści, w którym został
postawiony pierwszy (niemożliwy do przekroczenia) próg: zakaz wchodzenia do salonu,
w którym rodzice układali pod choinką gwiazdkowe prezenty przeznaczone dla dzieci.
Stosownie dozowana radość młodych bohaterów miała nastąpić w ściśle przewidzianym
przez rodziców czasie – po zakończeniu wigilijnej wieczerzy.
Ćwiczenie 3.1

Ćwiczenie 3.2
Wskaż wszelkie możliwe role, w które wciela się Droselmajer (lub jego sobowtór).


Autor baśni



Narzeczony Klary



Dobroczyńca Pirlipaty



Ojciec chrzestny



Konstruktor skomplikowanych mechanicznych gadżetów



Figurka w zamku-zabawce



Król Myszy



Urządzenie do rozłupywania orzechów
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Ćwiczenie 3.3

Ćwiczenie 3.4
Uzupełnij brakujące wyrazy:
Spośród gwiazdkowych podarunków otrzymanych przez dzieci w wieczór wigilijny wyróżniała
się zabawka skonstruowana przez ojca chrzestnego (Droselmajera). Był to ogromny
w którym poruszające się

,

monotonnie wykonywały wciąż te same ruchy. Nic

dziwnego, że dzieci szybko się znużyły. Zaintrygowała je natomiast specyﬁczna zabawka
(również dar Droselmajera) w roli przedmiotu użytkowego: drewniana ﬁgurka
w ironicznym uśmiechu przegryzającego

. Ciekawa postać konstruktora tych

skomplikowanych gadżetów ponownie pojawia się w postaci
podobizna

jeszcze trzykrotnie:

jest zauważalna w zamku-zabawce, niekiedy sam

lustrzane odbicie, wreszcie – młody

,

stanowi jego

odgrywa rolę wybawiciela księżniczki

i zostaje później narzeczonym głównej bohaterki.
Dziadek do orzechów
ﬁgurki

kubka

dom

Droselmajera

dziadka do orzechów

sobowtóra

Droselmajer

Pirlipaty

zamek

łupinki
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W dziecinnym pokoju

“

Ernst T.A. Hoﬀmann

Dziadek do orzechów
Właśnie zamknęła szafę i chciała się udać do dziecinnego pokoju,
kiedy nagle – słuchajcie uważnie, dzieci! – nagle zaczęło coś po
cichutku szeptać, mruczeć i trzeszczeć dookoła, za piecem, za
krzesłem, za szafami.
Wielki zegar ścienny zaczął chrapać tymczasem coraz głośniej
i głośniej, ale jakoś nie udało mu się wybić godziny. Klara podniosła
głowę i ujrzała, że wielka złocona sowa, która siedziała na zegarze,
opuściła skrzydła w ten sposób, że zakrywały całą tarczę, i wysunęła
naprzód swoją kocią głowę z zakrzywionym dziobem. A teraz

wyraźnie rozległy się chrapliwe słowa:
Zegar, zegar, zegar, zegary,
Mruczcie cichutko, nowy i stary,
Król Myszy
Dobrze słyszy,
Co się dzieje wkoło,
Szurum‐burum,
Zanućcie mu piosnkę wesołą!
Szurum‐burum,
Zadzwoń, dzwonku, zadzwoń cicho,
Bo go wkrótce porwie licho!
I głuche, chrapliwe „bum, bum” zabrzmiało całe dwanaście razy. Klarę
ogarnął lęk i już chciała uciec przerażona, kiedy nagle spostrzegła, że
to wcale nie sowa, tylko ojciec chrzestny siedzi na zegarze, a poły
żółtego fraka zwisają po obu strunach jak skrzydła. Dziewczynka
opanowała przestrach i zawołała głośno i płaczliwie:
– O jcze chrzestny, ojcze chrzestny!... Co ty tam robisz na górze?
Zejdź na dół do mnie i nie strasz mnie tak, niedobry ojcze chrzestny!
Ale nagle usłyszała obok siebie jakieś bezładne syki i gwizdy, a zaraz
potem tupot tysiąca nóżek za ścianami: jednocześnie tysiące małych
świeczek zabłysło we wszystkich szparach podłogi. Nie były to jednak
świeczki, o nie! To były małe błyszczące oczki i Klara zobaczyła, że
zewsząd wyglądają myszy i starają się wydostać z ukrycia.
Ernst T.A. Hoﬀmann, Dziadek do orzechów, tłum. Józef Kramsztyk, Warszawa 1957, s. 21–22.

Ćwiczenie 4.1
Scharakteryzuj atmosferę dziecinnego pokoju.

Ćwiczenie 4.2
Powiedz, czy zgadzasz się z określeniem Marty Piwińskiej, że romantyczne dzieci: „mieszają
jawę ze snem i muszą potem bez końca tańczyć w takt mechanicznych zabawek
Hoﬀmannowskich zegarmistrzów, oślepia je Piaskun, atakują je rzeczy, zwierzęta, duchy.
Chorują na dziwne choroby, chodzą i mówią we śnie…”?
W wypowiedzi wykorzystaj właściwe argumenty.
Ćwiczenie 4.3
Wyjaśnij, kim w tej onirycznej rzeczywistości staje się dla Klary (upersoniﬁkowany) dziadek do
orzechów.
Ćwiczenie 4.4
Określ przybliżony czas akcji. Czy mógł on wywrzeć wpływ na kształtowanie się przeżyć
wewnętrznych dziecka?
Mimo wielokrotnie opisywanej przez badaczy pierwszej połowy XIX wieku romantycznej
mitologizacji dzieciństwa warto podkreślić, że w utworze Hoffmanna większą uwagę
przyciąga oniryczna, przerażająca deziluzja niż (symptomatyczny dla twórczości
adresowanej do młodego czytelnika) optymistyczny przekaz wartości moralnych. Baśń
Hoffmanna jest przypowieścią o konieczności poszanowania najdrobniejszych przedmiotów
materialnych, które mogą stanowić klucz do prawdy o człowieczeństwie. Pokój dziecinny
to przestrzeń uporządkowana pod względem kulturowym, lecz fabuła rozgrywa się
w okresie wojny francusko‐pruskiej, a bitwa między żołnierzykami i myszami stanowić
może projekcję wydarzeń prawdopodobnych, o których dzieci faktycznie miały okazję
słyszeć (np. klęska armii pruskiej pod Auerstedt i Jeną). Kluczowym wątkiem fabuły jest
fantasmagoria dziewczynki, która w sennej wizji ujawnia skrywaną (czy też tłamszoną przez
konserwatywne środowisko) potrzebę miłości. Skaleczony w wyniku nadmiernej
eksploatacji przyrząd do łuskania orzechów na jawie budzi pozytywne odczucia
i uruchamia instynkty opiekuńcze, we śnie jawi się jako znakomity kompan emocjonujących
przygód, odważny wojownik, szlachetny i opiekuńczy rycerz, silny przyjaciel.

W świecie marzeń i lęków

Ćwiczenie 5.1
Wskaż, jakie czynniki destabilizują równowagę psychiczną Klary. Odwołaj się do przywołanego
fragmentu i znajomości całości lektury.
„W nocy biedna Klara miała okropne przejścia. Czułe zimne dotknięcia wśród ręki, potem coś
chropowatego i obrzydliwego przylgnęło do jej policzka, płacząc straszliwie. Obrzydliwy Król
Myszy siedział na jej ramieniu, czerwony ogień zionął z jego siedmiu szeroko rozwartych
gardzieli. Potwór, zgrzytając zębami, świstał prosto do ucha Klary.”
Ćwiczenie 5.2
Wynotuj ze Słownika terminów literackich cechy horroru. Znajdź je w analizowanej baśni.
Wskaż odpowiednie cytaty.
Mimo że przyjaźń dziewczynki z drewnianą ﬁgurką wpisuje się on w obszar fantazmatu
dziecięcego (zgodnego z wyobrażeniami dziecka), to ironicznie wykreowana scenka
batalistyczna oraz pojawienie się myszy (z okrutnym ich przywódcą o siedmiu głowach)
wywołuje w psychice dziewczynki traumę, ujawniającą się w późniejszych koszmarach
sennych. Świat wartości ilustrowanych przez Hoffmanna przynależy bardziej do horroru niż
do baśni, przy czym wojenne tło epoki napoleońskiej wzmacnia traumatyczne przeżycia
dzieci rozdwojonych między rzeczywistością na jawie i we śnie. Tajemniczy klucz do
problemu wyeksponowanego w tej przypowieści stanowi bajka o twardym orzechu,
włączona w tok opowieści wigilijnej (funkcjonująca na zasadzie „utworu w utworze”).
Spójna i przejrzysta pod względem kompozycyjnym opowieść tłumaczy tajemniczą
genealogię bohatera.
Ćwiczenie 6.1

Ćwiczenie 6.2
Uzupełnij brakujące wyrazy:
Bezpośrednią przyczyną odwiecznego sporu między Dziadkiem a myszami okazał się niedobór
w kiełbasie na dworze królewskim. Oﬁarą tej kulinarnej kompromitacji stała się
i jej dzieci, które zostały oskarżone o zjedzenie

. Lojalny wobec króla

zegarmistrz Droselmajer z własnej inicjatywy rozprawił się z nimi, ustawiając skonstruowane
uprzednio

.

– mszcząc się za śmierć potomków – wyklęła królewską córkę,

w konsekwencji czego księżniczka
obarczył

okrutnie zbrzydła. Rozzłoszczony król winą za to

, któremu postawił ul matum, że jeżeli nie odnajdzie on cudownego

an dotum na tę klątwę, przypłaci to życiem. Owym an dotum był magiczny twardy orzech
. Zegarmistrz doszedł do wniosku, że aby zrzucić czary i powrócić do pięknej urody –
powinna była zjeść jego słodki
, by w końcu odnaleźć w
orzechów) przegryzł

. Poszukiwał go po całym świecie przez
. Gdy Droselmajer (

– pomógł przywrócić

Dziadka do

niezwykłą urodę, ale

zamieniła go wówczas w drewnianą ﬁgurkę służącą do rozłupywania orzechów.
powraca w snach Klary i sadystycznie ją szantażuje aż do momentu, w którym Dziadek (w
obronie damy swego serca) ją zastrzelił.
Norymberdze
pułapki

Mysibaba

15 lat

Pirlipacie

chleba

mysibaba
orzech

Pirlipata

słoniny

Droselmajera

Krakatuka
14 lat

słoniny

mysibaba

sobowtór

owoc

Mysibaba

Pirlipata
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Ćwiczenie 6.3
Wyjaśnij, jaką rolę odgrywa włączona w tok opowieści bajka o twardym orzechu.

Ćwiczenie 6.4
Zwróć uwagę na arogancki ton zuchwałej pieśni zemsty. W jaki sposób wpisuje się
w nastrojową tonację opowieści?
„Twardy orzechu Krakatuka,
Przez ciebie śmierć już do mnie puka! […]
Lecz Dziadek długo nie pożyje,
Bo Mysi Król go wnet zabije.
Nie straszne mu złośliwe Dziadki,
On pomści śmierć swej drogiej matki!”
Ćwiczenie 6.5
Opisz baśniową krainę pozytywnych wrażeń, do której zaprowadził Klarę Droselmajer.
„Znaleźli się na Łące Cukrowej, przeszli przez Bramę Migdałowo-Rodzynkową zwaną Bramą
Łakomczuchów, gdzie widać było złote i srebrne owoce wiszące na barwnych ogonkach, woń
pomarańcz. Cienkie złote nitki, zwisające z drzew, dzwoniły jak muzyka, a błyszczące ogniki
skakały i tańczyły do taktu.”
Ćwiczenie 7
Wskaż, atrybutami jakich wartości są Potok Pomarańczowy, Rzeka Limoniadowa, Jezioro
Migdałowe, Piernikowo, Cukierkowo, Gaj Konﬁturowy itp.

Ćwiczenie 8
W utworze Hoﬀmanna występują charakterystyczne dla baśni akcenty erotyczne (schematy
ﬁnałów weselnych, pocałunki cudownie przemieniające żaby w królewiczów lub odwrotnie,
przygody pełne nieustępliwej walki o względy płci przeciwnej). Dojrzewające tkliwe uczucie
niewinnej (nieskażonej erotyzmem) dziewczynki i szlachetnego kawalera, heroicznego opiekuna
i strażnika jej bezpiecznego pokoju, kończy się ślubem po latach. Na jakiej zasadzie wkraczają
do baśni akcenty erotyczne?
„Odkąd Klara wiedziała, że jej Dziadek do Orzechów jest w istocie młodym panem
Droselmajerem, siostrzeńcem ojca chrzestnego, nie nosiła go więcej na ręku, nie pieściła go
i nie całowała, a nawet lękała się go dotknąć.
Po latach młodzieniec zajechał po nią złotą karetą zaprzężoną w srebrne konie. Na weselu
tańczyło dwadzieścia dwa tysiące ﬁgurek ozdobionych perłami i diamentami i Klara została
królową krainy pełnej błyszczących lasów gwiazdkowych, przeźroczystych pałaców
marcypanowych, słowem najpiękniejszych i najcudowniejszych rzeczy, które się widzi, jeśli się
patrzeć umie.”

Baśń i balet
Ćwiczenie 9
Wizualne piękno idyllicznej przestrzeni szczęścia wkracza poprzez sferę dźwięków i ruchu. Do
jakiego widowiska scenicznego nawiązuje zacytowany fragment?
„W Lesie Gwiazdkowym pasterze z cukru i pasterki wykonali uroczysty taniec, a myśliwi
rytmicznie przygrywali na rogach; potem wszyscy rozproszyli się po zaroślach. – Niech mi pani
wybaczy, droga panno Klaro – powiedział Dziadek do Orzechów – że balet udał się tak marnie.
Tancerze wchodzący w skład naszej trupy poruszają się na drutach, mogą więc tylko
wykonywać jedne i te same ruchy. Strzelcy także trąbili nieco nudno i ospale.”
Ćwiczenie 10
Wyszukaj w dowolnym źródle i obejrzyj wybrane sceny z inscenizacji Dziadka do orzechów
w Operze Wrocławskiej.

Dziadek do orzechów został spopularyzowany przez słynny balet Piotra Czajkowskiego.
Artysta, oprócz baletu, z wybranych fragmentów baśni Hoffmanna skomponował też
ośmioczęściową suitę, ilustrującą realny świat doświadczeń dziecięcych skontrastowany ze
sferą dziecięcej imaginacji.
Autorem libretta baletu Czajkowskiego był Marius Petipa – słynny tancerz i choreograf
francuski, który przyjechał do Rosji w 1847 roku, by w Teatrze Maryjskim w Petersburgu
stworzyć rosyjską szkołę tańca klasycznego. Czajkowski korzystał z francuskiej wersji baśni
w tłumaczeniu Aleksandra Dumasa (ojca). Balet Czajkowskiego jest doskonałym
świadectwem talentu symfonicznego kompozytora, umiejętnie łączącego liryzm z groteską,
rozmach wielkiej formy muzycznej z akcentami humorystycznymi (o czym świadczą
wstawki ludowych piosenek francuskich, np. Cadet‐Rouselle). Prapremiera baletu
zamówionego przez Teatr Maryjski odbyła się 6 grudnia 1892 roku i stała się ogromnym
wydarzeniem.

Bajeczne królestwo romantyzmu

“

„Rozpalone promienie przenikają mroczną noc tego królestwa.
Gigantyczne, falujące cienie gonią za nami i napierając coraz bliżej,
unicestwiając nas, lecz nie są w stanie ugasić cierpienia
nieskończonej tęsknoty, w której pogrąża się i wypala wszelki nagły
wybuch rozśpiewanej radości. […] Przedziwne postaci ze snu
zaczynają powietrzny taniec, już to ginąc w punkcie świetlnym, już to
oddalając się od siebie, dzieląc się na grupy, ścigając się i rozpraszając
na przemian w roziskrzonej fantasmagorii”.
”Jakże wzniosłą rzeczą jest muzyka – jakże głęboka i niezgłębiona jest
jej tajemnica! Czyż nie mieszka ona w duszy człowieka? Czyż nie koi
go najsłodszymi obrazami snu, przenosząc do życia innego,
świetlistego, pozaziemskiego, w którym on, człowiek, znajduje
schronienie przed przygniatającymi troskami tego świata?... Tak,
wtedy przenika go boska siła. Kto zaś oddaje się z dziecięcą
czystością uczuć poruszeniom fantazji, uczy się mówić językiem
romantycznego, niezbadanego świata dusz; przyzywa nieświadomie
(niczym uczeń czarnoksiężnika czytający na głos magiczną księgę

mistrza) zastępy aniołów i cudownych duchów, które krążą po
świecie w powietrznych, roztańczonych orszakach i budzą drgnienie
nieskończonej tęsknoty w kimkolwiek, kto zdoła je spostrzec”.
Hoffman jako jeden z czołowych głosicieli haseł romantyzmu w estetyce i autor głośnego
szkicu o Beethovenie, deﬁniując muzykę jako „najbardziej romantyczną ze wszystkich sztuk
[…], jedyną prawdziwie romantyczną, gdyż tylko nieskończoność stanowi jej przedmiot” –
określił mityczną rolę muzyki, wyrastającą z założenia, że każdy twórca wchodzi do
artystycznej konstelacji, zajmując w niej miejsce wyznaczone przez konieczność
historyczną. Hoffman stworzył bliską Czajkowskiemu koncepcję sztuki dźwięków, opartą na
przekonaniu, że istotą muzyki prawdziwie romantycznej jest „nieskończona tęsknota”,
ujawniająca się w sferach pozaracjonalnych. Dla obu twórców muzyka egzystuje więc
w sferze metaﬁzyki i wprawia duszę w stany nieokreślone. Dlatego należy ją odbierać
intuicyjnie i emocjonalnie, z nieskażoną czystością uczuć.
Ćwiczenie 11
Powyższa wypowiedź Hoﬀmanna koresponduje z nastrojowością jego twórczości, zarówno
literackiej jak muzycznej. Jakie cechy (według Hoﬀmanna) kryje w sobie bajeczne królestwo
romantyzmu? Wymień te cechy.

Walc kwiatów
Wyszukaj w dowolnym źródle i wysłuchaj utworu Piotra Czajkowskiego Walc kwiatów ze
suity Dziadek do orzechów.
Ćwiczenie 12.1
Wysłuchaj Walca kwiatów Piotra Czajkowskiego i zinterpretuj go w kontekście opowieści
Hoﬀmanna.
Ćwiczenie 12.2

Walc kwiatów to jeden z najpiękniejszych i najbardziej dekoracyjnych walców koncertowych.
W jaki sposób oddziałuje na twoje emocje? Spróbuj je nazwać, opisać.

Zadaniowo
Ćwiczenie 13
Napisz, w jakich okolicznościach używasz sformułowania twardy orzech do zgryzienia.
Zastosuj je w odniesieniu do konkretnej sytuacji życia codziennego.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Sztuka budzenia uczuć

Król burzy
Thomas Cole, Król burzy, 1825–1827, olej na płótnie, domena publiczna

Aż do XIX wieku pejzaż był w malarstwie gatunkiem podrzędnym, tolerowanym, o ile
towarzyszył mu sztafaż w postaci nimf, bogów lub herosów. Artyści dostosowywali krajobraz
do obowiązujących kanonów estetycznych, przez co poprawiali przyrodę, niedoskonałą
w swej istocie. Naturalne, a więc dzikie, nieuporządkowane i chaotyczne piękno długo nie
mogło zyskać aprobaty artystów, krytyków i widzów. Zmienił to dopiero romantyzm. Jednak
nawet nowy gust i śmiała wyobraźnia tej epoki nie były w stanie zaakceptować wszystkiego.
Na przykład Morze lodu Caspara Davida Friedricha nie zostało sprzedane za życia artysty,
ponieważ wydawało się publiczności zbyt dziwne i niepokojące.
Już wiesz
1) Poszukaj w internecie lub w bibliotece informacji na temat ogrodu angielskiego
i ogrodu francuskiego. Obejrzyj zdjęcia obu typów założeń i wynotuj podstawowe różnice
w ich kompozycji.
2) Zastanów się, jaki typ krajobrazu najbardziej ci odpowiada. Wolisz morze czy góry?
O jakiej porze roku i w jakiej scenerii natury? Sprecyzuj swoje preferencje estetyczne.
3) Przygotuj słowa klucze związane z pojęciem 'gotycyzmu'.

„Pamiętajcie o ogrodach”

Ogród francuski
XVIII wiek, domena publiczna

“

„Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście
W żar epoki użyczą wam chłodu
Tylko drzewa, tylko liście”
Jonasz Kofta, Pamiętajcie o ogrodach

Wykonaj poniższe polecenia:

Ćwiczenie 1
Wyjaśnij różnice między ogrodem angielskim a ogrodem francuskim. Określ ich kompozycję,
główną ideę oraz uczucia, jakie miały wzbudzać w oglądających. Przyporządkuj poniższe
cechy do właściwych grup, a następnie sformułuj na ich podstawie dłuższą wypowiedź.
OGRÓD FRANCUSKI
wzbudzanie podziwu
gra perspektywą
OGRÓD ANGIELSKI

podporządkowanie przyrody
człowiekowi
przepych

geometria

skłanianie do zadumy
dalekie widoki
bogactwo kształtów
założenia podobne do
naturalnego krajobrazu
„świątynie dumania”
oznaka pres żu właściciela
wzniosłość

powrót do natury

funkcja reprezentacyjna
nieregularność

symetria

rośliny przycinane i formowane
porządek
dostosowanie do rzeźby terenu
malowniczość
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

sztuczne ruiny

Ćwiczenie 2
Określ, co najbardziej cię zachwyca w pejzażu (sprawia przyjemność lub budzi emocje).
Spróbuj „przełożyć” swoje preferencje na kategorie estetyczne: piękno, tragizm, wzniosłość,
brzydota, wdzięk, patos, inne.

Uzupełnij

Ogród angielski
János Rombauer, 1803, domena publiczna

Caspar David Friedrich

Portret Caspara Davida Friedricha
Gerhard von Kügelgen, Portret Caspara Davida Friedricha, 1810–1820, olej na płótnie, Kunsthalle, Hamburg, domena
publiczna

Caspar David Friedrich

Caspar David Friedrich (1774–1840) – jeden z największych mistrzów XIX‐wiecznego
malarstwa pejzażowego, który ucieleśnia romantyczny mit artysty samotnika,
nadwrażliwego indywidualisty o skomplikowanej osobowości, nierozumianego przez
otoczenie i boleśnie doświadczonego przez los. Gdy miał siedem lat, jego matka zmarła na
ospę, a siostra – na tyfus. Kilka lat później brat w porze topnienia lodów utonął w jeziorze.
Niewykluczone, że te tragiczne wydarzenia wpłynęły na melancholijną wymowę dzieł
artysty i często pojawiający się w nich motyw śmierci. Centrum zainteresowań Friedricha
stanowiły przyroda i reﬂeksja na temat samotności człowieka, zwłaszcza - jego małości
wobec potęgi natury. Swoje majestatyczne, wzniosłe pejzaże artysta tworzył z pamięci lub
wyobraźni, zawsze w pracowni, nigdy w plenerze. Twierdził, że malarz powinien malować
nie tylko to, co widzi przed sobą, lecz także to, co dostrzega oczami duszy. Jego wizyjne
dzieła emanują niezwykłą aurą tajemniczości, tęsknoty i grozy. Do najsłynniejszych dzieł
Friedricha należą m.in. Krzyż w górach (1808), Mnich nad brzegiem morza (1808–1810),

Skały kredowe Rugii (1818), Na żaglowcu (1818–1819).

Sygnatura Caspara Davida Friedricha

Sygnatura Caspara Davida Friedricha, domena publiczna

Ćwiczenie 3
Zapoznaj się z obrazami Caspara Davida Friedricha dostępnymi w internecie. Zamieść poniżej
te z nich, które szczególnie zwróciły twoją uwagę. Opisz swoje odczucia.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o..

Uzupełnij

Wędrowiec nad morzem mgły
Ćwiczenie 4
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wędrowiec nad morzem mgły to swoisty manifest romantyzmu. Przedstawia samotnika
stojącego na krawędzi przepaści, wpatrzonego w nieznane, w w horyzont niknący za
chmurami. U jego stóp rozciąga się nieforemna przestrzeń spowita całunem mgły.
Zastanawiamy się, co widzi i czuje podróżnik. Czy jest zagubiony? Czy kontempluje piękno
krajobrazu? A może obcuje z Bogiem, utożsamionym z naturą? Odbiorca sam może
odpowiedzieć na te pytania. Malarz ukazał bohatera od tyłu, dzięki czemu pozwolił
widzowi, by się z nim identyﬁkował. Morze jest znakiem nieskończoności, mgła symbolizuje
to, co nieokreślone, natomiast góra, będąca granicą między niebem a ziemią, sprzyja
medytacji i epifanii. Friedrich zobrazował tu romantyczne doświadczanie natury jako
tajemniczej przestrzeni duchowej, sprzyjającej głębokiej, religijnej reﬂeksji człowieka.
Wykonaj poniższe polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 5.1
Czy zgadzasz się z zaproponowaną interpretacją obrazu? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Ćwiczenie 5.2
Kim, twoim zdaniem, mógłby być ów wędrowiec? Podróżnikiem, nieszczęśliwym poetą,
surowym pastorem, a może duchem czekającym na przeprawę do innego świata? Zaproponuj
własną interpretację.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5.3
Wyjaśnij, czym różni się romantyk wpatrzony w naturę od racjonalisty obserwującego
przyrodę.
Ćwiczenie 5.4
Góra zawsze była miejscem sacrum. Połącz nazwy z funkcjami gór otaczanych przez ludzi
szczególną czcią.
Golgota

siedziba najważniejszych bogów
greckich

Tabor

ostoja sztuki, siedziba Apollina i Muz

Synaj

miejsce przekazania Mojżeszowi tablic
z dziesięciorgiem przykazań

Olimp

miejsce ukrzyżowania Chrystusa

Parnas

miejsce Przemienienia Pańskiego

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5.5
Wymień romantycznych bohaterów literackich, którzy stojąc na szczycie góry, doznali przeżyć
mistycznych lub przeszli przemianę duchową.

Poetyka wzniosłości

Morze lodu
Caspar David Friedrich, Morze lodu, 1823–1824, olej na płótnie, Kunsthalle, Hamburg, domena publiczna

Morze lodu należy do najbardziej tajemniczych obrazów w historii malarstwa. Mimo wielu
znakomitych i przekonujących interpretacji wciąż pozostaje zagadką. Tematem płótna jest
wrak niewielkiego okrętu, który uwięziony został w zamarzniętym morzu. To nie on jednak
znajduje się na pierwszym planie obrazu. Głównym „bohaterem” są tu realistycznie
namalowane zwały przytłaczającej go, popękanej i spiętrzonej kry, przypominające
roztrzaskane skały lub połamane płyty nagrobne. Friedrich przedstawił dramatyczne,
nieklasyczne piękno surowego północnego krajobrazu. Odtworzył pejzaż tragiczny,
wykreowany przez groźną, niszczącą potęgę przyrody. Zainspirowała go głośna wyprawa
polarna zorganizowana w latach 1819–1820 przez angielskiego żeglarza i odkrywcę Edwarda
Williama Parry’ego z nadzieją na wyznaczenie nowej drogi z Europy do wschodniej Azji
przez Morze Arktyczne wzdłuż północnych wybrzeży Ameryki Północnej. Ekspedycja
zakończyła się niepowodzeniem i zatonięciem dwóch statków: Hecla i Griper. Okręt na
obrazie symbolizuje więc próżne wysiłki ludzkości, by okiełznać naturę. Jednak nasuwają
się też inne skojarzenia. Może chodzi o kruchość egzystencji człowieka w obliczu żywiołów
lub boskiej wieczności? A może jest to metaforyczny obraz śmierci jako nieuchronnego
kresu podróży przez życie? Te pytania świadczą o klasie płótna i stanowią jeden
z wyznaczników arcydzieła – wielowymiarowego, niepoddającego się łatwo jednej
interpretacji.

“

Maria Janion

Gorączka romantyczna
Jako indywidualność natura została obdarzona przez romantyków
(podobnie jak i przez mistyków) językiem [...]. Natura nie tylko mówi,
ale i pisze. Ileż razy i jakże natrętnie strumyk „gadał” do
romantycznego poety! Drzewa „szeptały”! Wiatr „przynosił wieści”!
A znana od wieków, ulubiona przez romantyków „mowa kwiatów”! [...]
A hieroglify ruin, które natura z kultury obróciła w część własną! Cała
natura ciągle dawała znaki, pozostawiła wszędzie ślady swej
„rozumiejącej” duchowej działalności. Tworzyła księgę otwartą dla
wszystkich, ale nie przez wszystkich rozumianą. [...] Niesłuszny byłby
wszakże wniosek, że Natura została przez romantyzm jedynie
uwielbiona jako siła opiekuńcza, przyjazna i życzliwa. Stosunek
romantyków do natury był ambiwalentny, wartościować ją potraﬁli
rozmaicie, nieraz wieloznacznie, nieraz skrajnie, przerzucając się od
uwielbień do oskarżeń, od ukojenia do rozdarcia. [...] Matka Natura
przedzierzga się w macochę, z żywicielki może przekształcić się
w niszczycielkę, jej płodność może budzić zarówno zachwyt, jak
i apokaliptyczne przerażenie. Można ją podziwiać, można się jej bać.
Maria Janion, Gorączka romantyczna, Gdańsk 2007, s. 214–215.

Wykonaj poniższe polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 6.1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6.2
Do poniższych zagadnień dopasuj określenia, które pomogą ci opisać postawowe cechy
kompozycji Friedricha.
Paleta kolorystyczna obrazu, Temperatura barw, Dynamika, Funkcja tła, Konwencja
przedstawienia, Zastosowane kategorie estetyczne, Wykorzystane symbole, Uczucia, które
wywołuje obraz

Zagadnienia

Określenia służące do opisu
kompozycji

Paleta kolorystyczna
obrazu
Temperatura barw
Dynamika
Funkcja tła
Konwencja
przedstawienia
Zastosowane kategorie
estetyczne
Wykorzystane symbole
Uczucia, które wywołuje
obraz
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6.3
Wymień utwory literackie, w których pojawia się motyw okrętu lub żeglowania jako metafory
życia człowieka.

Ćwiczenie 6.4
Zinterpretuj sens alternatywnego tytułu obrazu – Zatonięcie nadziei.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6.5
W jakim sensie obraz Caspara Davida Friedricha jest wzniosły? Wskaż, co jest w nim źródłem
wzniosłych uczuć.
Ćwiczenie 6.6
„Księga natury” lub „natura jako księga” – w której epoce przed romantyzmem
rozpowszechniła się ta metafora?
Ćwiczenie 6.7
Omów sposób, w jaki romantycy czytali w księdze natury.
Ćwiczenie 6.8
Określ, do jakiego gatunku literackiego zaliczysz księgę natury widzianą twoimi oczami.
Wskazówka



Propozycja dodatkowego zadania dotyczącego analizy porównawczej i interpretacji dzieł
sztuki dla uczniów na poziomie rozszerzonym:
Odniesienia do podstawy programowej:
dostrzeżenie przemiany konwencji i praktyki ich łączenia (synkretyzm konwencji
i gatunków),
dostrzeżenie i skomentowanie estetycznych wartości dzieła,
przeprowadzenie analizy porównawczej dzieł.

Dla zainteresowanych

Widok Warszawy od strony Pragi to dzieło Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem
młodszym (1721–1780), nadwornego malarza Stanisława Augusta Poniatowskiego, twórcy
wedut i obrazów o tematyce historycznej lub antycznej. Płótno przedstawiające tzw.
krajobraz miejski charakteryzuje się drobiazgowością w oddaniu realiów XVIII‐wiecznej
Warszawy (architektury, powozów, mody, a nawet ﬁzjonomii postaci). Malownicze
elementy pejzażu – rozległa partia nieba, wstęga rzeki czy roślinność – nie odgrywają tu
kluczowej roli. Przyroda stanowi jedynie tło, uzupełnienie właściwej sceny: harmonijne
i wyidealizowane otoczenie człowieka.

Widok Warszawy od strony Pragi
Bernardo Bello o, zw. Canale o, Widok Warszawy od strony Pragi, 1770, Zamek Królewski w Warszawie, domena publiczna

Ćwiczenie 7
Odnosząc się do obrazów Friedricha, obrazu Bello a, a pośrednio także do sentymentalnej
poezji Franciszka Karpińskiego, wyjaśnij różnicę w przedstawianiu (obrazowaniu) przyrody
w klasycyzmie i romantyzmie.
PEJZAŻ KLASYCYSTYCZNY
element grozy
potęga żywiołów
PEJZAŻ ROMANTYCZNY

uporządkowanie

racjonalność

tajemniczość
naturocentryczny punkt
widzenia
pejzaż tragiczny
uduchowienie przyrody
temat niesamodzielny
idealizacja

harmonia

precyzyjny rysunek
temat samodzielny
bogata symbolika
melancholia

sielankowość

pejzaż arkadyjski

spokój

mistycyzm
antropocentryczny punkt
widzenia
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Inni twórcy krajobrazów romantycznych

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Zaproponuj własne tytuły dziesięciu powyższych obrazów. Do każdego z nich dopisz również
słowa klucze.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Nastrój melancholii i gotycyzm

Opactwo w lesie dębowym
Caspar David Friedrich, Opactwo w lesie dębowym, 1809–1810, olej na płótnie, Na onalgalerie, Berlin, domena publiczna

Obraz Opactwo w lesie dębowym
przedstawia uduchowiony i melancholijny
pejzaż. Tematem kompozycji jest pogrzeb
w zrujnowanym opactwie. Zimowa pora
i cmentarz nawiązują do przemijania
i śmierci. Uschnięte, kalekie drzewa i ruiny
gotyckiego portalu zdają się bronić dostępu
do tajemniczego świata, opromienionego
porannym światłem jutrzenki –

symbolizującej zmartwychwstanie. Dąb to
drzewo święte, symbol siły, długowieczności
i nieśmiertelności. Być może właśnie tego
pragnął autor płótna. Isnieje bowiem
hipoteza, że Friedrich „zaprojektował” w tym
obrazie własny pogrzeb. To nastrojowe dzieło
zakupił król pruski Fryderyk Wilhelm III na
prośbę swego nastoletniego (osieroconego
przez matkę) syna, oczarowanego poetycką
aurą obrazu.
Wykonaj poniższe polecenia i odpowiedz na
pytania:

Dąb
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC
BY 3.0

Ćwiczenie 9.1
Spośród podanych określeń wybierz cztery, które odnoszą się do malarstwa romantycznego
(na przykładzie Opactwa w lesie dębowym).


Motywy podkreślające samotność i tragizm człowieka.



Poetyka wzniosłości, melancholijny nastrój kompozycji.



Tematyka mitologiczna lub zaczerpnięta z antyku.



Kompozycja harmonijna i pełna spokoju.



Natura przedstawiona jako tajemnicza i groźna dla człowieka.



Teatralne upozowanie postaci, uczucia wyrażone przez gest i mimikę.



Jasna, pogodna i świetlista tonacja kolorystyczna.



Światło i kolor jako ważne środki wyrazu o charakterze symbolicznym.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9.2
Czy, twoim zdaniem, obraz Caspara Davida Friedricha mógłby zilustrować powieść gotycką lub
klasyczny horror? Uzasadnij odpowiedź.

Ćwiczenie 9.3
Uzupełnij deﬁnicję gotycyzmu.
W II połowie XVII w. XVIII w. XIX w. zrodziły się w Europie zainteresowania przeszłością,
głównie antykiem średniowieczem barokiem, które żywe były jeszcze w dobie romantyzmu.
Uwidoczniły się one w literaturze, sztuce, a nawet w obyczajowości i modzie. Ojczyzną
gotycyzmu była Anglia Francja Dania, gdzie powstała też specyﬁczna odmiana gatunkowa –
powieść poetycka powieść wampiryczna powieść gotycka, której akcję osadzano w scenerii
zamku, lochów, klasztoru, ruin, cmentarza. [...] Powstawały też zamki i pałace w stylu
gotyckim, jak ten wzniesiony przez Horace'a Walpole'a, autora pierwszej powieści poetyckiej
powieści wampirycznej powieści gotyckiej zatytułowanej Zamczysko w Otranto Mnich
Frankenstein (1764), czy pałacyk Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze lub pałac Działyńskich
w Kórniku. Przedmioty codziennego użytku zdobiono elementami stylizowanymi na sztukę
gotycką. Fascynacja gotycyzmem znalazła swój wyraz również w ówczesnej modzie damskiej
i męskiej. Popularne były stroje wyszczuplające, nadające sylwetce „strzelistość” na wzór
gotyckich drzew katedr gór (w ubiorze męskim ważną rolę odgrywał cylinder, który dodatkowo
wysmuklał i wydłużał postać). [...] gotycyzm spełniał ważne funkcje artystyczno-ideowe,
w przypadku literatury polskiej wzbogacone o walor patriotyczny, służąc jako maska
historyczna (np. Kordian Konrad Wallenrod Balladyna) czy współtworząc ojczyste obrazy
Polski i jej pamiątek narodowych [...].

Marian Ursel, Romantyzm, Wrocław 2004, s. 80–81.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9.4
Uzupełnij zdanie.
Obecna w sztuce i literaturze romantyzmu skłonność do nasycania treści utworu motywami
okropności, zbrodni, szaleństwa czy nieokiełznanych namiętności to
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9.5
Opisz średniowieczną symbolikę bramy lub portalu katedry.

Uzupełnij

.

Ćwiczenie 9.6
Wyjaśnij, czym jest poezja ruin. Wskaż utwory literackie, w których występuje ten motyw
(niekoniecznie ruin gotyckich), i wyjaśnij, jaką funkcję on pełni.
Ćwiczenie 9.7
Wymień typowe elementy scenerii „gotyckiej”.
Ćwiczenie 9.8
Wymień typowe elementy fabuły horroru gotyckiego i podaj przykłady tego typu ﬁlmów lub
komiksów.

Moda na gotyk

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Horror Draculi (zwiastun)
reż. Terence Fisher, 1958, domena publiczna

Horror Draculi (zwiastun) Horror Draculi (zwiastun) Źródło: reż. Terence Fisher, 1958,
domena publiczna.

Współczesny styl gotycki ukształtował się
w latach 80. XX wieku w Wielkiej Brytanii.
Korzeniami sięga jednak romantyzmu. Trend
ten przejawia się w literaturze (powieści
o wampirach), ﬁlmie (horrory), muzyce (new
romantic, rock gotycki, dark wave) i modzie
(dark glamour, cyber goth). Popkultura jest
wręcz zafascynowana śmiercią, makabrą
i koszmarem, czego przejawem jest np.
wszechobecny motyw czaszki (jako nadruk
na odzieży czy element biżuterii). Styl gotycki
wiąże się również z subkulturą nastoletnich
gotów (goth subculture), których uważa się
za ostatni bastion czarnego romantyzmu ze
względu na ich indywidualizm, wyobcowanie
i upodobanie do ezoteryki i wampiryzmu.
Postać wampira pojawiła się na kartach
literatury pięknej w okresie romantyzmu. Już

Moda paryska męska z 1818 roku, [w:] Stanisław
Wasylewski, Życie polskie w XIX wieku, Kraków
1962
domena publiczna

w 1748 roku ukazał się utwór Heinricha
Augusta Ossenfeldera pt. Der Vampir, jednak oﬁcjalnie za pierwsze „wampiryczne” dzieło
literackie uznaje się balladę Johanna Wolfganga Goethego Narzeczona z Koryntu (1797),
w której pojawia się postać umarłej narzeczonej powstałej z grobu. W 1819 roku został
wydany utwór Wampir Johna Williama Polidoriego, będący zapowiedzią
charakterystycznych do dziś rysów postaci męskiego wampira.
Podstawą dla XX‐wiecznych ﬁlmów grozy była jednak powieść Dracula Brama Stokera
z 1897 roku. Ta historia i jej liczne ekranizacje weszły do klasyki współczesnego horroru.
W lekcji możesz obejrzeć zapowiedź ﬁlmu
z końca lat 50., w którym w roli hrabiego
Draculi zadebiutował znakomity aktor
brytyjski Christopher Lee. Obraz
wyprodukowała wytwórnia Hammer Film
Productions, specjalizująca się w realizacji
gotyckich horrorów w gwiazdorskiej
obsadzie. Wcześniej tytułową rolę w ﬁlmie

Dracula (1931, reż. Tod Browning) zagrał
kultowy węgierski aktor Bela Lugosi. Co

ciekawe, Lugosi identyﬁkował się z postacią
Draculi. Po śmierci został nawet pochowany
w stroju wampira.

Nietoperz
www.pixabay.com, domena publiczna

Bela Lugosi jako Dracula
1931, domena publiczna

Dla zainteresowanych
Jeżeli interesujesz się tematyką wampiryczną, sięgnij po znane opracowanie Marii Janion
pt. Wampir. Biograﬁa symboliczna (Gdańsk 2002). Dużo informacji na temat gotycyzmu
znajdziesz z kolei w pracy Anny Gemry – Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir
i monstrum Frankensteina w wybranych utworach (Wrocław 2008).
Poniższe fotograﬁe przedstawiają fanów stylu goth. Kostium i kapelusz z woalką modelki na
drugim zdjęciu nawiązują do romantycznej mody wiktoriańskiej, czerwone soczewki i blada
cera sugerują natomiast fascynację wampiryzmem. Na kolejnym zdjęciu zaprezentowano
lidera Jacquy Bitch (francuskiego zespołu grającego muzykę z pogranicza
electro‐industrialu i rocka) na koncercie z 2009 roku na Castle Party. Jest to jeden
z największych w Europie festiwali rocka gotyckiego, odbywa się latem w malowniczym
średniowiecznym zamku w Bolkowie na Dolnym Śląsku.



Fanka stylu goth
Małgorzata Skibińska, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 3.0

Ciekawostka
Stylistyką gotycką inspirują się również wielcy kreatorzy mody. Luksusowa kolekcja
Versace, określona mianem gothic charm, wykorzystuje mroczną czerń, element makabry
(makijaż i trupia bladość modelek) oraz symbole religijne.
Wykonaj poniższe polecenia:
Ćwiczenie 10.1
Sięgnij do dowolnego źródła informacji i wyjaśnij hasła: „rock gotycki” i „subkultura gotycka”.
Wynotuj charakterystyczne dla nich tematy i motywy o genezie romantycznej.

Uzupełnij

Ćwiczenie 10.2
Podyskutujcie na temat współczesnej popularności stylu gotyckiego. Wyszukajcie w internecie
materiały ilustracyjne, które kojarzą się wam z tym stylem (możecie je dodać poniżej). Jak
sądzicie: z czego wynika jego popularność?
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o..

Zadaniowo
Ćwiczenie 11
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 12
Przedyskutujcie w klasie, czy we współczesnej sztuce lub kulturze wizualnej można odnaleźć
inne wątki, tematy lub toposy romantyczne.

Ćwiczenie 13
Wyjaśnij, kogo (i z jakiego powodu) Juliusz Słowacki określił mianem „poety ruin” w poniższej
przedmowie do Balladyny. Wskaż elemety romantycznego pejzażu w cytowanym fragmencie.
„KOCHANY POETO RUIN!
Pozwól, że pisząc do ciebie zacznę od apologu, który mi opowiedziano nad Salaminy zatoką.
Stary i ślepy harﬁarz z wyspy Scio przyszedł nad brzegi Morza Egejskiego, a usłyszawszy
z wielkim hukiem łamiące się fale myślał, że szum ów pochodził od zgiełku ludzi, którzy się
zbiegli pieśni rycerskich posłuchać. – Oparł się więc na harﬁe i śpiewał pustemu morza
brzegowi: a kiedy skończył, zadziwił się, że żadnego ludzkiego głosu, żadnego westchnienia,
żadnego pieśń nie zyskała oklasku. Rzucił więc harfę precz daleko od siebie, a te fale, które
śpiewak mniemał tłumem ludzkim, odniosły złote pieśni narzędzie i położyły mu je przy
stopach. I odszedł od harfy swojej smutny Greczyn nie wiedząc, że najpiękniejszy rapsod nie
w sercach ludzi, ale w głębi fal Egejskiego Morza utonął.”

Uzupełnij

Ćwiczenie 14
Wyobraź sobie, że twoje słowa tworzą ogród, który możesz urządzić w stylu angielskim lub
francuskim. Wyraź opinię na temat wybranego obrazu zamieszczonego w tej lekcji, a swojej
wypowiedzi nadaj styl nawiązujący do idei i kompozycji ogrodu angielskiego lub ogrodu
francuskiego.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Pozytywistyczne ścieżki

Babie lato
Józef Chełmoński, Babie lato, 1875, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie,

Zaczynasz poznawać:
– epokę, która chciała opisać kondycję człowieka poziomem żółci w wątrobie (m.in.
niemieckojęzyczni ﬁlozofowie przyrody: Vogt, Moleschott);
– czasy, gdy zachwyt wzbudziły łachmany (m.in. malarstwo Chełmońskiego, Curbeta);
– przestrzenie, które opowiadały o ludziach więcej niż ich czyny i myśli (poetyka realizmu).
Pozytywizm to okres, który obrósł w schematy haseł – postarajmy się je wspólnie
przełamać...
Już wiesz
1) Opisz dziesięcioma hasłami romantyzm.
2) Wskaż cechy bohatera romantycznego.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Realizm

Realizm w malarstwie jawi się jako szczególny dla epoki pozytywizmu punkt wyjścia i dojścia
zarazem – dla światopoglądu, dla literatury, dla ﬁlozoﬁi…
Malarz Gustav Courbet – francuski realista – zakrzyknął kiedyś: „Pokażcie mi anioła, to go
namaluję!”. Nie pokazano, więc malował, co widział. Zalecał swoim uczniom, by wędrowali –
szli i obserwowali, a potem na płótnie zatrzymali dostrzeżone szczegóły świata. Francuski
pisarz – Stendhal– również cenił zmysł obserwacji. Dowodził, że dobra powieść powinna
być jak „zwierciadło, które obnosi się po gościńcu. To odbijać lazur nieba, to błoto
przydrożnej kałuży”.
Pozytywiści sięgnęli więc po zupełnie nowe tematy. Dla odbiorców przywykłych do
romantycznych pejzaży i romansowego wymiaru powieści niespodzianką miały stać się
obrazy prostych ludzi, opowiadania o chłopach szukających pracy w mieście, o zakupie
krowy tudzież ziemi, o kwestach, o kopalniach, wójtach, niedouczonych pisarzach,
zaniedbanych dzieciach…
Pozytywiści drwili z oczekiwań czytelników wobec literatury. Bolesław Prus, stylizując się
na autora z innego państwa, który gościnnie odwiedza Polskę, ironizował:

“

Bolesław Prus

Kroniki
Pewien tutejszy autor napisał kilka lat temu powieść pod tytułem Figa

z Makiem czy też Dziura w Moście, usiłując scharakteryzować w niej
życie społeczne, stosunki społeczne i typy kilku pokoleń. U nas
w Anglii pytano by przede wszystkim: O ile owe typy i stosunki są
prawdziwe i o ile nowe? Tu jednak najniecierpliwiej dowiadywano się,
dlaczego powieść nosi tytuł Figa z Makiem czy też Dziura w Moście*,
i czy Dziura ożeni się z Makiem*, a Figa z Mostem?... Gdyby z góry
było wiadome: kto się z kim ożeni i kto za kogo pójdzie, polska
powieść nie miałaby czytelników.
Bolesław Prus, Kroniki, t. 9, s. 110.

obraz uległ zniszczeniu podczas nalotu aliantów na Drezno
Gustav Courbet, Kamieniarze, 1849, olej na płótnie, domena publiczna

Bociany
Józef Chełmoński, Bociany, 1900, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna

Ćwiczenie 1
Na podstawie powyższych dzieł Courbeta i Chełmońskiego wskaż określenia charakteryzujące
malarstwo realistyczne – a pośrednio także poetykę realizmu w literaturze.


Drobiazgowość.



Zgodność obrazu ze światem obiektywnym; brak metaforyki, zbędnych ozdobników.



Poetyka wyniosłości.



Teatralne upozowanie postaci.



Praca i trud.



Bezimienność bohaterów.



Plan pierwszy eksponujący samotność i tragizm człowieka, jego silny związek
z siłami zła i światem transcendentnym.



Elementy brzydoty.



Plan pierwszy eksponujący swoiste tabu: brud, zniszczenie, brak klasycznie pojętej
estetyki.



Bohater niezwykły, heroiczny; przewodnik, wieszcz.



Typowe wyobrażenia miejsc, np. wsi, miasta.



Natura groźna dla człowieka, pełna tajemnic, niedookreślona.



Codzienność, błahość, przyziemność, pospolitość.



Bohater reprezentatywny dla swojej warstwy społecznej, zawodowej lub
obyczajowej.



Uporządkowanie przestrzeni.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Naturalizm
Realizm dążył do ukazania prawdy o społeczeństwie i człowieku; prawdy bazującej na
drobiazgowym opisie rzeczywistości. Skrupulatność w obrazowaniu przełamała ramy
realistycznej poetyki. Narodził się naturalizm, który ukazał człowieka „brutalnie
prawdziwego”…

Mężczyzna z dwoma bochenkami chleba
Jean François Raﬀaëlli , Mężczyzna z dwoma bochenkami chleba, 1879, olej na płótnie, domena publiczna

“

Emil Zola

Nana
Trup zaczynał zatruwać pokój. Po długim, bezmyślnym przebywaniu
w towarzystwie nieboszczki [kobiety] wpadły w panikę.
– Zmykajmy, zmykajmy, moje kotki – powtarzała Gaga. – To nie jest
zdrowe. Wychodziły w popłochu, rzucając spojrzenie na łóżko. Kiedy
Lucy, Blanka i Karolina były jeszcze obecne, Róża rozejrzała się po raz
ostatni, by zostawić pokój w porządku. Zaciągnęła zasłonę w oknie,
a potem pomyślała, że lampa tu jest nie na miejscu i trzeba zapalić
świecę. Zapaliwszy jeden z miedzianych świeczników na kominku,

postawiła go na nocnym stoliku obok ciała. Jaskrawy blask oświetlił
nagle twarz zmarłej. Wyglądała okropnie. Wszystkie zadrżały
i uciekły. – Ach, jaka ona zmieniona, jaka zmieniona – szeptała Róża
Mignon, która wychodziła ostatnia. Wyszła i zamknęła drzwi. Nana
została sama, spoczywając na wznak w blasku świecy. Na pościeli
leżała potworna masa ludzkich soków, krwi i gnijącego ciała. Cała
twarz była gęsto pokryta krostami. Pomarszczone i wklęśnięte,
podobne do szarawego błota, wydawały się ziemistą pleśnią na tej
bezkształtnej papce, w której już nie można było rozróżnić rysów.
Lewe oko zupełnie utonęło w rozlewającej się mazi; drugie, na wpół
otwarte, zapadło się jak czarna i gnijąca dziura. Z nosa jeszcze sączyła
się ropa. Na jednym policzku utworzył się czerwony strup, który
sięgał aż do ust wykrzywionych ohydnym uśmiechem. Po tej
potwornej, groteskowej masce trupiej spływały złotym potokiem
włosy, piękne włosy, które zachowały swój słoneczny blask. Wenus się
rozkładała. Jakby jad z cuchnących padliną rynsztoków, ferment,
który zatruwa cały naród, spowodował teraz gnicie jej twarzy.
Pokój był pusty.
Emil Zola, Nana, tłum. Zoﬁa Karczewska-Markiewicz, Warszawa 1989, s. 351–352.

Ćwiczenie 2.1
Wskaż szczegóły opisu w przeczytanym fragmencie. Wyjaśnij, na czym polega „brutalnie
prawdziwy” opis człowieka.
Ćwiczenie 2.2
Nazwij swoje odczucia po lekturze.
Ćwiczenie 2.3
Określ, co staje się przedmiotem opisu. Czym to skutkuje? Gdzie jest miejsce człowieka?

W kręgu wielkich dzieł pozytywizmu
Tematem dzieł epoki pozytywizmu stają się troski zwykłych ludzi, ale i sytuacje
niejednoznaczne moralnie, zależność od świata, wyalienowanie – przeklęte problemy.
Człowiek, deﬁniujący sam siebie, nierzadko okazuje się bezradny, niezdolny
w decydowaniu, poddany popędom, lękom, frustracjom. „Wątły, niebaczny, rozdwojony
w sobie…”.
Ćwiczenie 3
Znajdź w internecie ﬁlm Zbrodnia i kara (reż. Lew Kulidżanow, 1970). Obejrzyj krótką scenę:
od minuty 22:30 do minuty 26:30. Film jest ekranizacją jednej z największych powieści
pozytywizmu –Zbrodni i kary. Jej autor – Fiodor Dostojewski – zmienił oblicze literatury
i wyprzedził osiągnięcia XX–wiecznej psychoanalizy. Zanim poznasz – podczas lektury – treść
całej powieści, zaprojektuj własne zakończenie. Zapisz kilkanaście zdań, w których
przedstawisz dalsze losy bohaterów, ich emocje i decyzje.
Ćwiczenie 4
Znajdź w internecie zwiastun ﬁlmu Anna Karenina (reż. Tomm Stoppard, 2012). Film jest
ekranizacją wielkiej powieści Lwa Tołstoja pod tym samym tytułem. Utwór rosyjskiego pisarza
realizuje założenia poetyki dojrzałego realizmu. Na podstawie obejrzanego zwiastuna powiedz,
co staje się tematem takiej powieści. Wypunktuj pięć spostrzeżeń.

Anna Karenina
Henrich Matveevich Manizer, Anna Karenina, domena publiczna

W powieści Bolesława Prusa Emancypantki (1894) – dotkniemy także sfery niezwykłej. Ta
starsza siostra Lalki dowiedzie, że pozytywizm to nie tylko trzeźwe myślenie, racjonalne
pobudki, ograniczenie istnienia do tego, co materialne i namacalne. Pozytywista, mierząc
się ze śmiercią, lęka się… Z lęku rodzi się zaś potrzeba pytania o imponderabilia, czyli o to,
co nieuchwytne, niedające się zamknąć w liczbach, miarach, racjonalnych granicach
logiki…

“

Bolesław Prus

Emancypantki
– Ależ zastanów się pan – mówił zadyszany Brzeski, trzęsąc mu
pięściami koło nosa – zastanów się, że ta jedna myśl – to wielka
myśl!... Przecież w dole, do którego rzucicie moje zwłoki, psuć się
będzie już nie tylko człowiek, ale cały wszechświat... Wszechświat,
który odbija się w moim mózgu, żyje i jeszcze dziś jest... Ale jutro już
go nie będzie... Dla was moja śmierć będzie tylko zniknięciem
jednostki, ale dla mnie – unicestwieniem całego świata: wszystkich
ludzi, jacy na nim żyją, wszystkich krajobrazów, słońca, gwiazd, całej
przeszłości i przyszłości świata... Zrozumże pan: to, co dla was jest
zwykłym wypadkiem (dopóki sami mu nie ulegniecie), dla mnie jest
powszechną katastrofą; nic nie zostanie z tego, co widzę, com widział
i o czym kiedykolwiek myślałem...
– Krótko mówiąc – rzekł Dębicki – panu zdaje się, że po tak zwanej
śmierci następuje tak zwana nicość? Brzeski z uwagą spojrzał na
profesora.
– Jak to, zdaje mi się? – odparł. – Nie zdaje mi się, tylko tak jest...
A panu co się zdaje?...
– A ja jestem przekonany, że po śmierci następuje dalszy ciąg życia,
które różni się od obecnego tylko tym, że jest pełniejsze.
– Pan kpi ze mnie?... – spytał Brzeski.
– Ani myślę. Jestem pewny tego, co utrzymuję. Dzięki czemu, będąc
bardziej zagrożony aniżeli pan, mam ciągle dobry humor, podczas gdy
pan jesteś w melodramatycznym nastroju.

[...]
– Przepraszam... Pan profesor jesteś teolog czy ﬁlolog?...
– Nie. Jestem matematyk.
– I mówi pan, a raczej – wierzy pan, że śmierć...
– Jest dalszym i pełniejszym ciągiem życia – dokończył Dębicki.
Brzeski odsunął się od niego i usiadł na kanapce. Madzia czuła, że
w sercu brata toczy się walka niespodziewana i ciężka. Przemknęło jej
przez myśl, że jest okrucieństwem ze strony Dębickiego budzić
podobne nadzieje; lecz zarazem opanowała ją ciekawość: na jakiej
zasadzie on to mówi? Prawda, że Dębicki już nieraz robił podobne
wzmianki.
”Nicość i życie wieczne... Życie wieczne...” – na samą myśl o tym
w sercu Madzi zbudziła się taka szalona radość, że była gotowa nie
tylko uspokajać brata, ale i umrzeć z nim, byle prędzej posiąść owo
pełniejsze życie...
– I to pan mówi, pan... matematyk?... – odezwał się Brzeski. Wbrew
głosowi wiedzy, która na miejscu metaﬁzycznych przywidzeń stawia
dwa pewniki: siłę i materię... Obie one – mówił zamyślony –
wytwarzają ciągły prąd bytu, na którym pojawiają się fale pojedyncze,
trwają jakiś czas i – nikną, ażeby ustąpić miejsca innym falom... Jedną
z takich fal jestem ja i... oto już dobiegam kresu!...
– A cóż to jest owa siła i materia? – spytał Dębicki.
– To, co oddziaływa na nasze zmysły, na odczynniki chemiczne, na
wagę, termometr, manometr, galwanometr i tak dalej – odpowiedział
Brzeski i znowu zamyślił się. – Tyle panu powiedziała nauka i nic
więcej?
– Nic.
– No, dla mnie była łaskawsza – mówił Dębicki. – Matematyka mówi
mi o liczbach różnych typów, z których tylko jeden podpada pod
zmysły, a także – o wymiarach i kształtach, których w żaden sposób
nie możemy dostrzec zmysłami. Fizyka uczy, że energia
wszechświata jest niezniszczalną, a chemia powiada, że to, co
nazywamy materią, równie jest niezniszczalne i składa się

z niepodpadających pod zmysły atomów. Biologia pokazuje mi
nieskończone bogactwo form życia, którego początek i natura
przechodzi nasze doświadczenie. Nareszcie psychologia wylicza całą
litanię własności i zjawisk, które nie podpadają pod zmysły, lecz
niemniej doskonale znane są każdemu człowiekowi z obserwacji nad
sobą.
A teraz, proszę pana, gdzie jest dowód, że po śmierci następuje
nicość?... – dodał po chwili Dębicki. – I czym mianowicie jest ta
nicość?... […]
– Ja nie mówię o nicości w świecie materialnym, ale o unicestwieniu
procesów psychicznych, które trwają pewien czas, a potem gasną na
zawsze – odparł Brzeski.
– Skądże pan wie o tym, że procesy psychiczne gasną? W jaki sposób
objawia się to zgaśnięcie?
Brzeski uśmiechnął się pierwszy raz.
– Paradny pan jesteś!... A twardy sen, zemdlenie, zachloroformowanie
– cóż to jest?
– Jest to chwilowe zawieszenie nie samych procesów psychicznych,
ale naszej świadomości o nich, po czym świadomość budzi się na
powrót.
– Ale po śmierci nie nastąpi nowe przebudzenie, gdyż organizm nasz
ulega rozkładowi – odparł Brzeski.
– I to mówi chemik!... Jeżeli panu chodzi o rozkład organizmu, toć on
rozkłada się ciągle, w każdej sekundzie. Nie dość na tym; organizm
nasz co najmniej raz na rok zmienia się całkowicie: ani jedna cząstka
nie pozostaje w nim ta sama chyba produkt obcy. Z czego wynika, że
co najmniej raz na rok siedemdziesiąt kilogramów ludzkiego ciała
staje się trupem i że pan, który masz około trzydziestu lat, już ze
trzydzieści razy oddawałeś swój organizm powietrzu i ziemi. Żadna
z owych trzydziestu śmierci nie unicestwiła pana, nawet nie
zaniepokoiła cię, i dopiero na myśl o trzydziestej pierwszej robisz
awanturę, rozczulasz się nad swymi zwłokami, ba! nawet grozisz
końcem świata. Czym zaś te – najnowsze – zwłoki pańskie mają być

lepszymi od kilkudziesięciu poprzednich?... dalibóg nie rozumiem.
– Eh! – zawołał Brzeski, śmiejąc się, co zdziwiło jego siostrę – jeżeli
profesor ma takie argumenta, to upadam do nóg... Opowiada stare
bajdy teologiczne, z których żartują nawet księże gospodynie, i myśli,
że to ﬁlozoﬁa.
– Może ja panu opowiem i nowsze bajdy... [...] – Ta ﬁlozoﬁa – ciągnął
Dębicki – z której jesteś dumny, a która tak pięknie przygotowała cię
do spotkania ze śmiercią, ta ﬁlozoﬁa wierzy i twierdzi, że nie ma
realnych skutków bez realnych przyczyn. Wszak prawda? Na tej
zasadzie, jeżeli słup barometru podnosi się w górę, mówimy:
zwiększyło się ciśnienie atmosfery, choć nie widzimy ani ciśnienia,
ani atmosfery. Podobnie, jeżeli igiełka galwanometru wprowadzonego
w obwód odchyla się, mówimy: o, po tym obwodzie przebiega prąd
elektryczny. Słowem, sądzimy, że zmiany zachodzące w bezmyślnym
słupie rtęci i w bezmyślnej igle magnesowej muszą mieć przyczyny
realne, choć ich nie widzimy, nie słyszymy, nie wąchamy i tak dalej.
Zobaczmy teraz inny fakt. Od wielu wieków miliony i setki milionów
ludzi czują instynktownie, że – życie ich nie kończy się wraz ze
śmiercią. Równie dawno wiele potężnych umysłów, najznakomitszych
geniuszów ludzkości, wierzy świadomie i formułuje sobie dość
określone pojęcia: o duszy, życiu wiecznym, o świecie
pozazmysłowym, wreszcie – o Bogu. Mamy więc skutek, i to
objawiający się w najdoskonalszych mechanizmach, bo w ludziach.
A jeżeli ruchy igły magnesowej świadczą o przebiegającym prądzie,
z jakiego powodu ruch umysłów ku niewidzialnym bytom miałby nie
posiadać rzeczywistej przyczyny?...
– Także zwietrzały argument – odparł Brzeski. – Nie ma żadnych
bytów pozamaterialnych, tylko w ludziach jest silne pragnienie życia,
instynkt zachowawczy. I on to fantazjuje na temat przyszłości.
– Chwała Bogu, mamy więc przykład nieużytecznego instynktu. Jeżeli
bocian albo skowronek pod jesień odlatuje na południe, wiemy, że
znajdzie tam kraj ciepły i zasobny; ale gdy człowiek tęskni do
wieczności, wówczas mówimy, że jego nadzieje są urojeniami.

Wyborny jest taki pozytywizm.
– Cóż robić, jeżeli tak jest?... Wreszcie ludzki instynkt zachowawczy
jest użytecznym dla utrzymania naszego gatunku. Pozwala zdrowym
jednostkom obmyślać daleko sięgające plany, które wykonywają inni;
chorym zaś i konającym osładza chwile przedśmiertne.
– Aha! – odparł Dębicki. – Więc Bóg czy natura, a w każdym razie
jakaś wyższa siła, której zawdzięczamy istnienie, wymyśliła cały
szereg transcendentalnych oszustw w tym celu, ażebyś pan nie nudził
się czy nie martwił w ostatnich chwilach życia? Szczególny zamęt
pojęć.
Przecież według was, materialistów, natura jest samą prawdą, nigdy
nie kłamie... I dopiero dziś dowiadujemy się, że kłamie w jednym
wypadku: kiedy obdarza człowieka wstrętem do śmierci!... Pozwolisz
pan, że będę innego zdania. Wstręt do śmierci znaczy po prostu to, że
między śmiercią i duszą istnieje głęboka dysharmonia. Ryba wyjęta
z wody na powietrze albo ptak zanurzony pod wodę rzuca się
i niepokoi w taki sam sposób, jak człowiek, który myśli o nicości.
Nicość bowiem jest trucizną duszy. Pan karmisz się rozmyślaniami
o niej i dlatego jesteś pełen trwogi, szalejesz; ja nie wierzę w nicość,
ale w życie i dlatego żartuję ze śmierci. Pan jesteś chory, ja jestem
zdrów moralnie.
Emancypantki
Ćwiczenie 5
Odpowiedzcie na pytanie, który z bohaterów jest chory, a który - zdrów moralnie. Zbierzcie
argumenty. Stoczcie pojedynek realistów z idealistami.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Filozoﬁczne drogi

domena publiczna

Filozoﬁa pozytywistyczna powstała w latach 40. XIX wieku za sprawą Augusta Comte’a,
uchodzącego za jej twórcę. Jego główne dzieła to: Wykład ﬁlozoﬁi pozytywnej i Rozprawa
o duchu ﬁlozoﬁi pozytywnej. W tym czasie pisał też Anglik John Stuart Mill – autor prac
takich, jak: System logiki, Zasady ekonomii pozytywnej, O wolności, Utylitaryzm,
O równouprawnieniu kobiet. Bujny rozwój pozytywizmu nastąpił w latach 1860–1880,
wsparty działalnością pisarską Anglika Herberta Spencera (wielotomowa Filozoﬁa
syntetyczna, obejmująca wszystkie dziedziny nauki) oraz Francuza Hipolita Taine’a
(Filozoﬁa sztuki, O inteligencji).
Rozwojowi pozytywizmu towarzyszył rozwój nauk ścisłych (np. wynalazki maszyny parowej,
telegrafu) i przyrodniczych (szczególnie ważną rolę odegrały dzieła Karola Darwina

O powstawaniu gatunków, O pochodzeniu człowieka). Nauki te wywarły silny wpływ na
ﬁlozoﬁę i humanistykę (także na naukę o literaturze).
W Polsce nie było ﬁlozoﬁi pozytywistycznej z prawdziwego zdarzenia, ogromną rolę
odegrała ona w wersji popularnej, jako charakterystyczny dla epoki styl myślenia,
rozumowania, oceny zjawisk, stawiania prognoz, formułowania programu. Ten styl myślenia
zawierał pojęcia wynikające z podstawowych zasad ﬁlozoﬁi.
Już wiesz
1) Wymień ﬁlozofów romantyzmu.
2) Przypomnij sobie sinusoidę epok profesora Juliana Krzyżanowskiego.

3) Wyjaśnij sens takiego zapisu epok literackich.

August Comte

August Comte (1798–1857)
domena publiczna

August Comte to francuski ﬁlozof, który ukończył wyższą szkołę politechniczną. Miał
wybitne zdolności, a żył w skrajnej biedzie. Choć dziedziną jego działalności stała się
ﬁlozoﬁa, ukończył studia techniczne – jako pierwszy ﬁlozof w dziejach! Udzielał korepetycji
z matematyki. Nie rozpoznano jego talentu i niezwykłych umiejętności analitycznych i nie
zezwolono na pełnoetatową pracę w Wyższej Szkole Politechnicznej w Paryżu. Był
prawodawcą gruntownej reformy nauki. Podzielił nauki na abstrakcyjne (należą tu:
matematyka, astronomia, ﬁzyka, chemia, biologia i socjologia) oraz konkretne. Pierwsze
z nich zajmują się procesami, jakie kształtują rzeczy, a drugie – samymi rzeczami.
Comte nadał swojej ﬁlozoﬁi miano „pozytywnej” i wytłumaczył to pojęcie pięcioma
kategoriami:
zajmuje się wyłącznie przedmiotami rzeczywistymi;
rozważa tylko tematy pożyteczne;
ogranicza się do przedmiotów, o których można uzyskać wiedzę pewną;
odnosi się do kwestii ścisłych;
unika negatywnej krytyki, pracuje konstruktywnie, pozytywnie.

“

August Comte

Metoda pozytywna w szesnastu wykładach
ISTOTA I ZNACZENIE METODY POZYTYWNEJ
[…] każda dziedzina naszej wiedzy przechodzi kolejno przez trzy
stadia teoretyczne: stadium teologiczne albo ﬁkcyjne, stadium
metaﬁzyczne albo abstrakcyjne, stadium naukowe albo pozytywne.
Innymi słowy, umysł ludzki posługuje się kolejno w każdym swym
badaniu trzema metodami ﬁlozofowania, które różnią się między
sobą, a nawet przeciwstawiają się sobie: zrazu metodą teologiczną,
w dalszym ciągu metodą metaﬁzyczną i wreszcie metodą pozytywną.
Pierwsza jest punktem wyjścia inteligencji, trzecia jej stanem stałym
i ostatecznym; przeznaczeniem drugiej jest służyć za przejście.
W stadium teologicznym umysł ludzki, skierowując swe badania na
wewnętrzną naturę rzeczy, na pierwsze przyczyny i przyczyny
celowe wszystkich oddziaływań, którym podlega, jednym słowem,
dążąc do poznania absolutnego, przedstawia sobie zjawiska, jako
będące wytworem działania czynników nadprzyrodzonych, mniej lub
bardziej licznych, których interwencja tłumaczy wszystkie pozorne
anomalie wszechświata.
W stadium metaﬁzycznym, które jest jedynie modyﬁkacją
pierwszego, czynniki nadprzyrodzone są zastąpione przez siły
abstrakcyjne, czyli byty, które mają przysługiwać rozmaitym
przedmiotom występującym w świecie i uważanym za zdolne do
wywoływania wszystkich dostrzeżonych zjawisk: wyjaśnianie tych
zjawisk polega wówczas na wyznaczaniu dla każdego odpowiedniego
bytu.
W stadium pozytywnym, wreszcie, uznajemy za niemożliwe
uzyskiwanie pojęć absolutnych; wyrzekamy się badania pochodzenia
i przeznaczenia wszechświata oraz poznawania wewnętrznych
przyczyn zjawisk; usiłujemy natomiast wykrywać ich prawa, to znaczy
ich stosunki, następstwa i podobieństwa, posługując się łącznie
rozumowaniem i obserwacją. Tłumaczenie faktów staje się jedynie
ustalaniem związków pomiędzy poszczególnymi zjawiskami

i pewnymi faktami ogólnymi, których ilość dzięki postępowi nauk
dąży do zmniejszania się.
System teologiczny osiągnął najwyższą doskonałość wówczas, gdy
zastąpił różnorodne czynności licznych niezależnych od siebie bóstw
przez opatrznościowe działanie jedynej istoty.
Ostatni wyraz systemu metaﬁzycznego stanowi koncepcja
zastępująca różnorodne byty przez jeden tylko byt ogólny, naturę,
uważaną za źródło wszystkich zjawisk.
Doskonałość systemu pozytywnego stanowiłoby przedstawienie
wszystkich zjawisk jako poszczególnych przypadków jednego,
ogólnego faktu, takiego, jak fakt ciążenia powszechnego.
Ewolucja ta może być zresztą potwierdzona przez rozwój osobniczej
inteligencji. [...] Czyż każdy z nas nie przypomina sobie tego, że
w dzieciństwie był teologiem, w młodości –metaﬁzykiem, a w wieku
dojrzałym – ﬁzykiem?
[…] W swym stanie pierwotnym umysł ludzki nie mógł myśleć w taki
sposób. Z jednej strony każda pozytywna teoria musi się opierać na
obserwacjach; z drugiej – umysł nasz potrzebuje teorii, aby móc się
oddać obserwacjom. Jeśli zjawisk nie powiążemy z pewnymi
zasadami, to nie będziemy mogli łączyć naszych obserwacji, a nawet
nie zdołamy ich zapamiętać. Obecnie będę mógł z łatwością określić
naturę ﬁlozoﬁi pozytywnej. Filozoﬁa ta uważa wszystkie zjawiska za
podporządkowane niezmiennym prawom. Za daremne uznaje
poszukiwanie przyczyn czy to pierwszych, czy celowych.
W wyjaśnieniach pozytywnych nie wskazuje się na przyczyny
tworzące zjawiska, analizuje się okoliczności, w jakich się wytwarzają,
i łączy się je, jedne z drugimi, stosunkiem następstwa i podobieństwa.
August Comte, Metoda pozytywna w szesnastu wykładach.

Ćwiczenie 1.1

Ćwiczenie 1.2
Rozwiąż krótki test dotyczący ﬁlozoﬁcznych spostrzeżeń Comte’a.
W powyższym tekście synonimem określenia „pozytywny” jest słowo: bezbłędny logiczny
naukowy rzeczywisty.
Wskaż właściwą kolejność rozwoju myśli ludzkiej stadium teologiczne, stadium pozytywne,
stadium metaﬁzyczne stadium teologiczne, stadium psychologiczne, stadium pozytywne
stadium teologiczne, stadium pozytywne, stadium psychologiczne stadium teologiczne,
stadium metaﬁzyczne, stadium pozytywne.
W stadium teologicznym: umysł ludzki osiągnął doskonałość umysł ludzki ma potencjał do
zadawania pytań umysł ludzki pyta o związki między faktami i zjawiskami kończy się rozwój.
Filozoﬁa pozytywna pyta o: powody cele związki istotę.
W stadium pozytywnym nie można rozstrzygnąć czy Bóg istnieje. jakie procesy doprowadziły
do powstania minerałów. czym jest prawo grawitacji. jaki jest wpływ Księżyca na Ziemię.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.3
Ćwiczenie 1.4
Ułóż w kolejności poszczególne fazy rozwoju ludzkiego umysłu.
pozytywne



metaﬁzyczne



teologiczne



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.5

Ćwiczenie 1.6
Połącz poszczególne fazy rozwoju ludzkiego umysłu z przykładowymi pojęciami.
Teologiczne

BÓG

Metaﬁzyczne

BYT

Pozytywne

FAKT

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.7
Ćwiczenie 1.8
Comte podkreśla, że ewolucja myśli ściśle wiąże się z rozwojem ﬁzycznym. Dopisz do
poszczególnych faz rolę, jaką przyjmuje człowiek. Użyj rzeczownika w mianowniku liczby
pojedynczej.
DZIECIŃSTWO

MŁODOŚĆ

DOJRZAŁOŚĆ
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.9
Sformułuj po dwa pytania, które mogą być charakterystyczne dla każdej z faz rozwoju myśli.
Ćwiczenie 1.10
Wyjaśnij, jak rozumiesz pojęcia „fakt” i „prawo” w kontekście przeczytanego fragmentu.
Ćwiczenie 1.11
Podaj przykłady faktów i praw ze współcześnie otaczającej cię rzeczywistości.

John Stuart Mill

John Stuart Mill (1806–1873)
domena publiczna

John Stuart Mill to angielski ﬁlozof, ekonomista i politolog. Kontynuator ﬁlozoﬁcznej myśli
Comte’a, rzecznik utylitaryzmu i naturalizmu, zwolennik empiryzmu, propagator
liberalizmu w polityce i ekonomii. Despotycznie wychowywany przez ojca, z jednej strony
szybko osiągnął wyjątkowe sukcesy w życiu zawodowym, z drugiej natomiast - w wieku 23
lat przeżył silne załamanie nerwowe. Jest współautorem krytyki „poddaństwa kobiet” (taki
tytuł nosi opublikowana wespół z żoną praca), stał się więc także orędownikiem
emancypacji. Jego główne dzieło to jednak System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej.
Utylitaryzm Milla oznaczał pochwałę użyteczności, przydatności i funkcjonalności. Mill
rozumiał szczęście jako „przyjemność i brak cierpienia”, a możliwość jego osiągnięcia - jako
zespolenie dążeń jednostki z dążeniami ogółu. Owo współistnienie jednostki
i społeczeństwa oraz tożsamość ich celów i pragnień charakteryzują idee Millowskiego
utylitaryzmu. Mill dowodził także, iż podstawowym kryterium wiedzy jest doświadczenie,
uczynił je także jedynym słusznym weryﬁkatorem praw naukowych i ludzkiego poznania dlatego mówimy o empiryzmie Milla.

“

John Stuart Mill

Utylitaryzm. O wolności
Nauka, która przyjmuje jako podstawę moralności użyteczność, czyli
zasadę największego szczęścia, głosi, że czyny są dobre, jeżeli

przyczyniają się do szczęścia, złe, jeżeli przyczyniają się do czegoś
przeciwnego. Przez szczęście rozumie się przyjemność i brak
cierpienia; przez nieszczęście – cierpienie i brak przyjemności.
Ażeby przedstawić jasno kryterium moralne sformułowane przez tę
teorię, wiele należałoby jeszcze powiedzieć, a zwłaszcza, co się
rozumie przez przyjemność i przykrość i na ile tę sprawę można
zostawić otwartą. Te dodatkowe wyjaśnienia jednak nie wpływają na
teorię życia, na której opiera się ta teoria moralności, mianowicie na
teorię głoszącą, że przyjemność i brak cierpienia są jedynymi
rzeczami pożądanymi jako cele i że wszystko, co pożądane (a jest tego
równie dużo w systemie utylitarystycznym jak w każdym innym), jest
pożądane bądź dlatego, że samo jest przyjemne, bądź dlatego, że
stanowi środek zapewnienia przyjemności i zapobiegania cierpieniu.
[…]
Trzeba przyznać, że pisarze wyznający utylitaryzm przypisywali na
ogół wyższość przyjemnościom duchowym w stosunku do
cielesnych, głównie dlatego, że są bardziej trwałe, pewne, mniej
wymagające kosztów itd. niż te ostatnie [...]. Wszelka tego rodzaju
wyższość została w pełni przez utylitarystów uwydatniona; ale mogli
oni także, bez narażania się na niekonsekwencję, okazać wyższość
przyjemności duchowych z innego i, jak można by powiedzieć,
wyższego punktu widzenia. Uznanie bowiem, że pewne rodzaje
przyjemności są bardziej pożądane i bardziej wartościowe niż inne,
jest w pełnej zgodzie z zasadą użyteczności. [...]
Otóż jest rzeczą niewątpliwą, że ci, którzy w równym stopniu znają
obie przyjemności i w równym stopniu umieją je cenić i nimi się
cieszyć, wyraźnie przedkładają typ życia, który angażuje ich wyższe
uzdolnienia. Mało kto zgodziłby się na to, by zostać zamienionym
w któreś ze zwierząt niżej zorganizowanych, w zamian za obietnicę
najpełniejszego użycia przyjemności, których to zwierzę doznać
może; nikt inteligentny nie zgodziłby się być głupcem, żaden
człowiek mający jakieś uczucia dla ludzi i wrażliwe sumienie nie
chciałby być egoistą ani człowiekiem podłym – nawet gdyby ich

przekonano, że głupiec, tępak i łotr są bardziej zadowoleni ze swojego
losu niż oni ze swojego. Nie zrezygnowaliby ze swej wyższości za
cenę najpełniejszego zaspokojenia tych pragnień, które z tamtymi
dzielą. Gdyby im kiedy taka możliwość przyszła do głowy, to chyba
tylko w wypadku nieszczęścia tak wielkiego, że dla jego uniknięcia
byliby gotowi zamienić swój los na prawie każdy inny, jakkolwiek
byłby w ich oczach zasadniczo nieponętny. Istota o wyższych
uzdolnieniach potrzebuje więcej do szczęścia, cierpienie przeżywa
prawdopodobnie głębiej, a niewątpliwie dostarcza go częściej niż
istota niższego typu. Mimo to jednak nie zgodziłaby się nigdy na
istnienie, które uważa za degradujące. [...]
Nie ma także żadnej zasadniczej konieczności, by człowiek trwał
w egoistycznym sobkostwie, wypranym z wszelkich uczuć i trosk
poza tymi, które koncentrują się na jego własnej nędznej osobie.
Nawet teraz liczba osób żyjących na znacznie wyższym poziomie
wystarcza, by dać nam przedsmak tego, jak by ludzkość żyć mogła.
Każdy człowiek, wychowany w sposób właściwy, może, choć
w nierównym stopniu, mieć rzetelne osobiste przywiązania i może
być szczerze przejęty dobrem publicznym. Każdy, kto spełnia te
skromne warunki moralne i intelektualne, może spędzić życie godne
pozazdroszczenia w świecie, w którym jest tyle rzeczy
interesujących, tyle rzeczy, którymi się można cieszyć, a ponadto tyle
rzeczy do poprawiania i udoskonalenia. Każdy człowiek, w wypadku
jeżeli tylko złe prawa i konieczność podporządkowania się cudzej woli
nie pozbawią go możności korzystania z tych źródeł szczęścia, które
są w jego zasięgu znajdzie niechybnie to życie godne
pozazdroszczenia, przy założeniu, że ominą go prawdziwe
niepowodzenia życiowe, stanowiące wielkie źródła ﬁzycznego
i duchowego cierpienia, takie jak: nędza, choroba, a także
niewdzięczność, upadek moralny albo przedwczesna śmierć tych,
których się kocha. Najważniejszym tedy zagadnieniem jest walka
z tego rodzaju nieszczęściami, mało kto bowiem może być od nich
całkowicie wolny. [...] Jednakże nikt poważny nie wątpi, że to, co

stanowi największe, niezaprzeczone zło naszego świata, może być
w znacznej mierze usunięte i że – jeżeli tylko ludzkość będzie szła
nadal po drodze postępu – zostanie ostatecznie bardzo ograniczone.
Bieda, która zawsze pociąga cierpienie, da się całkowicie pokonać
przez rozumną politykę społeczną, popartą przez zapobiegliwość
i rozsądek jednostek. Nawet z wrogiem najbardziej upartym,
a mianowicie z chorobą, można w znacznym stopniu się uporać przez
właściwe wychowanie ﬁzyczne, należyte wyrobienie umysłowe
i czuwanie nad czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Rozwój nauki
zaś zapowiada na przyszłość osiąganie zwycięstw nad tym
nienawistnym wrogiem w sposób bardziej bezpośredni. [...] Co zaś do
zmiennych kolei losu i do zawodów przeżywanych w związku
z różnymi zewnętrznymi niepowodzeniami, bywają one głównie
wynikiem naszej własnej nierozwagi, naszych niewłaściwie
kierowanych pragnień, bądź też złych albo przynajmniej
niedoskonałych urządzeń społecznych. Krótko mówiąc, wszystkie
wielkie źródła ludzkiego cierpienia dadzą się opanować – jedne
w znacznym stopniu, inne niemal całkowicie – przez ludzką
zapobiegliwość i wysiłek. A chociaż usuwanie zła posuwa się naprzód
z pożałowania godną powolnością i chociaż długi rząd pokoleń
przeminie, zanim zwycięstwo będzie zupełne i świat stanie się tym,
czym mógłby stać się tak łatwo, gdyby nie brak wiedzy i dobrej woli,
to jednak każdy człowiek dostatecznie inteligentny i oﬁarny, by
wnieść do ogólnego dzieła swoją, choćby drobną i niepozorną
cząstkę, czerpać będzie szlachetną radość już z samej tej walki,
radość, z której nie zrezygnuje dla zadośćuczynienia własnym
interesom egoistycznym.
John Stuart Mill, Utylitaryzm. O wolności.

Ćwiczenie 2.1

Ćwiczenie 2.2
Wskaż synonimy słowa utylitarny:


właściwy



praktyczny



potrzebny



przyjemny



cierpliwy



użyteczny



produktywny

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.3
Nakłoń inną osobę do działań utylitarnych. Wykorzystaj formułę listu do przyjaciela.
Ćwiczenie 2.4

Ćwiczenie 2.5
Rozwiąż krzyżówkę, której hasła dotyczą Milla oraz podstawowych ustaleń jego wywodu.
Dowiesz się, co według Milla jest główną zasadą i celem nauki i wszelkiego działania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1. Pożądamy tego, co zapobiega…
2. Drugie imię Milla.
3. Zasada największego szczęścia.
4. Dzięki niej można całkowicie lub częściowo eliminować źródła ludzkiego cierpienia.
5. Czyny są dobre, jeśli się do niego przyczyniają.
6. Niżej zorganizowane od ludzi.
7. Jedna z przyczyn prawdziwego cierpienia.
8. Efekt naszej nierozwagi; synonim zawodu.
9. Jedna z ważnych kategorii w systemie utylitarnym; jest ich wiele.
10. Synonim sobkostwa; krytykuje go Mill.
11. Mill – podobnie jak Darwin – zakłada, że potrzeby się zmieniają wraz z rozwojem. Jest
mu więc bliski darwinowski …
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.6
Stwórz na podstawie przeczytanego fragmentu „Kodeks człowieka szczęśliwego”. Sformułuj co
najmniej pięć punktów.
Ćwiczenie 2.7
Wymień sześć przyczyn twojego cierpienia, podziel je tak, jak Mill – na ﬁzyczne i duchowe.
Ćwiczenie 2.8
Zapisz dobrą radę dla samego siebie. Ustosunkuj się w niej do wybranego źródła swego
cierpienia.
Ćwiczenie 2.9
Stwórz własny tekst wzorowany na wypowiedzi Milla. Przedstaw w nim autorską koncepcję
szczęścia.
Ćwiczenie 2.10
Zaprezentuj poglądy Milla na temat zła w świecie.

Hippolyte Taine

Hippolyte Taine (1828–1893)
Léon Bonnat, domena publiczna

Hippolyte Taine pochodził z prowincji i po paryskim doświadczeniu edukacyjnym na nią
wrócił. Próbował sił jako nauczyciel. Podobnie jak poprzednicy – niedostrzeżony, a nawet
tłamszony przez akademickie towarzystwo Paryża. Zdecydował jednak, że nie podda się
złym opiniom. Pragnął własną pracą i twórczością zwrócić uwagę odbiorców. Udało się!
Znalazł niszę. Krytykę literacką, historię i historię sztuki wzbogacił w myśl ﬁlozoﬁczną. To
zrobiło wrażenie. Przyniosło sławę i spokojne, dostatnie życie.
Taine twierdził, że wszystko, co jednostka czyni, jest wynikiem race, moment et milieu,
czyli rasy (cech dziedziczonych; wewnętrzne cechy artysty), momentu historycznego
(wpływ tego, co było, na to, co jest) i środowiska (geograﬁcznego, społecznego;
wszystkiego, co działa na artystę od zewnątrz). Jest więc twórcą tzw. teorii środowiskowej
– jednej z najczęściej cytowanych wizji działalności twórczej, a nawet ogólnoludzkiej. Taine
ponadto dowodził, że:
liczą się wyłącznie fakty – bardziej małe niż wielkie, nie kataklizmy, a drobne zdarzenia
codzienności;
umysł jest potokiem wrażeń i impulsów; atomizm bowiem tłumaczy świat zewnętrzny
jako mnogi, niestały, ciągły, płynny, zmienny;
grupa społeczna to zbiór jednostek, wszystko dzieje się przez jednostkę;
podobieństwo języka, przekonań, wiary sprawia, że z jednostek konstruuje się
zbiorowość; indywidualizm staje się więc wartościującą kategorią ogółu;
historia rozwija się nieewolucyjnie i jest naturalistyczna; ważniejsze są prawa, a nie
daty; historię należy układać wedle praw i ogólnych zasad – nie powinniśmy czynić
z niej zbioru dat;
trzeba dokonywać różnego rodzaju typologii, układać elementy w zbiory.

Ćwiczenie 3
Wskaż, co determinuje ciebie jako człowieka. Odwołaj się do teorii środowiskowej Taine’a.
Wymień po dwa czynniki, które przynależą do:
rasy (czyli tego, co dziedziczysz);
momentu historycznego (czyli czasów, w których żyjesz);
środowiska (czyli ludzi, którzy cię otaczają, i warunków, w których się rozwijasz).

Herbert Spencer

Herbert Spencer (1820–1903)
Herbert Spencer (1820–1903), domena publiczna

Herbert Spencer, indywidualista i liberał. W myśleniu ewolucyjnym wyprzedził o kilka lat
ustalenia wielkiego Karola Darwina. W 1860 roku ogłosił Program systemu ﬁlozoﬁi
syntetycznej, w którym zapowiedział, że zamierza opracować całą ﬁlozoﬁę w kontekście
myśli ewolucyjnej. Plany wydawały się karkołomne, wręcz niemożliwe do realizacji. Spencer

jednak – wyjątkową systematycznością i pracowitością (pracował 40 lat bez pośpiechu, ale
i żadnej przerwy urlopowej!) – dopiął swego. Stworzył najbardziej spójny system wyłożony
w wielotomowym zbiorze zasad – Systemie ﬁlozoﬁi syntetycznej. Spencer inspirował się
prawami przyrody, biologia była dla niego dyscypliną‐wzorem. Naczelnym pojęciem jego
ﬁlozoﬁi stała się ewolucja, czyli rozwój. Spencer zakładał m.in., że:
rzecz, która podlega rozwojowi, nie jest niezmienna; podlega przemianom;
przemiany dokonują się stale, ale stopniowo;
przemiany dokonują się w jednym kierunku, według jednego prawa.
Spencer rozciągnął hipotezę ewolucji na wszystkie formy bytu: nie tylko świat roślin
i zwierząt podlega powszechnemu prawu ewolucji, lecz cały kosmos: z pierwotnej,
jednorodnej masy Słońca wyłonił się zespół planet, do którego należy kula ziemska; ona
z jednorakiej masy ciekłej przeobrażała się w miarę stygnięcia i wytworzyła skorupę wokół
rozżarzonego jądra; skorupa się różnicowała, w wyniku czego kształtowała rozmaitość
warunków (mineralnych, klimatycznych) powstawania organizmów żywych, natomiast te
z form prostych zmieniały się w coraz bardziej skomplikowane i rozgałęziały się
w nieprzeliczone bogactwo gatunków, odmian, ras i indywiduów. Ideą ewolucji jest zatem
wyłanianie się zjawisk z bezładnej masy, ich stopniowe różnicowanie się, ale zarazem
komponowanie się w coraz lepiej zorganizowane struktury. Niektóre zjawiska w tym
procesie opóźniają się w rozwoju, wypadają z rytmu ogólnego, toteż istnieją obok siebie
struktury „niższe” (bardziej prymitywne) i „wyższe” (bardziej zaawansowane rozwojowo).
Ewolucja dokonuje się jednakowo w mikro-, jak i makroskali.
Rozwój nauk przyrodniczych spowodował, że wiele tych teorii zaczęto odnosić do
społeczeństwa. Społeczności ludzkie też przechodzą ewolucję, od stanu prymitywnej
dzikości ku stadiom cywilizacji, wielce urozmaiconym i osiągającym różne stopnie rozwoju.
W procesie tym wykształcają się instytucje oraz związane z nimi składniki kultury
i organizacji wewnętrznej: rodzina i dom, obrzędy, instytucje obrony i walki (wojsko),
związki wyznaniowe (kościoły), instytucje oraz organizacje zawodowe i przemysłowe.
Społeczeństwo stanowiło w jego koncepcji organizm społeczny, którego elementy
znajdowały się w stanie bezustannych przemian, rozwijający się według praw możliwych do
wykrycia. Spencer zestawiał organizm społeczny z organizmem biologicznym, a klasy
społeczne - z wyspecjalizowanymi organami, funkcjonującymi dla dobra całego organizmu
na zasadzie wymiany usług, współpracy. Spencer wskazywał znaczenie zarówno
wewnętrznych czynników rozwoju „organizmu” społecznego, jak i czynników
zewnętrznych, w tym także sąsiedztwa (otoczenia). Tu doszukiwać się możemy idei pracy
organicznej, a w Spencerowskiej teorii solidaryzmu klasowego (wszystkie klasy winny
pracować dla wspólnego dobra; odrzucał walkę klasową, bo ta prowadzi do osłabienia
organizmu), idei pracy u podstaw.

Ćwiczenie 4
Przeprowadźcie analizę naszego państwa w myśl teorii organicyzmu. Wskażcie „organy”, które
chorują. Sformułujcie program naprawczy.

Karol Darwin (1809–1882) – karykatura
domena publiczna

Ćwiczenie 5.1
Poszukaj w dowolnym źródle informacji o genialnym angielskim przyrodniku – Karolu
Darwinie.
Ćwiczenie 5.2
Wyjaśnij sens karykatury.
Ćwiczenie 5.3
Wyjaśnij, jak można rozumieć pojęcie 'darwinizm'.
Ćwiczenie 5.4
Wytłumacz znaczenie myśli Darwina dla pozytywizmu.

Pozytywizm – epoka ﬁlozofów
Ćwiczenie 6
Dopasuj przekonania do ﬁlozofa.
Hippolyte Taine
W życiu liczą się tylko chwile,
drobiazgi! Nie czekaj na
fajerwerki!
Karol Darwin

Istnieje tylko to, co można
zweryﬁkować doświadczeniem.
Wartościowe jest tylko to, co
użyteczne.

John Stuart Mill

Nie ma sensu pytać o istnienie
wieczności – nie da się jej
udowodnić ani jej zaprzeczyć
Państwo jest jak organizm.
Lepiej z innymi.

August Comte

Zajmować należy się tylko tym,
co pewne, ścisłe i pożyteczne.
Przetrwają tylko najsilniejsi.

Herbert Spencer

Wszystko się zmienia i to jest
niezmienne.
Kształtuje mnie miejsce, czasy
i rodzina.
Dobrze, gdy jest przyjemnie.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Profesor Henryk Markiewicz podsumował ﬁlozoﬁczne i literackie rozpoznania
pozytywistycznego światopoglądu i poetyk w następujący sposób:
”W […] dynamicznym modelu światopoglądu i stylu literatury pozytywistycznej szereg
przejawów wymienionych kolejno na pierwszym miejscu, a więc np. orientacja
materialistyczna, optymistyczna interpretacja determinizmu, harmonia interesu jednostki
i zbiorowości, tendencyjność – stanowią dominantę wczesnej fazy okresu [pozytywizmu
polskiego]; szereg drugi – orientacja idealistyczna, pesymistyczna interpretacja
determinizmu, konﬂiktowa wizja społeczeństwa, realizm – górowały u schyłku okresu;
względna równowaga szeregów to cecha fazy środkowej”.
Ćwiczenie 8
Wybierz właściwe określenia i podsumuj spostrzeżenia prof. Markiewicza na inny sposób:
Pozytywizm był na początku skrajnie

, ograniczał się do tego, co namacalne,

weryﬁkowane przez doświadczenie i prawa nauki, dowodził wyższości
,

nad

, ukazał bohatera silnie uwikłanego w strukturę

, czyli na różne sposoby
, zapytano o
pogardzaną

nad

. U schyłku epoki powrócono do rozważań

,

,o

ludzkich decyzji, o tak długo

. Środek epoki charakteryzowała względna

obu tych

systemów myślenia.
metaﬁzycznych
wieczność
skutków

równowaga

Istotę Najwyższą
grupy

człowiekiem
przyczyn

jednostką

przyczyny

zdeterminowanego

społeczeństwa
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Ćwiczenie 9
Stwórz poradnik pozytywnego myślenia.
Ćwiczenie 10
Poglądy którego z ﬁlozofów są ci najbliższe? Odpowiedź uzasadnij.

duszę

racjonalny

i

Ćwiczenie 11
Wymień wszystkie -izmy epoki, które pojawiły się w tym module. Informacje zredaguj
w formie podsumowującej notatki.
Ćwiczenie 12
Pozytywistyczna tradycja jest aktualna także współcześnie. Zgromadź informacje na temat
początków wszechświata. Przedstaw teorię prawybuchu. Uzasadnij, dlaczego wpisuje się ona
w pozytywistyczne myślenie.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Obiektywny obraz świata

Żniwiarki
Jean-François Millet, Żniwiarki, 1857, olej na płótnie, Musée d'Orsay, Paryż,

W drugiej połowie XIX wieku sztuka ewoluowała od dramatycznych i ekspresyjnych kreacji
romantyzmu i mistycznej kontemplacji natury w stronę rzetelnej obserwacji współczesnego
świata. Na oﬁcjalnych salonach wystawienniczych we Francji pojawiły się obrazy
poszerzające krąg wielkich tematów akademickich o motywy z życia codziennego prostych
ludzi, ukazywane bezpośrednio, z przenikliwością, czasem - wręcz z brutalną
dosłownością. Wierność realistycznemu widzeniu rzeczywistości przełożyła się w sztuce
na malowanie rodzimych pejzaży lub przedstawicieli niższych warstw społecznych.
W duchu realizmu kreowano również „malowane dzieje” – plastyczne wizje przeszłości,
łączące tematy historyczne, pogłębione psychologicznie wizerunki postaci i szczegółowe
studia kostiumologiczne.
Już wiesz
1) Sprawdź w dostępnych ci źródłach, co to jest malarstwo rodzajowe i kiedy osiągnęło
ono szczyt popularności.
2) Wynotuj imiona i nazwiska polskich przedstawicieli tego gatunku malarstwa i obejrzyj
przykładowe dzieła.

Prawdziwy obraz świata
Ćwiczenie 1
Na przykładzie obrazu Aleksandra Gierymskiego Żydówka z pomarańczami (1880–1881)
wskaż trzy cechy odróżniające scenę rodzajową od portretu:



Teatralna poza lub wystudiowane gesty.



Idealizacja modela.



Występowanie atrybutów lub symboli charakteryzujących postać.



Scena z życia codziennego przedstawiona bez żadnych upiększeń.



Przedstawienie osoby anonimowej.



Postać ukazana w trakcie wykonywania zwykłych czynności.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Gustave Courbet (1819–1877 ; czyt.: gustaw korbe) – francuski malarz, reprezentant realizmu.
Gustave Courbet, Pogrzeb w Ornans. , 1849–1850, olej na płótnie, Musée d’Orsay, Paryż, domena publiczna

Champﬂeury właśc. Jules Husson; 1821–1889; czyt.: sząﬂeri) – pisarz, krytyk literatury
i sztuki, inicjator realizmu w literaturze francuskiej i propagator tego nurtu malarstwie.

“

Champﬂeury

Pogrzeb w Ornans
Pan Courbet chciał przedstawić pogrzeb w małym miasteczku, tak jak
to się odbywa w Franche‐Comté; namalował pięćdziesiąt osób
naturalnej wielkości, które przyszły na cmentarz. Taki jest obraz.
Jedni uznali, że jest za duży i zalecili malarzowi udanie się na naukę
miniaturowego bazgrania do pana Meissonier. Inni skarżyli się, że
mieszczanie z Ornans są nieeleganccy i przypominają karykatury
Daumiera. Kilku wyziębłych romantyków wygłosiło mowy przeciwko
brzydocie, jak ludzie niemający o niczym pojęcia. Amatorzy dawnych
czasów i wyschłej szminki, opiewający wyczyny
osiemnastowiecznych kurtyzan, trzęsą się na widok czarnych ubrań
i wołają: „Świat ginie, nie ma już ani pomponów, ani pieprzyków, ani
różowych wstążek”. Mówi się, że pan Coubert jest dzikusem, który
uczył się malować, pasąc krowy. Niektórzy twierdzą, że malarz jest
przywódcą band socjalistycznych. W sumie opinie gapiów streścić
można zdaniem często powtarzanym za czasów Cesarstwa:

„Wszystko, co widać na tych obrazach, jest tak źle wybrane, że natura
występuje tam jedynie w stanie poniżenia. Postaci ludzkie są brzydkie
i źle zbudowane, ich ubrania są tandetne, domy pokraczne.
Napotykamy tam jedynie prawdę wulgarną”. [...] Mieszkańcy Ornans
drżą ze strachu, czytając w gazetach, że mogą być w przyszłości
pociągnięci do odpowiedzialności za wspólnictwo z „monstrum”,
ponieważ użyczyli mu na chwilę swych twarzy i ubrań do malowania.
[...] Jest to śmierć mieszczanina, którego inni mieszczanie
odprowadzają na wieczny spoczynek. Wiadomo, że ten obraz nie jest
portretem rodzinnym; który właściciel winnicy jest dość bogaty, aby
zamówić tak wielkie płótno? Jest to po prostu, tak jak to
wydrukowano na plakatach, kiedy pan Courbet wystawiał swe obrazy
w Besançon i w Dijon, „obraz historyczny pogrzebu w Ornans”.
Malarzowi spodobało się ukazać nam życie codzienne małego
miasteczka; uznał, że bawełniane suknie i czarne ubrania są tyleż
warte, co hiszpańskie kostiumy, koronki i pawie pióra z okresu
Ludwika XIII, zbroje średniowieczne, złote lamy okresu regencji,
i odważnie rzucił się w to ogromne płótno, jak dotąd bezprzykładne.
Champﬂeury, Pogrzeb w Ornans, [w:] , Francuscy pisarze i krytycy o malarstwie 1820–1876, Realizm antologias, oprac.
Hanna Morawska, tłum. Hanna Morawska, wybór Hanna Morawska, Warszawa 1977, s. 21–26.

Malowane dzieje

Jan Matejko (1838–1893) – polski malarz, specjalizujący się w malarstwie historycznym i batalistycznym.
Jan Matejko, Kazanie Skargi, 1862–1864, olej na płótnie, Zamek Królewski, Warszawa, domena publiczna

“

Jerzy Malinowski

Malarstwo polskie XIX wieku
Obrazy Grottgera, Matejki, później Brandta, Chełmońskiego
i Siemiradzkiego[,] kształtowały w drugiej połowie XIX wieku polską
świadomość narodową i panujące konwencje estetyczne, a także
międzynarodową opinię o Polsce, zanim nie pojawiły się w latach
osiemdziesiątych powieści Henryka Sienkiewicza i Bolesława Prusa.
[...] Domeną Grottgera pozostawała dramatyczna współczesność,
Matejki – historia, Brandta – tradycje wojskowe i obyczaj,
Chełmońskiego – rodzimy pejzaż i ludzie, Siemiradzkiego zaś –
związki z antykiem i chrześcijaństwem, które ukształtowały polską
kulturę. [...] Kazanie Skargi (1862–1864) to pierwsze „historiozoﬁczne”
płótno Matejki, w którym kształtował się nieznany dotąd [...] sposób
prezentacji historii. Trzymającym się faktów [Matejko] „ilustracjom”
przeciwstawił malarstwo historycznej syntezy, sumującej przyczyny
i następstwa zdarzenia historycznego. Sądził, że dla stworzenia
takiego dzieła twórca ma prawo ująć i zinterpretować w ramach
jednego obrazu wszystkie określające historię siły, poprzez ich
personiﬁkacje, którymi są postacie historyczne. Obrazy Matejki nie

dotyczyły jednostkowych faktów historycznych. Na przykład
w Kazaniu Skargi przedstawił jakby sumę zdarzeń z panowania
Zygmunta III, które, zdaniem artysty, prowadziły do upadku Polski.
Pokazywał w jednej kompozycji postaci, które wprawdzie nigdy się
nie spotkały, lecz współtworzyły historię.
Jerzy Malinowski, Malarstwo polskie XIX wieku, Warszawa 2003, s. 152.

Rodzimy pejzaż i ludzie


Babie lato
Józef Chełmoński, Babie lato, 1875, olej na płótnie , Muzeum Narodowe, Warszawa, domena publiczna

“

Ewa Micke-Broniarek

Malarstwo polskie. Realizm, naturalizm,
Babie lato po raz kolejny przekonuje o tym, że Chełmoński potraﬁł
dostrzec piękno i poezję w zwykłych, najbardziej nawet banalnych
motywach. Temat tego obrazu jest niezwykle prosty – krzepka

wiejska dziewczyna, leżąc na ziemi, chwyta ręką pajęcze nitki babiego
lata. Krajobraz o dalekiej, niskiej linii horyzontu urzeka rozległością
przestrzeni, wypełnionej przymglonym powietrzem i światłem.
Bezruch i łagodne wyciszenie przyrody znajduje odpowiednik
w leniwym, sennym rozmarzeniu dziewczyny, zdaje się ona podlegać
tym samym biologicznym rytmom, które określają życie otaczającej
natury. Pogodny klimat obrazów Babie lato i Na folwarku podkreśla
ciepłe, rozproszone światło wczesnej jesieni oraz jasna gama
kolorystyczna, po mistrzowsku ożywiona kilkoma drobnymi
akcentami mocniejszych barw – żółcieni, czerni i cynobru. Obydwie
prace w sposób bezpretensjonalny rejestrują powszechne
wydarzenia, a jednocześnie urzekają autentyzmem malarskiego
wyczucia natury – pory roku, dnia, rodzaju pogody, efektów światła
i atmosfery.
Ewa Micke-Broniarek, Malarstwo polskie. Realizm, naturalizm,, Warszawa 2007, s. 271.

Początki fotograﬁi

Jean-Bap ste Saba er-Blot (1801–1881; czyt.: żą ba st saba -blo) – francuski malarz i dagerotypista.
Jean-Bap ste Saba er-Blot, Portret Louisa Daguerre’a, 1844, dagerotypia, domena publiczna

Aparat do wykonywania dagerotypów
Aparat do wykonywania dagerotypów, 1839,

Louis-Auguste Bisson (1814–1876; czyt.: lui-august bison) – francuski fotograf
Louis-Auguste Bisson , Portret Fryderyka Chopina, 1847, .zaginiony, reprint z 1937 roku, dagerotyp , Biblioteka Polska, Paryż,
domena publiczna

W połowie XIX wieku obok malarstwa realistycznego pojawił się jeszcze inny „obiektywny”
sposób przedstawiania rzeczywistości – fotograﬁa. Pierwszą techniką, pozwalającą

utrwalać portrety osób i obrazy natury w nowej formie, była dagerotypia. Jej nazwa
pochodzi od nazwiska wynalazcy - Louisa Jacquesa Mande’a Daguerre’a (il. 1), który
udoskonalił wcześniejszą eksperymentalną metodę opracowaną przez ﬁzyka Josepha
Nicéphore’a Niepice’a. Skomplikowana warsztatowo dagerotypia pozwalała uzyskać tylko
jeden, unikatowy obraz. W tym celu należało odpowiednio przygotować płytkę miedzianą
(srebrzoną i polerowaną, poddaną procesom chemicznym w celu stworzenia na jej
powierzchni warstwy światłoczułej), następnie zastosować długi, nawet
kilkunastominutowy proces naświetlania w aparacie dagerotypowym (il. 2) oraz wywołać
i utrwalić przedstawienie. Dagerotypy retuszowano pędzelkiem i podkolorowywano
farbami laserunkowymi, Wymagały one też specjalnych warunków przechowywania.
Delikatne i podatne na uszkodzenia, prezentowane były jak miniatury malarskie – za szkłem
i zabezpieczane w jubilerskich oprawach. Wynalazkowi dagerotypii zawdzięczamy np.
słynną podobiznę Fryderyka Chopina z ok. 1847 roku (il. 3). W Polsce tę pionierską technikę
stosował pierwszy zawodowy fotograf warszawski Karol Beyer (1818–1877). Sukcesywne
skracanie czasu naświetlania pozwoliło później na swobodniejsze operowanie scenograﬁą,
lepsze kadrowanie i wyjście w plener oraz na pobudzające wyobraźnię „malowanie
światłem”. Fotograﬁa jako nowoczesne medium wypowiedzi artystycznej (konkurencyjne
wobec malarstwa) długo czekała jednak na uznanie i na status samodzielnego gatunku
sztuki.

Mistrzowie polskiego realizmu
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zadaniowo
Ćwiczenie 2
Na podstawie tekstu Champﬂury’ego oraz obrazów Courbeta i Chełmońskiego wymień cechy
XIX-wiecznego realizmu.

Ćwiczenie 3
Wyjaśnij, czym dagerotyp różni się od współczesnej fotograﬁi.
Ćwiczenie 4
Fragment tekstu Champﬂury’ego (Amatorzy dawnych czasów i wyschłej szminki, opiewający
wyczyny osiemnastowiecznych kurtyzan, trzęsą się na widok czarnych ubrań i wołają: „Świat
ginie, nie ma już ani pomponów, ani pieprzyków, ani różowych wstążek”) odnosi się do
zwolenników sztuki...


klasycyzmu.



rokoka.



romantyzmu.



baroku.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Czy znasz inne obrazy historyczne Jana Matejki? Wskaż właściwe tytuły i przyporządkuj
dzieła do autora.
TAK
Bitwa pod Grunwaldem
Rejtan – Upadek Polski
NIE

Wolność prowadząca lud na
barykady
Bitwa pod Somosierrą
Unia lubelska

Hołd pruski

Rozstrzelanie jeńców
madryckich
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Dobry humor?

pixabay, licencja: CC 0

Na świat można spoglądać krytycznie, z zadumą, z ciekawością, z obawą. Można mu się
dziwić. Można go podziwiać. Można się z niego śmiać… Jak ty najczęściej traktujesz
otaczającą rzeczywistość?
Już wiesz
1) Przeczytaj podany w lekcji fragment Szkiców węglem Henryka Sienkiewicza.
2) Zbierz informacje na temat grup kabaretowych w Polsce.
Wymień kilka z nich.
Wskaż tematykę i charakter działalności grup.
Uzasadnij potrzebę istnienia kabaretów.

Szkice węglem
Henryk Sienkiewicz pisał Szkice węglem w Ameryce, gdzie przebywał jako korespondent
„Gazety Polskiej”. Cieszył się już sławą wyjątkowego pisarza, choć na razie było za nim
ledwie kilka utworów, w tym Hania – miłosna opowieść, druga w cyklu tzw. „małej trylogii”.
To ona przyniosła mu sławę i poklask współczesnych mu odbiorców.

Ci sami, którzy go uwielbiali, szybko jednak zaczęli krytykować – właśnie za Szkice węglem:
rozbudowaną nowelę, która zaskoczyła podwójnie. Po pierwsze – napisana na obczyźnie,
zrodziła się z uczuć nostalgicznych, z głębokiej tęsknoty do ojczyzny. Po drugie – pokazała
wieś pozbawioną romantycznej idealizacji, zacofaną, ciemną, rozpijaczoną, bezwolną
i nieudolną. Ten dysonans zadziwił. Zaskoczył. Zdezorientował.

“

Henryk Sienkiewicz

Szkice węglem, czyli epopeja pod tytułem: Co się
działo w Baraniej Głowie
Rozdział pierwszy. W którym zawieramy znajomość z bohaterami
i zaczynamy się spodziewać, że coś więcej nastąpi.
We wsi Barania Głowa w kancelarii wójta gminy cicho było jak
makiem siał. Wójt gminy, niemłody już włościanin nazwiskiem
Franciszek Burak, siedział przy stole i z natężoną uwagą gryzmolił coś
na papierze; pisarz zaś gminny, młody i pełen nadziei pan
Zołzikiewicz, stał pod oknem i dłubał w nosie lub opędzał się od
much.
Much było w kancelarii jak w oborze. Wszystkie ściany, popstrzone
od nich, straciły swój dawny kolor. Również popstrzone było szkło na
obrazie wiszącym nad stołem, papier, pieczęcie, krucyﬁks i urzędowe
księgi wójtowskie.
Muchy łaziły i po wójcie, tak jakby po jakim zwyczajnym sobie
ławniku, ale szczególniej nęciła je wypomadowana, woniejąca
goździkami głowa pana Zołzikiewicza… Nad tą głową unosił się ich
cały rój: siadały na rozbiorze włosów tworząc żywe, ruchome, czarne
plamy. Pan Zołzikiewicz podnosił od czasu do czasu ostrożnie rękę,
a potem spuszczał ją nagle; dawał się słyszeć plask dłoni o głowę, rój
wzbijał się, brzęcząc, w powietrze, a pan Zołzikiewicz, schyliwszy
czuprynę, wybierał palcami trupy z włosów i zrzucał je na ziemię. [...]
Potem przeglądał się w lusterku wiszącym tuż koło okna, poprawiał
włosy i znów zaczynał ﬂegmatycznie dłubać w nosie.
Na koniec przerwał milczenie wójt.
— Panie Zołzikiewicz — rzekł z mazurska — niech ino pan napisze ten
„rapurt”, bo mię jakoś nieskładno. Przecie pan je pisarz.

Ale pan Zołzikiewicz był w złym humorze, a jak tylko był w złym
humorze, wójt musiał sam wszystko robić.
— To i cóż, żem pisarz? — odparł z lekceważeniem. — Pisarz jest od
tego, żeby pisywał do naczelnika i do komisarza; a do wójta, takiego
jak wy, to wy sobie sami piszcie.
Potem dodał z majestatyczną pogardą:
— Albo to dla mnie wójt to co? Chłop i basta! Smaruj chłopa miodem…
a chłop zawsze będzie chłopem.
Potem poprawił włosy i znów spojrzał w lusterko. [...]
I znowu nastała cisza, tylko pióro wójtowskie z wolna skrzypiało po
papierze.
Na koniec wójt wyprostował się, obtarł pióro o sukmanę i rzekł: —
Ano! Z pomocą Bożą skończyłem. [...]
Wójt wziął papier w obie ręce i zaczął czytać:
”Do wójta gminy Wrzeciądza. W imię O jca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen. Naczelnik kozeł, żeby spisy wojskowe były dycht po Matce
Boskiej, a tu u wajumentryki w paraﬁi u dobrodzieja i też nasze
chłopaki chodzą do waju na bandosę, rozumita, żeby były wypisane
i bandośniki też przysłać przed Matką Boską, jak skończone
ośmnaście lat, bo jak tego nie uczynita, to dostanieta po łbie, czego
sobie i wam życzę. Amen”.
Poczciwy wójt co niedziela słyszał, jak proboszcz kończył w ten
sposób kazanie, zakończenie więc takie zdawało mu się również
koniecznym, jak i odpowiadającym wszelkim wymaganiom
przyzwoitego stylu, a tymczasem Zołzikiewicz zaczął się śmiać.
— To tak? — spytał.
— A to niech pan napisze lepiej.
— Pewno, że napiszę, bo mi wstyd za całą Baranią Głowę.
To rzekłszy Zołzikiewicz siadł, wziął pióro w rękę, zatoczył nim kilka
kół, jakby dla nabrania rozpędu, i począł szybko pisać.
Wkrótce zawiadomienie było gotowe; wówczas autor poprawił włosy
i czytał, co następuje:
”Wójt gminy Barania Głowa do wójta gminy Wrzeciądza!

Tak jak spisy wojskowe z polecenia władzy wyższej mają być gotowe
na dzień ten i ten, roku tego a tego, tak zawiadamia się wójta gminy
Wrzeciądza, ażeby metryki włościan baraniogłowskich nachodzące
się w kancelarii paraﬁalnej z takowej kancelarii wyjął i do gminy
Barania Głowa w samym skorym czasie nadesłał. Włościan zaś gminy
Barania Głowa znajdujących się na robociźnie we Wrzeciądzy na
tenże dzień przystawić”. Wójt chciwym uchem łowił te dźwięki,
a twarz jego wyrażała przejęcie się i niemal religijne skupienie ducha.
Jakże to wszystko wydało mu się pięknym, uroczystym, jak na wskroś
urzędowym. Oto, na przykład, choćby ten początek: „Tak jak spisy
wojskowe etc.” Wójt uwielbiał to: „Tak jak”, ale się go wyuczyć nigdy
nie mógł, a raczej zacząć wprawdzie umiał, ale dalej ani rusz!
A u Zołzikiewicza płynęło to jak woda, że nawet i w kancelarii
w powiecie lepiej nie pisali. Potem tylko ukopcić pieczątkę, kropnąć
nią o papier, ażeby stół trzasnął, i ot co! [...] — Spisy pójdą piorunem.
— Wy oto patrzcie, żeby się pozbyć ze wsi ladaców [...] naczelnik
skarżył się, że w Baraniej Głowie lud niedobry. Na składkę, powiada,
nic nie dali i piją. Burak, powiada, ludzi nie pilnuje, więc się też i na
nim skrupi.
— Ba! dyć ja wiem — odrzekł wójt — [...] Taka już moja dola…[...] —
Dobrze wam tak — rzekł — czemu się nie pilnujecie. Z tym piciem
będzie tak samo. Jedna parszywa owca wszystkie zaraża. Albo to nie
wiadomo, kto w Baraniej Głowie wszystkim dowodzi i ludzi ciąga do
karczmy? [...] A ja wam mówię tylko to: jednego Rzepy się pozbyć
i wszystko będzie dobrze. — Cóże mu ta łeb urwę?
— Łba mu nie urwiecie, ale teraz spisy wojskowe. Ot, zapisać by go
w listę, niechby pociągnął los i basta. [...]
— O j, panie pisarzu! Panie pisarzu! Musi panu nie o pijaństwo chodzi,
ino o Rzepową, a to tylo obraza boska.
— A wam co do tego? Wy patrzcie, ot, że i wasz syn ma
dziewiętnaście lat i że takoż musi losować.
— Wiem ci ja o tym, ale ja jego nie dam. Jak nie będzie można inaczej,
to i wykupię.

— O! Kiedyście taki bogacz… [...] Ośmset rubli koprowiną będziecie
płacić?
— A kiej powiadam, że zapłacę, to choć i koprowiną zapłacę, a potem
byle Pan Bóg pozwolił zostać wójtem, to przy jego najwyższej pomocy
może mi się to ta w jakie dwa roki powrócić.
— Powróci się albo i nie powróci. Ja też potrzebuję i wszystkiego
wam nie oddam. Człowiek z edukacją zawsze ma większe wydatki niż
drugi prosty; a jakbyśmy Rzepę zapisali na miejsce waszego syna, to
i dla was byłaby oszczędność… ośmset rubli na drodze nie znaleźć.
Wójt pomyślał chwilę. Nadzieja zaoszczędzenia tak znacznej sumy
poczęła go łechtać i uśmiechać mu się przyjemnie.
— Ba! — rzekł w końcu — zawdyk to nieprzezpieczna rzecz.
— Już to nie na waszej głowie. [...]
To rzekłszy pan pisarz wziął za zieloną kortową w kraty czapkę
i wyszedł z kancelarii. Słońce już było bardzo nisko; ludzie wracali
z pola. Więc naprzód pan pisarz spotkał pięciu kosiarzy z kosami na
plecach, którzy pokłonili mu się mówiąc: „Pochwalony”; ale pan pisarz
kiwnął im tylko wypomadowaną głową, a zasię: „Na wieki”, nie
odpowiedział, bo sądził, że człowiekowi z edukacją to nie wypada. Że
pan Zołzikiewicz miał edukację, to o tym wiedzieli wszyscy, a wątpić
mogli chyba ludzie złośliwi i w ogóle źle myślący, którym każda
osobistość wyrastająca głową nad zwykły poziom zaraz solą w oku
siedzi i spać spokojnie nie daje.
Gdybyśmy mieli, jak się należy, biograﬁe wszystkich naszych
znakomitych ludzi, w biograﬁi tego niepospolitego człowieka,
którego portretu — nie rozumiem dlaczego — żadna z naszych
ilustracji jeszcze nie podała, czytalibyśmy, że pierwsze nauki pobierał
w Osłowicach, stołecznym mieście powiatu osłowickiego, w którym
to powiecie leżała i Barania Głowa. W siedemnastym roku życia
doszedł już młodociany Zołzikiewicz do klasy drugiej, a byłby również
wcześnie doszedł i wyżej, gdyby nie to, że nagle nastały burzliwe
czasy, które raz na zawsze przerwały jego ściśle naukową karierę.
Uniesiony zwykłym młodości zapałem, pan Zołzikiewicz, którego

zresztą jeszcze poprzednio prześladowała niesprawiedliwość
profesorów, stanął na czele żywiej czujących kolegów, wyprawił kocią
muzykę swym prześladowcom, podarł książki, połamał linię, pióra
i porzuciwszy Minerwę udał się na pole Marsa i Bellony. [...] Wrząca
odwaga zbyt unosiła Zołzikiewicza. Jak zaś unosiła go wysoko,
niepodobna by prawie uwierzyć, gdyby nie to, że dziś jeszcze
pokazują płot we Wrzeciądzy, którego najlepszy koń nie może
przesadzić, a który pan Zołzikiewicz pewnej burzliwej nocy, uniesiony
namiętnym pragnieniem zachowania się nadal dla obrony i szczęścia
ojczyzny, przesadził jednym skokiem. Dziś, kiedy czasy te dawno już
minęły, ile razy zdarzy się panu Zołzikiewiczowi być we Wrzeciądzy,
spogląda na ów płot i sam sobie prawie nie wierząc myśli w duchu:
„Niech to diabli wezmą! Dziś bym już tego nie potraﬁł”.
Po tym jednak nadludzkim czynie, o którym zresztą wspomniały
i wydawane naówczas biuletyny, fortuna, która dotąd strzegła jak
źrenicy w oku pleców pana Zołzikiewicza, uleciała nagle od niego, jak
gdyby przerażona jego odwagą. [...]
Odtąd począł się w jego myślach i uczuciach zwrot stanowczy. Leżąc
nosem na dół na prostym sienniku w baraniogłowskiej karczmie, po
całych nocach bezsennych rozmyślał — rozmyślał, jak dawniej Ignacy
Lojola — i doszedł wreszcie do przekonania, że każdy powinien służyć
ogółowi taką bronią, jaką włada najlepiej; inteligencja więc powinna
służyć głową, nie plecami, bo głowę ma nie każdy, a plecy każdy, więc
oto niepotrzebnie swoje narażał. [...] Jakoż wstąpił na tę nową drogę,
usługi oddawał i idąc po tej nowej drodze doszedł aż do pisarstwa
gminnego, a [...] marzył nawet o podrewizorstwie.
Jednakże i na pisarstwie wiodło mu się nieźle. Gruntowna wiedza
zawsze potraﬁ obudzić dla siebie szacunek, że zaś, jak wspomniałem,
sympatyczny mój bohater wiedział coś o każdym prawie
z mieszkańców powiatu osłowickiego, wszyscy więc byli dlań
z szacunkiem pomieszanym z pewną ostrożnością, ażeby się w czymś
tak niepospolitej osobistości nie narazić. [...]
Za płotem, z drugiej strony, był gęsty wiśniowy sad, w sadzie ule,

a niedaleko ulów stały dwie baby rozmawiając. Jedna miała kartoﬂe
w podołku i obierała je cygankiem, druga zaś mówiła:
— O j, moja Stachowa, tak się boję, żeby mi mego Franka w żołmirze
nie wzieni, że aż mi skóra cierpnie.
A Stachowa na to:
— Do pisarza by wam, do pisarza. Jak on nie zaradzi, to nikt nie
zaradzi.
— A z czymże, moja Stachowa, ja do niego pójdę. Do niego z gołymi
rękami nie można. Wójt je lepszy; przyniesiesz mu czy białych raków,
czy masła, czy lnu pod pachą, czy kurę, to wszystko weźmie nie
wybredzając. A pisarz ani spojrzy. O! On strasznie ambitny. Jemu to
tylko chuścinę rozwiąż i zara rubla.
— Niedoczekanie wasze! — mruknął do siebie pisarz — żebym ja od
was jaja albo kury brał. Cóż to ja łapownik jestem czy co? A idź z twoją
kurą do wójta.
To pomyślawszy rozsunął gałęzie wiśniowe i już było chciał na
kobiety zawołać, gdy nagle rozległ się z tyłu warkot bryczki. Pan
pisarz odwrócił się i spojrzał. Na bryczce siedział młody akademik
w czapce na bakier, z papierosem w zębach, powoził zaś ów Franek,
o którym baby rozmawiały przed chwilą.
Akademik wychylił się z bryki, dojrzał pana Zołzikiewicza, kiwnął ręką
i zawołał:
— Jak się masz, panie Zołzikiewicz? Co tam słychać? Cóż, zawsze
pomadujesz się na dwa cale?
— Sługa pana dobrodzieja! — ozwał, kłaniając się nisko, Zołzikiewicz,
ale gdy bryka mignęła dalej, zawołał w ślad za nią z cicha: — Żebyś
kark skręcił, nim dojedziesz.
Tego akademika [...] Zołzikiewicz nie tylko go nie cierpiał, ale bał się
go jak ognia, bo [...] z pana Zołzikiewicza kpił jak gdyby umyślnie i on
jeden w okolicy, co sobie z niego nic nie robił. Raz nawet wpadł na
posiedzenie gminne i powiedział wyraźnie Zołzikiewiczowi, że głupi;
chłopom zaś, że nie mają potrzeby go słuchać. Byłby się na nim pan

Zołzikiewicz chętnie pomścił, ale… cóż mu mógł zrobić? O innych to
choć coś wiedział, a o nim to nawet nic nie wiedział.
Epilog
A teraz powiem wam coś na ucho, czytelnicy: Rzepy nie byliby wzięli
do wojska. Taka ugoda, jaką spisano w karczmie, nie była
wystarczająca. Ale widzicie, chłopi się na takich rzeczach nie znają,
inteligencja dzięki neutralności także niewiele, więc… pan
Zołzikiewicz, który trochę wiedział o tym, liczył, że w każdym razie
sprawa się przewlecze, a strach rzuci kobietę w jego ramiona.
I nie przeliczył się ten wielki człowiek.
Spytacie, co się z nim stało? Cóż się miało stać? Rzepa, podpaliwszy
zabudowania dworskie, poszedł był szukać z kolei zemsty i na nim: ale
że na okrzyk: „gore!”, zbudziła się już cała wieś, więc Zołzikiewicz
ocalał.
I oto piastuje dalej urząd pisarza w Baraniej Głowie, ale teraz ma
nadzieję, że zostanie wybrany sędzią [...] i spodziewa się także, że
panna Jadwiga uściśnie mu lada dzień rękę pod stołem.
Czy te nadzieje sędziostwa i uścisku się sprawdzą, przyszłość okaże.
Szkice węglem, czyli epopeja pod tytułem: Co się działo w Baraniej
Głowie
Wskazówka



np. dłubanie w nosie, zabijanie much; bohater ukazywany jest w sytuacjach kulturowego
tabu, nieoﬁcjalnych; podglądany, niejako „od tyłu”; następuje sprzeczność postawy
oﬁcjalnej i nieoﬁcjalnej; dominuje bohater negatywny, który zostaje obnażony, pozbawiony
zalet, niejako zdemaskowany).
Ćwiczenie 1.1
Wymień bohaterów przedstawionych we fragmencie.
Ćwiczenie 1.2
Określ czas i miejsce akcji.

Ćwiczenie 1.3
Nawet bez lektury tekstu można by przypisać określone właściwości opisanym miejscom
i postaciom. Wypisz charakterystyczne cechy:
pisarza Zołzikiewicza,
wójta Buraka,
miejscowości Barania Głowa.
Ćwiczenie 1.4
Określ funkcję nazwisk i nazw miejscowych nadawanych przez Sienkiewicza.
Ćwiczenie 1.5
Wskaż co najmniej dwa fragmenty charakterystyki postaci, które mogą wywołać u czytelnika
poruszenie, oburzenie, niesmak. Skomentuj je.
Ćwiczenie 1.6
Przeanalizuj zakończenie utworu i określ funkcje, jakie pełni epilog.
Ćwiczenie 1.7

Ćwiczenie 1.8
Przeczytaj KONTEKSTY 1 i określ tematykę obu utworów.


obłuda



przyczyny analfabetyzmu



życie w wielkim mieście



lokalne plotki



kłopoty z wychowaniem dzieci



małomiasteczkowe i wiejskie zwyczaje



zacofanie



życie prowincji



problemy rodzinne

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.9
Wypunktuj, co jeszcze stało się przedmiotem zainteresowania pisarzy w obu tekstach.
Ćwiczenie 1.10
Bohaterowie takiej literatury to typy społeczne z dominującą cechą charakterystyczną.
Uzasadnij, odwołując się do właściwych fragmentów tekstu, na czym polega typowość
postaci. Wskaż jedną cechę, która mogłaby podsumować wskazanych bohaterów.
Ćwiczenie 1.11
Bohater Szkiców węglem czy Wielkiego świata Capowic i innych podobnych w strukturze
tekstów bywa określany także mianem marionetki, karykatury. Uzasadnij słuszność takiego
deﬁniowania. W swojej argumentacji użyj wybranych cytatów.

Ćwiczenie 1.12
Wyjaśnij znaczenie elementu wskazanego w poprzednim zadaniu.
Ćwiczenie 1.13
Ćwiczenie 1.14
Jak można określić charakter obu utworów?


obyczajowy



humorystyczny



satyryczny



romansowy



nostalgiczny



miłosny



dramatyczny

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.15

Ćwiczenie 1.16
Prześledź wypowiedzi narratora i uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami.
Literatura

operuje narracją

Czasem

. Narrator ma

z czytelnikiem, wprowadza go w świat przedstawiony, ujawnia proces

tworzenia tekstu. Narrator przyjmuje postawę
często korzysta z ujęć
nieograniczoną
obiektywną
oceniającą

wiedzę o świecie.

igra

i

bohatera,

obyczajowa

heroicznych

.
heroizuje

romansowa
demaskuje

:

heroikomicznych

ograniczoną
obiektywną

gawędzi
gloryﬁkuje

ośmiesza

satyryczna

subiektywną

aprobuje

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.17
Ćwiczenie 1.18
Przeanalizuj dialogi i narrację w module centralnym i w kontekście. Uporządkuj cechy języka
postaci i narratora.
Język postaci
literacki
wpływ stylu felietonowego
Język narratora

elementy gwary i żargonu
odstępstwa od norm językowych
powtarzanie plotek
stylizacja środowiskowa języka
oﬁcjalny

bełkotliwość

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.19
Przywołaj odpowiednie fragmenty utworów, aby dowieść słuszności cech języka literatury
satyrycznej wskazanych w poprzednim zadaniu.

Ważne!
Literatura satyryczna miała w Polsce ograniczone możliwości rozwoju ze względu na
wyjątkowo restrykcyjną cenzurę – zwłaszcza w zaborze rosyjskim. Mniej dokuczliwa była
ona w Galicji (zabór austriacki), gdzie cenzorzy, dbający o nietykalność dworu
cesarskiego, zezwalali na prowadzenie w prasie sporów politycznych między
poszczególnymi partiami, a także na piętnowanie niepożądanych zjawisk społecznych
i obyczajowych. Były one przedmiotem satyrycznego obrazowania w powieściach m.in.
Jana Lama, takich jak Wielki świat Capowic (1869) czy Koroniarz w Galicji (1869).
Główne konwencje literatury satyrycznej wytworzyły się w czasach komediopisarza
greckiego Arystofanesa (V w. p.n.e.) pod wpływem kultury karnawałowej. Podczas
karnawałów – w „świecie na opak” – następowało zawieszenie oﬁcjalnych norm i praw,
zniesienie hierarchii („z chłopa król”), parodiowanie gatunków oﬁcjalnych, tekstów
liturgicznych itd.; posługiwano się językiem pełnym nieprzyzwoitości, przekleństw,
wyzwisk i rubaszności. Kultura karnawałowa przetrwała średniowiecze, renesans, barok,
a zdegradowana została dopiero w wieku XIX. Powieść satyryczna pozytywizmu nie
eksponuje ludowego „śmiechu pozytywnego”. Surowej ocenie – ośmieszeniu
i zdyskredytowaniu – poddaje upadek norm powszechnie akceptowanego etosu. Jest też
drugi nurt literatury śmiechu: tzw. humorystyka – wyrozumiała w ocenie ułomności
bohaterów, tolerancyjna, dobroduszna i wybaczająca.

Wielki świat Capowic

“

Jan Lam

Wielki świat Capowic
Pani Precliczkowa, czyli, jak ją powszechnie nazywano, pani
forszteherowa, z domu Hanserlówna, córka c.k. komisarza
cyrkularnego z Rzeszowa, Bochni czy z Jasła, od lat dwudziestu kilku
była wierną i przykładną towarzyszką p. prefekta departamentu
capowickiego w pozaurzędowym jego żywocie: najprzód, gdy był
konceptspraktykantem w rodzinnym jej mieście, później — gdy
przechodził dalsze stopnie hierarchii urzędowej przy namiestnictwie
we Lwowie, a na koniec — gdy zaufanie rządu powołało go do
piastowania ważnej posady, na której go zastajemy w roku 1866. We
wszystkich tych miejscach pobytu najżądniejsza potwarzy złośliwość

ludzka nie zdołała podnieść przeciw niej innych zarzutów, jak tylko te,
których oﬁarą padają wszystkie mniej więcej żony nasze. I tak np. było
rzeczą autentycznie stwierdzoną, że pani forszteherowa posiadała
o jedną suknię jedwabną i o dwa kapelusze mniej niż gospodyni ks.
proboszcza Zająca w Capowicach, co rzucało oczywiście jak najmniej
korzystne światło na jej dobry smak, na jej elegancję i na jej poczucie
tego wszystkiego, co była winną sobie samej i stanowisku swojego
małżonka. Dalej, jak utrzymywano, posiadała pani kontrolorowa
Langbauerowa niezbite dowody, że futro pani naczelnikowej miało
tylko kołnierz tumakowy, pod spodem zaś były proste lisy czy nawet
farbowane króliki. Okoliczność ta zmniejszała w bardzo znacznym
stopniu uszanowanie całego wielkiego świata capowickiego dla pani
Precliczkowej. „Co mi to za naczelnikowa — zwykła była mawiać pani
kasjerowa — kiedy prosta kanceliścina potraﬁ się ubrać lepiej od niej,
gdy idzie w niedzielę na mszę do kościoła! Księża gospodyni wygląda
przy niej jak jaka hrabina. Gdyby nie mąż, każdy miałby ją za nic” itd.
Kto tylko ma najmniejsze wyobrażenie o przyzwoitości,
o wymaganiach światowych, ten od razu potraﬁ ocenić słuszność
tych zarzutów. W ogóle powtarzano sobie po cichu w całych
Capowicach, że pani forszteherowa nie umie prowadzić domu jak
należy. P. pocztmistrzowa zaręczała raz ks. wikaremu, że
u forszteherów przez trzy dni, dzień po dniu, był na obiad rosół
zasypany hreczanymi krupami i sztuka mięsa z chrzanem octowym.
Szczegół ten dostarczył przedmiotu do żywej i nader wyczerpującej
dyskusji przy kawie u państwa kontrolorstwa, gdzie ks. wikary bywał
częstszym niż codziennym gościem, i p. asystentowa zaręczała
słowem honoru, że w życiu swoim nie słyszała nic podobnego. Po
czym, wiedziona zapewne chrześcijańskim uczuciem, które nam każe
ostrzegać bliźniego, gdy błądzi przez niewiadomość, p. asystentowa,
wracając do domu, wstąpiła do pani forszteherowej i opowiadała jej
słowo w słowo wszystko, co p. pocztmistrzowa mówiła ks. wikaremu,
a ks. wikary pani kontrolorowej, i jak po tym wszystkim wyraziła się
następnie pani kasjerowa i p. Kuszkiewiczowa (żona wielkorządcy

Capowic, Capówki i Capowej Woli), jako też pan kasjer, p. kontrolor, p.
pocztmistrz i p. aptekarz, a nade wszystko dr Rzeźnicki, młody
medyk [...]. Nazajutrz, gdy p. Precliczek zażądał, jak zwykle, chrzanu
do swojej sztuki mięsa, p. forszteherowa opowiedziała mu ze łzami
w oczach, że musi się obejść bez tej przyprawy, „bo i tak już to a to
rozpowiadają w mieście”.
Wielki świat Capowic

Plotka
Thomas Sully, Plotka, kolekcja prywatna, domena publiczna

Ćwiczenie 2.1
Wskaż w podanym fragmencie nazwy znaczące i wyjaśnij ich funkcję.
Ćwiczenie 2.2
Wyjaśnij, dlaczego większość wymienionych postaci określana jest poprzez pełnione
stanowisko.

Ćwiczenie 2.3
Scharakteryzuj mieszkańców Capowic.

Rysunek satyryczny

Wspaniała rozłożystość
George Cruikshank, Wspaniała rozłożystość, 1849, szkic, domena publiczna

Wyjaśnij, na czym polega satyryczny charakter rysunku Cruikshanka.
Wskazówka



Rysunek dotyczył krynoliny na metalowym stelażu.
Ćwiczenie 3.1
Cruikshank poprzez rysunki komentuje otaczającą rzeczywistość i ośmiesza XIX-wieczną
modę. Jakie zjawiska współczesnego świata mogłyby – według ciebie – się stać przedmiotem
satyry?

Ćwiczenie 3.2
Współczesnym głosem komentującym i ośmieszającym rzeczywistość stały się kabarety.
Przeprowadźcie w klasie dyskusję na temat ich roli i funkcji. Wykorzystajcie wiedzę
zgromadzoną przed lekcją.

Zadaniowo
Ćwiczenie 4
Stwórz mapę myśli dotyczącą literatury humorystycznej. Podaj znane ci przykłady gatunków
i tekstów ośmieszających pewne zjawiska. Odwołaj się do różnych epok.
Ćwiczenie 5
Czy sztuka może, bawiąc, uczyć? Rozważ problem, odwołując się do podanego fragmentu
Szkiców węglem oraz wybranych tekstów kultury. Napisz pracę na minimum 250 słów.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Obrazowa obrazkowość

Piaskarze
Aleksander Gierymski, Piaskarze, 1887, olej na płótnie, domena publiczna

W latach 30. XIX wieku zrodziła się we Francji tzw. szkoła naturalna – tworzyli ją
w większości drugorzędni pisarze zupełnie dziś zapomniani (np. Paul de Kock), którzy
postulowali, by literatura była obrazem przeciętnego życia. Dążyli do obiektywizmu
i szczegółowości opisu. Szukali bohaterów wśród niższych warstw społecznych.
Dostrzegali specyﬁczną urodę gałganiarek i starych panien, wyrazistość murarzy
i handlarzy starzyzną, doceniali niepozorność kupców, dorożkarzy, robotników…
Zrezygnowali z tajemniczych przestrzeni romantyzmu; miejsca akcji przenieśli za to do
prywatnych mieszkań, szpitali, piwiarni i rzemieślniczych warsztatów; na ulice, podwórka,
jarmarczne place i ciasne strychy…
Cały ten świat znali z własnych spacerów i wizyt. Podpatrywali ludzi w ich codzienności.
Obserwowali. Dostrzegali. Nazywali. Opisywali. Konkretnie. Rzeczowo. Po reportersku.
Obiektywnie.
Pisali tak m.in. Mikołaj Gogol, Henryk Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus.
Już wiesz
1) Obejrzyj zdjęcia Warszawy (wykorzystaj internet lub przewodnik po Warszawie).
2) Zgromadź informacje o Ogrodzie Krasińskich i Ogrodzie Saskim.

Pod szychtami

“

Bolesław Prus

Pod szychtami
Aj! rzęsisteż to kobiecisko nasza pani Madejowa spod szychtów, aj
siarczyste! choć bez żadnej pretensji odziane. Gębę ma, bo ma, jak
cielęca wątróbka – na łbie czepiec, żeby się go rak nie chwycił – na
grzbiecie koszulinę, chlaśniętą od ramienia do ramienia, a spódnicę...
ach!... schowaj się w kąt, piękna Heleno...
Siedzi sobie pani Maciejowa na belce i łata... ach! jak łata swój
kraciasty, watowany kaftanik. Łata i klnie, klnie a wyśpiewuje, aż ryby
uszu nastawiają:
– Bodajżeś ty skisł, paro, nim mi cię Żyd sprzedał!... Bodaj w tobie psy
topili, nimeś zaszedł na wielkie utrapienie moje!... Żebyś nie ty,
dawnobym już ze dwa śmietniki do góry nogami przewróciła... Hu! –
ha... ha...

O j hojna, hojna, hojna pod Pińczowem wojna,
Wszystkie krowy jałowice, tylko jedna dojna!...
– Hu!... ha!...
***
Między ulicą Dobrą i nadwiślańskim wałem, między parkanem
wodociągu i uliczką Leszczyńską, rozwala się plac obszerny jak Ogród
Krasińskich, pusty jak wszystkie place i złożony z dwu kondygnacyj.
Niższa z nich ma postać doliny, wyższa zaś tworzy rodzaj
płaskowzgórza, patrzącego ku Wiśle spadzistą i pogiętą ścianą.
Gdy woda przybiera, a na środku rzeki, zamiast łopat piaskarzy
pracują sieci rybaków – wówczas dolina staje się jeziorkiem, przy

którym strome brzegi placu wyższego formują, obok wodociągu,
rodzaj przylądka i półwyspu. W tej epoce zbiega się tu gromada
obdartych uliczników, z których jedni grają w guziki, inni pływają po
sadzawce na jakimś kawałku deski lub belki, a jeszcze inni, wśród
uroczystego milczenia, poszukują robaków na przynętę.
W miarę opadania Wisły, sadzawka staje się bagnem, błotem,
a wreszcie zupełnie wysycha. Wówczas szare i spękane łożysko jej
zarasta gęstymi krzakami ostu, a na wybrzeżu, zamiast krzykliwej
i ruchliwej zgrai, samotna pani Maciejowa łata wiecznie rozłażący się
kaftanik, lub, w towarzystwie kilku innych dam, przerzuca całe stogi
śmieci.
***
Rzeczy, podobnie jak ludzie, mają swoje cmentarzyska, do których
należy plac przy ulicy Dobrej, będący jednym z jeneralnych
śmietników miasta. Tu po dłuższej lub krótszej wędrówce, obok starej
podeszwy, upada bukiet zwiędły; szmat niegdyś eleganckiej sukni,
obok gnijących wiórów; okruchy porcelany obok bydlęcej racicy,
słowem – wszystko, co się komu podoba. Najwstrętniejsze kupy
różnorodnych szczątków wypierają się nawzajem, tworząc pstry
dywan, nad którym pływa obmierzła woń padliny i spośród dziur
którego listki nędznej, skrofulicznej trawy wydzierają się do słońca,
jakby błagając go o ratunek przeciw haniebnemu sąsiedztwu.
Szpetny widok; lecz – o! wykwintny przechodniu z Saskiego Ogrodu,
nie wzruszaj tak ramionami!... Zakazany ten zakątek w porze
właściwej ciska pioruny, z których niejeden na twoją własną głowę
może upaść. Tu bowiem, przy tym placu szkaradnym, z którego po
promieniach słonecznych pełzną ku górze zdradzieckie miazmaty, tu
wpośród tego gnojowiska, leży krynica miasta: dwa ﬁltry
wodociągów, a także... studnia ściekowa.
Kanał, śmietnik i ﬁltry – oryginalna trójca! która z jednej strony
objaśnia nam niezwykłą śmiertelność Warszawy, z drugiej zaś nasuwa

pytanie: po co człowiek żyje na tym świecie? Czy po to, aby służyć za
ogniwo między kanałem a ﬁltrem?... Ale zostawmy w spokoju higienę
i ﬁlozoﬁę.
***
Kilka sczerniałych parkanów i barier, kilka telegraﬁcznych słupów
i kilka olbrzymich a zakurzonych stosów belek, oto całe umeblowanie
placu pod szychtami. Płowa koza z koźlęciem, para szkap
wynędzniałych, wywożący śmiecie, gałganiarki i ulicznicy z Powiśla,
oto najzwyklejsi goście tej pustki. Czasem jednak, w dnie gorące,
można tu spotkać, w cieniu parkanu lub belek, drabów o pokudłanych
włosach i straszliwie podartej odzieży, której kolor jak najzupełniej
harmonizuje ze zgniłymi barwami otoczenia. Co oni tu robią?...
Przynajmniej w chwili obecnej śpią głęboko, z rozkrzyżowanymi
rękami lub pokurczonymi nogami, na pierwszy rzut oka podobniejsi
do rozstrzelanych niż do spoczywających. Co będą robić później?...
Dziwna musi być praca wieczorna ludzi, którzy porę obiadową pod
szychtami przespali!
***
Jak wygląda wiosna w podobnym miejscu?... Jak na tle nocy
przedstawia się ten ponury cmentarz, do którego ﬂegmatyczny czas
przywlókł w pozbawionych kształtu okruchach szynk i salon, kuchnią
i stajnią, aby je tu w najpotworniejszy sposób przemieszać i błotem
zarzucić?...
Spojrzyjmy:
Na lewo, gdzieś aż w nieskończoność, ciągnie się szeroka smuga
bladej, mętnej, że nie powiem trupiej jasności: to rzeka. Na prawo
piętrzy się kolosalny, dziwnie poszczerbiony wał: to miasto. Po jednej
i drugiej stronie, wyżej i niżej, migocą krwawe lub brudno‐żółte iskry:

to światła w mieszkaniach. Tuż przy ziemi majaczy jakaś delikatna,
nieujęta mgła: to wilgotne gnojowisko dyszy zarazą...
Zmęczona uwaga przerzuca się w inną stronę, i otóż słyszysz
monotonny szum wiatru, plusk fal, a czasem odległy zgiełk miasta,
który zrazu cichy, stopniowo powiększa się i stopniowo przechodzi
w milczenie... Niekiedy też zaszeleści coś bliżej, niby staczający się
kamyk, albo źdźbło słomy poruszone... To śmierć pracuje...
Nowe znużenie uwagi i nowa reﬂeksja.
Któż zgadnie, czy oprócz gnijących szczątków obrzydły zajazd ten nie
posiada i innych lokatorów? Miejsca podobne używają nienajlepszej
sławy, a możnaż ufać ludziom szukającym tu wytchnienia czy
noclegu?
Cyt!...
...Wśród martwych, apatycznych szmerów pustkowia uwydatniają się
jakieś odrębne głosy znamionujące życie i czucie. Słychać jakby
dreszcz pośpiesznego zgrzytu i chrapanie stłumione, gniewne... Coś
jękło? To tylko nowa fala wiatru uderza o parkany, lecz zgrzyt,
chrapanie i szamotanie rozlegają się wyraźnie i ciągle. [...]
Dokoła coraz ciemniej. Wysmukłe słupy telegrafów sterczą jak
szkielety szubienic, stosy belek przybierają postać mogił, a na
szczycie jednej z nich, na tle mrocznego i ogromnego nieba... cóż to
jest?...
To najnędzniejszy z nędzarzy, pies bez pana i dachu targa kość
wszczepioną między belki, jedyną, jakiej nie pochwycili ludzie...
Bolesław Prus, Pod szychtami, [w:] tegoż, Opowiadania i nowele. Wybór, oprac. Tadeusz Żabski, Wrocław 1996.

Ćwiczenie 1.1
Wskaż te fragmenty tekstu, które mogą czytelnika zdziwić, zaskoczyć, szokować. Uzasadnij
swoje rozpoznania.

Ćwiczenie 1.2
Wymień wszystkie postacie, które pojawiły się w przeczytanym tekście.
Ćwiczenie 1.3
Wypisz wszystkie miejsca, które zostały wymienione w tekście.
Ćwiczenie 1.4
Znajdź określenia, które będą charakteryzowały jednocześnie wymienione przez ciebie miejsca
i ludzi.
Ćwiczenie 1.5
Sformułuj dwa problemy, jakie autor przedstawił swoim czytelnikom.
Ćwiczenie 2
Przeczytaj poniższy opis literatury obrazkowej, a następnie omów, które elementy świata
zaprezentowane w utworze Prusa realizują zestaw cech obrazka. Wykorzystaj cytaty, które
dowiodą słuszności twoich stwierdzeń.
Literatura obrazkowa wyraźnie polemizuje z romantycznymi wyobrażeniami bohaterów
i miejsc. Wskazuje na codzienność jako temat godny uwagi i zainteresowania pisarza, nawet
jeżeli owa zwykłość i powszedniość razi brutalnością, żywiołowością czy dzikością.
Obrazek miał być solidnym rzemiosłem, porządną obserwacją i liczeniem się
z rzeczywistością. Autorów obrazków raziły nieprzeciętność, heroizm i niezwykłość –
pociągały ich natomiast detal i życie widziane od strony jego małych i skromnych
przejawów.
Literatura obrazkowa posiłkuje się językiem konkretnym, rzeczowym, wyjątkowo dokładnie
kreśli usytuowanie przedmiotów i elementów krajobrazu w przestrzeni, jak i względem
siebie. Taki sposób prezentacji nazywamy obrazowaniem bezpośrednim. Wywołuje ono
w naszych umysłach określone wyobrażenie miejsc i bohaterów. Sprawia, że mamy
wrażenie wyjątkowej malarskości i plastyczności prezentowanych elementów.

Ćwiczenie 3
Naszkicuj jeden z obrazów przedstawionych w tekście Prusa.
Ćwiczenie 4.1
Nazwij język, jakim posługują się narrator i bohaterka w pierwszej części obrazka.
Ćwiczenie 4.2
Ćwiczenie 4.3
Uzupełnij tekst.
Bohaterowie w literaturze obrazkowej dokonują
nierzadko

i cały zespół

Wypowiedzi postaci

poprzez:

mających podkreślić żywiołowość

są na język

, zauważalną
.

, bohaterowie mówią więc „jak chłop”, „jak

Żyd”, „jak przekupka”.
mimikę

gestów

środowiskowy

zachowanie się
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4.4

stylizowane

autocharakterystyki

wypowiedzi

Ćwiczenie 4.5
Ułóż w kolejności chronologicznej poszczególne sceny, które tworzą świat utworu Prusa.
Pani Maciejowa



„draby o pokudlonych włosach”



wiosna



bezpański pies



nadwiślański plac



wysypisko śmieci



gnojowisko zarazy



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4.6
Ćwiczenie 4.7
Zwróć uwagę, w jaki sposób charakteryzowana jest pani Maciejowa. Przeczytaj jeszcze raz
pierwszy fragment obrazka, a następnie wskaż elementy charakterystyki bohaterki. Pani
Maciejowa charakteryzowana jest za pomocą...


tego, gdzie się znajduje.



tego, co mówi.



tego, co mówią o niej inni bohaterowie.



tego, jak mówi.



tego, jak krytykuje ją narrator.



tego, co robi.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4.8
Napisz kilkuzdaniową charakterystykę pani Maciejowej.
Ćwiczenie 4.9
Wynotuj z tekstu wszystkie zwroty do czytelnika, a następnie omów:
w jaki sposób narrator mówi do odbiorcy,
role, jakie odgrywa w tekście narrator – kim się niejako staje?
(przewodnikiem wycieczki, przewodnikiem po miejscach, operatorem kamery, fotografem,
specjalistą itd.)
Ćwiczenie 4.10
Omów funkcje narratora w tekście Prusa. Nazwij efekty zabiegów zastosowanych przez
autora. (Narrator włącza czytelnika w świat przedstawiony, aktywizuje jego uwagę, wywołuje
wrażenie, że czytelnik przechadza się z nim po miejscach, które opisuje).
Ćwiczenie 5
Badacze zwracają uwagę na afabularność obrazka Pod szychtami. Uzasadnij słuszność tej tezy.

Powiśle

Powiśle
Aleksander Gierymski, Powiśle, 1883, olej na płótnie, Muzeum Narodowe, Kraków, domena publiczna

Ćwiczenie 6
Zbierz wiadomości i stwórz ciekawy biogram Aleksandra Gierymskiego. Wyselekcjonuj
informacje i je zapisz. Ogranicz się do 10 zdań.
Ćwiczenie 7.1

Ćwiczenie 7.2
Zaznacz określenia, które mogą opisywać sytuację przedstawioną na płótnie.


powszednia



frenetyczna



podniosła



niezwykła



codzienna



egzaltowana



wysublimowana



zwykła



egzoteryczna



przeciętna



wyjątkowa



zdumiewająca



błaha



honorowa

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7.3

Ćwiczenie 7.4
Wskaż słowa z poprzedniego ćwiczenia mogące sprawiać trudności. Zaznacz, po które
słowniki sięgniesz, by w pełni zrozumieć ich znaczenie.


słownik synonimów



Słownik mitów i tradycji kultury



słownik wyrazów obcych



słownik ortograﬁczny



słownik języka polskiego



słownik frazeologiczny

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7.5
Wejdź w rolę przewodnika muzealnego. Opisz obraz zwiedzającym. Przygotuj wcześniej swoje
wystąpienie. Posiłkuj się wiedzą fachową.
Ćwiczenie 7.6
Wskaż podobieństwa obrazu Powiśle i obrazka Pod szychtami.

Antek

“

Bolesław Prus

Antek
Wieś leżała w niewielkiej dolinie. Od północy otaczały ją wzgórza
spadziste, porosłe sosnowym lasem, a od południa wzgórza garbate,

zasypane leszczyną, tarniną i głogiem. Tam najgłośniej śpiewały ptaki
i najczęściej chodziły wiejskie dzieci rwać orzechy albo wybierać
gniazda.
Kiedyś stanął na środku wsi, zdawało ci się, że oba pasma gór biegną
ku sobie, ażeby zetknąć się tam, gdzie z rana wstaje czerwone słońce.
Ale było to złudzenie.
Za wsią bowiem ciągnęła się między wzgórzami dolina przecięta
rzeczułką i przykryta zieloną łąką.
Tam pasano bydlątka i tam cienkonogie bociany chodziły polować na
żaby kumkające wieczorami.
Od zachodu wieś miała tamę, za tamą Wisłę, a za Wisłą znowu
wzgórza wapienne, nagie.
Każdy chłopski dom, szarą słomą pokryty, miał ogródek, a w ogródku
śliwki węgierki, spomiędzy których widać było komin sadzą
uczerniony i pożarną drabinkę. Drabiny te zaprowadzono nie od
dawna, a ludzie myśleli, że one lepiej chronić będą chaty od ognia niż
dawniej bocianie gniazda. Toteż gdy płonął jaki budynek, dziwili się
bardzo, ale go nie ratowali. […]
W takiej wsi urodził się Antek.
Bolesław Prus, Antek, [w:] tegoż, Opowiadania i nowele. Wybór, oprac. Tadeusz Żabski, Wrocław 1996.

Ćwiczenie 8.1
Przeczytaj ponownie fragment Antka; rysuj (ołówkiem lub kredkami) to, co zostało opisane.

Ćwiczenie 8.2
Spójrz na swój obrazek i opisz jego poszczególne elementy, odpowiadając na pytania:
Jaki jest nastrój tego obrazka?
Jakimi określeniami można opisać przedstawioną przyrodę?
Gdzie znajduje się wieś?
Jakie granice wpisane są w tę przestrzeń? Przed czym bronią? Co uniemożliwiają?
Jakie są chłopskie domy?
Ćwiczenie 8.3
Rozważ, w jaki sposób rzeczowniki: rzeczułka, drabinka, bydlątka wpływają na odbiór tekstu
przez czytelnika?
Ćwiczenie 8.4
Omów, jaka koncepcja świata wyłania się z tego tekstu i twojej pracy .
Ćwiczenie 8.5
Omów jaki wpływ na charakterystykę bohatera wpisanego w omawianą przestrzeń mogą mieć
wszystkie dokonane przez ciebie rozpoznania.
Wskazówka



Istotą staje się tu typowość miejsca, powtarzalność elementów: „każdy chłopski dom”,
każdy ma to samo, myśli tak samo, wie to samo; wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą;
przestrzeń jest hermetyczna, dlatego bezpieczna, znana, rozpoznana przez bohatera
(dzieci chodzą wybierać gniazda i rwać orzechy, choć dalej – nadal znane; niebezpieczne
jest dopiero to, co poza linią gór i tamy; świat zewnętrzny, niepoznany).
Ciekawie może wyglądać prezentacja wszystkich uczniowskich prac. Na niektórych
mogą zaistnieć elementy, o których w tekście nie było mowy, np.: kościół, droga, wokół

której skoncentrowane są chłopskie chaty, płoty przy domach. Warto wyeksponować te
elementy – tworzą one bowiem dowód na to, że istnieje w nas – czytelnikach
i uczestnikach swoistego teatrum mundi – typowe wyobrażenie miejsc. Obrazek owo
wyobrażenie powołuje do istnienia.
Rozmiar „bydlątek” i „cienkonogich bocianów” na wielu pracach może okazać się
podobny do rozmiaru dzieci. To dowodzi natomiast uprzedmiotowienia człowieka, silnej
jego determinacji przez przestrzeń, w której żyje, która go otacza i deﬁniuje
jednocześnie. Nieistotna okazuje się już sama wieś, determinuje i nakłada na nas role to,
że jesteśmy uczniami, dziećmi, nauczycielami, że mieszkamy w mieście, stolicy,
mieszkaniu, domu jednorodzinnym itd.

Cmentarzyska rzeczy
Ćwiczenie 9
Narrator obrazka Pod szychtami powiedział: „Rzeczy, podobnie jak ludzie, mają swoje
cmentarzyska”. Obejrzyj zdjęcia i nazwij rodzaje cmentarzysk.


John Out and About, fotograﬁa, licencja: CC BY 2.0

Ćwiczenie 10.1
Zgromadź informacje na ich temat.
Ćwiczenie 10.2
Poszukaj innych cmentarzysk rzeczy.
Ćwiczenie 10.3
Wybierz jedno z cmentarzysk i poddaj je „obrazkowemu opisowi”: rzeczowemu, konkretnemu,
unikającemu opinii, ocen, moralizatorstwa. Pamiętaj o precyzyjnym umiejscowieniu
różnorakich elementów w przestrzeni.

Zadaniowo
Ćwiczenie 11
Wykonaj album na temat „Obrazki pozytywizmu”. W swojej pracy wykorzystaj fragmenty
wybranych przez siebie utworów literackich i obrazów z epoki.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o..

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Epizody rozsadzają całość

Dzieci w ogrodzie
Władysław Podkowiński, Dzieci w ogrodzie, 1892, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie,

Stoi za katedrą, by stamtąd pod wysokim ciśnieniem wtłaczać wiedzę do biernych
pojemników...
– sir William Osler
Dziecko to jeden z najpopularniejszych tematów literackich doby pozytywizmu. Twórcy
epoki pochylili się nad młodym bohaterem. Odkryli dla czytelników dziecięcą psychikę.
Dostrzegli troski i potrzeby dziecka. Pokazali je w różnorodnych sytuacjach życiowych:
w dostatku i ubóstwie, w mieście i na wsi, wśród obcych i rodziny, w domu i szkole.
Bolesław Prus, wzorem swojego literackiego mistrza - Karola Dickensa – w swoich
utworach pokazuje dzieci dotknięte biedą, krzywdzone przez dorosłych, system lub szkołę.
Już wiesz
1) Przeczytaj zamieszczone w lekcji fragmenty Antka Bolesława Prusa.
2) Obejrzyj ﬁlm Romana Polańskiego Oliver Twist (2005).

Antek

“

Bolesław Prus

Antek
Antek urodził się we wsi nad Wisłą.
[...] Położyli go w niemalowanej kołysce, co została po zmarłym
bracie, i sypiał w niej przez dwa lata. Potem przyszła mu na świat
siostra, Rozalia, więc musiał jej miejsca ustąpić, a sam, jako osoba
dorosła, przenieść się na ławę. [...]
Gdy miał pięć lat, użyto go już – do pasania świń. Ale Antek nie bardzo
się za nimi oglądał. Wolał patrzeć na drugą stronę Wisły, gdzie za
wapiennym wzgórzem raz na raz pokazywało się coś wysokiego
i czarnego. Wyłaziło to z lewej strony jakby spod ziemi, szło w górę
i upadało na prawo. Za tym pierwszym szło zaraz drugie i trzecie,
takie samo czarne i wysokie. [...]
– Matulu! A co to takie czarne chodzi za Wisłą?
Matka spojrzała w kierunku Antkowego palca, przysłoniła oczy ręką
i odparła:
– Tam za Wisłą? Cóż to, nie widzisz, że wiatrak chodzi? A na drugi raz
pilnuj świń, bo cię pokrzywami wysmaruję.
– Acha, wiatrak! A co on, matulu, za jeden?
– At, głupiś! – odparła matka i uciekła do swojej roboty. Gdzie ona
miała czas i rozum do udzielania objaśnień o wiatrakach!
Ale chłopcu wiatrak spokojności nie dawał. Antek widywał go przecie
co dzień. Widywał go i w nocy przez sen. Więc taka straszna urosła
w chłopcu ciekawość, że jednego dnia zakradł się do promu, co ludzi
na drugą stronę rzeki przewoził, i popłynął za Wisłę. [...] Antek był
kontent, bo zaspokoił ciekawość. Więc choć położył się spać

o głodzie, marzył całą noc to o wiatraku, co mieli zboże, to
o młynarzu […].
Drobny ten wypadek stanowczo wpłynął na całe życie chłopca. Od tej
pory – od wschodu do zachodu słońca – strugał on patyki i układał je
na krzyż. Potem wystrugał sobie kolumnę; próbował, obciosywał,
ustawiał, aż nareszcie wybudował mały wiatraczek, który na wietrze
obracał mu się jak tamten za Wisłą.
Cóż to była za radość! […]
Do dziesiątego roku życia zepsuł ze cztery koziki, ale też strugał nimi
dziwne rzeczy. Robił wiatraki, płoty, drabiny, studnie, a nawet całe
chałupy. Aż się ludzie zastanawiali i mówili do matki, że z Antka albo
będzie majster, albo wielki gałgan.
[...] Nieraz matka [...] załamywała z żalu ręce i lamentowała przed
starym kumem, Andrzejem:
– Co ja pocznę, nieszczęsna, z tym Antkiem odmieńcem? Ani to
w chacie nic nie zrobi, ani bydła doglądnie, ino wciąż kraje te patyki,
jakby co w niego wstąpiło. Już z niego, mój Andrzeju, nie będzie chyba
gospodarz ani nawet parobek, tylko darmozjad na śmiech ludziom
i obrazę boską!… [...]
– Jużci, gospodarzem on nie będzie, to darmo, bo on na to nie ma
nawet dobrego rozumu. Jego by zatem trza naprzód do szkoły,
a potem do majstra. Nauczy się z książki, nauczy się rzemiosła i jeżeli
nie zgałganieje, będzie żył. [...]
W zimie gospodarskie dzieci chodziły do szkoły. A że z Antka nie
spodziewała się matka żadnej pomocy w gospodarstwie, raczej
zawadę, więc poradziwszy się kuma Andrzeja postanowiła oddać
chłopca na naukę. [...] W taki sposób zainstalowano chłopca do
szkoły. Ale że matce żal było wydanych czterdziestu groszy, więc dla
uspokojenia się zebrała pod domem paru sąsiadów i radziła się ich,

czy to dobrze, że Antek będzie chodzić do szkoły i że taki wydatek na
niego poniosła.
– Te!… – odezwał się jeden z gospodarzy – niby to nauczycielowi
z gminy się płaci, więc na upartego moglibyście mu nic nie dawać. Ale
zawsze on się upomina, a takich, co nie płacą mu osobno, gorzej uczy.
– A dobry też z niego profesor?
– No, niczego!… On niby, jak z nim gadać, to taki jest trochę
głupowaty, ale uczy – jak wypada. Mój przecie chłopak chodzi do
niego dopiero trzeci rok i już zna całe abecadło – z góry na dół
i z dołu do góry.
– E! Cóż to znaczy abecadło – odezwał się drugi gospodarz.
– Jużci, że znaczy – rzekł pierwszy. – Nibyście to nie słyszeli, co
nieraz nasz wójt powiadają: „Żebym ja choć umiał abecadło, to bym
z takiej gminy miał dochodu więcej niż tysiąc rubli, tyle co pisarz!”
W parę dni potem Antek poszedł pierwszy raz do szkoły. Wydała mu
się taka prawie porządna jak ta izba w karczmie, co w niej
szynkwas stoi, a ławki były w niej jedna za drugą jak w kościele. Tylko
że piec pękł i drzwi się nie domykały, więc trochę ziębiło. Dzieci
miały czerwone twarze i ręce trzymały w rękawach – nauczyciel
chodził w kożuchu na sobie i w baraniej czapce na głowie. A po
kątach szkoły siedział biały mróz i wytrzeszczał na wszystko iskrzące
ślepie.
Usadzono Antka między tymi, co nie znali jeszcze liter, i zaczęła się
lekcja.
Antek, upomniany przez matkę, ślubował sobie, że musi się
odznaczyć.
Nauczyciel wziął kredę w skostniałe palce i na zdezelowanej tablicy
napisał jakiś znak.

– Patrzcie, dzieci! – mówił. – Tę literę spamiętać łatwo, bo wygląda
tak, jakby kto kozaka tańcował, i czyta się A. Cicho tam, osły!…
Powtórzcie: a… a… a…
– A!… a!… a!… – zawołali chórem uczniowie pierwszego oddziału.
Nad ich piskiem górował głos Antka. Ale nauczyciel nie zauważył go
jeszcze.
Chłopca trochę to ubodło; ambicja jego została podrażniona.
Nauczyciel wyrysował drugi znak.
– Tę literę – mówił – zapamiętać jeszcze łatwiej, bo wygląda jak
precel. Widzieliście precel?
– Wojtek widział, ale my to chyba nie… – odezwał się jeden.
– No, to pamiętajcie sobie, że precel jest podobny do tej litery, która
nazywa się B. Wołajcie: be! be!
Chór zawołał: be! be! – ale Antek tym razem rzeczywiście się
odznaczył. Zwinął obie ręce w trąbkę i beknął jak roczne cielę.
Śmiech wybuchnął w szkole, a nauczyciel aż zatrząsł się ze złości.
– Hę – krzyknął do Antka. – Toś ty taki zuch? Ze szkoły robisz
cielętnik? Dajcie go tu na „rozgrzewkę”.
Chłopiec ze zdziwienia aż osłupiał, ale nim się upamiętał, już go dwaj
najsilniejsi ze szkoły chwycili pod ramiona, wyciągnęli na środek
i położyli.
Jeszcze Antek niedobrze zrozumiał, o co chodzi, gdy nagle uczuł kilka
tęgich razów i usłyszał przestrogę:
– A nie becz, hultaju! A nie becz!
Puścili go. Chłopiec otrząsnął się jak pies wydobyty z zimnej wody
i poszedł na miejsce.

Nauczyciel wyrysował trzecią i czwartą literę, dzieci nazywały je
chórem, a potem nastąpił egzamin.
Pierwszy odpowiadał Antek.
– Jak się ta litera nazywa? – pytał nauczyciel.
– A! – odparł chłopiec.
– A ta druga?
Antek milczał.
– Ta druga nazywa się be. Powtórz, ośle!
Antek znowu milczał.
– Powtórz, ośle, be!
– Albo ja głupi! – mruknął chłopiec, dobrze pamiętając, że w szkole
beczeć nie wolno.
– Co, hultaju jakiś, jesteś hardy? Na „rozgrzewkę” go!…
I znowu ci sami co pierwej koledzy pochwycili go, położyli,
a nauczyciel udzielił mu taką samą liczbę prętów, ale już
z upomnieniem:
– Nie bądź hardy!… Nie bądź hardy!…
W kwadrans później zaczęła się nauka oddziału wyższego, a niższy
poszedł na rekreację, do kuchni profesora. Tam jedni pod dyrekcją
gospodyni skrobali kartoﬂe, drudzy nosili wodę, inni pokarm dla
krowy, i na tym zajęciu upłynął im czas do południa.
[...]
Jednego dnia na dworze mróz był lżejszy, profesorowi także jakoś
serce odtajało, więc chciał wytłumaczyć najmłodszym swoim
wychowańcom pożytek pisma.

– Patrzcie, dzieci – mówił pisząc na tablicy wyraz dom – jaka to
mądra rzecz pisanie. Te trzy znaczki takie małe i tak niewiele miejsca
zajmują, a jednak oznaczają – dom. Jak tylko na ten wyraz popatrzysz,
to zaraz widzisz przed oczami cały budynek, drzwi, okna, sień, izby,
piece, ławy, obrazy na ścianach, krótko mówiąc – widzisz dom ze
wszystkim, co się w nim znajduje.
Antek przecierał oczy, wychylał się, oglądał napisany na tablicy
wyraz, ale domu żadnym sposobem zobaczyć nie mógł. Wreszcie
trącił swego sąsiada i spytał:
– Widzisz ty tę chałupę, co o niej profesor gadają?
– Nie widzę – odparł sąsiad.
– Musi to chyba być łgarstwo! – zakonkludował Antek.
Ostatnie zdanie usłyszał nauczyciel i krzyknął:
– Jakie łgarstwo? Co łgarstwo?
– A to, że na tablicy jest dom. Przecie tam jest ino trochę kredy, ale
domu nie widno – odparł naiwnie Antek.
Nauczyciel porwał go za ucho i wyciągnął na środek szkoły.
– Na „rozgrzewkę” go! – zawołał i znowu powtórzyła się
z najdrobniejszymi szczegółami dobrze już chłopakowi znana
ceremonia.
[...]
Jednego dnia, było to już we dwa miesiące po wstąpieniu Antka do
szkoły, przyszedł do jego matki nauczyciel i po zwykłych
przywitaniach zapytał:
– Jakże, moja kobieto, będzie z waszym chłopakiem? Daliście za niego
czterdzieści groszy, ale na początku, i już trzeci miesiąc idzie, a ja

szeląga więcej nie widzę. To się tak przecie nie godzi; płaćcie choć
i po czterdzieści groszy, ale co miesiąc.
A wdowa na to:
– Skądże ja wezmę, kiedy nie mam! Co jaki grosz zarobię, to wszystko
idzie do gminy. Nawet dzieciskom szmaty nie ma za co kupić.
Nauczyciel wstał z ławy, nałożył czapkę w izbie i odparł:
– Jeżeli tak, to Antek nie ma po co chodzić do szkoły. Ja tam sobie nad
nim darmo ręki zrywać nie będę. Taka nauka jak moja to nie dla
biedaków.
[...]
Nareszcie kum Andrzej, wierny przyjaciel osieroconej rodziny,
wyrobił Antkowi miejsce u kowala, w drugiej wsi. Jednej niedzieli
poszli tam z wdową i chłopcem. Kowal przyjął ich niezgorzej.
Wypróbował chłopca w rękach i krzyżu, a widząc, że na swój wiek jest
wcale mocny, przyjął go do terminu bez zapłaty i tylko na sześć lat.
[...]
Tymczasem do kuźni przyszedł chłop z koniem do okucia.
Ujrzawszy go, terminatorzy zawołali:
– Nie ma majstra [...]!
– A z was to żaden nie potraﬁ szkapy okuć? – spytał markotnie
gospodarz.
– Kto tam potraﬁ! – odparł najstarszy terminator.
– Ja wam okuję – odezwał się nagle Antek.
Tonący chwyta się brzytwy, więc i chłop zgodził się na propozycję
Antka, choć niewiele mu ufał, a jeszcze inni terminatorzy wyśmiewali
go i wymyślali.

– Widzisz go, niedorostka! – mówił najstarszy. – Jak żyje, nie trzymał
młota w garści, tylko dymał i węgli dokładał, a dziś porywa się na
kucie koni!…
Widać jednak, że Antek miewał młot w garści, bo zawinąwszy się
w niedługim nawet czasie odkuł kilka gwoździ i podkowę. Wprawdzie
podkowa była za wielka i niezbyt foremna, ale swoją drogą
terminatorzy pootwierali gęby.
Jak raz przyszedł na tę chwilę i majster. Opowiedziano mu, co się
stało, okazano podkowę i gwoździe.
Kowal obejrzał i aż przetarł krwią nabiegłe oczy.
– A ty gdzieś się tego nauczył, złodzieju? – zapytał Antka.
– A w kuźni – odparł chłopiec zadowolony z komplementu. – Jak pan
majster poszedł na płukanie, a oni rozbiegli się, to ja wykuwałem
różne rzeczy z ołowiu albo i z żelaza.
Majster był tak zmieszany, że nawet zapomniał zbić Antka za psucie
materiałów i narzędzi. Aż poszedł na radę do żony, skutkiem czego
chłopca wydalono z kuźni i przeznaczono do gospodarstwa.
– Za mądryś ty, kochanku! – mówił mu kowal. – Nauczyłbyś się fachu
we trzy lata i później byś uciekł. A przecież matka oddała mi cię na
sześć lat – do służby.
Pół roku jeszcze był Antek u kowala. Kopał w ogrodzie, pełł, rąbał
drzewo, kołysał dzieci, ale już nie przestąpił progu kuźni. Pod tym
względem wszyscy go rzetelnie pilnowali: i majster, i majstrowa,
i chłopcy. Nawet własna matka Antkowa i kum Andrzej, choć wiedzieli
o dekrecie kowalskim, nic przeciw niemu nie mówili. Według umowy
i obyczaju chłopiec dopiero po sześciu latach miał prawo jako tako
faszerować kowalstwo. A że był dziwnie bystry i nieuczony przez
nikogo, nauczył się kowalstwa sam w ciągu roku, więc tym gorzej dla
niego! [...]

Teraz, siedząc w domu, pomagał czasem przy gospodarstwie, ale
przeważnie robił swoje maszyny i rzeźbił ﬁgury. Tylko już oprócz
kozika miał dłutko, pilnik i świderek i władał nimi tak biegle, że
niektóre z jego wyrobów począł nawet kupować Mordko szynkarz. Na
co?… Antek o tym nie wiedział, chociaż jego wiatraki, chaty, sztuczne
skrzynki, święci i rzeźbione fajki rozchodziły się po całej okolicy.
Dziwiono się talentowi nieznanego samouka, niezgorzej nawet
płacono za wyroby Mordce, ale o chłopca nikt się nie pytał, a tym
bardziej nikt nie myślał o podaniu mu pomocnej ręki.[…]
Antek, upokorzony, wrócił do chaty i powiedział, że już jutro pójdzie
w świat szukać roboty. [...]
Może spotkacie kiedy wiejskiego chłopca, który szuka zarobku i takiej
nauki, jakiej między swoimi nie mógł znaleźć. W jego oczach
zobaczycie jakby odblask nieba, które przegląda się w powierzchni
spokojnych wód; w jego myślach poznacie naiwną prostotę, a w sercu
tajemną i prawie bezświadomą miłość.
Wówczas podajcie rękę pomocy temu dziecku. Będzie to nasz mały
brat, Antek, któremu w rodzinnej wsi stało się już za ciasno, więc
wyszedł w świat, oddając się w opiekę Bogu i dobrym ludziom.
Bolesław Prus, Antek, [w:] , Nieznany, Nieznany Nieznany.

Młyn nad jeziorem
Paul Gabriël, Młyn nad jeziorem, ok. 1860, olej na płótnie, Rijksmuseum, Amsterdam, domena publiczna

Ćwiczenie 1.1

Ćwiczenie 1.2
Oto „biograﬁa” Antka rozsypana w punktach. Profesor Aleksander Wit Labuda nazywa je
„epizodami o charakterze wydarzeniowym” (A.W. Labuda, Studium o „Antku” Prusa. Recepcja,
konstrukcja, konteksty, Wrocław 1982).
Śpi w kolebce, a po narodzinach siostry przenosi się na ławę.



Przeprawia się za Wisłę, ogląda wiatrak, wraca do wsi.



Chodzi do wiejskiej szkoły, ale z powodu braku pieniędzy przerywa naukę i wraca do
zajęć przy domu.



Pasie świnie, ale bardziej jego uwagę przyciąga wiatrak za Wisłą.



Pozostaje w rodzinnej chacie, jest roztargniony i, choć wykonuje gospodarskie
prace, stale rzeźbi.



Dzięki kumowi Andrzejowi dostaje się na naukę do kowala.



Opuszcza dom i wyrusza szukać pracy.



Przerasta umiejętnościami mistrza i wraca do domu.



Pomaga przy gospodarce, ale ciągle struga ﬁgurki, które skupuje od niego wiejski
szynkarz Mordka.



Struga wiatraki, drabiny, płoty.



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.3

Ćwiczenie 1.4
Na podstawie tekstu i ułożonych punktów wyjaśnij, co to jest epizod.
samodzielne zdarzenie



która buduje w utworze tło



epizod –



lub geograﬁczne



społeczne, historyczne



lub sytuacja,



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.5
Wskaż przełomowy moment w życiu Antka. Uzasadnij jego znaczenie dla Antka i innych
bohaterów.
Ćwiczenie 1.6
Opisz zwyczaje i warunki materialne społeczności, w której żył Antek. Sporządź notatkę
w tabeli.
Ćwiczenie 1.7
Uzasadnij, dlaczego matka nazwała Antka odmieńcem. Posłuż się cytatami. Wpleć je we
własne zdania.
Ćwiczenie 2.1
Wyjaśnij, co oznacza powiedzenie: słoma ci z butów wystaje. W jakim słowniku znajdziesz
jego wyjaśnienie?

Ćwiczenie 2.2
Uzasadnij przykładami z tekstu i własnymi spostrzeżeniami określenie nauczyciela: „wielmożny
pan, któremu słoma wyglądała z dziurawych butów”.
Ćwiczenie 2.3
Ćwiczenie 2.4
Wskaż, kto i jak marnował Antkowe talenty.
nauczyciel

brak umiejętności, niezorganizowanie
pracy, zazdrość

kowal

nietraﬁone rady, niedopilnowanie, brak
reakcji na jałowość zajęć u kowala

matka

ignorancja, brak wiedzy i umiejętności,
wykorzystywanie dziecka, brak
kompetencji, bicie, zacofanie

kum Andrzej

zarabianie na talencie chłopca bez
troski o jego rozwój, brak komunikatu
o talencie

Mordka

niedostrzeżenie talentu, brak reakcji na
jałowość zajęć u kowala,
nieegzekwowanie prawa do bezpłatnej
nauki

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.5
Utwór Prusa wywołuje skrajne emocje: wzruszenie, smutek, żal, złość, śmiech. Wypisz: co
śmieszy? co wzrusza? co złości?
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

W szkole...

Wiejska szkoła
Edward Lamson Henry, Wiejska szkoła, 1890, olej na płótnie, Yale University Art Gallery, domena publiczna

Ćwiczenie 3.1
Opisz szkołę przedstawioną na obrazie Edwarda Lamsona Henry’ego. Zwróć uwagę na postaci
uczniów i nauczycielki.
Ćwiczenie 3.2
Czy obraz Henry’ego mógłby być ilustracją do Antka? Odpowiedź uzasadnij.
Ćwiczenie 4
Zgromadźcie jak najwięcej tytułów tekstów kultury, w których pojawia się motyw szkoły.
Przedyskutujcie różnice w ukazywaniu uczniów i warunków nauki.

Zostać człowiekiem wielkim...
Bolesław Prus sam przez długi czas był nauczycielem. We wspomnieniach pojawia się jako
człowiek ciepły i serdeczny. Często, przechadzając się ulicami Warszawy, częstował dzieci

cukierkami. Przystawał na krótkie pogawędki, interesował się losem najbiedniejszych.
Dostrzegał ważność pracy nad sobą. Stworzył nawet swoisty kodeks kształcenia charakteru.
Oto niektóre z jego zapisków:
„Poświęcenie dla osób ukochanych. Wspieranie nieszczęśliwych. Panowanie rozumu
i serca nad instynktami i nałogami. Doskonalenie siebie i innych […]. Skromność
i bezinteresowność […]. Wypełnianie obowiązków, aż do poświęcenia”.
(Zob. K. Tokarzówna, St. Fita, Bolesław Prus 1847–1912. Kalendarz życia i twórczości,
Warszawa 1969, s. 80.)
Ćwiczenie 5
Komentując swoje – wymienione wyżej – postanowienia, Bolesław Prus pisał także: „bylem
tylko wykonał wszystkie moje zamiary, to będę mógł zostać człowiekiem wielkim”.
Co w twoim życiu sprawia, że „będziesz mógł zostać człowiekiem wielkim”? Stwórz osobiste
dossier. Pochwal się sobą.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Szkolne prawa
Ćwiczenie 6
Przeczytaj swoje prawa zapisane w statucie twojej szkoły. Wybierz z nich trzy – twoim
zdaniem – najważniejsze. Zanotuj je i uzasadnij swój wybór sześcioma zdaniami.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Na stronie „Jak reagować” sprawdź, co możesz zrobić, gdy jesteś świadkiem stosowania
przemocy wobec dzieci. Ty też reaguj!

Ćwiczenie 8
Powiedz, kto w szkole jest twoim rzecznikiem. Pamiętaj, że możesz się zwrócić nie tylko do
rzecznika praw ucznia w twojej szkole! Rzecznikiem jest także pan Marek Michalak. Odwiedź
jego stronę: link. Przeczytaj, czym się zajmuje i powiedz, co w jego działaniach zasługuje na
szacunek.

Ćwiczenie 9
Polski pisarz Janusz Korczak napisał w imieniu dzieci prośby do rodziców. Zrób z nich prezent
swoim rodzicom. Wskaż te, które są dla ciebie szczególnie ważne.
1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się
domagam. To tylko próba sił z mojej strony.
2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.
3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest
to jeszcze w ogóle możliwe.
4. Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio
dorosłą.
5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele
bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych
i nieprzyjemnych.
7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu
wartości.
8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem,
lecz twoja miażdżąca przewaga!
9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by
przyciągnąć twoją uwagę.
10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.
11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego
wszystkiego nie wychodzi.

12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze
się rozumiemy.
13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do
kłamstwa.
14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.
15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić
cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do
zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę
umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób
na życie, więc przymknij na to oczy.
19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym
galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
20. Nie bój się miłości. Nigdy.

Zadaniowo

Ćwiczenie 10
Napisz biograﬁę Antka.

Uzupełnij

Ćwiczenie 11
Jak dziś „dobrzy ludzie” mogliby pomóc takiemu dziecku jak Antek? Stwórz krótki plan rozwoju
jego kariery. Wskaż konkretne instytucje w twojej okolicy (muzea, szkoły, miejsca rozwijania
zainteresowań itp.), które pomogłyby Antkowi w realizacji jego pasji.
Ćwiczenie 12
W kontekście omówionego utworu zinterpretuj mo o lekcji. Wykorzystaj formę eseju.
Ćwiczenie 13
Na podstawie ﬁlmu Oliver Twist, Antka Bolesława Prusa oraz innych, samodzielnie wybranych
tekstów kultury napisz pracę na temat postaci dziecka w kulturze. Praca powinna liczyć co
najmniej 250 słów.
Ćwiczenie 14.1
Stwórz 10-punktowy zbiór obowiązków ucznia.
Ćwiczenie 14.2
Stwórz 10-punktowy zbiór obowiązków nauczyciela.
Ćwiczenie 14.3
Stwórz 10-punktowy zbiór praw nauczyciela.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Obrazy wszystkiego

pixabay, licencja: CC 0

Pozytywistyczne nowele zaskakują bogactwem tematów. Mówią o kamizelkach,
katarynkach, książkach i jedzeniu. O mieszkaniach, warsztatach, podwórkach, ulicach,
placach… O aniołach, latarnikach, dzieciach, zakochanych… O przemijaniu,
nieuchronności losu, miłości, władzy, śmierci… O czym jeszcze?
Już wiesz
1) Przypomnij sobie deﬁnicję noweli.
2) Obejrzyj ﬁlm Slumdog. Milioner z ulicy w reżyserii Danny’ego Boyle’a (2008).

Janko Muzykant
Przeczytaj nowelę Henryka Sienkiewicza pt. Janko Muzykant.

Chłopiec grający na skrzypcach
Frans Hals, Chłopiec grający na skrzypcach, ok. 1625, olej na desce, kolekcja prywatna, domena publiczna

Ćwiczenie 1.1
Nazwij emocje, jakie wywołała w tobie lektura noweli Sienkiewicza.
Ćwiczenie 1.2
Wymień bohaterów przeczytanego tekstu. Każdego scharakteryzuj jednym zdaniem złożonym.
Ćwiczenie 1.3

Ćwiczenie 1.4
Ułóż wydarzenia w odpowiedniej kolejności.
Powrót właścicieli dworu.



Narodziny wątłego i słabowitego dziecka.



Chrzest.



Skrzypce w karczmie.



Nasłuchiwanie świata.



Nieludzka kara.



Niezwykła noc.



Wyjątkowa śmierć.



Złe opinie ludzi.



Zagubienie chłopca.



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.5
Wyjaśnij, na czym polegała niezwykłość nocy, o której mowa w planie ramowym. Zredaguj
krótką notatkę.

Ćwiczenie 1.6
Zaprotestuj przeciwko karze wymierzonej chłopcu. Sformułuj kilka argumentów. Wejdź w rolę
adwokata. Zapisz jego mowę.

Uzupełnij

Ćwiczenie 1.7
Napisz, jak Janek odbierał świat, który był dla niego „głosów zbieraniem”. Pisz w 1 os. l. poj.
Użyj formy monologu wewnętrznego.

Uzupełnij

Ćwiczenie 1.8
Podaj kilka przykładów niesprawiedliwości panującej w świecie opisanym przez Sienkiewicza.
Ćwiczenie 1.9
Wypisz skojarzenia, jakie po przeczytaniu noweli Sienkiewicza wywołują w tobie skrzypce.

Uzupełnij

Ćwiczenie 1.10
Poinformuj o wydarzeniach, o których mówi nowela Sienkiewicza:
w stylu policyjnej kroniki,
emocjonalnie.

Miłosierdzie gminy
Przeczytaj nowelę Marii Konopnickiej pt. Miłosierdzie gminy: link.

Stary żebrak
David Teniers II, Stary żebrak, olej na płótnie, Uniwersytet w Oxfordzie, domena publiczna

Ćwiczenie 2.1
Nazwij emocje, jakie wywołuje tematyka noweli.

Ćwiczenie 2.2
Określ postawę narratora.
Ćwiczenie 2.3
Posiłkując się cytatami i własnymi spostrzeżeniami, określ jak najdokładniej czas i miejsce
akcji. Podaj cechy miejsc opisanych w noweli.
Ćwiczenie 2.4
Określ bohatera zbiorowego noweli. Wypunktuj jego cechy.
Odwołując się do obejrzanego przed lekcją ﬁlmu Slumdog. Milioner z ulicy, a także do
utworu Marii Konopnickiej, wykonaj zadania:
Ćwiczenie 3.1
Wyjaśnij, dlaczego ﬁlm i nowela mogą być poddane podobnym wartościowaniom. Omów,
jakie to wartościowania.
Ćwiczenie 3.2
Opowiedz, co wzbudza twój podziw, czyja postawa jest ci bliższa: Jamala czy Salima.
Ćwiczenie 3.3
Nazwij – w kontekście obu utworów – różne rodzaje przemocy. Poddaj ocenie działania ludzi.
Ćwiczenie 3.4
Rozważ, jakie skłonności ludzkiej natury piętnują ﬁlm i nowela.

Współczesne problemy
Handel ludźmi
Wskazówka



Na stronach Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (zakładka: „Prewencja
i proﬁlaktyka”) znaleźć można bardzo ciekawy materiał dotyczący handlu ludźmi,
opracowany na podstawie dokumentów prawnych i konspektu szczecińskiej
prokuratury. Nowela Konopnickiej może stać się przyczynkiem jedynie do dyskusji
(lekcji) o istotnym problemie naszych czasów, o przestępstwie, którego oﬁarą może stać
się hipotetycznie każdy z uczniów. Po wykorzystaniu tych materiałów XIX‐wieczna
literatura nabiera charakteru bardziej współczesnego, broni się przed zarzutami
anachronizmu i wyczerpania.
Ćwiczenie 4.1
Zgromadźcie informacje na temat handlu ludźmi.
Ćwiczenie 4.2
Przygotujcie plakat informacyjny na temat handlu ludźmi. Skoncentrujcie go wokół haseł: Kto?
Dlaczego? Kiedy? Jak?. Ustosunkujcie się m.in. do następujących pytań:
Kto może stać się oﬁarą handlu ludźmi?
Co może zrobić osoba, która stała się oﬁarą handlu ludźmi?
Jak sobie pomóc? Do kogo zwrócić się, będąc w kraju, będąc za granicą?
Jak unikać tego rodzaju zagrożeń?

Zadaniowo

Ćwiczenie 5
Podaj cechy gatunkowe noweli, a następnie wykaż, że Janko Muzykant oraz Miłosierdzie

gminy to nowele.
Ćwiczenie 6
Zredaguj dłuższą notatkę na temat „Palące problemy doby pozytywizmu oczami pisarzy”.
Odwołaj się do wybranych tekstów literackich.
Ćwiczenie 7
Przeszukaj zasoby internetowe. Przejrzyj albumy z XIX-wiecznym malarstwem realistycznym.
Wybierz kilka obrazów, które mogłyby stać się ilustracją treści podjętych w tym module.
Uzasadnij wybór.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Dwa światy

Warszawa, XIX wiek
LOC, domena publiczna

Gdy patrzy się przez okno, można dojrzeć: przejeżdżające tramwaje, traktory orzące ziemię,
lecące ptaki, szczyty gór, taﬂe jeziora, nurt rzeki, zabytki metropolii, wiejskie chaty. Można
dostrzec ludzi – śpieszących się, zatroskanych, roześmianych. Jaki świat ty widzisz za
oknem? Czujesz się jego częścią? Czy drażni cię jego istnienie?
Już wiesz
1) Zgromadź wiedzę na temat tytułów arystokratycznych.
2) Poszukaj informacji o współczesnej polskiej arystokracji, szczególnie o młodych
ludziach. Jakie mają wykształcenie, plany, możliwości. Do czego zobowiązuje
arystokratyczny rodowód? Czy twoim zdaniem pochodzenie może ułatwić czy utrudnić
dokonywanie życiowych wyborów?

Świat arystokracji i świat ludzi zwykłych
Bolesław Prus

“

Lalka
Ciekawym zjawiskiem była dusza panny Izabeli.
Gdyby ją kto szczerze zapytał: czym jest świat, a czym ona sama?
niezawodnie odpowiedziałaby, że świat jest zaczarowanym ogrodem,
napełnionym czarodziejskimi zamkami, a ona — boginią czy nimfą
uwięzioną w formy cielesne.
Panna Izabela od kolebki żyła w świecie pięknym i nie tylko
nadludzkim, ale — nadnaturalnym. Sypiała w puchach, odziewała się
w jedwabie i hafty, siadała na rzeźbionych i wyściełanych hebanach
lub palisandrach, piła z kryształów, jadała ze sreber i porcelany
kosztownej jak złoto.
Dla niej nie istniały pory roku, tylko wiekuista wiosna, pełna
łagodnego światła, żywych kwiatów i woni. Nie istniały pory dnia,
gdyż nieraz przez całe miesiące kładła się spać o ósmej rano, a jadała
obiad o drugiej po północy. Nie istniały różnice położeń
jeograﬁcznych, gdyż w Paryżu, Wiedniu, Rzymie, Berlinie czy
Londynie znajdowali się ci sami ludzie, te same obyczaje, te same
sprzęty, a nawet te same potrawy: zupy z wodorostów Oceanu
Spokojnego, ostrygi z Morza Północnego, ryby z Atlantyku albo
z Morza Śródziemnego, zwierzyna ze wszystkich krajów, owoce ze
wszystkich części świata. Dla niej nie istniała nawet siła ciężkości,
gdyż krzesła jej podsuwano, talerze podawano, ją samą na ulicy
wieziono, na schody wprowadzano, na góry wnoszono.
Woalka chroniła ją od wiatru, kareta od deszczu, sobole od zimna,
parasolka i rękawiczki od słońca. I tak żyła z dnia na dzień, z miesiąca
na miesiąc, z roku na rok, wyższa nad ludzi, a nawet nad prawa
natury. Dwa razy spotkała ją straszna burza, raz w Alpach, drugi — na
Morzu Śródziemnym. Truchleli najodważniejsi, ale panna Izabela ze
śmiechem przysłuchiwała się łoskotowi druzgotanych skał
i trzeszczeniu okrętu, ani przypuszczając możliwości
niebezpieczeństwa. Natura urządziła dla niej piękne widowisko
z piorunów, kamieni i morskiego odmętu, jak w innym czasie
pokazała jej księżyc nad Jeziorem Genewskim albo nad wodospadem

Renu rozdarła chmury, które zakrywały słońce. To samo przecie
robią co dzień maszyniści teatrów i nawet w zdenerwowanych
damach nie wywołują obawy.
Ten świat wiecznej wiosny, gdzie szeleściły jedwabie, rosły tylko
rzeźbione drzewa, a glina pokrywała się artystycznymi malowidłami,
ten świat miał swoją specjalną ludność. Właściwymi jego
mieszkańcami były księżniczki i książęta, hrabianki i hrabiowie,
tudzież bardzo stara i majętna szlachta obojej płci. Znajdowały się tam
jeszcze damy zamężne i panowie żonaci w charakterze gospodarzy
domów, matrony strzegące wykwintnego obejścia i dobrych
obyczajów i starzy panowie, którzy zasiadali na pierwszych miejscach
przy stole, oświadczali młodzież, błogosławili ją i grywali w karty. Byli
też biskupi, wizerunki Boga na ziemi, wysocy urzędnicy, których
obecność zabezpieczała świat od nieporządków społecznych
i trzęsienia ziemi, a nareszcie dzieci, małe cherubiny, zesłane z nieba
po to, ażeby starsi mogli urządzać kinderbale.
Wśród stałej ludności zaczarowanego świata ukazywał się od czasu do
czasu zwykły śmiertelnik, który na skrzydłach reputacji potraﬁł wzbić
się aż do szczytów Olimpu. Zwykle bywał nim jakiś inżynier, który
łączył oceany albo wiercił czy też budował Alpy. Był jakiś kapitan,
który w walce z dzikimi stracił swoją kompanię, a sam okryty ranami
ocalał dzięki miłości murzyńskiej księżniczki. Był podróżnik, który
podobno odkrył nową część świata, rozbił się z okrętem na bezludnej
wyspie i bodaj czy nie kosztował ludzkiego mięsa. Bywali tam
wreszcie sławni malarze, a nade wszystko natchnieni poeci, którzy
w sztambuchach hrabianek pisywali ładne wiersze, mogli kochać się
bez nadziei i uwieczniać wdzięki swoich okrutnych bogiń naprzód
w gazetach, a następnie w oddzielnych tomikach [...].
Cała ta ludność, między którą ostrożnie przesuwali się wygalonowani
lokaje, damy do towarzystwa, ubogie kuzynki i łaknący wyższych
posad kuzyni, cała ta ludność obchodziła wieczne święto.
Od południa składano sobie i oddawano wizyty i rewizyty albo
zjeżdżano się w magazynach. Ku wieczorowi bawiono się przed

obiadem, w czasie obiadu i po obiedzie. Potem jechano na koncert
lub do teatru, ażeby tam zobaczyć inny sztuczny świat, gdzie
bohaterowie rzadko kiedy jedzą i pracują, ale za to wciąż gadają sami
do siebie — gdzie niewierność kobiet staje się źródłem wielkich
katastrof i gdzie kochanek, zabity przez męża w piątym akcie, na
drugi dzień zmartwychwstaje w pierwszym akcie, ażeby popełniać te
same błędy i gadać do siebie, nie będąc słyszanym przez osoby obok
stojące. Po wyjściu z teatru znowu zbierano się w salonach, gdzie
służba roznosiła zimne i gorące napoje, najęci artyści śpiewali, młode
mężatki słuchały opowiadań porąbanego kapitana o murzyńskiej
księżniczce, panny rozmawiały z poetami o powinowactwie dusz,
starsi panowie wykładali inżynierom swoje poglądy na inżynierię,
a damy w średnim wieku półsłówkami i spojrzeniami walczyły między
sobą o podróżnika, który jadł ludzkie mięso. Potem zasiadano do
kolacji, gdzie usta jadły, żołądki trawiły, a buciki rozmawiały
o uczuciach lodowatych serc i marzeniach głów niezawrotnych.
A potem — rozjeżdżano się, ażeby w śnie rzeczywistym nabrać sił do
snu życia. Poza tym czarodziejskim był jeszcze inny świat —
zwyczajny.
O jego istnieniu wiedziała panna Izabela i nawet lubiła mu się
przypatrywać z okna karety, wagonu albo z własnego mieszkania.
W takich ramach i z takiej odległości wydawał on się jej malowniczym
i nawet sympatycznym. Widywała rolników powoli orzących ziemię
— duże fury ciągnione przez chudą szkapę — roznosicieli owoców
i jarzyn — starca, który tłukł kamienie na szosie — posłańców idących
gdzieś z pośpiechem — ładne i natrętne kwiaciarki — rodzinę złożoną
z ojca, bardzo otyłej matki i czworga dzieci, parami trzymających się
za ręce — eleganta niższej sfery, który jechał dorożką i rozpierał się
w sposób bardzo zabawny — czasem pogrzeb. I mówiła sobie, że
tamten świat, choć niższy, jest ładny; jest nawet ładniejszy od
obrazów rodzajowych, gdyż porusza się i zmienia co chwilę.
I jeszcze wiedziała panna Izabela, że jak w oranżeriach rosną kwiaty,
a w winnicach winogrona, tak w tamtym, niższym świecie, wyrastają

rzeczy jej potrzebne. Stamtąd pochodzi jej wierny Mikołaj i Anusia,
tam robią rzeźbione fotele, porcelany, kryształy i ﬁranki, tam rodzą
się froterzy, tapicerowie, ogrodnicy i panny szyjące suknie. Będąc raz
w magazynie kazała zaprowadzić się do szwalni i bardzo ciekawym
wydał się jej widok kilkudziesięciu pracownic, które krajały,
fastrygowały i układały na formach fałdy ubrań. Była pewna, że robi
im to wielką przyjemność, ponieważ te panny, które brały jej miarę
albo przymierzały suknie, były zawsze uśmiechnięte i bardzo
zainteresowane tym, ażeby strój leżał na niej dobrze.
I jeszcze wiedziała panna Izabela, że na tamtym, zwyczajnym świecie
traﬁają się ludzie nieszczęśliwi. Więc każdemu ubogiemu, o ile
spotkał ją, kazała dawać po kilka złotych; raz, spotkawszy mizerną
matkę z bladym jak wosk dzieckiem przy piersi, oddała jej bransoletę,
a brudne, żebrzące dzieci obdarzała cukierkami i całowała
z pobożnym uczuciem. Zdawało się jej, że w którymś z tych biedaków,
a może w każdym, jest utajony Chrystus, który zastąpił jej drogę,
ażeby dać okazję do spełnienia dobrego czynu.
W ogóle dla ludzi z niższego świata miała serce życzliwe.
Przychodziły jej na myśl słowa Pisma świętego: „W pocie czoła
pracować będziesz.”. Widocznie popełnili oni jakiś ciężki grzech,
skoro skazano ich na pracę; ależ tacy jak ona aniołowie nie mogli nie
ubolewać nad ich losem. Tacy jak ona, dla której największą pracą
było dotknięcie elektrycznego dzwonka albo wydanie rozkazu.
Raz tylko niższy świat zrobił na niej potężne wrażenie.
Pewnego dnia, we Francji, zwiedzała fabrykę żelazną. Zjeżdżając
z góry, w okolicy pełnej lasów i łąk, pod szaﬁrowym niebem zobaczyła
otchłań wypełnioną obłokami czarnych dymów i białych par
i usłyszała głuchy łoskot, zgrzyt i sapanie machin. Potem widziała
piece, jak wieże średniowiecznych zamków, dyszące płomieniami —
potężne koła, które obracały się z szybkością błyskawic — wielkie
rusztowania, które same toczyły się po szynach — strumienie
rozpalonego do białości żelaza i półnagich robotników, jak spiżowe
posągi, o ponurych wejrzeniach. Ponad tym wszystkim — krwawa

łuna, warczenie kół, jęki miechów, grzmot młotów i niecierpliwe
oddechy kotłów, a pod stopami dreszcz wylęknionej ziemi.
Wtedy zdało się jej, że z wyżyn szczęśliwego Olimpu zstąpiła do
beznadziejnej otchłani Wulkana, gdzie cyklopowie kują pioruny
mogące zdruzgotać sam Olimp. Przyszły jej na myśl legendy
o zbuntowanych olbrzymach, o końcu tego pięknego świata,
w którym przebywała, i pierwszy raz w życiu ją, boginię, przed którą
gięli się marszałkowie i senatorzy, zdjęła trwoga.
— To są straszni ludzie, papo… — szepnęła do ojca.
Bolesław Prus, Lalka.

Ćwiczenie 1.1
Jakie odczucia wywołuje powyższy opis? Uzasadnij.
Ćwiczenie 1.2
Nazwij dwa światy opisane we fragmencie. O jakich warstwach społecznych mowa? Jakie są
ich „znaki szczególne”?
Ćwiczenie 1.3
Narrator mówi: „rozjeżdżano się, ażeby w śnie rzeczywistym nabrać sił do snu życia”. Wyjaśnij,
jak rozumiesz to zdanie.
Ćwiczenie 1.4
Przypomnij sobie fragmenty powieści poświęcone Izabeli Łęckiej i Stanisławowi Wokulskiemu.
Przygotuj dziennik prezentujący Stanisława i ukochaną Wokulskiego. Uwzględnij m.in.:
pochodzenie, zajęcia, spotkania, wyobrażenia, ubiór, przyzwyczajenia, miłość, przedmioty,
wyjazdy.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.5
Wyjaśnij, dlaczego słowa: „brudne, żebrzące dzieci obdarzała cukierkami i całowała
z pobożnym uczuciem”, nie charakteryzują bohaterki pozytywnie.
Ćwiczenie 1.6
Olga Tokarczuk pisze: „Są dwie Izabele – jedna opowiadana przez narratora, druga postrzegana
przez Wokulskiego. Zaufanie czytelnika do wszechwiedzącego narratora jest zupełne,
zwłaszcza że percepcja Wokulskiego pozostawia wiele do życzenia, czasami bywa pełna
egzaltacji, czasami powierzchowna, lecz nigdy nie wydaje się dość rzetelna”.
Przedstaw Izabelę na dwa sposoby:
chłodnym okiem narratora; zgodnie z metodą realizmu;
emocjonalnym okiem Wokulskiego.
Ćwiczenie 1.7
Izabela bywa określana mianem bohaterki bowarystycznej. Odwołując się do znajomości całej
lektury, wyjaśnij, jak rozumiesz to określenie. Poniższe pytania zasugerują istotne cechy
bowaryzmu:
czego pragnęła?
czego oczekiwała?
o czym myślała?
jak traktowała ludzi?
czy znalazła zaspokojenie?
jaki był jej stosunek do Wokulskiego?
Dla Izabeli „nie istniały różnice położeń jeograﬁcznych, gdyż w Paryżu, Wiedniu, Rzymie,
Berlinie czy Londynie znajdowali się ci sami ludzie, te same obyczaje”. Niezależnie od

położenia geograﬁcznego i pochodzenia człowieka możemy obserwować określone reguły
postępowania i wartości, które zebrane razem tworzą odrębne etosy. Maria Ossowska pisze
o trzech systemach kulturowych, które daje się ująć w odrębne porządki kodeksów:
rycersko‐szlacheckiego,
mieszczańskiego,
ludowego.
W Lalce widzimy arystokrację, realizującą założenia etosu rycerskiego, i mieszczaństwo,
deﬁniujące się względem własnego kodeksu.
Deﬁnicja: Ethos/etos
z greckiego charakter, zwyczaj – to zespół kryteriów, ideałów, zbiór zasad i prawideł,
charakteryzujących określoną grupę społeczną, naród, ideologię. Wartości te składają się
na wzorce zachowań społeczeństw bądź system wartości jednostki (np. rycerz). Etos to
więc zespół norm, wzorzec do naśladowania, przedmiot aspiracji.
Ćwiczenie 2.1

Ćwiczenie 2.2
Na podstawie powyższych informacji i lektury całej Lalki przyporządkuj poszczególne
wyrażenia do określonych etosów.
WARUNKI ETHOSU RYCERSKIEGO
KULT RODZINY
KULT PIENIĄDZA
WARUNKI ETHOSU MIESZCZAŃSKIEGO

SPRZECZNOŚĆ, NIESTAŁOŚĆ
OPIEKA
POTRZEBA DEMOKRATYZMU
ZAZDROŚĆ
ODWAGA I MĘSTWO
POŚREDNIOŚĆ POZYCJI
OSZCZĘDNOŚĆ
SZLACHECKIE POCHODZENIE
POKOJOWOŚĆ
GWARANTUJĄCA
STABILIZACJĘ
WSZECHSTRONNE
WYKSZTAŁCENIE
SŁAWA
WYGLĄD – NIESKAZITELNOŚĆ
URODY, SPRAWNOŚĆ
FIZYCZNA
SZACUNEK DLA HIERARCHII
SPOŁECZNEJ
NIEWRAŻLIWOŚĆ NA PIĘKNO
I SZTUKĘ
UMIŁOWANIE POSPOLITOŚCI
WIERNOŚĆ

POGARDA DLA PRACY
HOJNOŚĆ
MIŁOŚĆ WYJĄTKOWA,
TAJEMNICZA
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Dwa światy oczami Aleksandra Gierymskiego

Piaskarze
Aleksander Gierymski, Piaskarze, 1887, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna

W altanie
Aleksander Gierymski, W altanie, 1882, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna

Ćwiczenie 3.1
Opisz oba obrazy Aleksandra Gierymskiego, akcentując podział na dwa światy:
arystokratyczny oraz ludzi pracy. Zwróć uwagę na różnice w obrazowaniu odmiennych
rzeczywistości (kolor, kompozycja itd.)
Ćwiczenie 3.2
Czy obraz Gierymskiego W altanie mógłby być ilustracją do Lalki Prusa? Omów podobieństwa,
jakie dostrzegasz pomiędzy tymi tekstami kultury.

Teatr uczy nas żyć

“

Zbigniew Wodecki

Teatr uczy nas żyć
Patrz
Oto teatr, przyszedłeś boś chciał

Bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej...
Bo wiadomo, kto gra,
Z kogo śmiech, nad kim łza
I że nic się nie stanie naprawdę...
Nam
Wolno rolę odegrać i wyjść,
Nie musimy zabierać jej w życie,
Mylić jawy i snu.
To jest teatr i tu
Kłamstwo swoje granice zna, bo...!
...Ten Teatr
Ten tam obok nas
Nie zna granic patosu ni blagi
Triumfuje Tartuffe Oklaskuje kto żyw
Nikt o królu nie krzyknie, że nagi.
Lecz
Co jest grane, czy dramat czy skecz.
Czy tragedia,czy farsa – któż zbada?
Wiemy, jak mało kto,
Że odróżnia je to,
W której chwili kurtyna, kurtyna opada, kurtyna opada...
Teatr
Uczy nas żyć,
Życie nas uczy udawać.
Teatr Wielka to sprawa – Patrz – słuchaj,
Najlepiej – graj!
Ćwiczenie 4.1
Wyjaśnij, dlaczego „teatr uczy nas żyć, a życie nas uczy udawać”.

Ćwiczenie 4.2
Napisz (w formie wpisu na blogu) wypowiedź o wstydzie z powodu założenia maski
w codziennym życiu.
Ćwiczenie 4.3
Czy ten utwór może stać się kontekstem do lekcji o Izabeli i jej warstwie społecznej?
Uzasadnij, podając co najmniej pięć argumentów.

Zadaniowo
Ćwiczenie 5.1
Wybierz po dwie cechy z każdego etosu zasługujące – twoim zdaniem – na uwagę i szacunek.
Uzasadnij wybór. Podaj argumenty.
Ćwiczenie 5.2
Izabela Łęcka to przykład osoby „bardzo często spotykanej” (jak pisał Prus) w otaczającej cię
rzeczywistości czy papierowa bohaterka nieprawdopodobna życiowo? Napisz rozprawkę,
odwołując się do Lalki Bolesława Prusa. Praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.
Ćwiczenie 5.3
Izabela twierdziła, że praca jest karą za grzechy. Joseph Conrad powiedział natomiast: „Tylko
praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to,
na co wyglądamy”. Zaprezentuj własne stanowisko, odwołując się do zacytowanych tu
przekonań oraz wybranych tekstów kultury. Napisz rozprawkę liczącą nie mniej niż 300 słów.
Ćwiczenie 5.4
Zaprezentuj osoby pracujące w Lalce. Ułóż w tym celu stosowną tabelę. Zaproponuj
klasyﬁkacje.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Grossmu er i Napoleon

Rynek Starego Miasta w Warszawie, ok. 1882-1888
domena publiczna

Lalka zachęca do badań nad codziennością. Przez badaczy nazywana najlepszą polską
powieścią – ciągle poddawana omówieniom – odkrywa przed czytelnikiem tajemnice
ludzkiej psychiki i rytuały codziennego życia. Daje się ją czytać przez pryzmat bardzo
popularnych dziś koncepcji tzw. antropologii kultury. Można ją wzbogacać m.in.
ustaleniami Abrahama Maslowa o hierarchii naturalnych potrzeb ludzkich lub teorią
podświadomości Zygmunta Freuda.
W tej perspektywie narrator Lalki Bolesława Prusa pełni rolę szczególną – uczonego,
badacza, reportera; antropologowie kultury mówią: „uczonego raportującego”. Dzięki temu
życie codzienne powieściowych bohaterów staje się najbogatszą i najcenniejszą materią
obrazowania literackiego.
W Lalce obserwujemy setki wspaniałych scen, ukazujących krzątanie się subiektów
i kaprysy kundmanów, wielkopiątkowe uroczystości kościelne z kwestującymi
arystokratkami, dziewczyną uliczną i matką z dzieckiem, mamy przyjęcia w salonach
wyższych sfer, spektakle teatralne, wybryki studenckie itd.
W kupieckiej rodzinie Minclów, którą symbolizuje Grossmutter, codzienność jawi się jako
„wieczne trwanie”, określona powtarzalność, dająca poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji,
w myśl sentencji, że „życie składa się z drobiazgów”. Model ten realizuje również subiekt
Ignacy Rzecki, ale jego prawdziwe potrzeby i marzenia wychodzą daleko poza

powszedniość, w stronę idei wolności i sprawiedliwości, upostaciowanej przez
Napoleona…
Już wiesz
1) Przeczytaj fragment Lalki zamieszczony w lekcji.
2) Przestudiuj mapę współczesnej Warszawy.
Znajdź ulicę Krakowskie Przedmieście.
Sprawdź skąd i dokąd ona prowadzi.
Wymień ważne budynki, które zostały wzdłuż niej usytuowane.
3) Na podstawie zebranych w pierwszym zadaniu informacji określ znaczenie, jakie ma
ul. Krakowskie Przedmieście dziś i jakie mogła mieć kiedyś.
4) Zbierz informacje na temat rytuałów. Dowiedz się, czym są. Podaj przykłady.
5) Pomyśl o czynnościach, które wykonujesz na co dzień i w dni świąteczne. Odpowiedz
na pytania:
Jakie rytuały wpisane są w twoją codzienność?
Dlaczego rytuał porządkuje czas i czynności?

Firma J. Mincel i S. Wokulski

“

Bolesław Prus

Lalka
Tom I
I. Jak wygląda ﬁrma J. Mincel i S. Wokulski przez szkło butelek?
W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem
san‐stefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej
wojny, warszawscy kupcy tudzież inteligencja pewnej okolicy
Krakowskiego Przedmieścia niemniej gorąco interesowała się
przyszłością galanteryjnego sklepu pod ﬁrmą J. Mincel i S. Wokulski.

W renomowanej jadłodajni, gdzie na wieczorną przekąskę zbierali się
właściciele składów bielizny i składów win, fabrykanci powozów
i kapeluszy, poważni ojcowie rodzin, utrzymujący się z własnych
funduszów, i posiadacze kamienic bez zajęcia, równie dużo mówiono
o uzbrojeniach Anglii, jak o ﬁrmie J. Mincel i S. Wokulski. Zatopieni
w kłębach dymu cygar i pochyleni nad butelkami z ciemnego szkła
obywatele tej dzielnicy, jedni zakładali się o wygranę lub przegranę
Anglii, drudzy o bankructwo Wokulskiego; jedni nazywali geniuszem
Bismarcka, drudzy – awanturnikiem Wokulskiego; jedni krytykowali
postępowanie prezydenta MacMahona, inni twierdzili, że Wokulski
jest zdecydowanym wariatem, jeżeli nie czymś gorszym…
Pan Deklewski, fabrykant powozów, który majątek i stanowisko
zawdzięczał wytrwałej pracy w jednym fachu, tudzież radca
Węgrowicz, który od dwudziestu lat był członkiem‐opiekunem
jednego i tego samego Towarzystwa Dobroczynności, znali S.
Wokulskiego najdawniej i najgłośniej przepowiadali mu ruinę. – Na
ruinie bowiem i niewypłacalności – mówił pan Deklewski – musi
skończyć człowiek, który nie pilnuje się jednego fachu i nie umie
uszanować darów łaskawej fortuny. – Zaś radca Węgrowicz, po każdej
również głębokiej sentencji swego przyjaciela, dodawał:
– Wariat! wariat!… Awanturnik!… Józiu, przynieś no jeszcze piwa.
A która to butelka?
– Szósta, panie radco. Służę piorunem!… – odpowiadał Józio.
– Już szósta?… Jak ten czas leci!… Wariat! wariat! – mruczał radca
Węgrowicz.
Dla osób posilających się w tej co radca jadłodajni, dla jej właściciela,
subiektów i chłopców przyczyny klęsk mających paść na S.
Wokulskiego i jego sklep galanteryjny były tak jasne, jak gazowe
płomyki oświetlające zakład. Przyczyny te tkwiły w niespokojnym
charakterze, w awanturniczym życiu, zresztą w najświeższym
postępku człowieka, który mając w ręku pewny kawałek chleba

i możność uczęszczania do tej oto tak przyzwoitej restauracji,
dobrowolnie wyrzekł się restauracji, sklep zostawił na Opatrzności
boskiej, a sam z całą gotówką odziedziczoną po żonie pojechał na
turecką wojnę robić majątek.
– A może go i zrobi… Dostawy dla wojska to gruby interes – wtrącił
pan Szprot, ajent handlowy, który bywał tu rzadkim gościem.
– Nic nie zrobi – odparł pan Deklewski – a tymczasem porządny sklep
diabli wezmą. Na dostawach bogacą się tylko Żydzi i Niemcy; nasi do
tego nie mają głowy. [...]
– Ehe! – żachnął się radca. – Daj no, Józiu, piwa. [...]
– Służę piorunem!… Jedzie ósma…
– Ósma? – powtórzył radca – to być nie może. Zaraz… Przedtem była
szósta, potem siódma… – mruczał zasłaniając twarz dłonią. – Może
być, że ósma. Jak ten czas leci!…
Mimo posępne wróżby ludzi trzeźwo patrzących na rzeczy, sklep
galanteryjny pod ﬁrmą J. Mincel i S. Wokulski nie tylko nie upadł, ale
nawet robił dobre interesa. Publiczność zaciekawiona pogłoskami
o bankructwie coraz liczniej odwiedzała magazyn, od chwili zaś kiedy
Wokulski opuścił Warszawę, zaczęli zgłaszać się po towary kupcy
rosyjscy. Zamówienia mnożyły się, kredyt za granicą istniał, weksle
były płacone regularnie, a sklep roił się gośćmi, którym ledwo mogli
wydołać trzej subiekci: jeden mizerny blondyn, wyglądający, jakby co
godzinę umierał na suchoty, drugi szatyn z brodą ﬁlozofa, a ruchami
księcia i trzeci elegant, który nosił zabójcze dla płci pięknej wąsiki,
pachnąc przy tym jak laboratorium chemiczne.
Ani jednak ciekawość ogółu, ani ﬁzyczne i duchowe zalety trzech
subiektów, ani nawet ustalona reputacja sklepu może nie uchroniłyby
go od upadku, gdyby nie zawiadował nim czterdziestoletni pracownik
ﬁrmy, przyjaciel i zastępca Wokulskiego, pan Ignacy Rzecki.

II. Rządy starego subiekta
Pan Ignacy od dwudziestu pięciu lat mieszkał w pokoiku przy sklepie.
W ciągu tego czasu sklep zmieniał właścicieli i podłogę, szafy i szyby
w oknach, zakres swojej działalności i subiektów; ale pokój pana
Rzeckiego pozostał zawsze taki sam. Było w nim to samo smutne
okno, wychodzące na to samo podwórze, z tą samą kratą, na której
szczeblach zwieszała się, być może, ćwierćwiekowa pajęczyna,
a z pewnością ćwierćwiekowa ﬁranka, niegdyś zielona, obecnie
wypłowiała z tęsknoty za słońcem.
Pod oknem stał ten sam czarny stół obity suknem, także niegdyś
zielonym, dziś tylko poplamionym. Na nim wielki czarny kałamarz
wraz z wielką czarną piaseczniczką, przymocowaną do tej samej
podstawki – para mosiężnych lichtarzy do świec łojowych, których
już nikt nie palił, i stalowe szczypce, którymi już nikt nie obcinał
knotów. Żelazne łóżko z bardzo cienkim materacem, nad nim nigdy
nie używana dubeltówka, pod nim pudło z gitarą, przypominające
dziecinną trumienkę [...].
Równie jak pokój, nie zmieniły się od ćwierć wieku zwyczaje pana
Ignacego.
Rano budził się zawsze o szóstej; przez chwilę słuchał, czy idzie
leżący na krześle zegarek, i spoglądał na skazówki, które tworzyły
jedną linię prostą. Chciał wstać spokojnie, bez awantur; ale że chłodne
nogi i nieco zesztywniałe ręce nie okazywały się dość uległymi jego
woli, więc zrywał się, nagle wyskakiwał na środek pokoju i rzuciwszy
na łóżko szlafmycę, biegł pod piec do wielkiej miednicy, w której mył
się od stóp do głów, rżąc i parskając jak wiekowy rumak szlachetnej
krwi, któremu przypomniał się wyścig.
Podczas obrządku wycierania się kosmatymi ręcznikami,
z upodobaniem patrzył na swoje chude łydki i zarośnięte piersi,
mrucząc:

„No, przecie nabieram ciała.”
W tym samym czasie zeskakiwał z kanapki jego stary pudel Ir
z wybitym okiem i mocno otrząsnąwszy się, zapewne z resztek snu,
skrobał do drzwi, za którymi rozlegało się pracowite dmuchanie
w samowar. Pan Rzecki, wciąż ubierając się z pośpiechem,
wypuszczał psa, mówił dzień dobry służącemu, wydobywał z szafy
imbryk, mylił się przy zapinaniu mankietów, biegł na podwórze
zobaczyć stan pogody, parzył się gorącą herbatą, czesał się nie
patrząc w lustro i o wpół do siódmej był gotów.
Obejrzawszy się, czy ma krawat na szyi, a zegarek i portmonetkę
w kieszeniach, pan Ignacy wydobywał ze stolika wielki klucz i trochę
zgarbiony, uroczyście otwierał tylne drzwi sklepu obite żelazną
blachą. Wchodzili tam obaj ze służącym, zapalali parę płomyków gazu
i podczas gdy służący zamiatał podłogę, pan Ignacy odczytywał przez
binokle ze swego notatnika rozkład zajęć na dzień dzisiejszy.
„Oddać w banku osiemset rubli, aha… Do Lublina wysłać trzy albumy,
tuzin portmonetek… Właśnie!… Do Wiednia przekaz na tysiąc
dwieście guldenów… Z kolei odebrać transport… Zmonitować
rymarza za nieodesłanie walizek… Bagatela!… Napisać list do Stasia…
Bagatela…”
Skończywszy czytać, zapalał jeszcze kilka płomieni i przy ich blasku
robił przegląd towarów w gablotkach i szafach.
„Spinki, szpilki, portmonety… dobrze… Rękawiczki, wachlarze,
krawaty… tak jest… Laski, parasole, sakwojaże… A tu – albumy,
neseserki… Szaﬁrowy wczoraj sprzedano, naturalnie!… Lichtarze,
kałamarze, przyciski… Porcelana… Ciekawym, dlaczego ten wazon
odwrócili?… Z pewnością… Nie, nie uszkodzony… Lalki z włosami,
teatr, karuzel… Trzeba na jutro postawić w oknie karuzel, bo już
fontanna spowszedniała. Bagatela!… Ósma dochodzi… Założyłbym się,
że Klejn będzie pierwszy, a Mraczewski ostatni. Naturalnie… Poznał
się z jakąś guwernantką i już jej kupił neseserkę na rachunek

i z rabatem… Rozumie się… Byle nie zaczął kupować bez rabatu i bez
rachunku…”
Tak mruczał i chodził po sklepie przygarbiony, z rękoma
w kieszeniach, a za nim jego pudel. [...]
Po chwili rozległo się zgrzytanie ryglów, szczękanie sztab i do sklepu
wszedł dzień, jedyny gość, który nigdy nie zawodzi kupca. Rzecki
usiadł przy kantorku pod oknem, Klejn stanął na zwykłym miejscu
przy porcelanie.
– Pryncypał jeszcze nie wraca, nie miał pan listu? – spytał Klejn.
– Spodziewam się go w połowie marca, najdalej za miesiąc.
– Jeżeli go nie zatrzyma nowa wojna.
– Staś… Pan Wokulski – poprawił się Rzecki – pisze mi, że wojny nie
będzie. [...] Zresztą – westchnął pan Ignacy – co nas obchodzi wojna,
w której nie przyjmie udziału Bonaparte.
– Bonapartowie skończyli już karierę.
– Doprawdy?… – uśmiechnął się ironicznie pan Ignacy. – A na czyjąż
korzyść MacMahon z Ducrotem układali w styczniu zamach stanu?…
Wierz mi, panie Klejn, bonapartyzm to potęga!…
– Jest większa od niej.
– Jaka? – oburzył się pan Ignacy. – Może republika z Gambettą?…
Może Bismarck?…
– Socjalizm… – szepnął mizerny subiekt kryjąc się za porcelanę.
Pan Ignacy mocniej zasadził binokle i podniósł się na swym fotelu,
jakby pragnąc jednym zamachem obalić nową teorię, która
przeciwstawiała się jego poglądom, lecz poplątało mu szyki wejście
drugiego subiekta z brodą.

– A, moje uszanowanie panu Lisieckiemu! – zwrócił się do
przybyłego. – Zimny dzień mamy, prawda? Która też godzina
w mieście, bo mój zegarek musi się spieszyć. Jeszcze chyba nie ma
kwadransa na dziewiątą?…
– Także koncept!… Pański zegarek zawsze spieszy się z rana, a późni
wieczorem – odparł cierpko Lisiecki ocierając szronem pokryte
wąsy. [...]
Do sklepu wszedł pierwszy gość: kobieta ubrana w salopę i chustkę
na głowie, żądająca mosiężnej spluwaczki… Pan Ignacy bardzo nisko
ukłonił się jej i oﬁarował krzesło, a pan Lisiecki zniknął za szafami
i wróciwszy po chwili doręczył interesantce ruchem pełnym
godności żądany przedmiot. Potem zapisał cenę spluwaczki na
kartce, podał ją przez ramię Rzeckiemu i poszedł za gablotkę z miną
bankiera, który złożył na cel dobroczynny kilka tysięcy rubli. [...]
Dopiero około dziewiątej wszedł, a raczej wpadł do sklepu pan
Mraczewski, piękny, dwudziestokilkoletni blondynek, z oczyma jak
gwiazdy, ustami jak korale, z wąsikami jak zatrute sztylety. Wbiegł
ciągnąc za sobą od progu smugę woni i zawołał:
– Słowo honoru daję, że musi już być wpół do dziesiątej. Letkiewicz
jestem, gałgan jestem, no – podły jestem, ale cóż zrobię, kiedy matka
mi zachorowała i musiałem szukać doktora. Byłem u sześciu…
– Czy u tych, którym dajesz pan neseserki? – spytał Lisiecki.
– Neseserki?… Nie. Nasz doktór nie przyjąłby nawet szpilki. Zacny
człowiek… Prawda, panie Rzecki, że już jest wpół do dziesiątej? Stanął
mi zegarek.
– Dochodzi dziewiąta… – odparł ze szczególnym naciskiem pan
Ignacy.
– Dopiero dziewiąta?… No, kto by myślał! A tak projektowałem sobie,
że dziś przyjdę do sklepu pierwszy, wcześniej od pana Klejna…

– Ażeby wyjść przed ósmą – wtrącił pan Lisiecki.
Mraczewski utkwił w nim błękitne oczy, w których malowało się
najwyższe zdumienie.
– Pan skąd wie?… – odparł. – No, słowo honoru daję, że ten człowiek
ma zmysł proroczy! Właśnie dziś, słowo honoru… muszę być na
mieście przed siódmą, choćbym umarł, choćbym… miał podać się do
dymisji…
– Niech pan od tego zacznie – wybuchnął Rzecki – a będzie pan
wolny przed jedynastą, nawet w tej chwili, panie Mraczewski. Pan
powinieneś być hrabią, nie kupcem, i dziwię się, że pan od razu nie
wstąpił do tamtego fachu, przy którym zawsze ma się czas, panie
Mraczewski. Naturalnie!
– No, i pan w jego wieku latałeś za spódniczkami – odezwał się
Lisiecki. – Co tu bawić się w morały.
– Nigdy nie latałem! – krzyknął Rzecki uderzając pięścią w kantorek.
– Przynajmniej raz wygadał się, że całe życie jest niedołęgą – mruknął
Lisiecki do Klejna, który uśmiechał się podnosząc jednocześnie brwi
bardzo wysoko.
Do sklepu wszedł drugi gość i zażądał kaloszy. Naprzeciw niego
wysunął się Mraczewski.
– Kaloszyków żąda szanowny pan? Który numerek, jeżeli wolno
spytać? Ach, szanowny pan zapewne nie pamięta! Nie każdy ma czas
myśleć o numerze swoich kaloszy, to należy do nas. Szanowny pan
pozwoli, że przymierzymy?… Szanowny pan raczy zająć miejsce na
taburecie. Paweł! przynieś ręcznik, zdejm panu kalosze i wytrzyj
obuwie…
Wbiegł Paweł ze ścierką i rzucił się do nóg przybyłemu.
– Ależ, panie, ależ przepraszam!… – tłomaczył się odurzony gość.

– Bardzo prosimy – mówił prędko Mraczewski – to nasz obowiązek.
Zdaje mi się, że te będą dobre – ciągnął podając parę sczepionych
nitką kaloszy. – Doskonałe, pysznie wyglądają; szanowny pan ma tak
normalną nogę, że niepodobna mylić się co do numeru. Szanowny
pan życzy sobie zapewne literki; jakie mają być literki?…
– L. P. – mruknął gość czując, że tonie w bystrym potoku wymowy
grzecznego subiekta.
– Panie Lisiecki, panie Klejn, przybijcie z łaski swojej literki. Szanowny
pan każe zawinąć dawne kalosze? Paweł! wytrzyj kalosze i okręć
w bibułę. A może szanowny pan nie życzy sobie dźwigać zbytecznego
ciężaru? Paweł! rzuć kalosze do paki… Należy się dwa ruble kopiejek
pięćdziesiąt… Kaloszy z literkami nikt szanownemu panu nie zamieni,
a to przykra rzecz znaleźć w miejsce nowych artykułów dziurawe
graty… Dwa ruble pięćdziesiąt kopiejek do kasy, z tą karteczką. Panie
kasjerze, pięćdziesiąt kopiejek reszty dla szanownego pana…
Nim gość oprzytomniał, ubrano go w kalosze, wydano resztę i wśród
niskich ukłonów odprowadzono do drzwi. Interesant stał przez
chwilę na ulicy, bezmyślnie patrząc w szybę, spoza której Mraczewski
darzył go słodkim uśmiechem i ognistymi spojrzeniami. Wreszcie
machnął ręką i poszedł dalej, może myśląc, że w innym sklepie kalosze
bez literek kosztowałyby go dziesięć złotych.
Pan Ignacy zwrócił się do Lisieckiego i kiwał głową w sposób
oznaczający podziw i zadowolenie. [...] Swoją drogą Mraczewski
dostał urlop przed siódmą wieczorem, a w parę dni później
w prywatnym katalogu Rzeckiego otrzymał notatkę:
„Był na Hugonotach w ósmym rzędzie krzeseł z niejaką Matyldą…???”
Na pociechę mógłby sobie powiedzieć, że w tym samym katalogu
równie posiadają notatki dwaj inni jego koledzy, a także inkasent,
posłańcy, nawet – służący Paweł. Skąd Rzecki znał podobne szczegóły

z życia swych współpracowników? Jest to tajemnica, z którą przed
nikim się nie zwierzał.
Około pierwszej w południe pan Ignacy zdawszy kasę Lisieckiemu,
któremu pomimo ciągłych sporów ufał najbardziej, wymykał się do
swego pokoiku, ażeby zjeść obiad przyniesiony z restauracji.
Współcześnie z nim wychodził Klejn i wracał do sklepu o drugiej;
potem obaj z Rzeckim zostawali w sklepie, a Lisiecki i Mraczewski szli
na obiad. O trzeciej znowu wszyscy byli na miejscu.
O ósmej wieczór zamykano sklep; subiekci rozchodzili się i zostawał
tylko Rzecki. Robił dzienny rachunek, sprawdzał kasę, układał plan
czynności na jutro i przypominał sobie: czy zrobiono wszystko, co
wypadało na dziś? Każdą zaniedbaną sprawę opłacał długą
bezsennością i smętnymi marzeniami na temat ruiny sklepu,
stanowczego upadku Napoleonidów i tego, że wszystkie nadzieje,
jakie miał w życiu, były tylko głupstwem.
„Nic nie będzie! Giniemy bez ratunku” – wzdychał przewracając się
na twardej pościeli.
Jeżeli dzień udał się dobrze, pan Ignacy był kontent. Wówczas przed
snem czytał historię konsulatu i cesarstwa albo wycinki z gazet
opisujących wojnę włoską z roku 1859, albo też, co traﬁało się
rzadziej, wydobywał spod łóżka gitarę i grał na niej Marsza Rakoczego
przyśpiewując wątpliwej wartości tenorem.
Potem śniły mu się obszerne węgierskie równiny, granatowe i białe
linie wojsk, przysłoniętych chmurą dymu… Nazajutrz miewał posępny
humor i skarżył się na ból głowy.
Do przyjemniejszych dni należała u niego niedziela; wówczas bowiem
obmyślał i wykonywał plany wystaw okiennych na cały tydzień.
W jego pojęciu okna nie tylko streszczały zasoby sklepu, ale jeszcze
powinny były zwracać uwagę przechodniów bądź najmodniejszym

towarem, bądź pięknym ułożeniem, bądź ﬁglem. Prawe okno
przeznaczone dla galanteryj zbytkownych mieściło zwykle jakiś brąz,
porcelanową wazę, całą zastawę buduarowego stolika, dokoła
których ustawiały się albumy, lichtarze, portmonety, wachlarze,
w towarzystwie lasek, parasoli i niezliczonej ilości drobnych,
a eleganckich przedmiotów. W lewym znowu oknie, napełnionym
okazami krawatów, rękawiczek, kaloszy i perfum, miejsce środkowe
zajmowały zabawki, najczęściej poruszające się.
Niekiedy podczas tych samotnych zajęć w starym subiekcie budziło
się dziecko. Wydobywał wtedy i ustawiał na stole wszystkie
mechaniczne cacka. Był tam niedźwiedź wdrapujący się na słup, był
piejący kogut, mysz, która biegała, pociąg, który toczył się po
szynach, cyrkowy pajac, który cwałował na koniu, dźwigając drugiego
pajaca, i kilka par, które tańczyły walca przy dźwiękach niewyraźnej
muzyki. Wszystkie te ﬁgury pan Ignacy nakręcał i jednocześnie
puszczał w ruch. A gdy kogut zaczął piać łopocząc sztywnymi
skrzydłami, gdy tańczyły martwe pary, co chwilę potykając się
i zatrzymując, gdy ołowiani pasażerowie pociągu, jadącego bez celu,
zaczęli przypatrywać mu się ze zdziwieniem i gdy cały ten świat lalek,
przy drgającym świetle gazu, nabrał jakiegoś fantastycznego życia,
stary subiekt podparłszy się łokciami śmiał się cicho i mruczał:
– Hi! hi! hi! dokąd wy jedziecie, podróżni?… Dlaczego narażasz kark,
akrobato?… Co wam po uściskach, tancerze?… Wykręcą się sprężyny
i pójdziecie na powrót do szafy. Głupstwo, wszystko głupstwo!…
a wam, gdybyście myśleli, mogłoby się zdawać, że to jest coś
wielkiego!…
Po takich i tym podobnych monologach szybko składał zabawki
i rozdrażniony chodził po pustym sklepie, a za nim jego brudny pies.
„Głupstwo handel… głupstwo polityka… głupstwo podróż do Turcji…
głupstwo całe życie, którego początku nie pamiętamy, a końca nie
znamy… Gdzież prawda?…”

[...]
Lecz im mniej wychodził, tym częściej marzył o jakiejś dalekiej
podróży na wieś lub za granicę. Coraz częściej spotykał we snach
zielone pola i ciemne bory, po których błąkałby się, przypominając
sobie młode czasy. Powoli zbudziła się w nim głucha tęsknota do tych
krajobrazów, więc postanowił natychmiast po powrocie Wokulskiego
wyjechać gdzieś na całe lato.
– Choć raz przed śmiercią, ale na kilka miesięcy – mówił kolegom,
którzy nie wiadomo dlaczego uśmiechali się z tych projektów.
Dobrowolnie odcięty od natury i ludzi, utopiony w wartkim, ale
ciasnym wirze sklepowych interesów, czuł coraz mocniej potrzebę
wymiany myśli. A ponieważ jednym nie ufał, inni go nie chcieli
słuchać, a Wokulskiego nie było, więc rozmawiał sam z sobą i –
w największym sekrecie pisywał pamiętnik.
III. Pamiętnik starego subiekta
…Ze smutkiem od kilku lat uważam, że na świecie jest coraz mniej
dobrych subiektów i rozumnych polityków, bo wszyscy stosują się do
mody. Skromny subiekt co kwartał ubiera się w spodnie nowego
fasonu, w coraz dziwniejszy kapelusz i coraz inaczej wykładany
kołnierzyk. Podobnież dzisiejsi politycy co kwartał zmieniają wiarę:
onegdaj wierzyli w Bismarcka, wczoraj w Gambettę, a dziś
w Beaconsﬁelda, który niedawno był Żydkiem.
Już widać zapomniano, że w sklepie nie można stroić się w modne
kołnierzyki, tylko je sprzedawać, bo w przeciwnym razie gościom
zabraknie towaru, a sklepowi gości. Zaś polityki nie należy opierać na
szczęśliwych osobach, tylko na wielkich dynastiach. Metternich był
taki sławny jak Bismarck, a Palmerston sławniejszy od Beaconsﬁelda
i – któż dziś o nich pamięta? Tymczasem ród Bonapartych trząsł
Europą za Napoleona I, potem za Napoleona III, a i dzisiaj, choć

niektórzy nazywają go bankrutem, wpływa na losy Francji przez
wierne swoje sługi, MacMahona i Ducrota.
Zobaczycie, co jeszcze zrobi Napoleonek IV, który po cichu uczy się
sztuki wojennej u Anglików! Ale o to mniejsza. W tej bowiem pisaninie
chcę mówić nie o Bonapartym, ale o sobie, ażeby wiedziano, jakim
sposobem tworzyli się dobrzy subiekci i choć nie uczeni, ale rozsądni
politycy. Do takiego interesu nie trzeba akademii, lecz przykładu –
w domu i w sklepie. [...]
Sklep Mincla znałem od dawna, ponieważ ojciec wysyłał mnie do
niego po papier, a ciotka po mydło. Zawsze biegłem tam z radosną
ciekawością, ażeby napatrzeć się wiszącym za szybami zabawkom.
O ile pamiętam, był tam w oknie duży kozak, który sam przez się
skakał i machał rękoma, a we drzwiach – bęben, pałasz i skórzany koń
z prawdziwym ogonem.
Wnętrze sklepu wyglądało jak duża piwnica, której końca nigdy nie
mogłem dojrzeć z powodu ciemności. Wiem tylko, że po pieprz, kawę
i liście bobkowe szło się na lewo do stołu, za którym stały ogromne
szafy od sklepienia do podłogi napełnione szuﬂadami. Papier zaś,
atrament, talerze i szklanki sprzedawano przy stole na prawo, gdzie
były szafy z szybami, a po mydło i krochmal szło się w głąb sklepu,
gdzie było widać beczki i stosy pak drewnianych.
Nawet sklepienie było zajęte. Wisiały tam długie szeregi pęcherzy
naładowanych gorczycą i farbami, ogromna lampa z daszkiem, która
w zimie paliła się cały dzień, sieć pełna korków do butelek, wreszcie –
wypchany krokodylek, długi może na półtora łokcia.
Właścicielem sklepu był Jan Mincel, starzec z rumianą twarzą
i kosmykiem siwych włosów pod brodą. W każdej porze dnia siedział
on pod oknem na fotelu obitym skórą, ubrany w niebieski
barchanowy kaftan, biały fartuch i takąż szlafmycę. Przed nim na
stole leżała wielka księga, w której notował dochód, a tuż nad jego
głową wisiał pęk dyscyplin, przeznaczonych głównie na sprzedaż.

Starzec odbierał pieniądze, zdawał gościom resztę, pisał w księdze,
niekiedy drzemał, lecz pomimo tylu zajęć, z niepojętą uwagą czuwał
nad biegiem handlu w całym sklepie. On także, dla uciechy
przechodniów ulicznych, od czasu do czasu pociągał za sznurek
skaczącego w oknie kozaka i on wreszcie, co mi się najmniej
podobało, za rozmaite przestępstwa karcił nas jedną z pęka dyscyplin.
Mówię: nas, bo było nas trzech kandydatów do kary cielesnej: ja
tudzież dwaj synowcy starego – Franc i Jan Minclowie.
Czujności pryncypała i jego biegłości w używaniu sarniej nogi
doświadczyłem zaraz na trzeci dzień po wejściu do sklepu.
Franc odmierzył jakiejś kobiecie za dziesięć groszy rodzynków.
Widząc, że jedno ziarno upadło na kontuar (stary miał w tej chwili
oczy zamknięte), podniosłem je nieznacznie i zjadłem. Chciałem
właśnie wyjąć pestkę, która wcisnęła mi się między zęby, gdy
uczułem na plecach coś, jakby mocne dotknięcie rozpalonego żelaza.
– A, szelma! – wrzasnął stary Mincel i nim zdałem sobie sprawę
z sytuacji, przeciągnął po mnie jeszcze parę razy dyscyplinę, od
wierzchu głowy do podłogi.
Zwinąłem się w kłębek z bólu, lecz od tej pory nie śmiałem wziąć do
ust niczego w sklepie. Migdały, rodzynki, nawet rożki miały dla mnie
smak pieprzu.
Urządziwszy się ze mną w taki sposób, stary zawiesił dyscyplinę na
pęku, wpisał rodzynki i z najdobroduszniejszą miną począł ciągnąć za
sznurek kozaka. Patrząc na jego półuśmiechniętą twarz
i przymrużone oczy, prawie nie mogłem wierzyć, że ten jowialny
staruszek posiada taki zamach w ręku. I dopiero teraz spostrzegłem,
że ów kozak widziany z wnętrza sklepu wydaje się mniej zabawnym
niż od ulicy.

Sklep nasz był kolonialno‐galanteryjno‐mydlarski. Towary kolonialne
wydawał gościom Franc Mincel, młodzieniec trzydziestokilkoletni,
z rudą głową i zaspaną ﬁzjognomią. Ten najczęściej dostawał
dyscypliną od stryja, gdyż palił fajkę, późno wchodził za kontuar,
wymykał się z domu po nocach, a nade wszystko niedbale ważył
towar. Młodszy zaś, Jan Mincel, który zawiadywał galanterią i obok
niezgrabnych ruchów odznaczał się łagodnością, był znowu bity za
wykradanie kolorowego papieru i pisywanie na nim listów do panien.
Tylko August Katz, pracujący przy mydle, nie ulegał żadnym
surowcowym upomnieniom. Mizerny ten człeczyna odznaczał się
niezwykłą punktualnością. Najraniej przychodził do roboty, krajał
mydło i ważył krochmal jak automat; jadł, co mu podano,
w najciemniejszym kącie sklepu, prawie wstydząc się tego, że
doświadcza ludzkich potrzeb. O dziesiątej wieczorem gdzieś znikał.
W tym otoczeniu upłynęło mi osiem lat, z których każdy dzień był
podobny do wszystkich innych dni, jak kropla jesiennego deszczu do
innych kropli jesiennego deszczu. Wstawałem rano o piątej, myłem
się i zamiatałem sklep. O szóstej otwierałem główne drzwi tudzież
okiennicę. W tej chwili gdzieś z ulicy zjawiał się August Katz,
zdejmował surdut, kładł fartuch i milcząc stawał między beczką
mydła szarego a kolumną ułożoną z cegiełek mydła żółtego. Potem
drzwiami od podwórka wbiegał stary Mincel mrucząc: Morgen!,
poprawiał szlafmycę, dobywał z szuﬂady księgę, wciskał się w fotel
i parę razy ciągnął za sznurek kozaka. Dopiero po nim ukazywał się
Jan Mincel i ucałowawszy stryja w rękę stawał za swoim kontuarem,
na którym podczas lata łapał muchy, a w zimie kreślił palcem albo
pięścią jakieś ﬁgury.
Franca zwykle sprowadzano do sklepu. Wchodził z oczyma
zaspanymi, ziewający, obojętnie całował stryja w ramię i przez cały
dzień skrobał się w głowę w sposób, który mógł oznaczać wielką
senność lub wielkie zmartwienie. Prawie nie było ranka, ażeby stryj
patrząc na jego manewry nie wykrzywiał mu się i nie pytał:

– No… a gdzie, ty szelma, latała?
Tymczasem na ulicy budził się szmer i za szybami sklepu coraz
częściej przesuwali się przechodnie. To służąca, to drwal, jejmość
w kapturze, to chłopak od szewca, to jegomość w rogatywce szli
w jedną i drugą stronę jak ﬁgury w ruchomej panoramie. Środkiem
ulicy toczyły się wozy, beczki, bryczki – tam i na powrót… Coraz
więcej ludzi, coraz więcej wozów, aż nareszcie utworzył się jeden
wielki potok uliczny, z którego co chwilę ktoś wpadał do nas za
sprawunkiem. [...]
Stopniowo sklep zapełniał się po największej części służącymi i ubogo
odzianymi jejmościami. Wtedy Franc Mincel krzywił się najwięcej:
otwierał i zamykał szuﬂady, obwijał towar w tutki z szarej bibuły,
wbiegał na drabinkę, znowu zwijał, robiąc to wszystko z żałosną miną
człowieka, któremu nie pozwalają ziewnąć. W końcu zbierało się takie
mnóstwo interesantów, że i Jan Mincel, i ja musieliśmy pomagać
Francowi w sprzedaży.
Stary wciąż pisał i zdawał resztę, od czasu do czasu dotykając palcami
swojej białej szlafmycy, której niebieski kutasik zwieszał mu się nad
okiem. Czasem szarpnął kozaka, a niekiedy z szybkością błyskawicy
zdejmował dyscyplinę i ćwiknął nią którego ze swych synowców.
Nader rzadko mogłem zrozumieć: o co mu chodzi? synowcy bowiem
niechętnie objaśniali mi przyczyny jego popędliwości.
[...]
Za oknem wciąż toczyły się wozy i płynął w obie strony potok ludzki,
z którego co chwila odrywał się ktoś i wchodził do sklepu.
– Proszę krochmalu…
– Dać migdałów za dziesiątkę…
– Lukrecji za grosz…

– Szarego mydła…
Około południa zmniejszał się ruch za kontuarem towarów
kolonialnych, a za to coraz częściej zjawiali się interesanci po stronie
prawej sklepu, u Jana. Tu kupowano talerze, szklanki, żelazka, młynki,
lalki, a niekiedy duże parasole, szaﬁrowe lub pąsowe. Nabywcy,
kobiety i mężczyźni, byli dobrze ubrani, rozsiadali się na krzesłach
i kazali sobie pokazywać mnóstwo przedmiotów targując się i żądając
coraz to nowych.
Pamiętam, że kiedy po lewej stronie sklepu męczyłem się bieganiną
i zawijaniem towarów, po prawej – największe strapienie robiła mi
myśl: czego ten a ten gość chce naprawdę i – czy co kupi?
W rezultacie jednak i tutaj dużo się sprzedawało; nawet dzienny
dochód z galanterii był kilka razy większy aniżeli z towarów
kolonialnych i mydła.
Stary Mincel i w niedzielę bywał w sklepie. Rano modlił się, a około
południa kazał mi przychodzić do siebie na pewien rodzaj lekcji.
– Sag mir – powiedz mi: was ist das? co to jest? Das ist Schublade – to
jest szublada. Zobacz, co jest w te szublade. Es ist Zimmt – to jest
cynamon. Do czego potrzebuje się cynamon? do zupe, do legumine
potrzebuje się cynamon. Co to jest cynamon? Jest taki kora z jedne
drzewo. Gdzie mieszka taki drzewo cynamon? W Indii mieszka taki
drzewo. Patrz na globus – tu leży Indii. Daj mnie za dziesiątkę
cynamon… O, du Spitzbub!… jak tobie dam dziesięć razy dyscyplin, ty
będziesz wiedział, ile sprzedać za dziesięć groszy cynamon…
W ten sposób przechodziliśmy każdą szuﬂadę w sklepie i historię
każdego towaru. Gdy zaś Mincel nie był zmęczony, dyktował mi
jeszcze zadania rachunkowe, kazał sumować księgi albo pisywać listy
w interesach naszego sklepu.
Mincel był bardzo porządny, nie cierpiał kurzu, ścierał go
z najdrobniejszych przedmiotów. Jednych tylko dyscyplin nigdy nie

potrzebował okurzać dzięki swoim niedzielnym wykładom
buchalterii, jeograﬁi i towaroznawstwa.
Powoli, w ciągu paru lat, tak przywykliśmy do siebie, że stary Mincel
nie mógł obejść się beze mnie, a ja nawet jego dyscypliny począłem
uważać za coś, co należało do familijnych stosunków. Pamiętam, że
nie mogłem utulić się z żalu, gdy raz zepsułem kosztowny samowar,
a stary Mincel zamiast chwytać za dyscyplinę – odezwał się:
– Co ty zrobila, Ignac?… Co ty zrobila!…
Wolałbym dostać cięgi wszystkimi dyscyplinami, aniżeli znowu kiedy
usłyszeć ten drżący głos i zobaczyć wylęknione spojrzenie
pryncypała.
Obiady w dzień powszedni jadaliśmy w sklepie, naprzód dwaj młodzi
Minclowie i August Katz, a następnie ja z pryncypałem. W czasie
święta wszyscy zbieraliśmy się na górze i zasiadaliśmy do jednego
stołu. Na każdą Wigilię Bożego Narodzenia Mincel dawał nam
podarunki, a jego matka w największym sekrecie urządzała nam (i
swemu synowi) choinkę. Wreszcie w pierwszym dniu miesiąca
wszyscy dostawaliśmy pensję (ja brałem 10 złotych). Przy tej okazji
każdy musiał wylegitymować się z porobionych oszczędności: ja,
Katz, dwaj synowcy i służba. Nierobienie oszczędności, a raczej
nieodkładanie co dzień choćby kilku groszy, było w oczach Mincla
takim występkiem jak kradzież. Za mojej pamięci przewinęło się przez
nasz sklep paru subiektów i kilku uczniów, których pryncypał dlatego
tylko usunął, że nic sobie nie oszczędzili. Dzień, w którym się to
wydało, był ostatnim ich pobytu. Nie pomogły obietnice, zaklęcia,
całowania po rękach, nawet upadanie do nóg. Stary nie ruszył się
z fotelu, nie patrzył na petentów, tylko wskazując palcem drzwi
wymawiał jeden wyraz: fort! fort!… Zasada robienia oszczędności
stała się już u niego chorobliwym dziwactwem. [...]
Pewnego zaś dnia usiadłszy na swym fotelu pod oknem już nie
podniósł się z niego. Umarł oparty brodą na księdze handlowej,

trzymając w ręce sznurek, którym poruszał kozaka.
Przez kilka lat po śmierci stryja synowcy prowadzili wspólnie sklep na
Podwalu i dopiero około 1850 roku podzielili się w ten sposób, że
Franc został na miejscu z towarami kolonialnymi, a Jan z galanterią
i mydłem przeniósł się na Krakowskie, do lokalu, który zajmujemy
obecnie. W kilka lat później Jan ożenił się z piękną Małgorzatą Pfeifer,
ona zaś (niech spoczywa w spokoju) zostawszy wdową oddała rękę
swoją Stasiowi Wokulskiemu, który tym sposobem odziedziczył
interes prowadzony przez dwa pokolenia Minclów.
Matka naszego pryncypała żyła jeszcze długi czas; kiedy w roku 1853
wróciłem z zagranicy, zastałem ją w najlepszym zdrowiu. Zawsze
schodziła rano do sklepu i zawsze mówiła:
– Gut Morgen, meine Kinder! Der Kaffee ist schon fertig…
Tylko głos jej z roku na rok przyciszał się, dopóki wreszcie nie
umilknął na wieki.
Za moich czasów pryncypał był ojcem i nauczycielem praktykantów
i najczujniejszym sługą sklepu; jego matka lub żona były
gospodyniami, a wszyscy członkowie rodziny pracownikami. Dziś
pryncypał bierze tylko dochody z handlu, najczęściej nie zna go
i najwięcej troszczy się o to, ażeby jego dzieci nie zostały kupcami.
Nie mówię tu o Stasiu Wokulskim, który ma szersze zamiary, tylko
myślę w ogólności, że kupiec powinien siedzieć w sklepie i wyrabiać
sobie ludzi, jeżeli chce mieć porządnych.
Lalka
Ćwiczenie 1.1

Ćwiczenie 1.2
Ułóż we właściwej kolejności miejsca, w których rozgrywała się akcja przeczytanego
fragmentu.

pokój Rzeckiego



sklep



renomowana jadłodajnia



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.3
Do każdego z tych miejsc dopisz 10 rzeczowników najbardziej charakterystycznych dla danej
przestrzeni – wykorzystaj m.in. te, których używa narrator.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.4

Ćwiczenie 1.5
W poniższym opisie zaznacz wszystkie elementy wyposażenia pokoju starego subiekta.
Pan Ignacy od dwudziestu pięciu lat mieszkał w pokoiku przy sklepie. W ciągu tego czasu sklep
zmieniał właścicieli i podłogę, szafy i szyby w oknach, zakres swojej działalności i subiektów;
ale pokój pana Rzeckiego pozostał zawsze taki sam. Było w nim to samo smutne okno,
wychodzące na to samo podwórze, z tą samą kratą, na której szczeblach zwieszała się, być
może, ćwierćwiekowa pajęczyna, a z pewnością ćwierćwiekowa ﬁranka, niegdyś zielona,
obecnie wypłowiała z tęsknoty za słońcem. Pod oknem stał ten sam czarny stół obity suknem,
także niegdyś zielonym, dziś tylko poplamionym. Na nim wielki czarny kałamarz wraz z wielką
czarną piaseczniczką, przymocowaną do tej samej podstawki — para mosiężnych lichtarzy do
świec łojowych, których już nikt nie palił, i stalowe szczypce, którymi już nikt nie obcinał
knotów. Żelazne łóżko z bardzo cienkim materacem, nad nim nigdy nie używana dubeltówka,
pod nim pudło z gitarą, przypominające dziecinną trumienkę, wąska kanapka obita skórą, dwa
krzesła również skórą obite, duża blaszana miednica i mała szafa ciemnowiśniowej barwy
stanowiły umeblowanie pokoju, który, ze względu na swoją długość i mrok w nim panujący,
zdawał się być podobniejszym do grobu aniżeli do mieszkania.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.6
Napisz pięć zdań, w których poinformujesz o cechach temperamentu i charakteru,
o upodobaniach i zainteresowaniach osoby zamieszkującej takie wnętrze. Nie wykorzystuj
informacji spoza cytatu przytoczonego w poprzednim zadaniu.

Ćwiczenie 1.7
Narrator mówi: „Równie jak pokój nie zmieniały się od ćwierć wieku zwyczaje pana Ignacego”.
Wypunktuj poszczególne czynności składające się na cały dzień starego subiekta.

Ćwiczenie 1.8
Ćwiczenie 1.9
Zaznacz wszystkie elementy charakteryzujące wygląd zewnętrzny bohatera.
Z domu pan Ignacy {wychodził rzadko} i {na krótko} i zwykle kręcił się {po ulicach}, na których
mieszkali {jego koledzy} albo {oﬁcjaliści sklepu}. Wówczas jego {#ciemnozielona algierka} lub
{#tabaczkowy surdut}, {#popielate spodnie z czarnym lampasem} i {#wypłowiały cylinder},
nade wszystko zaś jego nieśmiałe zachowanie się zwracały {powszechną uwagę}. Pan Ignacy
wiedział to i coraz bardziej zniechęcał się do spacerów. Wolał przy święcie kłaść się na łóżku
i całymi godzinami patrzeć w {swoje zakratowane okno}, za którym widać było {szary mur}
sąsiedniego domu, ozdobiony jednym jedynym, również {zakratowanym oknem}, gdzie czasami
stał {garnczek masła} albo wisiały {zwłoki zająca}.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.10
Wyjaśnij znaczenie słów, których nie rozumiesz. Podaj tytuł słownika, z którego można
skorzystać w tym zadaniu.

Ćwiczenie 1.11
Odpowiedz na pytania:
Jak można określić zacytowany opis?
W jaki sposób Rzecki zachowuje się na ulicy? Opisz kilkoma zdaniami „nieśmiałe
zachowanie” subiekta.
Dlaczego pan Ignacy coraz bardziej zniechęcał się do spacerów? Uzasadnij kilkoma
zdaniami.
Z jakiego powodu Rzecki „wolał przy święcie kłaść się na łóżku”? Nazwij co najmniej pięć
powodów tego wyboru.
Ćwiczenie 1.12
Zapisz przeżycia wewnętrzne pana Ignacego podczas spaceru. Pamiętaj o wielości
i różnorodności znaków interpunkcyjnych.

Ćwiczenie 1.13
Scenka dramowa. Przedstawcie Rzeckiego spacerującego ulicami Warszawy. Nie
wykorzystujcie słów i rekwizytów. Nadajcie tytuły odegranym scenkom.

Ćwiczenie 1.14
Narrator mówi: „nie wiadomo dlaczego”. Przeanalizuj poniższy fragment i uzasadnij, dlaczego
padają takie słowa. Wskaż także powody, dla których ten fragment narracji jest ważny
i nacechowany semantycznie.
„Lecz im mniej wychodził, tym częściej marzył o jakiejś dalekiej podróży na wieś lub za granicę.
Coraz częściej spotykał we snach zielone pola i ciemne bory, po których błąkałby się,
przypominając sobie młode czasy. Powoli zbudziła się w nim głucha tęsknota do tych
krajobrazów, więc postanowił natychmiast po powrocie Wokulskiego wyjechać gdzieś na całe
lato.
– Choć raz przed śmiercią, ale na kilka miesięcy – mówił kolegom, którzy nie wiadomo dlaczego
uśmiechali się z tych projektów.”
Wskazówka
M.in. ograniczanie wszechwiedzy narratorskiej, tym samym uprawdopodobnienie
prezentowanych wydarzeń, dopuszczenie do głosu innych, polifoniczność.
Ćwiczenie 1.15
Wyjaśnij, dlaczego koledzy Rzeckiego „uśmiechali się z tych projektów”.
Ćwiczenie 1.16



Ćwiczenie 1.17
Wskaż dwie wielkie pasje Rzeckiego, dwie wielkie miłości jego życia.



Bismarck



wyścigi konne



podróże



sklep



Napoleon

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.18
Przedstaw cytaty, które potwierdzą słuszność twojej odpowiedzi.
Ćwiczenie 1.19
Czasem w Rzeckim „budziło się dziecko”. Odszukaj odpowiedni fragment tekstu. Określ, kiedy
budziło się w nim dziecko. Zapisz w imieniu subiekta strumień myśli, które mu towarzyszą
podczas tych chwil.

Ćwiczenie 2.1
Zbierz informacje o Janie Minclu i odpowiedz na pytania:
Kim jest?
Jak można scharakteryzować jego rodzinę i jej wpływ na jego życie?
Jak zdobył majątek, do czego doszedł?
Jak pracował?
Jak traktował podwładnych?
Jak umarł?
Ćwiczenie 2.2
Znajdź w tekście fragmenty, które charakteryzują sklep Mincla i Wokulskiego.
Ćwiczenie 2.3
Wykorzystując fragmenty znalezionych cytatów, ułóż reklamę miejsca, o którym mowa
w haśle. Stwórz w tym celu 10-zdaniową wypowiedź. Użyj co najmniej czterech argumentów
i odpowiednich technik perswazji językowej.

Ćwiczenie 2.4

Ćwiczenie 2.5
Rzecki określa sklep „kolonialno-galanteryjno-mydlarskim”. Zdeﬁniuj poszczególne elementy
nazwy. Przeciągnij wymienione towary do odpowiednich grup.
Artykuły kolonialne
krochmal
migdały
Artykuły mydlarskie

rękawiczki
mydło

liście bobkowe

kawa

pieprz
koronki

chlebek świętojański

rodzynki

Galanteria

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.6
Wypisz czasowniki, które określą, co dzieje się w „renomowanej jadłodajni”. Następnie omów,
kim są jej goście – nie używaj nazwisk.

Ćwiczenie 2.7
Prus drobiazgowo opisuje przestrzenie, w których działają bohaterowie: sklep, jadłodajnię,
mieszkania. Prezentuje także wielu bohaterów drugoplanowych. Wyjaśnij, jakie ma to
znaczenie dla powieści.

Codzienne rytuały
W Lalce często spotykamy narratora, który przypomina uczonego, badacza – obserwatora
i reportera codzienności. Zbiera on szczegóły z życia chłopa, mieszczanina, arystokraty;
Polaka, Niemca, Żyda; praczki, kupca, dorożkarza; starej panny, panny na wydaniu,
kawalera, poważnych ojców rodzin… Prezentuje więc czytelnikowi typy: społeczne,
narodowościowe, zawodowe, obyczajowe. Człowiek staje się ważny z powodu grupy, do
której przynależy - ze względu na „prawidła”, jakim podlega. Nieistotny okazuje się jego
jednostkowy los, indywidualne cechy.
Pozytywiści charakteryzowali z upodobaniem postacie silnie nacechowane semantycznie,
czyli – jak mówili – typowe. Typowość bohatera uzyskiwali dzięki eksponowaniu wspólnoty
w obrębie m.in. światopoglądu, wiedzy, etyki, temperamentu, obyczajów, ubioru, sposobu
bycia. Sytuowali go w szczególnym planie powieściowych scenek rodzajowych (np. scena
w jadłodajni, scenki w sklepie Mincla, scenka wizyty Izabeli w sklepie Wokulskiego).
Bohaterowie Lalki znajdują się jakby w stanie wiecznego trwania, zatopieni w swoją
codzienność, rytualnie powtarzający czynności i podlegający rytualnym powtórzeniem.
Zarówno swoje czynności zawodowe, jak i codzienne rytuały wykonują „dziś, jutro,
w każdym roku i przez całe życie”. Upływający czas nie odgrywa tu w zasadzie żadnej roli.
Bohater stara się prowadzić życie godne, prawe, uporządkowane, dające satysfakcję
i samozadowolenie, ale może je także ujmować w kategorie nudy, znużenia, szarości,
banału, monotonii, zwykłości i pospolitości. Jedne i drugie rozpoznania nie zmieniają faktu,
że rytm codzienności dominuje nad życiem człowieka. Określa go i motywuje. W tym
właśnie kontekście widzieć powinniśmy Rzeckiego, Mincla, a zwłaszcza Grossmutter.
Widzimy ją tylko w nielicznych powieściowych epizodach, zostaje jednak dobrze przez nas
zapamiętana – dzięki barwności opisu i życzliwości, jaką otacza ją choćby Ignacy Rzecki…
Ćwiczenie 3.1
Przeczytaj poniższy fragment. Przeanalizuj jego budowę. Wskaż ramy, które go tworzą.
Wytłumacz ich znaczenie.
Ćwiczenie 3.2
Zwróć uwagę na zachowania bohaterki. Nazwij czynności, które wykonuje Grossmu er.
Określ ich charakter.

“

Bolesław Prus

Lalka

Około ósmej napływ interesantów zmniejszał się. Wtedy w głębi
sklepu ukazywała się gruba służąca z koszem bułek i kubkami (Franc
odwracał się do niej tyłem), a za nią – matka naszego pryncypała,
chuda staruszka w żółtej sukni, w ogromnym czepcu na głowie,
z dzbankiem kawy w rękach. Ustawiwszy na stole swoje naczynie,
staruszka odzywała się schrypniętym głosem:
– Gut Morgen, meine Kinder! Der Kaffee ist schon fertig…
I zaczynała rozlewać kawę w białe fajansowe kubki.
Wówczas zbliżał się do niej stary Mincel i całował ją w rękę mówiąc:
– Gut Morgen, meineMutter!
Za co dostawał kubek kawy z trzema bułkami.
Potem przychodził Franc Mincel, Jan Mincel, August Katz, a na końcu
ja. Każdy całował staruszkę w suchą rękę, porysowaną niebieskimi
żyłami, każdy mówił:
– Gut Morgen, Grossmutter!
I otrzymywał należny mu kubek tudzież trzy bułki.
A gdyśmy z pośpiechem wypili naszą kawę, służąca zabierała pusty
kosz i zamazane kubki, staruszka swój dzbanek i obie znikały.
Za oknem wciąż toczyły się wozy i płynął w obie strony potok ludzki,
z którego co chwila odrywał się ktoś i wchodził do sklepu.
Lalka
Antropologowie kultury zwracają uwagę na znakowy charakter każdej rzeczy, każdego
zachowania. Takie nadanie znaczeń, szczególnej symboliki – miejscom, przedmiotom,
działaniom, fragmentom przestrzeni – prowadzi do specyﬁcznego oglądu rzeczywistości,
każe bowiem widzieć w codziennym życiu symbole, rytuały, wyjątkową teatralność świata.

Ćwiczenie 4.1
Uzasadnij, że matka pryncypała – „chuda staruszka w żółtej sukni” – doskonale wpisuje się
w system kulturowy, który nadaje codziennym czynnościom rytualną oprawę.
Ćwiczenie 4.2
Wytłumacz, na czym polega rytualność jej zachowań.
Ćwiczenie 4.3
Wyjaśnij, jakie znaczenie ma powtarzalność i przewidywalność czynności.
Ćwiczenie 4.4
Wskaż, odwołując się zarówno do przytoczonego fragmentu, jak i do całej lektury, co nadaje
sens życiu staruszki.
Ćwiczenie 4.5
Udowodnij, że narrator z wyjątkową życzliwością traktuje rodzinę Minclów.
Ćwiczenie 4.6

Ćwiczenie 4.7
Wskaż czynności, które określają codzienność bohaterów.
Mincel
stawianie naczyń na stole
pobudka o piątej
Minclowa

otwieranie drzwi wejściowych
i okiennic
nieustanne pisanie w wielkiej
księdze

Rzecki

obsługa klientów
siedzenie w fotelu
czuwanie nad przebiegiem
handlu w całym sklepie
bicie krnąbrnych subiektów
przyjmowanie pieniędzy
i wydawanie reszty
codzienne wizyty w sklepie
przynoszenie bułek
przynoszenie kawy
zamiatanie sklepu

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4.8
„Każda rzecz ma swoją codzienną i odświętną stronę” – powiedział Georg Christoph
Lichtenberg. Uzasadnij słuszność stwierdzenia. Odwołaj się do znajomości Lalki i innych
tekstów literackich. Użyj co najmniej pięciu argumentów.

Napoleon i romantyczne idee
Dla Rzeckiego – mimo że idealnie potraﬁł on się dostosować do norm kultury
mieszczańskiej – największe przeżycia wiązały się z kręgiem wielkiej polityki. Poszedł na
wojnę, przez kilka lat prowadził życie tułacza. Walczył za romantyczną ideę wyzwolenia
ludów; na Węgry wyjechał dla uwolnienia z austriackiej niewoli pobratymców. Ciężko
przeżył klęskę swoich idei. Pytał wielokrotnie sam siebie, po co walczył: „za cóż ja u diabła
biłem się z Austriakami?… Za co ginęli moi kamraci?… […] Głupstwo, wszystko głupstwo!…
[…] Głupstwo handel… głupstwo polityka… głupstwo podróż do Turcji… głupstwo całe
życie, którego początku nie pamiętamy, a końca nie znamy… Gdzież prawda?…”.
Mimo tych rozczarowań, mimo haniebnej klęski Napoleona III w wojnie francusko‐pruskiej,
mimo wiedzy o nieziszczalności własnych marzeń, Rzecki był zapatrzony w napoleońską
gwiazdę.

Napoleon w swoim gabinecie w Tuileries
Jacques-Louis David, Napoleon w swoim gabinecie w Tuileries, 1812, olej na płótnie, Na onal Gallery of Art, Washington,
domena publiczna

Ćwiczenie 5.1
Przygotujcie informacje o Napoleonie. Załóżcie trzy kapelusze (każda grupa inny): biały – fakty;
czarny – pesymizm, negacja, zwątpienie; żółty – optymizm, euforia, nadzieja. Przez pryzmat
każdego z nich zaprezentujcie sylwetkę ukochanego przez Rzeckiego Napoleona.

Ćwiczenie 5.2
Wyjaśnij, jak można rozumieć wykrzyknienie Rzeckiego: „Bonapartyzm to potęga!”.
Ćwiczenie 5.3
Wyjaśnij, jak w kategoriach symboli można traktować napoleonizm starego subiekta.
Wskazówka



Symbol wszelkich idei wyzwoleńczych, symbol uzdrowienia i naprawienia zepsutego świata,
świata bez ideałów, bez energii, bez sprawiedliwości, symbol powrotu wartości, symbol
poukładania i uporządkowania świata etc.

Spacer po mieście

Krakowskie Przedmieście od strony Bramy Krakowskiej
Berardo Belo o, Krakowskie Przedmieście od strony Bramy Krakowskiej, 1767–1768, olej na płótnie, Zamek Królewski w
Warszawie, domena publiczna

Ćwiczenie 6.1
Wyszukaj w Lalce opisy Warszawy. Wymień opisane miejsca i krótko je scharakteryzuj.
Ćwiczenie 6.2
Na podstawie materiału zebranego w poprzednim zadaniu opracuj przewodnik po Warszawie
śladami bohaterów Lalki.
Ćwiczenie 6.3
Wyszukaj w Lalce fragmenty, w których został ukazany Paryż, i omów sposób ukazania stolicy
Francji. Wyjaśnij, dlaczego Stanisław Wokulski jest zachwycony tym miastem.

Powiśle
Aleksander Gierymski, Powiśle, 1883, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Krakowie, domena publiczna

Ćwiczenie 7
Odszukaj w Lalce fragment, w którym Wokulski spaceruje po Powiślu. Omów sposób ukazania
tej dzielnicy. Jakie myśli i emocje wywołuje ona w bohaterze?

Ćwiczenie 8.1
Porównaj opis Prusa z obrazem Aleksandra Gierymskiego. Wymień podobieństwa, jakie
dostrzegasz.
Ćwiczenie 8.2
Rozważ, czy w obu przedstawieniach Powiśla została wykorzystana poetyka realizmu.
Odpowiedź uzasadnij.

Kartka z pamiętnika
Ćwiczenie 9.1
Ignacy Rzecki prowadzi pamiętnik, w którym opisuje swoje przemyślenia i wspomnienia, ale
także komentuje bieżące wydarzenia. Omów funkcję, jaką pamiętnik starego subiekta pełni
w powieści.
Ćwiczenie 9.2
Zbierz informacje o Rzeckim. Stwórz w tym celu mapę myśli.
Ćwiczenie 9.3
Napisz list do Rzeckiego w imieniu Wokulskiego. Doceń w nim starania starego subiekta.
Wykorzystaj cytaty z Lalki.
Ćwiczenie 9.4
Przeanalizuj, na czym polegały rządy starego subiekta. Stwórz kodeks albo regulamin miejsca
pracy, którego zwierzchnikiem jest Rzecki.

Ćwiczenie 9.5
Napisz kartkę z pamiętnika starego subiekta. Opisz dzień, w którym Rzecki musiał dokonać
gruntownych zmian w sklepie.

Zadaniowo
Ćwiczenie 10
Albert Einstein powiedział: „Kiedy normalny bieg codziennego życia zostaje nieoczekiwanie
zakłócony, uświadamiamy sobie dobitnie, że jesteśmy niczym rozbitkowie, którzy próbują
zachować równowagę na nędznej desce pośród otwartego morza, i nie pamiętają już, skąd się
tam wzięli, ani nie wiedzą, dokąd zanoszą ich fale”. Wykorzystaj znajomość Lalki i innych
tekstów kultury, aby zilustrować słowa wybitnego ﬁzyka. Napisz pracę liczącą co najmniej 300
słów.
Ćwiczenie 11
Napisz rozprawkę na temat: „Czy codzienność w swej powtarzalności i przewidywalności jest
brutalnie bolesna (jak pisał Artur Schopenhauer), czy - bezpieczna i wyciszająca?”. Odwołaj się
do Lalki i wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć nie mniej niż 250 słów.
Ćwiczenie 12
Porównaj starego Mincla i Ignacego Rzeckiego. Wykorzystaj cytaty. Napisz w tym celu
charakterystykę postaci. Twoja praca powinna liczyć nie mniej niż 300 słów.

Ćwiczenie 13
W kontekście bohaterów, których poznaliście: Mincla, Grossmu er i Rzeckiego –
przedyskutujcie waszą codzienność. Ustalenia zapiszcie w formie mapy myśli na płachcie
szarego papieru. Zastanówcie się, jakim rytuałom podlegacie i jakie rytuały tworzycie.
Ćwiczenie 14
Przemyślcie, na czym polega teatralizacja waszego świata. Jak realizujecie – znany ze
średniowiecza – topos teatrum mundi? Wskażcie codzienne czynności, które porządkują wasz
świat, a także te, które go zbyt schematyzują.
Ćwiczenie 15
Zbierz przykłady utworów – literackich, ﬁlmowych, teatralnych itp. – prezentujących losy
bohaterów uwikłanych w role, z którymi nie mogą oni sobie poradzić, lub w konwenanse,
z których nie umieją wyjść.
Ćwiczenie 16
Znajdź w zacytowanym w lekcji fragmencie Lalki scenę, w której Rzecki bawi się w sklepie
zabawkami. Skomentuj ją, nawiązując do toposu „theatrum mundi”. Następnie przywołaj
teksty kultury, które podejmują podobny temat.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Przeklęte problemy

Morderstwo w kamienicy
Jakub Schikaneder (1855–1924 ; czyt.: jakub szikander; czeski malarz niemieckiego pochodzenia), Morderstwo w kamienicy,
1890, olej na płótnie, Galeria Narodowa, Praga, domena publiczna

Czy są zbrodnie, które mogą zostać wybaczone? Czy istnieją przestępstwa, które nie
powinny być karane? Czy zawsze człowiek jest wyłącznie dobry albo wyłącznie zły? Do
zadania tego rodzaju pytań prowokuje jedna z największych powieści realizmu – Zbrodnia
i kara Fiodora Dostojewskiego.
Już wiesz
1) Przeczytaj Zbrodnię i karę Fiodora Dostojewskiego
2) Obejrzyj wybrany odcinek dowolnego serialu kryminalnego, w którym pojawia się
postać śledczego lub detektywa.
3) Przypomnij wizerunki literackich zbrodniarzy. Wykonaj mapę myśli.

Fiodor Dostojewski

Portret Fiodora Dostojewskiego
Wasilij Grigoriewicz Pierow (1834–1882; rosyjski malarz, przedstawiciel realizmu), Portret Fiodora Dostojewskiego, 1872, olej
na płótnie, Państwowa Galeria Tre akowska, Moskwa, domena publiczna

Fiodor Dostojewski
1821–1881

rosyjski pisarz, genialny twórca fabuł powieściowych; kontestator caratu; aresztowany
i skazany na karę śmierci, którą zamieniono na katorgę w Omsku. Jej owocem są dwa
wyjątkowe dzieła: Skrzywdzeni i poniżeni (1861) oraz Zapiski z domu umarłych (1862). Każda
z kolejnych powieści zaskakiwała i przynosiła autorowi coraz większy rozgłos. Do
najbardziej znanych dzieł należą: Zbrodnia i kara (1866), Idiota (1869), Biesy (1872), Bracia
Karamazow (1879–1880).
Dostojewski to z jednej strony orędownik przemocy i kultu władzy, z drugiej – skrupulatny
kronikarz moralnego zła, ludzkiego okrucieństwa, głupoty władzy. Jego twórczości nie da
się podsumować prostymi rozpoznaniami. To pisarz, który obrał inność za przedmiot
i podmiot swojej reﬂeksji, który uparcie wierzył, że człowiek zawsze zasługuje na jeszcze
jedną szansę.

O zbrodni

Morderstwo w kamienicy
Jakub Schikaneder (1855–1924 ; czyt.: jakub szikander; czeski malarz niemieckiego pochodzenia), Morderstwo w kamienicy,
1890, olej na płótnie, Galeria Narodowa, Praga, domena publiczna

Ćwiczenie 1
Przypomnijcie krótko wizerunki literackich zbrodniarzy.
Ćwiczenie 2
W Zbrodni i karze opisane są różne – mniejsze i większe – czyny zbrodnicze. Wymień zbrodnie,
jakie dostrzegasz w przeczytanej lekturze. Kto ich dokonuje? Kim są oﬁary?
Ćwiczenie 3
Wymień znanych ci genialnych detektywów i podaj cechy dobrego śledczego. Następnie
wskaż, które z nich charakteryzują Porﬁrego z powieści Zbrodnia i kara.
Ćwiczenie 4
Zbierz potrzebne informacje i udowodnij bądź obal stwierdzenie: Zbrodnia i kara to powieść
kryminalna.

Ćwiczenie 5
Wybierz określenia, które charakteryzują treść Zbrodni i kary. W każdym wierszu zaznacz
jedną lub obie odpowiedzi.
Komponent

A

B

zbrodnia

indywidualna

detektyw

amator

metody prowadzenia
śledztwa

myślenie, dedukcja

aksjologia (wartości)

dobro - zło

kompozycja

otwarta

zbiorowa (np. gang,
maﬁa)



zawodowiec










działanie, intuicja
(węszenie)



brak wyraźnego
podziału



zamknięta



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Wskaż jednoznacznych moralnie bohaterów powieści Dostojewskiego. Wybierz jednego
z nich. Uzasadnij, dlaczego zasługuje on na szacunek. Napisz w tym celu jego krótką
charakterystykę, która byłaby zgłoszeniem kandydatury do konkursu „Zwykły bohater”.

Rodion Raskolnikow



Ćwiczenie 7.1
Przedstawcie Raskolnikowa. W tym celu wejdźcie w rolę:
przypadkowego świadka zbrodni,
Porﬁrego,
Soni,
lekarza psychiatry.
Ćwiczenie 7.2
Napisz CV Raskolnikowa.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7.3
Stwórz w imieniu Raskolnikowa list motywacyjny, który umożliwiłby mu studiowanie na
pres żowej uczelni.

Uzupełnij

Raskolnikow i Marmieładow
Michaił Petrovich Klodt (1835–1914; czyt.: michaił petrowicz klod; rosyjski malarz), Raskolnikow i Marmieładow, 1874, tusz i
akwarela na papierze, kolekcja prywatna, domena publiczna

“

Fiodor Dostojewski

Zbrodnia i kara
– Mój artykuł? W „Słowie Periodycznym”? – spytał zdziwiony
Raskolnikow. [...] – O ile pamiętam, rozważałem stan psychologiczny
przestępcy podczas całego przebiegu zbrodni. [...]
– Cała rzecz w tym, że podług artykułu pana Raskolnikowa wszyscy
ludzie dzielą się rzekomo na „zwykłych” i „niezwykłych”. Zwykli
powinni żyć w posłuchu i nie wolno im przekraczać praw, a to
dlatego, uważasz, że są zwykli. Niezwykli zaś mają prawo do wszelkich
zbrodni i wykroczeń, mianowicie dlatego, że są niezwykli. Zdaje się,
że tak było u pana? Nie mylę się? [...]
– U mnie jest niezupełnie tak – zaczął prosto i skromnie. – Przyznaję
zresztą, że pan wyłożył moją myśl prawie ściśle, a może nawet
i zupełnie ściśle... [...] Zachodzi tylko ta różnica, że bynajmniej nie
nastaję, jakoby ludzie niezwykli koniecznie musieli i obowiązani byli
wyczyniać wszystkie łotrostwa, jak pan to nazwał. Sądzę nawet, że
takiego artykułu nie ogłoszono by drukiem. Po prostu napomknąłem,

że człowiek „niezwykły” ma prawo... właśnie nie prawo urzędowe,
tylko sam sobie może w sumieniu pozwolić na przekroczenie...
niektórych zapór, i to jedynie w razie, gdy tego wymaga
urzeczywistnienie jego idei (niekiedy może zbawiennej dla całej
ludzkości). Pan był łaskaw zaznaczyć, że mój artykuł był nie dość
jasny; jestem gotów wyświetlić go panu w miarę możności. Chyba się
nie pomylę przypuszczając, że właśnie tego pan chce; służę. Moim
zdaniem, gdyby odkrycia Keplera i Newtona, wskutek jakichś
okoliczności, żadną miarą nie mogły stać się wiadome ludziom inaczej
niż przez oﬁarę życia jednego człowieka, dziesięciu, stu i tak dalej
ludzi, którzy by temu odkryciu przeszkadzali lub stawali mu
w poprzek, wówczas Newton miałby prawo, owszem, byłby
zobowiązany... usunąć tych dziesięciu czy stu ludzi, ażeby całą
ludzkość zapoznać ze swymi odkryciami. Ale bynajmniej nie wynika
stąd, by Newton miał prawo zabijać, kogo mu się podoba, ani dzień
w dzień kraść ze straganów. Dalej, o ile pamiętam, snuję w swoim
artykule myśl, że wszyscy... na przykład prawodawcy i założyciele
fundamentów ludzkości, poczynając od najstarożytniejszych, poprzez
Likurgów, Solonów, Mahometów aż do Napoleonów i tak dalej,
wszyscy co do jednego byli przestępcami już choćby przez to, że
dając nowe prawo, tym samym naruszali dawne, święcie czczone
przez społeczeństwo i odziedziczone po ojcach – no i nie wzdragali
się przed rozlewem krwi, jeśli tylko ta krew (czasem całkiem niewinna
i bohatersko przelana w obronie dawnego prawa) mogła im być
pomocna. Jest nawet rzeczą zastanawiającą, że w większości
wypadków ci ustawodawcy i dobroczyńcy ludzkości najsrożej
przelewali krew.
Słowem, wywodzę, że wszyscy – nie tylko najwięksi, lecz również
ludzie choć trochę nietuzinkowi, choć trochę zdolni powiedzieć coś
nowszego, muszą na mocy swej natury koniecznie być przestępcami
– w stopniu większym lub mniejszym, rzecz prosta. Inaczej trudno by
im było wydobyć się z koleiny, na pozostanie zaś w niej oni zgodzić
się nie mogą, znowuż wskutek swej natury, a dodam od siebie, że

nawet obowiązani są zgodzić się na to. Jak pan widzi, na razie nie ma
w tym wszystkim nic szczególnie nowego. Było to tysiąc razy
drukowane i czytane. Co się zaś tyczy mego podziału ludzi na
zwykłych i niezwykłych, zgadzam się, że jest on trochę dowolny, ale ja
przecież nie obstaję przy ścisłych liczbach. Wierzę tylko w swoją myśl
zasadniczą. Polega ona na tym, że ludzie podług prawa przyrody
dzielą się ogólnie na dwie klasy: na klasę ludzi niższych, będących, że
tak powiem, materiałem, który służy wyłącznie do wydawania na
świat sobie podobnych oraz na ludzi właściwych, to znaczy
posiadających dar czy talent, który im pozwala wygłosić w swoim
środowisku nowe słowo. Oczywiście, podklas jest tu bez liku, ale
znamiona wyróżniające obu klas są dość ostre: klasa pierwsza, czyli
materiał, to ogólnie biorąc ludzie z natury zachowawczy, przykładni,
ulegli i swą uległość miłujący. Uważam też, że powinni być ulegli, bo
do tego są przeznaczeni i nie ma w tym nic zgoła, co by ich poniżało.
Ludzie należący do drugiej klasy – wszyscy przekraczają prawo, są
burzycielami albo są do tego skłonni, zależnie od uzdolnień.
Przestępstwa tych ludzi, naturalnie, są względne i wielorakie;
najczęściej domagają się oni w najróżnorodniejszych wystąpieniach
zniszczenia istniejącego stanu w imię lepszego. Lecz jeśli takiemu
człowiekowi dla ziszczenia jego idei wypadnie stąpać chociażby po
trupach, przez krew, to sądzę, że może on wewnętrznie, w zgodzie
z sumieniem, zezwolić sobie nawet na pochód przez krew – co
zresztą zależy od tej idei i jej rozmiarów, proszę to sobie
zakonotować. Tylko w tym znaczeniu mówię w swym artykule o ich
prawach do zbrodni. Ale powodów do wielkiego niepokoju nie ma:
ogół prawie nigdy nie przyznaje im tego prawa, ścina ich i wiesza
(mniej lub więcej) i w ten sposób, całkiem słusznie, wypełnia swe
zachowawcze przeznaczenie – z zastrzeżeniem jednak, że
w następnych generacjach tenże ogół wynosi tamtych ściętych na
piedestał i otacza ich czcią (mniej lub więcej). Pierwsza klasa jest
zawsze władczynią teraźniejszości, druga klasa – władczynią
przyszłości. Pierwsi zachowują świat i pomnażają go liczebnie; drudzy

pchają świat naprzód i kierują go ku oznaczonym celom. Jedni
i drudzy mają zupełnie równe prawo do istnienia.
Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara.

Ćwiczenie 8.1
Wyjaśnij ideę Raskolnikowa – przedstaw cechy zwykłych ludzi i nadczłowieka.
Ćwiczenie 8.2
Przedstaw poglądy dotyczące nadczłowieka w formie haseł, a następnie zakwes onuj
poszczególne hasła. Wykorzystaj fabułę powieści, by je obalić.
Ćwiczenie 8.3
Wymień powody, dla których Raskolnikow zabił.
Ćwiczenie 9
Rodion otrzymuje od matki list. Jest po jego lekturze poruszony – wzruszony i wzburzony
jednocześnie.
Wyjaśnij powody jego poruszenia.
Napisz w imieniu Raskolnikowa odpowiedź do matki. Stwórz dwie wersje: odpowiedź
napisaną przed zbrodnią i odpowiedź napisaną po zbrodni.

Psychologia zbrodni

“

Fiodor Dostojewski

Zbrodnia i kara

„O Boże!”. Chciał zamknąć się na haczyk, lecz ręka opadła
bezwładnie... Zresztą, cóż by to pomogło! Lodowaty strach zmroził
mu duszę, zadręczył go, odrętwił... Lecz oto nareszcie cały ten
harmider, trwający dobre dziesięć minut, stopniowo ucicha.
Gospodyni jęczała i stękała, Ilia Pietrowicz wciąż jeszcze odgrażał się
i wymyślał... W końcu jednak i on, zdaje się, umilkł; oto go już nie
słychać. „Czyżby sobie poszedł! Boże!”. Tak jest, oto odchodzi
również gospodyni, wciąż jeszcze jęcząc i płacząc... Oto jej drzwi się
zatrzasnęły... Oto gawiedź się rozchodzi, ludzie wracają do swych
mieszkań, wydziwiają, dyskutują, mówią jeden przez drugiego, już to
podnosząc głos aż do wrzasku, już to zniżając do szeptu. Musiało ich
tu być wielu, prawie cały dom się zbiegł. „Ale, mój Boże, czyż to
wszystko możliwe! I po co, po co on tu przychodził!”. Raskolnikow
upadł jak kłoda na kanapę, ale już nie mógł zmrużyć oka; przeleżał
z pół godziny w takiej udręce, w takim stężeniu nieopisanej grozy,
jakiego nigdy jeszcze nie doświadczył. Wtem w pokoju zrobiło się
jasno: to przyszła Anastazja ze świecą i talerzem zupy. Spojrzawszy na
niego uważnie i widząc, że nie śpi, postawiła świecę na stole i jęła
rozkładać przyniesione rzeczy: chleb, sól, talerz, łyżkę.
– Pewnieś od wczoraj nic nie jadł. Przewłóczyłeś się cały dzień, choć
frybra cię trzęsie.
– Anastazjo... za co bili gospodynię? Bacznie mu się przyjrzała.
– Kto bił gospodynię?
– Tylko co... pół godziny temu. Ilia Pietrowicz, zastępca komisarza, na
schodach... Za co tak ją zbił? I... po co przychodził?
Anastazja w milczeniu i ze zmarszczonymi brwiami utkwiła w nim
oczy i długo tak patrzała. Pod jej wzrokiem zrobiło mu się bardzo
nieprzyjemnie, nawet straszno.
– Anastazjo, czemu milczysz? – spytał wreszcie nieśmiało, słabym
głosem.

– To krew – odparła w końcu cicho i jakby do siebie samej mówiąc.
– Krew!... Jaka krew?... – jąkał blednąc i odsuwając się pod ścianę.
Anastazja wciąż patrzała na niego bez słowa.
– Nikt gospodyni nie bił – rzekła znów głosem surowym
i stanowczym. [...]
– Ja sam słyszałem... nie spałem... usiadłem na łóżku – bąknął jeszcze
pokorniej. – Słuchałem długo... Przychodził zastępca komisarza... Na
schody zbiegli się wszyscy, ze wszystkich mieszkań...
– Nikt nie przychodził. To krew w tobie krzyczy. Jak krew nie ma już
nijakiego wyjścia i już zsiada się na wątpiach – wtenczas się
człowiekowi przywiduje... Będziesz jadł czy nie?
Nie odpowiedział. Anastazja wciąż stała nad nim, bacznie na niego
patrzała i nie odchodziła.
– Daj mi pić... Nastieńka.
Poszła na dół i po paru minutach wróciła z wodą w białym
fajansowym kubku; lecz on już nie pamiętał, co było potem. Pamiętał
tylko, że łyknął haust zimnej wody, a reszta rozlała mu się z kubka na
pierś. Potem stracił przytomność.
III
Nie można jednak powiedzieć, by przez cały czas choroby był
zupełnie nieprzytomny: był to stan gorączkowy, połączony
z majaczeniem i półprzytomnością. Niejedno przypomniał sobie
później. To mu się zdawało, że skupia się przy nim dużo ludzi, chcą go
wziąć i gdzieś wynieść, sprzeczają się na jego temat i kłócą. To znów
jest sam w pokoju, wszyscy odeszli, boją się go i tylko z rzadka
uchylają drzwi, by na niego popatrzeć, grożą mu, umawiają się, śmieją
i drażnią się z nim. Pamiętał, że często widywał przy sobie Anastazję;
rozróżniał jeszcze kogoś – człowiek ten był jak gdyby doskonale mu

znany, lecz kto mianowicie, tego w żaden sposób nie mógł sobie
uprzytomnić, trapił się tym i nawet płakał. Czasami mu się zdawało,
że leży już z miesiąc; to znowu – że wciąż trwa ten sam dzień. Lecz
o tamtym – o tamtym zapomniał doszczętnie, natomiast co chwila
przypominał sobie, że zapomniał o czymś, czego zapominać nie
wolno; dręczył się, męczył, usiłując przypomnieć sobie, jęczał, wpadał
we wściekłość lub w okropny, niemożliwy do zniesienia lęk. Wówczas
zrywał się, chciał uciekać, ale zawsze ktoś go powstrzymywał
przemocą, a wtedy znowu popadał w bezwład i nieprzytomność.
Wreszcie odzyskał zmysły całkowicie. [...]
W sercu miał pustkę i głuszę. Zastanawiać się nie chciał. Nawet
rozterka przeminęła; [...] Miejsce jej zajęła kompletna apatia. „Ha, i to
także jest wyjście! – myślał, wolno i opieszale krocząc wzdłuż
nabrzeża. – Skończę z tym dlatego, że tak chcę... Ale czy to naprawdę
jest wyjście? Et, wszystko jedno! Kwadratowy łokieć przestrzeni będę
miał – he‐he! Jakiż to jednak koniec? I czy koniec? Powiem im czy
nie? A... do licha! Przy tym jestem zmęczony; gdyby tak czym prędzej
położyć się gdzie albo usiąść! Najbardziej mi wstyd, że tak to
okropnie głupio. Zresztą pluję i na to. Tfu, co za banialuki przychodzą
mi do głowy...”. [...] Szedł ze wzrokiem utkwionym w ziemi. Naraz
jakby mu kto szepnął coś do ucha. Podniósł głowę i zobaczył, że stoi
przy tym domu, tuż u bramy. Od tamtego wieczoru nie bywał tutaj
i nie przechodził mimo. Pociągnęła go chęć nieodparta,
niewytłumaczona. Wstąpił do domu, minął bramę, potem skierował
się do drzwi na prawo i zaczął się wspinać znajomymi schodami na
czwarte piętro. [...] Oto i trzecie piętro... i czwarte... „Tutaj!”. Zdziwił
się: drzwi do tego mieszkania stały otworem, byli tam jacyś ludzie,
dochodziły głosy; tego nie spodziewał się bynajmniej. Po krótkim
wahaniu przebył ostatnie schody i wszedł do mieszkania. Tu również
odbywał się remont, pracowali dwaj robotnicy; to go jak gdyby
zdumiało. Wyobrażał sobie dlaczegoś, że zastanie tutaj wszystko tak,
jak pozostawił, że nawet, być może, trupy będą leżały w tychże

miejscach na podłodze. [...] Starszy robotnik z ukosa rzucił na niego
spojrzenie.
– Pan w jakiej sprawie? – zwrócił się nagle do Raskolnikowa. Zamiast
odpowiedzi Raskolnikow wstał, wyszedł do sieni, ujął za dzwonek
i szarpnął. Tenże dzwonek, tenże blaszany dźwięk! Szarpnął drugi,
trzeci raz; wsłuchiwał się i przypominał sobie. Dawne,
dręcząco‐straszne, pokraczne uczucia odnawiały się w nim coraz
żywiej i ostrzej; wzdrygał się za każdym brzękiem, przy czym robiło
mu się coraz przyjemniej, coraz przyjemniej.
– Czego chcesz? Coś za jeden? – krzyknął robotnik zbliżając się do
niego. Raskolnikow znowu wszedł do pokoju.
– Chcę wynająć mieszkanie – rzekł. – Oglądam. [...]
– Dobrze, ale ktoś ty taki ? – niespokojnie zawołał robotnik.
– Ja?
– Tak.
– Chciałbyś wiedzieć?... Chodźmy na policję, tam powiem.
Robotnicy patrzeli na niego w osłupieniu.
– Czas na nas, już późno. Chodźmy, Aloszka. Trza zamykać – odezwał
się wreszcie starszy.
– Zgoda, chodźmy! – odparł Raskolnikow i ruszył przodem, bez
pośpiechu zstępując ze schodów.
Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara.

Ćwiczenie 10.1
Na podstawie przeczytanego fragmentu wymień co najmniej cztery reakcje Raskolnikowa po
dokonanej zbrodni.

Ćwiczenie 10.2
Wytłumacz, dlaczego Rodion wrócił do mieszkania lichwiarki. Wypunktuj pięć powodów.
Ćwiczenie 10.3
Poniżej znajdziesz różne cechy Raskolnikowa. Wybierz te, które mogły przyczynić się do
zabójstwa lichwiarki. Uzasadnij swoje wybory.
inteligentny
introwertyczny
skonﬂiktowany wewnętrznie
niestabilny emocjonalnie
wrażliwy
niepewny
wyobcowany
pełen sprzeczności
niemoralny
skłonny do depresji
samotny
biedny

Ćwiczenie 10.4
Znajdź i przywołaj cytaty, które potwierdzą, że Rodion to:
hipochondryk,
idealista,
ekscentryk,
indywidualista,
immoralista,
racjonalista.
Ćwiczenie 10.5
Omów rolę Soni w życiu Raskolnikowa.

Ćwiczenie 11
Podsumuj lekturę, przenieś w odpowiednie miejsca określenia charakteryzujące narrację, styl,
kompozycję i bohaterów powieści.
Narracja
słabość intrygi
konﬂikt ról społecznych
Styl

narracja ukryta
elementy języka mówionego
monolog wewnętrzny

Kompozycja

kompozycja otwarta; brak
jednoznacznego zakończenia
prawda o człowieku ukryta
w życiu wewnętrznym, a nie
w działaniu

Bohaterowie

obiektywizm narratora,
subiektywizm postaci –
polifoniczność
względność i niepełność prawdy
nieprzystawalność, alienacja
głównych bohaterów
częściowy nawrót problematyki
ogólnoludzkiej i metaﬁzycznej
wieloznaczność moralna
i intelektualna
„nielogiczność” postaci –
niezrozumienie intencji,
motywacji
odkrycie podświadomości
kryzys wszechwiedzy narratora
podważenie typowości

technika strumienia
świadomości
granice poznania człowieka
brak komentarzy,
wartościowania
dominacja punktu widzenia
bohatera
postawa informacyjnosprawozdawcza
indywidualizacja psychologiczna
języka postaci
typowość postaci
drugoplanowych
eksponowanie nielogiczności
i przypadkowości zdarzeń
tematem są: „wielkie pytania
epoki”, „przeklęte problemy”
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Relatywizm moralny
Relatywizm moralny to przekonanie, że niemożliwe jest dokonanie jednoznacznej oceny
pewnych zjawisk i czynów, skoro istnieje wiele systemów wartości.
Ćwiczenie 12
W dowolnym źródle przeczytaj więcej na temat relatywizmu moralnego. Podaj przykłady
sytuacji, które mogą być niejednoznaczne moralnie.

Ćwiczenie 13
Obejrzyj ﬁlm Zielona mila w reżyserii Franka Darbonta (1999). Wyjaśnij, na czym polega
moralna niejednoznaczność ﬁlmu i powieści Dostojewskiego. Wymień trzy różnice i trzy
podobieństwa w fabułach obu opowieści.

Petersburg

Monaster Smolny w Petersburgu
Monaster Smolny w Petersburgu, 1841, kolorowana litograﬁa, Ermitaż, Petersburg, domena publiczna

Ćwiczenie 14
Powieściowe miasto – Petersburg – często bywa określane mianem współczesnej Sodomy.
Wykonajcie plakat opisujący Petersburg Fiodora Dostojewskiego. Uwzględnijcie m.in.
następujące obszary:
konotacje biblijne (Sodoma, wieża Babel),
miasto - symbol współczesności,
miasto - siedlisko zła,
miasto - dom wyrzutków,
miasto - tygiel,
topograﬁa miasta,
konteksty (inne obrazy Petersburga, np. w Dziadach cz. III; inne miasta podobne do
Petersburga znane z literatury, ﬁlmu itp.).

Zadaniowo
Ćwiczenie 15
W powieści Dostojewskiego ważną rolę odgrywają sny głównego bohatera. Opisz każdy ze
snów i wyjaśnij ich znaczenie. Zwróć uwagę na to, co sny mówią o psychice Raskolnikowa.
Ćwiczenie 16
Uzasadnij słuszność twierdzenia Immanuela Kanta: „Niebo gwiaździste nade mną, a prawo
moralne we mnie”. Napisz na ten temat esej. Wykorzystaj cytaty z różnych dzieł.

Ćwiczenie 17
Przeprowadź wywiad z Fiodorem Dostojewskim. Ułóż pytania w taki sposób, by
wyeksponować głębokie przekonanie pisarza o niepodważalności prawd moralnych.
Ćwiczenie 18
Napisz wypracowanie, którego mo em stanie się jeden z poniższych cytatów z powieści
Dostojewskiego. W pracy odwołaj się do treści Zbrodni i kary oraz wybranych tekstów
kultury.
„Czym jestem dzisiaj? Zerem. Czym mogę być jutro? Jutro mogę zmartwychwstać i na
nowo zacząć żyć! Mogę odnaleźć w sobie człowieka, dopóki ten jeszcze nie zginął!”
(Fiodor Dostojewski, Gracz),
„Człowiek jest z natury despotą i lubi być dręczycielem.” (Fiodor Dostojewski, Gracz),
„Bywają chwile, kiedy ludzie kochają zbrodnie.” (Fiodor Dostojewski, Bracia Karamazow).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Realizm + 30%

Targ w Paryżu w drugiej połowie XIX wieku
Léon Lhermi e (1844–1925; czyt.: leon lermit; francuski malarz), Les Halles, domena publiczna

Sztukę pozytywizmu zdominował realizm. Obok tego nurtu pojawił się jednak także nurt
drugi – bardziej surowy, skrajny: naturalizm. Naturaliści oskarżani byli o celowe
wywoływanie skandalu i demoralizowanie czytelników. Epatowanie brzydotą i ukazywanie
człowieka jako bezwzględnej bestii, kierującej się instynktami, dla wielu było oburzające.
Pisarze tworzący w tym nurcie widzieli siebie natomiast jako wiernych dokumentalistów
rzeczywistości – uznawali się za badaczy pracujących przy stole sekcyjnym i ściągających
kolejne warstwy tkanki, pod którą kryje się zgnilizna i ohyda otaczającego świata...
Już wiesz
1) Na podstawie dowolnego źródła zredaguj w zeszycie krótką notatkę na temat założeń
naturalizmu.
2) Wybierz się na spacer. Obserwuj mijanych ludzi i miejsca. Zrób zdjęcia (telefonem lub
aparatem fotograﬁcznym) tym fragmentom rzeczywistości, które wzbudzą twój niesmak,
lęk lub obrzydzenie.
3) Przeczytaj zamieszczony w lekcji fragment powieści Germinal zamieszczony w lekcji.

Emil Zola – Germinal
Emil Zola (1840–1902), francuski pisarz, jest autorem cyklu dwudziestu powieści
powstałych w latach 70. i 80. XIX wieku, którym nadał wspólny tytuł: Rodzina

Rougon‐Macqartów. Historia naturalna i społeczna rodziny z czasów II cesarstwa. Powieści
układają się wyraźnie w dwa podcykle, z których jeden koncentruje się na tzw. linii
małżeńskiej (Maquartów), a drugi - na „bękarciej” (Rougonów) wspomnianej rodziny. Druga
linia – w opinii znawców – uchodzi za literacko „lepszą”; należą do niej m.in. W matni (1876),
Germinal (1885) i Nana (1880).
Utwory te wykorzystują poetykę naturalizmu. Jej główne założenia to ukazanie biologicznej
i społecznej natury człowieka, wskazanie na prawo dziedziczności. Naturalizm szuka „praw
obiektywnych” (naukowych). W poetyce przejmuje w 70% zasady realizmu klasycznego;
pozostałe 30% to: skrajny obiektywizm narracji („obojętność narratora”), prezentacja
zdarzeń i faktów z pozycji środowiska. Pojawiają się także nowe elementy: brzydota,
okrucieństwo, seksualizm.

Germinal jest trzynastą powieścią cyklu Zoli. Materiał do niej pisarz zbierał kilka miesięcy,
przyglądając się strajkującym robotnikom w Anzin: niewielkiej miejscowości na północy
kraju w regionie Nord Pas de Calais – zagłębiu górniczym. Obserwował głód, choroby,
wyzysk i śmierć. Sporządzał skrupulatne notatki. Poznawał ideologię socjalizmu, z którą na
poły się zgadzał.
Powieść staje się szczególnym świadectwem życia górników, prezentacją przyczyn
wybuchu rewolucji, kontekstem politycznym i społecznym czasów, których dotyczy. Akcja
utworu rozgrywa się między 1886 a 1887 rokiem. Bezrobotny Stefan Lantier przybywa do
Montsou i znajduje pracę w kopalni. Wynajmuje pokój u rodziny Maheu – pracowników
kopalni. Zakochuje się. Porażają go jednak warunki życia i pracy. Nie rozumie brutalności
i agresji. Przytłacza go głód. Szuka idei i znajduje ją w hasłach rodzącego się socjalizmu.
Inspiruje powstanie w Montsou pierwszej komórki Międzynarodówki. Nawołuje do strajku…

“

Emil Zola

Germinal
Noc była głęboka, na niebie nie błyszczała ani jedna gwiazda, nie
można było rozróżnić przedmiotów na odległość kilku kroków. Drogą
z Marchiennes do Montsou, biegnącą prosto jak strzelił, przez pola
zarosłe burakami szedł człowiek. [...]
Człowiek ów wyszedł z Marchiennes około drugiej w nocy, ubrany
tylko w cienki bawełniany kaftan i spodnie z wełnianego pluszu, i do

tej pory szedł szybkim krokiem, drżąc z zimna. [...] Miał tylko jedną
myśl, nadzieję biednego, bezdomnego robotnika bez pracy, że ze
świtem wiatr przycichnie i zrobi się nieco cieplej. Tak szedł i szedł, aż
wreszcie dwa kilometry przed Montsou ujrzał światło trzech
palących się na wolnym powietrzu stosów węgla. [...] Na płaskim
terenie ujrzał olbrzymią, bezkształtną masę chaotycznie zbitych
w jeden kłąb domów, ponad które sterczały w górę kominy. Słabe,
zamglone światła łyskały przez szyby, pięć czy sześć latarń chwiało
się na belkowaniach, zębatymi czarnymi sylwetkami rysujących się
w ciemności niby potworne szkielety. Pogrążona w ciemności,
otulona chmurą dymu masa ta wydawała z siebie jeden tylko odgłos,
ciężkie, głuche dyszenie niewidzialnej maszyny parowej.
Wędrownik rozpoznał nareszcie kopalnię. I zaraz opanowała go myśl
przykra, natrętna, że nic mu z tego, bo i tutaj z pewnością roboty nie
znajdzie. [...]
– Nazywam się Stefan Lantier, jestem maszynistą, nie wie pan, może
mógłbym tutaj znaleźć pracę? [...]
– Pracę… tutaj… maszynista? Nie… nie! Wczoraj dopiero zgłaszało się
dwu. Nie ma pracy.
[…]
Ciemno było jeszcze wokół, ale gest starego rozwiał niejako wszędzie
całun nędzy. Rozpościerał on się daleko milami, a Stefanowi zdało się,
że podmuchy marcowego wichru hulające po rozłogach niosą na
skrzydłach wołanie o ratunek tysięcy ginących z głodu.
Zrywały się coraz to gwałtowniejsze niosąc śmierć, dusząc życie
słabo tlejące w piersiach wygłodzonych. Stefan opanowany strachem
wbił się oczyma w pomrokę, usiłując przedrzeć ją, dostrzec zło, co
tam gryzło życie u podstaw, i bojąc się zarazem ujrzeć straszne
widziadło. Ale dal czarna była jeszcze nicością, nie miała konturów,
czym się stanie, w co obróci, nie można było przewidzieć. [...]

– Pan może z Belgii?
Poganiacz wrócił i rozpoczął na nowo przerwaną rozmowę. [...]
– Nie, pochodzę z południa – odparł Stefan. [...]
– Ja zaś – rzekł – pochodzę z Montsou i nazywam się Bonnemort.
Wypadające od czasu do czasu z żelaznego kosza węgle, tląc na ziemi,
rzucały na jego bladą twarz purpurową łunę. [...]
– [...] Widzi pan, tam na dole dokucza bardzo woda. Wlazła mi bestia
pod skórę i są dni teraz, kiedy nie mogę ruszyć nogą, bym nie
krzyczał na całe gardło z bólu.
Przerwał mu nowy atak kaszlu.
– I z tego pan także kaszle? – spytał Stefan.
Ale stary pokręcił przecząco głową. Potem, gdy mógł znowu mówić,
objaśnił:
– Nie, nie z tego. Zeszłego miesiąca przeziębiłem się trochę. Nigdy
dotąd nie kaszlałem, teraz nie mogę się tego pozbyć. I co komiczne,
to to, że ciągle muszę pluć, ciągle pluć.
Odchrząknął i splunął znów czarno.
– Czy to krew? – spytał Stefan.
– Nie, to węgiel. Mam tego tyle w środku, że mógłbym do końca życia
w piecu palić. A przecież już od pięciu lat nie byłem krokiem tam na
dole. Muszę mieć ładny zapas, nie ma co mówić! Ale to człowieka
trzyma, ha?
Zapanowało milczenie. Z głębi kopalni dochodził głuchy tętent
kujących młotów, wicher wył jakąś wielką, żałobną skargę, krzyczał,
że ciemno, że głód, że znużenie ciążą ziemi. Ogień w koszu żelaznym
przygasał, a przy jego słabych blaskach stary ciągnął dalej. [...]

Kolonia robotnicza, położona wśród pól obsianych zbożem
i burakami, spała dotąd. [...] Pod numerem szesnastym, w mieszkaniu
rodziny Maheuów, cisza panowała, ciemność nieprzebita zaległa izbę
sypialną na piętrze, gdzie spało w ciasnocie mnóstwo ludzi
zmęczonych śmiertelnie, ledwo mając czym oddychać. Mimo zimna
panującego na świecie powietrze miało tu wysoką, dławiącą ciepłotę,
jaką mają wszelkie ciasne pomieszczenia napełnione ludźmi.
Kukułka zegara w izbie parterowej odezwała się cztery razy. Ale nikt
się nie ruszył. Rozlegały się tylko oddechy i przyciszone chrapanie.
Nagle zerwała się z łóżka Katarzyna. Z przyzwyczajenia przez sen
policzyła cztery uderzenia zegara dolatujące z sąsiedztwa i podniosła
się, nie mając jednak siły rozbudzić się zupełnie. Wysunęła spod
kołdry nogi, poszukała zapałek i zapaliła świecę. Ale nie wstała z łóżka.
Głowa jej leciała w tył, chwiała się między ramionami instynktownie
usiłując opaść na poduszki.
Przy blasku świecy widać było izbę o dwu oknach. Stały w niej trzy
łóżka, szafa, stół i dwa krzesła. Poczerniałe od zużycia i starości
meble jaskrawo odcinały się od żółto lakierowanych ścian. Prócz tego
umeblowania nie było nic. [...]W łóżku na lewo spał najstarszy
Zachariasz, chłopak dwudziestoletni, wraz ze swym jedenastoletnim
bratem Jeanlinem. Na prawo leżało dwoje malców, Lenora i Henryś,
objąwszy się za szyję. Dziewczynka miała sześć lat, chłopak cztery.
Wreszcie trzecie łóżko zajmowała Katarzyna wraz z dziewięcioletnią
Alzirą, która była na swój wiek tak mała i wątła, że gdyby nie wielki
garb kaleki, który uciskał Katarzynę w nocy, byłaby nie czuła jej nawet
obok siebie. Przez szklane otwarte drzwi widać było wąską sionkę,
w której stało czwarte łóżko zajęte przez ojca i matkę, a obok niego
kołyska z najmłodszą, dopiero trzymiesięczną Estellą.
Katarzyna, siedząc na łóżku, czyniła rozpaczliwe wysiłki, by się
rozbudzić, przeciągała się, prostowała, zanurzała dłonie w rudych
włosach, spadających jej na czoło i na kark. Była na swe piętnaście lat
szczupła. Z wąskiej koszuli wysuwały się tylko sinawe, jakby plamami

węgla pokryte nogi i ramiona śnieżnej białości, odcinające się
wyraźnie od ziemistego koloru twarzy, której skóra codziennie
gryziona czarnym, ostrym mydłem pokryła się zmarszczkami
i zniszczyła. [...] W szarych jej oczach mających wyraz bólu
i wyczerpania ukazały się łzy. Łamało się całe jej ciało, usiłując opaść
na pościel. [...]
– Wybiła czwarta! – powtarzała Katarzyna. – Dalej, wstawajcie! O jciec
będzie się gniewał!
Jeanlin zwinął się w kłębek, zamknął oczy i rzekł:
– Idź sobie… chce mi się spać!
Zaśmiała się dobrodusznie. Jeanlin był mały, członki jego
o nabrzmiałych skutkiem skrofułów stawach były tak drobne,
dziecięce, że objąwszy go ramionami podniosła bez trudu z łóżka.
Począł się wyrywać, ziemista twarz jego, na której świeciły zielone
oczy, pobladła ze złości. Czuł się upokorzony, słaby. Nie rzekł nic,
tylko wilczkiem ukąsił ją w prawą pierś.
– Szkaradniku jakiś! – zawołała, tłumiąc okrzyk bólu, i postawiła go na
ziemi.
Alzira, podciągnąwszy kołdrę pod samą brodę, spoglądała dokoła.
Mądrymi oczyma śledziła każde poruszenie braci i siostry,
ubierających się teraz. Powstał na nowo spór przy miednicy. Chłopcy
szturchali dziewczynę, gdyż za długo się myła. Bez ceremonii
podnosili koszule i posługiwali się nocnikiem, z obojętnością psów
chowających się razem. [...]
Od chwili w sąsiednim mieszkaniu ruszać się poczęto. Domki
robotnicze wystawiono możliwie najtaniej, mury były więc tak
cienkie, że słychać było każde słowo, każdy szelest. Rodziny trącały
się przeto niejako łokciami i żaden szczegół życia nie został
w ukryciu. Nawet dzieci wiedziały wszystko szczegółowo. [...]

Maheu zerwał się nagle z pościeli. Cóż to mu się znowu stało? Znowu
zaspał jak ostatni nicpoń. Począł kląć tak dosadnie, że dzieci umilkły,
nie śmiejąc ust otworzyć. [...]
– Stulisz ty gębę, bębnie! – wrzasnął Maheu rozwścieczony
ustawicznym krzykiem Estelli.
Małego wzrostu, jak stary Bonnemort, podobny był doń zresztą
zupełnie. Taką samą miał wielką głowę, płaską ziemistą twarz i żółte,
krótko ostrzyżone włosy. Dziecko przerażone wielkim muskularnym
ramieniem, które ujrzało ponad sobą, krzyczało jeszcze mocniej.
– Daj jej spokój! Wiesz, że to na nic! – odezwała się jego żona
i rozłożyła się na środku łóżka.
Zbudziła się od chwili i poczęła narzekać, że nigdy nie dadzą jej się
wyspać. Czyż nie mogą wstać cicho i iść do roboty? Zatonęła cała pod
kołdrą i widać było tylko jej twarz o grubych rysach. Musiała być
niegdyś piękna, ale dziś ta trzydziestodziewięcioletnia kobieta
skutkiem długich lat niedostatku i siedmiorga dzieci była ruiną.
Z oczyma utkwionymi w suﬁt mówiła do ubierającego się męża.
Żadne zresztą nie zwracało uwagi na małą, siniejącą od krzyku.
– Wiesz – mówiła pani Maheu – że nie ma w domu ni grosza, a dziś
dopiero poniedziałek. Sześć dni jeszcze do wypłaty dwutygodniowej.
Tak iść dalej nie może. Wszyscy razem przynosicie do domu dziewięć
franków. Jakże ma to wystarczyć? Przecież nas jest dziesięcioro?
– O – zawołał Maheu – jak to? Dziewięć franków? Ja i Zachariasz po
trzy, to znaczy sześć, Katarzyna i ojciec po dwa, to jest cztery… sześć
i cztery to dziesięć, a Jeanlin franka, to razem czyni jedenaście!
– Tak, jedenaście, ale nie liczysz świąt i niedziel. Nigdy nie dostaję
więcej jak dziewięć… rozumiesz? [...] Mój Boże, co ja pocznę? Sześć
dni jeszcze, to okropność. Maigrat pokazał mi wczoraj drzwi,

winniśmy mu już sześćdziesiąt franków. Ha, cóż robić, pójdę do niego
jeszcze raz, ale jeśli się uprze i odmówi nam kredytu?
I skarżyła się dalej nie ruszając się z pościeli, przymykając tylko
chwilowo oczy, gdyż ją raziło światło. Opowiadała szeroko o pustej
szafarni, o tym, że malcy domagają się podwieczorku, że kaszy już
nawet nie ma w domu, że z wody tutejszej dostają ludzie kolek, że
wreszcie chyba przez te sześć dni żyć będą chyba liśćmi kapusty
gotowanymi w wodzie. Musiała podnieść głos, gdyż krzyk Estelki
głuszył jej słowa. Krzyk ten stał się wreszcie niemożliwym do
zniesienia. [...]
– Jestem gotowa… Czy dzieci ubrane? – spytała z dołu matka.
W izbie parterowej otwarła okiennice, rozdmuchała ogień, dołożyła
węgla. Miała nadzieję, że stary może nie wszystką zupę połknął, ale
w garnku nie znalazła nic. Był jak wylizany. Ugotowała więc garść
klusek, które miała w zapasie z dnia poprzedniego. Ugotowała je
w czystej wodzie bez masła, sądząc, że z tej odrobiny, która została
w szafarni, nie zostało nic po zrobieniu czterech kanapek rano.
Zdumiała się jednak, otwarłszy szafę. Okazało się, że Katarzyna
potraﬁła dokonać tego cudu i zostawić jeszcze kawałek masła
wielkości orzecha laskowego. Prócz tego nic jednak więcej nie
znalazła, ani skórki chleba, ani nawet kości do ogryzienia. Cóż zrobią,
jeśli Maigrat trwał będzie dalej w uporze i nie da im kredytu,
a mieszkańcy Piolaine odmówią pięciu franków? Gdy wrócą z kopalni
mężczyźni i Katarzyna, musi im przecież dać jeść, bo nieszczęściem
nie wynaleziono dotąd sposobu, by żyć, nie jedząc. […]
– Prędzej, prędzej! – zamruczała Maheude, szarpiąc za ręce dzieci,
które zapatrzone z otwartymi ustami stanęły w błocie na środku
drogi, nie myśląc się ruszyć.
Znalazła się wreszcie u Maigrata w usposobieniu bardzo
podnieconym. Maigrat sąsiadował z willą dyrektora, oddzielony od
niej tylko murem. Dom jego był niski, bardzo długi i po stronie drogi

miał sklep bez wystawowego okna. Dostać tu można było drobiazgów
różnego rodzaju, kiełbas, jarzyn, chleba, piwa, rondli, garnków,
słowem wszystkiego. [...]
– Przychodzę jeszcze raz, panie Maigrat! – odezwała się Maheude
pokornie, ujrzawszy go przed drzwiami sklepu.
Spojrzał na nią i nie odpowiedział nic. Był otyły, sztywny, oziębły
i miał ambicję nie odstępowania od tego, co raz postanowił. [...]
Chciała go przekonać o konieczności otrzymania chleba. Mówiła
z trudnością urywanymi zdaniami. Dług powstał w czasie ostatniego
strajku. Już ze dwadzieścia razy obiecała go zapłacić, ale było
niepodobieństwem ani czterdzieści sous spłacać co dwa tygodnie.
[...]
– Proszę, daj mi pan tylko dwa bochenki chleba. Nie mam zachcianek
nierozumnych, nie chcę kawy… tylko dwa funtowe bochenki chleba
codziennie do soboty.
– Nie dam! – wrzasnął wreszcie na całe gardło.
Ze sklepu wyjrzała pani Maigrat, osoba o chorowitym wyglądzie,
która dnie całe spędzała nad książkami handlowymi, nie śmiejąc
podnieść znad ich kart głowy. Cofnęła się zaraz przerażona
spostrzegłszy, że Maheude zwraca się do niej z błagalnym
spojrzeniem. Opowiadano sobie, że łoże małżeńskie ustępować musi
córkom odbiorców, przesuwaczkom. I było ogólnie znaną rzeczą, że
jeśli górnik chciał uzyskać przedłużenie kredytu, to wystarczyło, by
posłał do sklepu swą córkę albo żonę, bez względu czy była ładna, czy
brzydka, byle nie zanadto surowa na punkcie cnoty niewieściej.
Maheude żebrząca jeszcze o chleb, pod bezczelnym, zimnym
spojrzeniem jego poczęła się nagle mieszać. Wreszcie zawrzał w niej
gniew. Byłaby może jeszcze wybaczyła mu to dawniej, nim miała
siedmioro dzieci, gdy była młoda, ale teraz!… I zdecydowała się
odejść, zabierając dzieci, które znalazłszy w rynsztoku garść łupin

z orzechów, poczęły je zbierać i badać skrupulatnie. [...] Ostatnią
nadzieją byli teraz właściciele Piolaine. Jeśli oni nie dadzą pięciu
franków, to wszyscy członkowie rodziny Maheu mogli się położyć
i czekać śmierci głodowej. [...]
Niosła dzieci na przemian. Na gościńcu stały kałuże wody, podgięła
więc wysoko spódnicę z obawy, by nie przyjść nadto zabłoconą. Trzy
razy ledwo nie upadła, tak śliski był grunt. Gdy wreszcie znalazła się
u bramy Piolaine, rzuciły się na nią dwa psy tak gwałtownie, że malcy
poczęli krzyczeć na całe gardła ze strachu. Rozbestwione zwierzęta
musiał odpędzić furman batogiem.
– Zostawcie w sieni saboty i wejdźcie! – powiedziała Honorka.
W jadalni matka i dzieci stanęły oniemiałe przy drzwiach. Mieszał ich
widok niespodziany, ciepło, wzrok tej pani i pana wygodnie
rozpartych w fotelach.
– Moja córko, spełń swe zadania zwyczajne.
Gregoire'owie powierzyli córce wydzielanie jałmużny. Było to częścią
integralną troskliwego wychowania, jakie jej dawali. Powinno się być
dobroczynnym i państwo Gregoire byli dobroczynni, mawiali nawet,
że dom ich jest domem Pana Boga. Obok tego pochlebiali sobie, że są
rozsądnie dobroczynni, dręczyła ich zawsze obawa, że zostaną
oszukani i wesprą występnego. Dlatego nie dawali nigdy pieniędzy.
[...] Jałmużnę dawali państwo Gregoire w naturze, zazwyczaj
w postaci ciepłych sukien, rozdzielanych w zimie pomiędzy dzieci
biednych robotników. [...]
Łzy napłynęły jej do oczu, była pewna swych pięciu franków,
rozmyślała tylko, jak o nie poprosi, jeśli sami państwo nie dadzą.
Pokojowa nie wracała, nastała chwila kłopotliwego milczenia.
Uczepieni do spódnicy matki Henryś i Lenora stali z wlepionymi
w brioszki oczami.

– Macie tylko dwoje dzieci? – spytała pani Gregoire, by przerwać
milczenie.
– O nie, wielmożna pani, mam siedmioro!
Pan Gregoire, który siedział zasłonięty dziennikiem, żachnął się.
– Siedmioro? Ależ na co, miły Boże!
– To lekkomyślność! – mruknęła pani.
Maheude uczyniła gest, jakby się tłumaczyła. Ha, cóż robić! Człowiek
nie myśli o tym, samo jakoś przychodzi do tego! A zresztą, gdy to
dorośnie, przynosi do domu pieniądze, pomaga. Mimo to żyliby
jeszcze jakoś, ale mają dziadka, który nie może chodzić, i także
spośród wszystkich dzieci troje tylko, to jest córka i dwaj synowie, są
w tym wieku, że mogą pracować w kopalni. A malcy, choć z nich nie
ma korzyści, jeść też wołają. [...]
Pan Gregoire [...] spojrzał na tę kobietę i strasznie wyglądające dzieci,
o woskowych twarzach, wypłowiałych jakby włosach, zmarniałych
skutkiem zwyrodnienia od całych pokoleń członkach, na te istoty
niedokrewne i brzydkie, jak wszyscy bliscy śmierci z wycieńczenia
i głodu. [...]
[...]
To były skutki życia wspólnego obok siebie robotników w kolonii.
Chłopcy i dziewczęta widywali się ciągle, dojrzewali razem i bez
przeszkody, gdy tylko noc nadeszła, mogli z zupełną swobodą
obcować z sobą. Ulubionym miejscem był płaski dach stajni króliczej.
Wszystkie przesuwaczki przynosiły sobie stamtąd swe pierwsze
dziecko, o ile nie wolały w tym samym celu udać się na starą kopalnię
w Requillart lub ulokować się w zbożu. Nie było w tym nic zdrożnego,
pobierano się potem, tylko matki gniewały się, gdy chłopcy poczynali
za wcześnie, gdyż syn żeniący się był stracony dla rodziny.

– Na twoim miejscu skończyłabym już raz z tym! – poczęła znowu
pani Pierron głosem nabrzmiałym świętym oburzeniem. – Mają już
dwoje dzieci, a nie przestaną jeszcze rychło zadawać się z sobą.
Zresztą krzyżyk już i tak musisz położyć na jego pieniądze.
Maheude wzniosła do góry pięści.
– Słuchaj! Przeklnę ich, jeśli nie przestaną!… Czyż Zachariasz nie jest
obowiązany szanować rodziców? Kosztował nas tyle! Teraz musi nam
odrobić choć trochę, nim sobie weźmie na kark żonę. Powiedz sama,
co byśmy poczęli, gdyby dzieci, gdy tylko nauczą się pracować,
pracowały zaraz na siebie? Lepiej by położyć się i zdechnąć!
[…]
Tymczasem poczęła się kąpiel w służącym za wannę półbeczku.
Pierwsza kąpała się Katarzyna. Napełniła beczkę letnią wodą
i rozebrała się. [...] Umywszy się, zupełnie naga poszła po schodach na
górę, zostawiwszy brudne i przemoczone ubranie na ziemi. Teraz
począł się spór między braćmi o to, który z nich ma się pierwszy
kąpać. Jeanlin, pod pozorem, że Zachariasz jeszcze je, wskoczył
pierwszy do wody, ale Zachariasz go odepchnął twierdząc, że dość już
zrobił odstępując pierwszeństwa Katarzynie, a wodą, w której by się
wykąpał taki brudas jak Jeanlin, można by napełniać kałamarze
w szkole. Wreszcie odwróceni do ognia poczęli się kąpać razem,
pomagając sobie nawet wzajemnie i nacierając sobie plecy mydłem.
[...] Słychać było klątwy mężczyzny i płacz kobiety, potem łoskot
bójki, tupanie nóg i głuche uderzenia, jakby bił ktoś pięścią
w wydrążoną dynię.
– O, biedna Levaque dostaje swą porcję! – powiedziała Maheude
spokojnie zajęta wyskrobywaniem łyżką garnka.
[...]

Zapach mięsa zwabił Henrysia i Lenorę zajętych do tej pory
robieniem rzek z kałuży stojącej na podłodze. Przybiegli zaraz
i stanęli przed ojcem śledząc oczyma każdy kawałek. Gdy ojciec brał
go z talerza, oczy malców połyskiwały nadzieją, ale zasłaniały się
chmurą rozczarowania, gdy ginął w jego ustach. W końcu spostrzegł
ich żarłoczne miny i pobladłe twarze.
– Czy dzieci jadły mięso? – spytał.
Maheude zawahała się.
– Wiesz – ciągnął dalej – że nie lubię niesprawiedliwości. Odbiera mi
apetyt, gdy stoją tak żebrząc o kęs jedzenia.
– Ależ naturalnie! – zawołała z gniewem. – Miały, rozumie się. Cóż to,
czy ich nie znasz? Połknęłyby wszystko i jeszcze by chciały więcej!
Alziro, powiedz… wszak prawda, że wszyscy jedliśmy mięso?
– Jedliśmy wszyscy, ojcze! – odparła garbuska, kłamiąc w takich
razach ze spokojem dorosłej osoby.
Lenora i Henryś zdrętwieli ze zdumienia i oburzenia na kłamstwo
bezczelne, za co zawsze dostawali rózgi. Małe ich dusze poczęły się
buntować, chciały zaprotestować i powiedzieć, że może ktoś jadł, ale
ich przy tym nie było.
– Wynoście mi się precz! – krzyknęła matka i odpędziła dzieci
w drugi kąt izby. – Wstydzić się powinniście jak psy natrętnie cisnąć
się do ojca, gdy je. A gdyby nawet sam tylko miał mięso, to czyż za to
nie pracuje, gdy wy nicponie, gałgany kosztujecie tylko rodziców…
i to więcej nawet jak dorośli.
Maheu przywołał dzieci do siebie, posadził każde na jednym kolanie
i podzielił się z nimi resztą głowizny. Każde dostało swą porcję. Krajał
im mięso w małe kostki, a malcy połykali je chciwie.
Germinal

Ćwiczenie 1.1
Określ czas i miejsce akcji.
Ćwiczenie 1.2
Wymień bohaterów utworu. Każdego z nich scharakteryzuj jednym zdaniem.
Ćwiczenie 1.3
Opisz emocje, jakie wywołuje w tobie lektura powyższych fragmentów. Uzasadnij własne
odczucia.
Ćwiczenie 1.4
Wymień cechy powieściowych kobiet, mężczyzn i dzieci. Określ ich społeczne role.
Ćwiczenie 1.5
Każdego z bohaterów cechuje chęć zaspokojenia potrzeb. Wymień je. Ustal, które z nich są dla
bohaterów najważniejsze, a które - najmniej ważne. Skomentuj spostrzeżenia.

Ćwiczenie 2
Na podstawie przeczytanego fragmentu wskaż reguły, którymi powinien kierować się pisarznaturalista.


brak opinii narratora



ukazanie biologiczności i ﬁzyczności człowieka



wprowadzenie do literatury tematów kulturowego tabu



analiza fragmentów rzeczywistości



ukazanie bohatera z różnych punktów widzenia



unikanie wartościowania zachowań i wyborów bohatera



prezentacja indywidualności, wybitnych jednostek



pogłębiona analiza psychologiczna postaci i środowisk



rzetelny obraz całości



drobiazgowość prezentacji



prezentacja bohatera – wytworu swego środowiska



szczegółowość opisów
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Ćwiczenie 3.1
Wykorzystaj zrobione przed lekcją zdjęcia i wskaż na nich cechy naturalizmu.

Ćwiczenie 3.2
Przygotujcie naturalistyczną prezentację. Pogrupujcie przyniesione zdjęcia, nadajcie tytuły
podgrupom. Przygotujcie ekspozycję swojej pracy - wejdźcie w rolę muzealnych
przewodników.

Wypłata żniwiarzy

Wypłata żniwiarzy
Léon Lhermi e (1844–1925; czyt.: leon lermit; francuski malarz), Wypłata żniwiarzy, 1882, olej na płótnie, Musée d'Orsay, Paryż,
domena publiczna

Ćwiczenie 4
Wskaż na obrazie elementy typowe dla naturalizmu. Zwróć szczególną uwagę na sposób
przedstawienia człowieka.

Ludzka menażeria
Jedna z powieści Zoli nosi tytuł Bestia ludzka (1888). Zola zwraca w niej uwagę na
mordercze instynkty tkwiące w ludziach, wielokrotnie przywołując motyw zwierzęcia
wpisanego w psychikę człowieka. Utwór wykorzystuje poetykę i przekonania typowe dla
naturalistów, ale motyw człowieka‐bestii jest chętnie wykorzystywany także w innych
poetykach, np. w horrorze lub fantasy.
Obraz człowieka poddanego zwierzęcym instynktom lub wręcz przechodzącego
przemianę w zwierzę zaczerpnięty został z mitów i legend, w których funkcjonuje np.
postać wilkołaka.

Wilkołak
Lucas Cranach starszy, Wilkołak, ok. 1512, drzeworyt, Herzogliche Museum, Gotha, Niemcy, domena publiczna

Ćwiczenie 5
Wskaż znane ci teksty kultury, w których pojawia się bohater charakteryzowany poprzez
swoje zwierzęce instynkty. Określ funkcje zestawienia postaci człowieka z cechami
zwierzęcymi.
Ćwiczenie 6
Omów sposób obrazowania człowieka-wilkołaka ukazanego na drzeworycie Lucasa Cranacha
starszego. Jakie cechy postaci zostały podkreślone?

Zadaniowo
Ćwiczenie 7
Stwórz dwa opisy jednej sytuacji lub postaci. Jeden w konwencji realistycznej, drugi
w naturalistycznej.
Ćwiczenie 8
Henryk Sienkiewicz w przygotowanych w 1880 roku odczytach zatytułowanych
O naturalizmie w powieści skrytykował poetykę naturalizmu. Przeprowadź wartościowanie
tego sposobu opisu rzeczywistości. Poddaj ocenie postawę narratora, motywacje bohaterów,
sposób ich charakterystyki.
Ćwiczenie 9
Podaj przykłady scen naturalistycznych obecnych w innych utworach pozytywizmu.
Wykorzystaj Lalkę Bolesława Prusa oraz inny, wybrany przez ciebie, tekst kultury.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Do lamusa?

Zagłoba zdobywający sztandar
Juliusz Kossak, Zagłoba zdobywający sztandar, domena publiczna

Bywają lektury, które czyta się dla obowiązku. Są na szczęście także książki pochłaniane,
uwielbiane, oczekiwane; o których się mówi, po które stoi się w kolejkach. Książki, które
wszystko zmieniają… Wiesz, że Sienkiewiczowska Trylogia jest taka i taka?
Już wiesz
1) Przypomnij sobie historię polskich zmagań wojennych w XVII wieku.
2) Wykonaj mapę myśli poświęconą Janowi Chryzostomowi Paskowi.
3) Przypomnij sobie, czym jest stylizacja.
4) Zredaguj w zeszycie krótką notatkę na temat archaizacji.
5) Na podstawie dowolnego źródła zredaguj w zeszycie krótką notatkę na temat cech
powieści przygodowej.

Ogniem i mieczem jako powieść historyczna
i przygodowa
Trylogia Henryka Sienkiewicza to trzy powieści: Ogniem i mieczem (1884), Potop (1886)
i Pan Wołodyjowski (1888). W pierwszej i drugiej wyraźnie dominuje tematyka wojenna,
trzecia eksponuje obyczajowość i wątki romansowe. Wszystkie kreślą koloryt XVII‐wiecznej
Polski.
Każda z nich spełnia założenia gatunkowe powieści historycznej. Do każdej autor przez
wiele lat gromadził materiały. Każda wywołała zdumienie i zachwyt.

“

Henryk Sienkiewicz

Ogniem i mieczem
Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi
zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia.
Współcześni kronikarze wspominają, iż z wiosny szarańcza
w niesłychanej ilości wyroiła się z Dzikich Pól i zniszczyła zasiewy
i trawy, co było przepowiednią napadów tatarskich. Latem zdarzyło
się wielkie zaćmienie słońca, a wkrótce potem kometa pojawiła się na
niebie. W Warszawie widywano też nad miastem mogiłę i krzyż
ognisty w obłokach; odprawiano więc posty i dawano jałmużny, gdyż
niektórzy twierdzili, że zaraza spadnie na kraj i wygubi rodzaj ludzki.
Nareszcie zima nastała tak lekka, że najstarsi ludzie nie pamiętali
podobnej. W południowych województwach lody nie popętały wcale
wód, które podsycane topniejącym każdego ranka śniegiem wystąpiły
z łożysk i pozalewały brzegi. Padały częste deszcze. Step rozmókł
i zmienił się w wielką kałużę, słońce zaś w południe dogrzewało tak
mocno, że – dziw nad dziwy! – w województwie bracławskim i na
Dzikich Polach zielona ruń okryła stepy i rozłogi już w połowie
grudnia. Roje po pasiekach poczęły się burzyć i huczeć, bydło ryczało
po zagrodach. Gdy więc tak porządek przyrodzenia zdawał się być
wcale odwróconym, wszyscy na Rusi, oczekując niezwykłych
zdarzeń, zwracali niespokojny umysł i oczy szczególniej ku Dzikim

Polom, od których łatwiej niźli skądinąd mogło się ukazać
niebezpieczeństwo.
Tymczasem na Polach nie działo się nic nadzwyczajnego i nie było
innych walk i potyczek jak te, które się odprawiały tam zwykle,
a o których wiedziały tylko orły, jastrzębie, kruki i zwierz polny.
Bo takie to już były te Pola. Ostatnie ślady osiadłego życia kończyły
się, idąc ku południowi, niedaleko za Czehrynem od Dniepru, a od
Dniestru – niedaleko za Humaniem, a potem już hen, ku limanom
i morzu, step i step, w dwie rzeki jakby w ramę ujęty. Na łuku
Dnieprowym, na Niżu, wrzało jeszcze kozacze życie za porohami, ale
w samych Polach nikt nie mieszkał i chyba po brzegach tkwiły
gdzieniegdzie „polanki” jakoby wyspy wśród morza. Ziemia była de
nomine Rzeczypospolitej, ale pustynna, na której pastwisk
Rzeczpospolita Tatarom pozwalała, wszakże gdy Kozacy często
bronili, więc to pastwisko było i pobojowiskiem zarazem.
Ile tam walk stoczono, ilu ludzi legło, nikt nie zliczył, nikt nie
spamiętał. Orły, jastrzębie i kruki jedne wiedziały, a kto z daleka
dosłyszał szum skrzydeł i krakanie, kto ujrzał wiry ptasie nad jednym
kołujące miejscem, to wiedział, że tam trupy lub kości
niepogrzebione leżą… Polowano w trawach na ludzi jakby na wilki lub
suhaki. Polował, kto chciał. Człek prawem ścigany chronił się w dzikie
stepy, orężny pasterz trzód strzegł, rycerz przygód tam szukał,
łotrzyk łupu. Kozak Tatara, Tatar Kozaka. Bywało, że i całe watahy
broniły trzód przed tłumami napastników. Step to był pusty i pełny
zarazem, cichy i groźny, spokojny i pełen zasadzek, dziki od Dzikich
Pól, ale i od dzikich dusz.
Czasem też napełniała go wielka wojna. Wówczas płynęły po nim jak
fale czambuły tatarskie, pułki kozackie, to chorągwie polskie lub
wołoskie; nocami rżenie koni wtórowało wyciom wilków, głos kotłów
i trąb mosiężnych leciał aż do Owidowego jeziora i ku morzu, a na
Czarnym Szlaku, na Kuczmańskim – rzekłbyś: powódź ludzka. Granic

Rzeczypospolitej strzegły od Kamieńca aż do Dniepru stanice,
„polanki” i – gdy szlaki miały się zaroić, poznawano właśnie po
niezliczonych stadach ptactwa, które, płoszone przez czambuły,
leciały na północ. Ale Tatar, byle wychylił się z Czarnego Lasu lub
Dniestr przebył od strony wołoskiej, to stepem równo z ptakami
stawał w południowych województwach.
Wszelako zimy owej ptactwo nie ciągnęło z wrzaskiem ku
Rzeczypospolitej. Na stepie było ciszej niż zwykle. W chwili gdy
rozpoczyna się powieść nasza, słońce zachodziło właśnie,
a czerwonawe jego promienie rozświecały okolicę pustą zupełnie. Na
północnym krańcu Dzikich Pól, nad Omelniczkiem, aż do jego ujścia,
najbystrzejszy wzrok nie mógłby odkryć jednej żywej duszy ani nawet
żadnego ruchu w ciemnych, zeschniętych i zwiędłych burzanach.
Słońce połową tylko tarczy wyglądało jeszcze zza widnokręgu. Niebo
było już ciemne, a potem i step z wolna mroczył się coraz bardziej.
[...]
Noc zapadła nad pustynią, a z nią nastała godzina duchów. Czuwający
w stanicach rycerze opowiadali sobie w owych czasach, że nocami
wstają na Dzikich Polach cienie poległych, którzy zeszli tam nagłą
śmiercią w grzechu, i odprawują swoje korowody, w czym im żaden
krzyż ani kościół nie przeszkadza. Toteż gdy sznury wskazujące
północ poczynały się dopalać, odmawiano po stanicach modlitwy za
umarłych. Mówiono także, że one cienie jeźdźców, snując się po
pustyni, zastępują drogę podróżnym, jęcząc i prosząc o znak krzyża
świętego. Między nimi traﬁały się upiory, które goniły za ludźmi,
wyjąc. Wprawne ucho z daleka już rozeznawało wycie upiorów od
wilczego. Widywano również całe wojska cieniów, które czasem
przybliżały się tak do stanic, że straże grały larum. Zapowiadało to
zwykle wielką wojnę. Spotkanie pojedynczych cieniów nie znaczyło
również nic dobrego, ale nie zawsze należało sobie źle wróżyć, bo
i człek żywy zjawiał się nieraz i niknął jak cień przed podróżnymi,
dlatego często i snadnie za ducha mógł być poczytanym.

Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem.

Ćwiczenie 1
Wyjaśnij, dlaczego rok 1647 „był dziwny”. Sformułuj dziesięć argumentów w formie punktów.
Obejrzyj mapy, a następnie zaznacz na mapie miejsca, o których była mowa w przeczytanym
fragmencie.

Dzikie Pola oraz ziemie ruskie I Rzeczypospolitej
Vasseur de Beauplan, 1648, domena publiczna

Współczesna, przybliżona lokalizacja Dzikich Pól
Alex Tora, 2009, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 2
Scharakteryzuj przestrzeń przedstawioną w podanym fragmencie, a następnie określ funkcje,
jakie może ona pełnić w utworze.
Ćwiczenie 3
Na podstawie podanego fragmentu sformułuj argumenty, które pozwolą udowodnić, że
Ogniem i mieczem to:
powieść historyczna,
powieść przygodowa.

Spotkanie Skrzetuskiego z Chmielnickim na Dzikich Polach
Juliusz Kossak, Spotkanie Skrzetuskiego z Chmielnickim na Dzikich Polach, 1886, rysunek: sepia i piórko, domena publiczna

Sienkiewicz w swoich powieściach wykorzystuje chwyty czasoprzestrzeni awanturniczej.
Przestrzeń awanturnicza sytuuje bohatera w określonym poczuciu obcości, braku
pewności i wiedzy. Na tym m.in. polega egzotyka tej przestrzeni. Bohater doświadcza
obcości miejsca, czuje zagrożenie lub niepokój wypływające z nieznajomości terenu
i elementów jego scenograﬁi. Takie doświadczenie przestrzeni przekłada się na poczucie
niebezpieczeństwa, lęki zagubienie. Sprawdza także waleczność, wytrwałość i odwagę
bohatera; dowodzi jego rycerskości lub obnaża ułomności – czyni go godnym lub nie – ręki
wybranki, tytułu, zaszczytu.

Język powieści historycznej

“

Henryk Sienkiewicz

Ogniem i mieczem
Namiestnik nie zdążył odpowiedzieć, bo w tej chwili wszedł do izby
jakiś szlachcic z ogromnym hałasem. Drzwiami trzasnął raz i drugi,
a spojrzawszy hardo po izbie zawołał:
– Czołem waszmościom!

Był to człek czterdziestoletni, niski, z twarzą zapalczywą, której to
zapalczywości przydawały jeszcze bardziej oczy jakby śliwy na
wierzchu głowy siedzące, bystre, ruchliwe – człek widocznie bardzo
żywy, wichrowaty i do gniewu skory.
– Czołem waszmościom! – powtórzył głośniej i ostrzej, gdy mu zrazu
nie odpowiadano.
– Czołem, czołem – ozwało się kilka głosów.
Był to pan Czapliński, podstarości czehryński, sługa zaufany młodego
pana chorążego Koniecpolskiego.
W Czehrynie nie lubiano go, bo był zawadiaka wielki, pieniacz,
prześladowca, ale miał niemniej wielkie plecy, przeto ten i ów z nim
politykował.
Zaćwilichowskiego jednego szanował, jak i wszyscy, dla jego powagi,
cnoty i męstwa. Ujrzawszy go, wnet też zbliżył się ku niemu
i skłoniwszy się dość dumnie Skrzetuskiemu zasiadł przy nich ze
swoją lampką miodu.
– Mości starostko – spytał Zaćwilichowski – czy wiesz, co się dzieje
z Chmielnickim?
– Wisi, mości chorąży, jakem Czapliński, wisi, a jeśli dotąd nie wisi, to
będzie wisiał. Teraz, gdy są listy hetmańskie, niech jeno go dostanę
w swoje ręce.
To mówiąc, uderzył pięścią w stół, aż płyn rozlał się ze szklenic.
– Nie wylewaj waćpan wina! – rzekł pan Skrzetuski.
Zaćwilichowski przerwał:
– A czy go wać dostaniesz! Przecie uciekł i nikt nie wie, gdzie jest?
– Nikt nie wie? Ja wiem, jakem Czapliński! Waszmość, panie chorąży,
znasz Chwedka. Owóż Chwedko jemu służy, ale i mnie. Będzie on

Judaszem Chmielowi. Siła mówić. Wdał się Chwedko w komitywę
z mołojcami Chmielnickiego. Człek sprytny. Wie o każdym kroku.
Podjął się mi go dostawić żywym czy zmarłym i wyjechał w step
równo przed Chmielnickim, wiedząc, gdzie ma go czekać!… A, didków
syn przeklęty!
To mówiąc znowu w stół uderzył.
– Nie wylewaj waćpan wina! – powtórzył z przyciskiem pan
Skrzetuski, który dziwną jakąś awersję uczuł do tego podstarościego
od pierwszego spojrzenia.
Szlachcic zaczerwienił się, błysnął swymi wypukłymi oczyma, sądząc,
że mu dają okazję, i spojrzał zapalczywie na Skrzetuskiego, ale
ujrzawszy na nim barwę Wiśniowieckich, zmitygował się, gdyż
jakkolwiek chorąży Koniecpolski wadził się wówczas z księciem,
wszelako Czehryn zbyt był blisko Łubniów i niebezpiecznie było
barwy książęcej nie uszanować.
Książę też i ludzi dobierał takich, że każdy dwa razy pomyślał, nim
z którym zadarł.
– Więc to Chwedko podjął się waci Chmielnickiego dostawić? – pytał
znów Zaćwilichowski.
– Chwedko: I dostawi, jakem Czapliński.
– A ja waci mówię, że nie dostawi. Chmielnicki zasadzki uszedł i na
Sicz podążył, o czym trzeba pana krakowskiego dziś jeszcze
zawiadomić. Z Chmielnickim nie ma żartów. Krótko mówiąc, lepszy
on ma rozum, tęższą rękę i większe szczęście od waci, który zbyt się
zapalasz. Chmielnicki odjechał bezpiecznie, powtarzam waci, a jeśli
mnie nie wierzysz, to ci to ten kawaler powtórzy, który go wczoraj na
stepie widział i zdrowym go pożegnał.
– Nie może być! nie może być! – wrzeszczał, targając się za czuprynę,
Czapliński.

– I co większa – dodał Zaćwilichowski – to ten kawaler tu obecny sam
go salwował i waścinych sług wygubił, w czym mimo listów
hetmańskich nie jest winien, bo z Krymu z poselstwa wraca i o listach
nie wiedział, a widząc człeka przez łotrzyków, jak sądził, w stepie
oprymowanego, przyszedł mu z pomocą. O którym to wyratowaniu
się Chmielnickiego wcześniej waci zawiadamiam, bo gotów cię
z Zaporożcami w twojej ekonomii odwiedzić, a znać nie byłbyś mu
rad bardzo. Nadtoś się z nim warcholił. Tfu, do licha!
Zaćwilichowski nie lubił także Czaplińskiego.
Czapliński zerwał się z miejsca i aż mu mowę ze złości odjęło; twarz
tylko spąsowiała mu zupełnie, a oczy coraz bardziej na wierzch
wyłaziły. Tak stojąc przed Skrzetuskim puszczał tylko urywane
wyrazy:
– Jak to! waść mimo listów hetmańskich!… Ja waści… ja waści…
A pan Skrzetuski nie wstał nawet z ławy, jeno wsparłszy się na łokciu
patrzył na podskakującego Czaplińskiego jak raróg na uwiązanego
wróbla. [...]
Teraz pan Skrzetuski podniósł się także całą wysokością swego
wzrostu, ale nie wyjmował szabli z pochew, tylko jak ją miał
spuszczoną nisko na rapciach, chwycił w środku i podsunął w górę
tak, że rękojeść wraz z krzyżykiem poszła pod sam nos
Czaplińskiemu.
– Powąchaj no to waść – rzekł zimno.
– Bij, kto w Boga!… Służba! – krzyknął Czapliński, chwytając za
rękojeść.
Ale nie zdążył szabli wydobyć. Młody namiestnik obrócił go
w palcach, chwycił jedną ręką za kark, drugą za hajdawery poniżej
krzyża, podniósł w górę rzucającego się jak cyga i idąc ku drzwiom
między ławami wołał:

– Panowie bracia, miejsce dla rogala, bo pobodzie!
To rzekłszy doszedł do drzwi, uderzył w nie Czaplińskim, roztworzył
i wyrzucił podstarościego na ulicę.
Po czym spokojnie usiadł na dawnym miejscu obok
Zaćwilichowskiego.
W izbie przez chwilę zapanowała cisza. Siła, jakiej dowód złożył pan
Skrzetuski, zaimponowała zebranej szlachcie. Po chwili jednak cała
izba zatrzęsła się od śmiechu. [...]
– Prawdę rzekłszy, w piętkę goni ten ogar – rzekł Zaćwilichowski.
– Kundys to, nie ogar – rzekł zbliżając się gruby szlachcic, który miał
bielmo na jednym oku, a na czole dziurę wielkości talara, przez którą
świeciła naga kość. – Kundys to, nie ogar! pozwól waść – mówił dalej
zwracając się do Skrzetuskiego – abym mu służby moje oﬁarował. Jan
Zagłoba herbu Wczele, co każdy snadno poznać może choćby po onej
dziurze, którą w czele kula rozbójnicka mi zrobiła, gdym się do Ziemi
Świętej za grzechy młodości oﬁarował.
– Dajże waść pokój – rzekł Zaćwilichowski – powiadałeś kiedy indziej,
że ci ją kuﬂem w Radomiu wybito.
– Kula rozbójnicka, jakom żyw! W Radomiu było co innego.
[...]
Tymczasem przychodzili i inni, zawierając z panem Skrzetuskim
znajomość i afekt mu swój oświadczając, nie lubili bowiem ogólnie
Czaplińskiego i radzi byli, że go taka spotkała konfuzja. Rzecz dziwna
i trudna dziś do zrozumienia, że tak cała szlachta w okolicach
Czehryna, jak i pomniejsi właściciele słobód, dzierżawcy ekonomii,
ba! nawet ze służby Koniecpolskich, wszyscy wiedząc, jako
zwyczajnie w sąsiedztwie, o zatargach Czaplińskiego z Chmielnickim,
byli po stronie tego ostatniego. Chmielnicki bowiem miał sławę

znamienitego żołnierza, który niemałe zasługi w różnych wojnach
położył. Wiedziano także, że sam król się z nim znosił i wysoce jego
zdanie cenił, na całe zaś zajście patrzono tylko jak na zwykłą burdę
szlachcica ze szlachcicem, jakich to burd na tysiące się liczyło,
zwłaszcza w ziemiach ruskich. Stawano więc po stronie tego, kto
sobie więcej przychylności zjednać umiał, nie przewidując, by z tego
takie straszliwe skutki wyniknąć miały. Później dopiero zapłonęły
serca nienawiścią ku Chmielnickiemu, ale zarówno serca szlachty
i duchowieństwa obydwóch obrządków.
Przychodzili tedy do pana Skrzetuskiego z kwartami mówiąc: „Pij,
panie bracie! Wypij i ze mną! – Niech żyją wiśniowiecczycy! [...]
Najgłośniej zaś krzyczał pan Zagłoba, który sam jeden gotów był cały
regiment przepić i przegadać.
– Mości panowie! – wrzeszczał, aż szyby w oknach dzwoniły –
pozwałem ja już jegomości sułtana do grodu za gwałt, którego się na
mnie w Galacie dopuścił.
– Nie powiadajże waćpan lada czego, żeby ci się gęba nie wystrzępiła!
– Jak to, mości panowie? Quatuor articuli judicii castrensis: stuprum,
incendium, latrocinium et vis armata alienis aedibus illata – a czyż nie
była to właśnie vis armata? [...]
Niektórzy wszelako śmieli się, a z nimi i pan Skrzetuski, bo mu się
z czupryny trochę kurzyło, szlachcic zaś tokował dalej naprawdę jak
głuszec, który się własnym głosem upaja. Na szczęście dyskurs jego
przerwany został przez innego szlachcica, który zbliżywszy się,
pociągnął go za rękaw i rzekł śpiewnym litewskim akcentem:
– Poznajomijże waćpan, mości Zagłobo, i mnie z panem
namiestnikiem Skrzetuskim… poznajomijże!
– A i owszem, i owszem. Mości namiestniku, oto jest pan Powsinoga.
– Podbipięta – poprawił szlachcic.

– Wszystko jedno! herbu Zerwipludry…
– Zerwikaptur – poprawił szlachcic.
– Wszystko jedno. Z Psichkiszek.
– Myszykiszek – poprawił szlachcic.
– Wszystko jedno. Nescio, co bym wolał, czy mysie, czy psie kiszki.
Ale to pewna, że bym w żadnych mieszkać nie chciał, bo to
i osiedzieć się tam niełatwo, i wychodzić niepolitycznie. Mości panie!
– mówił dalej do Skrzetuskiego ukazując Litwina – oto tydzień już piję
wino za pieniądze tego szlachcica, któren ma miecz za pasem równie
ciężki jak trzos, a trzos równie ciężki jak dowcip. Ale jeślim pił kiedy
wino za pieniądze większego cudaka, to pozwolę się nazwać takim
kpem, jak ten, co mi wino kupuje. [...]
Pan Skrzetuski przypatrywał się ciekawie tej nowej ﬁgurze, która
istotnie zasługiwała na nazwę cudaka. Przede wszystkim był to mąż
wzrostu tak wysokiego, że głową prawie powały dosięgał, a chudość
nadzwyczajna wydawała go wyższym jeszcze. Szerokie jego ramiona
i żylasty kark zwiastowały niepospolitą siłę, ale była na nim tylko
skóra i kości. Brzuch miał tak wpadły pod piersią, że można by go
wziąć za głodomora, lubo ubrany był dostatnio, w szarą opiętą kurtę
ze świebodzińskiego sukna, z wąskimi rękawami, i wysokie szwedzkie
buty, które na Litwie zaczynały wchodzić w użycie. Szeroki i dobrze
wypchany łosiowy pas, nie mając na czym się trzymać, opadał mu aż
na biodra, a do pasa przywiązany był krzyżacki miecz tak długi, że
temu olbrzymiemu mężowi prawie do pachy dochodził.
Ale kto by się miecza przeląkł, wnet by się uspokoił, spojrzawszy na
twarz jego właściciela. Była to twarz chuda, również jak i cała osoba,
ozdobiona dwiema zwiśniętymi ku dołowi brwiami i parą tak samo
zwisłych konopnego koloru wąsów, ale tak poczciwa, tak szczera, jak
u dziecka. Owa obwisłość wąsów i brwi nadawała jej wyraz stroskany,
smutny i śmieszny zarazem. Wyglądał na człeka, którego ludzie

popychają, ale panu Skrzetuskiemu podobał się z pierwszego
wejrzenia za ową szczerość twarzy i doskonały moderunek żołnierski.
[...]
– Jakże też godność waszeci? – spytał pan Skrzetuski – bo gdyś
mówił, pan Zagłoba tak waści podrywał, że z przeproszeniem nic nie
mogłem zrozumieć.
– Podbipięta. [...]
– Powiedzże mi waszmość, proszę, bom ciekaw, czemu też taki
katowski miecz pod pachą nosisz?
– Nie katowski to, mości namiestniku, ale krzyżacki, a noszę, bo
zdobyczny i dawno w rodzie. Już pod Chojnicami służył w litewskim
ręku – tak i noszę.
– Ale to sroga machina i ciężka być musi okrutnie – chyba do obu
rąk?
– Można do obu, można do jednej.
– Pokażże wasze!
Litwin wydobył i podał, ale panu Skrzetuskiemu ręka zwisła od razu.
Ni się złożyć, ni cięcia wymierzyć swobodnie. Na dwie ręce poradził,
ale jeszcze było za ciężko. Więc pan Skrzetuski zawstydził się trochę
i zwróciwszy się do obecnych:
– No, mości panowie – rzekł – kto krzyż uczyni?
– My już próbowali – odrzekło kilkanaście głosów. – Jeden pan
komisarz Zaćwilichowski podniesie, ale krzyża i on nie uczyni.
– No, a waćpan? – pytał pan Skrzetuski zwracając się do Litwina.
Szlachcic podniósł miecz jak trzcinę i machnął nim kilkanaście razy
z największą łatwością, aż powietrze warczało w izbie, a wiatr powiał
po twarzach.

– A niechże waści Bóg sekunduje! – zawołał Skrzetuski. – Pewną masz
służbę u księcia pana!
Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem.

Pochód Chmielnickiego z Tuhaj Bejem
Juliusz Kossak, Pochód Chmielnickiego z Tuhaj Bejem, 1886, rysunek: sepia i piórko, domena publiczna

Ćwiczenie 4.1
Scharakteryzuj język zastosowany w podanym fragmencie.
Ćwiczenie 4.2
Wynotuj dziesięć słów, które sprawiły ci trudność. Wyjaśnij ich znaczenia. Zapisz źródła,
z których należy skorzystać.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4.3
Wyjaśnij, na czym polega zastosowana w utworze stylizacja – wskaż jej elementy w tekście.
Zacytuj odpowiednie fragmenty.
Ćwiczenie 4.4
Wyjaśnij, w jaki sposób zastosowany język służy charakterystyce bohaterów. Scharakteryzuj
krótko jedną z postaci, zwracając szczególną uwagę na sposób jej mówienia.
Henryk Sienkiewicz – podobnie jak wszyscy pozytywiści – dążąył do maksymalnego
uwiarygodnienia świata przedstawionego swoich powieści, więc zastosował stylizację na
język XVII‐wieczny. Obserwować ją możemy przede wszystkim w dialogach –
konstruowanych po mistrzowsku, żywych, pełnych humoru, nacechowanych
środowiskowo i psychologicznie. Badacze zawsze podkreślają wyjątkową urodę i bogactwo
językowe Sienkiewicza. Pisarz często jednym, wyjątkowym, treściwym i dosadnym zdaniem
prezentuje postać całościowo, niezwykle obrazowo, plastycznie.

Ogniem i mieczem: bohaterowie
W Ogniem i mieczem obserwujemy realistyczną strukturę narracji. Narrator zna
przeszłość, myśli, poglądy i odczucia bohaterów, prezentuje je wprost, bez podawania
źródeł swojej wiedzy, nie należy do świata przedstawionego, jest wszechwiedzący. Zdarza
się jednak – zgodnie z wyznacznikami realizmu – że przyjmuje pozycję narratora‐świadka.
Oddaje wtedy głos swoim bohaterom. Przed czytelnikiem jawią się kolejne scenki, oparte
głównie na dialogach. Rozgrywają się niejako „tu i teraz”, w czasie teraźniejszym, przed
oczyma czytelnika; posiłkując się jakby zbliżeniem kamery, nadają wiarygodności relacji.

Skrzetuski przed królem w Toporowie
Juliusz Kossak, Skrzetuski przed królem w Toporowie, 1886, rysunek: sepia i piórko, domena publiczna

Ćwiczenie 5.1
Wyjaśnij, jakie funkcje spełniają scenki wskazane powyżej.

Ćwiczenie 5.2
Wskaż bohaterów, którzy biorą udział w akcji.


Powsinoga



Czehryn



Podbipięta



Chmielnicki



Wiśniowiecki



Skrzetuski



Zagłoba

Ćwiczenie 5.3
Rozpoznaj bohaterów na podstawie opisu.
„miał sławę znamienitego żołnierza,
który niemałe zasługi w różnych
wojnach położył. Wiedziano także, że
sam król się z nim znosił i wysoce jego
zdanie cenił”

Podbipięta

„gruby szlachcic, który miał bielmo na
jednym oku, a na czole dziurę wielkości
talara, przez którą świeciła naga kość”

pan Czapliński, podstarości czehryński

„był to mąż wzrostu tak wysokiego, że
głową prawie powały dosięgał,
a chudość nadzwyczajna wydawała go
wyższym jeszcze. Szerokie jego ramiona
i żylasty kark zwiastowały niepospolitą
siłę, ale była na nim tylko skóra i kości.
Brzuch miał tak wpadły pod piersią, że
można by go wziąć za głodomora, lubo
ubrany był dostatnio, w szarą opiętą
kurtę ze świebodzińskiego sukna,
z wąskimi rękawami, i wysokie
szwedzkie buty”

hetman Bohdan Chmielnicki

„Był to człek czterdziestoletni, niski,
z twarzą zapalczywą, której to
zapalczywości przydawały jeszcze
bardziej oczy jakby śliwy na wierzchu
głowy siedzące, bystre, ruchliwe – człek
widocznie bardzo żywy, wichrowaty
i do gniewu skory.”

Jan Onufry Zagłoba herbu Wczele

Ćwiczenie 5.4
Omów, których bohaterów powieści można uznać za postaci historyczne. Czy są to
w powieści bohaterowie pierwszoplanowi?
Ćwiczenie 5.5
Sformułuj wnioski dotyczące kreacji bohaterów w powieści historycznej.

Szlacheckie obyczaje

“

Henryk Sienkiewicz

Ogniem i mieczem
Tymczasem Bohun zwrócił się dumnie do szlachty.
– No, komu śmierć, komu życie – rzekł. – Możem iść.
– Czas, czas! – odrzekli wszyscy zasadzając poły od kontuszów za
pasy i biorąc pod pachy szable.
Wyszli przed karczmę i skierowali się ku rzeczce, która płynęła śród
zarośli głogów, dzikich róż, tarek i choiny. [...] Słońce bramowało
łagodnie złotem obnażone gałęzie drzew i rozświecało żółte wydmy
piaszczyste ciągnące się nieco opodal prawego brzegu rzeczki.
Zapaśnicy i ich świadkowie szli właśnie ku onym wydmom.
– Tam się zatrzymamy – rzekł Zagłoba.
– Zgoda! – odpowiedzieli wszyscy.
Zagłoba coraz był niespokojniejszy, na koniec zbliżył się do
Wołodyjowskiego i szepnął:
[...] – Na miłość boską, panie Michale, starajże się! W twoim teraz ręku
los Skrzetuskiego, wolność kniaziówny, twoje własne życie i moje, bo
broń Boże na ciebie przygody, ja sobie z tym zbójem nie dam rady.
– To czemuś go waść wyzywał?
– Słowo się rzekło. Ufałem w ciebie, panie Michale, ale ja już stary,
oddech mam krótki, zatyka mnie, a ten gładysz może skakać jak cyga.
Cięty to ogar, panie Michale.

– Postaram się – rzekł mały rycerz.
– Boże ci dopomóż. Nie trać ducha! [...]
– Stawajmy! – zawołał nagle Bohun.
– Stawajmy, stawajmy!
Stanęli. Szlachta półkolem. Wołodyjowski i Bohun naprzeciw siebie.
Wołodyjowski, jako to człowiek w takich rzeczach wytrawny, choć
młody, naprzód nogą piasek zmacał, czy twardy, po czym rzucił
okiem naokoło, chcąc wszystkie nierówności gruntu poznać – i widać
było, że sprawy wcale nie lekceważył. Przecie przychodziło mu mieć
do czynienia z rycerzem na całą Ukrainę najsławniejszym, o którym
lud pieśni śpiewał i którego imię – jak Ruś szeroka – aż do Krymu
było znane. Pan Michał, prosty porucznik dragonów, wiele sobie po
owej walce obiecywał, bo albo śmierć sławną, albo równie sławne
zwycięstwo, więc niczego nie zaniedbał, aby się godnym takiego
przeciwnika okazać. Dlatego także niezwykłą miał w twarzy powagę,
którą dojrzawszy Zagłoba aż przeląkł się. „Traci fantazję – pomyślał –
już po nim, a zatem i po mnie!”
Tymczasem Wołodyjowski zbadawszy dokładnie grunt począł
odpinać kurtę. [...]
Bohun poszedł za jego przykładem i zrzucili obaj zwierzchnie ubranie,
tak że pozostali tylko w hajdawerach i w koszulach; następnie poczęli
zawijać na prawej ręce rękawy.
Ale jakże marnie wyglądał mały pan Michał przy rosłym i silnym
atamanie! Prawie go nie było widać. Świadkowie z niepokojem
spoglądali na szeroką pierś Kozaka, na olbrzymie muskuły widne spod
zawiniętego rękawa, podobne do sęków i węzłów. Zdawało się, iż to
mały kogucik staje do walki z potężnym jastrzębiem stepowym. [...]
Wtem zabrzmiał trochę drżący głos Zagłoby:

– W imię boże! Zaczynajcie!
Rozdział XII
Świstnęły szable i ostrze szczęknęło o ostrze. Wnet zmienił się plac
boju, bo Bohun natarł z taką wściekłością, że pan Wołodyjowski
uskoczył w tył kilka kroków i świadkowie również musieli się cofnąć.
Błyskawicowe zygzaki szabli Bohuna były tak szybkie, że przerażone
oczy obecnych nie mogły za nimi nadążyć – zdało im się, że pan
Michał całkiem jest nimi otoczony, pokryty i że Bóg jeden chyba zdoła
go wyrwać spod tej nawałności piorunów. Ciosy zlały się w jeden
nieustający świst, pęd poruszanego powietrza uderzał o twarze. Furia
watażki wzrastała: ogarniał go dziki szał bojowy – i parł przed sobą
Wołodyjowskiego jak huragan – a mały rycerz cofał się ciągle i tylko
się bronił. Wyciągnięta jego prawica nie poruszała się prawie wcale,
dłoń tylko sama zataczała bez ustanku małe, ale szybkie jak myśl
półkola i chwytał szalone cięcia Bohunowe, ostrze podstawiał pod
ostrze, odbijał i znów się zasłaniał, i jeszcze się cofał, oczy utkwił
w oczach Kozaka i śród wężowych błyskawic wydawał się spokojny,
jeno na policzki wystąpiły mu plamy czerwone. [...]
– Atakuje! – wykrzyknął Zagłoba.
– Atakuje! – powtórzyli inni.
Tak było w istocie: watażka cofał się teraz, a mały rycerz poznawszy
już całą siłę przeciwnika nacierał tak żwawo, że świadkom dech
zamarł w piersi: widocznie poczynał się rozgrzewać, nozdrza rozdęły
mu się – małe oczki sypały skry; przysiadał i zrywał się, zmieniał
w jednym mgnieniu pozycje, zataczał kręgi naokół watażki i zmuszał
go do obracania się na miejscu.
– O, mistrz! O, mistrz! – wołał Zagłoba.
– Zginiesz! – ozwał się nagle Bohun.
– Zginiesz! – odpowiedział jak echo Wołodyjowski.

Wtem Kozak sztuką najbieglejszym tylko szermierzom znaną
przerzucił nagle szablę z prawej ręki do lewej i dał cios od lewicy tak
okropny, że pan Michał, jakby piorunem rażony, padł na ziemię.
– Jezus Maria! – krzyknął Zagłoba.
Ale pan Michał padł umyślnie i właśnie dlatego szabla Bohunowa
przecięła tylko powietrze, mały rycerz zaś zerwał się jak dziki kot
i całą niemal długością ostrza ciął straszliwie w odkrytą pierś Kozaka.
Bohun zachwiał się, postąpił krok, ostatnim wysileniem dał ostatnie
pchnięcie; pan Wołodyjowski odbił je z łatwością, uderzył jeszcze po
dwakroć w pochylony łeb – szabla wysunęła się z bezwładnych rąk
Bohuna i padł twarzą na piasek, który wnet zaczerwienił się pod nim
szeroką kałużą krwi.
Eliaszeńko, obecny przy bitwie, rzucił się na ciało atamana.
Świadkowie przez jakiś czas nie mogli słowa przemówić, a pan Michał
milczał także; wsparł się obu rękoma na szabelce i oddychał ciężko.
Zagłoba pierwszy przerwał milczenie:
– Panie Michale, pójdź w moje objęcia! – rzekł z rozczuleniem.
Otoczyli go tedy kołem.
– Toś waść gracz pierwszej wody! Niech waści kule biją! – mówili
panowie Sieliccy.
– Waść, widzę, ścichapęk! – rzekł Charłamp. – Stanę ja waszmości,
żeby nie mówiono, iżem się uląkł, ale choćbyś i mnie miał waszmość
tak pochlastać, zawszeć winszuję, winszuję!
– Et, dalibyście sobie waszmościowie pokój, bo w rzeczy nie macie
się o co bić – mówił Zagłoba.
– Nie może być, bo tu chodzi o moją reputację – odparł petyhorzec –
za którą chętnie dam gardło.

Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem.

“

Henryk Sienkiewicz

Potop
– Stój tam! nie rąb! słuchaj... Stój, do stu dyabłów!... rozmówmy się!
Wołodyjowski kazał przerwać robotę i spytał:
– Kto mówi?
– Chorąży orszański, Kmicic! – brzmiała odpowiedź. – A z kim mówi?
– Pułkownik Michał Jerzy Wołodyjowski.
– Czołem! – ozwał się głos zza drzwi.
– Nie czas na powitania... Czego waść chcesz?
– Mnieby słuszniej zapytać: czego waść chcesz? Nie znasz mnie, ja
ciebie... czemu mnie napadasz?
– Zdrajco! – zakrzyknął pan Michał. – Ze mną są ludzie laudańscy,
którzy z wojny wrócili i ci mają z tobą obrachunki za rozbój i za krew
niewinnie przelaną, i za tę pannę, którąś teraz porwał! A wiesz, co to
jest raptus puellae? Musisz tu gardło dać!
Nastała chwila milczenia.
– Nie nazwałbyś mnie drugi raz zdrajcą, – rzekł znów Kmicic – gdyby
nie te drzwi, które nas dzielą. [...]
– Wychodź ze mną zdrajco na szable! Położysz mnie, to odjedziesz
wolno!
Przez jakiś czas nie było odpowiedzi. Serca laudańskich biły
niespokojnie.
– Na szable? – spytał wreszcie Kmicic. – Może to być!
– Jeślić tchórz nie oblatuje, to i będzie!

– Parol kawalerski, że odjadę wolno?
– Parol...
– Nie może być! – krzyknęło kilka głosów między Butrymami.
– Cicho waściowie, do stu dyabłów! – huknął pan Wołodyjowski –
a nie, to niech siebie i was prochem wysadza.
Butrymowie zamilkli, po chwili jeden z nich rzekł:
– Będzie tak, jak wasza mość chce...
– A cóż tam? – pytał szydersko Kmicic. – Szaraczki się zgadzają?
– I zaprzysięgną na mieczach, jeżeli waść chcesz.
– Niech przysięgają!
– Kupą tu waszmościowie, kupą! – wołał pan Wołodyjowski na
szlachtę, stojącą pod ścianami i otaczającą cały dom.
Po chwili wszyscy zebrali się pod głównemi drzwiami i wnet wieść, że
Kmicic chce się prochami wysadzić, rozniosła się na wszystkie
strony. Stali tedy, jak w kamienie zmienieni ze zgrozy; tymczasem pan
Wołodyjowski podniósł głos i mówił wśród ciszy grobowej:
– Wszystkich tu obecnych waszmościów biorę na świadki, żem pana
Kmicica, chorążego orszańskiego, wyzwał na bitwę samowtór, i to mu
przyrzekłem, iż jeśli mnie położy, odjedzie wolno, nie doznając w tem
od waszmościów przeszkody, co mu na rękojeściach zaprzysiąc
musicie, na Boga Najwyższego i święty krzyż...
– Poczekajcie jeno! – zawołał Kmicic – wolno ze wszystkimi ludźmi
odjadę i pannę ze sobą zabiorę.
– Panna tu zostanie – odparł pan Wołodyjowski – a ludzie w jasyr do
szlachty pójdą. [...]

– Niechże tak będzie – rzekł po chwili Kmicic. – Nie dziś ją porwę, to
za miesiąc. Nie skryjecie jej pod ziemią! Przysięgajcie!
– Przysięgajcie! – powtórzył pan Wołodyjowski.
– Przysięgamy na Boga Najwyższego i święty krzyż. Amen!
– No, wychodź, wychodź waść! – rzekł pan Michał. [...]
– Ostatni raz mówię: zaniechaj mnie! Nie znamy się... po co mamy
sobie w drogę wchodzić? Czemu na mnie nastajesz?... Dziewka
testamentem mi przynależy, jako i ta majętność i Bóg widzi, swego
tylko dochodzę... Prawda jest, żem szlachtę w Wołmontowiczach
wysiekł, ale niechże Bóg sądzi, kto tu pierwiej został skrzywdzony.
Swawolnicy byli moi oﬁcyerowie, czy nie swawolnicy, mniejsza z tem,
dość, że tu nikomu zła nie uczynili, a wybito ich do nogi, jako psów
wściekłych, za to, że z dziewczętami w karczmie chcieli potańczyć.
Niechże będzie krew za krew! Potem mi i żołnierzy wysieczono. Na
rany Boskie zaprzysięgnę, żem tu bez złych chęci w te strony
przyjechał, a jakże mnie tu przyjęto?... Ale niech będzie krzywda za
krzywdę. Jeszcze swego dołożę, szkody nagrodzę... po sąsiedzku.
Lepiej wolę tak, jak inaczej... [...]
– Mości panowie! – zawołał pan Wołodyjowski, zwracając się do
szlachty – a skoczyć no po wiechetki i po łuczywo, będzie nam jaśniej
w tym orszańskim tańcu.
Szlachta, której żartobliwy ton młodego pułkownika dziwnie dodawał
otuchy, kopnęła się raźnie ku kuchni; niektórzy poczęli zbierać
podeptane w czasie bitwy pochodnie i po niejakim czasie blisko
pięćdziesiąt czerwonych płomieni zamigotało w bladym mroku
porannym. Pan Wołodyjowski ukazał je szablą Kmicicowi.
– Patrz waść, istny kondukt!
A Kmicic odparł od razu:

– Pułkownika chowają, to i pompa być musi!
– Srogi smok z waści!...
Tymczasem szlachta zatoczyła w milczeniu krąg naokół rycerzy;
wszyscy podnieśli zapalone drzazgi w górę, za nimi umieścili się inni,
ciekawi i niespokojni; w środku przeciwnicy mierzyli się oczyma.
Cisza uczyniła się okrutna, jeno węgielki spalone obsuwały się
z szelestem na ziemię. Pan Wołodyjowski wesół był, jak szczygieł
w pogodny ranek.
– Zaczynaj waść! – rzekł Kmicic.
Pierwszy szczęk ozwał się echem w sercach wszystkich patrzących;
pan Wołodyjowski przyciął, jakby z niechcenia, pan Kmicic odbił
i przyciął z kolei, pan Wołodyjowski znów odbił. Suchy szczęk stawał
się coraz szybszy. Wszyscy dech wstrzymywali. Kmicic atakował
z furyą, pan Wołodyjowski zaś lewą rękę w tył założył i stał spokojnie,
czyniąc niedbale ruchy bardzo małe, prawie nieznaczne; zdawało się,
że chciał siebie tylko osłonić, a zarazem oszczędzić przeciwnika –
czasem cofnął się o mały krok w tył, czasem postąpił naprzód –
widocznie badał biegłość Kmicica. Tamten rozgrzewał się, ten był
chłodny, jak mistrz próbujący ucznia, i coraz spokojniejszy; wreszcie
ku wielkiemu zdumieniu szlachty, przemówił:
– Pogawędzimy – rzekł – nie będzie nam się czas dłużył... Aha! to ta
orszańska metoda?... widać tam sami musicie groch młócić, bo
waćpan machasz jak cepem... Okrutnie się zmachasz. Zaliś to
naprawdę w Orszańskiem najlepszy?... Ten cios jeno u pachołków
trybunalskich w modzie... Ten kurlandzki... dobrze się nim od psów
opędzać. Uważaj waćpan na koniec szabli... Nie wyginaj tak dłoni, bo
patrz, co się stanie... Podnieś!...
Ostatnie słowa wymówił pan Wołodyjowski dobitnie, jednocześnie
zatoczył półkole, dłoń i szablę pociągnął ku sobie i nim patrzący
zrozumieli, co znaczy: „podnieś“ – już szabla Kmicica, jak wywleczona

igła z nitki, furknęła nad głową pana Wołodyjowskiego i upadła mu za
plecami; on zaś rzekł:
– To się nazywa wyłuskiwać szablę.
Kmicic stał blady, z obłąkanemi oczyma, chwiejący się, zdumiony
niemniej od szlachty laudańskiej; mały pułkownik zaś usunął się w bok
i ukazawszy na leżącą na ziemi szerpentynę, powtórzył po raz drugi:
– Podnieś!
Przez chwilę zdawało się, że Kmicic rzuci się na niego z gołemi
rękoma... Już, już był gotów do skoku, już pan Wołodyjowski,
przysunąwszy rękojeść do piersi, nadstawił ostrze, ale pan Kmicic
rzucił się na szablę i wpadł z nią na straszliwego przeciwnika.
Szmery głośne poczęły się zrywać w kole patrzących i koło ścieśniało
się coraz bardziej, a za niem uformowało się drugie, trzecie. Kozacy
Kmicicowi wtykali głowy między ramiona szlachty, jakby całe życie
w najlepszej z nią żyli zgodzie. Mimowolne okrzyki wyrywały się z ust
widzów; czasem rozlegał się wybuch niepohamowanego, nerwowego
śmiechu; poznali wszyscy mistrza nad mistrzami.
Ten zaś bawił się okrutnie, jak kot z myszą – i pozornie coraz
niedbałej robił szablą. Lewą rękę wysunął zza pleców i wsunął
w kieszeń hajdawerów. Kmicic pienił się, rzęził, na koniec chrapliwe
słowa wyszły mu z gardzieli przez zaciśnięte usta:
– Kończ... waść!... wstydu oszczędź!...
– Dobrze! – rzekł Wołodyjowski.
Dał się słyszeć świst krótki, straszny, potem stłumiony krzyk...
jednocześnie Kmicic rozłożył ręce, szabla wypadła mu z nich nu
ziemię... i runął twarzą do nóg pułkownika...
– Żyje – rzekł Wołodyjowski – nie padł na wznak!

I zagiąwszy połę Kmicicowego żupana, począł nią ocierać szablę.
Zawrzała szlachta jednym głosem, w tych zaś krzykach brzmiało
coraz wyraźniej:
– Dobić zdrajcę!... dobić... rozsiekać!...
I kilku Butrymów biegło z dobytemi szablami. Nagle stało się coś
dziwnego; oto rzekłbyś: mały pan Wołodyjowski urósł w oczach –
szabla najbliższego Butryma wyleciała mu z ręki śladem Kmicicowej,
jakby ją wicher porwał – pan Wołodyjowski zaś krzyknął z iskrzącemi
oczyma:
– Wara!... wara!... Teraz on mój, nie wasz!... Precz!...
Umilkli wszyscy, bojąc się gniewu tego męża, on zaś rzekł:
– Nie potrzeba mi tu jatek!... Waszmościowie szlachtą będąc,
powinniście rozumieć kawalerski obyczaj, aby rannego nie dobijać.
Henryk Sienkiewicz, Potop, t. I.

Pojedynek Wołodyjowskiego z Bohunem
Juliusz Kossak, Pojedynek Wołodyjowskiego z Bohunem, 1886, rysunek: sepia i piórko, domena publiczna

Ćwiczenie 6.1
Na podstawie podanych fragmentów stwórzcie opis XVII-wiecznej kultury oraz wybranych
przekonań i obyczajów szlacheckich.
Ćwiczenie 6.2
Znajdź w tekście informacje dotyczące stroju bohaterów: wypisz jego charakterystyczne
elementy. Z jaką kulturą łączysz tego rodzaju ubranie?

Uzupełnij

Malarstwo historyczne

Obrona Jasnej Góry 1655
January Suchodolski, Obrona Jasnej Góry 1655, 1845, olej na płótnie, domena publiczna

Ćwiczenie 7.1
Omów wydarzenie, które zostało uwiecznione na obrazie Suchodolskiego. Czy obraz mógłby
stać się ilustracją powieści Sienkiewicza? Uzasadnij odpowiedź.
Ćwiczenie 7.2
Opisz obraz, zwracając szczególną uwagę na jego poetykę. Sformułuj wnioski dotyczące
elementów i cech typowych dla malarstwa historycznego.
Ćwiczenie 7.3
Określ, w jakim celu malowano sceny historyczne. Czemu mogły służyć przedstawienia
wydarzeń historycznych? Jakie wydarzenia szczególnie chętnie uwieczniano?

Obraz barokowego świata
Ćwiczenie 8
Sienkiewicz, pisząc powieści historyczne, korzystał z wielu źródeł. Czytał m.in. Pamiętniki Jana
Chryzostoma Paska. Wskaż punkty wspólne pomiędzy pamiętnikami barokowego twórcy
a obrazami kultury i obyczajowości zawartymi w utworach Sienkiewicza.

Jan Chryzostom Pasek pod Lachowiczami 1660
Juliusz Kossak, Jan Chryzostom Pasek pod Lachowiczami 1660, 1898, akwarela, domena publiczna

Zadaniowo
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie dramowe. Przedstawcie stop-klatki, których tematami będą:
pojedynek,
honor,
służba,
wierność.

Ćwiczenie 10
Zredaguj notatkę na temat cech powieści historycznej, a następnie na podstawie wybranej
powieści Sienkiewicza wykaż, że zostały w niej zrealizowane cechy wskazane przez ciebie.
Ćwiczenie 11
Omów obraz historii, który prezentują utwory Sienkiewicza. Czy jest to obraz wierny, poparty
źródłami, czy też twórczo przetworzony? Uzasadnij swój pogląd.
Ćwiczenie 12
Sienkiewicz zakończył Trylogię zdaniem: „Na tym kończy się ten szereg książek pisanych
w ciągu kilku lat i w niemałym trudzie – dla pokrzepienia serc”. Wyjaśnij, co sprawia, że utwory
tworzące te trylogię mogą krzepić serca.
Ćwiczenie 13
Napisz pracę na temat „Powieści historyczne: czytać czy nie czytać?”. Rozważ problem
i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do fragmentu Potopu i innych tekstów literackich.
Ćwiczenie 14
Przypomnij sobie obraz stepu ukazany w Sonetach krymskich Adama Mickiewicza. Zredaguj
wypowiedź pisemną dotyczącą obrazu stepu w literaturze. Zastanów się, jakie cechy
przypisuje się tej przestrzeni, jakie wzbudza ona emocje i jakie może pełnić funkcje.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Góry, kobiety i…

Tatry
Leon Wyczółkowski, Tatry, 1911, domena publiczna

Pozytywizm to epoka, o której przywykło się mówić „niepoetycka”. Romantyczna poezja –
zdaniem pozytywistów – zwiodła i oszukała czytelników.
Pamiętasz furię Wokulskiego?

“

Bolesław Prus

Lalka
Wzrok jego machinalnie padł na stół, gdzie leżał niedawno kupiony
Mickiewicz.
„Ile ja to razy czytałem!...” – westchnął, biorąc książkę do ręki.
Książka otworzyła się sama i Wokulski przeczytał:
„Zrywam się, biegnę, składam na pamięć wyrazy, którymi mam
złorzeczyć okrucieństwu twemu, składane, zapomniane już po milion
razy... Ale gdy ciebie ujrzę, nie pojmuję, czemu znowu jestem

spokojny, zimniejszy nad głazy, aby goreć na nowo, milczeć po
dawnemu.”
„Teraz już wiem, przez kogo jestem tak zaczarowany...”
Uczuł łzę pod powieką, lecz pohamował się i nie splamiła mu twarzy.
„Zmarnowaliście życie moje... Zatruliście dwa pokolenia!.. – szepnął. –
Oto skutki waszych sentymentalnych poglądów na miłość.”
Złożył książkę i cisnął nią w kąt pokoju, aż rozleciały się kartki.
Bolesław Prus, Lalka.

Mimo to w latach 80. XIX wieku pozytywiści szukają „tak długo pogardzanej duszy”.
Człowiek z niej odarty domaga się zwrotu ku metaﬁzyce. Poezja staje się szczególną okazją
do takich powrotów.
Już wiesz
1) Przypomnij sobie Odę do młodości Adama Mickiewicza.
2) Wysłuchaj Marsylianki (z dowolnego źródła).

Adam Asnyk

Adam Asnyk
ok. 1863, fotograﬁa, domena publiczna

Adam Asnyk
1838–1897

polski poeta, dramatopisarz, wydawca, redaktor i polityk. Urodził się w Kaliszu. Studiował
w kilku uniwersytetach, m.in. we Wrocławiu, gdzie współtworzył Towarzystwo
Literacko‐Słowiańskie (wespół z Janem Kasprowiczem), i w Heidelbergu, gdzie uzyskał
tytuł doktora nauk ﬁlozoﬁcznych. Wiele podróżował – w Polsce ukochał Tatry, zachwyciły
go także m.in. południowe Włochy, Malta, a nawet Cejlon i Indie. Jego poezja wypełnia
poetycką pustkę pozytywizmu, nawiązuje do romantycznej tradycji narodowej. Poeta nie
ocenia. Nie krytykuje. Raczej zastanawia się i proponuje, kontemplując i ﬁlozofując. Ukrywał
się pod pseudonimem Jan Stożek lub kryptonimem E…ly.

Do młodych
O wierszu Do młodych z 1880 roku mówi się, że to jeden z utworów, który składa się na
liryczne credo poety. Jest także ważnym głosem w dyskusji pokoleń, w sporze „starych”
i „młodych” – nie neguje bowiem przeszłości, wzywa do patrzenia przed siebie, do pójścia
„w nowe, nieznane, godne odkrycia”, ale z szacunkiem dla tego, co „stare, znane, odkryte”.
Utwór ten bywa określany mianem „Marsylianki pozytywistów”.

Adam Asnyk

“

Do młodych
Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg...
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia,
I większym staje się Bóg!
Choć otrząśniecie kwiaty barwnych mitów,
Choć rozproszycie legendowy mrok,
Choć mgłę urojeń zedrzecie z błękitów,
Ludziom niebiańskich nie zbraknie zachwytów,
Lecz dalej sięgnie ich wzrok.
Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!
Ze światem, który w ciemność już zachodzi
Wraz z całą tęczą idealnych snów,
Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi –
I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi,
W ciemnościach pogasną znów!
Adam Asnyk, Do młodych, [w:] , Nieznany, Nieznany Nieznany.

Ćwiczenie 1.1
Opisz w punktach, do czego postać mówiąca w wierszu wzywa młodych. Nie cytuj.

Ćwiczenie 1.2
Sformułuj własne wezwania do twojego pokolenia.
Ćwiczenie 1.3
Wyjaśnij, dlaczego warto pamiętać o przeszłości, ale nie można nią żyć.
Ćwiczenie 1.4
Wskaż podobieństwa tekstu Asnyka do Marsylianki – hymnu Francji autorstwa Claude’a
Josepha Rouget de Lisle.

Miejmy nadzieję! i Daremne żale
W maju 1871 roku Asnyk pisze poetycki apel do swego pokolenia – Miejmy nadzieję!.
Podkreśla w nim różnice między pokoleniami, wskazuje romantyczne bezdroża, wyznacza
pozytywistyczne ścieżki, ale akcentuje też szacunek dla tradycji, dla świata, który mija, dla
ludzi, którzy – choć myśleli odmiennie – byli twórcami ideałów i wzorców. Sześć lat później
tworzy jeden z najbardziej znanych pozytywistycznych tekstów (bardzo popularny wśród
pozytywistów) – Daremne żale – w którym kontynuuje, podjętą na początku lat 70., dyskusję
ideową starego i młodego pokolenia.

“

Adam Asnyk

Miejmy nadzieję!
Miejmy nadzieję!... nie tę lichą, marną,
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.
Miejmy nadzieję!... nie tę chciwą złudzeń,
Ślepego szczęścia płochą zalotnicę,

Lecz tę, co w grobach czeka dnia przebudzeń
I przechowuje oręż i przyłbicę.
Miejmy odwagę!... nie tę jednodniową,
Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska,
Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową
Nie da się zepchnąć z swego stanowiska.
Miejmy odwagę!... nie tę tchnącą szałem,
Która na oślep leci bez oręża,
Lecz tę, co sama niezdobytym wałem
Przeciwne losy stałością zwycięża.
Miejmy pogardę dla rzekomej sławy
I dla bezprawia potęgi zwodniczej,
Lecz się nie strójmy w płaszcz męczeństwa krwawy
I nie brząkajmy w łańcuch niewolniczy.
Miejmy pogardę dla pychy zwycięskiej
I przyklaskiwać przemocy nie idźmy!
Ale nie wielbmy poniesionej klęski
I ze słabości swojej się nie szczyćmy.
Przestańmy własną pieścić się boleścią,
Przestańmy ciągłym lamentem się poić:
Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią,
Mężom przystoi w milczeniu się zbroić...
Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje
I przechowywać ideałów czystość;
Do nas należy dać im moc i zbroję,
By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.
Adam Asnyk, Miejmy nadzieję!, [w:] , Nieznany, Nieznany Nieznany.

Ćwiczenie 2.1
Zaprezentuj postać mówiącą w wierszu. Określ jej emocje, pragnienia, możliwości, wartości.

Ćwiczenie 2.2
Wykorzystaj informacje z tekstu i odpowiedz na pytania, podając jako odpowiedź po dwa
rzeczowniki:
Na co trzeba mieć nadzieję?
Do czego trzeba mieć odwagę?
Czym trzeba gardzić?
Z czym należy skończyć?
Co należy robić?
Ćwiczenie 2.3
W tekście zostały skontrastowane dwie epoki – podaj ich nazwy, a następnie wymień ich
cechy podane w wierszu. Wykorzystaj odpowiednie cytaty.
Ćwiczenie 2.4
Wyjaśnij kogo i dlaczego postać mówiąca w wierszu wzywa do „zaprzestania lamentów”
i rozpamiętywania bólów. Uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do innych tekstów
kultury i znajomości historii.
Ćwiczenie 2.5
Stwórz apel do własnego pokolenia. Uzupełnij w tym celu poniższe odezwy:
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

“

Adam Asnyk

Daremne żale
Daremne żale – próżny trud,
Bezsilne złorzeczenia!

Przeżytych kształtów żaden cud
Nie wróci do istnienia.
Świat wam nie odda, idąc wstecz,
Znikomych mar szeregu –
Nie zdoła ogień ani miecz
Powstrzymać myśli w biegu.
Trzeba z żywymi naprzód iść,
Po życie sięgać nowe...
A nie w uwiędłych laurów liść
Z uporem stroić głowę.
Wy nie cofniecie życia fal!
Nic skargi nie pomogą –
Bezsilne gniewy, próżny żal!
Świat pójdzie swoją drogą.
Adam Asnyk, Daremne żale, [w:] , Nieznany, Nieznany Nieznany.

Ćwiczenie 3.1
Powiedz, co trzeba, a czego nie wolno robić według postaci mówiącej w wierszu.
Ćwiczenie 3.2
Wyjaśnij, dlaczego ludzkie żale są daremne.

Między nami nic nie było
Kolejny wiersz powstał na wiosnę 1870 roku i wszedł w skład cyklu Album pieśni. Asnyk
tworzył wtedy liczne erotyki, często zbyt sentymentalne, epatujące hiperbolizacją stanów
emocjonalnych. Inspiracją twórczości poetyckiej tego okresu stały się bolesne
doświadczenia osobiste – rodzice ukochanej poety nie wyrazili zgody na ślub. Mimo

rozgoryczenia Asnyk pisał także utwory bardzo subtelne, niemal delikatne, jak Między nami
nic nie było, bazujący na wrażeniu, ulotności chwil, przeżyć i wspomnień.

“

Adam Asnyk

Między nami nic nie było
Między nami nic nie było!
Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych,
Nic nas z sobą nie łączyło
Prócz wiosennych marzeń zdradnych;
Prócz tych woni, barw i blasków
Unoszących się w przestrzeni,
Prócz szumiących śpiewem lasków
I tej świeżej łąk zieleni;
Prócz tych kaskad i potoków
Zraszających każdy parów,
Prócz girlandy tęcz, obłoków,
Prócz natury słodkich czarów;
Prócz tych wspólnych, jasnych zdrojów,
Z których serce zachwyt piło,
Prócz pierwiosnków i powojów
Między nami nic nie było!
Adam Asnyk, Między nami nic nie było, [w:] , Nieznany, Nieznany Nieznany.

Portret Adama Asnyka z Muzą
Jacek Malczewski, Portret Adama Asnyka z Muzą, 1895–1897, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, domena
publiczna

Ćwiczenie 4.1
Określ nastrój tekstu.
Ćwiczenie 4.2
Opisz sytuację liryczną tekstu.
Ćwiczenie 4.3
Opisz – w formie listu lub pamiętnika – co było „między nimi”. Nie używaj słów z wiersza.
Opieraj się na skojarzeniach, które rodzą.

Uzupełnij

Ranek w górach
Asnyk uchodzi za protoplastę tatrzańskiej Młodej Polski. O Tatrach pisał i w Tatry zaglądał.
Choć brzmi to banalnie – urzekły go ich piękno i majestat. Pisał do ojca w maju 1874 roku:
„Góry i morze to jedyne uniwersalne lekarstwo na wszystkie ludzkie dolegliwości, tam,
oddychając świeżym, wonnym powietrzem, pojąc się widokiem świeżej a wzniosłej natury,
można zapomnieć o cierpieniach i troskach”.

Ranek w górach z 1879 roku to tekst, który podaje się za przykład powrotu do poezji
romantycznej, sielankowości, a także do idealizmu i reﬂeksyjności charakterystycznych dla
poprzedniej epoki. Utwór wykorzystuje wyraźny podział przestrzeni: góry widać z oddali,
doliny są bliższe, mniej groźne.

Mnich nad Morskim Okiem
Leon Wyczółkowski (1852–1936; polski malarz i rysownik, przedstawiciel impresjonizmu), Mnich nad Morskim Okiem, 1906,
pastel, Muzeum Narodowe w Krakowie, domena publiczna

“

Adam Asnyk

Ranek w górach
Wyzłocone słońcem szczyty
Już różowo w górze płoną,
I pogodnie lśnią błękity
Nad pogiętych skał koroną.

W dole – lasy skryte w cieniu
Toną jeszcze w mgle perłowej,
Co w porannym oświetleniu
Mknie się z wolna przez parowy.
Lecz już wietrzyk mgłę rozpędza,
I ta rwie się w chmurek stada...
Jak pajęcza, wiotka przędza
Na krawędziach skał osiada.
A spod sinej tej zasłony
Świat przegląda coraz szerzej,
Z nocnych, cichych snów zbudzony,
Taki jasny, wonny, świeży.
Wszystko srebrzy się dokoła
Pod perlistą, bujną rosą,
Świerki, trawy, mchy i zioła
Balsamiczny zapach niosą.
A blask spływa wciąż gorętszy,
Coraz głębiej oko tonie,
Cudowności świat się piętrzy
W wyzłoconej swej koronie.
Góry wyszły jak z kąpieli
I swym łonem świecą czystym,
W granitowej świecą bieli
W tym powietrzu przezroczystym.
Każdy zakręt, każdy załom
Wyskakuje żywy, dumny;
Słońce dało życie skałom,
Rzeźbiąc światłem ich kolumny.

Wszystko skrzy się, wszystko mieni,
Wszystko w oczach przeistacza –
Gra przelotnych barw i cieni
Coraz szerszy krąg zatacza.
Już zdrój srebrną pianą bryzga,
Gdy po ostrych głazach warczy...
Już się żywszy odblask ślizga
Po jeziorek sinej tarczy...
Już pokraśniał rąbek lasu...
Już się wdzięczy i uśmiecha
Brzeg doliny – aż szałasu
Dolatują śpiewne echa...
Przez zielone łąk kobierce,
Dzwoniąc, idą paść się trzody...
Jakaś rozkosz spływa w serce,
Powiew szczęścia i swobody.
Pierś się wznosi, pierś się wzdyma
I powietrze chciwie chwyta –
Dusza wybiec chce oczyma
Upojona, a nie syta;
Niby lecieć chce skrzydlata,
Obudzona jak z zaklęcia...
I tę całą piękność świata
Chce uchwycić w swe objęcia.
Adam Asnyk, Ranek w górach, [w:] , Nieznany, Nieznany Nieznany.

Ćwiczenie 5.1
Wskaż, jakimi zmysłami można odbierać świat opisany w poszczególnych zwrotkach.
Strofa pierwsza, druga

Strofa trzecia

wzrok

zapach

wzrok

dotyk

wzrok

dotyk

słuch

zapach

wzrok

wzrok

Strofa czwarta

Strofa piąta

Strofa szósta

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5.2
Przywołaj odpowiednie fragmenty, aby dowieść słuszności przyporządkowań z poprzedniego
zadania.
Ćwiczenie 5.3
Przyporządkuj odpowiednim zmysłom kolejne zwrotki. Odwołaj się do cytatów.

Ćwiczenie 5.4
Opisz „piękność świata” przedstawionego w wierszu.
Ćwiczenie 5.5
Wskaż w tekście elementy poetyki impresjonistycznej.
Ćwiczenie 5.6
Wyjaśnij, dlaczego dusza nie jest syta.
Ćwiczenie 5.7
Podziel utwór na dwie części: opisową i reﬂeksyjną. Uzasadnij swój wybór.
Ćwiczenie 5.8
Ułóż pytania inspirowane reﬂeksyjną warstwą utworu. Wybierz jedno z nich i udziel na nie
kilkuzdaniowej odpowiedzi.

Uzupełnij

Z nim będziesz szczęśliwsza

“

Edward Stachura

Z nim będziesz szczęśliwsza
Zrozum to, co powiem,
Spróbuj to zrozumieć dobrze

Jak życzenia najlepsze, te urodzinowe
Albo noworoczne, jeszcze lepsze może
O północy gdy składane
Drżącym głosem, niekłamane
Z nim będziesz szczęśliwsza,
Dużo szczęśliwsza będziesz z nim.
Ja, cóż –
Włóczęga, niespokojny duch,
Ze mną można tylko
Pójść na wrzosowisko
I zapomnieć wszystko
Jaka epoka, jaki wiek,
Jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień
I jaka godzina
Kończy się,
A jaka zaczyna
Nie myśl, że nie kocham
Lub że tylko trochę kocham
Jak cię kocham, nie powiem, no bo nie wypowiem –
Tak ogromnie bardzo, jeszcze więcej może
I dlatego właśnie żegnaj,
Zrozum dobrze, żegnaj, żegnaj
Z nim będziesz szczęśliwsza,
Dużo szczęśliwsza będziesz z nim.
Ja, cóż –
Włóczęga, niespokojny duch,
Ze mną można tylko
Pójść na wrzosowisko
I zapomnieć wszystko
Jaka epoka, jaki wiek,
Jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień

I jaka godzina
Kończy się,
A jaka zaczyna
Ze mną można tylko
W dali znikać cicho
Edward Stachura, Z nim będziesz szczęśliwsza, [w:] Edward Stachura (1937–1979) – polski poeta i prozaik, Nieznany,
Nieznany Nieznany.

Rozłączenie
Edvard Munch, Rozłączenie, 1896, olej na płótnie, Muzeum Muncha w Oslo, domena publiczna

Ćwiczenie 6.1
Określ nastrój utworu. Uzasadnij swoje spostrzeżenia.
Ćwiczenie 6.2
Scharakteryzuj możliwie najdokładniej osobę mówiącą w wierszu.
Ćwiczenie 6.3
Powiedz, do kogo się zwraca i o co prosi postać mówiąca w wierszu.

Ćwiczenie 6.4
Wyjaśnij, dlaczego osoba mówiąca może nie być atrakcyjna dla dziewczyny, której każe odejść.
Ćwiczenie 6.5
Wskaż, do którego tekstu Adama Asnyka utwór Z nim będziesz szczęśliwsza może stanowić
dobry kontekst. Uzasadnij odpowiedź.

Czy miłość może zadawać ból?
Ćwiczenie 7
Czy miłość może zadawać ból? Rozważ problem, odwołując się do utworów i innych tekstów
kultury poznanych w tym module.

Zadaniowo
Ćwiczenie 8
Porównaj wiersz Adama Asnyka Do młodych z Odą do młodości Adama Mickiewicza. Opisz,
w jaki sposób poeci odnoszą się do przeszłości i jak widzą młodych przedstawicieli swojego
pokolenia.
Ćwiczenie 9
Napisz wypracowanie na temat „Obraz gór w literaturze i sztuce”. Odwołaj się do wiersza
Adama Asnyka Ranek w górach oraz do innych tekstów kultury.

Ćwiczenie 10
Napisz własny wiersz – inspirowany utworem Edwarda Stachury – któremu nadasz tytuł: Ze

mną będziesz szczęśliwsza/szczęśliwszy.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Uboga krewna malarstwa

pixabay, licencja: CC 0

Współczesny świat tonie w zdjęciach. Codziennie wrzucamy do internetu około 500 mln
fotograﬁi, które traﬁają głównie na serwisy społecznościowe. W ciągu 2 minut powstaje tyle
zdjęć, ile zrobiono przez cały wiek XIX. Wtedy, w co trudno obecnie uwierzyć, przeciętny
człowiek dysponował zaledwie kilkoma fotograﬁami, a posiadał na ogół jedną oﬁcjalną,
pozowaną podobiznę. Przez lata fotograﬁą pogardzano i określano ją co najwyżej mianem
rzemiosła. Początkowo, ze względu na technikę, uważana była ona za najłatwiejszą spośród
sztuk mimetycznych. Realistyczne ujęcia i wizerunki fotograﬁczne szybko jednak zrobiły
oszałamiającą karierę, podczas gdy szacowne i bogate w tradycje malarstwo popadło
w niełaskę odbiorców.
Już wiesz
1) Odszukaj w domowym archiwum najstarszą fotograﬁę. Wynotuj:
z jakiego pochodzi czasu i kogo przedstawia,
czy zrobiono ją w zakładzie fotograﬁcznym (zanotuj nazwę atelier),
jaką techniką została wykonana i na jakim materiale,
gdzie jest przechowywana (wklejona w rodzinnym albumie, oprawiona w ramki,
powiększona i traktowana jak obraz).
2) Wybierz z zasobu zdjęć domowych najlepszy własny portret i uzasadnij, dlaczego go
tak oceniasz.

3) Odszukaj w archiwum zdjęć wakacyjnych kilka ujęć na tle zabytków. Przypomnij sobie,
gdzie i w jakich okolicznościach powstały, kto je zrobił i co dokładnie przedstawiają.

O fotograﬁi
Ćwiczenie 1.1
Zastanów się, jaką funkcję pełni fotograﬁa. Odpowiedz na poniższe pytania:
Czy fotograﬁa pokazuje wyłącznie to, co realne, czy również to, czego się nie da opisać,
opowiedzieć lub zobaczyć bezpośrednio (np. idee i pojęcia abstrakcyjne: miłość,
wzniosłość, itd.)?
Czy jest rodzajem „zewnętrznej pamięci” pozwalającej zachować wspomnienia?
Czy jest wiarygodnym sposobem „spojrzenia w przeszłość”, dokumentem historii?
Ćwiczenie 1.2
Omów wybrane przez ciebie zdjęcie przedstawiające twoją osobę. Czy wykonanie go
wymagało od autora zdjęcia szczególnych umiejętności technicznych lub artystycznych, np.
znajomości zasad perspektywy, kompozycji, analizy świetlnej lub kolorystycznej? Jeśli nie,
czemu zawdzięczasz to udane ujęcie?

“

Susan Sontag

O fotograﬁi (fragment)
Fotograﬁe dostarczają niepodważalnego dowodu na to, że podróż się
odbyła, program wykonano i bawiono się dobrze. [...] Fotografowanie
jest nie tylko rodzajem zaświadczania o przeżyciu czegoś, jest także
środkiem rezygnacji z przeżyć, ponieważ człowiek ogranicza je
wyłącznie do poszukiwania ładnych widoków, a przeżycia
przekształca w obrazy i pamiątki. Podróż staje się strategią
gromadzenia zdjęć. Sama czynność wykonywania zdjęć działa kojąco

i łagodzi ogólne poczucie zagubienia towarzyszące ludziom,
zwłaszcza w podróży. Większość turystów odczuwa przymus
odgrodzenia się aparatem fotograﬁcznym od czegoś, co jest godne
uwagi, a co napotyka się po drodze. Niepewni, jak się zachować, robią
zdjęcia.
Susan Sontag, O fotograﬁi (fragment), tłum. Sławomir Magala, Warszawa 1986, s. 13–14.

Ćwiczenie 2
Odnosząc się do własnych zdjęć i przeżyć wakacyjnych, odpowiedz, czy zgadzasz się z opinią
autorki przytoczonego tekstu. Uzasadnij odpowiedź.

Julia Margaret Cameron
Henry Herschel Hay Cameron (1851–1911; czyt.: henry herszel kameron; angielski fotograf i artysta), Julia Margaret Cameron,
1870, fotograﬁa, Na onal Portrait Gallery, Londyn, domena publiczna

Julia Margaret Cameron

(1815–1879) – angielska fotografka amatorka, uznawana za matkę portretu, autorka
nastrojowych scen rodzajowych, prekursorka fotograﬁi artystycznej. Była zamożną
i ekscentryczną damą epoki wiktoriańskiej. Z eseju Virginii Woolf (której matka była
siostrzenicą i muzą słynnej fotografki) możemy się dowiedzieć, że: „W 1865 roku, kiedy Julia
Cameron miała pięćdziesiąt lat, syn oﬁarował jej w prezencie aparat fotograﬁczny, dzięki
czemu nareszcie znalazła upust dla energii, którą dotychczas rozpraszała, pisząc wiersze
i prozę, urządzając domy, przyrządzając curry i przyjmując przyjaciół. Teraz została
fotografką. Mogła wyrażać całą swoją wrażliwość, a także, co może nawet ważniejsze,
panować nad nią dzięki owej nowo narodzonej sztuce. Komórkę na węgiel zamieniono

w ciemnię, kurnik – w atelier. Wioślarzy – w króla Artura, wiejskie dziewczęta – w Ginewrę.
Tennysona owinięto w pledy, sir Henry’emu Taylorowi nałożono koronę ze srebrnej blaszki.
Pokojówka pozowała do portretu, a gdy ktoś dzwonił, drzwi otwierali goście”.
[cyt. za: Virginia Woolf, Julia Margaret Cameron, Maria Poprzęcka, Fakt, ﬁkcja i fotograﬁa

albo co się zdarzyło we Freshwater, wstęp, tłum. Magda Heydel, Kraków 2013]


Rozstanie Ginewry z Lancelotem
Julia Margaret Cameron, Rozstanie Ginewry z Lancelotem, 1867, fotograﬁa (ilustracja do Idylls of the King Alfreda
Tennysona), Royal Photographic Society, Londyn, domena publiczna

W połowie XIX wieku wykonywano głównie tzw. cartes de visite, niewielkie w formacie
portrety, naklejane na kartoniki. Były to zdjęcia rzemieślnicze, bez inwencji artystycznej.
Charakteryzowały się oﬁcjalnym ujęciem, sztywną pozą modela i sztampowymi rekwizytami.
Cameron zerwała z tą konwencją. Jej intencją było uczynienie z fotograﬁi prawdziwej
sztuki. W tym celu posługiwała się nieostrym obrazem i miękkim światłem, rozmywającym
kontury postaci. Nie bała się błędów, co więcej – z niedociągnięć warsztatu
(niedostatecznej ostrości, pęknięć emulsji światłoczułej czy plam wynikających
z niedokładnego wywoływania zdjęć) uczyniła swój atut. Fascynowała ją ludzka twarz.
Fotografując modela, starała się wydobyć prawdziwe cechy jego osobowości. Stworzyła całą
serię wizerunków znanych osobistości epoki, m.in. Karola Darwina i Johna Herschela,
w której uzyskała niespotykaną dotąd głębię psychologiczną i siłę wyrazu. Cameron
zasłynęła jednak idealizującymi ujęciami młodych kobiet o prerafaelickiej urodzie, które
fotografowała w swobodnych pozach, zwiewnych szatach, przy miękkim oświetleniu,
łagodzącym rysy twarzy. Podobną estetykę malowniczego uduchowienia stosowała
w aranżowanych scenach kostiumowych o tematyce biblijnej, mitologicznej czy

alegorycznej. W Rozstaniu Ginewry z Lancelotem dostrzegalne są jej inspiracje malarstwem
prerafaelitów i odniesienia do literatury. Omawiana fotograﬁa pochodzi z cyklu ilustracji do
gabinetowego wydania dzieła Tennysona The Idylls of the King (Idylle królewskie).
[opr. na podstawie artykułu Marty Sinior, „Julia Margaret Cameron”, źródło:
http://www.fotopolis.pl/n/19024/julia‐margaret‐cameron/]
Ćwiczenie 3.1
Przypomnij, kim byli Lancelot i Ginewra. Z jakiego źródła literackiego znamy ich historię?
Ćwiczenie 3.2
Czy podobało ci się Pożegnanie Ginewry i Lancelota? Wskaż cechy, którymi można je określić.

sztuczne, efektowne, piękne, poetyckie, staroświeckie, smutne, nastrojowe, idealizowane,
malownicze, wzruszające, sentymentalne, wysmakowane (inne?)
Ćwiczenie 4
Wypełnij tabelę.
Wizerunek Johna
Herschela, będący
arcydziełem fotograﬁi, to...

Prawda

Fałsz

portret prywatny.





portret oﬁcjalny.





portret psychologiczny.





portret idealizowany.





portret stylizowany.





portret ekspresyjny.





Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Cameron i Rose

Zaślubiny św. Jerzego i księżniczki Sabry
Dante Gabriel Rosse , Zaślubiny św. Jerzego i księżniczki Sabry, 1857, akwarela, Tate Gallery, Londyn, domena publiczna

Zaślubiny św. Jerzego i księżniczki Sabry to dzieło odwołujące się do estetyki
średniowiecznej i konwencji miłości dworskiej. Ciasny kadr i zamknięta kompozycja oraz
nagromadzenie wielu realistycznie przedstawionych szczegółów i rekwizytów jest typowe
dla malarstwa prerafaelitów. Dzieło nawiązuje do barwnych, kaligraﬁcznych miniatur
w kodeksach gotyckich, a mistrzowskie użycie akwareli oddaje bogatą kolorystykę
szlachetnych materii tkanin, lśniącej zbroi i złotej aureoli świętego. Można je określić jako
stylizowane, nastrojowe i symboliczne.
Ćwiczenie 5.1
Rozszyfruj symbolikę obrazu Rosse ego. Wyjaśnij, co symbolizują: smok, dzwony anielskie,
krzewy różane i stylizowane lilie na płaszczu św. Jerzego.
Ćwiczenie 5.2
Przypomnij średniowieczną konwencję miłości dworskiej i podaj przykłady utworów
literackich zawierających ten motyw.

Ćwiczenie 6
Zastanów się, co różni podobne w tematyce i kompozycji dzieła Cameron i Rosse ego.
Odpowiedz na pytania:
1. Czy fotograﬁę Cameron można uznać za symboliczną?
2. W jakim stopniu Cameron wykorzystała konwencję stylową (manierę) prerafaelitów?
3. Jakie elementy typowe dla malarstwa średniowiecznego i malarstwa prerafaelitów
świadomie pominęła fotogra a?

Fotograﬁa portretowa


George Sand (1804–1876; czyt.: żorż sand) – francuska pisarka
Nadar, George Sand, 1864, fotograﬁa, domena publiczna

Autoportret
Nadar, Autoportret, 1854–1855, fotograﬁa, J. Paul Ge y Museum, Los Angeles, domena publiczna

Gaspard-Félix Tournachon

Znany także jako Nadar (1820–1910; czyt.: gaspar‐feliks turnaszą) – najbardziej znany
XIX‐wieczny fotograf francuski, publicysta, rysownik i karykaturzysta. Zasłynął ujęciami
Paryża z lotu ptaka wykonanymi z balonu oraz zdjęciami miejskich katakumb. Jednak
znakiem ﬁrmowym Nadara był portret. Przez jego atelier przewinęła się niemal cała
bohema paryska. Pozowali mu najwybitniejsi pisarze, malarze, poeci i muzycy, m.in. Juliusz
Verne, Victor Hugo, Eugène Delacroix, Hector Berlioz czy Charles Baudelaire. W pracowni
Nadara odbyła się w 1874 roku pierwsza wystawa impresjonistów.
Nadar wykorzystał w portretach swoje doświadczenie karykaturzysty i umiejętność
uchwycenia oraz podkreślenia najbardziej charakterystycznych cech postaci. Ustawiał
modeli w pustej przestrzeni, na neutralnym, raczej ciemnym tle, unikał rekwizytów
rozpraszających uwagę, koncentrował się na twarzy portretowanego. Fotografował ludzi
w popiersiu lub półpostaci (stojącej lub siedzącej), w oszczędnej gamie kolorystycznej
i zwykle w kontrastowym oświetleniu, wydobywającym wolumen postaci. Jego uwaga
skupiała się na oddaniu osobowości i nastroju modela oraz ujawnieniu rzetelnej prawdy
o człowieku.
Ćwiczenie 7.1
Zastanów się, czy portrety Nadara można nazwać dziełami sztuki. Jeśli tak, to dlaczego?

Ćwiczenie 7.2
Spróbuj powiedzieć kilka słów na temat sportretowanych przez Nadara postaci.
Czy są to wizerunki budzące u odbiorcy przeżycia estetyczne?
Ćwiczenie 7.3
Oceń, czy pomimo monochromatycznej tonacji można uznać, że fotograﬁe Nadara to
przedstawienia malarskie.

Fotograﬁa teatralna


Helena Modrzejewska (1840–1909) – polska aktorka teatralna
Walery Rzewuski, Helena Modrzejewska w roli tytułowej w sztuce „Barbara Radziwiłłówna” Alojzego Felińskiego, 1865,
fotograﬁa, Biblioteka Jagiellońska, Kraków, domena publiczna

Autoportret
Walery Rzewuski, Autoportret, ok. 1880, fotograﬁa, Biblioteka Jagiellońska, Kraków, domena publiczna

Walery Rzewuski

(1837–1888) – pionier polskiej fotograﬁi zawodowej, najsłynniejszy XIX‐wieczny fotograf
krakowski, działacz społeczny, przyjaciel Jana Matejki i Artura Grottgera. Specjalizował się
w portretach i fotograﬁi teatralnej. Na prośbę Matejki reprodukował jego obrazy,
a luksusowe odbitki sprzedawał w księgarniach. Rzewuskiego uznaje się również za
prekursora polskiej fotograﬁi krajoznawczej (pierwszy uwiecznił na kliszy m.in. Tatry
i zabytki Krakowa). Warto pamiętać, że fotografował on również licznych bohaterów
powstania styczniowego, którego sam był uczestnikiem.
Konterfekty aktorów były owocem pasji Rzewuskiego, który interesował się teatrem
i w młodości występował w zespole amatorskim. Nie robił on jednak zdjęć bezpośrednio
w teatrze, lecz zapraszał aktorów do swojego atelier, by w komfortowych warunkach
(miejsce, oświetlenie, czas na precyzyjne ustawienie modela) uwiecznić ich w kostiumach
i typowych dla roli pozach. Ujęcia Rzewuskiego oddają charakter postaci, w którą wcielali
się aktorzy na scenie. Wincenty Rapacki pozuje więc na Zrzędę ze sztuki Fredry – postać
„wylewającą z siebie przy lada okazji (lub bez niej) istny wodospad porad, sentencji
i ostrzeżeń”, a Helena Modrzejewska odgrywa rolę pięknej i nieszczęśliwej królowej. Obie
fotograﬁe pochodzą z albumów monograﬁcznych, zawierających zdjęcia dokumentujące
kreacje aktorskie Modrzejewskiej i Rapackiego.
Ciekawostka
Jak wyglądało XIX‐wieczne atelier fotograﬁczne?
„W najskromniej urządzonej ﬁrmie pracować musiało kilka osób. Wymagał tego tok
i organizacja pracy. Był tam więc pozer, do którego obowiązków należało ustawienie

modela, dobranie właściwego oświetlenia przez odpowiedni układ zasłon w szklanej
altanie i – zabawianie miłą rozmową, aby nie dopuścić do wyrazu nudy na twarzy. Był też
operator. Do najważniejszych pracowników należał jednak laborant, który przygotowywał
mokry negatyw. Inny laborant odbierał naświetlony negatyw, by go natychmiast wywołać
dla kontroli, czy zdjęcie udane i czy nie jest potrzebna powtórka. Następnie negatyw
przechodził do rąk kopisty, odbitka do – retuszera pozytywów i wreszcie introligatora.
Odbitki robiono na świetnym bezdrzewnym papierze, ale cienkim, naklejano je więc na
kartony. [...] Bystre oko szefa zakładu fotograﬁcznego czuwało nad całością pracy.”
Ćwiczenie 8
Zastanów się, co w istocie dokumentują fotograﬁe Rzewuskiego. Czy przedstawiają aktorów
jako postaci historyczne, czy raczej - jako bohaterów sztuk teatralnych?

Ćwiczenie 9
Porównaj fotograﬁe i przyporządkuj cechy określające ich formę, kompozycję i styl.
Julia Margaret Cameron "Rozstanie Ginewry
z Lancelotem", 1874

sugestywna mimika twarzy
pusta przestrzeń
pusta przestrzeń

Nadar "George Sand", 1864

wystudiowana poza
powściągliwe gesty
portret prywatny

Walery Rzewuski "Wincenty Rapacki w roli Zrzędy
w sztuce 'Zrzędność i przekora' Aleksandra Fredry",
1865

półpostać siedząca
kontrastowe oświetlenie
fotograﬁa teatralna
neutralne tło
wystudiowana poza
nastrojowość
znacząca gestykulacja
pusta przestrzeń
zdjęcie ilustracyjne
poza swobodna
dokument epoki
scena kos umowa

stylizacja

portret aranżowany
brak rekwizytów
dokument epoki
uduchowienie
realizm

realizm

idealizacja

łagodne oświetlenie
neutralne tło
półpostać siedząca
neutralne tło
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Tableau vivant
Zapewne każdy widział kiedyś tzw. żywe posągi – aktorów i mimów, pojawiających się na
placach i ulicach miast, ubranych w wymyślne kostiumy i zastygających w rozmaitych
pozach. Ich sztuka nawiązuje do rozrywki popularnej w czasach, kiedy nie znano jeszcze
radia, ﬁlmu ani tym bardziej telewizji. Tableau vivant to rodzaj inscenizacji, nieruchomej
scenki, będącej odwzorowaniem (swoistym ożywieniem) obrazu (malowidła) lub rzeźby
(posągu). Może go tworzyć pojedyncza osoba albo grupa aktorów przybierających
odpowiednie pozy, gesty, mimikę, używających stosownych rekwizytów i kostiumów.
Scenki odgrywano (i nierzadko fotografowano) dla zabawy w zamożnych domach
prywatnych lub w teatrze na zakończenie spektaklu. Dziś do tableaux vivants nawiazują np.
fotografowie mody.



La Mousmé (Japońska dziewczynka)
Vincent van Gogh (1853–1890; czyt.: wincent wan gog; holenderski malarz), La Mousmé (Japońska dziewczynka), 1888,
olej na płótnie, Na onal Gallery of Art, Waszyngton, domena publiczna

Na il. 1. i 3. zaprezentowano zdjęcia Annie Leibovitz (ur. 1949) – znanej i cenionej fotografki
portrecistki amerykańskiej, wielokrotnie nagradzanej, współpracującej z najsłynniejszymi
czasopismami na świecie (m.in. „Time”, „Newsweek”, „Vanity Fair”, „Vogue” i „Paris Match”).
Fotografowała ona takie gwiazdy, jak: John Lennon, Michael Jackson czy Meryl Streep.
W 2013 roku na zamówienie amerykańskiej edycji „Vogue” powstała sesja A Work of Art
(Dzieło Sztuki), w której Leibovitz sportretowała aktorkę Jessikę Chastain w strojach
znanych projektantów mody. Inspiracją cyklu były arcydzieła malarstwa i fotograﬁi
z przełomu XIX i XX wieku (il. 2, 4). Paradoksalnie, o wiele łatwiej zrekonstruować dziś
w formie tableau vivant tradycyjne „nieruchome” malowidło niż powtórzyć kompozycję,
a zwłaszcza sposób oświetlenia i aurę obrazów zatrzymanych przez chłodne oko obiektywu
fotograﬁcznego (por. il. 3 i 4). O ile zdjęcia Leibovitz to twórcze, choć bezpośrednie
naśladownictwa dzieł sztuki, o tyle współczesne ujęcie (il. 5) nawiązujące do obrazu Seurata
(il. 6) jest żartobliwym i pomysłowym nawiązaniem do słynnego pierwowzoru. Nastąpiło
w nim powtórzenie kompozycji, kolorystyki i oświetlenia, ale też wyraźne
uwspółcześnienie sceny.
Ćwiczenie 10.1
Przedyskutujcie wspólnie w klasie, który z żywych obrazów uważacie za najbardziej udany.
Uzasadnijcie swój wybór.
Ćwiczenie 10.2
Odpowiedzcie, które z zaprezentowanych, utrwalonych fotograﬁcznie tableaux vivants jest:
parafrazą,
trawestacją,
pas szem,
kopią pierwowzoru.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Filozoﬁa epoki

Kamień Nietzschego w Surlej, w Szwajcarii
Armin Kübelbeck, licencja: CC BY-SA 3.0

Filozoﬁa przełomu XIX i XX wieku, analogicznie do wcześniejszych epok, miała bardzo duży
wpływ na literaturę i sztukę. Artyści w charakterystyczny dla siebie sposób odzwierciedlali
w swojej twórczości panujący nastrój, ludzkie niepokoje i dążenia, zainspirowani dziełami
wielkich myślicieli – Arthura Schopenhauera, Friedricha Nietzschego oraz Henriego
Bergsona.
Już wiesz
Przypomnij sobie nurty ﬁlozoﬁczne charakterystyczne dla XIX wieku.
Ćwiczenie 1.1
Omów najważniejsze zagadnienia ﬁlozoﬁi pozytywistycznej.
Ćwiczenie 1.2
Zastanów się, jakie nastroje towarzyszyły ludziom przełomu XIX i XX wieku. Jakie czynniki
mogły je wywoływać?

Ćwiczenie 1.3
Wyjaśnij, jakie kwes e szczególnie zajmowały ﬁlozofów tego okresu.

Arthur Schopenhauer
Arthur Schopenhauer
1788–1860
Filozof niemiecki urodzony w Gdańsku (jego dom
rodzinny mieści się przy ul. św. Ducha 47). Mimo że
jego główne dzieło pt. Świat jako wola i wyobrażenie
opublikowane zostało po raz pierwszy w 1819 roku,
dopiero u schyłku XIX wieku zyskało rozgłos i status
lektury obowiązkowej ówczesnych artystów
i intelektualistów. Pesymistyczne i nihilistyczne
poglądy Schopenhauera, według którego życie
ludzkie to pasmo cierpień i rozczarowań, idealnie
wpisywały się w nastroje epoki. Filozof twierdził, że
naszą egzystencją kieruje ślepy popęd, który nigdy
nie może zostać zaspokojony. Szczęście, do którego
Portret Arthura Schopenhauera
dąży każdy z nas, jest nieosiągalne, a życie, pełne
Jacob Seib, 1852, dagerotyp, domena publiczna
celów i pragnień, i tak kończy się nieuchronną
śmiercią. Absurd pełnego udręki istnienia ukoić
mogła, zdaniem myśliciela, religia, sztuka, a przede wszystkim wyzbycie się wszelkich
pożądań i potrzeb. Schopenhauer nawiązywał w ten sposób do pojęcia nirwana
wywodzącego się z ﬁlozoﬁi Wschodu, które oznacza stan absolutnego spokoju, wywołany
całkowitą negacją woli życia. Twórcy przełomu XIX i XX wieku bardzo często nawiązywali
w swoich dziełach do idei nirwany, mylnie utożsamiając ją z ukojeniem egzystencjalnego
bólu poprzez samobójstwo i śmierć.

“

Arthur Schopenhauer

Świat jako wola i wyobrażenie
Życie ogromnej większości ludzi jest też tylko nieustanną walką
o nagą egzystencję pomimo pewności ostatecznej przegranej. Tym

jednak, co pozwala im wytrwać w tej tak mozolnej walce, jest nie tyle
umiłowanie życia, ile strach przed śmiercią, ona zaś stoi
nieuchronnie na zapleczu i w każdej chwili może podejść bliżej. Samo
życie jest morzem pełnym raf i wirów, których człowiek unika
starannie i troskliwie, chociaż wie, że nawet jeśli wysilając cały swój
kunszt zdoła się przemknąć, to właśnie przez to każdy krok przybliża
go do całkowitej, nieuniknionej i nieuleczalnej katastrofy, co więcej,
że prosto do niej zmierza – do śmierci; jest ona celem ostatecznym
mozolnej podróży i jest dla niego gorsza od wszystkich raf, których
uniknął.
Arthur Schopenhauer, Świat jako wola i wyobrażenie, [w:] Arthur Schopenhauer, Świat jako wola i wyobrażenie, t. 1, tłum.
Jan Garewicz, Warszawa 1994, s. 475–476.

Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
1844–1900
Był nie tylko słynnym ﬁlozofem, lecz także ﬁlologiem
klasycznym, prozaikiem i poetą. Nie pozostało to bez
wpływu na sposób przedstawiania jego przemyśleń,
które często przybierały formę aforyzmów. Poglądy
wyrażone w dwóch głównych dziełach niemieckiego
myśliciela – Tako rzecze Zaratustra (wyd. niem. 1883–
1884, pol. 1901) oraz Poza dobrem i złem (wyd. niem.
1886, pol. 1905) – stały się ogromną inspiracją dla elity
artystycznej przełomu wieków. Nietzsche krytykował
panujące zasady moralne: twierdził, że moralność jest
kwestią subiektywną, indywidualną dla każdego
człowieka i przez niego tworzoną. Szczególnie
uprzywilejowaną grupą w społeczeństwie była,

Portret Friedricha Nietzschego

według niego, „rasa panów”, nadludzi – jednostek

Gustav-Adolf Schultze, 1882, domena publiczna

wyjątkowo silnych i wybitnych. Mieli oni pełnić
funkcję przywódczą dla tłumu „niewolników”: słabych, wrażliwych, niezdolnych do
wyższych celów. Nietzscheański postulat nowej moralności przemawiał zwłaszcza do

artystów, którzy mocno utożsamiali się z koncepcją nadczłowieka.

“

Friedrich Nietzsche

Tako rzecze Zaratustra
Gdy Zaratustra zaszedł do najbliższego miasta, co u skraju lasów
leżało, znalazł tam wiele ludu zgromadzonego na rynku, gdyż było
obwieszczone, iż linoskok da widowisko. I Zaratustra tako rzekł do
ludu:
— Ja was uczę nadczłowieka. Człowiek jest czymś, co pokonanym być
powinno. Cóżeście uczynili, aby jego pokonać? Wszystkie istoty
stworzyły coś ponad siebie; chcecież być odpływem tej wielkiej fali
i raczej do zwierzęcia powrócić, niźli człowieka pokonać?
Czymże jest małpa dla człowieka? Pośmiewiskiem i sromem
bolesnym. I tymże powinien być człowiek dla nadczłowieka:
pośmiewiskiem i wstydem bolesnym.
Przebyliście drogę od robaka do człowieka i wiele jest w was jeszcze
z robaka. Byliście niegdyś małpami i dziś jest jeszcze człowiek
bardziej małpą, niźli jakakolwiek małpa.
Kto zaś jest pośród was najmędrszym, ten jest dwurodkiem
i mieszańcem rośliny i upiora. Mówięż ja wam, byście się upiorami lub
roślinami stali?
Patrzcie, ja wam wskazuję nadczłowieka. Nadczłowiek jest treścią
ziemi. Wasza wola niech rzeknie: bodajby się nadczłowiek treścią
ziemi stał.
(…) Baczcie i czuwajcie, samotnicy! Z tajemnym skrzydeł łopotem
przyszłości ciągną wiewy; czujnym uszom dobra zwiastuje się nowina.
Samotnicy dnia dzisiejszego, wy, odosobniający się, ludem wy kiedyś
będziecie: z was, którzyście się sami wybrali, powstanie lud wybrany:
— a z niego nadczłowiek. Zaprawdę, siedliskiem uzdrowienia stać się
jeszcze winna ziemia! Oto unosi się już nad nią nowa woń zwiastującej
się szczęśliwości, — i nowa wróży się nadzieja!
Friedrich Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. Wacław Berent, Poznań 1995, s. 5–39.

Henri Bergson
Henri Bergson
1859–1941
Był francuskim pisarzem i ﬁlozofem, laureatem Nagrody
Nobla w dziedzinie literatury (1927 r.). Był głównym
twórcą intuicjonizmu – poglądu, według którego
podstawą poznania świata jest intuicja, przeczucie.
W swoim dziele pt. Ewolucja twórcza (1907 r.) opisał
pojęcie élan vital – pędu życiowego, dzięki któremu
możliwy jest dynamiczny rozwój świata. Jego zdaniem,
świat i człowiek podlegają ciągłemu rozwojowi,
wynikającemu ze starć materii i ducha, będącego
źródłem energii twórczej. Dlatego też rzeczywistość,
w której żyjemy, podlega nieustannemu procesowi
tworzenia, „stawania się”. Filozoﬁa Bergsona wywarła
szczególny wpływ na twórczość poetycką Bolesława
Leśmiana.

Zadaniowo

Portret Henriego Bergsona
Aaron Gerschel, 1927, domena publiczna

Ćwiczenie 2
Umieść na osi czasu nazwiska ﬁlozofów. Weź pod uwagę datę ich śmierci.
Połącz wydarzenia z datami
1860,
1900,
1941
Arthur Schopenhauer
Friedrich Nietzsche
Henri Bergson
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Przyporządkuj pojęcia i synonimy do odpowiednich grup.
NIRWANA
kres wszelkich trosk
stan ostatecznego ukojenia
NADCZŁOWIEK

jednostka wybrana
poczucie wartości
wyjątkowość

„rasa panów”

wyciszenie
pozbycie się zmartwień
jednostka silna
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

ulga

Ćwiczenie 4
Połącz teksty z ich autorami.
„Istnienie ludzkie bynajmniej nie ma
charakteru daru, natomiast jest
w każdym calu zaciągniętym długiem.
Ściąganie go następuje w postaci
ustanowionych przez to istnienie
palących potrzeb, dręczących pragnień
i bezmiernej nędzy. Na spłatę tego
długu potrzeba z reguły całego życia,
ale umorzone zostają przez to tylko
odsetki. Spłata kapitału dokonuje się
przez śmierć”.

Arthur Schopenhauer

„Czym jest małpa dla człowieka?
Pośmiewiskiem i hańbą bolesną. I tym
powinien być człowiek dla
nadczłowieka: pośmiewiskiem
i wstydem bolesnym”.

Friedrich Nietzsche

„Trwanie jest to ciągły postęp
przeszłości, która wgryza się
w przyszłość i nabrzmiewa, idąc
naprzód”.

Henri Bergson

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Zastanów się i odpowiedz w formie notatki: czy bliższy jest ci Schopenhauerowski pesymizm,
czy może Nietzscheańskie poczucie nadludzkiej potęgi? Sformułuj argumenty i uzasadnij
swoją odpowiedź.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Izmy przełomu wieków

Auguste Renoir, 1876, olej na płótnie, domena publiczna

Przełom XIX i XX wieku obﬁtował w nowe i na nowo wykorzystywane tendencje i kierunki
artystyczne. Nurty te się przenikały: obejmowały światopogląd, literaturę i sztukę.
W okresie tym szczególnie często dochodziło do syntezy sztuk, czyli jednoczenia różnych
dziedzin, wynikającego z pragnienia wykreowania dzieła „totalnego”. Muzyka i malarstwo
stawały się inspiracją dla poezji, a a wyobraźnia, uwolniona z wszelkich ograniczeń,
tworzyła odważne, sugestywne wizje, mające dotrzeć do najgłębszych pokładów ludzkiej
wrażliwości.
Już wiesz
Wypisz słowa klucze, które kojarzą ci się z literaturą i sztuką pozytywizmu.
Ćwiczenie 1.1
Przypomnij, jakie były cele działalności artystycznej w pozytywizmie.
Ćwiczenie 1.2
Omów, jakie miejsce w twórczości tego okresu zajmowała wyobraźnia.

Dekadentyzm

Ból
Carlos Schwabe, Ból, licencja: CC 0

Dekadentyzm to pojęcie wywodzące się z języka francuskiego (décadence) i oznaczające
„schyłek”, „chylenie się ku upadkowi”. Był to nurt światopoglądowy i artystyczny, powstały
około 1890 roku, wynikający z lęku przed otaczającym światem. Niepokój ten był związany
głównie z bardzo szybkim rozwojem cywilizacyjnym, niszczącym - jak uważano, więzi
międzyludzkie i zmierzającym do nieuchronnej katastrofy. Postawy charakterystyczne dla
dekadentyzmu to apatia, melancholia i nihilistyczne przeświadczenie o bezsensowności
ludzkiej egzystencji. Są one szczególnie widoczne w zbiorze wierszy Kwiaty zła
francuskiego poety Charles’a Baudelaire'a oraz w ﬁlozoﬁcznych poglądach Arthura
Schopenhauera.

Symbolizm

Sztuka albo Pieszczoty
Fernand Khnopﬀ, Sztuka albo Pieszczoty, 1896, Musées Royaux des Beaux Arts, Bruksela, licencja: CC 0

Symbolizm to kierunek w poezji i sztukach plastycznych, który powstał w drugiej połowie
XIX wieku i początkowo rozwijał się głównie we Francji i w Belgii. U jego podstaw leżało
przekonanie, że świat materialny jest jedynie złudzeniem, a dużo większe znaczenie od
niego ma ukryty świat idealny. Niemożliwy do zmysłowego i rozumowego poznania, a więc
i do opisania przy użyciu zwykłego języka, może on być wyrażany jedynie za pomocą
symbolu. Tylko w ten sposób da się oddać wewnętrzny nastrój, podświadome emocje, stany
duszy trudne do sprecyzowania. Do głównych literackich przedstawicieli symbolizmu
należeli: Charles Baudelaire (uznawany za prekursora symbolizmu), Paul Verlaine, Arthur
Rimbaud, Maurice Maeterlinck, Bolesław Leśmian, Stanisław Wyspiański oraz Leopold Staff.
W malarstwie na uwagę zasługują prace m.in.: Gustave’a Moreau, Odilona Redona, Gustava
Klimta, Arnolda Böcklina oraz polskich artystów: Jacka Malczewskiego, Józefa Mehoffera
oraz Władysława Podkowińskiego.

Impresjonizm

Impresja, wschód słońca
Claude Monet, Impresja, wschód słońca, 1872, Musée Marmo an Monet, Paryż, licencja: CC 0

Impresjonizm to powstały we Francji w latach 70. XIX wieku kierunek malarstwa, którego
głównym celem było zerwanie z realizmem i przedstawienie ulotnych wrażeń, trudnych do
uchwycenia, często subiektywnych (stąd nazwa: impression – fr. „wrażenie”). Występował
on w różnych dziedzinach sztuki, przede wszystkim w muzyce (Claude Debussy, Karol
Szymanowski). Miał także swój literacki odpowiednik, pojawiający się zarówno w liryce, jak
i w twórczości prozatorskiej i dramatycznej. Zamierzenia literatów były analogiczne do
realizowanych przez malarzy – dążyli oni do wykreowania nastroju, wizji, oddania
subiektywnych przeżyć. Wówczas w utworze literackim liczyła się nie tyle treść, ile
wrażenie wywoływane u odbiorcy. wrażenie. Impresjonizm w poezji rozwinął się w głównie
w twórczości francuskich poetów drugiej połowy XIX wieku, takich jak Paul Verlaine czy
Stéphane Mallarmé. W literaturze polskiej na uwagę zasługuje w tym kontekście twórczość
Stanisława Wyspiańskiego, Lucjana Rydla czy Wacława Berenta.

Estetyzm

Pawi pokój
James McNeill Whistler, Pawi pokój, Freer Gallery of Art, Waszyngton, licencja: CC BY 2.0

Estetyzm to ruch powstały w Wielkiej Brytanii pod koniec XIX wieku, szczególnie mocno
rozwijający się także we Francji. Jego głównym założeniem było postrzeganie sztuki jako
wartości wyjątkowej, której nadrzędną cechą jest nie użyteczność, ale piękno (stąd termin
„sztuka dla sztuki”, fr. l'art pour l'art). Jednym z wielu przykładów odzwierciedlających
postawę tego typu jest stworzony przez Thomasa Jeckylla, a następnie Jamesa McNeilla
Whistlera The Peacock Room (Pawi pokój), bogato zdobiony złotymi deseniami
przypominającymi tytułowe ptaki. Estetyczną podstawę prezentowali też dandysi
przejawiający przesadną dbałość o swój wygląd, którzy z samych siebie pragnęli uczynić
niemalże dzieło sztuki. Osobą szczególnie charakterystyczną pod tym względem był
irlandzki pisarz Oscar Wilde. Natomiast Francuz Robert de Montesquiou stał się inspiracją
do powstania postaci diuka Jana des Esseintesa, bohatera powieści Na wspak Jorisa
Karla‐Huysmansa.

“

Joris-Karl Huysmans

Na wspak
Kraków 2003, s. 47–48; 72–75, 80.
Zyskał reputację ekscentryka, miary zaś dopełnił jeszcze swoimi
strojami: odziewał się w białe aksamitne garnitury i kamizelki ze
złotogłowiu, koszuli pod szyją nie zapinał, zastępując krawat
bukietem ﬁołków parmeńskich wetkniętych w ów dekolt, literatów
zaś spraszał na słynne obiady, spośród których między innymi jeden

zwłaszcza, wzorowany na XVIII wieku, zdobył rozgłos, kiedy diuk Jan,
pragnąc uczcić jakąś najbłahszą i nieudaną miłostkę, wykoncypował
ucztę żałobną.
W jadalni obitej kirem […] podano obiad na czarnym obrusie
przystrojonym koszami ﬁołków i skabioz, oświetlonym kandelabrami,
gdzie paliły się zielone płomienie, i świecznikami, gdzie jarzyły się
świece.
Kiedy ukryta orkiestra wygrywała marsze żałobne, biesiadnikom
usługiwały nagie Murzynki w srebrnych pantofelkach i pończochach
usianych łzami.
[…]
Pod wieczór czyjś powóz zatrzymał się przed domem w Fontenay. Ale
że des Esseintes żadnych gości nie przyjmował nigdy […] słudzy
zawahali się, niepewni, czy otworzyć trzeba; a potem, kiedy dzwonek
szarpnięty z całej siły obił się o ścianę, zaryzykowali, uchylili judasza
w drzwiach i zoczyli Pana, którego całą pierś, od pasa do kołnierzyka,
zasłaniał ogromny złoty puklerz.
Oznajmili o tym diukowi Janowi, który śniadał właśnie.
– Znakomicie, wpuśćcie go – mruknął; przypomniał sobie, że kiedyś,
w sprawie jakiejś dostawy, dał swój adres jubilerowi.
Pan skłonił się i położył na sosnowej posadzce jadalni swój puklerz,
który zakołysał się i uniósł nieco, wytykając wężowy łeb żółwia, ale
zwierzę zaraz wciągnęło go pod skorupę, spłoszone czymś nagle.
Ten żółw zaliczał się do kaprysów, które nachodziły des Esseintes'a na
czas jakiś przed wyprowadzką z Paryża. Przypatrywał się pewnego
dnia wschodniemu kobiercowi o mieniących się barwach, […]
pomyślał: byłoby dobrze umieścić na tym kobiercu coś, co
poruszałoby się, coś o ciemnej tonacji, która zaostrzyłaby jeszcze
żywość kolorów. […] puściwszy żółwia na kobierzec, siadł przed nim
i długo kontemplował gada, mrużąc oczy.
Stanowczo, brunatnawość, tonacja surowej sjeny, jaka barwiła tę
skorupę, brudziła odblaski kobierca, miast je ożywiać […].
W konsekwencji diuk Jan zdecydował się wyglazurować złotem

żółwiowy pancerz.
[…]
Wybrał z kolekcji japońskiej rysunek przedstawiający rój kwiatów,
które racami wyfruwały z cienkiej łodygi, zaniósł go jubilerowi,
nakreślił owal, bukiet ów ujmując jego ramą, i uwiadomił osłupiałego
rzemieślnika, że liście i płatki każdego z tych kwiatów mają być
wykonane z drogich kamieni i wprawione w materię skorupy żółwia.
Długo medytował nad doborem kamieni […].
Stanowczo żaden z tych kamieni nie kontentował des Esseintes'a;
były zresztą nazbyt cywilizowane i nazbyt znane. Przesypywał
między palcami minerały bardziej zdumiewające i osobliwsze i na
koniec odsiał serię kamieni prawdziwych i sztucznych, których
melanż miał stworzyć harmonię fascynującą i zapierającą dech
w piersi.
Tym sposobem skomponował bukiet swoich kwiatów: liście były
wysadzane kamieniami o zieleni wydatnej i czystej:
chryzoberyle zielone jak szparagi; chryzolity zielone jak pory;
oliwiny zielone jak oliwki; a kontrastowały one z gałązkami
z almandynu i z uwarowitu o czerwieni ﬁołkowej, migoczącymi
sucho, podobnie jak drobiny miki w kamieniu, który osadza się na
dnie beczek od wina.
Do kwiatów odstających od łodygi, oddalonych od nasady bukietu,
zastosował pył błękitny; […] wybierał wyłącznie turkusy Zachodu,
kamienie będące właściwie kopalną kością słoniową, nasyconą
substancjami miedziowatymi, a których seledynowy błękit jest
przydymiony, nieprzejrzysty, siarczany, jak gdyby podbarwiony
żółcią.
Co uczyniwszy, mógł wprawiać płatki kwiatów rozwiniętych pośród
bukietu, kwiatów najbardziej ze sobą sąsiadujących, najbliższych pnia,
używając minerałów przezroczystych, o blaskach szklących się
i niezdrowych, ogniach rozgorączkowanych i cierpkich.
Skomponował je wyłącznie z cejlońskich kocich oczu,
cymofanów i szaﬁrynów.

I rzeczywiście, trzy te kamienie jarzyły się roziskrzeniami
tajemniczymi i przewrotnymi, boleśnie wydzieranymi z głębin ich
mętnej wody.
Kocie oko, zielonawoszare, jest porysowane żyłkami
koncentrycznymi, które zdają się poruszać, co moment zmieniać
miejsce w zależności od ustawienia świateł.
W cymofanie połyski lazurowej mory przebiegają po mlecznym
zabarwieniu, które faluje wewnątrz.
Szaﬁryn zapala niebieskawe fosforyczne ognie na tle czekoladowym,
matowobrunatnym.
Jubiler robił notatki, zaznaczając miejsca, gdzie miały być wprawione
kamienie. „A czym obrzeżymy skorupę?” – zagadnął des Esseintes'a.
[…] Zdecydował się w końcu na minerały, których odblaski
następowały po sobie kolejno: na hiacynt z Compostelli,
czerwonomahoniowy; na akwamarynę, zielonomodrą; na rubin z Bali
o różowości winnego octu; na rubin z Sudermanii, w odcieniach
siwawy. Ich słabe migotania wystarczały, by rozświetlić mrok
skorupy, i pozostawiały w spokoju rozkwit drogich kamieni, otaczając
je delikatną girlandą mdłych ogni.
Des Esseintes popatrywał teraz na żółwia, który przyczaił się w kącie
jadalni, rozjarzając półmrok.
[…]
Żółw nadal nie poruszał się wcale, pomacał go więc; nie żył. Nawykły
zapewne do egzystencji nieruchawej, do skromnego życia pod ubogą
skorupą, nie wytrzymał olśniewającego przepychu, jaki mu narzucono
[…].
Joris-Karl Huysmans, Na wspak, tłum. Julian Rogoziński, Kraków 2003, s. 47–48.

Ćwiczenie 2.1
Nazwij i scharakteryzuj postawę diuka Jana.

Ćwiczenie 2.2
Wyjaśnij ironię wyrażoną w ostatnim akapicie tekstu.
Ćwiczenie 2.3
Na podstawie przywołanego fragmentu wypisz cechy estetyzmu.
Ćwiczenie 2.4
Jak sztuka jest postrzegana dziś? Czy można znaleźć przykłady współczesnego estetyzmu?
Poszukaj odpowiedzi w dostępnych źródłach, werdykt uzasadnij.

Ekspresjonizm

Krzyk
Edvard Munch, Krzyk, 1893, Munch Museum, Oslo, licencja: CC 0

Ekspresjonizm jako świadomy, sprecyzowany nurt pojawił się w literaturze polskiej dopiero
pod koniec I wojny światowej. Pomimo tego jego elementy znaleźć można w twórczości

wielu autorów przełomu XIX i XX wieku. Wymienić wśród nich należy: Tadeusza
Micińskiego, Wacława Berenta, Stanisława Przybyszewskiego czy Jana Kasprowicza.
Podobnie jak jego malarski odpowiednik, literacki ekspresjonizm miał na celu
odzwierciedlenie subiektywnych przeżyć człowieka i charakteryzował się wielkim
dynamizmem oraz gwałtownością. Sztandarowym przykładem dzieła stworzonego w duchu
ekspresjonistycznym jest Krzyk Edwarda Muncha, który w mistrzowski sposób, za pomocą
kształtów i barw, oddaje tytułową emocję.

Katastroﬁzm
Katastroﬁzm to typowo dekadencka postawa, wiążąca się z przekonaniem o zbliżającej się,
nieuchronnej zagładzie współczesnego świata. Do najpopularniejszych motywów
katastroﬁcznych należały wizje Sądu Ostatecznego czy końca świata. Ich literacki wyraz na
przełomie XIX i XX wieku znaleźć można między innymi w utworach realizujących
założenia ekspresjonizmu (Hymny Jana Kasprowicza).
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj cechy do odpowiedniego nurtu.
przekonanie o zbliżającej się zagładzie

estetyzm

nastrój smutku, zniechęcenia

symbolizm

kult piękna

katastroﬁzm

próba wyrażenia tego, co niewyrażalne

ekspresjonizm

uchwycenie zjawisk ulotnych, szybko
przemijających

dekadentyzm

wyrażenie gwałtownych, burzliwych
emocji

impresjonizm

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Przyporządkuj wymienione nazwiska do odpowiednich grup.
Symbolizm
Robert de Montesquiou
Edward Munch
Impresjonizm

Oscar Wilde

Charles Baudelaire
Paul Verlaine

Leopold Staﬀ

Claude Monet
Stanisław Przybyszewski
Estetyzm

Claude Debussy
Tadeusz Miciński
Arthur Rimbaud

Ekspresjonizm

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Karol Szymanowski

Ćwiczenie 5
Połącz fragmenty wierszy z odpowiednim pojęciami.
Jesienne lasy poczerwienione
goreją w cudnym słońca zachodzie.
Witam was, brzozy, graby złocone
i fantastyczne ruiny w wodzie.
Czemu się śmieją te jarzębiny?
czemu dumają jodły zielone?
czemu się krwawią klony – osiny?
płyną ﬁolety mgieł przez doliny
i jak motyle w barwnym ogrodzie
latają liście złoto-czerwone.
(Tadeusz Miciński, Akwarele, [w:] Antologia liryki
Młodej Polski, oprac. Ireneusz Sikora, Wrocław 1990,
s. 74)

Nad puste ścierniska i ugory,
Nad pożółkłe lewady i jary,
Odlatywały klucze żurawiane…
Długie, długie, rozwiane na bezmiary,
Obłąkane,
Leciały po szarym niebie…
[…] Jak sen… jak sen…
Pamiętam… życie mi zbiegło tak prawie,
Jak te żurawie we mgły odlatujące…
Jak te żurawie…
(Bronisława Ostrowska, Żurawie, [w:] Antologia liryki
Młodej Polski, oprac. Ireneusz Sikora, Wrocław 1990,
s. 68–69)

Idę nad brzegiem zamarzłego morza
(o Matko Święta, zmiłuj się nad nami) –
wydęte – głuche – lodowe bezdroża
(o Matko Święta, zmiłuj się nad nami) –

Ekspresjonizm
Symbolizm

Impresjonizm

z czarnych rozpadlin wylatuje śnieg –
i z dzikim świstem uderza na brzeg.
Tu skały groźne – tam oślizgłe jary –
kłębią się – wyją – na powietrzu mary;
wody rzegocą głuche pod stopami –
(o Matko Święta, zmiłuj się nad nami).
(Tadeusz Miciński, Msza żałobna, [w:] Antologia liryki
Młodej Polski, oprac. Ireneusz Sikora, Wrocław 1990,
s. 106)

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Topograﬁa Młodej Polski

Kraków
Jędrycha, licencja: CC BY-SA 3.0

Kraków to artystyczna stolica Młodej Polski. Tutaj wydawane były najbardziej wpływowe
czasopisma, powstawały kultowe kawiarnie i kabarety, a opinię publiczną nieustannie
szokowały nonszalanckie wybryki bohemy. Warto jednak pamiętać także o dwóch innych,
niemniej istotnych ośrodkach polskiej kultury i sztuki przełomu wieków – światowym
Lwowie i otoczonym kojącą zmysły przyrodą Zakopanem.
Już wiesz
1) Dowiedz się, jakie miejsca, związane z młodopolską kulturą i sztuką, znajdują się
w Krakowie, Lwowie i Zakopanem. Przygotuj 15‐minutową prezentację, w której
przedstawisz najciekawsze z nich.
2) Na czym polega secesyjny charakter dzieł sztuki architektonicznej Krakowa czasów
Młodej Polski? Wybierz jeden przykład takiego tekstu kultury i zanalizuj go
z wykorzystaniem dowolnej deﬁnicji secesji w sztuce.
3) Jakie – twoim zdaniem – miejsca w dużym mieście mogą służyć rozowjowi kultury
i sztuki?

Kraków
Kraków, mimo że był miastem niewielkim i prowincjonalnym, stał się u schyłku XIX wieku
głównym ośrodkiem kulturalno‐artystycznym Młodej Polski. To tutaj w 1898 roku osiedlił się
po powrocie z Berlina i norweskiego Kongsvinger pisarz Stanisław Przybyszewski –
bezkompromisowy przywódca cyganerii i niepodważalny autorytet dla wielu młodych
twórców. Był on nie tylko charyzmatycznym wzorem artysty, podporządkowującego sztuce
całe swoje życie, lecz także propagatorem nowych, europejskich trendów, będących

inspiracją dla rodzimych artystów. Szczególne znaczenie w tym kontekście miało
czasopismo „Życie”, którego redakcję Przybyszewski objął po zamieszkaniu w Krakowie.
Ośrodkiem spotkań młodopolskiej cyganerii były krakowskie kawiarnie, gdzie w oparach
papierosowego dymu i przy mocnych trunkach do rana dyskutowano na tematy związane
ze sztuką. Nie bez przyczyny kawiarnie nazywano „kuźniami intelektu”. Jednym
z najsłynniejszych tego typu miejsc była znajdująca się do dziś przy ul. Floriańskiej 45 Jama
Michalika, gdzie od 1905 roku działał kabaret Zielony Balonik, założony przez Tadeusza
Boya‐Żeleńskiego. Do innych ważnych punktów na mapie młodopolskiego Krakowa
zaliczyć należy: Akademię Sztuk Pięknych, muzea Czartoryskich i Narodowe oraz teatr pod
dyrekcją Tadeusza Pawlikowskiego. Na deskach krakowskiego teatru wystawiano sztuki
zarówno twórców debiutujących, jak i słynnych na całą Europę. Pawlikowski zaprezentował
po raz pierwszy sztuki Gabrieli Zapolskiej, Stanisława Wyspiańskiego czy Jana Kasprowicza.

Jama Michalika w Krakowie
licencja: CC 0[online], dostępny w internecie: h ps://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Jama_Michalika.jpg [dostęp 21.10.2015 r.]

Teatr im. Słowackiego w Krakowie
licencja: CC BY 3.0[online], dostępny w internecie:
h ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krak%C3%B3w,_Teatr_Miejski_im._S%C5%82owackiego;_fot._01.jpg [dostęp
21.10.2015 r.]

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
licencja: CC BY 2.0[online], dostępny w internecie:
h ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Akademia_Sztuk_Pi%C4%99knych_w_Krakowie__gmach_g%C5%82%C3%B3wny_(8634918960).jpg [dostęp 21.10.2015 r.]

Aﬁsz teatralny z prapremiery Wesela z 1901 r.
licencja: CC 0[online], dostępny w internecie: h ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archiwalia_Wesele1901.jpg [dostęp
21.10.2015 r.]

“

Tadeusz Boy-Żeleński

Znasz‐li ten kraj
Ach, te dysputy krakowskie! Dziś trudno sobie wyobrazić coś
podobnego z powodu obecności kobiet. Nie zniosłyby tego. Czytałem
gdzieś o procesie rozwodowym w Ameryce, w którym żona zażądała
rozwodu z powodu znęcania się męża. Jako przykład okrucieństwa
podała, że sprowadzał do domu przyjaciół i po kilka godzin
rozmawiali o Kancie . Sąd uwzględnił motyw i udzielił rozwodu.
Z tego punktu widzenia niejeden bywalec kawiarń krakowskich
mógłby być oskarżony o sadyzm… Godziny schodziły na takich
dysputach. „Wisełka płynie wolno, ma czas, robaczku, ma czas”,
mawiał Stach Przybyszewski. Istotnie, czego jak czego, ale czasu było
w Krakowie dość. Kiedy zamykano jedną kawiarnię, szło się do
drugiej; w tym sennym mieście kilka kawiarń było otwartych do
trzeciej rano! Bez muzyki, broń Boże; tym krakowski wyjadacz
kawiarniany gardził: tylko gazety i gadanie. Można tam było dostać
wódki, szynki, jajka, a więc po co w ogóle wychodzić? Ale trzecia rano
wybiła jak nic, a tu jeszcze nie doszło się do konkluzji

w najwalniejszych sprawach ducha! Na szczęście i wtedy było gdzie
się schronić; była kawiarnia, której nie zamykano nigdy, otwarta bez
przerwy dniem i nocą przez trzydzieści lat istnienia: „Rosenstock”, na
rogu ulicy Lubicz. Była to najbardziej malownicza knajpa, jaką znałem;
ponieważ, począwszy od trzeciej rano, była jedyną, spotykały się tam
wszystkie stany. Złota młodzież wprost z balu we frakach i również
we fraku kelner z innej kawiarni, który po fajerancie zachodził jako
gość na partyjkę bilardu. Tupot nóg dorożkarzy wstępujących na
rozgrzewkę i szwargot oﬁcerów austriackich. A wśród tego gwaru,
zaduchu, w kącie, nic nie widząc, nic nie słysząc, tokuje dwóch
młodzieńców, wydzierając sobie słowa, miażdżąc się argumentami,
nie mogąc się doczekać chwili, gdy przeciwnik zrobi pauzę dla
nabrania oddechu. Ci z pewnością przegadają tak do ósmej rano, po
czym będą jeszcze do południa obchodzić plantacje, upici jednym
z najsilniejszych narkotyków – gadaniem. […] Nie pamiętam
dokładnie, kiedy zaczęła się do kawiarni inwazja kobiet. Zdaje mi się,
że to było w Secesji (róg Rynku i św. Anny), z jej tandetnym szykiem,
muzyczką i w ogóle wiedeńskim stylem. Tam zaczęły chodzić rodziny
i w ogóle damy.
Tadeusz Boy-Żeleński, Znasz-li ten kraj, Wrocław 1983, s. 14.

Ćwiczenie 1.1
Opisz nastrój panujący w krakowskich kawiarniach przełomu XIX i XX wieku.
Ćwiczenie 1.2
Scharakteryzuj bywalców krakowskich kawiarni czasu końca wieku, czyli ﬁne de siècle.
Ćwiczenie 1.3
Omów wpływ kawiarni na życie kulturalne Krakowa przełomu XIX i XX wieku.

Ćwiczenie 1.4
Dla wielu artystów typową właściwością postępowania był tzw. rozpaczliwy hedonizm.
Wyjaśni znaczenie tego pojęcia na podstawie analizy zachowania bywalców kawiarni.

Lwów
Lwów, pozostający w cieniu artystycznie rozpłomienionego Krakowa, był miejscem dla
Młodej Polski równie ważnym. To stolica Galicji, miasto wówczas prawie dwa razy większe
od Krakowa i, co ważne, dużo bardziej od niego światowe. To właśnie we Lwowie znajdował
się uniwersytet, na którym wykładali wielcy humaniści (między innymi Jan Kasprowicz).
W 1891 roku założono tam Muzeum Historyczne, a w 1897 – Lwowską Galerię Obrazów,
odznaczającą się bardzo bogatą kolekcją. Otwarty w 1896 roku Teatr Wielki zachwycał
wspaniałym gmachem, wzorowanym na operze paryskiej, oraz wybitnym repertuarem.
Wystawiano w nim sztuki największych twórców przełomu XIX i XX wieku: Stanisława
Wyspiańskiego, Stanisława Przybyszewskiego, Tadeusza Rittnera, Maurice'a Maeterlincka,
Augusta Strindberga, Henryka Ibsena. We Lwowie znajdował się także jeden
z najważniejszych ośrodków kultury polskiej: Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
posiadający wyjątkowe zbiory biblioteczne. Również środowisko literackie młodopolskiego
Lwowa było liczne i pełne wyróżniających się osobowości. W tym mieście mieszkali m.in.:
Jan Kasprowicz, Leopold Staff, bracia Stanisław i Wincenty Brzozowscy, Bronisława
Ostrowska i Maryla Wolska. Przez dłuższy czas przebywali tam Gabriela Zapolska, Jerzy
Żuławski czy Jan August Kisielewski. Artyści spotykali się w kawiarni Schneidra przy ulicy
Akademickiej czy w lokalu Naftuły, porównywanych do krakowskiej Jamy Michalika i Paonu,
oraz w innych miejscach o europejskich nazwach, np. Roma, Sewilla, Palermo czy Louvre.
Ciekawostka
Zakład Narodowy im. Ossolińskich został ufundowany przez hrabiego Józefa
Maksymiliana Ossolińskiego i otwarty w 1827 roku. W 1945 roku – w wyniku zmiany
granic państwa i wysiedlenia Polaków ze Lwowa - bogate zbiory Ossolińskich traﬁły do
Wrocławia. Dziś to jedna z najważniejszych instytucji kulturalnych i naukowych w kraju:
w wśród zbiorów znajduje się m.in. rękopis Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

Teatr Miejski we Lwowie na pocztówce z 1905
1905, licencja: CC 0[online], dostępny w internecie: h ps://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Lw%C3%B3w,_Teatr_miejski,_1905.jpg
[dostęp 21.10.2015 r.]

Jan Mehlich, Opera we Lwowie
Jan Mehlich, licencja: CC BY 3.0[online], dostępny w internecie: h ps://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Lw%C3%B3w_-_Opera.jpg
[dostęp 21.10.2015 r.]

Widownia Teatru Wielkiego we Lwowie - fotograﬁa wykonana we wrześniu 2003
licencja: CC BY 3.0[online], dostępny w internecie: h ps://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:TeatrWielkiLwow4.jpg [dostęp 21.10.2015 r.]

Kolumna Adama Mickiewicza we Lwowie
licencja: CC BY 3.0[online], dostępny w internecie: h ps://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:KolumnaMickiewicza.jpg [dostęp 21.10.2015
r.]

“

Józef Mayen

Gawędy o lwowskich kawiarniach
[…] Pisząc te słowa, siedzę tedy oczywiście przy kawiarnianym
stoliku, rozglądam się dookoła, gryzę pióro i po raz tysięczny w życiu

biedzę się daremnie nad sformułowaniem aforyzmu, który by w kilku
słowach zdołał godnie wyrazić całą istotę Kawiarni. Najbardziej
wyczerpującą wydaje mi się sentencja, wygłoszona przed dwudziestu
laty przez Fritza, sławnego „starego Fritza”, płatniczego w wiedeńskiej
„Cafe Museum „: „Kawiarnia to spotkanie, którego się sobie nie
wyznacza, ale na które się przychodzi!” Scilicet: Spotkanie nie tylko
z innymi, ale i jedyna możliwość swobodnego spotkania z samym sobą
– jedyna możliwość niekrępowanego „przyjścia do siebie”. […] I tu
nasuwa się przede wszystkim kwestia: ile kawiarń mamy w ogóle
w chwili obecnej we Lwowie? Kiedy zadawałem to pytanie znawcom
naszego miasta, prosząc, by mi na nie bez chwili zastanowienia
aproksymatywnie odpowiedzieli, słyszałem liczby wahające się
między pięć a trzydzieści. Owóż mamy obecnie czynnych kawiarń
szesnaście […]. Szesnaście kawiarń na 300 tysięcy mieszkańców
Wielkiego Lwowa: zaledwie jedna na 20 tysięcy!
Co w moim pojęciu odróżnia najdobitniej kawiarnię od cukierni – to
jej szyld, jej nazwa. Podczas bowiem gdy cukiernia, ﬁrmując się niemal
zawsze nazwiskiem właściciela, pozostaje jego własnością nie tylko
materialną, ale i duchową, kawiarnia lwowska, przyjmując w ostatnich
latach z reguły patronat jakiegoś abstraktu, symbolu lub pojęcia
geograﬁcznego, wyzbywa się wszelkich zewnętrznych cech czyjejś
prywatnej własności i staje się wspólnym dobrem swoich bywalców:
instytucją prawie że społeczną […]. I podczas gdy cukiernik, królujący
za ladą, sprawia wrażenie dziedzicznego monarchy, rządzącego
w swym państwie z łagodnym despotyzmem, kawiarz, już to zajęty
w biurze lub w innym dyrekcyjnym zakamarku, już to zjawiający się na
forum, by powitać swych gości i zapewnić sobie ich życzliwość,
podobny jest raczej do premiera w parlamentarnie rządzonej
republice. […]. Lokalem wszystkich branż – od branży nafciarskiej do
branży aktorskiej – kawiarnią wszechinteresów jest „Wiedeńska”. Jest
ona czymś więcej zresztą jak kawiarnią tylko. Jest pojęciem
geograﬁcznym, mającym dla Lwowa to znaczenie, jakie ma dla
Wiednia Stephansplatz, dla Berlina przecięcie Friedrichstrasse

i Unten den Linden, dla Paryża place de l'Opera. To centralny punkt
miasta. Serce Lwowa. Tutaj łączą się wszystkie jego arterie: linie
tramwajowe, rozbiegające się stąd we wszystkich kierunkach. I ma się
takie wrażenie, że gdyby to serce zamarło, musiałby zamrzeć ruch na
wszystkich tramwajowych liniach. Z dawien dawna, jeszcze z owych
czasów, kiedy we Lwowie istniały tylko dwie linie;
Dworzec‐Łyczaków i Wały - Park Kilińskiego (a raczej: park
„stryjski”), zwie vox populi tę najważniejszą węzłową stację:
„Kawiarnia Wiedeńska” lub po prostu: „Kawiarnia”. Bo też przez
długie lata, jeszcze w epoce tramwaju konnego, a i dawniej jeszcze,
mówiąc „kawiarnia”, mieli lwowianie na myśli „Wiedeńską” właśnie.
Był to przez długie dziesiątki lat reprezentacyjny lokal, w którym
schodziła się elita miasta: świat polityczny i wojskowy, palestra
i ﬁnansjera, uniwersytet i teatr. […] Przede wszystkim jednak jest to
sala konferencyjna. Przy oryginalnych ośmiobocznych stolikach
z tyrolskiego marmuru zawierają tu poważni kupcy, grosiści, większe
transakcje, które następnie, rozbite na sto detalicznych interesików,
toczą się dalej w odmiennej zgoła atmosferze sali bilardowej, na
terasie lub wreszcie na Wałach.
Gawędy o lwowskich kawiarniach
Ćwiczenie 2.1
Co odróżnia kawiarnię od cukierni? Odpowiedzi zapisz w tabeli. Uzupełnij je cytatami z tekstu.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2.2
Opisz lwowską kawiarnię „Wiedeńską” W swoim tekście zapisz informacje o jej funkcji
i znaczeniu dla mieszkańców miasta.

Ćwiczenie 2.3
W jaki sposób w kawiarni łączą się zwyczajność i niezwykłość? Rozważ problem, analizując
tekst Józefa Mayena.
Ćwiczenie 2.4
Uzasadnij, analizując zabiegi językowe zastosowane przez Józefa Mayena, że jego tekst jest
gawędą.

Zakopane
Trzecim miejscem, które w znaczny sposób przyczyniło się do kulturalnego rozwoju Młodej
Polski, było Zakopane. Nieznana dotąd podhalańska wioska stała się na przełomie XIX i XX
wieku mekką elity intelektualnej i artystycznej. Szukano w niej odpoczynku i inspiracji –
przyroda tatrzańska i góralska obyczajowość stały się tematem niezwykle modnym
i eksploatowanym na różnych polach twórczości. W Zakopanem i jego okolicach
zamieszkiwali m.in.: Kazimierz Przerwa‐Tetmajer, Jan Kasprowicz, Stefan Żeromski,
Tadeusz Miciński czy Stanisław Witkiewicz – twórca stylu zakopiańskiego w architekturze.

Zakopane. Widok ogólny. Pocztówka wysłana w 1916 roku. Wydawca: Wydawnictwo Salonu Malarzy
Polskich w Krakowie.
1916, licencja: CC 0[online], dostępny w internecie: h ps://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Zakopane....jpg [dostęp 21.10.2015 r.]

Dom w stylu zakopiańskim
licencja: CC 0[online], dostępny w internecie: h ps://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Zakopane,_Poland,_fot._mariuszjbie.jpg [dostęp
21.10.2015 r.]

Widok na Zakopane
licencja: CC BY 3.0

Ćwiczenie 3
Przyporządkuj nazwiska i miejsca do odpowiednich miast.
KRAKÓW
Zakład Narodowy im.
Ossolińskich
kawiarnia Schneidra
LWÓW

Jan Kasprowicz

Teatr Wielki

Jama Michalika
Zielony Balonik

„Życie”

Stanisław Przybyszewski
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Umieść wydarzenia na osi czasu.
Połącz wydarzenia z datami
1827,
1896,
1898,
1897,
1926
Przybycie Stanisława Przybyszewskiego do Krakowa
Otwarcie Teatru Wielkiego we Lwowie
Założenie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Otwarcie Lwowskiej Galerii Obrazów
Śmierć Jana Kasprowicza w Zakopanem
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Określ, w jakim stylu wybudowana została przedstawiona na zdjęciu Willa Koliba. Oceniając
jej architekturę, wskaż, gdzie się znajduje.



ekspresjonistycznym



secesyjnym



zakopiańskim



klasycystycznym

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Uzupełnij zdanie
Willa Koliba została zaprojektowana przez
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

.

Różnorodne odmiany dzieł sztuki secesji

Rene Lalique, fot.: sprklg, licencja: CC BY 2.0

Oblicza secesji
Secesję cechowała dekoracyjność. Wyszukane linearne kompozycje, asymetrię kształtów
oraz dążenie do uzyskania wyraﬁnowanych estetycznie efektów można odnaleźć zarówno
w malarstwie i graﬁce, jak i rzeźbie czy architekturze. Przełom wieków XIX i XX sprzyjał
odnowie rzemiosł. Wszechstronni artyści‐wizjonerzy zajmowali się wówczas nie tylko
sztukami pięknymi, ale też projektowaniem przedmiotów codziennego użytku, m.in. mebli,
tkanin i biżuterii. Atrakcyjność rzemiosła podnosiły oryginalne kształty i cenne materiały.
Iryzujące i opalizujące szkła, emaliowane precjoza jubilerskie czy obrazy łączące technikę
olejną z temperą i złoceniami, do dziś zachwycają kunsztem wykonania. Secesja, pozornie
skupiona jedynie na wyraﬁnowaniu form plastycznych, była także czasem reﬂeksji nad rolą
sztuki. Sprzeciw wobec pozytywistycznego utylitaryzmu i wymogów spełniania przez nią
jedynie funkcji użytkowych zaowocował hasłem: „sztuka dla sztuki”.
Stanisław Wyspiański, gdy zaprojektowane przez niego wnętrze Domu Lekarskiego zostało
nazwane secesyjnym, odpowiedział złośliwą fraszką:

“

Stanisław Wyspiański

Czas

Wyuczono papugę wyrazów o sztuce
przyznać trzeba, że łatwość miała w tej nauce;
więc gdy wyraz „secesja” wymawiać pojęła,
witała tym wyrazem wszystkie nowe dzieła.
Więc styl mój krzeseł z lekarskiego domu
nazwała „secesyjny” - płynnie i bez sromu.
Czekać trzeba cierpliwie, aż po pewnym czasie
nowy frazes papudze w pamięć wbić znów da się.
Jakkolwiek rzecz ta kształtu Sztuki nie odmieni,
frazes jednak wystarczy, by MYŚL diabli wzięni.
Stanisław Wyspiański, Czas, [w:] M. Wallis, Secesja, Warszawa 1984, s. 15.

Już wiesz
1. Zapisz w tabeli różnice pomiędzy dziełami sztuki użytkowej a dziełami sztuki
pięknej.
2. Wyjaśnij znaczenie terminu rzemiosło artystyczne, następnie wynotuj, jakie
rzemiosła obejmuje ta dziedzina sztuk plastycznych.

NAŚLADOWANIE FORM NATURY



Antoni Gaudí, Casa Milà („La Pedrera”), 1906–1910, Barcelona
Bengt Nyman, licencja: CC BY 2.0

“

Gabriele Fahr-Becker

Secesja
Casa Milà, zwana kamieniołomem (La Pedrera), często określana jako
największa rzeźba abstrakcyjna, rzeczywiście sprawia wrażenie, jakby
te masy kamienia ujarzmiła i uformowała ręka olbrzyma. Potężna
fasada, przypominająca morze zatrzymane w ruchu, to – mówiąc
słowami Gaudíego – „najwyższy wyraz romantycznej i antyklasycznej
woli, by pojmować architekturę jako twór naturalny”. Dach Casa Milà
stanowi bez wątpienia szczytowe osiągnięcie Gaudíego w jego
sposobie kształtowania tego elementu budowli. Surrealną, magiczną
atmosferę, wyczarowaną przez współbrzmienie pięknych
rzeźbiarskich brył, potęguje dziwne uczucie falowania gruntu
i poszczególnych poziomów. Ta dramatyczna kreacja była
w najwyższym stopniu nowoczesna – bez murów z cegły, bez ścian
nośnych, ale o przenikających się wnętrzach, z „podziemnym
garażem” i zsypami na śmieci – „biologiczne”, godne człowieka
mieszkanie w czasach, gdy te pojęcia jeszcze nie wyblakły.
Gabriele Fahr-Becker, Secesja, tłum. Barbara Ostrowska, Köln 2000, s. 206–207.

PŁYNNA FORMA

Wacław Szymanowski, Pomnik Fryderyka Chopina, projekt 1903–1909, odsłonięty w 1926, rekonstrukcja
z 1958, brąz, wys. 640 cm (posąg bez postumentu), Warszawa
Bartosz MORĄG, licencja: CC BY-SA 3.0

Pomnik Chopina zaprojektowany przez Wacława Szymanowskiego ma otwartą, falistą,
asymetryczną formę. Monument, odlany w brązie i zrekonstruowany po całkowitym
zniszczeniu w trakcie II wojny światowej, umieszczono w 1958 roku w warszawskich
Łazienkach, gdzie organicznie związał się z zieloną przestrzenią parku. Sprzyjały temu
secesyjne cechy rzeźby – przenoszenie ciężaru z lewej na prawą stronę kompozycji,
dynamiczne spiętrzanie mas ku górze i bogactwo miękkich linii, które płynnie opisują
koronę drzewa i postać kompozytora. Pomnik przedstawia Chopina w chwili zamyślenia
bądź natchnienia, a szkicowość i impresyjność formy nawiązuje do jego muzyki,
romantycznej w duchu.

ZMYSŁOWOŚĆ I URODA

Gustav Klimt, Judyta I, 1901, olej na płótnie, 84 x 42 cm, Österreichische Galerie Belvedere, Wiedeń
domena publiczna

Gustav Klimt w obrazie Judyta I sięgnął po biblijny temat i potraktował go jako pretekst do
stworzenia wyraﬁnowanego estetycznie dzieła. Oto femme fatale – uwodzicielka
z przełomu wieków – wciela się w postać Judyty trzymającej odciętą przez siebie głowę
Holofernesa – asyryjskiego wodza. Dzieło Klimta cechuje bizantyjski przepych form
i materiałów, o czym świadczą m.in. bogate złocenia mozaikowo potraktowanego tła oraz
oddana z jubilerską precyzją kolia na szyi bohaterki. Judyta z 1901 roku jest istotą niezwykle
zmysłową. Artysta przedstawił ją z częściowo odsłoniętym ciałem, odzianą w lekką
przezroczystą szatę aplikowaną metalowymi ozdobami, z modną w okresie secesji wysoko
upiętą fryzurą. Celowo podkreślił charakterystyczny, nieco dekadencki typ urody bohaterki
– piękną twarz i zamglone oczy spoglądające uwodzicielsko i wyzywająco spod
półprzymkniętych powiek.

PRZEDSTAWIENIA SYMBOLICZNE

Jacek Malczewski, Portret Aleksandra Wielopolskiego (Hamlet polski), 1903, olej na płótnie, 100 x 149 cm,
Muzeum Narodowe, Warszawa
domena publiczna

“

Jadwiga Puciata-Pawłowska

Jacek Malczewski
Portret, składający się z trzech elementów ﬁguralnych, prezentuje
ciekawy wizerunek Aleksandra Wielopolskiego z 1903 r., oznaczony
też tytułem Hamlet polski. Portretowany stoi pośrodku obrazu, ściśle
na wprost, ubrany w zielony sweter w jaśniejsze paseczki, z golfem,
przepasany pasem, na którym zamiast nabojów sterczą tubki farb –
aluzja ponoć do artystycznych zamiłowań malarza‐dyletanta. Trzyma
on w dłoni margerytkę i w zamyśleniu obrywa płatki, we wróżbie
przypadkowej, szukając odpowiedzi na dręczące go myśli i wahania,
których personiﬁkację stanowią postacie kobiet. Po prawej stronie
stara kobieta o tragicznym wyrazie twarzy, w koronie z połamanych
kłosów zboża, z rękami w kajdanach, symbolizować miała [...] Polskę
w niewoli, stojąca zaś po lewej stronie młoda kobieta z obnażonymi
piersiami, zrywająca kajdany z rąk, z czerwonymi makami we
włosach, w czerwonej chuście przewijającej się wokół jej postaci –
Polskę nową, „rewolucyjną, pojętą w duchu Grobu Agamemnona”.
Jadwiga Puciata-Pawłowska, Jacek Malczewski, Wrocław 1968, s. 191–195.

Nieposkromiona fantazja


Émile Gallé, czara Francuska róża, 1901, Musée de l’École de Nancy
domena publiczna

“

David Bianco, Lucia Mannini, Anna Mazzan

Impresjonizm, postimpresjonizm, secesja
Jednym z osiągnięć secesji było nowe wykorzystanie walorów
artystycznych szkła. Posługując się tradycyjnymi technikami
i wprowadzając nowe, tworzono niezwykle wyraﬁnowane
artystycznie przedmioty. Porzucono przy tym koncepcję perfekcji
technicznej dającej efekt daleki od naturalności i zaczęto
wykorzystywać również niedoskonałości powstające w trakcie
obróbki, takie jak pęcherze powietrza, nieregularne zacieki, niedające
się przewidzieć odkształcenia płynnych form. Motywy dekoracyjne
inspirowane światem natury wyłaniały się z opalizującej mgiełki, jaką
powleczona była powierzchnia; stylizowane rośliny i zwierzęta:

chrząszcze, motyle, jaszczurki o migotliwych ciałach odwoływały się
do bogatego świata przyrody. Szczególnie aktywny we wprowadzaniu
owych formalnych i technicznych nowości do wyrobów ze szkła był
Émile Gallé, jeden z czołowych przedstawicieli francuskiej secesji. [...]
Dzięki własnym metodom barwienia szkła tworzył przedmioty
niepowtarzalne, mogące rywalizować z drogimi kamieniami,
zdobione wspaniałymi, stylizowanymi motywami zaczerpniętymi
z natury, jak kwiaty, ptaki, owady z wkomponowanymi cytatami
z utworów literackich Baudelaire’a, Mallarmégo, Musseta,
Maeterlincka.
David Bianco, Lucia Mannini, Anna Mazzan , Impresjonizm, pos mpresjonizm, secesja, tłum. Tamara Łozińska, Warszawa
2012, s. 368.

Ćwiczenie 1
Na przykładzie plakatu Alfonsa Muchy Job (1896) wskaż cztery cechy sztuki secesyjnej.



zmysłowość



dynamiczna falista linia



płynne kształty



prosta i symetryczna kompozycja



fascynacja geometrią



obiektywne odtwarzanie rzeczywistości



stylizacja postaci

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Połącz charakterystyki czołowych artystów secesyjnych z właściwymi nazwiskami.

Antoni Gaudí (1852–1926)

Polski poeta, dramaturg, malarz, graﬁk
oraz projektant kos umów teatralnych,
książek, witraży i mebli, autor Wesela.

Stanisław Wyspiański (1869–1907)

Kataloński architekt i inżynier,
zwolennik form organicznych,
zaprojektował m.in. Park Güell i kościół
Sagrada Familia w Barcelonie.

Jacek Malczewski (1854–1929)

Amerykański artysta, obok Émile’a Gallè
najsłynniejszy twórca szkieł
secesyjnych, projektant biżuterii i lamp
witrażowych.

Louis Comfort Tiﬀany (1848–1933)

Polski malarz-symbolista, portrecista
wielu osobistości Młodej Polski, twórca
fantastycznych kompozycji
Melancholia, Błędne koło i Zatruta
studnia.

Gustav Klimt (1862–1918)

Austriacki malarz i graﬁk,
przedstawiciel Secesji Wiedeńskiej,
twórca dekoracyjnych, stylizowanych
obrazów Pocałunek, Salome i Trzy
etapy życia kobiety.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Trudy, niepokoje i niedostatki życia na wsi czasów
Młodej Polski

Aleksander Gierymski, Trumna chłopska, 1894–1895
domena publiczna

Wsi spokojna, wsi wesoła! Który głos twej chwale zdoła? pisał Jan Kochanowski,
postrzegający polską wieś jako miejsce niemalże arkadyjskie – dające człowiekowi radość
i poczucie egzystencjalnej harmonii. Słowa renesansowego poety nigdy nie były jednak
w pełni adekwatne do rzeczywistości. Pozamiejskie tereny stanowiły ponure i smutne
terytorium ludzkiej nędzy, a ich mieszkańcy każdego dnia musieli bezradnie zmagać się
z głodem, chorobą i wszechobecną śmiercią.
Już wiesz
1. Przypomnij sobie treść poznanych nowel i wierszy pozytywistycznych.
2. Odszukaj deﬁnicję sonetu i wypisz jego cechy.
3. Przypomnij sobie, czym był naturalizm.
4. - Konopielka, reż. Witold Leszczyński - Jańcio Wodnik, reż. Jan Jakub Kolski Kogel‐mogel, reż. Roman Załuski
Omówcie ukazany w nich obraz polskiej wsi. Przygotuj dyskusję o polskiej kinematograﬁi
ukazującej wieś i życie na niej.

Ćwiczenie 1.1
Przeanalizuj tematykę nowel pozytywistycznych. Czy można na tej podstawie udowodnić,
że literatura pozytywizmu służyła ukazaniu monograﬁi biedy polskiej wsi? Odpowiedź
uzasadnij.
Scharakteryzuj świat przedstawiony wybranych nowelek.
Nazwij emocje, które rodzą się pod wpływem tematyki i fabuły wybranych nowel.
Wskaż cel twórczości literackiej polegającej na pisaniu małych form prozatorskich.
Zacytuj z wybranych nowel dwa różne opisy przyrody. Porównaj te opisy oraz ich funkcje.
Zapisz wnioski wynikające z tego porównania.


Józef Chełmoński, Babie lato, 1875
domena publiczna

Ćwiczenie 2.1
Obejrzyj obrazy: Babie lato Józefa Chełmońskiego oraz Trumna chłopska Aleksandra
Gierymskiego. Przyporządkuj do każdego z nich odpowiednie opisy (niektóre z nich pasują do
obu obrazów)
Józef Chełmoński - Babie lato
śmierć dziecka
pogodny nastrój
Aleksander Gierymski - Trumna chłopska

ciepłe barwy

związek z naturą;
pies – symbol wierności
radość z życia
poczucie wolności
melancholia
bezradność w obliczu śmierci
smutek

rozmarzenie

ciepłe barwy

beztroska

tragedia rodzinna
pies – symbol wierności
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.2
Opisz sytuacje z życia chłopskiego przedstawione na obrazach Józefa Chełmońskiego
i Aleksandra Gierymskiego.
Wyjaśnij, który obraz wiejskiej egzystencji jest bliższy tematyce nowel pozytywistycznych.
Dlaczego?
Ćwiczenie 2.3
Napisz rozprawkę problemową na temat: ,,Wieś – spokojna czy kraina pełna cierpienia?”.
Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do wybranych fragmentów tekstów
prozatorskich z różnych epok, a także do innych tekstów kultury (np. do ﬁlmów lub obrazów).

Jacek Malczewski, Portret Jana Kasprowicza, 1903
domena publiczna

Jan Kasprowicz
1860–1926
Jeden z najsłynniejszych poetów Młodej Polski. Oprócz liryki tworzył dramaty, był
krytykiem literackim i tłumaczem. Pochodził z rodziny chłopskiej (z Szymborza na
Kujawach), musiał włożyć wiele trudu w zdobycie wykształcenia i pozycji społecznej.
Studiował w Lipsku, we Wrocławiu i Lwowie. W 1904 roku uzyskał tytuł doktora na
Uniwersytecie Lwowskim, a w roku akademickim 1921–1922 pełnił tam funkcję rektora. Pod
koniec życia, zakończywszy pracę uniwersytecką, przeniósł się do willi „Harenda”,
znajdującej się między Poroninem a Zakopanem. Tam też zmarł.
Wiersz W chałupie pochodzi z pierwszego – naturalistycznego etapu twórczości
Kasprowicza. Poetę interesowały wówczas kwestie związane z życiem na wsi, tragedie
ludności wiejskiej, problem biedy, bezradności, osamotnienia.

“

Jan Kasprowicz

W chałupie
W okna chałupy, zwrócone
Ku chmurnej stronie zachodu,
Bije i bije szaruga.

A kropla deszczu za kroplą
Wsiąka przez szybę stłuczoną,
Którą zapchano szmatami.
Snadź to ostatki sukmany,
Bo skrawek, zewnątrz wiszący,
Tedy owedy drucianym
O szkło zaskrzypi haczykiem.
Wicher szparami wciąż wieje,
Że liść geranii i laku,
Co w poszczerbionych doniczkach
Na zgniłej stoją poręczy,
Gnie się i razem z szarugą,
Ze skrawkiem starej sukmany
I z kroplą deszczu, sączącą,
Zlewa swe dreszcze w dysonans
Nędzy.
Na stole, w łyżce blaszanej,
Podpartej cegły odłamem,
Pali się knotek, zasycan
Kawałkiem świeżej okrasy,
I rzuca mdławe światełko
W zmrok zadymionej izdebki.
W kącie, przy ścianie zapadłej,
Na butwiejącej przyciesi
Łyżnik o barwie brunatnej
I o zębatej fasadzie:
Na nim talerze gliniane,
Dzbanek i garnki z żelaza,
W połowie sadzą pokryte.
Na ziemi woda we wiadrze
O zardzewiałych obręczach
I drwa, rąbane na jutro,
Tworzą z łyżnikiem i knotkiem,

Z garnkiem i miską dysonans
Nędzy.
Na ławie, wąskiej a długiej,
O nogach górą zwężonych,
Ślady spożytej wieczerzy:
Kartofel, łokciem zgnieciony,
Szare łupiny, solnica
I na dnie misy czerwonej
Resztki zgęstniałej polewki.
W małym piecyku żelaznym
Tleją się jeszcze iskierki,
Przez szpary kręgów złocistym
Zabłysną czasem promykiem
I żółte światło poleją
Na mąką zaschły żurownik
I na zmoczone pończochy,
Które się suszą u brzegu.
Oto je podmuch w tej chwili
Rozszerzył w język płomienny,
Gwiżdżąc w kominie dysonans
Nędzy.
Przy piecu starsza kobieta:
Włos czarny, krótko ucięty,
Zza błękitnego zawoju
Na skroń się białą wysuwa.
Powieki na dół spuszczone,
Broda na piersi obwisła
I ręce skryte pod fartuch.
Tedy owedy, gdy wicher
Głośniej zadzwoni o szyby,
Budzi się z drzemki i oko
To rzuci ku drzwiom zamkniętym,

To znów, gdy słoma zachrzęści,
Błyśnie z ukosa w kąt izby,
Aż czoło w fałdy się zwęża.
Oko niebieskie, ostatnią
Paląc się jeszcze pięknością,
Tworzy z tołubem wybladłym
I z lic bruzdami dysonans
Nędzy.
Pod strzępem kołdry, na słomie,
Zasłanej zgrzebnym płachciskiem,
Szesnastoletnia śpi dziewka.
Łokieć wsunęła pod głowę,
Że aż koszula opadła
Z wypełniającej się piersi.
Ze stołu spływa żółtawy
Tłuszczowej lampy promyczek
I koralowe policzki
Okrasza jeszcze różowiej.
Czasem się w lekkim uśmiechu
Rozszerzą wargi czerwone:
Śni o paniczu z fabryki,
Co ją ukradkiem pochwycił
I udo przycisnął kolanem.
Patrzaj! ten uśmiech i sen jej,
I pierś namiętnie wydęta
Łączą się w smutny dysonans
Nędzy.
Jan Kasprowicz, W chałupie, [w:] , Wybór poezji, Kraków 1973, s. 46–49.

Ćwiczenie 3.1
Określ nastrój wiersza W chałupie
Ćwiczenie 3.2
Wymień kolory, których mógłby użyć malarz tworzący ilustrację do tego tekstu. Odpowiedź
uzasadnij.
Ćwiczenie 3.3
Podziel wiersz Jana Kasprowicza na części. Co jest głównym elementem każdej z nich?
Ćwiczenie 3.4
Opisz wygląd wiejskiej izby. Co się w niej znajduje?
Ćwiczenie 3.5
Scharakteryzuj postać starszej kobiety. Napisz nie tylko o tym, jaka ona jest, lecz także o tym,
co robi.
Ćwiczenie 3.6
Wyjaśnij, jaki efekt chciał osiągnąć poeta przez powtarzanie słów dysonans nędzy.
Ćwiczenie 3.7

Ćwiczenie 3.8
Które sformułowanie pojawia się w wierszu W chałupie kilkakrotnie?


„dysonans biedy”



„dysonans nędzy”



„melancholia nędzy”

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3.9
Wyjaśnij, co ono oznacza w kontekście całego utworu.

Cykl sonetów Z chałupy uznawany jest za największe osiągnięcie Jana Kasprowicza
w początkowym okresie jego twórczości. Wiersze te zawierają liczne opisy nędzy i cierpień
chłopów, odznaczają się dużym artyzmem i dbałością o szczegóły z życia wsi i jej
mieszkańców.

“

Jan Kasprowicz

Z chałupy. XV
Miała rolę, sprzedali jej rolę –
Były czasy gradu i posuchy,
Kubę dawno zamknął grób już głuchy,
A skąd płacić, gdy pustki w stodole?
Pożegnała ze łzami swe pole,
W służbę poszły nieletnie dziewuchy,
I na plecach kawał starej pstruchy,
Tak na wiatr się puściła – na dolę.
Wędrowała od wioski do wioski:
Tu się najmie do żniwa, tam pierze,

Pokąd lata, pokąd siły świeże...
Ale starość spada funt po funcie:
Trza pójść w żebry, trza żyć z łaski boskiej...
I dziś zmarłą znaleźli na – gruncie.
Jan Kasprowicz, Z chałupy. XV, [w:] , Wybór poezji, Kraków 1973, s. 33–34.

“

Jan Kasprowicz

Z chałupy. XIX
Leży chory dwa miesiące blisko,
Rwanie w krzyżach, ból piersi, ograszka Nie pomoże ni piasek, ni kaszka,
Aż się zwija na kłębek płachcisko.
Jakie było to z niego chłopisko!
Zwinniejszego nie ma we wsi ptaszka:
Machać cepem lub kosą to fraszka;
Fraszka mokre wyrzucać torﬁsko.
Teraz blady, jak ściana, i słaby...
Darmo leki przynoszą mu baby,
Śmierć zagląda z każdego otwora.
Trzeba księdza, niech grzechy przebaczy,
A ksiądz łaje: „jedźcie po doktora –”
Księże, za co?... Doktor dla bogaczy...
Jan Kasprowicz, Z chałupy. XIX, [w:] , Wybór poezji, Kraków 1973, s. 34.

“

Jan Kasprowicz

Z chałupy. XXXIX
Rano, zimą, mróz czy zawierucha,
W surduciku do szkoły o milę,
A wieczorem w chacie późne chwile
Z książką, z piórem, chociaż w ręce chucha.

Latem, wolny, zastąpi pastucha,
A pod pachą Homery, Wirgile;
Ludzie czasem poszydzą niemile,
Lecz on pasie i ludzi nie słucha...
I tak wyrósł... I dalej w stolicę...
Tam to wiedzy głęboka jest rzeka...
O jciec czeka i matula czeka...
A on pisał: „Kochani rodzice!...
Skończę... bieda... dużo do roboty...”
I dziś skończył... umarł na suchoty...
Jan Kasprowicz, Z chałupy. XXXIX, [w:] , Wybór poezji, Kraków 1973, s. 39–40.

Ćwiczenie 4.1
Omów problemy, jakie przedstawia Jan Kasprowicz w sonetach.
Ćwiczenie 4.2
Opisz bohaterów każdego z trzech sonetów. Co ich łączy?
Ćwiczenie 4.3
Wyjaśnij, dlaczego Jan Kasprowicz poruszał w swoich wczesnych utworach właśnie taką
tematykę.
Ćwiczenie 4.4
Na czym polegają zabiegi stylizacyjne zastosowane we wszystkich cytowanych sonetach?
Ćwiczenie 4.5
W jaki sposób poeta zbudował nastrój w swoich wierszach?

Ćwiczenie 4.6
W sonecie pierwsze dwie strofy tworzą część opisową, ostatnie dwie - reﬂeksyjną, Zanalizuj
wiersze ze względu na taką ich organizację. Wnioski zapisz w tabeli.
Tytuł

Opis w dwóch czterowersowych

Reﬂeksja w dwóch

wiersza

strofach

tercynach

Liczne polskie ﬁlmy i seriale, których akcja toczy się na prowincji, nierzadko
w humorystyczny i ironiczny sposób przedstawiają życie polskiej wsi, jej problemy
i obyczajowość.

Konopielka w reżyserii Witolda Leszczyńskiego to komedia powstała w 1981 roku. Jest
ona adaptacją powieści Edwarda Redlińskiego pod tym samym tytułem.
Jańcio Wodnik to ﬁlm‐ballada, zawierający w sobie wiele elementów surrealistycznych.
Jego twórca, Jan Jakub Kolski, jest nie tylko reżyserem, ale także autorem nowel,
opowiadań i powieści, przeważnie o tematyce wiejskiej.
Kogel‐mogel to ﬁlm z 1988 roku w reżyserii Romana Załuskiego. Jego stworzona rok
później kontynuacja nosi tytuł Galimatias, czyli kogel‐mogel II.
„Grzegorz z Ciechowa” to projekt muzyczny lidera zespołu Republika, Grzegorza
Ciechowskiego (1957–2001). Wydany w 1996 roku (i wznowiony w 2002) album
ojDADAna stanowi połączenie rockowego, popularnego brzmienia z polskimi
przyśpiewkami ludowymi.
Ćwiczenie 5.1
Omów wrażenia, jakie wywarły na tobie zaproponowane ﬁlmy o tematyce wiejskiej.
Ćwiczenie 5.2
Opisz obraz wsi i jej mieszkańców ukazany w każdym z ﬁlmów.
Ćwiczenie 5.3
Wymień problemy, z którymi muszą się zmierzyć bohaterowie ﬁlmów.

Ćwiczenie 5.4
Wyjaśnij, czy te ﬁlmy wyśmiewają polską wieś, czy też przejawiają troskę o jej przyszłość.
Ćwiczenie 5.5
Obejrzyj teledysk Piejo kury piejo Grzegorza z Ciechowa.
Ćwiczenie 5.6
Na czym polega wykorzystanie folkloru w tym utworze?
Ćwiczenie 5.7
Kpina z wiejskiego życia i czy fascynacja folklorem? Oceń wymowę utworu. Odpowiedź
uzasadnij, wskazując kryteria wykorzystane przez ciebie.
Ćwiczenie 5.8
Powiedz, czy problemy, które opisywał młodopolski poeta, są aktualne.
Ćwiczenie 5.9
Analizując wybrane teksty kultury, uzasadnij, że folklor (obok mitologii greckiej i Pisma

Świętego) stanowi fundament kultury Polaków.

Ćwiczenie 6
Stwórz rysunek, obraz lub kolaż odzwierciedlające nastrój i tematykę wierszy Jana
Kasprowicza poznanych na lekcji.

Ćwiczenie 7
Napisz reportaż z wycieczki do skansenu lub rzeczywistej wsi.
Ćwiczenie 8
Znajdź na wybranych stronach internetowych relację z występu ludowego zespołu pieśni
i tańca. Opisz repertuar tego zespołu i system wartości zawarty w piosenkach wykonywanych
przez artystów.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Pejzaże duszy

Edward Hopper, Nighthawks [Nocne jastrzębie], 1942, The Art Ins tute of Chicago
domena publiczna

Celem poezji przełomu XIX i XX wieku było przede wszystkim kreowanie nastroju,
wprawianie odbiorcy w stan emocjonalny trudny do określenia. Czytelnik miał nie tyle
zrozumieć wiersz, ile go odczuć. Modernistyczni twórcy opisujący świat widzialny starali
się dotrzeć dalej – w sferę tego, co niewidoczne, niewyrażalne. Tworzyli w ten sposób
krajobrazy duszy – dekadencko ponure mare tenebrarum, zawikłane i niespokojne pejzaże
ludzkiej psyche.
Już wiesz
1) Co w kulturze katolickiej oznacza Anioł Pański? 2) Obejrzyj album z malarstwem
Edwarda Hoppera. Przynieś na lekcję reprodukcje, które wywarły na tobie największe
wrażenie.

Jean-François Millet, Anioł Pański, 1857–1859
domena publiczna

Ćwiczenie 1.1
Dokonaj analizy obrazu Jean-François Milleta Anioł Pański oraz omów znaczenie i dzieje
tytułowej modlitwy.
Ćwiczenie 1.2
Określ kolorystykę dominującą w wybranych wierszach Młodej Polski.
Czy bohaterom lirycznym epoki udało się doświadczyć szczęścia? Odpowiedź uzasadnij.
Ćwiczenie 1.3
Podaj wyobrażenia ludzkiej duszy funkcjonujące w kulturze.

Leon Wyczółkowski, Portret Kazimierza Tetmajera, ok. 1898
domena publiczna

Kazimierz Przerwa-Termajer
1865–1940
Jeden z najważniejszych literatów Młodej Polski. Pisał powieści, nowele i dramaty, ale
szczególną sławę przyniosła mu twórczość poetycka. W jego twórczości można
zaobserwować wiele inspiracji ﬁlozoﬁą indyjską, echa myśli Friedricha Nietzschego
i Arthura Schopenhauera, wpływy tradycji rodzimej (Słowacki, Mickiewicz), romantyzmu
zachodnioeuropejskiego (Byron, Goethe) i dziewiętnastowiecznych poetów francuskich
(Baudelaire, Rimbaud). Kazimierz Przerwa‐Tetmajer upodobał sobie Tatry, podhalańską
przyrodę i góralskie obyczaje. Fascynacja ta znalazła odzwierciedlenie w wielu utworach
o tematyce tatrzańskiej, m.in. zbiorze opowiadań Na skalnym Podhalu i powieści Legenda
Tatr.

Na Anioł Pański Kazimierza Przerwy‐Tetmajera stanowi pierwszą część tryptyku
zatytułowanego Dzwony, opublikowanego w piątej serii Poezji. Jest to jeden z najbardziej
znanych wierszy młodopolskiego poety.
Wysłuchaj wiersza Kazimierza Przerwy‐Tetmajera *Na Anioł Pański. Spróbuj wyobrazić
sobie świat przedstawiony w tym utworze, jego kolorystykę, dźwięki, ruch.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

“

Na Anioł Pański
Na Anioł Pański biją dzwony,
niech będzie Maria pozdrowiona,
niech będzie Chrystus pozdrowiony...
Na Anioł Pański biją dzwony,
w niebiosach kędyś głos ich kona...
W wieczornym mroku, we mgle szarej,
idzie przez łąki i moczary,
po trzęsawiskach i rozłogach,
po zapomnianych dawno drogach,
zaduma polna, Osmętnica...
Idzie po polach, smutek sieje,
jako szron biały do księżyca...
Na wód topiele i rozchwieje,
na omroczone, śpiące gaje,
cień, zasępienie od niej wieje,
włóczą się za nią żal, tęsknica...
Hen, na cmentarzu ciemnym staje,
na grób dziewczyny młodej siada,
w świat się od grobu patrzy blada...
Na Anioł Pański biją dzwony,
niech będzie Maria pozdrowiona,
niech będzie Chrystus pozdrowiony...
Na Anioł Pański biją dzwony,
w niebiosach kędyś głos ich kona...
Na wodę ciche cienie schodzą,
tumany się po wydmach wodzą,
a rzeka szemrze, płynie w mrokach,
płynie i płynie coraz dalej...
A coś w niej wzdycha, coś zawodzi,
coś się w niej skarży, coś tak żali...

Płynie i płynie, aż gdzieś ginie,
traci się w górach i w obłokach,
i już nie wraca nigdy fala,
co taka smutna stąd odchodzi,
przepada kędyś w mórz głębinie
i już nie wraca nigdy z dala...
Na Anioł Pański biją dzwony,
niech będzie Maria pozdrowiona,
niech będzie Chrystus pozdrowiony...
Na Anioł Pański biją dzwony,
w niebiosach kędyś głos ich kona...
Szare się dymy wolno wleką
nad ciemne dachy, kryte słomą –
wleką się, snują gdzieś daleko,
zawisną chwilę nieruchomo
i giną w pustym gdzieś przestworzu...
Może za rzeczną płynąc falą
polecą kędyś aż ku morzu...
A mrok się rozpościera dalą
i coraz szerzej idzie, szerzej,
i coraz cięższy, gęstszy leży,
zatopił lasy, zalał góry,
pochłonął ziemię do rubieży,
na niebie oparł się ponury...
Na Anioł Pański biją dzwony,
niech będzie Maria pozdrowiona,
niech będzie Chrystus pozdrowiony...
Na Anioł Pański biją dzwony,
w niebiosach kędyś głos ich kona...
Idzie samotna dusza polem,
idzie ze swoim złem i bólem,

po zbożnym łanie i po lesie,
wszędy zło swoje, swój ból niesie
i swoją dolę klnie tułacza,
i swoje losy klnie straszliwe,
z ogromną skargą i rozpaczą
przez zasępioną idzie niwę...
Idzie jak widmo potępione,
gwiżdże koło niej wiatr i tańczy –
w którą się kolwiek zwróci stronę,
wszędzie gościniec jej wygnańczy –
nigdzie tu miejsca nie ma dla niej,
nie ma spoczynku ni przystani...
Idzie przez pola umęczona,
łamiąc nad głową swą ramiona...
Na Anioł Pański biją dzwony,
niech będzie Maria pozdrowiona,
niech będzie Chrystus pozdrowiony...
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Na Anioł Pański, [w:] , Poezja, seria V, Warszawa 1912, s. 79–82.

Ćwiczenie 2.1
Określ nastrój wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera.
Ćwiczenie 2.2
Opisz krajobraz, jaki zrodził się w twojej wyobraźni podczas słuchania i lektury utworu.
Omów kolorystykę, jaka dominuje w tekście. Jaką pełni ona funkcję?
Zastanów się, jaka pora dnia i roku najbardziej pasuje do wiersza.

Ćwiczenie 2.3
Zinterpretuj wymowę refrenu tekstu.
Zastanów się, czy utwór Przerwy-Tetmajera ma charakter religijny. Uzasadnij swoją
odpowiedź.
Ćwiczenie 2.4
Podziel wiersz na części.
Opisz każdą z części wiersza .
Określ tematykę każdej z części.
Ćwiczenie 2.5
Scharakteryzuj postać mówiącą utworu.
Ćwiczenie 2.6
Wymień słowa i wyrażenia dotyczące stanów psychicznych występujące w wierszu.
Ćwiczenie 2.7
Zastanów się, kim jest Tetmajerowska „Osmętnica”. Jak można rozumieć to określenie?
Ćwiczenie 2.8
Objaśnij wymowę wiersza w kontekście ﬁlozoﬁcznym (dotyczącym obrazu świata i kondycji
ludzkiego życia).
Ćwiczenie 2.9
Przeprowadź analizę i interpretację ilustracji Edwarda Okunia, opublikowanej w czasopiśmie
„Chimera”. Wskaż związek pomiędzy graﬁką a wierszem Przerwy-Tetmajera.

Edward Okuń, ilustracja do Salve Regina Jana Kasprowicza, Chimera 1901, t. 1, z. 4-5, s. 53.
domena publiczna

Edmund Bieder
1877–1937
To młodopolski poeta często publikujący pod pseudonimami (Nygi, Stanisław Bedryszyński).
W jego wierszach można znaleźć typową dla twórczości przełomu XIX i XX wieku
nastrojowość oraz wiele nawiązań do przyrody (w szczególności tatrzańskiej).

“

Edmund Bieder

Jesienią
Słońce na łąkach mgłę otęcza
I bladozłote sypie skry,
Jak zwiewna biała nić pajęcza,
Jak białorunne zwiewne mgły,
Z rozwianym włosem w pyle złota,
Jak niewyśnione nigdy sny,
Polami błąka się tęsknota,
A słońce blade sypie skry.

Kwiaty rumieńcem bladym płoną,
Powiędłe liście lecą z drzew,
Po cichu, z twarzą osmęconą,
Jak białej śmierci cichy wiew,
Z rozwianym włosem, w pyle złota,
Jak rój zbłąkanych nocą mew,
Polami błąka się tęsknota,
A zwiędłe liście lecą z drzew…
Edmund Bieder, Jesienią, [w:] Ireneusz Sikora, Antologia liryki Młodej Polski, Wrocław 1990, s. 75.

Ćwiczenie 3.1
Omów obraz świata, jaki prezentuje w swym wierszu Edmund Bieder.
Ćwiczenie 3.2
Ćwiczenie 3.3
Wymień elementy przyrody, które składają się na krajobraz przedstawiony w utworze.
Czytając wiersz raz jeszcze, dopasuj epitety do rzeczowników.
sny

zbłąkane

śmierć

biała

rumieniec

zwiędłe

liście

rozwiany

mgły

niewyśnione
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blady

nić

zwiewne
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bladozłote

włos

zwiewna

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3.4
Na podstawie uzupełnionej tabeli określ, jakiego rodzaju epitety dominują w wierszu.
Ćwiczenie 3.5
Określ nastrój wiersza.
Ćwiczenie 3.6
Opisz wizerunek tęsknoty. W jaki sposób została ona przedstawiona w utworze?
Zastanów się, czy tęsknotę obecną w wierszu można sprecyzować. Czy jest to tęsknota za
czymś konkretnym? Uzasadnij swoją wypowiedź.
Analizując sposób kreowania tęsknoty, wyjaśnij, na czym polega synestezyjność
poetyckiego obrazowania w liryce Młodej Polski. Odszukaj w słowniku deﬁnicję
synestezji.

Melancholia, smutek, tęsknota trudna do sprecyzowania to nastroje, które łatwiej wyrazić
za pomocą pędzla niż pióra. Zarówno na przełomie XIX i XX wieku, jak i znacznie później
sztuki plastyczne obﬁtują w różnorodne przedstawienia krajobrazów duszy – dzieła
oddziałujące na odbiorcę nie tylko poprzez przedstawienia pogrążonych w zadumie, jakby
nieobecnych postaci, lecz poprzez barwę, kształt, kompozycję.



Edward Hopper, Summer Interior [Letnie wnętrze], 1909, Whitney Museum of American Art, Nowy York
Summer Interior (Letnie wnętrze), domena publiczna

Edward Hopper
1882–1967
To malarz należący do najważniejszych artystów w historii amerykańskiej sztuki XX wieku.
Jednym z głównych tematów jego twórczości było miasto, ukazywane w dość zaskakujący
sposób – nie jako miejsce tętniące życiem, ale jako przestrzeń opustoszała, wyludniona,
niepokojąca. Postaci umieszczone na tle tego pejzażu są przeważnie samotne i zamyślone,
zupełnie nieobecne. Warto podkreślić, że źródłem inspiracji Hoppera była
dziewiętnastowieczna poezja, m.in. Baudelaire'a i Verlaine'a – amerykański twórca
w mistrzowski sposób dokonał połączenia dekadenckiej nastrojowości z wizerunkiem
dwudziestowiecznej rzeczywistości.
Obraz Summer Interior (Letnie wnętrze) powstał w 1909 roku, gdy malarz miał 17 lat.
Technicznie przypomina bardziej dzieła francuskich twórców XIX wieku niż późniejsze
prace Hoppera, jego tematyka jednak doskonale wpisuje się w styl charakterystyczny dla
artysty. Postać kobiety na obrazie Morning Sun (1952) inspirowana była żoną Hoppera - Jo.
Malarz powraca tutaj do wizerunku kobiety na tle wielkiego miasta, prowokując tym samym
do rozważań na temat sytuacji kobiet w świecie rozwijającym się z narastającą szybkością.

Nighthawks (Nocne jastrzębie / Nocne marki) to jedno z najsłynniejszych płócien Hoppera,
obraz sztandarowy dla amerykańskiej sztuki. Artysta przedstawił na nim jedną z restauracji
w Greenwich Village, a jego tytuł nawiązuje podobno do kształtu nosa jednego z mężczyzn
siedzących za barem.

Ćwiczenie 4.1
Obejrzyjcie wspólnie obrazy Edwarda Hoppera, które przygotowaliście na lekcję, a następnie
określcie, co je łączy i jakie emocje wzbudzają.
Ćwiczenie 4.2
Określ, jak wyglądają, według Hoppera, współczesny świat i miejsce, jakie zajmuje w nim
człowiek.
Ćwiczenie 4.3
Omów sposób przedstawiania krajobrazu duszy, analizując wybrane obrazy Edwarda Hoppera.
Ćwiczenie 4.4
W jaki sposób obrazy Hoppera korespondują z wierszami Kazimierza Przerwy-Tetmajera?
Odpowiedź uzasadnij, interpretując wybrane dzieła obu artystów.

Ćwiczenie 5.1
Porównania krajobraz i człowieka ukazanego na jego tle, analizując poznane dotąd wiersze
Jana Kasprowicza i Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Zwróć uwagę na podobieństwa i różnice.
Ćwiczenie 5.2
W chmurce, którą mógłbyś umieścić nad głową postaci z wybranego obrazu Edwarda
Hoppera, zapisz jej monolog lub strumień myśli. Zapisz to, o czym myśli ona w danym
momencie, co ją niepokoi.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Łzy w sercu

pixabay, licencja: CC 0

Poezja przełomu XIX i XX wieku obﬁtuje w opisy ponurych, przygnębiających, jesiennych
krajobrazów, nierzadko rozmytych przez padający deszcz. Obrazowanie tego typu było
odzwierciedleniem pejzażu duszy – stanowiło pretekst do mówienia o uczuciach, lękach,
egzystencjalnych niepokojach. Modernistyczni artyści dążyli do tego, by ich twórczość
angażowała wszystkie zmysły. Wiersze miały nie tylko przekazywać konkretne treści, ale
przede wszystkim wprowadzać odbiorcę w określony nastrój, roztaczać barwy przed
oczyma duszy czytelnika i wybrzmiewać jak muzyka.
Już wiesz
1) Obejrzyj ﬁlm Larsa von Triera Melancholia (2011). Skup się nie tylko na treści, lecz także
na wizualnej stronie ﬁlmu. Staraj się zapamiętać poszczególne sceny w połączeniu
z towarzyszącą im muzyką i scenograﬁą.
2) Odszukaj reprodukcje obrazów Edvarda Muncha: Popioły, Melancholia, Krzyk. Wybierz
także inne dzieła tego malarza, w których przedstawiony krajobraz zwrócił twoją
szczególną uwagę.

Zadania

Ćwiczenie 1.1
Wywołaj w swojej pamięci wspomnienie jesiennego deszczu. Wymiń barwy i dźwięki, jakie się
z nim kojarzą. Określ nastrój wywoływany przez jesienny deszcz.
Ćwiczenie 1.2
Zastanów się, w jaki sposób ten nastrój może korespondować z krajobrazem ludzkiej duszy.
Ćwiczenie 1.3
Obejrzyj obraz Paula Gauguina Pejzaż. Jaka kolorystyka w nim dominuje? Jak technika
malarska francuskiego artysty koresponduje z tematem obranym przez niego?

Ćwiczenie 2
Który kierunek w sztuce reprezentuje obraz Paula Gauguina Pejzaż?

Paul Gauguin, Pejzaż, 1885
Paul Gauguin, 1885, olej na płótnie, [online], dostępny w internecie: h p://www.wikipain ngs.org/en/paulgauguin/landscape-1885 [dostęp 22.10.2015 r.]

Uzupełnij

Deszcz jesienny
Leopold Staﬀ
1878–1957
Leopold Staff (1878‐1957) uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich twórców XX
wieku. Był tłumaczem, eseistą, a przede wszystkim poetą aktywnym na przestrzeni trzech
epok – Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego oraz literatury współczesnej.
W młodości wiele podróżował, kształcił się w Paryżu i Włoszech, a swój pierwszy tom
poetycki Sny o potędze opublikował w wieku dwudziestu trzech lat, w 1901 r. Jego wiersze

inspirowane nietzscheanizmem i romantyzmem szybko zyskały rozgłos i przychylność
krytyków. Prezentowana w nich postawa dekadencka wraz z rozwojem twórczości poety
ewoluowała, aż się przekształciła w humanistyczną aﬁrmację życia i człowieka.

Deszcz jesienny Leopolda Staffa pochodzi z drugiego tomu jego poezji zatytułowanego
Dzień duszy, wydanego w 1903 roku. Dwa wiersze francuskiego artysty Paula Verlaine’a
Piosnka jesienna oraz Łzy padają w serce moje w sposób szczególny zainspirowały Leopolda
Staffa w pracy nad Deszczem jesiennym.

“

Leopold Staﬀ

Deszcz jesienny
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...
Wieczornych snów mary powiewne, dziewicze
Na próżno czekały na słońca oblicze...
W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą,
W dal ciemną, bezkresną, w dal szarą i mglistą...
Odziane w łachmany szat czarnej żałoby
Szukają ustronia na ciche swe groby,
A smutek cień kładzie na licu ich młodem...
Powolnym i długim wśród dżdżu korowodem
W dal idą na smutek i życie tułacze,
A z oczu im lecą łzy... Rozpacz tak płacze...
To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...

Ktoś dziś mnie opuścił w ten chmurny dzień słotny...
Kto? Nie wiem... Ktoś odszedł i jestem samotny...
Ktoś umarł... Kto? Próżno w pamięci swej grzebię...
Ktoś drogi... wszak byłem na jakimś pogrzebie...
Tak... Szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło.
Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce mu pękło,
Gdy poznał, że we mnie skrę roztlić chce próżno...
Zmarł nędzarz, nim ludzie go wsparli jałmużną...
Gdzieś pożar spopielił zagrodę wieśniaczą...
Spaliły się dzieci... Jak ludzie w krąg płaczą...
To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...
Przez ogród mój szatan szedł smutny śmiertelnie
I zmienił go w straszną, okropną pustelnię...
Z ponurym, na piersi zwieszonym szedł czołem
I kwiaty kwitnące przysypał popiołem,
Trawniki zarzucił bryłami kamienia
I posiał szał trwogi i śmierć przerażenia...
Aż, strwożon swym dziełem, brzemieniem ołowiu
Położył się na tym kamiennym pustkowiu,
By w piersi łkające przytłumić rozpacze,
I smutków potwornych płomienne łzy płacze...
To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...

Leopold Staﬀ, Deszcz jesienny, [w:] , Poezje, Lublin 1986, s. 43–44.

Ćwiczenie 3.1
Co zwróciło twoją szczególną uwagę podczas słuchania recytacji wiersza Leopolda Staﬀa
Deszcz jesienny? Odpowiedź uzasadnij.
Ćwiczenie 3.2
Określ nastrój wiersza.
Ćwiczenie 3.3
Omów barwy, jakie dominują w utworze. Jak kolorystyka tekstu wpływa na odbiór świata
przedstawionego w wierszu?

Ćwiczenie 3.4
Głośno przeczytaj Deszcz jesienny. Zaznacz wszystkie onomatopeje.
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Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3.5
Wskaż głoski dominujące w wierszu. Jak myślisz, czy ich użycie było celowym zabiegiem poety
czy kwes ą przypadku? Uzasadnij swoją odpowiedź.
Ćwiczenie 3.6
Wyodrębnij poszczególne części utworu i omów obrazy, które zawarł w nich poeta.
Ćwiczenie 3.7
Czy są to wizje rzeczywiste, realistyczne, czy też wyobrażone? Odpowiedź uzasadnij.

Ćwiczenie 3.8
Oniryzm to poetyka snu. Uzasadnij, że funkcjonuje on w wierszu Leopolda Staﬀa.
W odpowiedzi zacytuj odpowiednie fragmenty tekstu.
Ćwiczenie 3.9
W dowolnej antologii tekstów poetyckich wyszukaj wiersz, w którym funkcjonuje motyw
deszczu. Napisz rozprawkę interpretacyjną. Zinterpretuj wybrany przez siebie utwór. Postaw
tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Konteksty
Paul Verlaine
1844–1896
jeden z najwybitniejszych poetów francuskich. Zaliczany do grona poetów wyklętych (fr.

poètes maudits). Jego pierwszy tom poetycki Poèmes Saturniens (Wiersze spod znaku
Saturna), pochodzący z 1866 roku, od razu przyniósł mu dużą sławę, którą dodatkowo
wzniecał jego outsiderski, kontrowersyjny styl życia.

Gustave Courbet, Portret Paula Verlaine'a, Galerie Chichio Haller, Zürich
Gustave Courbet, licencja: CC 0[online], dostępny w internecie: h ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Courbet__Paul_Verlaine.jpg [dostęp 22.10.2015 r.]

“

Paul Verlaine

Piosnka jesienna
Łkanie bezsennej
Skrzypki jesiennej,
Sierocej,
Serce mi rani,
Grąży w otchłani
Niemocy.
Drżący i siny,
– Gdy brzmią godziny
Tułacze, –
Wspomnieniem tonę
W czasy minione
I płaczę.
I idę smutnie
W wichr, co okrutnie
Mnie miecie
Swymi podmuchy,
Niby liść suchy
Po świecie.
Paul Verlaine, Piosnka jesienna, [w:] , Wybór poezj, tłum. Leopold Staﬀ, Wrocław 1980, s. 15–16.

Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Claude Debussy, Ariettes oubliées

Po wysłuchaniu recytacji wiersza Piosnka jesienna we francuskim oryginale wykonaj
polecenie:

Ćwiczenie 4.1
Co zwróciło twoją uwagę, nawet jeśli nie znasz języka francuskiego?
Ćwiczenie 4.2
Przeczytaj tłumaczenie wiersza i wymień elementy świata przedstawionego w utworze.
Ćwiczenie 4.3
Scharakteryzuj postać mówiącą wiersza.
Ćwiczenie 4.4
Zanalizuj przyczyny jej przygnębienia.
Ćwiczenie 4.5
Omów sposób zestawiania przez Paula Verlaine’a jesiennego pejzażu i człowieka pogrążonego
w smutku.

Ćwiczenie 4.6
Obejrzyj obraz Piosnka jesienna (Une chanson d'automne) francuskiego malarza Édouarda
Toudouze’a. Wyjaśnij, w jaki sposób ilustracja ta współgra z wierszem Verlaine'a.

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4.7
Przypomnij sobie ilustracje Edwarda Okunia. Jakie podobieństwa zauważasz między nimi
a dziełem Toudouze'a?

Portret Paula Verlaine'a autorstwa Frédérica-Augusta Cazalsa, stworzony w związku ze śmiercią poety. Na
ilustracji widnieje podpis Il pleure dans mon coeur (Łzy padają w serce moje). Rysunek został opublikowany
w czasopiśmie La Plume 15 lutego 1896 roku
Frédéric-August Cazals, licencja: CC 0[online], dostępny w internecie:
h ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Verlaine_by_Cazals_(Il_pleure_dans_mon_coeur).jpg [dostęp 22.10.2015 r.]

“

Paul Verlaine

Łzy padają w serce moje
Łzy padają w serce moje,
Jak deszcz pada ponad miastem.
Jakież dziwne nieukoje
Przenikają serce moje?
O łagodny szmerze słoty,
Na ulicach i na szybach!
Dla tych serc, co mrą z tęsknoty,
O harmonio śpiewnej słoty.
Łzy padają bez przyczyny
W serce, które stygnie w męce.
Jak to! nie ma żadnej winy,
Smutek przyszedł bez przyczyny.
I w tym ból największy gości,
Że już nie wie się, dlaczego
Bez niechęci, bez miłości
Tyle smutku w sercu gości.
Paul Verlaine, Łzy padają w serce moje, [w:] , Wybór poezji, tłum. Bronisława Ostrowska, Wrocław 1980, s. 70–71.

Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Claude Debussy, Arie es oubliées (6), L. 60 No. 2 Il pleure dans mon coeur. Xiaobo Su, sopran; Giorgi
Latsabidze, pianino. Los Angeles USC Alfred Newmann Concert Hall, 2010
licencja: CC 0

Claude Debussy, Ariettes oubliées (6), L. 60 No. 2 Il pleure dans mon coeur. Xiaobo Su,
sopran; Giorgi Latsabidze, pianino. Los Angeles USC Alfred Newmann Concert Hall, 2010
Claude Debussy, Ariettes oubliées (6), L. 60 No. 2 Il pleure dans mon coeur. Xiaobo Su,
sopran; Giorgi Latsabidze, pianino. Los Angeles USC Alfred Newmann Concert Hall, 2010
Źródło: licencja: CC 0.

Ćwiczenie 5.1
Określ emocje, jakie wzbudza w tobie wysłuchany utwór. Jaki nastrój tworzy?
Ćwiczenie 5.2
Opisz wizerunek świata przedstawiony w wierszu francuskiego poety.
Ćwiczenie 5.3
Wymień najbardziej charakterystyczne elementy ukazanego pejzażu.
Ćwiczenie 5.4
Wyjaśnij powody smutku postaci mówiącej.
Ćwiczenie 5.5
Dobierz odpowiednie epitety, za pomocą których można określić tego rodzaju smutek.
Z wybranymi ułóż zdania wielokrotnie złożone.

Preteksty
Norweski malarz Edvard Munch (1863–1944) był reprezentantem kierunku zwanego
ekspresjonizmem. Naczelnym założeniem ekspresjonizmu stało się odejście od
realistycznego przedstawiania rzeczywistości i skupienie się na odzwierciedlaniu emocji
targających człowiekiem. Stąd też sztuka przedstawicieli tego kierunku pełna jest
wyrazistych kolorów, deformacji i subiektywizmu. Herwarth Walden stwierdził: „Malarz
przedstawia to, co postrzega w najgłębszych warstwach swej świadomości, wyraża samego
siebie, przemijająca rzeczywistość jest dlań jedynie symbolem, angażuje w ów proces
samego siebie: to, co świat zewnętrzny zapisuje w jego świadomości, on z kolei wyraża od

wewnątrz”. Niektórzy krytycy określają twórczość Edvarda Muncha mianem malarstwa

duszy.
Krzyk (któremu nadawano też tytuł Płacz) to najsłynniejszy obraz Edvarda Muncha,
stworzony w 1893 roku. Ukazany na nim krajobraz to ﬁord w pobliżu Oslo.
Melancholia to zrealizowany w 2011 roku duńsko‐szwedzko‐francusko‐niemiecki ﬁlm
w reżyserii Larsa von Triera. Jego światowa premiera miała miejsce 18 maja 2011 roku
podczas Festiwalu Filmowego w Cannes.
Ćwiczenie 6.1
Obejrzyj reprodukcje obrazów Edvarda Muncha przyniesione na lekcję.
Ćwiczenie 6.2
Określ, jakich emocji doświadczasz, patrząc na nie.
Ćwiczenie 6.3
Omów, w jaki sposób przedstawiono na nich krajobraz.
Ćwiczenie 6.4
Przedstaw, jak artysta zaprezentował człowieka.
Ćwiczenie 6.5
Wskaż, jakich barw używa Munch do wyrażenia uczuć na swoich obrazach.
Ćwiczenie 6.6
Wymień cechy charakterystyczne tych dzieł.
Ćwiczenie 6.7
Wyjaśnij, czym malarstwo ekspresjonistyczne różni się od malarstwa realistycznego.

Ćwiczenie 6.8
Porozmawiajcie o wrażeniach, jakie wywarł na was ﬁlm Larsa von Triera Melancholia.
Ćwiczenie 6.9
Omów sposób, w jaki scenograﬁa ﬁlmu i ukazane w nim krajobrazy korespondują ze stanem
psychicznym jednej z bohaterek. Wskaż konkretne przykłady.

Zadaniowo
Ćwiczenie 7
Przygotuj pisemna porównanie obrazów deszczowego krajobrazu w wierszach Verlaine'a
i Staﬀa. Odpowiedz na pytanie, dlaczego twórcy przełomu XIX i XX wieku wyrażali stan duszy
za pomocą opisów pejzażu.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Nie wierzę w nic…

Wojciech Weiss, 1894, domena publiczna

Koniec XIX wieku i charakterystyczny dla niego szybki rozwój cywilizacyjny oddziaływały
na ludzkie nastroje. Cieszono się, że świat tak dynamicznie się rozwija, a życie staje się
dzięki rozmaitym wynalazkom łatwiejsze. Odczuwano też niepokój, lęk przed rozpadem
więzi międzyludzkich i zwątpienie w ważne dotąd wartości. „Choroba (końca XIX) wieku”
określana jest mianem dekadentyzmu.
Już wiesz
1) Przypomnij sobie pochodzenie i znaczenie terminu nirwana.
2) Wyjaśnij na podstawie celowo zgromadzonego materiału (teksty ﬁlozoﬁczne,
historyczne), co było główną przyczyną obaw ludzi przełomu wieków.
3) Wyjaśnij własnymi słowami pojęcia 'kryzys wartości', 'bankructwo ideałów', 'poczucie
pustki', 'nihilizm'.
4) Co znaczy dla rozwoju człowieka kryzys ideałów rodzinnych, religijnych
i gospodarczych? Przygotuj głos w dyskusji na ten temat.

Bilans końca wieku
Ćwiczenie 1
Wybierz emocje, które najlepiej określają nastrój ludzi końca XIX wieku.


nadzieja



rozczarowanie



lęk



zagubienie



radość



zwątpienie



osamotnienie



melancholia



zaciekawienie

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Nadaj tytuł obrazowi Wojciecha Weissa. Zwróć uwagę na wizerunek mężczyzny na nim
przedstawionego. Prawdziwy tytuł obrazu poznasz, jeżeli klikniesz przycisk ,,Pokaż
rozwiązanie”.

Wojciech Weiss, 1894, domena publiczna

Ćwiczenie 3.1
Obejrzyj ilustrację, która pojawiła się w 1900 roku we francuskim czasopiśmie „Le Pèlerin”.
Przedstawia ona w karykaturalny sposób Bilans końca wieku (Bilan ﬁn de siècle). Jej podpis
głosi Obiecanki cacanki (Prome re et tenir sont deux), a w bańkach mydlanych ukazane
zostały słowa, takie jak bogactwo (richesse), porządek (ordre), praca (travail) czy

bezpieczeństwo (securité). Przyjrzyj się rysunkom obrazującym wymienione hasła. Jakie
istnieją relacje między nimi?
Ćwiczenie 3.2
Wyjaśnij, jaką funkcję pełni umieszczenie rysunków w bańkach mydlanych.
Ćwiczenie 3.3
Zinterpretuj dżumę wychodzącą spod podłogi (la peste).

Ćwiczenie 3.4
Omów sposób, w jaki karykatura ta nawiązuje do sytuacji społeczno-ekonomicznej końca XIX
wieku w Europie.
Ćwiczenie 3.5
Wyjaśnij, czy sytuacja przedstawiona na ilustracji właściwa jest tylko Francji, czy też ma
charakter uniwersalny. Uzasadnij swoją odpowiedź.
Prome re et tenir sont deux. Ilustracja w czasopiśmie Le Pèlerin, 1900
domena publiczna

Koniec wieku XIX Kazimierza Przerwy-Tetmajera
Koniec wieku XIX to wiersz pochodzący z II serii Poezji, Uznawany jest za swego rodzaju
manifest pokolenia dekadentów.

“

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Koniec wieku XIX
Przekleństwo?... Tylko dziki, kiedy się skaleczy,
złorzeczy swemu bogu, skrytemu w przestworze.
Ironia?... Lecz największe z szyderstw czyż się może
równać z ironią biegu najzwyklejszych rzeczy?
Wzgarda... Lecz tylko głupiec gardzi tym ciężarem,
którego wziąć na słabe nie zdoła ramiona.
Rozpacz?... Więc za przykładem trzeba iść skorpiona,
co się zabija, kiedy otoczą go żarem?
Walka?... Ale czyż mrówka rzucona na szyny
może walczyć z pociągiem nadchodzącym w pędzie?

Rezygnacja?... Czyż przez to mniej się cierpieć będzie,
gdy się z poddaniem schyli pod nóż gilotyny?
Byt przyszły?... Gwiazd tajniki któż z ludzi ogląda,
kto zliczy zgasłe słońca i kres światu zgadnie?
Użycie?... Ależ w duszy jest zawsze coś na dnie,
co wśród użycia pragnie, wśród rozkoszy żąda.
Cóż więc jest? Co zostało nam, co wszystko wiemy,
dla których żadna z dawnych wiar już nie wystarcza?
Jakaż jest przeciw włóczni złego twoja tarcza,
człowiecze z końca wieku?... Głowę zwiesił niemy.
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Koniec wieku XIX, [w:] , Antologia liryki Młodej Polski, oprac. Ireneusz Sikora, Wrocław 1990,
s. 137–138.

Ćwiczenie 4.1
Określ, kim jest postać mówiąca w wierszu Koniec wieku XIX.
Ćwiczenie 4.2
Wskaż, do kogo się ona zwraca.
Ćwiczenie 4.3
Nazwij typ liryki reprezentowany przez wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera.
Ćwiczenie 4.4
Określ nastrój dominujący w utworze. Jakimi środkami artystycznego wyrazu został
zbudowany?
Ćwiczenie 4.5
Wymień wszystkie zanegowane wartości przez osobę mówiącą w wierszu

Ćwiczenie 4.6
Na czym polega totalna negacja wartości w tekście?
Ćwiczenie 4.7
Ćwiczenie 4.8
Dopasuj cytaty do interpretacji.

Rozpacz?... Więc za przykładem trzeba
iść skorpiona,
co się zabija, kiedy otoczą go żarem?

bezcelowość naukowego badania
świata, zagadkowość życia i śmierci

Walka?... Ale czyż mrówka rzucona na
szyny
może walczyć z pociągiem
nadchodzącym w pędzie?

absurd ludzkiej egzystencji

Byt przyszły?... Gwiazd tajniki któż
z ludzi ogląda,
kto zliczy zgasłe słońca i kres światu
zgadnie?

wieczny niedosyt, brak życiowego
spełnienia

Przekleństwo?... Tylko dziki, kiedy się
skaleczy,
złorzeczy swemu bogu, skrytemu
w przestworze.

niemożność znalezienia wyjścia
z trudnej sytuacji

Użycie?... Ależ w duszy jest zawsze coś
na dnie,
co wśród użycia pragnie, wśród
rozkoszy żąda.

brak możliwości przeciwstawienia się
złu, bezradność

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o..

Ćwiczenie 4.9
W niektórych wydaniach Koniec wieku XIX zawierał jeszcze jedną strofę:

Idee?… Ależ lat już minęły tysiące,
A idee są zawsze tylko ideami.
Modlitwa?… Lecz niewielu tylko jeszcze mami
Oko w trójkąt wprawione i na świat patrzące.
Podejmij próbę interpretacji przywołanej strofy.
Ćwiczenie 4.10
Zinterpretuj puentę wiersza. Co oznacza milczenie człowieka końca wieku?

Jakaż jest przeciw włóczni złego twoja tarcza,
człowiecze z końca wieku?... Głowę zwiesił niemy.

Nie wierzę w nic

“

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Nie wierzę w nic
Nie wierzę w nic, nie pragnę niczego na świecie,
wstręt mam do wszystkich czynów, drwię z wszelkich zapałów:
posągi moich marzeń strącam z piedestałów
i zdruzgotane rzucam w niepamięci śmiecie...
A wprzód je depcę z żalu tak dzikim szaleństwem,
jak rzeźbiarz, co chciał zakląć w marmur Afrodytę,
widząc trud swój daremnym, marmury rozbite
depce, plącząc krzyk bólu z śmiechem i przekleństwem.

I jedna mi już tylko wiara pozostała:
że konieczność jest wszystkim, wola ludzka niczym –
i jedno mi już tylko zostało pragnienie
Nirwany, w której istność pogrąża się cała
w bezwładności, w omdleniu sennym, tajemniczym,
i nie czując przechodzi z wolna w nieistnienie.
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Nie wierzę w nic, [w:] , Antologia liryki Młodej Polski, oprac. Ireneusz Sikora, Wrocław 1990, s.
136–137.

Ćwiczenie 5.1
Opisz emocje towarzyszące postaci mówiącej wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera.
Ćwiczenie 5.2
Co w tekście stanowi przyczynę rozczarowania światem?
Ćwiczenie 5.3
Wyjaśnij na podstawie wiersza, czy posiadanie marzeń, ideałów może ukoić cierpienia.
Ćwiczenie 5.4
Zinterpretuj słowa postaci mówiącej: „konieczność jest wszystkim, wola ludzka niczym”.
Ćwiczenie 5.5
Napisz rozprawkę na temat: „Wiara i niewiara jako dwa wyznaczniki postawy człowieka”.
Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

Preteksty

Koniec XIX wieku, pełen pesymistycznych nastrojów, dekadenckiego obrazowania
i ogólnego zmęczenia życiem miał też swoje mniej posępne oblicze. Przeciwwagę dla
zwątpienia w lepszą przyszłość stanowiły wyobrażenia pełne optymizmu. Ludzie żyjący
w 1900 roku zastanawiali się, jak będzie wyglądał świat za sto lat – na początku kolejnego
tysiąclecia. Ich wizje nie są - jak można by się spodziewać - katastroﬁczne. Obﬁtują
w fantastyczne i nierzeczywiste pomysły, które teraz można zweryﬁkować i porównać
z dokonaniami współczesnej techniki.

1. Jean-Marc Côté, W roku 2000 – W pogoni za przemytnikiem, kartonowa kartka, 1899; 2. Jean-Marc Côté,
W roku 2000 – Wiejski listonosz, kartonowa kartka, 1899; 3. Jean-Marc Côté, W roku 2000 – Zapracowany
rolnik, pocztówka, 1899; 4. Jean-Marc Côté, W roku 2000 – Wzorowa kuchnia, kartonowa kartka, 1899; 5.
Jean-Marc Côté, W roku 2000 – Dom toczący się przez wieś, kartonowa kartka, 1899; 6. Jean-Marc Côté,
W roku 2000 – Elektryczne szorowanie, kartonowa kartka, 1899.
Jean-Marc Côté, domena publiczna

Ilustracje przedstawiające wyobrażenia dotyczące 2000 roku powstawały na przełomie XIX
i XX wieku bardzo licznie. Szybki rozwój cywilizacyjny i postęp technologiczny z jednej
strony napawał niepokojem, z drugiej natomiast uruchamiał wyobraźnię: wywoływał
marzenia o cudownych wynalazkach. Wiele z nich dotyczyło odwiecznego marzenia
człowieka o wzbiciu się w powietrze i wszystkiego, co mogłoby jeździć – domów, butów,
chodników... Często tego typu ilustracje rozpowszechniane były w formie pocztówek
i kolekcjonerskich kartonowych kartek, które można było znaleźć w pudełkach
z papierosami lub cygarami. Najsłynniejszym twórcą rysunków był Jean‐Marc Côté.

Ćwiczenie 6.1
Porównaj wyobrażenia przyszłości ukazane na rysunkach Jeana Marca Côté z realiami
współczesności.Zapisz wnioski wynikające z porównania.
Ćwiczenie 6.2
Wyjaśnij, w jaki sposób wynalazki te miałyby usprawnić ludzkie życie. Do każdego rysunku
dołącz fotograﬁe lub rysunki odpowiadających im przedmiotów i sprzętów.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o..

Ćwiczenie 6.3
Napisz spot reklamowy nakłaniający do nieobawiania się rozwoju cywilizacji, w tym do
wynajdowania sprzętów usprawniających życie człowieka.
Ćwiczenie 6.4
Zastanówcie się wspólnie, dlaczego koniec wieku wyzwala w ludziach strach.
Ćwiczenie 6.5
Czy – patrząc z perspektywy początku XXI wieku – obawy dekadentów były uzasadnione?
Uzasadnij swoją opinię.

Zadaniowo

Ćwiczenie 7
Zinterpretuj wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera Hymn do Nirwany. Postaw tezę
interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.
„Z otchłani klęsk i cierpień podnoszę głos do ciebie,
Nirwano!
Przyjdź twe królestwo jako na ziemi, tak i w niebie,
Nirwano!
Złemu mnie z szponów wyrwij, bom jest utrapion srodze,
Nirwano!
I niech już więcej w jarzmie krwawiącym kark nie chodzę,
Nirwano!
Oto mi ludzka podłość kałem w źrenice bryzga,
Nirwano!
Oto się w złości ludzkiej błocie ma stopa ślizga,
Nirwano!
Oto mię wstręt przepełnił, ohyda mię zadusza,
Nirwano!
I w bólach konwulsyjnych tarza się moja dusza,
Nirwano!
O przyjdź i dłonie twoje połóż na me źrenice,
Nirwano!
Twym unicestwiającym oddechem pierś niech sycę,
Nirwano!
Żem żył, niech nie pamiętam, ani wiem, że żyć muszę,
Nirwano!
Od myśli i pamięci oderwij moją duszę,
Nirwano!
Od oczu mych odegnaj złe i nikczemne twarze,
Nirwano!
Człowiecze zburz przede mną bożyszcza i ołtarze,
Nirwano!
Niech żywot mię silniejszych, słabszych śmierć nie uciska,
Nirwano!
Niech błędny wzrok rozpaczy przed oczy mi nie błyska,
Nirwano!
Niech otchłań klęsk i cierpień w łonie się twym pogrzebie,
Nirwano!
I przyjdź królestwo twoje na ziemi, jak i w niebie,
Nirwano!”

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Piękno ponad wszystko!

Portret Oscara Wilde'a
Napoleon Saron, 1882, Metropolitan Museum of Art, domena publiczna

Przełom XIX i XX wieku starał się wyzwolić sztukę z zaangażowania ideologicznego. Jej
naczelnym celem miało być nie, jak dotąd, wychowywanie odbiorcy, ale zapewnianie
wizualnej czy intelektualnej przyjemności. Artysta stawał się stwórcą, istotą absolutnie
wybitną i wtajemniczoną. Tworząc to, co piękne, kreował też samego siebie, ponieważ
wierzył, że tylko życie wyraﬁnowane i przesycone estetyzmem ma sens.
Już wiesz
1) W dostępnych ci źródłach wyszukaj informacje biograﬁczne dotyczące dwóch
francuskich poetów przełomu XIX i XX wieku – Paula Verlaine'a oraz Arthura Rimbauda.
2) Znajdź w internecie i przejrzyj pierwszy numer najsłynniejszego młodopolskiego
czasopisma literacko‐artystycznego „Życie”.
Już wiesz
3) Obejrzyj ﬁlm Agnieszki Holland Całkowite zaćmienie (1995).
4) Przeczytaj Portret Doriana Graya Oscara Wilde'a.

Stanisław Przybyszewski
Stanisław Przybyszewski
1868–1927
(1868–1927) To jedna z kontrowersyjnych postaci
Młodej Polski. Był prozaikiem , poetą,
dramaturgiem i nowelistą oraz „przywódcą”
cyganerii artystycznej Krakowa. W Krakowie też był
redaktorem czasopisma „Życie”. Jego żona norweska pianistka Dagny Juel - była typową

femme fatale: obiektem westchnień, a niekiedy
nawet przyczyną samobójstw młodych artystów.
Stach natomiast (tak nazywali go przyjaciele),
uchodził za głównego skandalistę młodopolskiego
Krakowa, aranżera niekończących się alkoholowych
imprez i człowieka uwikłanego w liczne romanse
(między innymi z żoną Jana Kasprowicza - Jadwigą).

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.1
Przypomnij, jaką rolę w społeczeństwie odgrywał artysta romantyczny. Określ jego
najważniejsze cechy.
Ćwiczenie 1.2
Zastanów się, jaką postacią był artysta na przełomie XIX i XX wieku. Określ, czy był przywódcą
społeczeństwa, mentorem, czy raczej zoutsiderem zagubionym w świecie.
Ćwiczenie 1.3
Stwórz własną deﬁnicję piękna.

Conﬁteor

Conﬁteor Stanisława Przybyszewskiego po
raz pierwszy opublikowany został w 1899
roku w najważniejszym krakowskim
czasopiśmie literacko‐artystycznym „Życie”.
Następnie artykuł ten ukazał się w tomie Na
drogach duszy (Kraków 1900 oraz 1902).

“

Stanisław Przybyszewski

Conﬁteor
Sztuka nie ma żadnego celu, jest
celem sama w sobie, jest
absolutem, bo jest odbiciem
absolutu – duszy. A ponieważ
jest absolutem, więc nie może
być ujętą w żadne karby, nie

Strona tytułowa czasopisma „Życie” z Conﬁteorem
Stanisława Przybyszewskiego
domena publiczna

może być na usługach
jakiejśkolwiek idei, jest panią, praźródłem, z którego całe życie się
wyłoniło.
Sztuka stoi nad życiem, wnika w istotę wszechrzeczy, czyta
zwykłemu człowiekowi ukryte runy, obejmuje wszechrzecz od jednej
wieczności do drugiej, nie zna ni granic, ni praw, zna tylko jedną
odwieczną ciągłość i potęgę bytu duszy, kojarzy duszę człowieka
z duszą wszechnatury, a duszę jednostki uważa za przejaw tamtej.
Sztuka tendencyjna, sztuka pouczająca, sztuka‐rozrywka,
sztuka‐patriotyzm, sztuka mająca jakiś cel moralny lub społeczny
przestaje być sztuką, a staje się biblia pauperum dla ludzi, którzy nie
umieją myśleć lub są zbyt mało wykształceni, by móc przeczytać
odnośne podręczniki – a dla takich ludzi potrzebni są nauczyciele
wędrowni, a nie sztuka.
Działać na społeczeństwo pouczająco albo moralnie, rozbudzać
w nim patriotyzm lub społeczne instynkta za pomocą sztuki, znaczy
poniżać ją, spychać z wyżyn absolutu do nędznej przypadkowości
życia, a artysta, który to robi, niegodny jest miana artysty.
Sztuka demokratyczna, sztuka dla ludu, jeszcze niżej stoi. Sztuka dla

ludu to wstrętne i płaskie banalizowanie środków, jakimi się artysta
posługuje, to plebejuszowskie udostępnienie tego, co z natury rzeczy
jest trudno dostępnym.
Dla ludu chleba potrzeba, nie sztuki, a jak będzie miał chleb, to sam
sobie drogę znajdzie.
Zwlekać sztukę z jej piedestału, włóczyć ją po wszystkich rynkach
i ulicach to rzecz świętokradcza.
Tak pojęta sztuka staje się najwyższą religią, a kapłanem jej jest
artysta. Jest on osobisty tylko wewnętrzną potęgą, z jaką stany duszy
odtwarza, poza tym jest kosmiczną, metaﬁzyczną siłą, przez jaką się
absolut i wieczność przejawia.
Był on pierwszym prorokiem, który wszelką przyszłość odsłaniał,
a tłomaczył runy zapleśniałej przeszłości, był magiem, co przenikał
najgłębsze tajemnice, obejmował tajne związki wszechświatów,
przeczuwał i odkrywał ich wzajemne na siebie działanie, a z wiedzy
tej tworzył sobie moc, co gwiazdy na niebie w ich biegu zastanawiała,
był wielkim mędrcem, który wiedział najtajniejsze przyczyny
i tworzył nowe, nigdy nie przeczuwane syntezy: artysta ten, to ipse

philosophus, daemon, Deus et omnia.
Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani
do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu.
Artysta stoi ponad życiem, ponad światem, jest Panem Panów, nie
kiełznany żadnym prawem, nie ograniczany żadną siłą ludzką.
Jest on zarówno święty i czysty, czy odtwarza największe zbrodnie,
odkrywa najwstrętniejsze brudy, gdy oczy w niebo wbija i światłość
Boga przenika.
Bo nie zna on praw i ograniczeń, jakie objawy duszy ludzkiej w to lub
owo koryto wpychają, zna on tylko jedynie potęgę tych przejawów,
równie silną w cnocie czy w zbrodni, w rozpuście czy w skupieniu
modlitwy. […]
Artysta, który nagina się do wymagań poszczególnego społeczeństwa,
pochlebia mu, podaje mu przeżuty i lekki do strawienia obrok
(zapomniałem, że mówię o artyście, zacząłem mówić o pokornym

wole roboczym).
Artysta, który pragnie poklasku, a skarży się na małe uznanie tłumu,
stoi jeszcze w przedsionku sztuki, nie czuje się jeszcze panem, który
łask nie żebrze, tylko hojną ręka je na tłum rzuca i nie pragnie
podzięki – tej pragnie tylko plebejusz w duchu, tej pragną tylko
dorobkiewicze.
Artysta, który się skarży, że rozrzucając skarby swego ducha kala swą
duszę przez zetknięcie się z tłumem, przeszedł święty próg, ale się
myli. Człowiek nie uznający żadnych praw, stojący ponad tłumem,
ponad światem, kalać się nie może.
Stanisław Przybyszewski, Conﬁteor, [w:] , Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. Maria PodrazaKwiatkowska, Wrocław 2000, s. 218–225.

Ćwiczenie 2.1
Zinterpretuj tytuł Conﬁteor w kontekście całego utworu Stanisława Przybyszewskiego.
Ćwiczenie 2.2
Określ, jaki typ tekstu reprezentuje Conﬁteor. Wymień jego główne wyznaczniki.
Ćwiczenie 2.3
Wskaż, co jest głównym tematem utworu.
Ćwiczenie 2.4
Wymień rodzaje sztuki, jakie krytykuje młodopolski pisarz. Podaj przyczyny krytyki
i argumenty, którymi się posługuje
Ćwiczenie 2.5
Wyjaśnij, czym – według Stanisława Przybyszewskiego – jest sztuka.

Ćwiczenie 2.6
Określ rolę sztuki formułowaną przez autora tekstu.
Ćwiczenie 2.7
Zinterpretuj sformułowanie „Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest
absolutem, bo jest odbiciem absolutu – duszy”.
Powiedz, do którego hasła słynnego na przełomie XIX i XX wieku nawiązuje Stanisław
Przybyszewski.
Ćwiczenie 2.8
Wyjaśnij, kim jest artysta charakteryzowany przez Stanisława Przybyszewskiego i jaką rolę
odgrywa w społeczeństwie.
Ćwiczenie 2.9
Zaznacz określenia, jakimi artysta jest nazywany w Conﬁteorze.
Ćwiczenie 2.10

Ćwiczenie 2.11
Zaznacz określenia, jakimi artysta jest nazywany w Conﬁteorze.


prorok



szaleniec



kapłan



mędrzec



Pan Panów



czarodziej



społecznik



„ﬁlozof, szatan, Bóg i wszystko”



kosmiczna siła



inteligent

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.12
Zinterpretuj zaznaczone określenia w notatce do gazetki szkolnej.
Ćwiczenie 2.13
Które elementy romantycznej koncepcji artysty Stanisław Przybyszewski akceptuje, a które odrzuca? Odpowiedź uzasadnij.

Ćwiczenie 2.14
Irlandzki twórca Oscar Wilde w przedmowie do swej powieści Portret Doriana Graya napisał:
„Nie ma książek moralnych lub niemoralnych. Są książki napisane dobrze lub źle”. Znajdź
w tekście Stanisława Przybyszewskiego fragment o podobnej wymowie.
Ćwiczenie 2.15
Zastanów się i powiedz, z jaką dziewiętnastowieczną doktryną ﬁlozoﬁczną koresponduje
Conﬁteor? Zacytuj fragmenty potwierdzające twój sąd.
Ćwiczenie 2.16
Czy zgadzasz się z poglądami Stanisława Przybyszewskiego? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Hymn do piękna

“

Charles Baudelaire

Hymn do piękna
Czy jesteś, Piękno, z nieba czy też z piekła rodem?
W twym spojrzeniu anielskim i szatańskim płynie
Cnota mącona zbrodnią, przesyt truty głodem,
Możesz przejrzeć się w sobie jak pragnienie w winie.
W twych oczach jutrznie wstają, zapadają zorze,
Zapach świeżości ronisz jak po burzy kwiecie,
Przez ﬁltr całunków z ust swych podobnych amforze
Sączysz słabość w herosa a zuchwałość w dziecię.
Czy jesteś blaskiem gwiazdy, czy prochem ciemności?
Jak wierny pies za tobą idzie przeznaczenie.

Rządzisz, za nic nie biorąc odpowiedzialności
I jak popadło siejesz radość i cierpienie.
Idziesz po trupach drwiąc z ich daremnych żywotów.
Gnój nie jest twym diamentem najskromniej bajecznym,
Mord, ulubieniec twoich najdroższych klejnotów
Na brzuchu wzdętym pychą drga w transie tanecznym.
Ćma skwiercząc w ogniu świecy modli się: kapłanko
Światła, bądź pochwalona, spal sny nierozumne!
Kochanek gdy pochyla się drżąc nad kochanką
Jest jak umierający, co pieści swą trumnę.
Nieważne, czy przybywasz z nieba czy też z piekła,
Jeśli, monstrum genialne z marzenia i błota,
Do tej nieskończoności, która mnie urzekła
Tajemnicą wieczystą, otworzysz mi wrota.
Nieważne, czy cię począł Bóg czy bies w otchłani,
Czy lśnią welurem oczu wstydy czy bezwstydy,
Jeśli ujmiesz, jedyna królowo i pani,
Choć trochę nędzy życiu, a światu ohydy.
Charles Baudelaire, Hymn do piękna, [w:] tegoż, Kwiaty zła, tłum. Zbigniew Bieńkowski, Kraków 1990, s. 61.

Ćwiczenie 3.1
Określ, skąd wywodzi się Piękno.
Ćwiczenie 3.2
Wymień cechy Piękna.
Ćwiczenie 3.3
Odpowiedz, dokąd ma Piękno doprowadzić artystę.

Ćwiczenie 3.4
Co stanowi dominantę kompozycyjną wiersza?
Ćwiczenie 3.5
Na czym polega i czemu służy kontrast zastosowany w wierszu.
Ćwiczenie 3.6
Czy reﬂeksja o pięknie jest tylko zadaniem dla poetów? Przygotuj głos w dyskusji na ten temat.
Ćwiczenie 3.7
Zmierz się z zadaniem maturalnym z języka polskiego (temat 1.PR) z maja 2015 roku, którego
integralną częścią jest tekst teoretyczny Umberta Eco o pięknie (link).
Ćwiczenie 3.8
Napisz recenzję wybranego dzieła sztuki z dowolnej jej dziedziny, które uznasz za stworzone
zgodnie z kanonami piękna.

Preteksty
Przełom XIX i XX wieku to bez wątpienia czas artystów, dla których sztuka była najwyższą
religią. Nazywani wyznawcami religii Piękna, całym swoim życiem udowadniali, iż
tworzenie sztuki (a nawet zamienianie siebie w jej dzieło) to jedyny, choć dla wielu
kontrowersyjny sens życia.

Portret Oscara Wilde'a
Napoleon Sarony, ok. 1882, domena publiczna

Oscar Wilde
1854–1900

przedstawiciel dziewiętnastowiecznego estetyzmu. Irlandzki poeta, prozaik
i dramatopisarz słynął ze swej erudycji i błyskotliwego poczucia humoru, a przede
wszystkim z niespotykanej nonszalancji i ekstrawagancji. Dbał o swój wygląd nawet
w szczegółach, miał długie włosy i nosił udekorowane kwiatami ubrania. Był zwolennikiem
idei sztuka dla sztuki – w powieści Portret Doriana Graya pisał: „Każda sztuka jest
bezużyteczna” oraz „Artysta powinien stwarzać piękno, ale nie wkładać w nie nic ze swego
życia. Żyjemy w epoce, kiedy ludzie tak się obchodzą ze sztuką, jak gdyby miała być
pewnego rodzaju autobiograﬁą. Zatraciliśmy abstrakcyjny zmysł piękna”.
Życie Oscara Wilde'a skończyło się tragicznie.
Ostatnie chwile życia autor Salome spędził w Paryżu, jako człowiek zubożały i schorowany.
Jego grób znajduje się na cmentarzu Père Lachaise.

Portret Roberta de Montesquiou
Giovanni Boldini, 1897, Musée d'Orsay, Paryż, domena publiczna

hrabia Robert de Montesquiou-Fézensac
1855–1921
najsłynniejszy dandys przełomu XIX i XX wieku. Przystojny arystokrata, który odziedziczył
w spadku duży majątek, starał się tworzyć z siebie i swojego życia dzieło sztuki. Mimo że
zajmował się twórczością literacką, uchodził w wielu kręgach za grafomana, który bardziej
niż o kunszt językowy dbał o piękne wydanie swych dzieł. Radosław Okulicz‐Kozaryn
w książce Mała historia dandyzmu przytacza jedną z wielu anegdot dotyczących osobliwego
hrabiego: „Pewnego jesiennego dnia potraktował swoje ubranie jak kompozycję różnych
odcieni szarości. «Czy Pan nosi żałobę?» – spytano go. «Tak – odpowiedział – po martwych
liściach»”.
Robert de Montesquiou miał wielu przyjaciół w środowisku artystycznym, dla których
stanowił źródło inspiracji.
Ćwiczenie 4.1
Powiedz, jakie wrażenie wywarł na tobie ﬁlm Agnieszki Holland Całkowite zaćmienie.
Ćwiczenie 4.2
Wskaż, co zwróciło twoją szczególną uwagę.

Ćwiczenie 4.3
Przeanalizuj styl bycia i miejsce w społeczeństwie francuskich artystów przełomu XIX i XX
wieku.
Ćwiczenie 4.4
Zapoznaj się z portretami i notkami biograﬁcznymi dwóch naczelnych estetów końca XIX
wieku – Oscara Wilde'a i Roberta Montesquiou.
Ćwiczenie 4.5
Czy wyznawanie religii Piękna miało sens, czy było dziwne i groteskowe?
Ćwiczenie 4.6
Jak myślisz, czy Oscar Wilde i Robert Montesquiou odnaleźliby się we współczesnym świecie?

Zadaniowo
Ćwiczenie 5
Przygotuj rozprawkę, w której odpowiedz na pytanie: „Jaka idea sztuki bardziej do ciebie
przemawia – sztuka dla sztuki czy sztuka zaangażowana ideologicznie, mająca na celu zmianę
świata?”. Uzasadnij swoją odpowiedź i poprzyj ją przykładami.
Ćwiczenie 6
Inspirując się Conﬁteorem Stanisława Przybyszewskiego, napisz swój własny manifest
dotyczący sztuki, muzyki lub innej dziedziny artystycznej, którą się interesujesz.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Niech żyje sztuka!

Carlos Schwabe, Albatros, ilustracja do Kwiatów zła Charlesa Baudelaire'a
McLeod, Carlos Schwabe, Albatros, ilustracja do Kwiatów zła Charlesa Baudelaire'a, licencja: CC 0

Evviva l'arte! – Niech żyje sztuka! – powtarzał w swym wierszu Kazimierz Przerwa‐Tetmajer.
Wykrzyknienie to można uznać za jedno z głównych haseł przełomu XIX i XX wieku. Dla
znużonego życiem, nieszczęśliwego dekadenta sztuka stanowiła ucieczkę i jedyne
wyzwolenie, chociaż wcale nie zapewniała spokoju i spełnienia. W świecie pełnym ﬁlistrów
artysta uchodził za niepoważnego, nieprzystosowanego próżniaka i tylko jego własna duma
i poczucie wyjątkowości były go w stanie uchronić przed społeczną pogardą i jeszcze
większym osamotnieniem.
Już wiesz
1) Przygotuj informacje o wybranym przez ciebie artyście współczesnym, który zyskał
status gwiazdy. Przynieś na lekcję reprodukcje jego dzieł.
Propozycje do wyboru (możesz wybrać także kogoś spoza tej listy):
Andy Warhol,
Jeff Koons,
Salvador Dali,
Damien Hirst,
Takashi Murakami,
Anish Kapoor.
2) Wyszukaj w dowolnym źródle i obejrzyj ﬁlm Marina Abramović: artystka obecna, reż.
Matthew Akers, 2012.

Teksty kultury
Ćwiczenie 1.1
Wymień wszystkie znane z antyku muzy i dziedziny sztuki, którym patronują.
Ćwiczenie 1.2
Zapoznaj się z informacjami o muzach zamieszczonymi na stronie link
Ćwiczenie 1.3
Obejrzyj obraz Jacka Malczewskiego. Zapoznaj się z informacjami o Jacku Malczewskim
zamieszczonymi w portalu link

Jacek Malczewski, Artysta i muza
Wames, olej na płótnie, własność prywatna, licencja: CC 0

Ćwiczenie 1.4
Kim jest kobieta ukazana na obrazie Jacka Malczewskiego?


Modelką pozującą malarzowi.



Kimś przypadkowym



Marą senną.



Muzą, artystycznym natchnieniem.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.5
Opisz i zinterpretuj sytuację przedstawioną na obrazie przez Jacka Malczewskiego.
Ćwiczenie 1.6
Co w sposobie kreowania postaci kobiecej na obrazie sprawia, że nie można jej uznać za
przypadkową osobę? Uzasadnij.

O dziele
Wiersz Evviva l'arte! opublikowany został w 1894 roku w II serii Poezji Kazimierza
Przerwy‐Tetmajera. Bardzo szybko stał się jednym z głównych manifestów pokolenia
dekadentów.

“

Evviva l`arte
Eviva l'arte! Człowiek zginąć musi –
cóż, kto pieniędzy nie ma, jest pariasem,
nędza porywa za gardło i dusi –
zginąć, to zginąć jak pies, a tymczasem,
choć życie nasze splunięcia niewarte:

evviva l'arte!
Eviva l'arte! Niechaj pasie brzuchy
nędzny ﬁlistrów naród! My, artyści,
my, którym często na chleb braknie suchy,
my, do jesiennych tak podobni liści,
i tak wykrzykniem: gdy wszystko nic warte,
evviva l'arte!
Evviva l'arte! Duma naszym bogiem,
sława nam słońcem, nam, królom bez ziemi,
możemy z głodu skonać gdzieś pod progiem,
ale jak orły z skrzydły złamanemi –
więc naprzód! Cóż jest prócz sławy co warte?
evviva l'arte!
Evviva l'arte! W piersiach naszych płoną
ognie przez Boga samego włożone:
więc patrzym na tłum z głową podniesioną,
laurów za złotą nie damy koronę,
I chociaż życie nasze nic niewarte:
evviva l'arte!
Evviva l`arte, [w:] Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Wybór poezji, Kraków 1897.

Ćwiczenie 2.1
Określ, co jest myślą przewodnią wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera Evviva l'arte.

Ćwiczenie 2.2
Scharakteryzuj postać mówiącą w utworze.
Ćwiczenie 2.3
Wyjaśnij, jaką opozycję dwóch grup społecznych opisuje młodopolski twórca.
Ćwiczenie 2.4
Zanalizuj sytuację i kondycję artystów w świecie ukazanym w wierszu.
Ćwiczenie 2.5
Do czego poeta porównuje artystów?
Ćwiczenie 2.6
Zinterpretuj porównania zastosowane w wierszu.
Ćwiczenie 2.7
Omów, jak artyści postrzegają samych siebie.
Ćwiczenie 2.8
Wyjaśnij, na czym polega przedstawiony w wierszu konﬂikt.
Ćwiczenie 2.9
Określ, czy wymowa tego utworu jest optymistyczna czy pesymistyczna. Uzasadnij swoja
odpowiedź.

Konteksty

“

Charles Baudelaire

Albatros
Czasami dla zabawy uda się załodze
Pochwycić albatrosa, co śladem okrętu
Polatuje, bezwiednie towarzysząc w drodze,
Która wiedzie przez fale gorzkiego odmętu.
Ptaki dalekolotne, albatrosy białe,
Osaczone, niezdarne, zhańbione głęboko,
Opuszczają bezradnie swe skrzydła wspaniałe
I jak wiosła zbyt ciężkie po pokładzie wloką.
O jakiż jesteś marny, jaki szpetny z bliska,
Ty, niegdyś piękny w locie, wysoko, daleko!
Ktoś ci fajką w dziób stuka, ktoś dla pośmiewiska
Przedrzeźnia twe podrygi, skrzydlaty kaleko!
Poeta jest podobny księciu na obłoku,
Który brata się z burzą, a szydzi z łucznika;
Lecz spędzony na ziemię i szczuty co kroku –
Wiecznie się o swe skrzydła olbrzymie potyka.
Charles Baudelaire, Albatros, [w:] tegoż, Kwiaty zła, tłum. Wisława Szymborska, Kraków 1990, s. 17.

Ćwiczenie 3.1
Zanalizuj sytuacje liryczną w wierszu.
Ćwiczenie 3.2
Zastanów się, do poruszenia jakiej kwes i pretekstem jest ta opowieść.

Ćwiczenie 3.3
Opisz albatrosa. Co charakterystycznego dostrzegasz w jego zachowaniu?
Ćwiczenie 3.4
Ćwiczenie 3.5
Przyporządkuj określenia dotyczące albatrosa na wolności i w zniewoleniu.
albatros na wolności
lata daleko
potyka się o swe skrzydła
albatros w niewoli

„skrzydlaty kaleka”
opuszcza skrzydła
„piękny w locie”

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3.6
Wyjaśnij, co lub kogo symbolizuje tytułowy ptak.
Ćwiczenie 3.7
Dlaczego, twoim zdaniem, takie porównanie wybrał francuski poeta?
Ćwiczenie 3.8
Zinterpretuj ilustrację Carlosa Schwabe do Baudelaire'owskiego Albatrosa.

lata wysoko

Ćwiczenie 3.9
Czy ta graﬁka koresponduje z wymową wiersza?

Carlos Schwabe, Albatros, ilustracja do Kwiatów zła Charlesa Baudelaire'a
McLeod, Carlos Schwabe, Albatros, ilustracja do Kwiatów zła Charlesa Baudelaire'a, licencja: CC 0

Ćwiczenie 3.10
Obejrzyj ilustrację Gustava Doré do wiersza romantycznego poety Samuela Coleridge'a Rymy
o sędziwym marynarzu(1798).

Ćwiczenie 3.11
Omów jak marynarze odnoszą się do albatrosa znajdującego się na pokładzie ich statku.

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3.12
Zastanów się, jak zmieniłaby się treść i wymowa wiersza Baudelaire’a, gdyby miała
korespondować z ryciną Gustave'a Doré.
Ćwiczenie 3.13
Z którym ujęciem relacji metaforycznie pojmowanego albatrosa i marynarzy zgadzasz się?
Uzasadnij swój wybór.

Preteksty
Relacja artysta – społeczeństwo to kwestia obecna także we współczesnym świecie.
Niezmiennie ma ona charakter mniej lub bardziej nasilającego się konﬂiktu, którego
źródłem są spory estetyczne czy światopoglądowe. Artysta nadal postrzegany jest przez

niektórych jako istota próżna i leniwa, „bujająca w obłokach” i nic nie wnosząca w życie
ogółu. Istnieją jednak i tacy twórcy, którzy osiągnęli status gwiazd. Ich działalność przynosi
spore dochody, a sztuka, często brawurowa i kontrowersyjna, wabi tłumy.

Shelby Lessig, zdjęcie zrobione podczas performance'u Mariny Abramović The Ar st Is Present, MOMA, maj
2010
Shelby Lessig, Shelby Lessig, zdjęcie zrobione podczas performance'u Mariny Abramović The Ar st Is Present, MOMA, maj 2010,
licencja: CC BY-SA 3.0

Marina Abramović 1946
Jugosłowiańska artystka intermedialna, nazywana obecnie „Babcią Performance’u”.
Abramović zajmuje się głównie body artem – sztuką polegającą na posługiwaniu się
własnym ciałem jako medium, co w jej przypadku przybiera bardzo ekstremalne formy
(często polega na narażaniu ciała na ból trudny do zniesienia). Mimo że artystka działa już
od wczesnych lat siedemdziesiątych, dopiero niedawno zyskała światową i komercyjną
sławę. Stało się to przede wszystkim za sprawą performance’u The Artist Is Present
(Artystka obecna), wystawionego w nowojorskim Museum of Modern Art. Odbywał się on
od 14 marca do 31 maja 2010 roku i w czasie jego trwania Abramović spędziła w bezruchu
około 700 godzin. Przez sześć dni w tygodniu każdy mógł usiąść naprzeciwko artystki
i w milczeniu kontemplować jej obecność.
Ćwiczenie 4.1
Powiedz, jakie wrażenia wywarł na tobie ﬁlm Marina Abramović: Artystka obecna .

Ćwiczenie 4.2
Zastanów się, dlaczego performance Mariny Abramović cieszył się popularnością.
Ćwiczenie 4.3
Przedstaw przygotowane w domu informacje o innych gwiazdach sztuki współczesnej.
Ćwiczenie 4.4
Dlaczego, twoim zdaniem, postaci te zyskały status celebrytów?
Ćwiczenie 4.5
Oceń ich sztukę.
Ćwiczenie 4.6
Podczas klasowej dyskusji prześledźcie, jak zmieniło się postrzeganie artysty na przestrzeni
wieków.

Zadaniowo
Ćwiczenie 5
Napisz analizę porównawczą wiersza Charles’a Baudelaire'a Albatros i utworu Kazimierza
Przerwy-Tetmajera pod tym samym tytułem. Wyjaśnij, czy oba dotyczą podobnego problemu.

“

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Albatros
Cisza na oceanie, nie drgnie jedna fala,
ciemno‐modra płaszczyzna nieruchomo leży;

na fali, skąd już nie znać sinych wstąg wybrzeży,
siadł albatros od lądów i ludnych wysp z dala.
Marzy i żaden gwar mu ciszy nie zamąca,
marzy – – ziemia daleko i daleko życie...
utonąwszy oczyma w świetlistym błękicie,
na ciemno‐modrej wodzie bieli się wśród słońca.
Zadumane, niezmierne dokoła milczenie,
w bezbrzeż sfer zapatrzony spokój, sen przedwieczny,
zda się, w kryształ promienny ściął się krąg słoneczny
i wielkie skrysztaliło się nieba sklepienie.
Ptak śni – i zdaje mu się, że Bóg ziemi jeszcze
nie stworzył, tylko woda nieruchoma, senna
leży pod sennym niebem, bezkreśna, bezdenna...
śni – sen mu przerwą wichry, pioruny i deszcze.
Wówczas na wielkich skrzydłach z szumem się podniesie,
wrzący ocean muśnie po spienionej grzywie,
rzuci się w pierś orkanom huczącym straszliwie
i ponad burzą w cichym zawiśnie bezkresie.
A gdy burza ucichnie, gdzieś na skale dzikiej
usiądzie suszyć pióra od deszczu wilgotne,
i patrząc w słońce, jak on, dumne i samotne,
słuchać w skałę bijących fal sennej muzyki.
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Albatros, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. Julian Krzyżanowski, Wrocław 1968, s. 25–26.

Ćwiczenie 6
Wyobraź sobie artystów przełomu XIX i XX wieku jako twórców działających w naszych
czasach. Wykorzystując fragmenty różnych zdjęć, stwórz kolaże przedstawiające ich
współczesne portrety.
Czy są modnie ubrani?
Jakiego sprzętu używają do pracy?
Czy istnieją na portalach społecznościowych?
Odszukaj na FB wpisów i fotograﬁi Jaromira Dębskiego. Opisz wizerunek tego artysty.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Poszukiwanie Boga?

Vincent van Gogh, domena publiczna

Człowiek przełomu XIX i XX wieku, pełen zwątpienia i niewiary w lepsze jutro, czuł się
zagubiony w świecie. W poszukiwaniu sacrum, które stanowiłoby dla niego oparcie
i wyznacznik stałych wartości, tylko utwierdzał się w przekonaniu, że „żadna z dawnych
wiar już nie wystarcza”. Udręczony człowiek, w swoich próbach znalezienia duchowego
spokoju, wykraczał poza religię chrześcijańską. Zainteresowanie wierzeniami Wschodu czy
rozmaitymi mitologiami nie było jednak w stanie trwale wypełnić duchowej pustki.
Już wiesz
1) Wyszukaj w dostępnych ci źródłach następujące dzieła sztuki:
Salvador Dali, Ukrzyżowanie (1954), Chrystus św. Jana od Krzyża (1951),
Andy Warhol, Christ $9,98 (1985–86),
Andy Warhol i Jean Michel Basiquiat, Ten Punching Bags (Last Supper), 1985–1986.
W jaki sposób została ukazana na nich tematyka sakralna?
Na czym polega połączenie sacrum i profanum w tych dziełach?
Granice, których nie powinien przekraczać artysta… Omów je na podstawie jednego
z zaproponowanych dzieł sztuki współczesnej.
2) Przeczytaj wiersz Charles’a Baudelaire’a Spleen. Wyobraź sobie świat zaprezentowany
przez francuskiego poetę.

Spleen

“

Charles Baudelaire

Spleen (LXXVIII)
Kiedy niebo, jak ciężka z ołowiu pokrywa,
Miażdży umysł złej nudzie wydany na łup,
Gdy spoza chmur zasłony szare światło spływa,
Światło dnia smutniejszego niźli nocy grób;
Kiedy ziemia w wilgotne zmienia się więzienie,
Skąd ucieka nadzieja, ten płochliwy stwór,
Jak nietoperz, gdy głową tłukąc o sklepienie,
Rozbija się bezradnie o spleśniały mur;
Gdy deszcz robi ze świata olbrzymi kryminał
I kraty naśladuje gęstwa wodnych smug,
I w mym mózgu swe lepkie sieci porozpinał
Lud oślizgłych pająków – najwstrętniejszy wróg;
Dzwony nagle z wściekłością dziką się rozdzwonią,
Śląc do nieba rozpaczą szalejący głos
Jak duchy potępieńców, co od światła stronią
I nocami się skarżą na swój straszny los.
A w duszy mej pogrzeby bez orkiestr się wloką,
W martwej ciszy – nadziei tylko słychać jęk,
Na łbie zaś mym schylonym, w triumﬁe, wysoko,
Czarny sztandar zatyka groźny tyran – Lęk.
Charles Baudelaire, Spleen (LXXVIII), [w:] tegoż, Kwiaty zła, tłum. Bolesław Wieniawa Długoszowski, Kraków 1990, s. 203.

Ćwiczenie 1.1
Wyjaśnij tytuł wiersza. Wyszukaj polskie odpowiedniki wyrazu spleen. Ułóż z nimi trzy rodzaje
zdań złożonych podrzędnie.
Ćwiczenie 1.2
Nazwij uczucia towarzyszące odbiorcy przy lekturze wiersza Charles’a Baudelaire’a Spleen.
Ćwiczenie 1.3
Opisz świat przedstawiony w wierszu przez poetę.
Ćwiczenie 1.4
Wymień ﬁzyczne i uczuciowe doznania, jakie towarzyszą czł
owiekowi znajdującemu się w świecie opisanym w wierszu.
Ćwiczenie 2
Czy możliwa jest zmiana sytuacji osoby mówiącej w wierszu? Odpowiedź uzasadnij.
Ćwiczenie 3
Z którymi młodopolskimi wierszami poznanymi do tej pory kojarzy ci się utwór Charles’a
Baudelaire’a? Wyjaśnij, na czym polega to podobieństwo.

Próżnia
Stanisław Korab-Brzozowski
1876–1901

Polski poeta i tłumacz, jeden z ważniejszych przedstawicieli polskiego dekadentyzmu.
Współpracował z czasopismem „Chimera”, tłumaczył utwory Charles’a Baudelaire’a, Paula
Verlaine’a i Maurice'a Maeterlincka. W 1901 roku popełnił samobójstwo. Jego wiersze
zebrano pośmiertnie w tomie Nim serce ucichło.
Utwór Próżnia pochodzi z tomu poetyckiego zatytułowanego Nim serce ucichło. Wiersz
wpisuje się w postawę dekadencką, pełną pesymizmu, znużenia i beznadziei, typową dla
poety. Próżnia ponadto porusza temat młodopolskiego interpretowania sacrum.

“

Stanisław Korab-Brzozowski

Próżnia
Drzewo samotne, obnażone,
Podnosi chude swe ramiona,
Rozpaczy hymny śle chropawe
Do stalowego nieba próżni.
Pod drzewem stoi krzyż zmurszały,
Na nim rozpięty Chrystus kona,
Wznosząc swe oczy beznadziejne
Do stalowego nieba próżni.
Pod krzyżem dusza ma cierpiąca
Z otchłani czarnej swej nicości
Wznosi pragnienia obłąkane
Do stalowego nieba próżni.
Stanisław Korab-Brzozowski, Próżnia, [w:] tegoż, Nim serce ucichło, Warszawa 1910, s. 5.

Ćwiczenie 4.1
Ćwiczenie 4.2
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4.3
Scharakteryzuj każdego z trzech bohaterów wiersza. Co ich łączy? Opisz wygląd i to, co się
z nimi dzieje.

Ćwiczenie 4.4
Zinterpretuj w wierszu drzewo, Chrystusa na krzyżu i ludzką duszę. Na czym polega przenośne
znaczenie tych poetyckich obrazów?
Ćwiczenie 4.5
Wyjaśnij, jaką funkcję pełni kolejność obrazów poetyckich zastosowanych w wierszu.
Ćwiczenie 4.6
Zinterpretuj metaforę: „stalowego nieba próżnia”.
Ćwiczenie 4.7
Określ, jakie zagadnienie pominięte w Spleenie pojawia się w Próżni.

Symbol

“

Symbol
Noc na wód cichym bezbrzeżnym pustkowiu.
Przez nieruchome ciemnych wód tumany
na fale księżyc prześwieca miedziany
wśród gwiazd, o blasku przygasłym ołowiu.
Wiatr, świszcząc głucho, jak w gęstym sitowiu,
pełza po wody powierzchni rozchwianej,
i, zda się, wlecze senne oceany
ku nagich, skalnych wybrzeży wezgłowiu.
Na głębi głuchej, ciemnej i bezkresnej,
w mglistym księżyca blasku się kołysze

krzyż – na nim Chrystus rozpięty bolesny.
Gdzieś w nieskończoność, w nieprzebraną ciszę,
w niezmierną pustkę, płynie przez odmęty
krzyż – na nim Chrystus bolesny rozpięty...
Symbol, [w:] Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Poezje, Warszawa 1980, s. 398.

Ćwiczenie 5.1
Opisz krajobraz w wierszu Kazimierza Przerwy-Tetmajera.
Ćwiczenie 5.2
Ćwiczenie 5.3
Dopasuj epitety do rzeczowników.
wybrzeża

nieruchome

blask gwiazd

ciemne

tumany wód

senne

głębia

głucha, ciemna, bezkresna

oceany

nieprzebrana

wody

bolesny, rozpięty

księżyc, blask księżyca

miedziany, mglisty

pustkowie

niezmierna

pustka

nagie, skalne

wiatr

świszczący głucho

cisza

przygasły, ołowiany

Chrystus

ciche, bezbrzeżne

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5.4
Określ, jakie emocje wywołuje świat przestawiony wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Jak
w takim otoczeniu mógłby czuć się człowiek?
Ćwiczenie 5.5
Opisz nastrój obrazu Arnolda Böcklina Ruiny nad morzem. W jaki sposób odpowiada on
wierszowi Kazimierza Przerwy-Tetmajera?

Arnold Böcklin: Ruiny nad morzem
Arnold Böcklin: Ruiny nad morzem, licencja: CC 0

Ćwiczenie 6.1
Wskaż, w którym miejscu obrazu Böcklina można by umieścić postać Chrystusa opisaną przez
Przerwę-Tetmajera.
Ćwiczenie 6.2
Ustal, co symbolizuje Chrystus umierający na krzyżu i jaką funkcję pełni w wierszu Symbol.

Ćwiczenie 6.3
Określ, jaka wizja świata, Boga i człowieka wyłania się z utworu Kazimierza
Przerwy-Tetmajera. Porównaj swoje wnioski z wyciągniętymi po przeanalizowaniu wiersza
Stanisława Korab-Brzozowskiego Próżnia.

Sztuka współczesna
Sztuka współczesna często nawiązuje do sfery sacrum. Twórcy niezmiennie zastanawiają
się nad obecnością Boga i religii w świecie, a wiele ich dzieł ma niekonwencjonalny
i kontrowersyjny charakter. Artyści wykorzystujący w swych pracach symbolikę religijną
zachęcają do rozważań nad egzystencjalną sytuacją człowieka – jego szczęściem,
zagubieniem czy osamotnieniem.
Obraz hiszpańskiego surrealisty Salvadora Dali Chrystus św. Jana od Krzyża namalowany
w 1951 roku, wywołuje ogromne wrażenie. Przyczyniają się do tego jego rozmiary (205 x 116
cm), jak i niespotykana wcześniej perspektywa przedstawienia Chrystusa rozpiętego na
krzyżu. Artysta czerpał inspirację z „kosmicznego snu”, który przyśnił mu się w 1950 roku,
jak i z szesnastowiecznego rysunku hiszpańskiego mnicha Jana od Krzyża.

Christ $9,98 jednego z głównych przedstawicieli pop‐artu - Andy’ego Warhola - powstał
w latach 1985–86, niedługo przed śmiercią artysty. Warhol, znany z szukania tematów do
swej twórczości w nierzadko zaskakujących elementach codzienności (czego przykładem
są chociażby obrazy przedstawiające puszki zupy Campbell’s), tym razem wykorzystał
motyw ﬁgurki Chrystusa, którą przerysował, wraz z ceną, z jednej z gazet.
Stworzona przez Andy’ego Warhola i amerykańskiego artystę Jean‐Michela Basiquata
instalacja Ten Punching Bags (Last Supper) [Dziesięć worków bokserskich (Ostatnia

Wieczerza)] to dziesięć treningowych worków bokserskich z namalowanymi na nich
farbami akrylowymi i olejnymi podobiznami Chrystusa. Dzieło to ma związek z datowanym
na 1986 rok żywym zainteresowaniem Warhola obrazem Leonarda da Vinci Ostatnia
Wieczerza, którego centralna postać została zwielokrotniona w Ten Punching Bags.
W momencie powstania instalacji Warhol i Basiquat uprawiali boks.

Ćwiczenie 7.1
Obejrzyjcie podczas lekcji dzieła sztuki
przygotowane wcześniej. Ustalcie, które z nich
i dlaczego korespondują z Próżnią Stanisława
Korab-Brzozowskiego i Symbolem Kazimierza
Przerwy-Tetmajera.
Ćwiczenie 7.2
Przyjrzyj się witrażowi Bóg Ojciec
zaprojektowanemu przez Stanisława
Wyspiańskiego i opisz wizerunek Boga na nim
Witraż: Bóg Ojciec, autor: Stanisław Wyspiański

ukazany.

Lestat (Jan Mehlich), Witraż: Bóg Ojciec, autor: Stanisław
Wyspiański, licencja: CC BY-SA 3.0

Uzupełnij

Ćwiczenie 7.3
Zastanów się i powiedz, czy nawiązania do postaci ukrzyżowanego Chrystusa pojawiające się
w dziełach Warhola i Basiquata są dopuszczalne, czy też mogą obrażać uczucia religijne.
Ćwiczenie 7.4
Zapisz reﬂeksje dotyczące relacji Bóg - człowiek, pojawiające się po analizie dzieł Warhola
i Basiquata.

Uzupełnij

Zadaniowo
Ćwiczenie 8.1
Wyszukaj inne przykłady dzieł sztuki współczesnej bądź tworów kultury popularnej (teledyski,
komiksy, ﬁlmy, kampanie modowe, itp.) wykorzystujących motywy religijne.
Ćwiczenie 8.2
Porównaj stosunek człowieka do sacrum współcześnie i na przełomie XIX i XX wieku. Jakie
widzisz podobieństwa, a jakie - różnice?
Ćwiczenie 8.3
Zastanów się, w jaki sposób człowiek współczesny wypełnia duchową pustkę.
Ćwiczenie 8.4
Stwórz mapę myśli dotyczącą młodopolskiego rozumienia sacrum.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Sztuka umierania – wołanie do śmierci

Ogród śmierci
Hugo Simberg, Ogród śmierci, 1896, olej na płótnie, domena publiczna

Śmierć stanowi jedną z największych zagadek ludzkiej egzystencji. Stosunek do niej
zmieniał się na przestrzeni epok. Wywołuje ona uczucia przerażenia, niepokoju, lęku
trudnego do sprecyzowania. Dla jednych stanowiła kres istnienia, dla drugich - moment
przejścia do innego świata lub wcielenia. Próbowano ją oswajać, personiﬁkować, zrozumieć.
Dekadenci, znużeni życiem, widzieli w niej wyzwolenie, ukojenie bólu istnienia.
Zafascynowani jej fenomenem, z nadzieją i zniecierpliwieniem oczekiwali kresu swojego
życia lub teatralnie sami je kończyli,z wiarą, że jest to jedyna możliwość ucieczki od
wszechobecnego cierpienia.
Już wiesz
1) Na podstawie poznanych już dzieł literackich i plastycznych scharakteryzuj wizerunek
śmierci w różnych epokach. Zapisz cechy jej wyglądu i atrybuty.
2) Przypomnij znaczenie wyrażeń: memento mori, danse macabre, non omnis moriar.
Już wiesz
1) Poszukaj fotograﬁi In Voluptas Mors, wykonanej przez Salvadora Dalego i Philippe'a
Halsmana w 1951 roku.

2) Odnajdź inne wizerunki śmierci stworzone przez współczesnych artystów (takich jak
Damien Hirst, Marina Abramović, Katarzyna Kozyra).

Wokół śmierci
Ćwiczenie 1.1
Jakimi sposobami artysta wyraża sens umierania w swoim dziele? Zanalizuj przykład wybrany
przez siebie.
Ćwiczenie 1.2
Wyjaśnij, która epoka literacka przejawiała szczególne zainteresowanie tematem śmierci.
W jaki sposób postrzegano to zagadnienie?
Ćwiczenie 1.3
Przypomnij cechy wyglądu Śmierci z Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią. Jak reagujemy
dziś na taki wizerunek? Jakie emocje wzbudzał wieki temu?
Ćwiczenie 1.4
Przypomnij sobie, kim był Tanatos. Wymień cechy wyglądu tej postaci.
Ćwiczenie 1.5
Określ, czy młodopolska śmierć była mężczyzną, czy - kobietą. Uzasadnij swoją odpowiedź.

Ćwiczenie 1.6
Opisz wizerunek śmierci przedstawiony na obrazie Śmierć i grabarz Carlosa Schwabego.

Uzupełnij

Carlos Schwabe, Śmierć i grabarz
Carlos Schwabe, Śmierć i grabarz, Luwr, licencja: CC 0

O przyjdź!
Wiersz O przyjdź! pochodzi z wydanego pośmiertnie w 1910 roku tomu poetyckiego Nim

serce ucichło Stanisława Korab‐Brzozowskiego.
W 1901 roku poeta popełnił samobójstwo. Jego przyczyną była prawdopodobnie
niespełniona miłość do młodopolskiej femme fatale, żony Stanisława Przybyszewskiego –
Dagny. Można o tym przeczytać w Reﬂektorem w mrok Tadeusza Boya‐Żeleńskiego. Poeta
starannie zaplanował i wyreżyserował swoje samobójstwo.

“

Stanisław Korab-Brzozowski

O przyjdź!
O przyjdź!
O przyjdź, jesienią –
Wdziej szatę lekką, białą, zwiewną,
Pajęczą;
Rzuć na hebanowe swoje włosy
Perły rosy
Lśniące zimnych barw
Tęczą.
O przyjdź, jesienią –
Owiana skargą tęskną, rzewną
Żurawi,
W dal płynących szarą niebios tonią,
Tchnąca wonią
Kwiatów, które mróz
Krwawi.
O przyjdź, jesienią –
W chwilę zmierzchu senną, niepewną –
I dłonie
Swe przejrzyste, miękkie, woniejące
Na cierpiące
Połóż mi skronie –
O Śmierci! …
Stanisław Korab-Brzozowski, O przyjdź!, [w:] tegoż, Nim serce ucichło, Warszawa 1910, s. 1–2.

Ćwiczenie 2.1
Przeczytaj raz jeszcze wiersz Korab-Brzozowskiego, ale
zakryj ostatni wers. Jaki charakter ma wówczas ten utwór?
Powiedz, do kogo i w jakiej sytuacji mógłby być
skierowany.

Ćwiczenie 2.2
Określ, co zmienia się w postrzeganiu sytuacji lirycznej po
przeczytaniu ostatniego wersu. Jakie reakcje wzbudza on
w czytelniku?
Ćwiczenie 2.3
Scharakteryzuj Śmierć w wierszu Stanisława
Koraba-Brzozowskiego.
Ćwiczenie 2.4
Wymień i zinterpretuj elementy tworzące nastrój
towarzyszący pojawieniu się Śmierci.

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.5
Wyjaśnij, jaką rolę ma odegrać wyczekiwana
postać. Jaką funkcję pełni takie wyobrażenie?
Ćwiczenie 2.6
Obejrzyj trzy obrazy powstałe na przełomie
XIX i XX wieku. Wskaż ten, który najlepiej
koresponduje z wierszem O przyjdź!.
Uzasadnij swój wybór.

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Ogród śmierci
Hugo Simberg, Ogród śmierci, 1896, olej na płótnie, domena
publiczna

Moją tęsknotą wywołana…

Zygmunt Różycki
autor nieznany, Zygmunt Różycki, licencja: CC 0

Zygmunt Różycki
1883–1930

Poeta młodopolski. Pracował w biurze zarządu Kolei Nadwiślańskiej, a po wojnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Kilka jego wierszy zaadaptowano jako piosenki.

“

Moją tęsknotą wywołana...
Moją tęsknotą wywołana…
Z oparów sennych tyś powstała
Taka srebrzysta, taka biała,
Taka promienna i powiewna,
Gdyby zaklęta w snach królewna…
Takie podobne miałaś oczy
Do zwierciadlanych wód przezroczy,
Takie świetliste miałaś dłonie,
Księżyc całował twoje skronie…

I uciszyłaś mego ducha,
Którym miotała boleść głucha…
Stanęłaś przy mnie nieskalana,
Moją tęsknotą wywołana…
Moją tęsknotą wywołana..., [w:] Zygmunt Różycki, Tęsknota, Warszawa 1902, s. 10.

Ćwiczenie 3.1
Znajdź w wierszu fragmenty, które wskazują na podobieństwo postaci kobiecych
wykreowanych przez Stanisława Korab-Brzozowskiego i Zygmunta Różyckiego. Wypisz cechy
kobiety, o której jest mowa w wierszu Różyckiego.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3.2
Napisz, kiedy kochanka odwiedza postać mówiącą. Jaka jest rola kobiety?

Uzupełnij

Ćwiczenie 3.3
Czy bohaterka wiersza Różyckiego jest - jak u Korab-Brzozowskiego - uosobieniem śmierci?
Jak można interpretować informację, że powstała z „oparów sennych”?
Ćwiczenie 3.4
Określ, jak w kontekście wiersza Stanisława Korab-Brzozowskiego O przyjdź! można
postrzegać utwór Zygmunta Różyckiego Moją tęsknotą wywołana....

Marność
Jednym z symboli śmierci najczęściej pojawiających się w sztuce jest ludzka czaszka. Artyści
używali go także jako pretekstu do mówienia o życiu i rozmaitych problemach ludzkiej
egzystencji. Przypomnij sobie chociażby szekspirowską czaszkę Yoricka.

Charles Allan Gilbert, All is Vanity (Wszystko marność)
Aavindraa, Charles Allan Gilbert, All is Vanity (Wszystko marność), licencja: CC 0

Na przełomie XIX i XX wieku popularne było tworzenie wizualnych iluzji, czyli ilustracji,
które po dokładnym obejrzeniu odsłaniały „drugie ujęcie tego samego tematu. Elementy
pojawiające się na nich składały się na kolejny, zaskakujący i często przerażający obrazek.
Był nim nierzadko wizerunek czaszki, mający przypominać ludziom o marności życia
w obliczu nieuniknionej śmierci.
Jednym z najsłynniejszych tego typu rysunków było dzieło amerykańskiego ilustratora
Charlesa Allana Gilberta zatytułowane All is Vanity (Wszystko jest marnością). Przedstawia
ono kobietę siedzącą przy toaletce i podziwiającą swą urodę w wielkim lustrze. Kiedy
spojrzymy na graﬁkę z pewnej odległości, naszym oczom ukazuje się wielka trupia czaszka,
będąca graﬁcznym wyobrażeniem łacińskiej sentencji memento mori. Wszystko zatem - jak
głosi tytuł ilustracji - jest marnością. Młodość i ﬁzyczne piękno przeminą, a cień śmierci
towarzyszy człowiekowi podczas całej jego egzystencji.

Ćwiczenie 4
Ustal, w jaki sposób dwudziestowieczni twórcy nawiązują do wcześniejszych wyobrażeń
śmierci.

Zadaniowo
Ćwiczenie 5
Przygotuj pisemną wypowiedź argumentacyjną na temat: Oblicza śmierci. Omów w niej
funkcjonowanie formuły memento mori w tekstach kultury dawnej i współczesnej.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6.1
Napisz interpretację obrazu Jacka Malczewskiego Śmierć (1902).

Jacek Malczewski - Śmierć
MNW Cyfrowe, Jacek Malczewski - Śmierć, olej na półtnie, Muzeum Narodowe w Warszawie, licencja: CC 0

Uzupełnij

Ćwiczenie 6.2
Scharakteryzuj przedstawione osoby.
Ćwiczenie 6.3
Odczytaj symbolikę obrazu.
Ćwiczenie 6.4
Wyjaśnij, w jaki sposób obraz koresponduje z wierszem O przyjdź! Stanisława
Korab-Brzozowskiego.

Ćwiczenie 7
Przygotuj 15-minutową wypowiedź na temat obecności motywu śmierci w literaturze i sztuce
Młodej Polski. Skorzystaj z materiałów zawartych w podręczników oraz innych dostępnych ci
źródeł.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Sztuka miłości w Młodej Polsce

Pocałunek
fot.: Ad Meskens, Auguste Rodin, Pocałunek, licencja: CC BY-SA 3.0

Dla dekadentów znużonych życiem miłość była sposobem na uśmierzenie egzystencjalnego
bólu. Dawała możliwość zapomnienia o nędzy i absurdzie istnienia. Erotyczne uniesienie
dostarczało ekstatycznych wrażeń. Niestety, te kojące, a jednocześnie pobudzające twórczo
doznania były przelotne i krótkotrwałe. Chwilowa rozkosz, zaraz po tym jak przeminęła,
obnażała ludzką niedolę, dawała poczucie niedosytu i wiecznego niespełnienia.
Już wiesz
1) Wyszukaj w dowolnym źródle i obejrzyj ﬁlm Pocałunek (1963), reż. Andy Warhol.

O miłości...
Ćwiczenie 1.1
Przypomnij, w jaki sposób twórcy wcześniejszych epok pisali o miłości.

Ćwiczenie 1.2
Wyjaśnij, na czym polegał ideał miłości romantycznej.
Ćwiczenie 2.1
Obejrzyj obraz Szał uniesień Wacława Podkowińskiego.
Ćwiczenie 2.2
Opisz, co widzisz na obrazie. Co szczególnie zwróciło twoją uwagę?

Uzupełnij

Ćwiczenie 2.3
Zinterpretuj tytuł dzieła.
Ćwiczenie 2.4
Określ, jakie emocje wzbudza w tobie ten obraz. Czy jest on kontrowersyjny?
Ćwiczenie 2.5
Płótno Podkowińskiego w momencie swego powstania zostało okrzyknięte skandalem.
Wyjaśnij powody takiego odbioru obrazu.

Ćwiczenie 3
Które spostrzeżenie o obrazie Władysława Podkowińskiego Szał uniesień jest zgodne z jego
wymową?



Harmonijna, spokojna kompozycja.



Nagość jako symbol czystości.



Cielesność jako zwyczajność.



Silna ekspresja, wrażenie ruchu.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Usta ku twym ustom...
Miłość, kobieta, przenikanie się sfery cielesnej i duchowej to tematy funkcjonujące w poezji
Kazimierza Przerwy‐Tetmajera. Jego erotyki szybko znalazły liczne grono odbiorców.

Zakochani czytali je z rumieńcem wstydu, wpisywali do pamiętników i cytowali w listach.
Wiersze wykraczały poza konwencję: przedstawiały nie tylko romantyczny, uduchowiony
aspekt miłości, lecz także jej wymiar ﬁzyczny, zmysłowy. Tetmajer w swoich utworach
wielbił kobiece ciało, delikatnie, a jednocześnie bardzo odważnie opowiadał o miłosnym
uniesieniu, które było jednym ze sposobów na ukojenie egzystencjalnego bólu.

“

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Ja, kiedy usta ku twym ustom chylę...
Ja, kiedy usta ku twym ustom chylę
Nie samych zmysłów szukam upojenia,
Ja chcę, by myśl ma omdlała na chwilę,
Chcę czuć najwyższą rozkosz – zapomnienia...
Namiętny uścisk zmysły moje strudził – –
Czemu ty patrzysz z twarzą tak wylękłą?
Mnie tylko żal jest, żem się już obudził,
I że mi serce przed chwilą nie pękło.
Błogosławiona śmierć, gdy się posiada
Czego się pragnie nad wszystko goręcej,
Nim twarz przesytu pojawi się blada,
Nim się zażąda i znowu i więcej...
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Ja, kiedy usta ku twym ustom chylę..., [w:] tegoż, Poezye, Kraków 1891, s. 55–56.

Ćwiczenie 4.1
Nazwij typ liryki, do której należy wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera Ja, kiedy usta ku twym
ustom chylę…
Ćwiczenie 4.2
Określ sytuację liryczną utworu.
Ćwiczenie 4.3
Scharakteryzuj postać mówiącą w wierszu.

Ćwiczenie 4.4
Do kogo osoba mówiąca kieruje swój monolog? W odpowiedzi zacytuj odpowiedni fragment
wiersza.
Ćwiczenie 4.5
Wyjaśnij, do jakiego rodzaju miłości nawiązuje postać mówiąca.
Ćwiczenie 4.6
Określ, czym według Kazimierza Przerwy-Tetmajera jest miłość.
Ćwiczenie 4.7
Wyjaśnij, jak taki wizerunek miłości łączy się z postawą dekadencką.
Ćwiczenie 4.8
Do jakiego prądu ﬁlozoﬁcznego z przełomu XIX i XX wieku nawiązuje Kazimierz
Przerwa-Tetmajer w wierszu? Uzasadnij swój wybór.

Pocałunek

Ćwiczenie 5
Napisz interpretację obrazu Gustava Klimta Pocałunek.

Pocałunek
Gustaw Klimt, Pocałunek, olej na półtnie, Galeria Austriacka Belvedere, licencja: CC 0

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Wyjaśnij, analizując wymowę obrazu, dlaczego dzieło Gustava Klimta jest uznawane za jedno
z najsłynniejszych dzieł XX wieku.
Ćwiczenie 7.1
Wyjaśnij, na czym polega równorzędność postaci na obrazie.

Ćwiczenie 7.2
Miłosne zauroczenie… Wypisz w tabeli spostrzeżenia dotyczące bogactwa emocjonalnego
i symbolicznych odniesień kulturowych.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7.3
Opisz technikę malarska Gustava Klimta i uzasadnij, że ma ona związek z secesją.

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Na czym polega uniwersalizm obrazu Pocałunek Gustava Klimta?

Mów do mnie jeszcze...
Ćwiczenie 9
Wyszukaj w dowolnym źródle i wysłuchaj piosenki Czesława Niemena Mów do mnie jeszcze...
.

“

Mów do mnie jeszcze...
XXXV (z cyklu Preludya)
Mów do mnie jeszcze... Za taką rozmową
tęskniłem lata... Każde twoje słowo
słodkie w mym sercu wywołuje dreszcze –
mów do mnie jeszcze...

Mów do mnie jeszcze... Ludzie nas nie słyszą,
słowa twe dziwnie poją i kołyszą,
jak kwiatem, każdym słowem twym się pieszczę
mów do mnie jeszcze...
Mów do mnie jeszcze..., [w:] Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Poezje, t. 2, Kraków 1891.

Ćwiczenie 10.1
Określ sytuację liryczną wiersza Mów do mnie jeszcze...
Ćwiczenie 10.2
Omów budowę utworu. W jaki sposób wpływa ona na odbiór wiersza?
Ćwiczenie 10.3
Co stanowi dominantę kompozycyjną wiersza?
Ćwiczenie 10.4
Jaką funkcję pełnią zastosowane w wierszu znaki interpunkcyjne?
Ćwiczenie 10.5
Opisz sytuację komunikacyjną wykorzystaną w wierszu.
Ćwiczenie 10.6
Na podstawie tekstu omów funkcje i znaczenie używanych słów w różnych okolicznościach
towarzyszących rozmowom.
Ćwiczenie 10.7
Udowodnij, że w wierszu dominuje funkcja stanowiąca języka.

Ćwiczenie 10.8
Wypisz z wiersza porównanie i personiﬁkację. Jaką funkcję w tekście pełnią te środki wyrazu?

Uzupełnij

Pocałunki
Miłość to temat nieprzerwanie inspirujący artystów. Jej przedstawienia nierzadko są
banalne i schematyczne, zdarzają się jednak i takie, które zachwycają, wzruszają czy
skłaniają do reﬂeksji. Dzieła przełomu XIX i XX wieku eksponujące zmysłowy aspekt miłości
otworzyły drogę późniejszym twórcom poruszającym ten temat.

Pocałunek
Auguste Rodin, Pocałunek, Kolekcja prywatna, licencja: CC 0

Auguste Rodin 1840-1917
Francuski rzeźbiarz łączący w swoich pracach elementy symbolizmu i impresjonizmu.
Stworzona około 1882 roku rzeźba Pocałunek przedstawiała Paolo i Francescę – bohaterów

Boskiej komedii Dantego. Dzieło początkowo nosiło tytuł Francesca da Rimini. Odsłonięto je
w 1898 roku. Rzeźba wzbudziła wielki zachwyt, choć nie brakowało też głosów krytyki,
zarzucających Rodinowi zbyt śmiałe przedstawienie miłosnej relacji.
Ćwiczenie 11
Wyszukaj w dowolnym źródle i obejrzyj ﬁlm Pocałunek Andy'ego Warhola.

Pocałunek to trwający 50 minut eksperymentalny ﬁlm Andy'ego Warhola, stworzony w 1963
roku. Był on jednym z pierwszych ﬁlmów nakręconych w kultowej pracowni artysty –
nowojorskiej Fabryce. Warhol pokazuje w nim tylko całujące się pary, z których każda
widoczna jest na ekranie przez trzy i pół minuty.
Ćwiczenie 12.1
Opisz rzeźbę Auguste’a Rodina.

Uzupełnij

Ćwiczenie 12.2
Wyjaśnij, w jaki sposób artysta przedstawia związek dwojga osób.
Ćwiczenie 12.3
Napisz, na co artysta zwraca szczególną uwagę.

Uzupełnij

Ćwiczenie 12.4
Przygotuj wypowiedź argumentacyjną na temat: „Wizerunek miłości w sztuce na przestrzeni
wieków. Przywołaj odpowiednie przykłady”.

Zadaniowo
Ćwiczenie 13
Przygotuj głos w dyskusji o tym, co spowodowało, że na przełomie XIX i XX wieku zmienił się
sposób ukazywania cielesności w dziełach literackich i z należących do innych dziedzin sztuki.
Ćwiczenie 14
Dokonaj analizy porównawczej utworów Ja, kiedy usta… Kazimierza Przerwy-Tetmajera
i O przyjdź! Stanisława Korab-Brzozowskiego. W jaki sposób oba wiersze sobie odpowiadają?
Ćwiczenie 15
Napisz rozprawkę interpretacyjną.
Zinterpretuj wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera Lubię, kiedy kobieta…. Postaw tezę
interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

“

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Lubię, kiedy kobieta…
Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu,
kiedy w lubieżnem zwisa przez ramię przegięciu,
gdy jej oczy zachodzą mgłą, twarz cała blednie,
i wargi się wilgotne rozchylą bezwiednie.
Lubię, kiedy ją rozkosz i żądza oniemi,
gdy wpija się w ramiona palcami drżącemi,

gdy krótkim, urywanym oddycha oddechem
i oddaje się cała z mdlejącym uśmiechem.
I lubię ten wstyd, co się kobiecie zabrania
przyznać, że czuje rozkosz, że moc pożądania
zwalcza ją, a sycenie żądzy oszalenia,
gdy szuka ust, a lęka się słów i spojrzenia.
Lubię to – i tę chwilę lubię, gdy koło mnie
wyczerpana, zmęczona leży nieprzytomnie,
a myśl moja już od niej wybiega skrzydlata
w nieskończone przestrzenie nieziemskiego świata.
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Lubię, kiedy kobieta…, [w:] Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Poezje. Wydanie zbiorowe., t. 1,
Warszawa 1923, s. 203.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Miłosne zatracenie

Taniec Salome
Maurycy Go lieb, Taniec Salome, domena publiczna

Kobieta fatalna (fr. femme fatale) – piękna uwodzicielka, doprowadzająca mężczyzn do
zguby, to postać niebywale popularna w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku.
Twórcy zafascynowani jej urokiem często szukali inspiracji w Biblii, aby na nowo
przedstawić losy kobiet ukazanych w Piśmie Świętym - Ewy, Dalili, Judyty czy Salome. To
właśnie ta ostatnia stała się niekwestionowaną muzą artystów, którzy pod jej wpływem snuli
reﬂeksje nad naturą miłości, zła, ludzkich namiętności i słabości.
Już wiesz
1) Przeczytaj fragment Ewangelii wg św. Marka (6,17–29), dotyczący dziejów męczeńskiej
śmierci Jana Chrzciciela.
Już wiesz
2) Przeczytaj dramat Oscara Wilde'a zatytułowany Salome.

Salome

Ćwiczenie 1.1
Streść historię, którą przeczytałeś w Ewangelii

wg św. Marka.
Ćwiczenie 1.2
Omów, jak przedstawiono Salome, a jak - Jana
Taniec Salome

Chrzciciela.

Maurycy Go lieb, Taniec Salome, domena publiczna

Ćwiczenie 1.3
Wyjaśnij, kto jest najważniejszą postacią w tej opowieści. Dlaczego?
Ćwiczenie 1.4
Obejrzyj obraz Taniec Salome autorstwa renesansowego malarza Benozza Gozzolego.
Ćwiczenie 2
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3.1
Określ, co w dziele Benozza szczególnie zwróciło twoją uwagę.
Ćwiczenie 3.2
Oceń, czy obraz włoskiego artysty jest wierny przekazowi biblijnemu.

Ćwiczenie 3.3
Opisz postać i zachowanie Salome.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3.4
Obejrzyj namalowany w 1906 roku obraz Franza von Stucka Salome.
Wyjaśnij, co zmieniło się w przedstawieniu tytułowej bohaterki.

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Stwórz na nowo i opowiedz historię z Ewangelii wg św. Marka, inspirując się wizerunkiem
córki Herodiady z obrazu Franza von Stucka.

Salome Jana Kasprowicza
Salome (1899) to utwór wchodzący w skład Hymnów Jana Kasprowicza. Poeta inspirował się
biblijnym wątkiem męczeńskiej śmierci Jana Chrzciciela także w poemacie Chrystus (1890)
oraz w dramacie Uczta Herodiady (1905).
Motyw Salome w literaturze światowej był też tematem cyklu jego wykładów wygłaszanych
na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

“

Jan Kasprowicz

Salome (fragmenty)
O przyjdź!
O boski przyjdź proroku!
Salome ciebie woła z płomieniami w oku!
Na tę słoneczną miłości polanę,
pomiędzy żądz rozkwitłe czarodziejskie zioła
Salome cię woła!
O przyjdź!…
Salome, kłęby włosów rozwiawszy miedziane,
niby wieków pożaru krwawiące się łuny,
w złocistej harfy uderzyła struny
i śpiewa…
O przyjdź!…
O przyjdź, proroku blady!
Ogień żywy obleje twe liliowe skronie,
Ogień żywy na licuć przygasłym zapłonie
od mych gorących warg!
[…]
W królewskiej komnacie
kazałam służebnicom rozesłać kobierce,
utkane z miękkiej wełny owiec z Galaadu;
majestat ciężkich kotar otula me łoże,
moje łabędzie puchy!…
Ach! jak się trwożę!
[…]

Kazałam się namaścić maściami wonnemi,
a uśmiech ubezwładniał me rozwarte usta
w przeczuciu nieznanej pieszczoty,
gdy Jezabel, ta płocha, ta dziewczyna pusta,
namaszczająca me łono
i mleczną szyję mą,
szeptała mi do duszy, żem ja winne grono,
najwyborniejsze z gron!
[…]
Ach! przyjdź!…
Na oceany
niewyczerpanych żądz
rzuć swoich żagli płótna
i płyń!…
Ach! przyjdź!…
[…]
Jak twe źrenice, choć umarłe, płoną!
O ty kochanku mój!
O mój jedyny kochanku!
Rozpalę w alabastrach kosztowne oleje,
otoczę światłościami jedwabniste łoże,
z nocy dzień biały stworzę!
Niech tych światłości zdrój
oblewa naszą miłość, by lśniła jak zorze
konającego dnia!…
[…]
[…] O słodki, o wybrany, o jeden jedyny,
o na złocistej położony misie
w czerwieni krwi najdroższej, krwi najkosztowniejszej!
Któż mnie, kochanku,
o srebrnym budzi poranku,
że mogę twoje blade rozcałować lice,

że mogę wyczesywać z włosów krew zakrzepłą?!
Że mogę tą źrenicą, z rozkoszy oślepłą,
spoglądać w twe źrenice –
jak twe źrenice, choć umarłe, płoną!
Że mogę twe powieki rozwierać palcami,
tą ręką, którą krew twa przekosztowna plami,
i patrzeć w twoje źrenice –
jak twe źrenice, choć umarłe, płoną!
Jak one płoną ogromnie!
O moje wy służebne! przyjaciółki moje!
Na oścież otwierajcie pałacu podwoje!
Rozsuńcie nad posłaniem oponę czerwoną!
Kochanek zbliża się do mnie!
Uderzcie w lutnie i harfy!
Zatańczcie! niech radosny korowód się złoży!
Przy mnie kochanek mój!
Przy mnie jest prorok boży!
W tym wirze,
w którym ach! wszystek świat wiruje ze mną,
krew cieknie z misy, cieknie strugą ciemną!
[…]
A ty, o królu Herodzie,
życia i śmierci barbarzyński królu:
w taniec przed tobą pójdzie wstyd dziewiczy,
tylko mi pozwól wziąć
głowę bożego proroka!…
A wy, służebne! przyjaciółki moje!
Słuchajcie dźwięków mej harfy!
Zedrzyjcie ze mnie te szarfy!
niech padnie ta droga powłoka,
niech barbarzyński król życia i śmierci
moim się ciałem upije!
Niech go powali ten taniec

zapamiętałych żywiołów!
Niech wie, że chociam z popiołów
i popiołami żyję,
przy mnie jest prorok boży,
przy mnie kochanek mój!
[…]
Miso wybrana! o miso ty złota!
wieczysta struno mej harfy!…
Ach przyjdź, proroku, przyjdź!…
[…]
Jan Kasprowicz, Salome (fragmenty), [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1973, s. 167–183.

Ćwiczenie 5.1
Opisz sytuacje, w której znajduje się bohaterka tekstu.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5.2
Określ, co niezwykłego dostrzegasz w zachowaniu Salome.
Ćwiczenie 5.3
Opisz wygląd Salome i Jana Chrzciciela.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Na czym polega i jak została wyrażona tęsknota w wierszu?
Ćwiczenie 7
Przeanalizuj wszystkie epitety w tekście. Oceń ich poetyckie znaczenie i funkcjonalność
w mówieniu o miłości.
Ćwiczenie 8
Udowodnij, że poetycki obraz w cytowanym fragmencie wiersza łączy się z secesyjnym
obrazowaniem.
„O przyjdź!
O boski przyjdź proroku!
Salome ciebie woła z płomieniami w oku!
Na tę słoneczną miłości polanę,
pomiędzy żądz rozkwitłe czarodziejskie zioła
Salome cię woła!
O przyjdź!…
Salome, kłęby włosów rozwiawszy miedziane,
niby wieków pożaru krwawiące się łuny,
w złocistej harfy uderzyła struny
i śpiewa…
O przyjdź!…
O przyjdź, proroku blady!
Ogień żywy obleje twe liliowe skronie,
Ogień żywy na licuć przygasłym zapłonie
od mych gorących warg!”

Ćwiczenie 9
Przyporządkuj określenia do właściwej postaci.
SALOME

JAN CHRZCICIEL

mleczna szyja

gorące wargi

umarłe źrenice

blada twarz

krew we włosach
płomienie w oku
liliowe skronie
miedziane włosy

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10.1
Nazwij i scharakteryzuj emocje, jakie rządzą córką Herodiady.
Ćwiczenie 10.2
Powiedz, w jakich relacjach Salome pozostaje z Janem Chrzcicielem. Dlaczego?
Ćwiczenie 10.3
Porównaj utwór Jana Kasprowicza z tekstem biblijnym. Jaką ewolucję literacką przeszła
pasierbica Heroda Antypasa?
Ćwiczenie 10.4
Nazwij emocje, jakie wywołuje w tobie ten utwór.
Ćwiczenie 10.5
Scharakteryzuj wiersz pod względem zastosowanych środków stylistycznych. Nazwij je,
określ, jaką pełnią funkcję, i podaj przykłady.

I wiem, że dłonie krew mi Twoja splami

Kazimiera Zawistowska
Julo, Kazimiera Zawistowska, licencja: CC 0

Kazimiera Zawistowska 1870-1902
Poetka młodopolska. Zajmowała się tłumaczeniem wierszy francuskich i belgijskich
symbolistów, między innymi Charles’a Baudelaire’a czy Maurice’a Maeterlincka.
Publikowała, bez większego uznania, w czasopismach literackich. Tematem jej wierszy
bardzo często była nieszczęśliwa miłość. To dramatyczne uczucie stało się
prawdopodobnie przyczyną samobójczej śmierci poetki. Zawistowska podobno strzeliła
sobie prosto w serce.

“

Herodiada
Czy wiesz co rozkosz? Czy Cię nie poruszy
Szept bladych kwiatów w takie noce parne?
Pójdź!.. ja Ci włosy me rozplotę czarne,
Wężem pożądań wejdę do Twej duszy!
Płomiennym szeptem odemknę Twe uszy,
Podam Ci usta drżące i oﬁarne,

I ust Tych ogniem ciało Twe ogarnę
Aż pieszczot moich fala Cię ogłuszy!...
Pójdź!... ja rozkoszą śćmię Tobie Jehowę...
Zapomnisz, twarzą padłszy na me łono,
Pijąc źrenice me błyskawicowe...
Lecz pójdź!... bo czasem w oczach mi czerwono,
I z piekielnymi zmagam się widmami,
I wiem, że dłonie krew mi Twoja splami.
Herodiada, [w:] Kazimiera Zawistowska, W kręgu Salome i Astarte. Młodopolskie wiersze miłosne, oprac. Ireneusz Sikora,
Wrocław 1993, s. 51.

Ciekawostka
Kazimiera Zawistowska Herodiada
Mimo że wiersz nosi tytuł Herodiada, dotyczy Salome. Twórcy przełomu XIX i XX wieku
używali niekiedy tych imion wymiennie.
Ćwiczenie 11.1
Scharakteryzuj postać mówiąca w wierszu Kazimiery Zawistowskiej.
Ćwiczenie 11.2
Określ, do kogo postać mówiąca się zwraca. Zacytuj odpowiednie fragmenty tekstu.
Ćwiczenie 12.1
Ćwiczenie 12.2
Wypisz z tekstu odpowiednie epitety określające cechy wyglądu bohaterki.
włosy
usta
źrenice
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 12.3
Czy wygląd zewnętrzny Salome koresponduje z jej osobowością? Uzasadnij swoją odpowiedź.
Ćwiczenie 12.4
Wyjaśnij, co kieruje postępowaniem kobiety ukazanej w wierszu.
Ćwiczenie 12.5
Zinterpretuj metafory:
wąż pożądań
płomienny szept
ogień ust
piekielne widma
Wyjaśnij, jaką pełnią funkcję w wierszu.
Ułóż krótką historyjkę o dowolnym codziennym zdarzeniu i zastosuj w niej te metafory.
Pamiętaj o funkcjonalności tego zabiegu redakcyjnego.

Uzupełnij

Ćwiczenie 12.6
Określ, jaki typ obrazowania dominuje w wierszu.

Ćwiczenie 12.7
Powiedz, czy dostrzegasz coś wyjątkowego lub nowego w takim ujęciu uczucia między kobietą
a mężczyzną. Odpowiedź uzasadnij.
Ćwiczenie 12.8
Udowodnij, że wiersz Kazimiery Zawistowskiej jest monologiem silnie nacechowanym
emocjonalnie.

Femme fatale
Artyści, zafascynowani demonicznym pięknem i niewysłowionym okrucieństwem Salome,
kreują w swych dziełach wizerunek istoty zimnej i bezdusznej, której nie sposób się oprzeć.

Femme fatale to również popularny temat światowego kina. Szczególnie charakterystyczne
kreacje tego typu bohaterek pojawiały się w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX
wieku w ﬁlmach gangsterskich i należących do gatunku ﬁlm noir . Najsłynniejsze aktorki
wcielające się w role kobiet fatalnych to m.in. Rita Hayworth, Ava Gardner czy polska
gwiazda o międzynarodowej sławie – Pola Negri.

Kadr z ﬁlmu Dama z Szanghaju (1947) prezentujący
Ritę Hayworth
Columbia Pictures, Kadr z ﬁlmu Dama z Szanghaju (1947)
prezentujący Ritę Hayworth, licencja: CC 0

Kadr z ﬁlmu Zabójcy (1946) z Avą Gardner i Burtem
Lancasterem
Kadr z ﬁlmu Zabójcy (1946) z Avą Gardner i Burtem
Lancasterem, licencja: CC 0

Portret Poli Negri
Library of Congress, Portret Poli Negri, licencja: CC 0

Dla zainteresowanych
Wyszukaj w dowolnym źródle i obejrzyj ﬁlm Salome, 1923, reż. Charles Bryant.


Aubrey Beardsley, Pawia suknia
Dmitry Rozhkov, Aubrey Beardsley, Pawia suknia, licencja: CC 0

Jednym z najsłynniejszych utworów reinterpretujących dzieje biblijnej księżniczki jest

Salome Oscara Wilde’a. Irlandzki twórca napisał tę jednoaktówkę w 1891 roku po francusku.
Trzy lata później została wydana wersja anglojęzyczna, wspaniale zilustrowana przez
angielskiego rysownika Aubreya Beardsleya.
Dramat Wilde’a szybko stał się inspiracją dla innych artystów, którzy opisywali, malowali czy
ﬁlmowali dzieje pięknej córki Herodiady. Na szczególną uwagę zasługuje tu, pochodzący
z 1923 roku, niemy ﬁlm w reżyserii Charlesa Bryanta z Allą Nazimovą w roli głównej. Pełen
wyraﬁnowanych kostiumów i oryginalnej scenograﬁi, należy do prekursorskich ﬁlmów
amerykańskiego kina artystycznego.
Postać Salome, w jej Beardsleyowskim ujęciu, przedostała się również do kultury
popularnej, czego dowodem jest chociażby teledysk do piosenki Stand Inside Your Love
amerykańskiego zespołu Smashing Pumpkins.
Ćwiczenie 13.1
Obejrzyjcie wspólnie podczas lekcji ﬁlm Charlesa Bryanta zatytułowany Salome.
Ćwiczenie 13.2
Opisz wrażenia, jakie wywarł na tobie ﬁlm.

Ćwiczenie 13.3
Zastanów się i powiedz, czy jest to ﬁlm nowatorski. Zwróć uwagę na czas jego powstania.
Ćwiczenie 13.4
Bryant przedstawił w wersji ﬁlmowej jednoaktówkę Oskara Wilde’a. W jaki sposób irlandzki
pisarz zmodyﬁkował przekaz biblijny dotyczący męczeńskiej śmierci Jana Chrzciciela?
Ćwiczenie 13.5
Porównaj to ujęcie z poznanymi wcześniej poetyckimi interpretacjami Jana Kasprowicza
i Kazimiery Zawistowskiej. Omów podobieństwa i różnice.
Ćwiczenie 13.6
Wskaż, do którego fragmentu Salome Oskara Wilde’a nawiązuje każda z ilustracji Aubreya
Berdsleya.
Ćwiczenie 13.7
Omów sposób ukazania każdej z postaci. Zwróć szczególną uwagę na tytułową bohaterkę.
Ćwiczenie 13.8
Wskaż elementy, które powtarzają się w pracach angielskiego rysownika, a następnie wyjaśnij
ich symbolikę.

Zadaniowo

Ćwiczenie 14.1
Przygotuj ustną wypowiedź, w której przedstawisz ewolucję motywu Salome (od opowieści
biblijnej po teksty kultury XX wieku).
Ćwiczenie 14.2
Odpowiedz na pytanie, dlaczego motyw ten uległ przemianie? Co szczególnie fascynowało
artystów w postaci córki Herodiady?
Ćwiczenie 15
Na podstawie poznanych na lekcji tekstów kultury wymień cechy kobiety fatalnej.
Ćwiczenie 16
Wymień inne postacie (literackie, ﬁlmowe, historyczne itp.), które można określić mianem
femmes fatales.
Ćwiczenie 17
Napisz esej na temat: „Salome – femme fatale w twórczości przełomu XIX i XX wieku”.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Miłosne rozterki

Konrad Krzyżanowski, Portret Bronisławy Ostrowskiej
Electron, Konrad Krzyżanowski, Portret Bronisławy Ostrowskiej, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie, licencja: CC 0

Poetki Młodej Polski, wśród których wymienia się przede wszystkim: Marylę Wolską,
Kazimierę Zawistowską, Bronisławę Ostrowską oraz Marię Komornicką, to kobiety, które
w zdecydowany sposób zaznaczyły swą obecność w świecie literackim. Były wykształcone
i bardzo odważne w kwestii poetyckiego wyrażania uczuć. Ich twórczość okazała się pełna
kobiecej subtelności i wyjątkowej wrażliwości w postrzeganiu świata i skomplikowanych
relacji międzyludzkich.
Już wiesz
1) Na podstawie do symbolikę kwiatów maku.
2) Odwołaj się do wiedzy historycznej i przypomnij, czym była emancypacja kobiet.
Zgromadź informacje na temat przebiegu tego procesu aż do czasów współczesnych.

O maków purpurowych

Ćwiczenie 1.1
Wyjaśnij powody nielicznej obecności kobiet w kręgach artystycznych wcześniejszych epok.
Ćwiczenie 1.2
Podaj przyczyny pojawienia się kobiet tworzących i z powodzeniem publikujących swe utwory
w okresie Młodej Polski.

Gustaw Klimt, Pole maków
Gustaw Klimt, Pole maków, olej na płótnie, The Österreichische Galerie Belvedere, licencja: CC 0

“

Kazimiera Zawistowska

O maków purpurowych…
O maków purpurowych, kraśnych maków kwiecie!
O usta całowane, drogie usta twoje!
Złote życia na oścież otwarte podwoje,
Słońce! Słońce w upalnym rozgorzałym lecie!
Słońce! Słońce! I maków purpurowych kwiecie!
Pszennych łanów poszumy, pszczół grające roje!
I usta całowane, drogie usta twoje,
I na lipowych alejach kwietniane zamiecie!

Harfo wspomnień! twe struny z rdzy krwawych korali
Dłoń moja dziś otrząsa, ogrzewa, rozzłaca,
Lecz melodia ta dawna, słoneczna nie wraca,
Tylko motyw tęsknoty snuje się i żali...
A ścichłe, obumarłe jak cmentarni stróże
Więdną maki w królewskiej zszarpanej purpurze.
Kazimiera Zawistowska, O maków purpurowych…, [w:] tejże, Poezje, Lwów 1903, s. 5.

Ćwiczenie 2.1
Ćwiczenie 2.2
Wskaż gatunek literacki, jaki reprezentuje wiersz Kazimiery Zawistowskiej O maków
purpurowych… Omów budowę wiersza.


Sielankę



Fraszkę



Pieśń



Sonet
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Ćwiczenie 2.3
Określ typ liryki ze względu na temat utworu.
Ćwiczenie 2.4
Wyjaśnij, kto jest postacią mówiącą w wierszu.
Ćwiczenie 2.5
Wskaż adresata utworu. Przywołaj odpowiednie cytaty.

Ćwiczenie 2.6
Omów wrażenia wywoływane przez wizje ukazane w wierszu. Uzupełnij swą wypowiedź
odpowiednimi cytatami.
Ćwiczenie 2.7
Wyjaśnij powód, dla którego w pierwszym wersie pojawił się obraz maków.
Ćwiczenie 2.8
Scharakteryzuj wizerunek świata przedstawiony w pierwszych dwóch strofach.
Ćwiczenie 2.9
Scharakteryzuj obraz rzeczywistości zawarty w strofach trzeciej i czwartej. Jakie zmiany
nastąpiły w zaprezentowanym świecie?
Ćwiczenie 2.10
Określ ogólną wymowę utworu Kazimiery Zawistowskiej.
Ćwiczenie 2.11
Powiedz, czy wiersz wpisuje się w typowy dla Młodej Polski sposób obrazowania
i odczuwania. Swoją wypowiedź uzasadnij.

Ćwiczenie 2.12
Obejrzyj ilustrację do Kwiatów zła Charles’a Baudelaire’a stworzoną pr

Carlos Schwabe, Zniszczenie, ilustracja do Kwiatów zła Charlesa Baudelaire'a,
Carlos Schwabe, Zniszczenie, licencja: CC 0

Ćwiczenie 2.13
Powiedz, czy ten obraz mógłby stanowić ilustrację do wiersza Kazimiery Zawistowskiej

O maków purpurowych.... Odpowiedź uzasadnij

Fortepian się skarży i płacze

Konrad Krzyżanowski, Portret Bronisławy Ostrowskiej
Electron, Konrad Krzyżanowski, Portret Bronisławy Ostrowskiej, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie, licencja: CC
0

Bronisława Ostrowska (1881-1928)

Poetka młodopolska, tłumaczka poezji francuskiej i autorka książek dla dzieci. Swoje utwory
publikowała, używając czasem jednego z dwóch pseudonimów: Edma Mierz i Wojciech
Chełmski.

“

Bronisława Ostrowska

Fortepian skarży się i płacze
Fortepian się skarży i płacze
Spod miękkich, białych rąk...
Do nóg twoich rzucam mą miłość
I złudy i łzy i rozpacze
I białej róży pąk.
Odchodzę w me drogi tułacze,
W samotnej zorzy krąg...
Do nóg twoich rzucam mą miłość –
I nigdy cię już nie zobaczę.
Fortepian się skarży i płacze
Spod miękkich, białych rąk...
Bronisława Ostrowska, Fortepian skarży się i płacze, [w:] , W kręgu Salome i Astarte. Młodopolskie wiersze miłosne, oprac.
Ireneusz Sikora, Wrocław 1993, s. 117.

Ćwiczenie 3.1
Określ nastrój wiersza Bronisławy Ostrowskiej.
Ćwiczenie 3.2
Nazwij typ liryki reprezentowany przez wiersz.
Ćwiczenie 3.3
Scharakteryzuj postać mówiącą.
Ćwiczenie 3.4
Powiedz, w jakiej sytuacji się ona znajduje.
Ćwiczenie 3.5
Wskaż adresata utworu.
Ćwiczenie 3.6
Nazwij środek stylistyczny, jakiego poetka użyła przy opisie fortepianu.
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animizacja
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Ćwiczenie 3.7
Wyjaśnij, czemu służy zastosowanie tego zabiegu.

Ćwiczenie 3.8
Wskaż barwę, która trzykrotnie pojawia się w utworze, i ustal jej symbolikę.
Ćwiczenie 3.9
Określ ogólną wymowę wiersza.
Ćwiczenie 3.10
Powiedz, czy jest on typowy dla epoki, w której powstał. Uzasadnij swoją odpowiedź.
Ćwiczenie 3.11
Obejrzyj cztery obrazy powstałe na przełomie wieków i prezentujące kobiety siedzące przy
pianinie. Wybierz ten wizerunek, który najlepiej odpowiada wierszowi Bronisławy
Ostrowskiej. Wyjaśnij swój wybór.


Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Dziewczyna przy pianinie
Wizerunek kobiety siedzącej przy fortepianie lub pianinie pojawia się także w twórczości
XX i XXI wieku. Instrument ten, funkcjonujący jako swoiste medium, przekazywał uczucia
rozmarzonej lub pogrążonej w zamyśleniu bohaterki do jej nieobecnego kochanka.
Fortepian, wygrywający melancholijne pieśni, pomagał porozumiewać się bez słów, wyrażać
ból i tęsknotę.

Roy Lichtenstein, Dziewczyna przy pianinie
wikiart, Roy Lichtenstein, Dziewczyna przy pianinie, druk sitowy, licencja: CC 0

Dziewczyna przy pianinie (1963) to typowe dzieło w twórczości jednego z głównych
przedstawicieli pop‐artu: Roya Lichtensteina. Amerykański malarz użył w nim
charakterystycznej komiksowej estetyki. W dymku nad głową bohaterki zapisane są jej
myśli: Chociaż trzyma w swych rękach pędzel i paletę, wiem, że jego serce jest zawsze ze
mną!
Ćwiczenie 4.1
Zastanów się i powiedz, dlaczego wizerunek kobiety sportretowanej przy fortepianie był tak
popularny w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku.
Ćwiczenie 4.2
Porównaj dzieło Lichtensteina z poznanymi na lekcji wizerunkami kobiet siedzących przy
pianinie lub fortepianie.

Ćwiczenie 4.3
Zinterpretuj myśl kobiety sportretowanej przez Roya Lichtensteina.

Zadaniowo
Ćwiczenie 5.1
Napisz analizę porównawczą wierszy Kazimiery Zawistowskiej O maków purpurowych… oraz
Bronisławy Ostrowskiej Fortepian skarży się i płacze….
Ćwiczenie 5.2
Wymyśl i opisz dzieje bohaterki obrazu Dziewczyna przy pianinie Roya Lichtensteina. Możesz
wykonać komiks.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5.3
Na podstawie materiałów zawartych w podręczniku oraz dostępnych źródeł informacji napisz
esej na temat: „Subtelna poezja młodopolskich pisarek”.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Tatrzańskie ukojenie

Panorama - Tatry
Joanna Jakubowicz, Panorama - Tatry, licencja: CC BY-SA 2.0

Przyroda, obok sztuki i miłości, stanowiła trzeci obszar zainteresowania dekadentów i sferę
ucieczki od egzystencjalnego bólu. Młodopolanie szukali ukojenia pośród pięknego
i wzniosłego tatrzańskiego pejzażu. Obcowanie z naturą umożliwiało im chwilowe
zapomnienie o codziennych troskach i roztaczało baśniowe widowiska angażujące
wszystkie zmysły. Czasem jednak wywoływało typowe pesymistyczne reﬂeksje dotyczące
małości i znikomości człowieka w nieprzewidywalnym świecie.
Już wiesz
Na podstawie dostępnych ci źródeł informacji zgromadź wiadomości (zarówno
geograﬁczne, jak i historyczne) dotyczące Tatr.

Teksty kultury
Ćwiczenie 1.1
Porozmawiajcie o swoich wspomnieniach z wypraw górskich.
Ćwiczenie 1.2
Nazwijcie swoje odczucia związane z górską przyrodą.

Ćwiczenie 1.3
Obejrzyj znany ci obraz romantycznego malarza Caspara Davida Friedricha Wędrowiec nad

morzem mgły.

Wędrowiec nad morzem mgły
Caspar David Friedrich, Wędrowiec nad morzem mgły, 1818, olej na pótnie, Kunsthalle, Hamburg, domena publiczna

Ćwiczenie 1.4
Opisz atmosferę, którą niemiecki malarz Caspar David Friedrich starał się oddać na swym
obrazie Wędrowiec nad morzem mgły.

Uzupełnij

Ćwiczenie 1.5
Omów wpływ górskiego pejzażu na człowieka i jego doznania.

Ćwiczenie 1.6
Przeprowadź analizę stworzonego prawie sto lat później dzieła Leona Wyczółkowskiego
zatytułowanego Tatry.

Tatry
Leon Wyczółkowski, Tatry, 1911, pastel, domena publiczna

Ćwiczenie 1.7
Omów sposób, w jaki Leon Wyczółkowski przedstawił górski krajobraz.
Ćwiczenie 1.8
Zastanów się i powiedz, jak pejzaż tatrzański mogli ukazywać w swej twórczości
młodopolanie. Na co zwracali szczególną uwagę? Jakie miejsce pośród gór zajmował człowiek?

O dziele
Melodia mgieł nocnych (Nad Czarnym Stawem Gąsienicowym) Kazimierza
Przerwy‐Tetmajera to wiersz pochodzący z II serii Poezji, wydanej
w 1894 roku. Jest to jeden z najbardziej znanych liryków tatrzańskich w poezji polskiej.

Ćwiczenie 2
Przeczytaj wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera Melodia mgieł nocnych. Spróbuj wyobrazić
sobie świat przedstawiony w utworze, jego kolorystykę, dźwięki, ruch.

“

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Melodia mgieł nocnych (Nad Czarnym Stawem
Gąsienicowym)
Cicho, cicho, nie budźmy śpiącej wody w kotlinie,
lekko z wiatrem pląsajmy po przestworów głębinie...
Okręcajmy się wstęgą naokoło księżyca,
co nam ciała przeźrocze tęczą blasków nasyca,
i wchłaniajmy potoków szmer, co toną w jeziorze,
i limb szumy powiewne, i w smrekowym szept borze,
pijmy kwiatów woń rzeźwą, co na zboczach gór kwitną,
dźwięczne, barwne i wonne, w głąb wzlatujmy błękitną.
Cicho, cicho, nie budźmy śpiącej wody w kotlinie,
lekko z wiatrem pląsajmy po przestworów głębinie...
Oto gwiazdę, co spada, lećmy chwycić w ramiona,
lećmy, lećmy ją żegnać, zanim spadnie i skona;
puchem mlecza się bawmy i ćmy błoną przeźroczą,
i sów pierzem puszystym, co w powietrzu krąg toczą,
nietoperza ścigajmy, co po cichu tak leci,
jak my same, i w nikłe oplatajmy go sieci,
z szczytu na szczyt przerzućmy się jak mosty wiszące,
gwiazd promienie przybiją do skał mostów tych końce,
a wiatr na nich na chwilę uciszony odpocznie,
nim je zerwie i w pląsy znów pogoni nas skocznie...
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Melodia mgieł nocnych (Nad Czarnym Stawem Gąsienicowym), [w:] tegoż, Poezje wybrane,
oprac. Julian Krzyżanowski, Wrocław 1968, s. 133.

Ciekawostka
Czarny Staw Gąsienicowy – jezioro wysokogórskie w Tatrach między Świnicą
a Granatami.

Czarny Staw Gąsienicowy
Joanna Jakubowicz, Czarny Staw Gąsienicowy , licencja: CC BY-SA 2.0

Ćwiczenie 3.1
Opisz nastrój, w jaki wprowadził cię utwór Kazimierza Przerwy-Tetmajera Melodia mgieł
nocnych.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3.2
Wypisz z wiersza wszystkie sformułowania związanie z kolorem. Jak barwy wpływają na
nastrój utworu?
Ćwiczenie 3.3
Opisz postać mówiącą.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3.4
Zwróć uwagę na jej zachowanie nad Czarnym Stawem Gąsienicowym.
Ćwiczenie 3.5
Określ, czy krajobraz przedstawiony w Melodii mgieł nocnych jest statyczny, czy –
dynamiczny. Wskaż fragmenty utworu potwierdzające twój wybór.
Ćwiczenie 3.6
Wymień elementy krajobrazu.
Ćwiczenie 3.7
Wyjaśnij, z jaką technikę malarską przypomina obrazowanie tego utworu. Uzasadnij swoją
odpowiedź.
Ćwiczenie 3.8
Ćwiczenie 3.9
Zaznacz onomatopeje, które występują w utworze Kazimierza Przerwy-Tetmajera.


Plusk



Szelest



Szept



Szmer



Szumy



Świsty

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3.10
Sprawdź, czy w wierszu występują określenia dotyczące zapachu.
Ćwiczenie 3.11
Ćwiczenie 3.12
Nazwij połączenie, współistnienie w utworze literackim doznań zmysłowych, np. węchu,
wzroku.


Synteza



Symbioza



Synestezja

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3.13
W kontekście całego utworu zinterpretuj tytuł wiersza.

Patrzę ze szczytu w dół

“

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej
Taki tam spokój... Na gór zbocza
światła się zlewa mgła przezrocza,
na senną zieleń gór.
Szumiący z dala wśród kamieni
w słońcu się potok skrzy i mieni
w srebrnotęczowy sznur.

Ciemnozielony w mgle złocistej
wśród ciszy drzemie uroczystej
głuchy smrekowy las.
Na jasnych, bujnych traw pościeli
pod słońce się gdzieniegdzie bieli
w zieleni martwy głaz.
O ścianie nagiej, szarej, stromej,
spiętrzone wkoło skał rozłomy
w świetlnych zasnęły mgłach.
Ponad doliną się rozwiesza
srebrzystoturkusowa cisza
nieba w słonecznych skrach.
Patrzę ze szczytu w dół: pode mną
przepaść rozwarła paszczę ciemną –
patrzę w dolinę, w dal:
i jakaś dziwna mię pochwyca
bez brzegu i bez dna tęsknica,
niewysłowiony żal...
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. Julian
Krzyżanowski, Wrocław 1968, s. 128–129.

Ciekawostka
Świnica – najwyższy szczyt w północnym pasmie Tatr. U jego zboczy znajduje się wysoka
Dolina Wierchcicha (górne piętro doliny Cichej).

Dolina Wierchcicha
Jerzy Opioła, Dolina Wierchcicha, licencja: CC BY-SA 4.0

Świnica
Opioła Jerzy, Świnica, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 4
Określ temat przewodni wiersza Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej.

Ćwiczenie 5
Przeanalizuj sześć pierwszych strof. Wymień elementy tatrzańskiego krajobrazu, który opisuje
Kazimierz Przerwa-Tetmajer.
Ćwiczenie 6
Dopasuj epitety do właściwych im rzeczowników.
skry

słoneczne

las

przezrocza

cisza

srebrnotęczowy

zieleń

ciemnozielony

sznur

świetlne

mgły

srebrzystoturkusowa

mgła

senna

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7.1
Zwróć uwagę na kolorystykę w tej części wiersza. Jaki tworzy nastrój?
Ćwiczenie 7.2
Przeczytaj dwie ostatnie strofy utworu.
Ćwiczenie 7.3
Określ, w jaki sposób zmienił się pejzaż opisywany przez Kazimierza Przerwę-Tetmajera.
Ćwiczenie 7.4
Wymień elementy obrazowania impresjonistycznego. Zacytuj odpowiednie fragmenty tekstu.

Ćwiczenie 7.5
Scharakteryzuj postać mówiącą.
Ćwiczenie 7.6
Zwróć uwagę na ewolucję jego nastroju podczas kontemplowania tatrzańskiej przyrody.
Ćwiczenie 7.7
Wyciągnij i zapisz wnioski z analizy wiersza Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7.8
Wykonaj notatkę , w której odpowiesz na pytanie, czy wiersz młodopolskiego poety wpisuje
się w światopogląd i atmosferę przełomu XIX i XX wieku.

Uzupełnij

Preteksty
Impresjoniści stawiali przed sobą trudne zadanie – odwzorować to, co w przyrodzie
nieuchwytne. Na przekór dotychczasowym normom, wystawiając swe sztalugi w plenerze,
przedstawiali na swych płótnach zjawiska ulotne, takie jak mgły, promienie słońca czy gra
cieni.

Widok Wenecji
Pierre-Auguste Renoir, Widok Wenecji, 1881, Kreeger Museum, domena publiczna

Belle-Île, Deszcz
Claude Monet, Belle-Île, Deszcz, 1886,

Klify Varengeville, Podmuch wiatru
Claude Monet, Klify Varengeville, Podmuch wiatru, 1882, domena publiczna

Ćwiczenie 8.1
Określ, jakie zjawiska atmosferyczne przedstawiono na obrazach Renoira i Moneta.
Ćwiczenie 8.2
Co charakterystycznego dostrzegasz w tych obrazach?
Ćwiczenie 8.3
Zastanówcie się w klasie, czym była spowodowana nagła zmiana w przedstawianiu
rzeczywistości na przełomie XIX i XX wieku. Przedyskutujcie problem.

Zadaniowo

Ćwiczenie 9
Przeprowadź analizę porównawczą wierszy
Kazimierza Przerwy-Tetmajera: Melodia mgieł nocnych (Nad Czarnym Stawem Gąsienicowym)
oraz Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej. Określ podobieństwa i różnice w kontekście
przedstawiania tatrzańskiej przyrody i reﬂeksji, które wyzwala ona w kontemplującym ją
człowieku.
Ćwiczenie 10
Namaluj obraz w technice impresjonistycznej. Spróbuj przedstawić na nim ulotne zjawisko
atmosferyczne, np. deszcz lub mgłę.
Ćwiczenie 11
Zinterpretuj wiersz Leopolda Staﬀa Melodie zmierzchów, zadedykowany Kazimierzowi
Przerwie-Tetmajerowi. Jaki utwór był inspiracją dla Melodii zmierzchów? Przeanalizuj
podobieństwa i różnice.

“

Leopold Staﬀ

Melodie zmierzchów
Porzućmy groty głuche, gdzie dzień nas zepchnął złoty,
Na świat biegnijmy, chyże na ziemię zwróćmy loty!
Zapada jasne słońce. Szybko jak błyskawice
Lećmy dłoniami mroku zakrywać słońcu lice.
W przepaści je zepchniemy, na złoty pył potłuczem
I wzlecim popod niebo żurawi ciemnych kluczem.
Potem się rozpierzchnijmy na wszystkie świata strony
I cicho rozwiewajmy zmierzchowych szat welony.
Obleczmy w czarny jedwab jeziora szybę gładką,
Biegnijmy czoła szczytów obrzucać cieniów siatką.
A gdy spotkamy słońca promień lub blask zbłąkany,
Tropmy go przez gór grzbiety, lasy i śpiące łany;
A gdy ścigany w wody zwierciadło ciemne wpadnie,
Gońmy go wśród fal cichych i w muł zagrzebmy na dnie;

Gdy w jar się skryje, wpędźmy w najgłębsze go szczeliny
I zasnuwajmy szarą tkaniną pajęczyny.
Lećmy, wiotkie i ciche, w sioła, w uśpione chaty,
Z serc ludzkich smutków gorzkich wykradać plon bogaty
I po błękitów bladej rozrzućmy je roztoczy,
Aż od nich całe nieba sklepienie się zamroczy.
Potem, znużone, senne, milcząco i powoli
Połóżmy się, by spocząć, w bruzdy zoranej roli
I patrzmy, jak noc idzie siać ziarna gwiazd złociste,
Z których dla marzycieli wzrosną snów kwiaty czyste.
Leopold Staﬀ, Melodie zmierzchów, [w:] tegoż, Poezje, Lublin 1988, s. 18.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

W gąszczu młodopolskich symboli

Dzika róża
pixabay, licencja: CC 0

Przyroda, kojąca przepełnione smutkiem dusze dekadentów, stanowiła źródło inspiracji.
Nie tylko była piękną dekoracją poetyckich wzruszeń, lecz przede wszystkim stawała się
gąszczem symboli, znaczeń nierzadko trudnych do rozszyfrowania i dotyczących kondycji
człowieka w świecie.
Już wiesz
1) Przypomnij, czym jest symbol i czym różni się od alegorii. Przygotuj kilka przykładów.
2) Wyszukaj informacje na temat dzikiej róży i limby. Sprawdź, jak wyglądają i w jakich
warunkach rosną.
3) Na podstawie dostępnego źródła wyjaśnij symbolikę łabędzia.

Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach

Ćwiczenie 1.1
Przypomnij, dlaczego przyroda tatrzańska stanowiła źródło inspiracji dla młodopolskich
twórców.
Ćwiczenie 1.2
Powiedz, czy była to przyroda błoga i spokojna, czy też – groźna i niepokojąca. Uzasadnij
swoją wypowiedź.
Ćwiczenie 1.3
Kontemplacja tatrzańskiej przyrody wyzwalała w twórcach przemyślenia. Czego one
dotyczyły?
Tomik poetycki Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach opublikowany został w 1898
roku we Lwowie. W tym czasie Jan Kasprowicz odchodził w swej twórczości od tematyki
społecznej, naturalistycznej, i kierował się w stronę symbolizmu pełnego wizyjności.

“

Jan Kasprowicz

Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach
I
W ciemnosmreczyńskich skał zwaliska,
Gdzie pawiookie drzemią stawy,
Krzak dzikiej róży pąs swój krwawy
Na plamy szarych złomów ciska.
U stóp mu bujne rosną trawy,
Bokiem się piętrzy turnia śliska,
Kosodrzewiny wężowiska
Poobszywały głaźne ławy...
Samotny, senny, zadumany,
Skronie do zimnej tuli ściany,
Jakby się lękał tchnienia burzy.

Cisza... O liście wiatr nie trąca,
A tylko limba próchniejąca
Spoczywa obok krzaku róży.
II
Słońce w niebieskim lśni krysztale,
Światłością stały się granity,
Ciemnosmreczyński las spowity
W bladobłękitne, wiewne fale.
Szumna siklawa mknie po skale,
Pas rozwijając srebrnolity,
A przez mgły idą, przez błękity,
Jakby wzdychania, jakby żale.
W skrytych załomach, w cichym schronie,
Między graniami w słońcu płonie,
Zatopion w szum, krzak dzikiej róży...
Do ścian się tuli, jakby we śnie,
A obok limbę toczą pleśnie,
Limbę, zwaloną tchnieniem burzy.
III
Lęki! wzdychania! rozżalenia,
Przenikające nieświadomy
Bezmiar powietrza!... Hen! na złomy,
Na blaski turnic, na ich cienia
Stado się kozic rozprzestrzenia;
Nadziemskich lotów ptak łakomy
Rozwija skrzydeł swych ogromy,
Świstak gdzieś świszcze spod kamienia.
A między zielska i wykroty,
Jak lęk, jak żal, jak dech tęsknoty,

Wtulił się krzak tej dzikiej róży.
Przy nim, oﬁara, ach! zamieci,
Czerwonym próchnem limba świeci,
Na wznak rzucona świstem burzy...
IV
O rozżalenia! o wzdychania!
O tajemnicze, dziwne lęki!...
Ziół zapachniały świeże pęki,
Od niw liptowskich , od Krywania .
W dali echowe słychać grania:
Jakby nie z tego świata dźwięki
Płyną po rosie, co hal miękki
Aksamit w wilgną biel osłania.
W seledyn stroją się niebiosy,
Wilgotna biel wieczornej rosy
Błyszczy na kwieciu dzikiej róży.
A cichy powiew krople strąca
Na limbę, co tam próchniejąca
Leży, zwalona wiewem burzy...
Jan Kasprowicz, Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1973, s. 130–132.

Ćwiczenie 2.1
Nazwij gatunek literacki reprezentowany przez utwory z cyklu Krzak dzikiej róży.
Ćwiczenie 2.2
Omów treść każdego z czterech wierszy. Postaraj się upodobnić wywód do opisu obrazu
jakiegoś dziewiętnastowiecznego malarza.
Ćwiczenie 2.3

Ćwiczenie 2.4
Dopasuj kolory do poszczególnych części cyklu Jana Kasprowicza (niektóre barwy mogą się
powtarzać).
I
czerwony
szary
II

srebrny

ciemnozielony

seledynowy
biały

żółty

złoty

czerwony
błękitny

III

IV

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.5
Powiedz, z jaką techniką malarską kojarzy się obrazowanie tych wierszy. Wyjaśnij, na czym ta
technika polega.
Ćwiczenie 2.6
Przypomnij tytuł przynajmniej jednego poznanego wcześniej utworu, który charakteryzuje się
podobnym sposobem przedstawiania świata.
Ćwiczenie 2.7
Wymień cechy limby i róży zaprezentowanych w wierszach Jana Kasprowicza.

Ćwiczenie 2.8
W jakich warunkach rośnie każda z tych roślin? W jakich warunkach istnieją natomiast
w dziele Jana Kasprowicza?
Ćwiczenie 2.9
Wskaż powody, dla których autor sonetów zestawił te dwa byty.
Ćwiczenie 2.10
Określ symbolikę krzaku dzikiej róży i limby. Dopasuj odpowiednie epitety.
KRZAK DZIKIEJ RÓŻY

LIMBA

starość

brzydota

młodość

życie

przemijanie

piękno
śmierć

trwanie
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Ćwiczenie 2.11
Wyjaśnij wymowę cyklu Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach.
Ćwiczenie 2.12
Jaką ﬁlozoﬁę zawarł w nim młodopolski poeta? Odpowiedź uzasadnij.
Ćwiczenie 2.13
Jaka reﬂeksja na temat ludzkiej egzystencji wynika z tych wierszy? Odpowiedź uzasadnij.

Płynęły białe łabędzie ...
Bogusław Butrymowicz (1872-1965)
Młodopolski poeta, który zaistniał dzięki opublikowanemu w 1898 roku w czasopiśmie
„Życie” wierszowi Białe łabędzie. Butrymowicz wydał dwa tomy poezji: Poezje oraz Za
słońcem. Pisał poezje, ale szczególne uznanie zyskał dzięki przekładom literatury antycznej
(tłumaczył m.in. dzieła Eurypidesa i Arystofanesa).

“

Bogusław Butrymowicz

Białe łabędzie
Po wodzie bladolazurowej,
Kędy się sennie nurt przetacza,
Jak wiecznie jedna myśl tułacza –
Płynęły białe łabędzie...
Lato strącało kwiat lipowy
Na biel ich skrzydeł sinośnieżną –
Ciszą... tęsknotą wód przybrzeżną
Płynęły białe łabędzie...
Wiecznie tę samą w wodzie linię
Żłobiły ciała ich łyskliwe,
Bez ruchu skrzydeł, jak nieżywe,
Płynęły białe łabędzie...
Po wodzie bladolazurowej,
Po sennej ciszy błędnych fal,
W melancholijnym, długim rzędzie,
Jak biały smutek Chrystusowy,
Niewypłakany nigdy żal –
Pływają białe łabędzie...
Słońce matowym złotem błyska;
Czasem lipowy spadnie puch,
Więznąc na fali miękkiej grzędzie,
Ciche – przez środek uroczyska,

Niby wcielenie łez i skruch
Pływają białe łabędzie...
Wysoko wznosząc szyje gięte,
Z wzrokiem utkwionym w stromy brzeg,
Wciąż jednym kręgiem jak w obłędzie:
Przez strugi nieme i zaklęte –
Ciągle te same z wieku w wiek
Pływają białe łabędzie...
...Oto znów biały zastęp płynie
Bez ruchu skrzydeł, wody bluzgu
Zda mi się – jakby po mym mózgu
Płynęły białe łabędzie...
Ciche i białe... Nieskalanie,
Zawsze tą samą wąską linią,
Zaczarowaną w sen świątynią –
Płynęły białe łabędzie...
.
I nie wiem: sen li to czy trwanie?
Fala przypomnień o brzeg bije,
A z nią, przepiękne wznosząc szyje,
Pływają białe łabędzie...
Bogusław Butrymowicz, Białe łabędzie, [w:] Bogusław Butrymowicz, Antologia liryki Młodej Polski,, Wrocław 1990, s. 57–
58.

Pięć łabędzi
O o Eckmann, Pięć łabędzi, licencja: CC 0

Ćwiczenie 3.1
Omów budowę wiersza Bogusława Butrymowicza Białe łabędzie.
Ćwiczenie 3.2
Określ nastrój utworu.
Ćwiczenie 3.3
Opisz świat przedstawiony. Jaka kolorystyka w nim dominuje?

Uzupełnij

Ćwiczenie 3.4
Scharakteryzuj tytułowe łabędzie.

Ćwiczenie 3.5
Przypomnij tytuł poznanego wcześniej wiersza z przełomu XIX i XX wieku, w którym pojawił
się motyw ptaka.
Ćwiczenie 3.6
Przypomnij symbolikę tego ptaka.
Ćwiczenie 3.7
Zinterpretuj fragment: „Zda mi się – jakby po mym mózgu / Płynęły białe łabędzie...” .
Ćwiczenie 3.8
Wyjaśnij symbolikę tytułowych łabędzi. Uzasadnij swoją odpowiedź.
Ćwiczenie 3.9
Zastanów się i powiedz, czy istnieje jedna interpretacja wiersza Bogusława Butrymowicza.
Ćwiczenie 3.10
W krótkiej notatce wyjaśnij, co jest istotniejsze – treść, znaczenie Białych łabędzi czy
wizyjność i nastrojowość tego wiersza. Uzasadnij swoje stanowisko.

Uzupełnij

Impresjonizm

Sposób obrazowania, który pojawił się w Krzaku dzikiej róży Jana Kasprowicza, można
zaobserwować w twórczości wielu impresjonistów. Zafascynowani przemianami
rzeczywistości, jakie dokonują się o różnych porach dnia lub roku, często malowali oni
jeden obiekt lub krajobraz w kilku wariantach. Przeprowadzali dogłębne studium tematu
wybranego przez siebie i udowadniali, że rzeczywistość jest różnorodna i zmienna.


Claude Monet, Katedra w Rouen (Poranek)
Rlbberlin, Claude Monet, Katedra w Rouen (Poranek), olej na płótnie, Museum Folkwang, licencja: CC 0

Cykl Katedra w Rouen Claude’a Moneta, liczący dwadzieścia obrazów, to jedno z
najważniejszych dzieł malarstwa impresjonistycznego. Francuski twórca malował gotycką
katedrę w latach 1893–1894, skupiając się nie, jak dotychczasowi artyści, na jej
architektonicznym kunszcie, ale na obserwacji gry światła o różnych porach dnia i roku.
W podobny sposób Monet stworzył inne cykle, np.: Dworzec Saint‐Lazare, Parlament
Londyński, Topole czy Stogi siana.
Ćwiczenie 4.1
Omów obrazy Claude’a Moneta przedstawiające katedrę w Rouen.
Ćwiczenie 4.2
Określ, w jakich porach dnia została przedstawiona świątynia. Zwróć uwagę na zmieniające
się kolory i detale.

Ćwiczenie 4.3
Odszukaj i przeanalizuj kolejny cykl tego typu stworzony przez Moneta lub innego
impresjonistę (np. Camille’a Pissarra).

Zadaniowo
Ćwiczenie 5.1
Stwórz cykl zdjęć tego samego obiektu lub krajobrazu o różnych porach dnia i w odmiennych
warunkach atmosferycznych.
Ćwiczenie 5.2
Zróbcie klasową wystawę swoich impresjonistycznych fotograﬁi. Wspólnie przeanalizujcie
efekty swoich prac .
Ćwiczenie 5.3
Przygotuj pisemną wypowiedź argumentacyjną na temat: „Młodopolska przyroda – bliska czy
daleka człowiekowi? Odpowiadając na pytanie, odwołaj się do twórczości Kazimierza
Przerwy-Tetmajera i Jana Kasprowicza oraz innych tekstów kultury z przełomu XIX i XX
wieku”.
Ćwiczenie 5.4
Przygotuj 15-minutową wypowiedź na temat malarstwa impresjonistycznego.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Koniec świata!

Apokalipsa
Albert Goodwin, Apokalipsa, 1903, domena publiczna

Lęk przed końcem świata i jego artystyczne reprezentacje znaleźć można w literaturze
i sztuce każdej epoki. Twórcy próbowali na swój sposób rozwikłać tę wielką egzystencjalną
tajemnicę, snując katastroﬁczne wizje. Motyw ten szczególnie upodobali sobie artyści
przełomu XIX i XX wieku, którzy, w nierzadko obrazoburczy sposób, próbowali dociec,
dlaczego Bóg karze człowieka tak okrutnie. Przecież stworzył go jako swoje najdoskonalsze
dzieło.
Już wiesz
1) Przeczytaj biblijny opis Sądu Ostatecznego.
2) Przypomnij sobie dzieje Adama i Ewy zawarte w Księdze Rodzaju.
3) Wyjaśnij sformułowania: Dies irae, Kyrie Eleyson oraz Amen.
4) Przypomnij cechy gatunkowe hymnu.
Już wiesz
Obejrzyj wybrany ﬁlm:

2012 (2009), reż. Roland Emmerich,
Droga (2009), reż. John Hillcoat,

Pojutrze (2004), reż. Roland Emmerich,
THX 1138 (1971), reż. George Lucas,
Dzień Tryﬁdów (1962), reż. Freddie Francis.

Sąd ostateczny
Ćwiczenie 1.1
Wyjaśnij łacińskie znaczenie terminu Dies irae. Skąd się wywodzi i czego dotyczy?
Ćwiczenie 1.2
Wysłuchaj fragmentu chorału gregoriańskiego Dies irae.
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Dies irae
domena publiczna

Dies irae Źródło: Dies irae, domena publiczna.

Ćwiczenie 1.3
Opisz nastrój utworu oraz emocje, jakie w tobie wzbudza.
Ćwiczenie 1.4
Opowiedz, w jaki sposób przedstawiono wizerunek końca świata w Apokalipsie świętego
Jana.
Wymień i scharakteryzuj jego główne elementy.
Powiedz, czy moment powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię to chwila radosna.
Uzasadnij swoją odpowiedź.

Obejrzyj Sąd Ostateczny Hansa Memlinga i wykonaj ćwiczenia, które pomogą ci traktować
obraz z XV wieku jako kontekst do analizy hymnu młodopolskiego.

Sąd ostateczny
Hans Memling, Sąd ostateczny, 1466–1473, olej na desce, Muzeum Narodowe, Gdańsk, domena publiczna

Ćwiczenie 2.1
Z ilu części składa się ten obraz?
Ćwiczenie 2.2
Jakim terminem określamy dzieło tego typu?
Ćwiczenie 2.3
Co ukazano na poszczególnych panelach? Opisz kolorystykę, nastrój, emocje postaci.
Ćwiczenie 2.4
Ćwiczenie 2.5
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.6
Na podstawie swojej wiedzy dotyczącej Młodej Polski ustal, w jaki sposób twórcy przełomu
XIX i XX wieku mogli przedstawiać wizje Sądu Ostatecznego.

Dies irae
Dies irae to najbardziej znany hymn Jana Kasprowicza. Opublikowany został w 1899 roku
w krakowskim czasopiśmie „Życie”, a następnie, w 1902 roku, w tomie poetyckim Ginącemu
światu.

“

Jan Kasprowicz

Dies irae
Trąba dziwny dźwięk rozsieje,
ogień skrzepnie, blask ściemnieje,
w proch powrócą światów dzieje.
Z drzew wieczności spadną liście
na Sędziego straszne przyjście,
by świadectwo dać Psalmiście...
A ty, psalmisto Pański, nastrój harfę swoją
już na ostatni ton!
Grzech krwią czarną duszę plami...
Bez obrońcy staniem sami –
któż zlituje się nad nami?
Kyrie elejson!...
O Boże! Ty bądź naszą łaską i obroną!
Kyrie elejson!
O Głowo, owinięta cierniową koroną,
gasnącym wieki wieków spojrzyj na nas okiem!

O spojrzyj na nas z tej głuszy,
która swym tchnieniem głębokiem
ogarnia światów bezmiary,
a którą ty wypełniasz swych bólów ogromem,
o Głowo, owinięta cierniową koroną.
Żałobna drogo nieochybnej kary,
broczącej we łzach i przy jęków wtórze
w ten pozbawiony końca
Pańskiego gniewu dzień,
w którym w pożarach spokojnego słońca
szatańskim chichotem płoną
świeże, niezwiędłe róże
grzechu i winy!
[…]
A Ewa jasnowłosa, matka gwiazd i ziemi,
upaja się ich wonią, schylona nad niemi.
Kyrie elejson!
Przez ciebie w proch nicości wracają Twe światy,
o Boże miłosierny, zmiłuj się nad nami!
Od twego drzewa oderwany liść,
pędzi duch ludzki i naprzód, i wstecz,
niby garść kurzu, porwana cyklonem:
przed nim i za nim płomienisty miecz
iskrzy się ostrzem czerwonem;
przed nim i za nim wstają z swych cmentarzy
upiory wieków, naznaczone sromem
winy i grzechu,
i klną, i bluźnią, i płaczą,
jęczą, i syczą, i dyszą
nieustającą rozpaczą,

od szaleńczego zamierają śmiechu
w ten Pańskich gniewów nieskończony dzień...
[…]
Jedno jest tylko w przestworzach widomem,
jedno w zachodniej płomienieje zorzy
nad płomiennymi falami
wiekuistego Żywota
i nigdy w ciemnię grobu się nie złoży,
i nigdy ciężkich stóp swych nie poruszy,
by iść i iść, i iść
poza granice duszy –
jedno jest tylko Jednem,
grzmiącym miedzianą surmą archanioła
ponad pokoleń pokoleniem biednem
w Pańskiego gniewu nieskończony dzień:
wielki, wszechmocny Ból.
O Boże miłosierny, zmiłuj się nad nami!
Niech łaska Twoja winy nam odpuści...
A ty swe skronie tul
do zimnych opok, do strzaskanych grani,
do sterczących smutnie nad gardłem czeluści,
i płacz...
Surma jęczy, surma woła!
Giną w chmurach wirchów czoła;
wałem mżących mgieł dokoła
nieznany oddech miota,
jakieś potworne, dzikie kształty tworzy
i po dolinach rozpędza ich stada,
i znów je skupia w przepastnej otchłani,
i ku niebiosom wyrzuca ich kłąb,
i w jakieś czarne rozsnuwa całuny

ten niewidzialny, dreszcz budzący Tkacz,
i ciężką, mokrą tą przędzą pokrywa
wszystko, co jest...
O biada!...
Biada!... Pierś światów, przed chwilą tak żywa,
kona pod strasznym ciężarem...
Olbrzymy świerków padają strzaskane;
las się położył na skalisty zrąb;
węże kosówek, wyprężywszy ciała
w kurczach śmiertelnych, drętwieją bezwładne;
wrzos na granitów podścielisku szarem
spełznął na wieki;
kozice stromą oblepiły ścianę
i patrząc trwożnie w bezmierny, daleki,
w ten nieskończony chaos mgieł i cieni,
runęły w żlebny grób...
Rozkrzyżuj silne ramiona
i paznokciami wbij się w twardy głaz,
i odwróć oczy od onej przestrzeni,
w której rozsadza horyzontów krańce
ta Głowa, w cierń uwieńczona!
Nie patrz, gdzie siadła jasnowłosa Ewa,
wygnana z raju na wieczysty czas,
mająca zbrodnię u swych białych stóp,
wieczyście żarta płomienistą żądzą
winy i grzechu...
[…]
Niechaj mnie sądzą,
niechaj mnie karzą –
tak, mnie, Adama, com na barki swoje
zabrał z Ogrodu to nadludzkie brzemię
przygniatającej winy

i wieki wieków pnę się z tym ciężarem
ku wiekuistej wyży,
i zbladłą nie śmiem odwrócić się twarzą
tam, ku tym zmrokom, co zaległy ziemię,
tam, ku piekielnej przełęczy,
na której siadła jasnowłosa Ewa
z padalcem grzechu u swych białych stóp...
Miliardy krzyży,
opromienione okręgami tęczy,
z padolnych Styksów powstają głębiny
w Pańskiego gniewu nieskończony dzień.
I rosną, rosną w jakiś straszny las,
co wierzchołkami swych bolesnych drzew
przeszywa wszystkie mgły
i wszystkie blaski, które lśnią nad mgłami,
wypływające z Wszechmocy Istnienia.
O Boże miłosierny, zmiłuj się nad nami!
Twojego gniewu nadszedł wielki czas,
głos już zagrzmiał hiobowy,
niebios walą się posowy,
z owiniętej cierniem Głowy
rzeką i morzem płynie ciepła krew,
w rzekę i morze krwi jej ból się zmienia...
W świątyni bożej zamilkł święty śpiew,
już się zasłona rozdarła na dwoje ,
mur się już wali i skała już pęka...
A krew w tych morzach, w tych czerwonych rzekach
ścięła się w ciemny lód...
Kyrie elejson!
Ogromna, niesłychana, wiekuista męka,
z nie przygasłymi oczyma,

milcząca, cicha i jak zmierzch pobladła,
na wklęsłych skroniach siadła,
na wpółotwartych powiekach
i na wydętych piersiach tych olbrzymich ciał,
które do krzyży przybiła
nielitościwa Dłoń...
W kleszczach je swoich trzyma,
wpija się w kąty ust,
ramiona w kabłąk gnie
dręcząca wieki niezmożona siła
i jak śmiertelny szał,
zastygły, skamieniały w godzinie konania,
swoim ciężarem się wgniata
w zwiędłe, z przepasek odsłonięte brzuchy
i biodra spłaszcza, kolana rozsuwa
i pokrzywione, czarne palce nóg,
pokrytych siecią ﬁoletowych żył,
w zamarłych kurczach wydłuża...
O grozo świata!
O widma, płynące w dal! –
W ten przestwór ślepy i głuchy,
w wilgotny, mgławy pył,
w te ciemne wnętrza bezsłonecznych brył –
w potworne gmachy nadszczytowych chmur!
[…]
I płyną, płyną te milczące krzyże
razem z ruchomym, wielkim trzęsawiskiem,
które swą rdzawą kałużą oblewa
męczeńskie drzewa.
Wszystko, co było dalekiem i bliskiem,
co opadało w niedojrzaną głąb
i w niedojrzane wznosiło się wyże,

teraz z tym wielkim, grząskim bagnem płynie
w Pańskiego gniewu ostatniej godzinie...
Kyrie elejson!
Światy pochłania nieprzebyty muł,
światy, od bożych odepchnięte bram.
A spod korzeni jadowitych ziół,
spod kęp sitowia i trzciny, i traw,
z rowów, przepadlisk, wądolców i jam,
pokrytych opalowym szkliwem zgniłych wód,
zaczyna wypełzywać żmij skłębiony płód:
czarne pijawki, zielone jaszczury
wiją się naprzód wpław
i oplatają kręgami śliskiemi
męczeńskich krzyży smutne miliardy,
z bagnistej wyrosłe ziemi,
zapadłe w bagnisty kał...
I oto głowy swoje, dziwne, ludzkie głowy,
świecące trupim tłuszczem zżółkłych, łysych czół,
o szczękach, otulonych kłębem czarnych bród,
kładą na łonach tych pomarłych ciał...
I skośne, mętne oczy podnoszą do góry
ku ich schylonym skroniom...
I biodra opasawszy w lubieżnym uścisku,
zwilgotniałymi usty
szepczą im słowa rozpusty...
[…]
I Głowa, owinięta cierniową koroną,
ta Głowa, która przestwór wypełnia bezbrzeżny,
podnosi ciężkie powieki i patrzy...
[…]
Idą na się zmartwychwstali,
ogniem wojny świat się pali,

tłumy w krwawej brodzą fali!
Adamie potępiony, zwróć się z strasznych dróg!
Zawiśnij na swym krzyżu, sterczącym w niebiosa,
i nie patrz, gdzie w spokoju Ewa jasnowłosa,
piekielny zająwszy próg,
do rozpustnego przytula się gada!
O biada! –
Idą na się zmartwychwstali –
w oku mściwy skrzy się gniew,
rozpaczy kurcz wypręża rozchylone wargi,
kroplisty pot oblewa policzki zapadłe,
kudły włosów zlepia gęsta krew.
Z wyciem hyjen, z rykiem lwów,
z psów szczekaniem, z rżeniem koni,
które cugli nie zaznały,
łkając, jęcząc, grożąc, klnąc,
poszarpane miecąc skargi,
pędzi tuman ludzkich żądz.
Ten upada, ten się broni,
temu dłoń ścisnęła krtań,
ten się w swojego brata paznokciami wrył,
a tamten zęby szczerzy, poszarpawszy ramię,
a ten olbrzyma ręką pochwycił dwie nogi
i rozdarł na dwie szczypy tułów Heraklowy,
i w ciemną rzucił bezdeń, w Sądu straszną noc...
A z parą szklanych, martwych kul,
rozsadzających oczodoły,
biegnie bez końca, bez końca, bez końca,
gnając przed sobą bratobójczy huf,
niemy i głuchy Strach...
[…]

Szum się wielki stał dokoła,
kiedy surma archanioła
na Ostatni Sąd zawoła.
Głos rozlega się ponury,
jak grzmot leci złotopióry,
z dolinami równa góry.
Drży strwożona światów dusza,
a on głębie mórz wysusza,
kości wieków w grobach rusza.
Gwiazdy z orbit wytrąciła
archanielskiej trąby siła,
już rozwarła się mogiła.
Idą na się zmartwychwstali,
ogniem buntu świat się pali,
tłumy w krwawej broczą fali.
Z wyciem hyjen, z rykiem lwów,
łkając, jęcząc, grożąc, klnąc,
pędzi tuman ludzkich żądz...
A On,
potężne Łono przepotężnych łon,
Jasność jasności,
Zmrok zmroków,
Łaska łask i gniewów Gniew,
stanął nad skonem Żywota
i rękę położywszy na głowie Boleści,
na niezmierzonej, cierniem opasanej Głowie,
wypełniającej wszechświatów przestwory,
rozpoczął Sąd.
Biją pioruny,
a nad pioruny idzie Jego zew!
Ogrom bytu błyskawic wszystkich nie pomieści,
a Jego światłość złota

strzela nad pełnię, nad ogniste łuny
błyskawicowych potoków...
Czym jestem wobec Ciebie, ja, com z rajskich włości
zabrał z sobą, wygnaniec, tę łamiącą winę
i teraz ginę,
od Wschodu do Zachodu tułacz nieszczęśliwy,
pod nieuchronnych wyroków
w początkach dnia i nocy wzniesionym obuchem?!
Stopę swoją złożyłeś na pokoleń grzbiecie
i sądzisz! Kyrie elejson!
Płaczów i jęków słuchasz nie słyszącym uchem
i sądzisz! Kyrie elejson!
Na mękę wieków patrzysz nie widzącym okiem
i sądzisz! Kyrie elejson!
Niewiasta z rozpaczliwym krzykiem rodzi dziecię,
Ty duszę jego grzechu oblewasz hyzopem
i sądzisz! Kyrie elejson!
Wicher idzie po rozdrożach westchnieniem głębokiem,
ku Twojej wyży
modlitwy niesie krwawe, przybite do krzyży,
Ty sądzisz! Kyrie elejson!
A kto mnie stworzył na to, ażebym w tej chwili,
odziany potępienia podartą żałobą,
kawałem kiru, zdjętym z mar Twojego świata,
wił się i czołgał przed Tobą,
i martwym, osłupiałym z przerażenia okiem
strasznego Sądu wyławiał płomienne,
świat druzgocące rozkazy?
A kto mi kazał patrzeć na te czarne głazy,
rozpadające się na gruz pod mocą
Twojego gniewu, przeraźliwy Boże –
na głazy te, gdzie straszny owoc Twego drzewa,

złocistowłosa Ewa,
do piersi pierś padalca tuli obnażoną?...
[…]
Patrzaj!... Kyrie elejson!
Ona swą białą dłoń
kładzie na jego skroń –
na trupią, zapadniętą, zżółkłą skroń zleniałą...
Kyrie elejson!
I podczas gdy swe Sądy sprawiasz Ty, o morze
niewyczerpanych gniewów,
ona swym okiem patrzy w jego oczy –
omdlewającym okiem!
Kyrie elejson!
[…]
Na łonie jej spoczęła czarna, lśniąca broda
rozpalonego Szatana,
co świat umierający okrył swoim cieniem,
a ona,
w zbrodniczych pieszczot rozdawaniu szczodra,
zamknęła w drżące go biodra,
w nabiegłe żądzą ramiona...
Kyrie elejson!
Mą duszę pali wieczna, nie zamknięta rana!
Któż mi lekarstwo poda?
O jcze rozpusty! Kyrie elejson.
Nic, co się stało pod sklepem, niebiosów,
bez Twej się woli nie stało!
Kyrie elejson!
O źródło zdrady! Kyrie elejson!
Przyczyno grzechu

i zemsty, i rozpaczy szaleńczego śmiechu!
Kyrie elejson!
Sądź, Sprawiedliwy!
Krusz światów posady,
rozżegnij wielki pożar w tlejącej iskierce,
na popiół spal Adama oszukane serce
i płacz!
Z nim razem płacz, kamienny, lodowaty Boże!
Niech Twa surma przeraźliwa
echem płaczu się odzywa
nad pokosem Twego żniwa...
Dwujęzycznego smoka,
Szatana o trzech grzbietach zwalczył w wielkim boju
archanioł pański, Michał, i zginął w otchłani. Amen.
I stał się koniec świata... O chwilo spokoju!
Zgasł płomienny głos Proroka
i wieczności noc głęboka
nieprzejrzaną jest dla oka.
A ja, wygnaniec z Raju, tułacz nieszczęśliwy,
zesłany, aby konać, na te ziemskie niwy,
i patrzeć, jak pod złomem niebotycznej grani,
usiadła matka Śmierci, Ewa jasnowłosa,
pieszcząca węża Grzechu, posyłam w niebiosa,
opadło nad wieczności tajemniczym mrokiem,
to moje wiekuiste, nieprzebrzmiałe: Amen!
Amen!
W umarłych bytów milczeniu głębokiem,
słychać jedynie Amen, moje straszne Amen.
O Boże miłosierny, zmiłuj się nad nami!
Kyrie elejson!

Przede mną przepaść, zrodzona przez winę,
przez grzech Twój, Boże!... Ginę! ginę! ginę!
Amen.
A cóż powstanie ponad nicościami,
gdzie ongi były światy
i Ja, w chęć życia bogaty,
a dziś w umarłych postawiony rzędzie?
Niech nic nie będzie!
Amen!
Bo cóż być może, jeślim ja zaginął?...
Na wszystko mrok nicości nieprzebyty spłynął –
Amen.
Jan Kasprowicz, Dies irae, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1973, s. 152–167.

Zadania
Ćwiczenie 3.1
Określ temat hymnu Jana Kasprowicza Dies irae.
Ćwiczenie 3.2
Powiedz, do jakiego utworu nawiązuje poeta w pierwszej stroﬁe.
Ćwiczenie 3.3

Ćwiczenie 3.4
Jaki środek poetycki został wykorzystany we fragmencie: „ogień skrzepnie, blask ściemnieje”?


onomatopeja



personiﬁkacja



oksymoron



synonim
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Ćwiczenie 3.5
Jakie funkcje pełni ten środek poetycki w młodopolskim hymnie?
Ćwiczenie 3.6
Opisz zachowanie ludzi oczekujących na Sąd Ostateczny.
Nazwij ich emocje. Podaj odpowiednie cytaty z tekstu.
Wskaż, czyjej pomocy wzywają. Jakiego używają wykrzyknienia? Wyjaśnij jego znaczenie.
Odpowiedz, czy mogą liczyć na jakiekolwiek wsparcie.
Ćwiczenie 3.7
Scharakteryzuj obraz świata w dzień Bożego gniewu.
Opisz barwy i dźwięki.
Wskaż, co się dzieje z przyrodą.

Ćwiczenie 4.1
Scharakteryzuj postać Syna Bożego.
Ćwiczenie 4.2
Ćwiczenie 4.3
Jak nazywa się zabieg stylistyczny, którego użył Jan Kasprowicz do przedstawienia Boga?


groteska



archaizacja



parabolizacja



hiperbolizacja
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Ćwiczenie 4.4
Czy Kasprowiczowski Chrystus ma wpływ na to, co dzieje się w dzień Sądu Ostatecznego?
Uzasadnij odpowiedź.
Ćwiczenie 4.5
Wyjaśnij, czemu ma służyć takie przedstawienie Chrystusa.
Ćwiczenie 5.1
Scharakteryzuj postać Ewy, jej wygląd i zachowanie. Zwróć uwagę na jej relację z wężem.
Ćwiczenie 5.2
Obejrzyj dwie malarskie reprezentacje Ewy. Wskaż tę, która koresponduje z wizją
Kasprowicza. Uzasadnij wybór.


Ewa
Gustave Moreau, Ewa, 1885, domena publiczna

Ćwiczenie 6.1
Określ, kim w hymnie Dies irae jest Adam.
Ćwiczenie 6.2
Czy łączy go jakaś relacja z Ewą? Uzasadnij swoją odpowiedź.
Ćwiczenie 6.3
Omów relację Adama z Bogiem.
Ćwiczenie 6.4
Wskaż, do którego mitologicznego bohatera można porównać zachowanie Adama w stosunku
do Stwórcy.

Ćwiczenie 6.5
Przypomnij inny utwór, którego bohater zachowywał się w podobny sposób. Podaj nazwę tej
postawy i ją omów.
Ćwiczenie 6.6
Wskaż przyczynę grzechu, za który karana jest ludzkość.
Ćwiczenie 6.7
Zinterpretuj sens hymnu Jana Kasprowicza.
Ćwiczenie 6.8
Określ reﬂeksje na temat świata, człowieka i Boga, do jakich skłania młodopolski poeta
hymnem Dies irae.
Ćwiczenie 6.9
Przypomnij, na czym polegało obrazowanie ekspresjonistyczne. Wskaż jego elementy
w hymnie Dies irae.

Żeś nas stworzył, a stworzył słabe i ułomne
Jerzy Żuławski
1874–1915
młodopolski pisarz, poeta, dramaturg i ﬁlozof. Uznawany jest za jednego z prekursorów
literatury fantastycznonaukowej, m.in. dzięki trylogii, której akcja rozgrywa się na Księżycu:

Na srebrnym globie, Zwycięzca, Stara Ziemia. Jego debiutancki tom poezji Na strunach
duszy (1895) zyskał duże uznanie czytelników.

Jerzy Żuławski

“

Dies irae
I.
Czas stanął. Śmierć skończyła już dzieło zniszczenia
i otarłszy krew skrzepłą z swej paszczęki wilczej,
nad zgliszczami i gruzem usiadła i milczy –
po raz pierwszy bezczynna od świata stworzenia.
Chmury czarne nad ziemią zawieszone nisko,
wpół‐zgasłego już słońca blask miedziano‐rdzawy,
oczerwienia brzegami. Wokół trupów ławy,
pustać straszna, bezdrzewna i krwawe bagnisko.
Morza – sine, potworne, uśpione olbrzymy –
odbijają w swej głębi w krew ubrane chmury
i ostatnich zgliszcz wolno pełzające dymy.
Śmierć zwycięska, zdziwiona, że już nic nie żyje,
przestraszona swem dziełem – schowała pazury,
wzniosła w niebo paszczękę i jak szakal wyje.
II.
A wtem nagle okropna błyskawica złota,
jak miecz lśniący, rozcięła na krzyż chmur oponę
i stanęła tak, trwając – a iskry czerwone
szły z niej zwolna: straszliwe gromnice żywota.
I wraz drgnęły posady świata. Głos straszliwy
trąb jakoby tysiąca zmącił martwą głuszę
i – pod niebem poczęty, leciał w zawierusze
ponad morza zastygłe i jałowe niwy .
I z łoskotem się jęła twarda padać skała,
a ziemia się poryła wraz w głębokie skiby,
wyrzygując z wnętrzności dawno zmarłe ciała.

Morze też oddawało swoich gniewów łupy:
rozkołysane wichrem trąb niebieskich, niby
pianę marną miotało – skacząc na brzeg – trupy.
[…]
IV.
I bezdenne milczenie zaległo na ziemi
zrytej czaszek lemieszem. Czerń nieprzeliczona
stała niema, posępna, w łunę zapatrzona,
sina śmiercią i krwawa skrami nieb złotemi.
Wtedy z niebios otchłani i z szkarłatów łuny –
jak słońc milion świetlista a jak wszechświat duża
postać Boga wybłysła, jak płomienna burza,
w glorii ognia i w skrzepłe ubrana pioruny.
Za nią – w głębi płomiennej otwartego nieba –
archanioły, serafów ćma, cherubów roty,
kwiatów grad, jakich ziemska nie wydała gleba,
harfy, palmy i miecze – bez końca, bez końca –
gwiazd ulewa rzęsista, deszcz motyli złoty,
orgia świateł, błyskawic, – tęcze, zorze, słońca...
[…]
VI.
Panie! oto w boleściach nas rodziły matki
i płacz pierwszym był głosem naszym na tej ziemi!
Jak pielgrzymi nieszczęścia szliśmy, ślepi, niemi,
ku śmierci, co nas wiodła w mrok wiecznej zagadki!
Lęk i słabość nam dając w złą drogę za stróże,
niewidome‐ś nas puścił na kręte manowce –
i wilkami‐ś obsaczył nas, bezbronne owce –
i zawiesił nad nami swego gniewu burzę!

Strach był naszej tułaczki towarzyszem wiernym,
a cierniami się stopom naszym słała droga –,
więc błądziliśmy w cierniach i w strachu niezmiernym!
Tyś przepaście skroś ścieżki przed nami otworzył,
a gdy drżąca spełznęła ku otchłani noga,
na upadłe Tyś w gromach się miotał i srożył!
VII.
Ty dziękować nam każesz za łaskę żywota,
co nazywa się: walka, upadek, cierpienie?
Zaliśmy Cię prosili o to marne tchnienie,
które grobu brutalnie w nas zdławiły wrota?
Dzisiaj stajem przed Tobą ze strasznym stygmatem,
który życie, Twój dar, nam wypiekło na czole!
Trupy czarne i kości plugawe tu w dole
stoim, ale z olbrzymim bólu majestatem!
Bośmy wszystkie gorycze z Twojego kielicha
pili, dzieci nieszczęścia, syny prochu, cieni,
które dla swej igraszki stworzyła Twa pycha!
Oto moc Twa nad nami i niebieskie bramy,
lecz my, bólem zuchwali, rozpaczą szaleni
przeciw Tobie bunt wznosim – na sąd Cię wzywamy!
VIII.
Żeś nas stworzył, a stworzył słabe i ułomne;
żeś nam kazał żyć w strachu i żyć w poniewierce;
żeś ból stworzył, a dał nam współczujące serce
i brzemię ponad siły dla barków ogromne;
żeś nam szczęścia pragnienie w smętne włożył dusze,
a rozkosz każdą przeklął, uciechy zakazał;

żeś w nas grzechu dopuścił, żądzami nas zmazał,
a sumienie nam dając, wydał na katusze:
z cierpień naszych, łez naszych i bólów i trwogi,
z chuci, błędów, upadków i grzechów i zbrodni,
z nieświadomości, która pętała nam nogi,
z życia, które nam było i ciemne, i krwawe,
z wieków całych, lat długich, miesięcy, tygodni,
dni i godzin i sekund – Panie! zdaj nam sprawę!
IX.
Huragan trupów szalał, wyjąc. Zbladły w niebie
grozą zdjęte anioły i cheruby złote,
które miecze dzierżyły i wagi, by cnotę
rzadką kłaść na nie, ceniąc, a karać w potrzebie.
Stwórca gniewem zapłonął. Wzniósł wszechwładne ramię
ponad tłuszczą bluźnierczą, jak grom w niebios stropy,
– w koło skrzących błyskawic rozprysły się snopy – :
uderzy, na proch zetrze, unicestwi, złamie...
A wtem z tłumu skazanych postać Chrysta biała
wyszła cicho w skrwawionej cierniowej koronie –,
boleść wieków niezmierna w jej obliczu pała,
w oczach niewysłowioną znać pokoleń mękę –,
idzie zwolna i ciężki krzyż przy O jca tronie
składa z niemym wyrzutem.
Bóg opuścił rękę.
Jerzy Żuławski, Dies irae, [w:] tegoż, Poezje. Sonety, t. 1, Lwów 1908, s. 140–149.

Ćwiczenie 7.1
Określ temat wiersza Jerzego Żuławskiego Dies irae.

Ćwiczenie 7.2
Omów kompozycję utworu.
Ćwiczenie 7.3
Ćwiczenie 7.4
Ułóż w kolejności wydarzenia przedstawione przez młodopolskiego poetę.
postać Boga i aniołów ukazująca się na niebie



wizerunek świata tuż po jego końcu



skargi tłumu



trzęsienie ziemi, trupy pojawiające się na jej powierzchni



rozpoczęcie Sądu Ostatecznego



milcząca postać Chrystusa
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Ćwiczenie 7.5
Scharakteryzuj wizerunek śmierci. Zwróć uwagę na jej wygląd i zachowanie.
Ćwiczenie 7.6
Opisz postać Boga. Powiedz, czy jest to tradycyjny wizerunek Boga, znany np. z malarstwa.
Ćwiczenie 7.7
Opisz relacje między ludźmi a Stwórcą.

Ćwiczenie 7.8
Wymień zarzuty, jakie ludzkość stawia Bogu. Zdecyduj, czy są one uzasadnione.
Ćwiczenie 7.9
Wskaż, pod czyim wpływem Bóg zmienia zachowanie wobec ludzkości.
Ćwiczenie 7.10
Określ ogólną wymowę cyklu Jerzego Żuławskiego Dies irae.

Filmowe apokalipsy
Apokaliptyczne wizje oraz dzieje świata tuż po jego zakończeniu cieszą się szczególnym
powodzeniem w sztuce ﬁlmowej. Twórcy, przy użyciu coraz bardziej sugestywnych
i zaawansowanych technologicznie środków, roztaczają katastroﬁczne obrazy kresu
ludzkości. Wyobrażenia te zazwyczaj przybierają formę scienceﬁction.

O ﬁlmach
Pojutrze (2004) oraz 2012 (2009) to katastroﬁczne ﬁlmy fantastycznonaukowe w reżyserii
Rolanda Emmericha. Pojutrze dotyczy spowodowanych działalnością człowieka szybkich
zmian klimatycznych. 2012 to ﬁlm nawiązujący do tajemniczej daty 21.12.2012 roku
w kalendarzu Majów, która miała być równoznaczna z końcem świata.
Akcja ﬁlmu Droga (1979) w reżyserii Johna Hillcoata osadzona została w postapokaliptycznej
Ameryce, w której ojciec i syn walczą o przetrwanie i uratowanie własnego
człowieczeństwa. Film oparty jest na powieści Cormaca McCarthy’ego pod tym samym
tytułem.

Dzień Tryﬁdów (1962) to horror fantastycznonaukowy wyreżyserowany przez Freddiego
Francisa. Inspiracją do jego powstania stała się powieść brytyjskiego pisarza Johna
Wyndhama. Film przedstawia ogarniającą świat katastrofę, w wyniku której ludzie ślepną
i porzucając wszelką moralność, zaczynają walczyć o przetrwanie.

THX 1138 (1971) George’a Lucasa to wizja świata przyszłości kontrolowanego przez androidy,
w którym ludzkie emocje i żądze są eliminowane za pomocą narkotyków.
Ćwiczenie 8.1
Porozmawiajcie w klasie o ﬁlmach, które obejrzeliście w domu.
Ćwiczenie 8.2
Omówcie elementy katastroﬁczne oraz wizerunki postapokaliptycznego świata.
Ćwiczenie 8.3
Ustalcie, czy twórcy ﬁlmowi inspirowali się przekazem biblijnym, czy tworzyli własne wersje
apokalipsy.

Zadaniowo
Ćwiczenie 9
Porównaj pisemnie dwie wizje Dnia Bożego gniewu, stworzone przez Jana Kasprowicza
i Jerzego Żuławskiego. Wypisz podobieństwa i różnice. Która z nich bardziej do ciebie
przemawia? Dlaczego?
Ćwiczenie 10
Przygotuj 15-minutową wypowiedź na temat: „Ekspresjonizm w literaturze i sztuce
młodopolskiej”.
Ćwiczenie 11
Przygotuj ustną wypowiedź argumentacyjną na temat: „Wizje końca świata w literaturze
i sztuce różnych epok. Omów temat, odwołując się do hymnu Dies irae Jana Kasprowicza oraz
innych tekstów kultury”.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Pochwała życia

Lepold Staﬀ
Ludwik Dobrzyński, www.polona.pl, licencja: CC BY-NC 3.0

Egzystencjalne rozterki dekadentów, ich smutek trudny do ukojenia i ból istnienia tworzyły
sytuację właściwie bez wyjścia. Sztuka, przyroda czy miłość dawały tylko chwilowe
ukojenie, Bóg milczał, a upragniona nirwana nie nadchodziła… Jedyne, co można było w tej
sytuacji zrobić, to zaakceptować układ świata trudny do zrozumienia, starać się odnaleźć
spokój i dostrzec pozytywne aspekty rzeczywistości. Czy był to wyraz niemocy? Czy może –
mądrości nabytej z wiekiem?
Już wiesz
Przypomnij sobie, czym cechuje się postawa franciszkańska.

Przedśpiew Leopolda Staﬀa

Ćwiczenie 1.1
Porozmawiajcie w klasie o różnych sposobach na pokonanie bólu istnienia. Ustalcie, czy
akceptacja świata, z jego wszystkimi aspektami trudnymi do zrozumienia, to wyraz mądrości
i dojrzałości czy oznaka słabości i poddania się.
Ćwiczenie 1.2
Przypomnij, jaki stosunek wobec świata dominował w antyku, w średniowieczu i renesansie.
Która z tych postaw jest ci najbliższa?

Przedśpiew to jeden ze sztandarowych utworów Leopolda Staffa, uznawanych za swoiste
credo poety. Wiersz pochodzi z tomu Gałąź kwitnąca wydanego w 1908 roku.

“

Leopold Staﬀ

Przedśpiew
Czciciel gwiazd i mądrości, miłośnik ogrodów,
Wyznawca snów i piękna i uczestnik godów,
Na które swych wybrańców sprasza sztuka boska:
Znam gorycz i zawody, wiem, co ból i troska,
Złuda miłości, zwątpień mrok, tęsknot rozbicia,
A jednak śpiewać będę wam pochwałę życia –
Bo żyłem długo w górach i mieszkałem w lasach.
Pamięcią swe dni chmurne i dni w słońca krasach
Przechodzę, jakby jakieś wielkie, dziwne miasta,
Z myślą ciężką, jak z dzbanem na głowie niewiasta,
A dzban wino ukrywa i łzy w swojej cieśni.
Kochałem i wiem teraz, skąd się rodzą pieśni;
Widziałem konających w nadziejnej otusze
I kobiety przy studniach brzemienne, jak grusze;
Szedłem przez pola żniwne i mogilne kopce,
Żyłem i z rzeczy ludzkich nic nie jest mi obce.
Przeto myśli me, które stoją przy mnie w radzie,
Choć smutne, są pogodne jako starcy w sadzie.

I uczę miłowania, radości w uśmiechu,
W łzach widzieć słodycz smutną, dobroć chorą w grzechu,
I pochwalam tajń życia w pieśni i w milczeniu,
Pogodny mądrym smutkiem i wprawny w cierpieniu.
Leopold Staﬀ, Przedśpiew, [w:] tegoż, Poezje, Lublin 1988, s. 69.

Po przeczytaniu wiersza Leopolda Staffa odpowiedz na pytania i wykonaj polecenia.
Ćwiczenie 2.1
Określ nastrój utworu. Czy jest typowy dla Młodej Polski?
Ćwiczenie 2.2
Ćwiczenie 2.3
Który fragment można uznać za myśl przewodnią wiersza Leopolda Staﬀa?


Bo żyłem długo w górach i mieszkałem w lasach



Znam gorycz i zawody, wiem, co ból i troska



Żyłem i z rzeczy ludzkich nic nie jest mi obce



Kochałem i wiem teraz, skąd się rodzą pieśni
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Ćwiczenie 2.4
Powiedz, z jakim słynnym zdaniem kojarzą się te słowa. Przypomnij jego autora.
Ćwiczenie 2.5
Wskaż postać mówiącą w wierszu. Omów sytuację, w jakiej się ona znajduje.

Ćwiczenie 2.6
Określ, czego postać mówiąca doświadczyła w swoim życiu. Przytocz i omów odpowiednie
fragmenty tekstu.
Ćwiczenie 2.7
Omów wpływ cierpienia na los postaci mówiącej.
Ćwiczenie 2.8
Ćwiczenie 2.9
Wskaż postawy, jakie Leopold Staﬀ reprezentuje w wierszu Przedśpiew.


dekadencką



franciszkańską



epikurejską



humanistyczną



hedonistyczną



stoicką

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.10
Wytłumacz, na czym polega każda z postaw. Jak zostały one wyrażone w utworze Staﬀa?
Ćwiczenie 2.11
Przygotuj wypowiedź pisemną, w której wyjaśnisz, jaką prawdę o świecie i ludzkiej egzystencji
przekazuje Przedśpiew.

Przestałem się wadzić z Bogiem Jana Kasprowicza

“

Jan Kasprowicz

Przestałem się wadzić z Bogiem
XI
Przestałem się wadzić z Bogiem –
Serdeczne to były zwady:
Zrodziła je ludzka niedola,
Na którą nie ma już rady.
Tliło w mej piersi zarzewie,
Materiał skier tak bogaty,
Że jeno dąć w palenisko,
A płomień ogarnie światy.
Wiedziały o tym potęgi,
Co gdzieś po norach drzemią
Albo z bezczelną jawnością
Jak mgły się włóczą nad ziemią.
Wiedziały ci o tym moce,
Które złośliwość popędza,
By szły powiększać nędzę
Tam, gdzie największa jest nędza.
Wiedziały ci o tym zastępy,
Które czyhają zza węgła
Lub z okna patrzą z szyderstwem,
Czy zbrodnia się nie wylęgła?
Wiedziały, że jeno się zbliżyć
Ku popiołowi mej kuźni,

A serce od razu wybuchnie,
Zuchwale zaklnie, zabluźni.
Że swym bluźnierstwom i klątwom
Czynu wyciśnie znamię,
Płonące żądzą odmiany,
Przewrotu, co berło Mu złamie.
I dzisiaj nie żal mi tego,
Najmniejszej nie czuję skruchy,
Bom ci nie żaden służalec,
Na własne serce głuchy.
Bo w sporze o szczęście świata
Swawolność mi była daleka,
A tylkom korzystał z prawa
Wojującego człowieka.
Jeno że dzisiaj to widzę,
W patrzeniu dosyć już biegły,
Czego w zamęcie walki
Źrenice me nie dostrzegły.
Nie ruszał ci On naprzeciw
W rynsztunku wspaniałym dziwie,
A tylko na tronie Swym siedząc,
Uśmiechał się pobłażliwie...
I dziś ja sam uśmiechnięty,
Gdy krzyczą: w żelazo się okuj!,
Jak ongi miecz niosłem walczącym
Tak dzisiaj niosę im spokój.
Lecz już nie wadząc się z Bogiem,
Mam jeszcze cichą nadzieję,

Że na dnie mojego spokoju
Żar świętej wojny tleje.
Jan Kasprowicz, Przestałem się wadzić z Bogiem, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1973, s. 355–357.

Po przeczytaniu wiersza Jana Kasprowicza wykonaj poniższe zadania.
Ćwiczenie 3.1
Określ charakter wiersza Przestałem się wadzić z Bogiem.
Ćwiczenie 3.2
Wskaż i krótko scharakteryzuj postać mówiącą.
Ćwiczenie 3.3
Przypomnij, jak ukazany został Bóg w hymnie Jana Kasprowicza Dies irae. Opisz zachowanie
Adama względem Niego.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3.4
Opisz relację człowiek-Bóg w wierszu Przestałem się wadzić z Bogiem.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3.5
Wyjaśnij, dlaczego postać mówiąca przestała się spierać ze Stwórcą. Przytocz odpowiednie
fragmenty tekstu. Powiedz, czy postać mówiąca czuje skruchę z powodu swojej wcześniejszej
postawy i zachowania.

Ćwiczenie 3.6
Zinterpretuj ostatnią strofę wiersza.
Ćwiczenie 3.7
W pisemnej wypowiedzi wyjaśnij powody zmiany postawy postaci mówiącej.

Uzupełnij

Dziwny ogród
Sztuka przełomu XIX i XX wieku, pełna ponurych barw i niepokojących krajobrazów, ma
także swoje jaśniejsze oblicze. Istnieją dzieła wprowadzające odbiorcę w radosny świat
fantazji, bujnej przyrody i śmiejących się twarzy rozświetlonych letnim słońcem. Gdy ogląda
się te obrazy, trudno uwierzyć, że powstały one w czasie ogólnego marazmu i zwątpienia:
gdy życie jawiło się jako pasmo cierpień.
Obejrzyj obraz Józefa Mehoffera Dziwny ogród (1902–1903, Muzeum Narodowe
w Warszawie).

Dziwny ogród powstał w 1902 roku w Siedlcu niedaleko Krakowa, gdy malarz wypoczywał
wraz z rodziną. Obraz przedstawia żonę Mehoffera, synka oraz opiekunkę malca. Dzieło to
zyskało wiele nagród i wielokrotnie było wystawiane za granicą, m.in. w St. Louis, Chicago,
Monachium i Wiedniu.
Ćwiczenie 4.1
Omów atmosferę, jaka panuje na obrazie Józefa Mehoﬀera. Wymień elementy, które ją
tworzą.

Ćwiczenie 4.2
Scharakteryzuj postaci przedstawione na płótnie krakowskiego twórcy.
Ćwiczenie 4.3
Wyjaśnij, czym różni się obraz Mehoﬀera od innych dzieł powstałych na przełomie XIX i XX
wieku, poznanych przez ciebie.

Zadaniowo
Ćwiczenie 5
W eseju porównaj Przedśpiew Leopolda Staﬀa i Przestałem się wadzić z Bogiem Jana
Kasprowicza z hymnem Dies irae. Jak można interpretować postawę człowieka wobec Boga
i świata?
Ćwiczenie 6
Przygotuj pisemną wypowiedź argumentacyjną: „Relacja człowiek – Bóg w literaturze
przełomu XIX i XX wieku. Bunt czy pokora?”.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Hamlet XIX wieku, czyli bezdomność z wyboru

Żydówka z pomarańczami
Aleksander Gierymski, Żydówka z pomarańczami, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie,

Zapewne niejednokrotnie spotkaliśmy na ulicy osobę bezdomną. Być może mijaliśmy kolejkę
bezdomnych czekających przed kuchnią charytatywną, być może zwróciliśmy uwagę na
ławkę w parku, na której bezdomny zasypiał, być może byliśmy świadkami, jak bezdomni
usuwani byli przez służbę porządkową albo policję z dworca, z poczekalni szpitalnej,
z galerii handlowej… Bezdomni wywołują w nas mieszane uczucia: litość lub niechęć.
Zostali zepchnięci do marginesu społecznego – z własnej winy lub z powodu przeciwności
losu. Stefan Żeromski w kreacjach swoich bohaterów udowadnia, że bezdomność może być
cechą psychiczną i można ją interpretować metaforycznie. Poszukajmy różnych dróg
interpretacyjnych…
Już wiesz
1) Przeczytaj Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego.
2) Obejrzyj ﬁlm Włodzimierza Haupego Doktor Judym (1975), DVD.
3) Przypomnij dylematy tytułowego bohatera dramatu Wiliama Szekspira Hamlet. Jeżeli
treści tego utworu nie znasz ze szkoły, to poszukaj w wybranym źródle informacji
o Hamlecie.

Ż

Stefan Żeromski
Stefan Żeromski
1864–1925
Był jednym z prozaików Młodej Polski. Kształcił się w gimnazjum kieleckim, a następnie –
w Szkole Weterynaryjnej w Warszawie, której nie ukończył z powodu zaangażowania
w działalność konspiracyjną (był członkiem Związku Młodzieży Polskiej). Od 1892 żonaty
z Oktawią z Radziwiłłowiczów. Udzielał korepetycji, a następnie zatrudnił się w Muzeum
Narodowym Polskim w Rapperswilu, gdzie otrzymał posadę bibliotekarza. Od 1895 roku
publikował utwory prozatorskie (Rozdzióbią nas kruki, wrony... 1895, Opowiadania 1895,

Syzyfowe prace 1897). Po powrocie do kraju pracował jako bibliotekarz w Bibliotece
Ordynacji Zamojskich w Warszawie. Od 1909 roku przez trzy lata przebywał w Paryżu. Jest
autorem wielu znanych powieści: Ludzie bezdomni (1899), Popioły (1904), Dzieje grzechu
(1908), Uroda życia (1912), Wierna rzeka (1912), Walka z szatanem (1916), Nawracanie Judasza
(1916), Zamieć (1916), Charitas (1919); prozy poetyckiej: Aryman mści się (1901), Powieść
o Udałym Walgierzu (1905), Duma o hetmanie (1908); dramatów: Róża (1909) i Sułkowski
(1910); zbiorów opowiadań: Echa leśne (1905), Sen o szpadzie (1906), Słowo o bandosie
(1908). W swoim pisarstwie wykorzystywał konwencje naturalizmu i impresjonizmu
(subiektywizm świata przedstawionego, liryzm opisów przyrody, pogłębione kreacje
psychologiczne). Został określony mianem poety prozy. Jako pisarz realistyczny –
uwrażliwiał czytelnika na krzywdę społeczną oraz problemy historyczno‐społeczne (o czym
świadczą liczne nawiązania do motywów powstania styczniowego i innych wydarzeń
historycznych, tematyka patriotyczna i narodowowyzwoleńcza). Jego utwory przenika
pesymistyczna reﬂeksja, charakterystyczne są również nastrojowe opisy natury oraz
wysunięcie na pierwszy plan bohaterów rozdartych między poczuciem obowiązku (wobec
ojczyzny, narodu, społeczeństwa, środowiska) a szczęściem osobistym. Taki typ
psychologiczny charakteryzuje głównego bohatera Ludzi bezdomnych. Powieść ta została
opublikowana w 1900 roku.

Portret Stefana Żeromskiego
Kazimierz Mordasewicz (1859–1923; polski malarz specjalizujący się w portretach , Portret Stefana Żeromskiego, 1908, olej na
płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie,

Ważne!
Społeczną rolę pisarza u schyłku XIX wieku wskazywał m.in. Cezary Jellenta (1861–1935),
krytyk literacki i publicysta Młodej Polski, doceniający perswazyjne funkcje literatury
współczesnej, gdy pisał: „Powieść jest naszym Forum Romanum, parlamentem, widownią
i środkiem nauczania, często nawet wybiegiem cenzuralnym, omijającym niebotyczne
góry przeszkód”.

Ludzie bezdomni – bohaterowie
Ćwiczenie 1.1

Ćwiczenie 1.2
Spośród wymienionych niżej cech - wybierz te, które pasują do osobowości Tomasza Judyma
Osobowość Tomasza Judyma
empa a

lubieżność

miłosierdzie
Określenia niepasujące do osobowości bohatera

cynizm

oportunizm

wiarygodność

idealizm

lenistwo

malkontenctwo

lojalność

narcyzm

asceza

pracowitość

egzaltacja

konformizm

pokora

rozrzutność

introwertyzm

despotyzm
niezłomność w dążeniu do celu
upór

aktywizm

niezależność

złośliwość

skromność

oziębłość uczuciowa
hedonizm

oszczędność

wrażliwość uczuciowa
uczciwość
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.3

intryganctwo

Ćwiczenie 1.4
Dopasuj bohaterów do odpowiadających im charakterystyk
Nauczycielka, pozbawiona domu
i rodziny

Les-Leszczykowski

Były powstaniec styczniowy, emigrant

Tomasz Judym

Brat Tomasza, robotnik, emigruje wraz
z rodziną

Korzecki

Lekarz, syn szewca z ulicy Ciepłej
w Warszawie

Wiktor Judym

Brat Joasi, zginął na Syberii

Wacław Podborski

Inżynier na Śląsku, samobójca

Joasia Podborska

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.5

Ćwiczenie 1.6
Spośród wymienionych bohaterów występujących w utworze – wskaż postaci epizodyczne


Stacha Bozowska



Rybak



dr Węglichowski



Niewadzka



Natalia Orszeńska



Kalinowicz



Krzywosąd Chobrzański



Paweł Obarecki



Rafał Wolbromski



Wenus z Milo

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.7

Ćwiczenie 1.8
Połącz w pary katalog zasług i ról społecznych z wybranymi bohaterami
Korzecki

Nauczycielka

Joasia Podborska

Działacz robotniczy

Wiktor Judym

Społecznik w środowisku górniczym

Wacław Podborski

Działacz polityczny, zesłaniec w głąb
Rosji

Tomasz Judym

Lekarz chirurg - społecznik

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.9
Ćwiczenie 1.10
Poszczególnym wypowiedziom przyporządkuj odpowiednich bohaterów.
Zachowywać czystość duszy i nie
dawać do siebie przystępu niczemu
podłemu.

Tomasz Judym

Kiedy niekiedy z oczu jego wytaczała
się łza i przez nikogo niedostrzeżona
biegła po wynędzniałej twarzy.

Joasia Podborska

Ja mam zanadto wyedukowaną
świadomość.

Korzecki

Nie mogę mieć ani matki, ani ojca, ani
żony, ani jednej rzeczy, którą bym
przycisnął do serca z miłością, dopóki
z oblicza ziemi nie znikną te podłe
zmory.

Wiktor Judym

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Czym jest bezdomność

Ćwiczenie 2
„Mury o kolorze zakurzonego grynszpanu albo jakiejś zrudziałej czerwoności, niby pstre,
ogołocone gałgany”, „blade, żółte, obumarłe dziewczyny” – tego rodzaju ponure pejzaże
obserwował Judym na ulicach Cieplej i Krochmalnej. Omów technikę obrazowania, w jakiej
Stefan Żeromski opisywał realia warszawskiej ulicy.

Żydówka z pomarańczami
Aleksander Gierymski, Żydówka z pomarańczami, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie,

Ulica nocą
Aleksander Gierymski, Ulica nocą, olek na płótnie, Lwowska Galeria Sztuki,

Ćwiczenie 3.1
Omów środowiska społeczne ukazane przez Stefana Żeromskiego w Ludziach bezdomnych.
Ćwiczenie 3.2
Kim są ludzie bezdomni przedstawieni w powieści? Przygotuj krótkie biogramy bohaterów
indywidualnych.
Ćwiczenie 3.3
Które cechy charakterologiczne zbliżają Tomasza Judyma do bohatera romantycznego, a które
– do postaci pozytywistycznych? Zredaguj na ten temat krótką notatkę.
Ćwiczenie 3.4
Zinterpretuj sytuację Joasi Podborskiej.
Głównym motywem powieści Żeromskiego jest syndrom „bezdomności” bohaterów
poszukujących swego miejsca w życiu i pozbawionych domu w znaczeniu materialnym,
wyobcowanych ze społeczeństwa, zbuntowanych wobec wszelkich kompromisów, a przy
tym nieustabilizowanych wewnętrznie. Na drugim planie – w naturalistycznych obrazach
Żeromski ukazuje ludzi naprawdę bezdomnych: nędzarzy, włóczęgów, robotników
zamieszkujących rudery. Głównym bohaterem powieści jest doktor Tomasz Judym –
mieszkaniec wynajętej, skromnej stancji, który odrzuca szczęście osobiste u boku kobiety,
choć jest z wzajemnością w niej zakochany, a wybiera samotność. Zawód lekarza jest dla
niego spełnieniem szczególnego powołania, uwrażliwiającego na ludzkie nieszczęście,
dającego możliwość ratowania życia i zdrowia, nieustannego doskonalenia się
(zawodowego i moralnego). Niezłomna i skomplikowana osobowość bohatera zdecydowała
o braku akceptacji w środowisku, które nie poparło jego pomysłów: propozycji darmowego
leczenia najbiedniejszych, osuszania bagien w Cisach. Jako bohater tragiczny został
wyposażony zarówno w cechy romantycznego fanatyka, bohatera zbuntowanego i samotnie
zmagającego się z przeciwieństwami losu, jak i pozytywisty wierzącego w ideały pracy
organicznej oraz hasła demokratyzmu społecznego (sam Żeromski określił go mianem
„pozytywisty chybionego”, gdyż w ﬁnale utworu poniósł klęskę).

Daimonion

“

Artur Hutnikiewicz

Żeromski
„Pewnego popołudnia w sierpniu Judym otrzymał list przez
umyślnego człowieka. Była to ręką Korzeckiego na jakimś urywku
schematów kancelaryjnych zakreślona cytata z Platonowej Apologii
Sokratesa:
Objawia się we mnie jakieś od Boga, czy od bóstwa pochodzące
zjawisko … Zdarza się to ze mną począwszy od dzieciństwa. Odzywa
się głos jakiś wewnętrzny, który, ilekroć się zjawia, odwodzi mię
zawsze od tego, cokolwiek w danej chwili zamierzam czynić, sam
jednak nie pobudza mnie do niczego… To, co mnie obecnie spotkało,
nie było dziełem przypadku, przeciwnie, widoczną dla mnie jest
rzeczą, że umrzeć i uwolnić się od trosk życia za lepsze dla mnie
sądzono. Dlatego właśnie owo Daimonion, ów głos wieszczy, nie
stawił mi nigdzie oporu” (Ludzie bezdomni).
[…] Słowo daimonion i pojęcie tym słowem oznaczone pojawia się
niejednokrotnie na kartach dzieł Żeromskiego, stanowiąc pewien
dość istotny element jego pisarskiego światopoglądu. Słownik
grecko‐polski tłumaczy rzeczownik daimon jako „bóg, bóstwo, moc
boska, bóstwo opiekuńcze” lub „złe” raz na zawsze przypisane do
kogoś; w znaczeniu dalszym „przeznaczenie, los, dola” lub „moc
rządząca przeznaczeniem”. Czasownik daimondo znaczy: być „pod
władzą, w mocy demona”, być „opętanym, nawiedzonym”,
przymiotniki: daimonikos – to „opętany przez demona”, daimonios –
„pochodzący od demona” w znaczeniu czegoś, co „niezwykłe,
uderzające, cudowne, nadzwyczajne, zesłane z nieba”. Abstrakcyjne
pojęcie daimonion oznacza jakąś zagadkową boską potęgę lub istotę,
dobrą lub złą […].

Daimonion jest więc jakby rdzeniem osobowości, życie rozumne
i prawdziwe miało polegać na zgodzie ze swą własną osobowością, ze

swoim daimonion. Kto żyje z nim w harmonii, żyje w harmonii
z wszechświatem […]. Teza o pochodzeniu świata od demiurga jako
potęgi negatywnej nadawała koncepcjom religijnym gnozy rys
swoistego dualizmu, nieustającego napięcia między duchem a ciałem,
między Bogiem a szatanem. Ten dualizm przenikał do chrześcijaństwa
wschodniego, stając się [...] jego głównym i duchowym przewodnim
motywem. Jest to dualizm zaświata i doczesności, ideału
i rzeczywistości, wolności i konieczności, jednostki i organizacji. Ten
trwający niezmiennie stan rozdarcia sprzyjał rozprzestrzenianiu się
postaw ambiwalentnych i w przeciwstawnych ekstremach tej
ambiwalencji maksymalistycznych w odczuwaniu i wartościowaniu
rzeczywistości, odrzucenia jej i korzenia się przed nią, ucieczki od
niej w samotnię życia pustelniczego lub rozpłynięcia się
w uniwersum społecznym aż do zupełnej zatraty indywidualnej
osobowości, nienawiści grzechu i fascynacji złem.
Artur Hutnikiewicz, Żeromski, Warszawa 1987, s. 323–325.

Ćwiczenie 4
Komentarz Artura Hutnikiewicza odwołuje się do gnostycznej interpretacji pojęcia daimonion,
wielokrotnie ujawniającego się w twórczości Żeromskiego. Zastanów się i odpowiedz na
pytanie, w jakich sytuacjach bohaterowie powieści odczuwają demonizm natury ludzkiej.
W jaki sposób go pokonują albo mu ulegają? Wypowiedź zredaguj w formie pisemnej.

O ﬁlantropii

Karykatura Stefana Żeromskiego
Kazimierz Sichulski, Karykatura Stefana Żeromskiego, 1914, akwarela i kredka na papierze, Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem,

Ćwiczenie 5.1
Napisz kilka możliwych interpretacji pojęcia ﬁlantropia.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5.2
Odpowiedz na pytanie, czy współcześnie ﬁlantropia uważana jest za postawę „fałszywej
miłości czy miłosierdzia”. Odwołaj się do konkretnych przykładów.

Zadaniowo

Ćwiczenie 6
Napisz rozprawkę na temat: „Pesymistyczne dylematy Tomasza Judyma”.
Ćwiczenie 7
Zredaguj pięć pytań, na które odpowiada tekst Artura Hutnikiewicza.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ludzie bezdomni. Kierunki interpretacji

pixabay, licencja: CC 0

Kiedy jesteśmy w galerii, na koncercie, kiedy czytamy debiutancki tomik poezji lub prozy –
poddajemy to dzieło ocenie. Zarówno dzieła sztuki, jak i literatury podlegają podobnym
kryteriom wartościowania. Poszukujemy w nich nie tylko treści, lecz przede wszystkim –
oryginalności formy i środków artystycznego wyrazu. W literaturze Młodej Polski
artystyczny kształt utworu jest bardzo wyrazisty. Niektórym może się wydać nieco
kiczowaty, innym – monotonny. W Ludziach bezdomnych możemy wyróżnić cechy
charakterystyczne dla tzw. stylu Żeromskiego („żeromszczyzny”). Przeanalizujemy te cechy.
Już wiesz
Przypomnij sobie wiadomości na temat estetyki realizmu i charakterystycznych
wyznaczników powieści realistycznej.

Ludzie bezdomni – powieść młodopolska
Po lekturze Ludzi bezdomnych rozwiąż ćwiczenia.
Ćwiczenie 1.1

Ćwiczenie 1.2
Wskaż cechy wyróżniające powieść młodopolską.



Epizody poboczne



Kompozycja otwarta



Technika punktów widzenia



Związki przyczynowo-skutkowe



Przeskoki czasowe



Obecność utworu w utworze



Narracja personalna



Narrator wszechwiedzący



Subiektywizm narracji



Rozluźnienie kompozycji



Synkretyzm rodzajowy

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.3

Ćwiczenie 1.4
Wskaż epizody zbędne, funkcjonujące w powieści Stefana Żeromskiego na zasadzie „utworu
w utworze”.



Konﬂikt Tomasza Judyma z Krzywosądem



Wyjazd Judymowej do Ameryki



Nieszczęśliwy los Joasi Podborskiej



Samobójstwo Korzeckiego



Historia swawolnego Dyzia

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.5
Oceń, czy dziennik Joasi Podborskiej (rozdział Zwierzenia) można uznać za autonomiczny
utwór w utworze. Następnie wyjaśnij, jakie ten rozdział pełni funkcje.
Ćwiczenie 1.6
Opisz treści, które można wyczytać z dziennika Joasi. Odpowiedź zredaguj w formie notatki.

Żeromski – poeta prozy

“

Stefan Żeromski

Ludzie bezdomni

Wzrok Judyma błądził w zadumaniu po miękkich mchach
i biało‐zielonych listkach borówek. Każda łodyżka mchu była
zbudowana z gwiazdek świetlistych, jakby z promieni słońca, co
zetknąwszy się z ziemią w czułe roślinki się przeistoczyły.
Gdzieniegdzie pośród tej królewskiej, kochanej, miękkiej zieleni widać
było kamionkę szarosinych głazów. Szpakowate, w mech suchy
obleczone pnie jodełek przecinały widnokrąg daleki. Gdy konie
weszły w las głębszy, pod cień jodeł i świerków, przecięły drogę
wężowiska czarnych korzeni. Co chwila wózek trzeszczał, gdy jego
szprychy zanurzały się po osie w głębokie bajorka kisnące w tych
miejscach od wieków. Już tam mchy ledwo się mogły wybić z głębi
żółtaworudej powłoki zeschłych igieł. Wszędzie leżały szyszki
i obłamane, suche, białawe gałęzie.
Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Warszawa 2013.

“

Stefan Żeromski

Ludzie bezdomni
Przychodziły myśli dziwne, natchnione, jakby nie myśli człowieka,
tylko jej, tej zaklętej, zaczarowanej polany. Widziało się, że ten
skrawek leśnej łąki jeden jedyny jest na świecie, że człowiek po to
żyje, aby weń zatopił ducha swego i marzył. Żeby marzył o tych
rzeczach, które leżą w głębi, w ciemności, w zamknięciu, które nie
przemijają, nie giną, które są proste, naiwne i bezczelne jak ta polanka.
Żeby dozwalał z serca swego płynąć wszystkiemu, co w nim jest,
wszelkiej świętości i brzydocie.
Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Warszawa 2013.

“

Stefan Żeromski

Ludzie bezdomni
Między jednym a drugim wschodem słońca zamknięte były jakby gaje
czarodziejskie, dalekie od tego świata, schowane za wysokimi
murami. Ciągle trwało to pachnące wrażenie, jakiego doznał w dniu

kwietniowym, kiedy, przybywszy po raz pierwszy do Cisów, stał
w oknie i patrzał w głębinę alei.
Jeszcze gałęzie drzew wysokich są nagie, szare i chude jak chrusty
leszczynowe. Barwa ich sprzecza się z dziwnym błękitem, co się
kurzy i stoi tuż nad ziemią, między pniami, niby rzadki, rozwiany
dymek. Zaledwie pierwsze, zmarszczone i słabe liście wyprysły
z końców cienkich gałązek bzu. Ciężkie pęki jak złotolite gruzły zdają
się spływać z brunatnych prętów kasztana. Słońce to płomienistym
pożarem spada na wilgotną ziemię, to odlatuje do modrych królestw
swoich i ginie w różnobarwnej sukni obłoków. Jasne murawy ukazały
się na szarym, parującym gruncie. Pierwsze ich pióra drżą, odwracają
się i chylą ku słońcu. Radosny świergot ptaków i z oddali wesołe
krzyki dzieci dają się słyszeć, a cały przestwór pełen jest woni
ﬁołków.
W tej dziedzinie wstawała z każdym wschodem słońca ostra noc
duszy. Ona to sprawiła, że oczy widziały teraz wszystko z podwójną
jasnością. Rzeczy i sprawy zewnętrznego świata łączyły się
i rozchodziły inaczej, a wszystkie przedmioty ukazały swe ﬁzjonomie
pełne mądrości i porządku. Myśli codzienne wypadły ze swoich
siedlisk i były jak młode ptaki spłoszone z gniazda, co na wszystko
patrzą w zdumieniu.
Po co jest wiosna? Czemu noc przemija i czemu dnieje? Dokąd żeglują
pracowite chmury, czasem niewinne jak sny dziecięce, a czasem
straszliwe jak trzewia rozrąbane toporem, z których czerwona krew
się leje? Dla kogo rosną kwiaty wiosenne i czemu zapach z nich się
rozszerza?
Co to są drzewa i z jakiej przyczyny w biały dzień upuszczają na
ziemię coś jakby noc: czarujące cienie swoje?
Wieczory, kiedy księżyc był wystawiony w jasnych niebiosach, które,
jak mówi Biblia, są sprawą palców bożych, przemieniły się w święte

misterium. Były tajemnicą niedocieczoną, do której dusza jak do
skończonej formy swojego szczęścia w tęsknocie wzdychała.
Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Warszawa 2013.

“

Stefan Żeromski

Ludzie bezdomni
Wszystko, czym dusza jego żywiła się, tak samo jak ciało chlebem,
w czyn się zamienić nie mogło, musiało pozostać sobą, tym samym,
marzeniem. Ze wszystkich tych zazdrości i pragnień oﬁarnego
działania na dużym polu, z żarłocznych egoizmów, które się
przeistoczyły w czucia nadindywidualne, wolno teraz idących
drzemać w przymusową bezsilność, sączył się smutek jak palące
krople trucizny. Napojone nim serce obejmowało świat, ludzi i rzeczy
jakby w minucie pożegnania.
Smutek, smutek...
Rozkuwał marzenia z kajdan myśli i przenikał duszę na wskroś, jak noc
przenika wodę. Zostawał z człowiekiem sam na sam niby ulotny
a niewątpliwy cień jego postaci. W którąkolwiek stronę, od jakiej
rzeczy wzrok było obrócić, wił się po ziemi niedocieczony
a wszędzie obecny.
Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Warszawa 2013.

Zadania

Ćwiczenie 2.1
Na podstawie podanych fragmentów Ludzi bezdomnych omów stylistykę, w jakiej Żeromski

opisuje pejzaż natury.

Ćwiczenie 2.2
Wskaż fragmenty, w których stan psychiczny bohatera został odzwierciedlony przez nastrój
krajobrazu. Czy przyroda jest współczującym partnerem, uprzedmiotowionym obrazem
wnętrza ludzkiego, czy – jednym i drugim? Odpowiedź uzasadnij. Wyjaśnij pojęcie: „pejzaż
wewnętrzny” i zaproponuj jego synonimy.
Ćwiczenie 2.3
Wybierz inne fragmenty powieści ukazujące pejzaż wewnętrzny Tomasza Judyma.
Ćwiczenie 2.4
Scharakteryzuj i oceń indywidualizm Judyma. W jego osobowości można wyróżnić cechy
zarówno romantyka, jak i pozytywisty. Czy można w nim odnaleźć cechy dekadenta?
Ważne!
Opisy przyrody w twórczości Żeromskiego są silnie liryzowane. Autor, opisując przeżycia
wewnętrzne bohaterów, nasyca liryzmem tzw. świat przedstawiony w powieści.
Zapewne dlatego określa się go mianem poety prozy.

Ludzie bezdomni – naturalizm, symbolizm,
impresjonizm
W literaturze Młodej Polski można zauważyć ewolucję nurtu realistycznego, występującego
w połączeniu z estetyką naturalizmu oraz impresjonizmu. Dużą rolę w powieści
naturalistycznej zyskały zliryzowana narracja pierwszoosobowa oraz subiektywizacja świata
przedstawionego, prowadząca w konsekwencji do realizacji formy powieściowej w nurcie
impresjonistycznym, w której zaciera się konkretyzacja środowiskowa postaci, realistyczne
tło ustępuje miejsca wartościom uniwersalistycznym, nie ma związków
przyczynowo‐skutkowych w fabule, występuje skłonność do analizy psychologicznej
i uchwycenia nastrojów bohatera. W powieści młodopolskiej zrezygnowano z narracji
trzecioosobowej, a wprowadzono narrację personalną (z perspektywy postaci). Pojawiła się
konstrukcja bohatera prowadzącego (występują również pierwszoosobowe formy
podawcze: dziennik bohatera, pamiętnik, powieść epistolarna, monolog wewnętrzny).

Została zastosowana mowa pozornie zależna, a dystans między mową narratora i mową
postaci ograniczono. Powieści młodopolskie w większości kontynuowały jednak
realistyczną tendencję do ukazywania rzeczywistości społecznej.

“

Artur Hutnikiewicz

Żeromski
Uderza w tych obrazach z jednej strony tak znamienny dla pisarza
emocjonalizm, z drugiej – pewna wąskość i powierzchowność wiedzy
o interesujących go strefach i obszarach rzeczywistości społecznej.
Przerażające obrazy nędzy, ciemnoty, wyniszczenia, degeneracji,
miały apelować do świadomości moralnej wszystkich ludzi uczciwych
i przekonywać ich o naglącej konieczności natychmiastowego
zlikwidowania owych wynaturzeń cywilizacji, stanowiących hańbę
nowego wieku. Nie ulega zarazem wątpliwości, że obrazy te nie
pretendowały do zupełnej prawdy socjologicznej. Zdawały się być
raczej reporterskim zapisem bardzo czułej, zwłaszcza na najbardziej
ponure i odpychające wyglądy świata kamery fotograﬁcznej,
utrwalającej zmysłową tkankę rzeczywistości.
Artur Hutnikiewicz, Żeromski, Warszawa 1987, s. 256.

Ćwiczenie 3.1
Wskaż w powieści trzy fragmenty, w których Żeromski zastosował technikę naturalizmu.
Ćwiczenie 3.2
Czy można uznać, że obrazy naturalistyczne inspirują czytelników do przyjęcia określonych
postaw społecznych? Odpowiedź uzasadnij.
Ćwiczenie 4.1

Ćwiczenie 4.2
Wskaż odpowiednie treści znaczeniowe desygnatów funkcjonujących w powieści na zasadzie
symbolu.

Wenus z Milo

Wewnętrzny konﬂikt psychiczny
polegający na konfrontacji sprzecznych
dążeń: aktywizmu wynikającego
z poczucia obowiązku i pracy dla
ubogich a śmiercią za życia – tzn.
wyrzeczeniem się szczęścia osobistego.

Rozdarta sosna

Piękno, miłość, szczęście.

Kwiat tuberozy

Nieszczęście, krzywda, nędza.

Rybak

Symbol bezużytecznego piękna.

Krzyk pawia

Zwiastun śmierci.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4.3
Wyjaśnij, które z wymienionych symboli odnoszą się bezpośrednio do biograﬁi Tomasza
Judyma, a następnie zinterpretuj te symbole w kontekście biograﬁi bohatera.

Aleksander Gierymski, Luwr nocą, 1892, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Poznaniu

domena publiczna

Ćwiczenie 5.1
Wskaż fragment, w którym Judym w towarzystwie dam obserwuje panoramę Paryża ze
wzgórza Saint-Cloud. Omów elementy świadczące o zastosowaniu techniki impresjonistycznej
w tym ujęciu pejzażu.
Ćwiczenie 5.2
Znajdź w powieści Stefana Żeromskiego inne opisy impresjonistyczne.
Ważne!
„Przestrzeń pełni w dziele pisarskim Żeromskiego liczne i różnorakie funkcje. Jest
teatrem zdarzeń, jak w każdym wytworze epickiego realizmu, oddanym ze ścisłą,
obiektywną wiernością wobec danych obserwacji i doświadczenia. Bywa przedmiotem
kontemplacji patrzącego podmiotu, jego wzruszeń, reﬂeksji, medytacji, cząstką jego
istnienia.”

Ludzie bezdomni – kierunki interpretacyjne
Ćwiczenie 6.1

Ćwiczenie 6.2
Wskaż możliwe kierunki interpretacyjne tytułu powieści.



Bezdomność Joasi Podborskiej pozbawionej realizacji marzeń o własnym domu.



Bezdomność biedoty w warszawskiej dzielnicy żydowskiej.



Bezdomność Wiktora Judyma zmuszonego do emigracji.



Alienacja Korzeckiego.



Bezdomność Tomasza Judyma, który z wyboru odrzuca posiadanie własnego domu.



Bezdomność mieszkańców noclegowni Chateau-Rouge w Paryżu.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6.3
Znajdź fragmenty powieści, w których Tomasz Judym obserwuje dzieła sztuki (np. rzeźbę

Wenus z Milo lub obraz Ubogi rybak). Zastanów się nad poziomem wrażliwości bohatera i jego
odbiorem dzieła artystycznego. Zredaguj na ten temat krótką notatkę.



Wenus z Milo, ok. 130–100 p.n.e., rzeźba z marmuru, Luwr, Paryż
Ma girling, licencja: CC BY-SA 3.0

Ludzie bezdomni zawierają cechy charakterystyczne dla gatunku powieści młodopolskiej,
takie jak: luźna kompozycja, wielowątkowość, obecność estetyki symbolizmu (symbole
rozdartej sosny, Wenus z Milo, rybaka, krzyku pawia, kwiatu tuberozy), naturalizmu
(przejawiająca się w opisach Paryża, Warszawy, Zagłębia, życia ludności chłopskiej
w Cisach), impresjonizmu, konstrukcja bohatera prowadzącego, indywidualizacja języka,
subiektywizacja i psychizacja świata przedstawionego, liryzm, elementy introspekcji
psychologicznej, obecność licznych tropów stylistycznych.

Ludzie bezdomni – wartości erudycyjne
Jak sugeruje Artur Hutnikiewicz – przestrzeń w utworach Żeromskiego „przybiera formę
symbolu, aluzyjnego znaku, poprzez który przegląda głębszy sens wydarzeń i świata. Staje
się w końcu elementem ambicji czy pretensji erudycyjnych lub poznawczych. To bogactwo
metod i form sztuki postaciowania i obrazowania, jakie prezentuje Żeromski w kreowaniu
owych wyższych układów znaczeniowych, nadaje jego postaciom i przestrzeniom,
w których one istnieją, niezwykłą i wrażającą się na zawsze w pamięć pełnię i wyrazistość
artystyczną”.

Ćwiczenie 7.1
Zastanów się nad wartościami erudycyjnymi Ludzi bezdomnych. Omów sposób, w jaki wpisują
się one w mentalność bohatera.

Twórczość Żeromskiego
Ćwiczenie 8.1

Wypisz z biogramu Stefana Żeromskiego tytuły innych jego utworów, a następnie rozważ, czy
można zauważyć jakąś szczególną cechę wyróżniającą „symboliczne” i metaforyczne tytuły
dzieł autora.

Ćwiczenie 8.2
Wyjaśnij, czy tytuły te odnoszą się do sfery przeżyć ludzkich lub emocjonalnie wyrażonych
stanów natury.

Zadaniowo
Ćwiczenie 9.1

Napisz wypracowanie na temat: „Różne odcienie bezdomności w Ludziach bezdomnych
Stefana Żeromskiego”. Wykorzystaj w pracy odpowiednie cytaty.

Ćwiczenie 9.2
Porównaj Tomasza Judyma z bohaterem Lalki Bolesława Prusa – Stanisławem Wokulskim.
Wnioski zredaguj w formie notatki.
Ćwiczenie 9.3
Napisz rozprawkę na temat: „Idealiści – ludzie szczęśliwi czy postaci tragiczne”. Odwołaj się do
Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego i wybranych tekstów kultury.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Dzieje rodu Borynów. W kręgu chłopskiej epopei
Władysława Stanisława Reymonta

Sobota na folwarku; Wypłata robocizny
Józef Chełmoński, Sobota na folwarku; Wypłata robocizny, 1869, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena
publiczna

Jako czytelnicy literatury pięknej wyznaczacie zapewne własne kanony książek ulubionych
lub takich, które czytacie, by zaspokoić ciekawość. Po lektury szkolne nie zawsze sięgamy
chętnie, a XIX‐wieczne arcydzieła nierzadko nudzą nas banalną treścią i anachronicznym
schematem wartościowania postaw, zjawisk artystycznych, szatą stylistyczną. Czy powieść
o życiu na wsi w XIX wieku jest w stanie dziś czymkolwiek zaintrygować? Czy jest to jedynie
fragment historii kultury polskiej do obowiązkowego przyswojenia?
Już wiesz
1) Przeczytaj pierwszy tom Chłopów W.S. Reymonta (Jesień).
zwróć uwagę na sposób artystycznej wypowiedzi,
przedstaw bohaterów pierwszego tomu, zaznaczając w tekście elementy ich
charakterystyki, zaobserwuj relacje między bohaterami,
podkreślaj fragmenty mówiące o życiu codziennym bohaterów i o hierarchii
wartości, które cenią.
2) Zapoznaj się z ﬁlmem Chłopi w reżyserii Jana Rybkowskiego (1973, DVD).

Chłopi - powieść realistyczna

Władysław Reymont
Jacek Malczewski, Władysław Reymony, 1905, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna

Władysław Stanisław Reymont
1867–1925

(właśc. W.S. Rejment) – pisarz i poeta młodopolski. W młodości zdobył wykształcenie
zawodowe (był czeladnikiem krawiectwa), lecz zainteresował go teatr i został aktorem
prowincjonalnego teatrzyku objazdowego. Zadebiutował wierszami opublikowanymi na
łamach czasopism. Od 1888 zarabiał na życie jak dróżnik kolejowy. W 1892 na łamach
„Głosu” opublikował pierwszą nowelę zatytułowaną Śmierć . Przez pewien czas zamierzał
wstąpić do zakonu paulinów na Jasnej Górze, dokąd w 1894 roku odbył pieszą pielgrzymkę.
Wrażenia zdobyte na pątniczym szlaku opisał w literackim reportażu Pielgrzymka do

Jasnej Góry (1895), który odniósł znaczący sukces literacki. Lata 1888–1895 przyniosły 17
opowiadań, zróżnicowanych pod względem tematycznym. Fabuła Suki, Śmierci,
Zawieruchy, Tomka Barana rozgrywa się na wsi, opowiadania W aptece, Na bruku, Cień
stanowią relacje obyczajowe z życia proletariatu miejskiego, nowela Pracy! dotyczy znanego
autorowi z autopsji środowiska kolejarzy, aktorską trupę artystyczną opisał
w opowiadaniach Franek, Adeptka, relikty życia szlacheckiego w opowiadaniu Idylla.
Lektura tych utworów uświadamia charakterystyczne (udoskonalone w późniejszej
twórczości) cechy pisarstwa Reymonta: realistyczną obserwację szczegółów połączoną
z elementami naturalistycznego obrazowania, stosowanie techniki impresjonistycznej,
ekspresję słowa. Temat konﬂiktu między artystą a społeczeństwem, modny w literaturze
modernistycznej, został pokazany w powieściach powstałych w latach 1891–1896:

Komediantka, Lili, Fermenty. W latach 1895–1897 odbywał z przerwami podróże zagraniczne
do Włoch, Berlina, Brukseli i Paryża. Dojrzałość pisarską ujawnił w powieści dotyczącej
rozwoju łódzkiego przemysłu włókienniczego Ziemia obiecana (1899), w której przekazał
naturalistyczny obraz miasta przemysłowego w dobie rodzącego się kapitalizmu, epickie
zdolności do malowania panoramicznych obrazów społeczno‐obyczajowych, obecność
silnie zindywidualizowanych postaci o głębokim bogactwie psychologicznym, znakomite
stylizacje językowe. Najwyższe jego osiągnięcia ujawniły się przede wszystkim
w realistycznej epopei Chłopi (1902–1909), która przyniosła mu rozgłos światowy. W 1924
roku został uhonorowany Literacką Nagrodą Nobla.
W 1900 roku doznał poważnych obrażeń w katastroﬁe kolejowej pod Warszawą,
a odszkodowanie wówczas uzyskane poprawiło jego sytuację ﬁnansową. Rewolucja 1905–
1906 zastała go w Warszawie: pisarz zareagował na te wydarzenia opowiadaniami
o charakterze literackiego reportażu: Z konstytucyjnych dni, Czekam, Na krawędzi,
Zabiłem. Do rewolucji przejawiał stosunek ambiwalentny: z jednej strony postrzegał w niej
„czwarte powstanie”, z drugiej – obawiał się moralnych konsekwencji przeobrażeń
społecznych. Konsekwencją rywalizacji z Popiołami Stefana Żeromskiego stała się
trzyczęściowa powieść historyczna Rok 1794 (1913–1918). Był autorem kilku opowiadań
obrazujących trudne doświadczenia I wojny światowej.
Ćwiczenie 1.1
Zapoznaj się z biograﬁą Władysława Stanisława Reymonta – sięgnij także do innych źródeł.
Czy dostrzegasz związek między rzeczywistością przedstawioną w powieści Chłopi a rysem
biograﬁcznym autora?
Ćwiczenie 1.2
Zastanów się, czy znajdujesz w powieści sceny lub epizody świadczące o realistycznym obrazie
wsi polskiej pod zaborem carskim w XIX wieku. Odpowiedź uzasadnij.
Ćwiczenie 1.3
Porównaj opis topograﬁczny Lipiec zawarty w powieści Reymonta z usytuowaniem
autentycznej miejscowości o tej nazwie. Czy powieściowy opis odpowiada realiom
topograﬁcznym?
Ważne!
„jest nurtem estetycznym w literaturze i sztuce, dominującym w literaturze i sztuce II
połowy XIX wieku. Za faktycznego twórcę nurtu uważa się Honoré de Balzaca. Realiści

ukazywali prawdę o człowieku i społeczeństwie, a rzeczywistość przedstawiona
kreowała obraz obiektywny, zgodny z rzeczywistością historyczną, wynikający
z bezpośredniej obserwacji pisarza. Przedstawiona „prawda życia ludzkiego” zawiera się
w reprezentatywności socjologicznej i psychologicznej (tzw. „typowość” postaci). Dużą
rolę w rozwoju realizmu odegrała „teoria środowiskowa” Hipolita Taine’a, który wartość
tekstu literackiego uzależnił od artystycznych umiejętności uchwycenia
charakterystycznych cech środowiska, w którym rozwijała się fabuła. Ważnym
przedstawicielem realizmu francuskiego był Gustaw Flaubert, który stworzył jego
odmianę „psychologiczną”. Poszukując prawdy psychologicznej – eksponował problemy
egzystencjalne, dręczący rozdźwięk między naturalnymi potrzebami człowieka a ogólnie
przyjętymi zasadami etycznymi. Główne gatunki realizmu to powieść i nowela
(humoreska, obrazek, szkic ﬁlozoﬁczny). Termin został wprowadzony do literatury na
początku XIX wieku. Pojawił się w Wykładach o metodzie studium akademickiego (1802)
Friedricha Schellinga, który nazwał mianem „realizmu poetyckiego” sztukę naśladowczą
(ﬁgurę starożytnego mimesis). Jako kierunek literacki realizm rozwinął się w latach
czterdziestych i pięćdziesiątych XIX wieku. W publicystyce II połowy XIX wieku
występował jako synonim postawy pozytywistycznej. Jako termin literaturoznawczy
realizm zaistniał po raz pierwszy w Historii literatury polskiej Piotra Chmielowskiego
(1909), przy czym autor proponował, by „pozytywizm” zarezerwować dla światopoglądu,
a „realizm” – dla kierunku występującego w literaturze polskiej po powstaniu
styczniowym. Do najważniejszych cech powieści realistycznej należą: narracja
trzecioosobowa, narracja „przedmiotowa”, koncentrująca uwagę czytelnika na
rzeczywistości przedstawionej, pozbawiona komentarzy, ocen i opinii autorskich,
iluzoryczność rzeczywistości, zróżnicowanie środowiskowe postaci, indywidualizacja
stylu wypowiedzi, konkretyzacja miejsca i czasu akcji, indywidualizacja środowiskowa,
wątki przyczynowo‐skutkowe. Fikcję literacką nierzadko uzupełniały pamiętniki,
dzienniki, listy – formy relacjonujące zdarzenia prawdopodobne. Bohaterowie są
przedstawicielami warstwy społecznej, z której się wywodzili, uczestnikami zdarzeń
wpisanych w zwykłą codzienność. W ten sposób tekst literacki stawał się dokumentem
życia społecznego. W Polsce głównymi przedstawicielami realizmu w literaturze byli:
Bolesław Prus (Placówka, Lalka, Emancypantki) i Henryk Sienkiewicz (Bez dogmatu,

Rodzina Połanieckich). W literaturze Młodej Polski daje się zauważyć ewolucja nurtu
realistycznego, występującego w połączeniu z estetyką naturalizmu (jak również
impresjonizmu). Dużą rangę w powieści naturalistycznej zyskała zliryzowana narracja
pierwszoosobowa, subiektywizacja świata przedstawionego, w której zaciera się
konkretyzacja środowiskowa postaci, realistyczne tło ustępuje miejsca wartościom
uniwersalistycznym, nie ma związków przyczynowo‐skutkowych w fabule, występuje
skłonność do analizy psychologicznej i uchwycenia nastrojów bohatera. W powieści
młodopolskiej zrezygnowano z narracji trzecioosobowej, a wprowadzono narrację
personalną, z perspektywy postaci. Pojawiła się konstrukcja „bohatera prowadzącego”
(występują również pierwszoosobowe formy podawcze: dziennik bohatera, pamiętnik,

powieść epistolarna, monolog wewnętrzny). Została zastosowana mowa pozornie zależna,
a dystans między mową narratora i mową postaci został ograniczony.”

Dom Władysława Reymonta w Lipcach
Krzysztof T., licencja: CC BY-SA 3.0

Ciekawostka
Wieś pierwotnie nosiła nazwę Lipce. Nazwa Lipce Reymontowskie obowiązuje od 1983
roku.

Chłopi - tło wydarzeń
Ćwiczenie 2.1

Ćwiczenie 2.2
Które wydarzenie historyczne zostało zasygnalizowane w tle fabuły „Chłopów”?


powstanie styczniowe



powstanie kościuszkowskie



rewolucja 1905–1907



powstanie listopadowe

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.3
Ćwiczenie 2.4
Którzy bohaterowie "Chłopów" Władysława Reymonta wzięli udział w powstaniu
styczniowym?


Kuba Socha



Jambroży



Roch



Janek



Antek



Wójt

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.5

Ćwiczenie 2.6
Który z bohaterów „Chłopów” ujawnia w rozmowie z dziedzicem, że walczył o polską szkołę
w Lipcach?


Antek



Roch



Maciej Boryna



Szymek

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.7
Ćwiczenie 2.8
Dziedzic w powieści „Chłopi” toczył z lipczanami spór o...


nieużytki rolne.



pasiekę.



doroczną daninę.



las serwitutowy.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ciekawostka
„Powieściowe Lipce to wieś w zaborze rosyjskim: ruble, strażnicy. Wieś
pouwłaszczeniowa, a więc po roku 1863. Powrót pana Jacka z zesłania oraz osoba Kuby to
jedyne dwa sygnały historyczne nakierowane na ten tok.”
Ćwiczenie 3
Udowodnij, że Chłopi mają kompozycję otwartą, a następnie wyjaśnij, jaką funkcję pełni ona
w powieści. Czy wpływa na suges ę nieprzerwanej ciągłości czasowej?

Chłopi są powieścią realistyczną. Władysław Reymont pisał ją w latach 1904–1909. Została
ona określona mianem epopei chłopskiej. Przedstawia obraz egzystencji chłopskiej w XIX
wieku we wsi Lipce (w powiecie skierniewickim pod zaborem rosyjskim). Na podobieństwo
do epopei wskazuje brak skonkretyzowanego czasu powieściowego (ogólnikowe
wspomnienie powstania styczniowego i rewolucji 1905 roku, spór o las serwitutowy) –
opisany rok kalendarzowy (wyznaczony przez zegar biologiczny, rytm pór roku
i towarzyszących im zmian przyrody, jak również przez kalendarz liturgiczny i obrzędy dla
niego charakterystyczne) koncentruje wydarzenia kilkunastu lat. W obrazie wiejskiej
społeczności zwraca uwagę stratyﬁkacja społeczna (Maciej Boryna, wójt, kowal, pleban,
kleryk, Jaś, parobkowie i żebracy), wskazująca na model życia wedle określonej hierarchii
wartości (prace rolnicze, obrzędy religijne, świeckie, rozrywki itp.).

Chłopi - bohaterowie
Ćwiczenie 4.1
Ćwiczenie 4.2
Odpowiednio połącz ze sobą koligacje rodzinne Macieja Boryny
Hanka

Syn Boryny

Szymek i Jędrzych

Córka Boryny

Witek

Bracia Jagny

Dominikowa

Parobek Boryny

Antek

Córka Boryny

Józka

Trzecia żona Boryny

Magda

Synowa Boryny

Jagna Paczesiówna

Teściowa Boryny

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4.3

Ćwiczenie 4.4
Czego w imieniu córki domaga się Dominikowa po zaślubinach Macieja Boryny z Jagną?


budowy nowego domu



wydziedziczenia Antka



zapisu ziemi sąsiadującej z majątkiem Jagny

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4.5
Ćwiczenie 4.6
Czego domaga się Antek Boryna w sporze z ojcem?


zapisu ojcowizny



budowy domu



rozwodu z Jagną

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4.7
Sformułuj pisemną wypowiedź na temat: „Rodzina Borynów i dylematy Macieja”. Spróbuj
ustalić charakter skomplikowanych relacji między ojcem a dziećmi oraz scharakteryzuj
motywacje życiowych poczynań bohatera. Przeprowadź analizę psychologiczną osobowości
Macieja i wyjaśnij jego dominującą rolę w społeczności lipeckiej.
Głównym bohaterem utworu jest Maciej Boryna — bogaty właściciel 32 morgów ziemi,
despotyczny nestor rodu, zakochany w trzeciej żonie — młodej i pięknej Jagnie
Paczesiównie, emanującej erotyzmem i namiętnością młodopolskiej femme fatale,
uwodzącej mężczyzn, głównie Antka (żonatego syna Boryny), z którym nawiązuje romans
(motyw kazirodztwa zaczerpnięty z tragedii greckiej). Rodzinne animozje Borynów
zdominował jednak spór o ziemię (Antek chce uzyskać od ojca swoją schedę, by móc
samodzielnie gospodarować, tymczasem Maciej zapisuje 5 morgów Jagnie). W decydującym
momencie bitwy o las serwitutowy Antek zamordował człowieka, który uprzednio zranił
Macieja. Odsiaduje za to wyrok – wraca po nim do domu pokorny i odmieniony
wewnętrznie. Dojrzały psychicznie Antek staje się spadkobiercą Boryny – przywódcy

lipeckiej społeczności, a jego żona Hanka stanowi wzór dobrej gospodyni, agresywnej
obrończyni własnego majątku i oddanej żony, wygrywającej rywalizację z Jagną
(symbolizującą wcielenie mitu Matki‐Natury), ostatecznie wyrzuconą z Lipiec.
Ćwiczenie 5
Spośród wymienionych poniżej bohaterów wyznacz stratyﬁkację społeczną Lipiec.
Witek, Kuba Socha



Ksiądz



Kowal, Antek



Dziedzic



Wójt, Maciej Boryna



Agata



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6.1
Zastanów się i powiedz, jaką rolę w opisie obyczajowym lipeckiej codzienności odgrywają
obrzędy związane z kalendarzem liturgicznym. Wymień obrzędy praktykowane jesienią.

Ćwiczenie 6.2
Wyjaśnij, podczas jakiego święta toczy się poniższy dialog między Kubą a Witkiem. Czy
wspomniana tam tradycja obrzędowa występuje w innych utworach literackich XIX wieku?
„[…] wyjął z zanadrza parę oszczędzonych skibek chleba, rwał je w glonki, przyklęknął
i rozrzucał po mogiłach.
– Pożyw się, duszo krześcijańska, co cię wypominam w wieczornym czasie, pożyw się,
pokutnico człowiecza, pożyw się! – szepnął z przejęciem.
– Wezmą to? – pytał cicho Witek zatrwożonym głosem.
– Przeciech! Ksiądz żywić nie da!... W beczki drugie kładą, ale tym biedotom nic z tego…
księdzowe albo i dziadoskie świnie mają wyżerkę… a dusze pokutujące głód cierpią…
– Przyjdą to? …
– Nie bój się … Wszystkie te, co czyścowe męki cierpią… wszystkie. Pan Jezus odpuszcza je na
ten dzień na ziemię, żeby swoich nawiedziły…”
Losy bohaterów układają się w ciąg fabularny, obyczajowo‐obrzędowo‐liturgiczny (święta
doroczne, odpusty, uroczystości rodzinne, podporządkowanie nakazom zbiorowości) oraz
powtarzalny rytm pór roku, co nadaje powieści charakter epicki o ustalonym porządku:
życie jednostki podporządkowane jest pracy w gromadzie, uzależnionej od kalendarza
biologicznego i praw obowiązujących w przyrodzie.

Chłopi - narracja i język
Ważne!
W powieści występują trzy struktury narracyjne:
stylizator młodopolski,
wsiowy gaduła,
realistyczny obserwator
oraz stylizacje językowe (gwara synkretyczna, dialektyzmy, paralelizmy składniowe).
Spróbujmy je zlokalizować. Jeśli wymienione pojęcia nie są ci znane, skorzystaj ze
Słownika terminów literackich lub innego źródła, aby je wyjaśnić.

Ćwiczenie 7.1
Wskaż cechy charakterystyczne warstwy narracyjnej, którą w tradycji interpretacyjnej

Chłopów określano mianem stylizatora młodopolskiego. Czy w poniższej wypowiedzi
dostrzegasz styl charakterystyczny dla mowy chłopskiej?
„Jesień szła coraz głębsza.
Blade dnie wlekły się przez puste, ogłuchłe pola i przymierały w lasach coraz cichsze, coraz
bladsze – niby te białe hos e w dogasających brzaskach gromnic […].
Hej! Jesień to była, późna jesień!
I ani przyśpiewków, ani pokrzyków wesołych, ni tego ptaszków piukania, ni nawolywań nie
słychać było we wsi – nic, jeno ten wiatr pojękujący w strzechach, jeno te dżdże, sypiące
jakoby szkliwem po szybach, i to głucho, wzmagające się co dnia bicie cepów po stodołach.
Lipce martwiały równo, jako te pola okólne, co wyczerpane, szare, odarte, w odpocznieniu
leżały i cichości tężenia; jako te drzewiny nagie, poskręcane, żałobne, drętwiejące z wolna na
długa, długą zimę… Jesień to była, rodzona matka zimy […]”
Ćwiczenie 7.2
Wskaż cechy charakterystyczne warstwy narracyjnej, któą w tradycji interpretacyjnej
Chłopów określono mianem wsiowego gaduły. Czy w poniższej wypowiedzi znajdujesz
słownictwo charakterystyczne dla mieszkańców wsi?
„A wszędy, na wozach, pod ścianami, wzdłuż rynsztoków, gdzie ino miejsce było, rozsiadły się
kobiety sprzedające: która cebule we wiankach albo i we wrokach; która z płótnami swojej
roboty i wełniakami, która z jajkami a serkami, a grzybami, a masłem w osełkach poobwijanych
w szmatki, inna znów zasię ziemniaki, to gąsków parę, to wypierzono kurę, to len pięknie
wyczesany albo i motki przędzy miała, a każda siedziała przy swoim i poredzały se godnie, jak
to zwyczajnie na jarmarkach bywa; a traﬁł się kupiec, to sprzedawały wolno, spokojnie bez
gorącości, po gospodarsku, nie tak jako te Żydy, co wykrzykują, handryczą i ciskają się kiej te
głupie.”

Ćwiczenie 7.3
Wskaż cechy charakterystyczne realistycznej narracji trzecioosobowej (określonej mianem
realistycznego obserwatora), występującej w powieści.
„Chmury gnały nisko, bure, ciężkie, jakby obłocone, niby stada niemytych baranów. Staw
pomrukiwał głucho, a czasami chlustał wodą o brzegi, na których gdzieniegdzie, wśród
czarnych, pochylonych olch i wierzb rosochatych, czerwieniły się kobiety piorące szmaty –
kijanki trzaskały zajadle po obu brzegach. Na drogach pusto było, gęsi tylko całymi stadami
babrały w stężałym błocie i po rowach zarzuconych opadłymi liśćmi i śmieciami i dzieci
krzyczały przed domami. Koguty zaczęły piać po płotach, jakby na zmianę.”
Jak sugeruje Teresa Skubalanka:

“

Teresa Skubulanka

Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje
[…] tekst Chłopów okazuje się stylistycznie zharmonizowany, dzięki
umiarkowanej stylizacji na gwarę, uwzględnianiu przede wszystkim
całego bogactwa leksyki i frazeologii ludowej, indywidualizacji
i charakteryzacji językowej dialogów. Reymont postępuje
z tworzywem gwarowym w swojej powieści dość swobodnie,
przesypując dialektyzmy z narracji do wypowiedzi bohaterów
w zależności od wielu czynników kontekstowych i sytuacyjnych.
Teresa Skubulanka, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje, Wrocław 1984, s. 390.

“

Tadeusz Lehr-Spławiński

Język polski
Jest to więc język z punktu widzenia dialektologicznego mieszany, jaki
w takiej postaci nie istnieje nigdzie, ale odpowiada doskonale
duchowi języka ludowego, stanowi jakiś niby to typ ogólnochłopski,
oparty na zachodnich dialektach Polski centralnej, z obszaru, którego
centrum stanowi Łódź.
Tadeusz Lehr-Spławiński, Język polski, t. XXVI, s. 332.

Dzięki wykorzystaniu trzech różnych perspektyw narracyjnych: uczestnika, obserwatora
i poetyckiego stylizatora, autor stworzył panoramiczny, wielowymiarowy obraz wiejskiej
egzystencji. Realistycznie opisane życie chłopskich bohaterów (zwracających uwagę
bogatymi i zróżnicowanymi cechami osobowościowymi) mitologizuje wymowę wiejskiej
chaty, w której rozwija się świadomość patriotyczna, społeczna i kulturowa. Chłopi są
jednym z najbardziej modelowych przykładów reinterpretacji źródeł folkloru. Powieść
zyskała rozgłos i uznanie międzynarodowe (została przetłumaczona na 19 języków), czego
konsekwencją stało się przyznanie autorowi Literackiej Nagrody Nobla w 1924 roku.
Niewiele przywołanych faktów pozwala umieścić akcję powieści po roku 1863. Jest to
opowieść o codzienności obyczajowej na wsi, z wyeksponowaniem zmienności rytmu
przyrody i kalendarza liturgicznego. Dzieje rodziny Borynów układają się w uporządkowaną
linię fabularną, złożoną z licznych i ciekawych epizodów. Zróżnicowana warstwa narracyjna
powieści świadczy o przemyślanych rozwiązaniach artystycznych autora. Ze względu na
zastosowanie literackiej transpozycji gwarowej jest to również znakomity przykład realizacji
estetyki ludowości w literaturze Młodej Polski.

Obraz XIX-wiecznej wsi

Trumna chłopska
Aleksander Gierymski, Trumna chłopska, 1894-1895, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna

Władysław Orkan

“

Komornicy
Dziwnie mieszkają, jak i ci Satrowie… Chałupinę mają na brzyzku
niedużą, starą. Gonty z dachu powylatywały, szparami mógłby woły
wewieść rogate… A oni w traczu deski rżną dzień po dniu.
– Mogliby chałupę pokryć.
– Nie pilno! – odpowiadają ludziom. – Niech ta stoi do wole Boskie…
W zimie pokryje śnieg, a w lecie nie ma czasu, i tak schodzi. „Kto
ostanie w chałupie, to se niech stawia… – myśli sobie każdy z nich po
cichu. – Jak by się ta dokładał. To nie moje. I zarabiają w lesie,
a chałupa stoi do wole Boskie póki stoi… W oknach ino dwie szyby
całe, a reszta deszczułkami zabita.
Władysław Orkan, Komornicy, Warszawa 1955, s. 73.

Ćwiczenie 8
Powyższy fragment pochodzi z utworu Władysława Orkana Komornicy – mrocznej opowieści
o nędzy i niedoli życia na wsi w XIX wieku. Obie powieści – Komornicy i Chłopi – powstawały
w zbliżonym okresie i obie stanowią przykład młodopolskiej prozy o tematyce społecznej.
Zastanów się i odpowiedz, jaka atmosfera emanuje z powieści Władysława Reymonta, a jaka –
z dzieła Władysława Orkana. Porównaj je.

Chłopi i mit
W powieści Reymonta występują nawiązania do mitologii greckiej. Najwyraźniejszym tego
przejawem są porównania wątku romansowego Jagny i Antka do mitu trojańskiego (wedle
którego Jagna występuje w roli pięknej Heleny, a Antek – w roli Parysa). Nawiązania te
również odpowiadają gatunkowi epopei.

Ćwiczenie 9
Napisz opowieść o miłości Jagny i Antka z wykorzystaniem konwencji mitu i na podstawie
następującego tekstu:
„Stary kmieć Boryna włada autokratycznie w swojej zagrodzie, a wszyscy mieszkańcy wsi
patrzą nań z szacunkiem: jest on niejako przywódcą ludu, tak jak ongiś achajscy książęta. Lipce
mają swoje zebrania gminne, swoje spory o następstwo tronu, swoje wyprawy wojenne,
swoich bohaterów, tak jak owe greckie państewka […]. Piękna Helena, zarzewie wojny
i zniszczenia, źródło fatalnych katastrof, zwie się w powieści Reymonta – Jagusią; jest ona
również nęcącą, wiarołomną, a przecież przez wszystkich pożądaną jak spartańska królowa.”
Wykorzystaj wiedzę o losach bohaterów zdobytą podczas projekcji ﬁlmu Jana Rybkowskiego.

Zadaniowo

Ćwiczenie 10
Obejrzyj obraz Ferdynadna Ruszczyca Ziemia. Czy odnajdujesz podobny obraz chłopa
w powieści Reymonta? Odpowiedź uzasadnij.

Ziemia
Ferdynand Ruszczyc, Ziemia, 1989, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie,

Ćwiczenie 11
Napisz rozprawkę na temat: „Człowiek i natura – symbioza czy odwieczna walka?”. Odwołaj
się do Chłopów Reymonta i wybranych tekstów kultury.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Jesień w Lipcach. W kręgu estetyki powieściowej
Reymonta

Jesienny pejzaż
Vincent van Gogh, Jesienny pejzaż, 1885, domena publiczna

Ze wszystkich pór roku to właśnie jesień w najwyższym stopniu napawa nas nostalgią.
Stanowi inspirację wielu pejzażystów, poetów i artystów reprezentujących różne dziedziny
sztuki. Nastrojowa aura schyłku roku, okres uśpienia w przyrodzie, krótsze dni i dżdżysta
pora współtworzą nastrój, w którym psychika ludzka ujawnia wyjątkowe emocje –
niejednokrotnie po to, by się obronić przed obumieraniem. Jak radzą sobie jesienią
mieszkańcy Lipiec i w jakiej konwencji estetycznej przedstawił ich życie autor powieści

Chłopi?
Już wiesz
Przypomnij sobie wyznaczniki naturalizmu.

Naturalizm w Chłopach
Autor Chłopów w swojej twórczości wykorzystywał nowatorstwo artystyczne,
charakterystyczne dla przełomu wieków, nurt symbolizmu oraz impresjonizmu. Ponadto

stosował zmienność natężenia światła w kreacjach pejzażu, naturalistyczne obserwacje
środowiskowe, przejawiał epickie zdolności do malowania panoramicznych obrazów
społeczno‐obyczajowych, portretów silnie zindywidualizowanych postaci o głębokim
bogactwie psychologicznym.
Ćwiczenie 1.1
Omów sposób, w jaki Chłopi realizują cechy powieści naturalistycznej.
Ćwiczenie 1.2
Wskaż przykład sceny naturalistycznej w tomie Jesień.
Ćwiczenie 1.3
Które postaci powieściowe wpisują się w założenia kreacji bohaterów naturalistycznych?
Odpowiedź uzasadnij.
Ćwiczenie 1.4
Porównaj opisy przyrody i krajobrazu w Chłopach Władysława Reymonta i Panu Tadeuszu
Adama Mickiewicza. Wskaż podobieństwa i różnice.
Ćwiczenie 2
Fabularny kalendarz rytmu przyrody rozpoczyna się od...


zasiewu owsa.



zbioru jabłek.



wykopków ziemniaków.



żniw.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Naturalizm to prąd literacki przypadający na lata 70. XIX wieku, wyrastający z ﬁlozoﬁi
pozytywistycznej Augusta Comte’a i Hipolita Taine’a oraz ewolucjonizmu Darwina.
W ukształtowaniu tego nurtu ważną rolę odgrywały rozwijające się dyscypliny nauk

empirycznych: przyrodniczych i socjologicznych. Według koncepcji naturalizmu jednostka
w swoim rozwoju osobniczym jest zdeterminowana przez uwarunkowania ekonomiczne,
biologiczne i społeczne. Typowym bohaterem naturalistycznym jest „brutalnie prawdziwy”
człowiek, który manifestuje biologiczną zwierzęcość wobec bezlitosnej walki o byt. Na
ﬁlozoﬁę naturalizmu składają się agnostyczna postawa wobec problemów metaﬁzycznych
jako niepoznawalnych i nienaukowych, kult natury jako podstawy wszelkiej egzystencji,
prawda o ﬁzjologii i psychologii ludzkiej. Twórcą terminu był Emil Zola, który 6 lutego 1865
roku na łamach „Le Salut Public” po raz pierwszy użył tego określenia, a następnie rozwinął
je w studium Powieść eksperymentalna (1880).
W światopoglądzie naturalizmu główne miejsce zajmują prawa determinujące istotę
człowieczeństwa. W nawiązaniu do ewolucjonizmu Darwina działanie prawa natury, także
w dziedzinie twórczości literackiej, stało się dla Zoli istotnym czynnikiem postępu
społecznego, opartego na zasadzie walki o sukces, według której słabi mieli zginąć,
przeciętni – pozostać przeciętnymi, a wyróżniający się zdolnościami – zrobić karierę.
Ostremu demaskowaniu kontrastów społecznych towarzyszyło stosowanie nowych
środków ekspresji: brutalność obrazowania, antyestetyzm, stylizacja środowiskowa języka.
Konsekwencją sprowadzania psychicznych aspektów do ﬁzjologii życia stały się opisy
wielkich ludzkich zbiorowisk, skłonność do „fotograﬁcznego” zapisu rzeczywistości.
W Polsce naturalizm nie zyskał popularności. Krytykował go między innymi Henryk
Sienkiewicz w warszawskim odczycie O naturalizmie w powieści. Jednakże w latach 1883–
1887 wokół czasopisma „Wędrowiec” skoncentrowała się nieliczna grupa polskich pisarzy
uprawiających estetykę naturalistyczną (Adolf Dygasiński, Antoni Sygietyński, Stanisław
Witkiewicz). Filozoﬁczne założenia naturalizmu, koncepcję eksperymentu powieściowego,
subiektywizm w narracji kontynuowali przedstawiciele Młodej Polski: oprócz Reymonta –
Gabriela Zapolska, Stefan Żeromski.
Ćwiczenie 3
Poszukaj w słowniku literatury polskiej deﬁnicji hasła naturalizm i zredaguj pięć pytań, na
które można odpowiedzieć po jej przeczytaniu.

Uzupełnij

Aby realizować estetykę naturalizmu, Reymont wyeksponował złożoną sferę ludzkich
instynktów oraz organiczny związek człowieka z ziemią. Z realizacją nurtu
naturalistycznego łączy się zastosowanie techniki impresjonistycznej.

Impresjonizm w Chłopach

“

„Cisza była na polach opustoszałych i upajająca słodkość w powietrzu,
przymglonym kurzawą słoneczną; na wysokim, bladym błękicie leżały
gdzieniegdzie bezładnie porozrzucane ogromne białe chmury niby
zwały śniegów, nawiane przez wichry i postrzępione”.
„A pod nimi, jak okiem ogarnąć, leżały szare pola niby olbrzymia misa
o modrych wrębach lasów – misa, przez którą, jak srebrne przędziwo
rozbłysłe w słońcu, migotała się w skrętach rzeka spod olch i łozin
nadbrzeżnych. Wzbierała w pośrodku wsi w ogromny podłużny staw
i uciekała na północ wyrwą wśród pagórków; na dnie kotliny, dokoła
stawu, leżała wieś i grała w słońcu jesiennymi barwami sadów – niby
czerwono‐żółta liszka, zwinięta na szarym liściu łopianu, od której do
lasów wyciągało się długie, splątane nieco przędziwo zagonów,
płachty pól szarych, sznury miedz pełnych kamionek i tarnin - tylko
gdzieniegdzie w tej srebrnawej szarości rozlewały się strugi złota łubiny żółciły się kwiatem pachnącym, to bielały omdlałe, wyschłe
łożyska strumieni albo leżały piaszczyste senne drogi i nad nimi
rzędy potężnych topoli z wolna wspinały się na wzgórza i pochylały
ku lasom”.
„Rzędy kobiet czerwieniły się na kopaniskach... rozlegał się gruchot
zsypywanych do wozów kartoﬂi... miejscami orano jeszcze pod siew...
stada krów srokatych pasły się na ugorach... długie, popielate zagony
rdzawiły się młodą szczotką zbóż wschodzących... to gęsi niby płaty
śniegów bieliły się na wytartych, zrudziałych łąkach... krowa gdzieś
zaryczała... ogniska się paliły i długie, niebieskie warkocze dymów
ciągnęły się nad zagonami... Wóz zaturkotał albo pług zgrzytnął
o kamienie... to cisza znowu obejmowała ziemię na chwilę, że słychać
było głuchy bełkot rzeki i turkot młyna, schowanego za wsią,
w zbitym gąszczu drzew pożółkłych... to znowu śpiewka się zerwała

lub krzyk nie wiadomo skąd powstały leciał nisko, tłukł się po
bruzdach i dołach i tonął bez echa w jesiennej szarości, na
ścierniskach oprzędzonych srebrnymi pajęczynami, w pustych
sennych drogach, nad którymi pochylały się jarzębiny o krwawych,
ciężkich głowach... to włóczono role i tuman szarego,
przesłonecznionego kurzu podnosił się za bronami, wydłużał i pełzał
aż na wzgórze i opadał, a spod niego niby z obłoku wychylał się bosy
chłop, z gołą głową, przewiązany płachtą – szedł wolno, nabierał
ziarna z płachty i siał ruchem monotonnym, nabożnym
i błogosławiącym ziemi, dochodził do końca zagonów, nabierał
z worka zboża, nawracał i z wolna podchodził pod wzgórze, że
najpierw głowa rozczochrana, potem ramiona, a w końcu już był cały
widny na tle słońca z tym samym błogosławiącym ruchem siejby;
z tym samym świętym rzutem rozrzucał zboże, co jak złoty pył
kolistym wirem padało na ziemię”.
„Szara kurzawa deszczów przysłoniła świat, wypiła barwy, zgasiła
światła i zatopiła w mrokach ziemię, że wszystko wydało się jakby
sennym majaczeniem, a smutek wstawał z pól przegniłych, z borów
zdrętwiałych, z pustek obumarłych i wlókł się ciężkim tumanem;
przystawał na głuchych rozstajach, pod krzyżami, co wyciągały
rozpacznie ramiona, na pustych drogach, gdzie nagie drzewa trzęsły
się z zimna i łkały w męce – do opuszczonych gniazd zaglądał
pustymi oczami, do rozwalonych chałup – na umarłych cmentarzach
tłukł się wśród mogił zapomnianych i krzyży pogniłych i płynął
światem całym; przez nagie, odarte, splugawione pola, przez wsie
zapadłe i zaglądał do chat, do obór, do sadów, aż bydło ryczało
z trwogi, drzewa się przyginały z głuchym jękiem, a ludzie wzdychali
żałośnie w strasznej tęsknocie – w nieutulonej tęsknocie za słońcem”.
„Jesień szła coraz głębsza.
Blade dnie wlekły się przez puste, ogłuchłe pola i przymierały
w lasach coraz cichsze, coraz bladsze – niby te święte Hostie
w dogasających brzaskach gromnic.

A co świtanie – dzień wstawał leniwiej, stężały do chłodu i cały
w szronach, i w bolesnej cichości ziemi zamierającej; słońce blade
i ciężkie wykwitało z głębin w wieńcach wron i kawek, co się zrywały
gdzieś znad zórz, leciały nisko nad polami i krakały głucho, długo,
żałośnie… a za nimi biegł ostry, zimny wiatr, mącił wody stężałe,
warzył resztki zieleni i rwał ostatnie liście topolom pochylonym nad
drogami, że spływały cicho niby łza – krwawe łzy umarłego lata,
i padały ciężko na ziemię.
[…] Jesień to była, rodzona matka zimy”.
Ćwiczenie 4.1
Wskaż w podanych fragmentach elementy typowe dla estetyki impresjonizmu i naturalizmu.
Ćwiczenie 4.2
Jaką funkcję pełnią w cytowanych fragmentach trzy środki artystycznego wyrazu wybrane
przez ciebie. Zacytuj te środki i je nazwij.
Ćwiczenie 4.3
Podkreśl w cytowanych fragmentach określenia związane z kolorami. Przeanalizuj ich liczbę,
cechy wspólne i funkcjonalność.

Portret kobiety

Ćwiczenie 5
Na podstawie przywołanego cytatu spróbuj określić stosunek bohaterów Chłopów do kobiet.
Zastanów się, czy jest to charakterystyczny przejaw mentalności XIX-wiecznej.
”Nie mówił on żonie, co go żarło we wątpiach, ni co mu leżało na sercu, niby węgiel
rozżarzony, bo aniby mógł wypowiedzieć, niby zrozumiała go dobrze…
Zwyczajnie, jak kobieta, co ni pomyślenia nie ma, ni niczego nie wymiarkuje sama, ino zyje se
jako ten cień padający od człowieka”…

Oberek
Józef Chełmoński, Oberek, 1878, olej na płótnie, kolekcja prywatna,

Ćwiczenie 6
Na podstawie podanego fragmentu opisz Jagnę i zastanów się, w jaki sposób jej świetlista
i promienna uroda współgra z naturalistycznym biologizmem.
”Dziewuchy ano i kobiety żeniate, przechodzące mimo, spozierały na nią z zazdrością, albo
i zgoła przystawały w podle, abych nasycić oczy tym jej wełniakiem pasiastym i sutym, co jak
tęczą mazurską mienił się na nie, to na jej czarne trzewiki wysokie, zasznurowane aż po białą
pończochę czerwonymi sznurowadłami, to na gorset z zielonego aksamitu, tak wyszyty złotem,
że aż się w oczach mieniło, to na sznury bursztynów i korali, co otaczały jej białą, pełną szyję –
pęk różnobarwnych wstążek zwieszał się od nich na plecach i gdy szła, wił się za nią niby
tęcza”.
Kazimierz Wyka pisał o Jagnie:

“

Kazimierz Wyka

Reymont, czyli ucieczka do życia
Jej wyobcowanie z gromady, jej erotyczna amoralność to nie tylko
kreacja kobiety z ducha Przybyszewskiego. W tej zachłannej na życie
i kochanków piękności widnieją rysy Heleny, żony Menelaja, o którą
potoczy się wielka waśń epicka; poprzez postać Heleny coraz bardziej
zmitologizowane rysy Bogini Płodności, dla której prawem
najwyższym jest akt miłosny, a obojętni są jego kolejni sprawcy.
Kazimierz Wyka, Reymont, czyli ucieczka do życia, Kraków 1979, s. 176.

Ćwiczenie 7
Odszukaj w wypowiedzi Kazimierza Wyki odwołań do tradycji kultury. Wypisz je i przeanalizuj
związek z Jagną.

Rytm życia chłopów
Życie mieszkańców Lipiec zostało zdeterminowane nie tylko przez kalendarz pór roku,
lecz także przez cykliczność obrzędów ludowych, świąt liturgicznych, powtarzalnego
obyczaju wiejskiego. Ważną rolę zbędnew kreacji panoramicznego obrazu wsi odgrywają
również elementy akustyczne. Pieśń nieustająco towarzyszy zarówno codzienności, jak
i świętowaniu mieszkańców Lipiec.

Ćwiczenie 8.1
Przeczytaj cytat pieśni ﬁnalizującej wesele Jagny i Macieja:
„Zbierajcie się, weselnicy, już nam czas!
Daleka droga,
Głęboka woda,
Ciemny las!
Zbierajcie się, weselnicy, już nam czas!
Znów się zabawimy,
Jutro powrócimy,
Na popas!”.
Ćwiczenie 8.2
Zastanów się i powiedz, czy słowa tej pieśni wpisują się w koncepcję nawrotu czasowego,
charakterystyczną dla powieści Reymonta.
Lektura Chłopów potwierdza obecność w powieści nowatorskich ujęć artystycznych:
estetyki symbolizmu, impresjonizmu, epickich zdolności do malowania panoramicznych
obrazów społeczno‐obyczajowych, kreacji silnie zindywidualizowanych postaci o głębokim
bogactwie psychologicznym, znakomitych stylizacji językowych. Autor jest więc wrażliwym
indywidualistą o artystycznej duszy, bogactwie wyobraźni, talencie artystycznym oraz
wrażliwości intelektualnej.

Rytmy i toki

“

Maria Podraza-Kwiatkowska

Literatura Młodej Polski
W ograniczonej przestrzeni (Lipce są izolowane od pozostałego
świata), w ograniczonym przeciągu czasu (cztery pory roku) ukazana
została pełna wizja wsi. Trzy zwłaszcza ciągi przedstawieniowe
składają się na ową wizję. Jeden ciąg – agrarny – to roczny cykl pracy
w polu, rozpoczęty kopaniem ziemniaków, a zakończony żniwami.

Drugi jest rocznym cyklem liturgicznym obejmującym niedziele
i święta. Trzeci wreszcie związany jest z przebiegiem ludzkiego życia:
od chrztu po pogrzeb. Te trzy ciągi uzupełnione są wydarzeniami
typowymi dla wsi, takimi jak jarmark, czy wspólne, dające okazje do
przytaczania ludowych opowieści, prace zimowe i wieczorynki.
Ogromnie ważna w tej wizji wsi jest strona obyczajowo‐obrzędowa,
przedstawiona z dużą znajomością szczegółów etnograﬁcznych.
Maria Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992, s. 232.

Ćwiczenie 9.1
Cytowana opinia Marii Podrazy-Kwiatkowskiej dotyczy całości cyklu Chłopów. Na podstawie
tomu pierwszego uzasadnij funkcjonowanie trzech ciągów przedstawieniowych wymienionych
przez badaczkę (odwołuj się do konkretnych epizodów i cytatów).
Ćwiczenie 9.2
Wynotuj konkretne zjawiska przyrody wskazane w narracji Jesieni i zastanów się, czy
odwzorowują one symboliczny nastrój mentalny powieści.

Jesień...
Ćwiczenie 10
Wysłuchaj w internecie Jesieni Antonia Vivaldiego (trzeciego fragmentu Czterech pór roku).
Odpowiedz na pytanie, czy utwór ten współgra z melancholijnym nastrojem jesiennej pory.
Czy mógłby stanowić ilustrację powieści Reymonta? Uzasadnij swoją wypowiedź w formie
pisemnej.

Zadaniowo
Ćwiczenie 11.1
Wypisz obrzędy i tradycje opisane w Chłopach oraz przedstawione w ekranizacji powieści.
Opisz szczegółowo jedno z wydarzeń.
Ćwiczenie 11.2
Napisz rozprawkę na temat: „Tradycja – relikt przeszłości czy ważny element naszego życia?”.
Odwołaj się do Chłopów Władysława Reymonta oraz wybranych tekstów kultury.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Między konformizmem a idealizmem. Przypadek
Lorda Jima

domena publiczna

W ostatnich latach psychologia stała się jedną z najmodniejszych dyscyplin humanistyki.
Analiza psychologiczna bohaterów literackich znajduje coraz więcej metodologicznych
zastosowań. Współcześnie dysponujemy znacznie większą wiedzą o psychice i problemach
psychicznych człowieka, niż potwierdzali ją uczestnicy reﬂeksji intelektualnej u schyłku
XIX wieku. Niemniej – to właśnie wtedy ukształtowała się powieść psychologiczna,
ujawniająca rozmaite słabości i dążenia człowieka. Spróbujmy wniknąć w jej treść
i sformułować propozycję interpretacyjną.
Już wiesz
Przeczytaj Lorda Jima Josepha Conrada.

Joseph Conrad

Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Teodor Józef Konrad Korzeniowski
1857–1924
Teodor Józef Konrad Korzeniowski, żyjący w latach 1857–1924, był znanym pisarzem
ukrywającym się pod pseudonimem Joseph Conrad. Był on synem polskiego poety,
dramatopisarza i konspiracyjnego działacza politycznego zaangażowanego w działalność
społeczno‐polityczną. Apollo Korzeniowski został aresztowany w 1861 roku i zesłany w maju
1862 r. na Sybir. Żona i syn Józef podążyli za nim. Matka pisarza zmarła na zesłaniu, ojciec
pięć lat później w 1869 r. po powrocie z zesłania do Krakowa. Jako synowi zesłańców groził
mu pobór do wojska carskiego na wiele lat, dlatego mając 17 lat udał się do Marsylii i jako
prosty marynarz zaciągnął się na statek. Zrealizował swoje marzenia o morskich podróżach.
W latach 80. XIX wieku był oﬁcerem brytyjskiej marynarki handlowej. Pływał po wodach
Archipelagu Malajskiego, na Daleki Wschód i do Australii (otrzymał stopień wojskowy
kapitana). W latach 90. zamieszkał w Kent i zaczął uprawiać działalność literacką. W swoich
powieściach opisywał głównie środowisko, które znał najlepiej – współtowarzyszy na morzu
i na lądzie oraz różne ekstremalne sytuacje, w których ujawniała się prawda o człowieku.
Najpopularniejsze powieści to: Szaleństwo Almayera (1895); Wykolejeniec (1896); Lord
Jim (1900), Jądro ciemności (1902). Ma w swoim dorobku powieści polityczne (Tajny agent,
1907; W oczach Zachodu, 1911). Opublikował też ciekawy zbiór reportaży literackich
z podróży do Konga.

Lord Jim – tło i bohaterowie

Ciekawostka
Jak twierdzi Przemysław Mroczkowski – w twórczości Conrada najważniejsi byli
„otaczający ludzie – na morzu i na lądzie. Ważny był los, jaki w sobie nosili, tak do
pewnego stopnia w sensie antycznego fatalizmu, jak niedwuznacznej odpowiedzialności
za podjęte decyzje. Ważna była próba, jakiej poddawał ich żywioł, a nawet nowe warunki
obszarów odległych od cywilizacji (złudnie tylko spokojnej i chwalebnej); próba bywała
niezmiernie ciężka, pomoc »z góry« niebrana pod uwagę; a jednak prawo moralne, prawo
solidarności z towarzyszami obowiązywało nieugięcie.
Przedmiotem bliższego zainteresowania, który tak teraz zbliża Conrada dzisiejszym
czytelnikom, jest też miejsce człowieka w grupie i przeciwnie, jego osamotnienie” (P.
Mroczkowski, Historia literatury angielskiej, Wrocław 1999, s. 457).

Morze
Aleksander Gierymski, Morze, 1901, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna

Ćwiczenie 1.1
Wskaż miejsca geograﬁczne, w których rozgrywa się akcja Lorda Jima.


Morze Czerwone



Patusan



Madagaskar



Morze Kaspijskie



Bombaj



Kalkuta



Port Said



Dżungla Malajska



Karaiby

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.2
Uzupełnij tabelę, wpisując imiona lub nazwiska bohaterów.
Portugalski handlowiec, ojczym żony głównego bohatera., Żona bohatera, określona mianem
Klejnotu., Przyjaciel tytułowego bohatera, podstępnie zamordowany., Wódz plemienia
w Patusanie., Pierwszy oﬁcer na „Patnie”., Kapitan marynarki, narrator powieści., Kapitan
parowca „Ossa”, sędzia w procesie tytułowego bohatera., Przyrodnik i handlowiec.,
Przywódca gangsterów poszukujących skarbów.

Opis

Postać

Portugalski handlowiec,
ojczym żony głównego
bohatera.
Żona bohatera, określona
mianem Klejnotu.
Przyjaciel tytułowego
bohatera, podstępnie
zamordowany.
Wódz plemienia
w Patusanie.
Pierwszy oﬁcer na
„Patnie”.
Kapitan marynarki,
narrator powieści.
Kapitan parowca „Ossa”,
sędzia w procesie
tytułowego bohatera.
Przyrodnik i handlowiec.
Przywódca gangsterów

poszukujących skarbów.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.3
Kto nadał tytułowemu bohaterowi przydomek „lorda”?


Jewel



Malajowie



Marynarze na „Patnie”



Kapitan Marlow

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.4
Ojciec tytułowego bohatera to z zawodu...


nauczyciel.



lekarz.



prawnik.



pastor.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.5
Omów rolę, jaką w osobowości bohatera odegrały dzieciństwo i wartości, które wyniósł
z domu rodzinnego.
Ćwiczenie 1.6
Zdecyduj, jaką postawę: odpowiedzialność czy brak odpowiedzialności, przyjął Jim podczas
incydentu na „Patnie”. Wyjaśnij, w jaki sposób powyższe wydarzenie wpłynęło na jego dalsze
życie.

Ćwiczenie 1.7
Ćwiczenie 1.8
Które cechy charakterologiczne pasują do kreacji głównego bohatera?


odwaga cywilna



hart ducha



praworządność



umiejętność przyznania się do błędu



sumienność



wyrzuty sumienia



samotność



nieodpowiedzialność



konformizm



tchórzostwo

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Jim i Marlow

“

Lord Jim [fragmenty]
I. Potężnie zbudowany, bardzo wysoki, szedł prosto na ciebie
z lekkim pochyleniem ramion, głową naprzód, patrząc spode łba, jak
byk gotujący się do ataku. Jego głęboki, niski głos, nacechowany

pewnością siebie, nie miał w sobie nic przykrego. Był niepokalanie
czysty, biało ubrany od trzewików do kapelusza i w rozmaitych
wschodnich portach, gdzie zarabiał na życie w charakterze agenta
okrętowego, cieszył się wielką popularnością.
II. Cudowna cisza zapanowała nad światem, a gwiazdy wraz ze
spokojem swych promieni zdawały się zlewać na ziemię zapewnienie
wiecznotrwałego bezpieczeństwa. Księżyc w swej pierwszej kwadrze
błyszczał na zachodzie, podobny do wióra odciętego od złotej sztaby,
a Morze Arabskie, gładkie i chłodne dla oka jak przestrzeń lodowa,
rozciągało swą doskonałą płaszczyznę pod spokojnym koliskiem
ciemnego widnokręgu. Parowiec szedł naprzód, jego ruchy zdawały
się harmonizować z bezpieczeństwem wszechświata; a po obu
stronach głębokie fałdy wody, wystające i ciemne na tej błyszczącej
równi, wchłaniały w swe proste i poprzeczne bruzdy delikatną białą
pianę, wypryskującą z lekkim świstem, małe fale, zmarszczki, zwoje,
które, gdy pozostały w tyle, mąciły przez chwilę powierzchnię morza
po przejściu parowca, a później się uspakajały, wygładzały, ginąc
w ogólnym spokoju nieba i wody, po której poruszała się czarna plama
łupiny okrętu, pozostając wiecznie w jej centrum.
III. Jim, stojąc na mostku, przeniknięty był tą wielką pewnością
bezgranicznego bezpieczeństwa i spokoju, jaki się daje czytać ze
spokojnego stanu natury, podobnie jak czyta się pewność
i pieczołowitą miłość rozlaną na twarzy matki. Pod płóciennym
dachem, poddawszy się wiedzy i odwadze białych ludzi, ufając
w potęgę i moc żelaznej skorupy ich ognistego okrętu, pielgrzymi,
wyznawcy wymagającej wiary, spali na matach, derach, deskach, na
wszystkich pokładach, we wszystkich ciemnych kątach, owinięci
w farbowane sukna, okutani w brudne łachmany, z głowami opartymi
na małych zawiniątkach, z twarzami wciśniętymi w podłożone pod
nie ręce; mężczyźni, kobiety, dzieci; starzy z młodymi, niedołężni
z krzepkimi — wszyscy równi wobec snu, będącego bratem śmierci.
IV. Cienki, złoty wiór księżyca, płynąc powoli w dół, zginął nareszcie
w czarnej powierzchni wód, a pozaświatowa wieczność zdawała się

zbliżać do ziemi wraz ze zwiększonym błyskiem gwiazd, z głębszym
odcieniem połysku na wpół przezroczystego sklepienia wiszącego
nad płaskim kręgiem nieprzezroczystego morza. Parowiec szedł tak
łagodnie, że jego ruch naprzód był nieodczuwalny dla zmysłów
ludzkich, jak gdyby był zatłoczoną planetą śpieszącą przez ciemną
przestrzeń eteru za rojem słońc, we wzruszającym spokoju
i samotności czekających tchnienia przyszłych kreacji.
Przed jego oczami nie było żadnego ruchu i mógł bez przeszkody
wyobrazić sobie, jak ciemna linia nieboskłonu podniesie się razem ze
spokojną powierzchnią wód; widział otwierającą się przepaść,
beznadziejną walkę, sklepienie niebios zamykające się na zawsze nad
jego głową jak sklepienie grobu – bunt młodego życia – okropny
koniec! Mógł! Na Jowisza! Kto by nie mógł? A musicie pamiętać, że on
w pewien właściwy sobie sposób był artystą: biedak, był obdarowany
władzą szybkich, przenikliwych wizji. To, co widział, zmieniło go
w zimny głaz od stóp aż do karku; ale w głowie jego gorączkowo
pląsały myśli: były to pląsy ślepych, kulawych myśli – wir strasznych
kalek. Czy nie mówiłem wam, że spowiadał się przede mną, jak
gdybym miał władzę odpuszczania grzechów. Zagrzebał się głęboko,
głęboko w nadziei mojej absolucji, która jemu na nic by się nie
przydała. Była to jedna z tych spraw, w której żaden człowiek pomóc
nie może: gdy Stwórca sam zdaje się opuszczać grzesznika, by go
zostawić własnemu losowi.
V. Opowiadał fakty, o których nie zapomniałem, ale słów jego
powtórzyć już nie mogę, wyszły mi z pamięci; pamiętam tylko, że
usiłował opanować miotający nim gniew, opowiadając nagie fakty.
Dwa razy, jak mówił, zamykał oczy, będąc pewny, że koniec już
nadszedł, i dwa razy musiał otwierać je na nowo. Za każdym razem
zdawał sobie sprawę ze zwiększającej się ciemności. Cień milczącej
chmury spadł z zenitu na parowiec, zdając się głuszyć wszelki odgłos
życia. Nie słyszał już żadnych głosów z pokładu. Mówił, że ile razy
zamykał oczy, tyle razy widział tę masę ludzi wiedzionych na śmierć
tak pewną, jak pewny jest codzienny wschód słońca. Gdy zaś je

otwierał, widział tych czterech ludzi walczących jak szaleńcy
z oporną łodzią.
VI. Nie ma już Jima, a są dnie, w których rzeczywistość jego istnienia
przedstawia mi się z potężną, przygniatającą siłą; to znów, na honor!
są chwile takie, że mi znika z oczu, jak ubezcieleśniony duch błąkający
się wśród namiętności tego świata, gotów poddać się wymaganiom
jego własnego świata cieniów. Porzucił żywą kobietę, by święcić swe
śluby z mglistym ideałem postępowania. Czy jest zupełnie
zadowolony teraz? Powinniśmy o tem wiedzieć, wszak to jeden z nas.
Lord Jim [fragmenty], [w:] Joseph Conrad, Lord Jim, tłum. Emilia Węsławska, Warszawa 1904.

Ćwiczenie 2.1
Czy stwierdzenie, że bohater był „niepokalanie czysty”, metaforycznie łączy się ze stylem
obrazowania w powieści? Odpowiedź uzasadnij.
Ćwiczenie 2.2
Omów rolę, jaką w reﬂeksji Jima odgrywa natura.
Ćwiczenie 2.3
Wyjaśnij, do jakiej tradycji literackiej nawiązuje Conrad, gdy czyni z natury partnerkę reﬂeksji
bohatera.
Ćwiczenie 2.4
Zastanów się, czy powieść Conrada zawiera elementy naturalistyczno-impresjonistyczne. Jeśli
tak, omów je.
Ćwiczenie 2.5
Opisz reakcje, jakie towarzyszyły bohaterowi wspominającemu feralne wydarzenie na „Patnie”.

Ćwiczenie 2.6
Powiedz, kto odgrywa rolę narratora tej opowieści, i omów jego stosunek do bohatera.
Ćwiczenie 2.7
Zastanów się, czy w powieści Conrada występuje tylko jeden narrator. Jeżeli nie, to kto jeszcze
pełni tę funkcję?
Ważne!
„W pewnym momencie Conrad wybrał sobie personę, za którą się schował, to kapitan
Marlow, żeglarz, który dużo widział i umie o tym gwarzyć, raz biorący dystans
i reﬂeksyjny, to znów zaangażowany w relacjonowanie sprawy, bardziej angielski
gentleman niż niejeden Anglik, a przy tym trochę gawędziarz ze szlacheckiego dworku,
w każdym razie ktoś, kto zapewniał narracji specyﬁczny punkt widzenia, choć jakby
odbierał jej uroczysty charakter”.
[P. Mroczkowski, Historia literatury angielskiej, Wrocław 1999, s. 457]

Lord Jim – podsumowanie
Ćwiczenie 3.1
Wyjaśnij, o czym świadczy egzotyczny epizod w Patusanie. Czy w jakikolwiek (metaforyczny)
sposób łączy się on z początkowym incydentem na „Patnie”? Odpowiedź uzasadnij.
Ćwiczenie 3.2
Przedstaw, jak oceniasz heroiczną rezygnację bohatera ze szczęścia osobistego.
Ćwiczenie 3.3
Wyjaśnij, jaką wymowę ma śmierć bohatera.

Bark „Otago”
Bark „Otago”, ilustracja z pierwszego wydania „Zwierciadła morza”,

Lord Jim jest powieścią psychologiczną z nacechowaniem
naturalistyczno‐impresjonistycznym (o czym świadczą liczne zliryzowane opisy natury
i krajobrazu). W pewnym sensie zawiera też elementy sensacyjno‐przygodowe. Egzotyczne
podróże bohatera i jego pobyt w Patusanie zbliża go do bohaterów romantycznych,
poszukujących w egzotycznych krainach ekscytujących wrażeń. Przede wszystkim jest to
opowieść o człowieku udręczonym przez pechowy błąd nieodpowiedzialności wobec
pasażerów „Patny”. Błąd ów usiłował następnie odpokutować, lecz stał się oﬁarą wyrzutów
sumienia. Nie podołał również życiowej szansie, którą zyskał w Patusanie. Infantylnie zaufał
ludzkiej uczciwości i poniósł klęskę, gdyż stał się nieumyślnie przyczyną śmierci
niewinnych ludzi. Choć był człowiekiem dobrej woli i chciał dochować wierności ideałom
– nie umiał sprostać sytuacjom narzuconym przez los. Rozgrywa więc samotną walkę
z niegodziwością, z wrogami, z przyrodą, z przeciwnościami losu – i z samym sobą.
Jest to powieść nowatorska pod względem strukturalno‐kompozycyjnym. Autor
wykorzystał tu tzw. technikę punktów widzenia (rolę narratora pełni nie tylko Marlow, lecz
również inni bohaterowie powieści).

Powieść psychologiczna

Ćwiczenie 4
Czy znasz inne przykłady powieści psychologicznej? Omów podobieństwa, jakie dostrzegasz
w kreacji głównego bohatera.

Na morzu...

Tratwa meduzy
Jean Louis Théodore Géricault, Tratwa meduzy, 1819, olej na płotnie, Luwr, Paryż, domena publiczna

Ćwiczenie 5
Sięgnij do tradycji literackiej i przywołaj inne utwory, w których występuje obrazowanie
morskiej przestrzeni i natury. Jakie podobieństwa i różnice dostrzegasz w tym
obrazowaniu powieści Conrada?

Zadaniowo
Ćwiczenie 6
Przypomnij sobie innych bohaterów literackich, którzy znaleźli się w sytuacji ekstremalnej,
domagającej się wyborów moralnych. Napisz charakterystykę porównawczą wybranego
bohatera i Lorda Jima.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Chocholi taniec na weselu. Stanisława
Wyspiańskiego diagnoza Polski

domena publiczna

Europa jest dziś wspólnotą narodów. Można zasugerować, że funkcjonuje na zasadzie
federacji wielu państw. Każde państwo ma odrębną strukturę społeczną, niezależną władzę
wykonawczą, ale też… indywidualną tożsamość kształtowaną przez charakterystyczne
cechy narodowe. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad charakterem narodowym
Polaków? Stanisław Wyspiański usiłował zdeﬁniować nasz charakter już na początku XX
wieku.
Już wiesz
1) Przeczytaj Wesele Stanisława Wyspiańskiego.
2) Obejrzyj ﬁlm Andrzeja Wajdy Wesele (1972).

Stanisław Wyspiański

Stanisław Wyspiański, Autoportret, 1902, pastel, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna

Stanisław Wyspiański
1869–1907

Dramaturg, reformator i teoretyk teatru, reżyser teatralny, poeta, krytyk, malarz, scenograf,
jeden z najwybitniejszych przedstawicieli literatury i sztuki Młodej Polski. Wychował się
w rodzinie artystycznej (ojciec był rzeźbiarzem i fotograﬁkiem), ukończył Akademię Sztuk
Pięknych w Krakowie (gdzie od 1902 roku zajmował stanowisko docenta), studiował też
ﬁlozoﬁę na Uniwersytecie Jagiellońskim, w latach 1891–1894 studiował w paryskiej
Académie Colarossi , zawodowo związany był też z krakowskim Teatrem Miejskim. W 1900
roku ożenił się Teodorą Teoﬁlą Pytko, z którą miał czworo dzieci. Tworzył dramat
symboliczny w odmianie neoromantycznej. Jego twórczość jest niezmiernie bogata
i obﬁtuje w osiągnięcia ważne dla kultury polskiego modernizmu (wymienić tu należy
polichromię w kościele Franciszkanów w Krakowie, współpracę z „Życiem” i „Chimerą”
w charakterze ilustratora). Tematyka jego utworów scenicznych związana była z polską
myślą niepodległościową i nastrojami dekadenckimi. Zadebiutował w 1898 na łamach
„Życia” Warszawianką — dramatem osnutym na tle wydarzeń powstania listopadowego.
W ten nurt tematyczny wpisują się również Lelewel (1899), Legion (1900), Noc listopadowa
(1904). Kolejną grupę dramatów wyznacza tematyka współczesna. Zalicza się do nich
arcydzieło dramatyczne Wesele (1901), a następnie Wyzwolenie (1904). Cechy
wartościowania moralnego pojawiają się w innych dramatach współczesnych: Klątwie (1898)
i Sędziach (1907). Historia Polski stała się ilustracją Legendy I (1898), Kazimierza Wielkiego
(1900), Piasta (1903), Legendy II (1904), Bolesława Śmiałego (1903), epilog Skałka (1907). Do
tradycji antycznej nawiązywał w dramatach: Meleager (1898), Protesilas i Laodamia (1899),

Achilleis (1903), Akropolis (1904), Powrót Odysa (1907). Wymownym świadectwem jego
zainteresowań kulturą antyku był projekt‐makieta polskiego Akropolis, czyli teatru
plenerowego na stokach Wawelu.

Wesele w Bronowicach
Ćwiczenie 1
Wskaż parę młodą, której wesele w Bronowicach (20 listopada 1900 roku) stanowiło
inspirację dramatu Wyspiańskiego.


Jadwiga Mikołajczykówna i Lucjan Rydel



Maria Komornicka i Jan Lemański



Anna Mikołajczykówna i Włodzimierz Tetmajer



Maria Dunin i Jan Kasprowicz



Teodora Pytkówna i Stanisław Wyspiański

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

20 listopada 1900 roku w Bronowicach odbył się ślub Lucjana Rydla z Jadwigą
Mikołajczykówną (córką chłopa z podkrakowskiej wsi). Wyspiański był świadkiem. Ślubu
w kościele Mariackim udzielił o. Wacław Nowakowski. Wesele trwało trzy dni. Środowisko
krakowskie reprezentowane było przez Antoninę Domańską z córką Marią, Elizę Pareńską
z córkami: Marią i Zoﬁą, a także przez bohemę artystyczną.

Źródło: a. nn., domena publiczna.

Ćwiczenie 2
Uzupełnij tabelę, wpisując prawdziwe imię i nazwisko oraz imię realistycznej osoby dramatu.
żona Włodzimierza Tetmajera, artysta malarz, redaktor „Czasu”, znany poeta młodopolski,
córka karczmarza, pisarz gminny z Bronowic, pisarka – autorka książek dla dzieci i młodzieży,
karczmarz z Bronowic

Osoba

Imię i nazwisko

Imię osoby dramatu

żona Włodzimierza
Tetmajera
artysta malarz
redaktor „Czasu”
znany poeta młodopolski
córka karczmarza
pisarz gminny z Bronowic
pisarka – autorka książek
dla dzieci i młodzieży
karczmarz z Bronowic
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wesele Wyspiańskiego
Wesele zostało wystawione na scenie w 1901 roku. Stanowiło prowokację do dyskusji na
temat niemożności porozumienia dwóch warstw społecznych: inteligencji
(reprezentowanej przez młodopolskie środowisko artystyczne) oraz chłopów,
postrzeganych jako uosobienie cnót narodowych, nieskażonych wpływem dekadenckiego
poczucia bezsensu życia. W kręgu gości weselnych Wyspiański sportretował Włodzimierza

Przerwę‐Tetmajera (Gospodarz), dziennikarza „Czasu” − Rudolfa Starzewskiego, poetę
Kazimierza Przerwę‐Tetmajera, malarza Tadeusza Noskowskiego, a także mieszkańców
Bronowic: Czepca, karczmarza Singera i jego córkę Pepę. W przestrzeni symbolicznej
bronowickiej izby‐sceny wykreował zatem „Polaków portret własny”. W strukturze utworu
zastosował konwencję dramatu realistycznego, eksponując konfrontację światopoglądów
i brak wzajemnego zrozumienia w obrębie obu warstw społecznych.

Aﬁsz teatralny z 1901 roku. Obok postaci realistycznych Wyspiański wprowadził do dramatu postaci
symboliczno-fantastyczne, pojawiające się w projekcjach sennych i wizyjnych (poetyka oniryzmu). Plan
realistyczny oraz symboliczno-fantastyczny wzajemnie się przenikają.
domena publiczna

Ćwiczenie 3
Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiadające podanym opisom imiona osób fantastycznych
(wizyjnych) dramatu.
słomiana osłona krzaku róży, narzeczony Marysi, błazen Jagiellonów, niezawodny rycerz
Jagiellonów, jeden z przywódców konfederacji targowickiej, przywódca rebelii chłopskiej 1846
r., lirnik ukraiński

Opis

Imię i nazwisko/funkcja

słomiana osłona krzaku
róży
narzeczony Marysi
błazen Jagiellonów
niezawodny rycerz
Jagiellonów
jeden z przywódców
konfederacji targowickiej
przywódca rebelii
chłopskiej 1846 r.
lirnik ukraiński
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4.1

Imię osoby dramatu

Ćwiczenie 4.2
Wyjaśnij symboliczne znaczenie fantastycznych postaci dramatu:
Upiór

Uosobienie egoizmu i dumy magnackiej

Wernyhora

Uosobienie męstwa i chwały narodowej

Rycerz

Profeta zapowiadający kolejne
powstanie narodowe

Hetman

Symbol zagłady szlachty

Stańczyk

Uosobienie mądrości politycznej

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4.3
Ćwiczenie 4.4
Wyjaśnij znaczenie symbolicznych rekwizytów, odgrywających kluczową rolę w interpretacji
dramatu:
Chocholi taniec

Doniosłe momenty dumy i chwały
narodowej

Chochoł

Wezwanie do walki o niepodległość

Czapka z pawich piór

Symbol uśpionego i niezdolnego do
czynu społeczeństwa

Złoty róg

Symbol szczęścia

Bronowicka izba

Symbol monotonii, marazmu, niemocy

Złota podkowa

Scena narodowa

Dzwon Zygmunta

Symbol próżności i pychy

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Słowa, słowa, słowa

Chochoły
Stanisław Wyspiański, Chochoły, 1898, pastel na papierze, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna

Ćwiczenie 5.1

Ćwiczenie 5.2
Połącz osoby z dramatu z wypowiadanymi przez nich kwes ami.
Trza być w butach na weselu

Ksiądz

Słowa, słowa, słowa, słowa...

Jasiek

Polska to jest wielka rzecz

Poeta

Zdobyłem se pawich piór

Poeta

Ja to czuję, ja to słyszę, kiedyś wszystko
to napiszę

Gospodarz

Sami swoi, polska szopa

Stańczyk

Salve, bracie...

Żyd

Ona lubi te poety, Ona nawet chłopy
lubi

Panna Młoda

Chłop potęgą jest i basta!

Radczyni

Każden sobie rzepkę skrobie

Pan Młody

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5.3

Ćwiczenie 5.4
Wskaż „skrzydlate słowa”, które z dramatu Wyspiańskiego "Wesele" zakorzeniły się we
współczesnej polszczyźnie


Dwór pod lipą stoi biały, pod Piastowym dębem chata



A to Polska właśnie



Lalki, szopka, podłe maski, Farbowany fałsz, obrazki



Wyście sobie, a my sobie, Każden sobie rzepkę skrobie



Piękna nasza Polska cała



Gadu, gadu, stary dziadu



Wsi spokojna, wsi wesoła



Byle polska wieś zaciszna, Byle polska wieś spokojna



Sami swoi, polska szopa



Miałeś chamie złoty róg



Chłop potęga jest i basta



Co się komu w duszy gra

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Polskie wady narodowe

Ćwiczenie 6.1
Przeczytaj fragment Wesela i powiedz, dlaczego wypowiedź Pana Młodego stanowi
świadectwo młodopolskiej chłopomanii.
„PAN MŁODY
Tak to czuję, tak to słyszę:
i ten spokój, i tę ciszę,
sady, strzechy, łąki, gaje,
orki, żniwa, słoty, maje.
Żyłem dotąd w takiej cieśni,
pośród murów szarej pleśni:
wszystko było szare, stare,
a tu naraz wszystko młode,
znalazłem żywą urodę,
więc wdecham to życie młode;
teraz patrzę się i patrzę
w ten lud krasy, kolorowy,
taki rześki, taki zdrowy –
choćby szorstki, choć surowy.
Wszystko dawne coraz bladsze,
ja to czuję, ja to słyszę,
kiedyś wszystko to napiszę;
teraz tak w powietrzu wiszę
w tej urodzie, w tym weselu;
lecę, jak mnie konie niosą –
od miesiąca chodzę boso,
od razu się czuję zdrowo,
chadzam boso, z gołą głową;
pod spód więcej nic nie wdziewam,
od razu się lepiej miewam.”

Ćwiczenie 6.2
Przeczytaj fragment Wesela, który prowokuje do dyskusji o polskich wadach narodowych.
Nazwij polskie przywary wskazane w tekście.
„NOS
Piję, piję, bo ja muszę,
bo jak piję, to mnie kłuje;
wtedy w piersi serce czuję,
strasznie wiele odgaduję:
tak po polsku coś miarkuję – –
szumi las, huczy las:
has, has, has.
Chopin gdyby jeszcze żył,
toby pił –
has, has, has,
szumi las, huczy las.”
Ćwiczenie 6.3
W wypowiedzi Panny Młodej znajdź nawiązanie do symboliki zastosowanej przez Mickiewicza
w III cz. Dziadów. W całości utworu znajdź więcej odniesień do literatury romantycznej.
Wymień je.
„PANNA MŁODA
(wraca pędem)
Ogromny przyleciał ptak,
hań se na ganecku siad,
taki ci ogromiec kruk.
Potem sie ze skrzydlich wag
uniósł, wzleciał, znowu spad,
potrzaskał gałązki brzóz,
strącił rosy gęsty deszcz
i posed – !”

Ćwiczenie 6.4
Zinterpretuj scenę 35. z ostatniego aktu Wesela. Zredaguj notatkę, w której opiszesz diagnozę
społeczną Wyspiańskiego.
„CHOCHOŁ
...............
Jak ci spadła czapka z piór.
JASIEK
Tom sie chyloł po te copke,
to mi może sie odwinoł.
CHOCHOŁ
Miałeś, chłopie, złoty róg,
miałeś, chłopie, czapkę z piór:
czapkę ze łba wicher zmiótł.
JASIEK
Bez tom wieche z pawich piór.
CHOCHOŁ
Ostał ci sie ino sznur.
JASIEK
Najdę ka gdzie przy ﬁgurze.
CHOCHOŁ
Pod ﬁgurą ktosik stał.
JASIEK
Strasy u rozstajnych dróg – –
cy to pioł, cy nie pioł kur?”

W kręgu narodowych mitów

Ćwiczenie 7.1
Określ, jakie optymistyczne treści zawiera podany fragment Wesela. Czy marzenie Gospodarza
jest możliwe do spełnienia?
„GOSPODARZ
Słuchajcie kochani, dzieci –
ażeby to była prawda
że Wernyhora tam leci
z Aniołem, z Archaniołem na czele;
że tej nocy, gdy my przy muzyce,
przy weselu, gdy my w tańcowaniu,
tam, kędyś, stało się tak wiele
że Kraków ogniami plonie,
a MATKA BOŻA w koronie,
na wawelskim zamkowym tronie
siedząca, manifest pisze:
skrypt, co przez cały kraj poleci
i tysiące obudzi i wznieci.
Słuchajcie, serce mi dysze,
ażeby to prawda była,
że Wernyhora tam leci,
a za nim tabunem konie!”
Ćwiczenie 7.2
Wskaż polskie mity narodowe, o których pisze Stanisław Wyspiański.
Ćwiczenie 7.3
Wyjaśnij, jaką funkcję w fabule utworu pełni chocholi taniec.
Dramat Wyspiańskiego stanowi diagnozę nieudolności i braku solidaryzmu społecznego
Polaków. Ukazani chłopi dystansują się od inteligentów – głównie artystów (którzy alienują
się z rzeczywistości polityczno‐społecznej) – chcieliby uczestniczyć w przemianach
politycznych i ekonomicznych, lecz w decydującym momencie wykazują niedojrzałość do
czynu. Inteligenci postrzegają ich przez pryzmat obrazu sielskiej, spokojnej, idyllicznej wsi
(wyraźne nawiązanie do Pieśni o sobótce Jana Kochanowskiego). Idea narodowej jedności
okazuje się wręcz niemożliwa. Akcja fabularna przeplata się z manierycznym, natchnionym

dialogiem Poety i Racheli, w którym zostaje przywołany symbol chochoła (słomianej otuliny
róży w ogrodzie), wyrażający „co się komu w duszy gra” na temat wolności.
Warstwa fantastyczna utworu została uzupełniona o osoby dramatu – zjawy symbolizujące
duchowe rozterki weselników (konserwatywnemu dziennikarzowi ukazuje się Stańczyk –
uosobienie mądrości i roztropności politycznej, Dziadowi – upiór Jakuba Szeli, Poecie —
Czarny Rycerz, Panu Młodemu — hetman Branicki, Gospodarzowi – Wernyhora,
przekazujący Jaśkowi złoty róg, symbol narodowej sprawy). Niestety, Jasiek zaprzepaszcza
szansę drogi do wolności, kiedy sięgając po okazałą czapkę z pawich piór (symbol
próżności), gubi bezcenny dar Wernyhory. W końcowej scenie dramatu odbywa się
korowód tragicznego tańca (do którego przygrywa Chochoł – symbol uśpionego
społeczeństwa), a ów będzie chocholi taniec, wpisujący się w katalog narodowych symboli
literackich, wyraża pesymistyczną konkluzję o niemożności realizacji idei
niepodległościowych u schyłku XIX i na początku XX wieku. Winą za ten stan stagnacji
umysłowej Wyspiański obarczył inteligencję, uciekającą od aktywności społecznej w sferę
poszukiwań intelektualnych i artystycznych.

Plotka o „Weselu”
Zabawny był stosunek Rydla do chłopów. Ten poeta – był to klasyczny mieszczuch,
niemający poczucia wsi ani chłopa; popełniał tedy co chwilę wykroczenia przeciw
etykiecie wiejskiej, które raziły bronowickich gospodarzy. „Ten pan Rydel to dobry
człowiek, uczony człowiek, ale strasznie źle wychowany”, mówili, a mianowicie dlatego, że
Rydel, chcąc się „zbliżyć do ludu”, chodził w konkury boso, poza tym w marynarce
i z zawiniętymi spodniami. Otóż na wsi, chłop chodzi boso albo przy pracy, albo jeśli nie ma
butów, ale z wizytą – nie. Rydel posuwał swoją „ludowość” tak daleko, że, przyszedłszy raz
z wizytą do willi swej ciotki, p. Domańskiej (Radczyni z Wesela), prosił ją o pozwolenie
zdjęcia butów, bo tak się już przyzwyczaił… Pokazywał wszystkim, kto chciał i kto nie
chciał, że nie nosi gatek etc. I gadał, gadał, gadał…
Ćwiczenie 8.1
Na podstawie podanego fragmentu Plotki o „Weselu” omów zjawisko chłopomanii.
Ćwiczenie 8.2
Wypisz młodopolskie przykłady literackie chłopomanii.

Wesele Smarzowskiego
Ćwiczenie 9.1
Obejrzyj Wesele wyreżyserowane przez Wojciecha Smarzowskiego.
Ćwiczenie 9.2
Omów, diagnozę społeczną jaką stawia autor ﬁlmu.
Ćwiczenie 9.3
Wyjaśnij, w jaki sposób ﬁlm Wojciecha Smarzowskiego nawiązuje do dramatu Stanisława
Wyspiańskiego.
Ćwiczenie 9.4
W jakim sensie Wesele Andrzeja Wajdy i Wesele Wojciecha Smarzowskiego stanowią rewizję
polskich mitów narodowych? Zredaguj na temat notatkę.

Zadaniowo
Ćwiczenie 10.1
Scharakteryzuj pisemnie chłopów i inteligencję na podstawie rozmów prowadzonych w akcie
pierwszym Wesela. W pracy wykorzystaj odpowiednie cytaty.

Ćwiczenie 10.2
Znajdź w internecie plakat do pierwszej części spektaklu Wędrowanie w reżyserii Krzysztofa
Jasińskiego. Zinterpretuj plakat, odwołując się do twórczości Wyspiańskiego.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Bronowicka chata z bajki. W widowiskowym
teatrze Stanisława Wyspiańskiego

domena publiczna

“

Stanisław Wyspiański

Wesele
Ensemble jak z feerii, z bajki,
ach, ta chata rozśpiewana,
jakby w niej słowiki dźwięczą,
i te stroje, ukąpane tęczą.
(akt I, scena 19)
Wesele

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad strukturą widowiska teatralnego? Jakie
dziedziny sztuki współtworzą takie widowisko? Jakie czynniki kulturowe odgrywają w nim
ważną rolę?
Już wiesz
Przypomnij sobie ostatnio oglądany spektakl teatralny. Określ, czy scenograﬁa, kostiumy,
światło, dźwięk, muzyka i ruch sceniczny odgrywały w nim rolę równorzędną z tekstem

słownym.

Teatr ogromny
Nie ulega wątpliwości, że Wyspiański – jako wybitny artysta malarz, scenograf, kostiumolog
− tworzył dramaty przełamujące zwyczajową konwencję, do której przywykli ówcześni
odbiorcy. W obrębie bogato zróżnicowanej dramaturgii młodopolskiej stworzył nurt
dramatu neoromantycznego (nawiązującego do tradycji dramatu romantycznego). Wesele
jest jednocześnie znakomitą realizacją synkretyzmu – w utworze występują elementy
realistyczne, symbole, personiﬁkacje stanów psychicznych oraz obrazowe metafory. Jako
reformator i teoretyk teatru, Wyspiański chciał przeprowadzić własną reformę teatralną.
Ważne!
„Reformatorski program Wyspiańskiego „objął reformę całego teatru polskiego,
wszystkich jego tworzyw: słowa, malarstwa i architektury teatralnej, światła, muzyki,
tańca, śpiewu, rzemiosła aktorskiego i reżyserskiego”.”
Wizja nowego „teatru monumentalnego” łączyła repertuar klasyczny (od antyku po wiek
XIX) z inscenizacjami nowoczesnymi pod względem reżyserskim i scenograﬁcznym
(Wyspiański był również projektantem kostiumów do swoich spektakli). W sztuce artysty
ujawniają się zarówno neoromantyczna idea narodowego „teatru ogromnego”, jak
i młodopolskie koncepcje spektaklu łączącego słowo literackie, obraz, dźwięk oraz ruch
sceniczny.

Ćwiczenie 1.1
Określ nastrój poszczególnych aktów dramatu.
Apa a, wizje oniryczne, reﬂeksyjność, pesymizm
I

II

III

Radość, śpiew, taniec, barwa, hałas

Zaduma, nostalgia, mistyka, tajemnica, patos

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.2
Przeanalizuj nastrojowość wybranych scen dramatu.
Ćwiczenie 1.3
Zastanów się, które dziedziny sztuki odgrywają w Weselu rolę równorzędną ze słowem
literackim.

Ćwiczenie 1.4
Wśród wybranych dzieł malarstwa młodopolskiego wskaż obrazy, które mogłyby stanowić
ilustrację Wesela. Uzasadnij wybór, odwołując się do treści dramatu.


Melancholia
Jacek Malczewski, Melancholia, 1894, olej na płótnie , Muzeum Narodowe w Poznaniu, domena publiczna

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Które z wymienionych elementów scenograﬁi przynależą do kręgu kulturowego inteligencji,
a które do środowiska chłopów? Uzupełnij tabelę.

inteligencja

chłopi

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Spośród wymienionych nurtów estetycznych Młodej Polski wskaż te, które Stanisław
Wyspiański zastosował w swoim dramacie.


impresjonizm



ekspresjonizm



naturalizm



symbolizm



realizm

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Nawiązania do tradycji jakiej formy dramatycznej można znaleźć w kompozycji Wesela?


szopka krakowska



misterium pasyjne



operetka



kabaret literacki



jasełka

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wesele – światło, dźwięk, ruch
Ćwiczenie 5
Na podstawie poniższego fragmentu spróbuj określić rolę dźwięku w utworze Wyspiańskiego.
Omów, w jakim stopniu muzyka buduje przestrzeń sceniczną.
„RACHEL
A, ten pęd; a potem te głosy coraz cichsze,
coraz dalsze – i ta muzyka bliska;
i te wszystkie na sadzie zjawiska,
którem ja widziała –
a że to tak przemija;
że my się rozejdziemy,
że się wzajem zapomniemy,
to jest, pan mnie zapomni,
i jak się Rachel oprzytomni,
to będzie marzyć
i może będzie smutna.”

Ćwiczenie 6.1
Na podstawie didaskaliów wypisz wszystkie określenia natężenia światła. Wyjaśnij, w jaki
sposób światło i mrok budują przestrzeń sceniczną.
Ćwiczenie 6.2
Zinterpretuj wypowiedź Racheli. Następnie odpowiedz na pytanie, czy potwierdza ona
fascynacje ludowością, charakterystyczne dla artystów Młodej Polski.
„ta chata rozśpiewana,
ta roztańczona gromada […],
zobaczy pan, proszę pana,
że się do poezji nada.”
Ćwiczenie 7
Omów rolę inscenizacyjną, jaką odgrywają wizje oniryczne. W jaki sposób kreują one
symboliczną wymowę utworu? Jaką lekcję ujawnia widzom przeszłość widziana przez pryzmat
snu?
Ćwiczenie 8
Odpowiedz na pytanie, do jakiej tradycji literackiej nawiązuje oniryzm Stanisława
Wyspiańskiego. Czy możesz wskazać nazwisko twórcy inspirującego konwencję oniryczną
w Weselu?

Wesele jest dramatem synestezyjnym, co oznacza, że autor połączył w nim różne
konwencje estetyczne: symbolizm, impresjonizm, realizm, naturalizm, ale sięgnął też po
tradycję dramatu szekspirowskiego i romantycznego (zwłaszcza technikę oniryzmu
zainspirowaną przez Sen srebrny Salomei Juliusza Słowackiego), a także − rozmaite
dziedziny sztuki: słowo, dźwięk, muzykę, taniec, ruch sceniczny. Oryginalna sceneria
bronowickiej izby stała się synonimem młodopolskiego modelu ludowości.
Ciekawostka
„Wyspiański chciał, by świat wyobrażony był zobaczony i doznawany tak jak rzeczywisty.
Scena teatralna mogła go fascynować właśnie jako miejsce dające możliwość zniesienia
przyzwyczajeń do kontrastowego przedstawiania faktyczności i fantazji.”

Pawie pióra

“

Podczas każdego przedstawienia teatralnego Wesela rzuca się w oczy
i na długo pozostanie w pamięci widzów obraz kolorowej, wesołej,
dźwięczącej tańcem i muzyką weselnej wsi podkrakowskiej, obraz
zamknięty w niepowtarzalnym rytmie wiersza, zaczarowany
w pięknie mowy polskiej. Raz po raz uderza w nas feeria
różnobarwnych strojów ludowych. Raz po raz odzywają się proste, ale
miłe w swej prostocie dźwięki wiejskich instrumentów, śpiewy
i nawoływania parobków. I mimo jesiennej pory roku w bronowickiej
izbie weselnej jaśnieje w słońcu polska wieś. Za oknem
przysposobiono już na zimowe mrozy delikatne krzewy róż, w chacie
wszakże pełna, radosna wiosna […].
Radosną wiejską wiosnę przynieśli ze sobą na wesele gospodarze
bronowiccy, drużbowie i druhny, przyniosła ją Panna Młoda,
urzekająca swoją urodą weselników – przede wszystkim Pana
Młodego:
A ty z twoim sercem złotem
nie zgadniesz dziewczyno‐żono,
jak mi serce wali młotem,
jak cię widzę z tą koroną,
z tą koroną świecidełek,
w tym rozmaitym gorsecie,
jak lalkę dobytą z pudełek
w Sukiennicach, w gabilotce:
zapaseczka, gors, spódnica,
warkocze we wstążek splotce;
że to moje, że to własne,
że tak światłem gorą lica!
(akt I, scena 12).

Wstąpmy na chwilę do owej chaty rozśpiewanej. Przejdźmy przez izbę
Gospodarza, zaglądnijmy do tanecznej. Oczom naszym ukaże się
wspaniały obraz. Kolorowe kapoty i białe sukmany idą tu w zawody
z wzorzystymi spódnicami i haftowanymi gorsetami, krasnymi
wstążkami i pawimi piórami. Gdzieniegdzie tylko, w kącie albo z tyłu,
dostrzec można czarny kolor miejskiego fraka. Środek izby zajmują
roześmiane, tańczące z jurnymi parobkami dziewczęta. Dookoła, na
ławach, rozsiadły się wygodnie bronowickie sąsiadki i gwarzą
o czasach swej młodości. Z boku widać otwarte drzwi. Dochodzi
przez nie gwar biesiadujących godnie gospodarzy. Wychylili już
niejedną kwartę, ale cóż to dla nich! Rozmawiają żywo, oczywiście
o polityce.

Lato w Bronowicach
Ludwik de Laveaux, Lato w Bronowicach, 1892–1893, olej na płótnie, Muzeum Historyczne w Krakowie, domena publiczna

Dziewczyna z Bronowic
Aleksander Gierymski , Dziewczyna z Bronowic, 1893–1894, olej na płótnie , Muzeum Narodowe w Krakowie, domena publiczna

Ćwiczenie 9.1
Komentarz profesora Franciszka Ziejki sugestywnie odtwarza efektowną scenerię dramatu.
Napisz własny komentarz z odwołaniem do informacji zawartej w didaskaliach: „chałupa
rozświecona, z daleka jak arka w powodzi”.
Ćwiczenie 9.2
Omów, tradycję literacką, do której nawiązuje przedstawiony obraz bajecznie kolorowej wsi.

Symbolizm – Wesele i Malczewski
Ćwiczenie 10.1

Melancholia oraz Błędne koło – te dwa obrazy Jacka Malczewskiego znakomicie korespondują
z symboliczną wymową i nastrojową aurą Wesela.

Ćwiczenie 10.2
W jakim sensie malarstwo Jacka Malczewskiego może stanowić ilustrację Wesela? Zredaguj na
ten temat dłuższą notatkę.
Ćwiczenie 10.3
Wskaż sceny z ﬁlmu Andrzeja Wajdy Wesele nawiązujące do obrazów Jacka Malczewskiego.

Zadaniowo
Ćwiczenie 11.1
Jakie odczytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego proponuje Andrzej Wajda? Napisz recenzję
ﬁlmu, w której zawrzesz odpowiedź na pytanie.
Ćwiczenie 11.2
Obejrzyj końcowe sceny Wesela oraz Pana Tadeusza w reżyserii Andrzeja Wajdy. W Weselu
widzimy chocholi taniec, w Panu Tadeuszu – poloneza. Opisz wykorzystanie motywu tańca
w obu utworach. Wskaż podobieństwa i różnice. Wypowiedź zredaguj w formie notatki.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Artyści w służbie reklamy

Cztery pory roku
Alfons Mucha, Cztery pory roku, 1895,

Ilustrowane plakaty zaczęły powstawać w drugiej połowie XIX wieku wraz z wynalazkiem
chromolitograﬁi, która umożliwiła wprowadzenie koloru do tekstowych aﬁszy i ogłoszeń
oraz związanie ilustracji z tekstem. Plakaty pojawiły się w dużych miastach w dobie
rewolucji przemysłowej. Zaistniała wtedy potrzeba, by informować społeczeństwo
o wydarzeniach kulturalnych (spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i akcjach
charytatywnych) i reklamować modne usługi czy towary.
Już wiesz
1) Zajrzyj do serwisu Culture.pl i dowiedz się, czym jest polska szkoła plakatu.
2) Obejrzyj w internecie Galerię Polskiego Plakatu.
3) Ustal, gdzie i od którego roku odbywa się Międzynarodowe Biennale Plakatu.
4) Odwiedź pierwsze na świecie stałe muzeum plakatu: link.
Ćwiczenie 1.1
Przedstaw tematykę współczesnych plakatów. Czy można wyodrębić ich gatunki?

Ćwiczenie 1.2
Wymień kilku najwybitniejszych przedstawiecieli polskiej szkoły plakatu
Ćwiczenie 1.3
Na podstawie materiałów obejrzanych w internetowej Galerii Polskiego Plakatu określ
podstawowe cechy i funkcje plakatu.
Ćwiczenie 1.4
Odniesienia do plakatu można odnaleźć w języku codziennym. Funkcjonują w nim np. takie
określenia jak: myślenie plakatowe, twarze z plakatu, farby plakatówki. Wyjaśnij, co oznaczają
te wyrażenia.

Plakat secesyjny – Alfons Mucha

Portret Alfonsa Muchy
George Raymond Lawrence Co. (Chicago), Portret Alfonsa Muchy, 1906, fotograﬁa, domena publiczna

Alfons Mucha
1860–1939
Czeski malarz, ilustrator, projektant plakatów, reklam, kalendarzy, okładek czasopism, rzeźb
i biżuterii. Twórca nowatorskiego i podziwianego le style Mucha – ucieleśniającego
założenia i postulaty francuskiej secesji. W latach 1893–1903 pracował w Paryżu, gdzie
odniósł spektakularny sukces, później przeniósł się do Nowego Jorku, ostatnie lata życia
spędził na Morawach. W 1902 roku wydał Documents décoratifs – podręcznik wzornictwa
dla artystów i rzemieślników. Mucha interesował się symbolizmem, mistycyzmem i teozoﬁą,
był też masonem. Do jego nasłynniejszych dzieł należą panneaux dekoracyjne: Pory roku
(1896), Zodiak (1896), Sztuki piękne (1898), Pory dnia (1899), Kamienie szlachetne (1900) oraz
monumentalny cykl obrazów olejnych Epopeja słowiańska (1912–1926). Artysta stosował
technikę litograﬁi barwnej, która pozwalała reprodukować i masowo powielać jego dzieła,
a ze względu na cenę – czyniła je powszechnie dostępnymi.


Ilustracja 1
Alfons Mucha, Plakat do sztuki Gismonda, 1894, litograﬁa barwna, zbiory prywatne, domena publiczna

Kluczowy dla kariery Muchy był plakat do sztuki Gismonda (il. 1) zamówiony przez Sarah
Bernhardt – królową paryskiego teatru. Przyniósł on artyście lukratywny, długoletni
kontrakt z aktorką, sławę i niebywały sukces materialny. Projekt był przełomowy i zupełnie
odmienny od dotychczasowych aﬁszy teatralnych ze względu na nietypowy, wąski format
pionowy. Artysta narysował wyidealizowany, naturalnej wielkości portret bohaterki
i zamiast mocnych kontrastowych barw wybrał wyraﬁnowaną, pastelową kolorystykę.
„Boskość” Bernhardt zasugerował przez okolenie jej twarzy aureolą ze złotej mozaiki.
Dostojna poza aktorki i jej bogata szata nawiązują do wzorów sztuki bizantyńskiej. Widoczna

na plakacie w prawym dolnym rogu adnotacja „Imprimeries Lemercier, Paris” oznacza
nazwę drukarni, która przygotowała negatyw i wykonała odbitki litograﬁczne pracy Muchy.
Il. 2 i il. 3 przedstawiają typowe dla Muchy wizerunki pięknych, witalnych i zmysłowych
kobiet, o długich włosach, wijących się w splotach lub rozwianych oraz o rozmarzonym
spojrzeniu, przykuwającym uwagę widza. Głowy modelek artysta otaczał zazwyczaj
półkolem wypełnionym bogatym ormanentem kwiatowym, a ich zwiewne szaty ozdabiał
arabeską. Inspiracje czerpał ze sztuki bizantyńskiej, celtyckiej, japońskiej i słowiańskiej oraz
rokoka. Jego prace były odpowiedzią na postulaty Art Nouveau, by sztuka zaspokajała
potrzeby zwyczajnego człowieka, np. ozdabiała przedmioty użytku codziennego
i upiększała opakowania towarów. Mucha – niekwestionowany mistrz secesji – przerzucił
pomost pomiędzy sztuką wysoką i – masową, dlatego jego twórczość od ponad 100 lat budzi
zachwyt zarówno koneserów, jak i mniej wrażliwych estetycznie odbiorców.
Ciekawostka
Słowo imprimeries (fr. ‘druk, drukarnia’) powiązane jest z łac. imprimatur (‘niech będzie
odbite’). Jest to formuła oznaczająca pozwolenie na druk wydane przez autora, wydawcę,
cenzurę kościelną. Umieszcza się ją zazwyczaj na początku (zazwyczaj na odwrocie karty
tytułowej) lub na końcu książki.
Deﬁnicja: Litograﬁa
(kamieniodruk) jest w graﬁce podstawową i najpowszechniejszą odmianą druku
płaskiego. [...] Zbliża się najbardziej do rysunku na papierze i najwierniej oddaje
indywidualny styl artysty oraz bogactwo środków technicznych, które dają się wzajemnie
łączyć, dzięki czemu stwarzają szeroką skalę możliwości wyrazowych. Zasada litograﬁi
jest stosunkowo prosta: jej podstawą są chemiczne właściwości litograﬁcznego kamienia
– drobnoziarnistego wapienia. Kamień litograﬁczny przyjmuje tłuszcz z rysunku, a jeżeli
jego powierzchnię poddamy działaniu płynu trawiącego – może tę właściwość
zachować. Kiedy w trakcie druku kamień zostanie zmoczony wodą, miejsca
niezarysowane będą odpychały tłustą farbę drukarską. Pozostanie ona tylko w partiach
rysunku wykonanego tłustą kredką lub tuszem.
Deﬁnicja: Chromolitograﬁa
(litograﬁa barwna) – technika służąca do wykonywania odbitek wielobarwnych przy
użyciu oddzielnych form (20 i więcej) dla każdego koloru. Podstawą przygotowania form
chromolitograﬁcznych jest rysunek konturowy, którym wyznacza się zarówno kontury
obrazu, jak i obrys poszczególnych barw. Druk wykonuje się w określonej kolejności barw,
tj. zazwyczaj od najjaśniejszych do najciemniejszych.
Ciekawostka

Sygnowanie odbitek graﬁcznych obejmuje ich autoryzację przez samego artystę
(sygnatura lub odręczny podpis ołówkiem na każdej kopii) i wygrawerowanie nazwisk
współpracowników. Ich udział w dziele określa się łacińskimi skrótami: pinx (pinxit) –
namalował, del., delin. (delineavit) – narysował, inv. (invenit) – wymyślił, sc., sculps.
(sculpsit) – wyciął (wyrzeźbił), inc. (incidit) – wygrawerował, f., fe., fec. (fecit) – wykonał,

lith. – litografował, im. (impressit) – wydrukował. Nazwę wydawcy określa się skrótem ex.
– excudebat, excudit.
Ćwiczenie 2.1
Co sądzicie o dziełach Muchy? Uważacie je za piękne i czarujące, a może wydają się wam
niemodne, staroświeckie i kiczowate? Przedyskutujcie problem, przywołując odpowiednie
argumenty.
Ćwiczenie 2.2
Prace Muchy są dziś masowo reprodukowane, np. w postaci kalendarzy, oraz wykorzystywane
jako ozdoba rozmaitych przedmiotów (m. in. porcelany, notesów, torebek, pudełek). Oceń, czy
sprzyja to popularyzacji prac artysty, czy raczej banalizuje je i odziera z aury dzieła sztuki.
Ćwiczenie 2.3
Na podstawie il. 2 i 3 wymień podstawowe cechy formy secesyjnej.

Mistrzowie plakatu: Teodor Axentowicz i Jan Bulas



Ilustracja 1
Teodor Axentowicz, Plakat II Wystawy Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, 1898, litograﬁa barwna, domena publiczna

I Międzynarodowa Wystawa Plakatów odbyła się w Krakowie w 1898 roku. Rok wcześniej
zawiązało się tam Towarzystwo Artystów Polskich „Sztuka”. W jego skład weszli wybitni
malarze, m.in. Józef Chełmoński, Teodor Axentowicz i Józef Mehoffer. Członkowie
stowarzyszenia (należący do elity arystycznej kraju) na przemian projektowali plakaty
propagujące polskie i zagraniczne wystawy „Sztuki”. Il. 1 przedstawia jeden
z najsłynniejszych młodopolskich aﬁszy autorstwa Teodora Axentowicza – członka
wiedeńskiej Secesji i paryskiego Towarzystwa Narodowego Sztuk Pięknych, autora
subtelnych pastelowych portretów kobiecych i folklorystycznych obrazów z życia Hucułów.
Plakat zdobiony jest wizerunkiem pięknej rudowłosej muzy w wieńcu laurowym na głowie.
Artysta narysował go czarną ekspresyjną kreską, wydobywającą idealnie piękną twarz
kobiety, której rysy autor powtarzał wielokrotnie w innych dziełach i technikach. Na il. 2
widnieje aﬁsz zaprojektowany przez Jana Bulasa – malarza i graﬁka, autora ilustracji
książkowych i kartonów witrażowych. Motywem dekoracyjnym są tu stylizowane, suche
osty, które nadają dziełu ekspresyjnego, graﬁcznego charakteru. Podobną stylizację
ornamentów roślinnych w postaci winiet czy ozdobnych inicjałów stosował najbardziej
wszechstronny artysta młodopolski – Stanisław Wyspiański, który inspirował się
wzornikiem uznanego ilustratora i plakacisty francuskiego – Eugène’a Grasseta.

Ćwiczenie 3.1
Porównaj wizerunki kobiece z plakatu Muchy (Cycles Perfecta) i plakatu Axentowicza.
Wymień co najmniej dwie cechy wspólne i dwie różnice w zakresie ich formy.
a) Podobieństwa...
b) Różnice...

Uzupełnij

Ćwiczenie 3.2
Wyjaśnij, jakie znaczenie symboliczne ma na plakacie Axentowicza wieniec laurowy i jaką
funkcję pełni.
Ćwiczenie 3.3
Odnosząc się do symboliki lauru, wyjaśnij wyrażenia: „spocząć na laurach” i „laureat”.
Ćwiczenie 3.4
Wymień innych (niż dotychczas omówieni) twórców i projektantów plakatów
modernistycznych.

Mistrzowie plakatu: Henri Toulouse-Lautrec

Portret Henri Toulouse-Lautreca
Paul Sescau, Portret Henri Toulouse-Lautreca, 1880/1890, fotograﬁa, domena publiczna

Henri Toulouse-Lautrec
1864–1901
(czyt.: ąri tuluz‐lotrek) – francuski malarz, rysownik oraz artysta graﬁk (ilustrator i litograf),
znany z ekscentryczego i swobodnego trybu życia w paryskiej dzielnicy Montmartre –
kolebce cyganerii arystycznej i siedzibie słynnych XIX‐wiecznych kabaretów (Moulin
Rouge, Folies‐Bergère, Moulin de la Galette). Zasłynął dekadenckimi obrazami
przedstawiającymi frywolne sceny z nocnego życia Paryża ( m.in. rozrywki w teatrach
variétés) i portretami modelek o wątpliwej reputacji. Artysta tworzył również scenograﬁe
i aﬁsze. Dziś uważa się go za prekursora sztuki reklamowej.



Ilustracja 1
Henri Henri Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge: La Goulue, 1891, litograﬁa barwna, domena publiczna

Na il. 1 widnieje pierwszy zaprojektowany przez artystę aﬁsz reklamowy dla paryskiego
kabaretu Moulin Rouge. Toulouse‐Lautrec narysował na nim tancerkę La Goule,
wykonującą słynnego kankana. Il. 2 przedstawia plakat dla lokalu Les Ambassadeurs,
promujący występy Aristide’a Bruanta – śpiewaka kabaretowego, sławnego z grubiańskiego
języka i szczególnie wulgarnych występów, a także ze strojów rodem z cyganerii (kapelusz
z szerokim rondem, czarna peleryna i czerwony szal). Ostatnia z zaprezentowanych prac (il.
3) to swoisty hołd dla Jane Avril, która (w przeciwieństwie do innych artystek kabaretowych
zarzucających Toulouse‐Lautrecowi karykaturalne oszpecenie ich postaci) świadoma była
mocy reklamy i tego, jak wiele jej sława zawdzięcza wizerunkom ekscentrycznego artysty.
Tancerka zamawiała u niego także aﬁsze niezwiązane z żadnymi występami, by rozdawać je
swoim wielbicielom. Wszystkie zaprezentowane plakaty wykonano w technice litograﬁi
barwnej. Śmiałe kadry, nietypowe jak na ówczesne czasy oraz zdecentralizowaną
kompozycję prace te zawdzięczają wpływom sztuki japońskiej. Toulouse‐Lautrec inspirował
się nie tylko formą drzeworytów ukiyo‐e (z uproszczoną płaszczyzną obrazu, kontrastem
pól pustych i pełnych, płaskimi plamami koloru), lecz także ich tematyką (teatr kabuki czy
scenki z dzielnicy uciech w Edo). Aﬁsze Lautreca cechuje lapidarność, celność rysunku
i daleko posunięta synteza kształtów. Czarny kontur trafnie opisuje sylwetki i buduje
ekspresję postaci.

“

Julia Frey

Toulouse‐Lautrec. Biograﬁa
Wkrótce plakaty Henry’ego stały się tak słynne, że niektórzy
kolekcjonerzy nocami krążyli po mieście i zrywali je z murów, jeszcze

wilgotne, tuż po ich rozlepieniu. On sam w coraz większym stopniu
przedkładał je ponad inne formy artystyczne [...]. Wiele wskazuje na
to, że te preferencje miały podłoże psychologiczne. Już od
dzieciństwa Henry bardzo lubił s’afﬁcher, popisywać się; odziedziczył
tę skłonność po ojcu. Czasownik s’afﬁcher – aﬁszować się, celowo
ściągać na siebie publicznie uwagę – pochodzi bezpośrednio od
rzeczownika afﬁche – aﬁsz. Tworząc plakaty, mógł Lautrec nadal
aﬁszować się, tym razem w sensie dosłownym, popisywać się
ekstrawagancją, wystawiając na widok publiczny swoją budzącą
zgorszenie twórczość, a zarazem udaremniać wysiłki rodziny, która
próbowała skłonić go, by jako kaleka trzymał się na uboczu. [...]
Ubierał się niekonwencjonalnie, w sposób przyciagający uwagę, nosił
na przykład spodnie w beżowo‐czarną kratkę, w których wiele razy
został sfotografowany. [...] Ta specyﬁczna autoreklama była po części
mechanizmem obronnym, takim samym jak wykpiwanie swego
kalectwa. Świadczyła jednak również o jego nowoczesności,
rozumieniu rosnącej potęgi reklamy, nawet reklamy negatywnej.
Julia Frey, Toulouse-Lautrec. Biograﬁa, tłum. Joanna Andrzejewska, Warszawa 2004, s. 359–360.

Ćwiczenie 4.1
Oceń aﬁsze Toulouse-Lautreca. Wskaż elementy, które ci się w nich podobają.

Ćwiczenie 4.2
Wskaż, jakimi cechami można je okreslić:
krzykliwe,
brzydkie,
ciekawe,
kolorowe,
ekspresyjne,
dynamiczne,
nowoczesne,
staroświeckie,
schematyczne,
secesyjne,
symboliczne,
modernistyczne,
inne.
Ćwiczenie 4.3
Wyjaśnij, do jakiego gatunku sztuki można je zaliczyć.

Ćwiczenie 4.4
Podaj inne niż w przytoczonym tekście wyrażenia bliskoznaczne dla wyrażenia aﬁszować się.
Ćwiczenie 4.5
Wśród wyrażeń zgromadzonych w poprzednim zadaniu wskaż te odnoszące się bezpośrednio
do reklamy i określające zadania plakatu

Graﬁka japońska


Ilustracja 1
Utagawa Toyokuni I, Aktor Ichikawa Komazo II, ok. 1789, barwna odbitka drzeworytowa, Brooklyn Museum, domena
publiczna

Ekspozycje japońskiego rzemiosła artystycznego organizowano w XIX‐wiecznej Europie
w ramach wielkich wystaw światowych. Przyciągały one sporą publiczność i budziły żywe
zainteresowanie artystów oraz krytyków sztuki. Modne stało się np. kolekcjonowanie
barwnych drzeworytów. Na il. 1 i 2 zaprezentowano dzieła Utagawy Toyokuniego I –

jednego z najważniejszych artystów tworzących w stylu ukiyo‐e – co znaczy dosłownie
‘obraz świata, który przemija’. Na barwnych drzeworytach z tego nurtu przedstawiono
scenki rodzajowe z życia bogatego mieszczaństwa oraz mody i obyczaje panujące w Edo
(dziś Tokyo), np. typowe rozrywki w dzielnicy uciech Yoshiwara. W drzeworytach Utagawy
Toyokuniego (podobnie jak w całym nurcie ukiyo‐e) dominują dwa tematy: ekspresyjne
ujęcia aktorów popularnego teatru kabuki, w którym wszystkie role odgrywali mężczyźni,
oraz dekoracyjne wizerunki pięknych kobiet – głównie gejsz i kurtyzan (oiran). Drzeworyty
japońskie z przełomu XVIII i XIX wieku odznaczają się asymetryczną kompozycją,
precyzyjnym, kaligraﬁcznym rysunkiem, ograniczoną paletą kilku czystych, nasyconych
barw i kunsztownymi motywami zdobniczymi.
Ciekawostka
Najbardziej znanym polskim zbieraczem sztuki japońskiej był Feliks Jasieński (1861–1929).
Jego bogatą kolekcję m.in. drzeworytów ukiyo‐e można dziś podziwiać w Centrum Sztuki
i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie.
Ćwiczenie 5
Po uważnym obejrzeniu plakatów Toulouse-Lautreca i drzeworytów japońskich, zastanów się,
co je łączy, a co różni. Określ ich tematykę, materiał (medium) i technikę. Przyporządkuj cechy
odnoszące się do formy, kompozycji, kolorystyki i stylu dzieł.
Tematyka, Medium i technika, Kompozycja i forma, Kolorystyka, Styl dzieł

Dzieła Toulouse-Lautreca Drzeworyty japońskie
Tematyka
Medium i technika
Kompozycja i forma
Kolorystyka
Styl dzieł
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Sztuka reklamy i reklama sztuki
Współczesny marketing wciąż poszukuje nowych mediów i obszarów działania.
W ostatnich latach z powodzeniem łączy sztukę z reklamą. Sponsoruje np. kosztowne
produkcje ﬁlmowe, przedstawienia teatralne i wystawy malarstwa. To występowanie w roli
mecenasa nie jest jednak bezinteresowne. Firmy handlowe przejmują pozytywne konotacje
sztuki: jej szczególną wartość, wyjątkowość, elitarność i prestiż. Kreatywne wykorzystanie
arcydzieł w reklamie budzi zdumienie, podziw, a czasem nawet niedowierzanie i szok
u odbiorców.
Ćwiczenie 6
Odszukaj w internecie reklamy opisane w poniższym tekście oraz dzieła, do których reklamy te
nawiązują.
Kanon sztuki jest niewyczerpanym źródłem inspiracji dla twórców reklam, zarówno
kampanii handlowych, jak i społecznych (niekomercyjnych). Zleceniodawcy sprytnie
wykorzystują tajemniczą i wieloznaczną aurę arcydzieł, odwołują się do sprawdzonego
nośnika wartości, czegoś budzącego powszechny podziw, po to, by wywołać
u potencjalnego konsumenta pozytywne skojarzenia i wpłynąć na jego decyzję o kupnie
jakiegoś towaru lub „zaszczepić” mu pożądane zachowanie. „Absurdly low consumption”
(„Nieprawdopodobnie niskie zużycie”) – reklama Volkswagena Polo BlueMotion stworzona
przez rosyjskiego rysownika Kiryła Chudińskiego odwołuje się do twórczości René
Magritte'a. Nie chodzi tu o jakiś obraz, lecz raczej o ducha jego surrealnej sztuki. Hasło
reklamy luksusowego samochodu marki Lexus brzmi: „Every piece is a masterpiece”
(„Każda część jest arcydziełem”). Reklama ta nawiązuje do Słoneczników Vincenta van
Gogha, powtarzając kompozycję i kolorystykę słynnego pierwowzoru. Najlepiej
„zarabiającym” dziełem sztuki jest jednak Mona Lisa Leonarda da Vinci. Do tego obrazu
odwołano się np. w reklamie pralinek z gorzkiej czekolady Gioconda – bohaterka ma tu
ciemną karnację i fryzurę w stylu afro. W innej reklamie Mona Lisę całkowicie pozbawiono
włosów: w ten sposób ANT – włoska fundacja non‐proﬁt – wspiera osoby chorujące na raka.
Inna organizacja (niemiecka Child Health Foundation) w sugestywnej kampanii społecznej
„The Scream” („Krzyk”) wykorzystała dzieło Edvarda Muncha, które wyłania się z siniaków
i zadrapań na plecach maltretowanej dziewczynki. Ten mocny w wyrazie i bardzo
emocjonalny wizerunek wyczula na symptomy przemocy wobec dzieci. O sensie ostatniej
reklamy, o której warto w tym miejscu wspomnieć, świadczy jej hasło: „Turn your dog into
God. Canine Blood Donation Drive” („Twój pies także może zostać honorowym dawcą krwi
i poczuć się niczym Bóg”). Jej twórca inspirował się słynnym freskiem Michała Anioła
z Kaplicy Sykstyńskiej przedstawiającym Stworzenie Adama oraz grą słów odczuwalną
w języku angielskim.

Oprac. na podstawie: link
Ćwiczenie 7.1
Przedyskutujcie, które z opisanych reklam podobają się wam najbardziej. Poprzyjcie swoje
wybory argumentami.
Ćwiczenie 7.2
Omówcie uczucia i emocje wywołane przez plakaty.
Ćwiczenie 7.3
Czy uważasz przedstawione reklamy za oryginalne i inspirujące? Uzasadnij odpowiedź.
Ćwiczenie 7.4
Która koncepcja wydaje ci się szczególnie błyskotliwa? Uzasadnij odpowiedź.
Ćwiczenie 7.5
Jakie cechy dzieł sztuki (głównie arcydzieł) wykorzystuje reklama?

Zadaniowo
Ćwiczenie 8
Zaprojektuj plakat propagujący humanitarne traktowanie zwierząt. Nie zapomnij
o chwytliwym haśle, odwołującym się np. do symboliki lub gry słownej.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Jak komponować logiczną i skuteczną wypowiedź?

domena publiczna

Retoryka (oratorstwo, krasomówstwo, sztuka wymowy) na ogół jest utożsamiana z pięknym,
ozdobnym mówieniem. Należy ją jednak rozumieć szerzej – jako umiejętność poprawnego,
logicznego i skutecznego komunikowania się. Ważne jest zatem nie to, by mówić dużo
i pięknie, ale przede wszystkim, by wypowiedź była zrozumiała, zwięzła, bogata w treść
i przekonująca. Choć zasady retoryczne sformułowano w antyku, to większość z nich
wykorzystywana jest również współcześnie: w szkole, w codziennych rozmowach,
w publicystyce, polityce, duszpasterstwie, handlu czy marketingu.
Już wiesz
Zapoznaj się z krótkimi, błyskotliwymi wypowiedziami na temat przemawiania, których
autorem jest Winston Churchill.
1) Niektórzy mówcy, zanim staną na mównicy, nie wiedzą, co mają mówić, kiedy już mówią,
to nie wiedzą, o czym, a kiedy skończyli, nie wiedzą w istocie, co powiedzieli.
2) Na przygotowanie dziesięciominutowego przemówienia potrzebuję dwóch godzin, ale
na dwugodzinne przemówienie – dziesięciominutowe przygotowanie jest w zupełności
wystarczające.
3) Dobre wystąpienie powinno wyczerpać temat, nie słuchaczy.

O sztuce słowa
Początki retoryki przypadają na czasy starożytne (tu warto wymienić takich teoretyków, jak
Grecy – Arystoteles i Gorgiasz, lub Rzymianie – Kwintylian i Cyceron). W Polsce retoryka
narodziła się w średniowieczu, jej rozkwit przypada jednak na czasy renesansu i jest
łączony z powstaniem instytucji parlamentarnych. Retoryka I Rzeczypospolitej związana
była nie tylko z działalnością polityczną, lecz także kaznodziejską. Do najsłynniejszych
polskich mówców można zaliczyć Stanisława Orzechowskiego, Piotra Skargę, Fabiana
Birkowskiego i Kazimierza Nestora Sapiehę. Wielkim popularyzatorem retoryki był
Stanisław Konarski – działacz oświecenia. Z talentu oratorskiego słyną również
przedstawiciele XIX, XX i XXI wieku, np. Joachim Lelewel, Józef Piłsudski i Jan Paweł II.

Ćwiczenie 1.1
Przeczytaj sentencje, których tematem jest mówienie, milczenie i słuchanie. Wybierz trzy,
które uważasz za najbardziej trafne, i wyjaśnij, jak je rozumiesz.

Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha. (Platon)
Bardzo trudno jest mówić dużo i nie powiedzieć za dużo. (Ludwik XIV)
Mówić – to mało, trzeba mówić do rzeczy. (William Shakespeare)
Mówić trzeba prosto, a myśleć w sposób skomplikowany. (Josef Franz Strauss)
Im mniej ludzie myślą, tym więcej mówią. (Monteskiusz)
Mówić, nie myśląc – to strzelać, nie celując. (Miguel de Cervantes)
Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej
patrzyli i słuchali, niż mówili. (Sokrates)
Nie mówi się nigdy za długo, gdy się mówi to, co powiedzieć trzeba. (Eugѐne Delacroix)
Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa.
(Julian Tuwim)
Mówienie prawdy jest bolesne. Lecz być zmuszonym do kłamstwa jest czymś o wiele
gorszym. (Oscar Wilde)

Uzupełnij

Ćwiczenie 1.2
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.3
Ułóżcie kodeks dobrego mówcy, składający się z minimum siedmiu zasad. Pomocne mogą być
sentencje z zadania 1.1 oraz dotychczas zdobyte przez was wiedza i doświadczenie. Wyniki
swojej pracy możecie porównać z zasadami zaproponowanymi w książce Polszczyzna na co
dzień, red. Mirosław Bańko, Warszawa 2006, s. 179–180.

Uzupełnij

Rodzaje retoryczne
Ze względu na cel wystąpienia możemy wyróżnić poniższe rodzaje retoryczne:
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Mowy, czyli dłuższe wypowiedzi na określony temat, nazywane są też przemówieniami,
wystąpieniami (wystąpieniami publicznymi) lub oracjami. Mówcy nie zawsze przyświeca
ten sam zamiar komunikacyjny. W związku z tym – ze względu na cel – wyróżniamy
następujące rodzaje wystąpień:
informacyjne, które polegają na przekazaniu w sposób uporządkowany pewnych faktów
i na ich zinterpretowaniu;
okolicznościowe, których zadaniem jest uświetnienie uroczystości, oddziaływanie na
uczucia odbiorców;
perswazyjne, których celem jest pobudzenie odbiorców do działania lub do
ukształtowania poglądów na określony temat.
Ćwiczenie 2.1

Ćwiczenie 2.2
Który rodzaj wystąpienia reprezentują mowy na poniższe tematy?
Mowy informacyjne
Sprawozdanie z działalności
fundacji.

Mowy okolicznościowe

Należy zaostrzyć kary nawet za
najdrobniejsze przestępstwa.
Współczesny system podatków
w Polsce wymaga zmian.
Mowa pogrzebowa.

Mowy perswazyjne

Przemówienie z okazji 50-lecia
szkoły.
Autoprezentacja wygłoszona
podczas ubiegania się o pracę.
O istocie świąt Bożego
Narodzenia.

Exposé premiera RP.
Przemówienie prezydenta RP
podczas obchodów rocznicy
odzyskania niepodległości.
Laudacja przed nadaniem tytułu
doktora honoris causa uczelni.
List otwarty środowisk
twórczych domagających się
utrzymania Programu II PR.
Wniosek o wyrażenie votum
nieufności wobec ministra
ﬁnansów złożony na posiedzenie
Sejmu RP.
Współczesny system podatków
w Polsce.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.3
Zgromadź jak najwięcej wyrażeń, których możesz użyć:
wygłaszając toast na przyjęciu z okazji 60. urodzin twojej babci,
wygłaszając przemówienie otwierające bal maturalny,
zachęcając do skorzystania z jakiejś oferty.
Ćwiczenie 2.4
Zgromadź cytaty i sentencje przydatne podczas:
wygłaszania – w imieniu wszystkich uczniów – przemówienia na zakończenie roku
szkolnego,
wygłaszania krótkiej mowy na przyjęciu zorganizowanym z okazji pierwszych urodzin
twojego chrześniaka lub twojej chrześnicy.

Jak należy przemawiać
Elementy kompozycji mowy, czyli stałe elementy treści, to:
wstęp (zwany też wprowadzeniem lub exordium),
rozwinięcie, na które mogą składać się: opowiadanie, argumentacja i odparcie
zarzutów,
zakończenie (podsumowanie).

Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 4.0

Ćwiczenie 3
W pięciu dowolnych mowach pochodzących ze zbioru Wielkie mowy historii, t. 1–4, wybór
i opracowanie T. Zawadzki, redakcja M. Gumkowski, Warszawa 2006, wyodrębnij i nazwij
poszczególne części wystąpienia.
Charakter każdej części kompozycji mowy zależy od wielu czynników – tematu
wystąpienia, celu mówcy, jego wiedzy i umiejętności. Najważniejszym czynnikiem jest
jednak rodzaj publiczności, czyli słuchaczy – np. ich liczba, wiek, pochodzenie społeczne
i wykształcenie. Mówca powinien liczyć się z tym, że zachowanie odbiorców wpływa na
jego wystąpienie. Powinien więc obserwować reakcje audytorium i uwzględniać je
w trakcie wygłaszania swojej mowy. Gdy zaobserwuje znudzenie lub zniecierpliwienie,
może dążyć do skupienia uwagi publiczności. Służą temu następujące zabiegi:
1. posłużenie się anegdotą lub elementami humorystycznymi, wprowadzenie wątków
sensacyjnych, uświadomienie słuchaczom ważności omawianych problemów –
wszystkie łączą się z treścią wystąpienia;
2. zmiana intonacji, zwiększenie dynamiki wypowiedzi, zawieszenie głosu lub
zmniejszenie dystansu dzielącego mówcę od słuchaczy – które łączą się z formą
wypowiedzi.

Ćwiczenie 4.1
Oto lista gości zaproszonych na inaugurację roku szkolnego: miejscowy burmistrz, poseł na
Sejm RP, przedstawiciel kuratorium oświaty, pracownik biblioteki miejskiej, dyrektor
gminnego ośrodka kultury, radny, radna, komendant miejscowej policji, proboszcz paraﬁi, na
terenie której znajduje się szkoła, dyrektor zaprzyjaźnionej szkoły, przewodniczący rady
rodziców, redaktor naczelny lokalnej gazety.
Przemówienie wygłoszone z tej okazji należy rozpocząć od zwrotów skierowanych
imiennie do poszczególnych osób lub grup osób składających się na audytorium.
Ułóż listę zwrotów grzecznościowych skierowanych do słuchających, pamiętając, by
wyliczenie zacząć od osób najwyższych rangą. Weź pod uwagę, że w gronie audytorium,
poza gośćmi, są również uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
Ćwiczenie 4.2
Ćwiczenie 4.3
Dopasuj właściwą formułę grzecznościową do funkcji adresata.
Wasza Eminencjo

kardynał

Wasza Ekscelencjo

patriarcha prawosławny

Wasza Świątobliwość

rektor

Wasza Magniﬁcencjo

biskup
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Kompozycja przemówienia – wstęp
Ważne!
Wstęp, czyli exordium, to pierwsza część wypowiedzi, której celem jest:
nawiązanie kontaktu ze słuchaczami, przyciągnięcie ich uwagi oraz wzbudzenie
zainteresowania audytorium tematem wystąpienia i osobą mówcy;

zapowiedź tematu wystąpienia, czyli uprzedzenie słuchacza o przedmiocie
wystąpienia;
pozyskanie życzliwości słuchaczy.
Ćwiczenie 5.1
Ze zbioru Wielkie mowy historii (t. 1-4, wybór i opracowanie T. Zawadzki, redakcja M.
Gumkowski, Warszawa 2006) wynotuj po trzy przykłady przemówień reprezentujących
następujące rodzaje wystąpień:
zaprezentowanie anegdoty ilustrującej tezę;
zaprezentowanie i zinterpretowanie cytatu, sentencji wiążących się z argumentowaną
tezą;
zakwes onowanie powszechnego sądu.
Ćwiczenie 5.2
Za pośrednictwem internetu wysłuchaj dowolnej nauki rekolekcyjnej ojca Adama Szustaka
i omów chwyty służące przyciągnięciu uwagi odbiorcy a stosowane chwytyprzez duszpasterza
we wstępie.
Ćwiczenie 5.3
Przenalizuj wstępy artykułów poświęconych wybranemu problemowi, zamieszczonych
w różnych pismach. Jakie strategie rozpoczynania stosują autorzy? Który wstęp jest twoim
zdaniem najtrafniejszy?

Ćwiczenie 5.4
Przeanalizuj i oceń poniższe teksty, które pełnią funkcję wstępów do wystąpień. Z czego
wynika ich niestosowność?

1.
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2.
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3.
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Uzupełnij

Ćwiczenie 5.5
Zaproponuj inne wersje wstępów przemówień, których okoliczności określono w poprzednim
zadaniu.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5.6
Napisz trzy krótkie wstępy do tekstu na temat: „Czy warto szczepić się przeciw grypie?”. Za
każdym razem wykorzystaj inny sposób rozpoczynania tekstu.

Kompozycja przemówienia – rozwinięcie
Na rozwinięcie składają się zwykle opowiadanie, argumentacja i odparcie zarzutów.
Deﬁnicja: Opowiadanie
Opowiadanie to historia ilustrująca zaprezentowaną tezę. Może przybierać jedną z niżej
wymienionych form:
stronnicze przedstawienie faktów (taka forma zwykle pojawia się w mowach
sądowych);
dygresja nieodnosząca się ściśle do sprawy;
fabuła, która odnosi się do zdarzeń (jest wówczas relacją) lub osób (jest wówczas ich
psychologiczną charakterystyką). Opowiadanie sprawia, że słuchacze lepiej
zapamiętują treść wystąpienia, łatwiej jest im zrozumieć tok argumentacyjny. Zaletą
opowiadania jest bowiem konkret, który porusza zmysły i wyobraźnię oraz ułatwia
interpretację abstrakcji. Opowiadanie uwiarygodnia więc argumentację.

“

Abraham Lincoln

„Mówią, że opowiadam wiele historyjek. Pewnie tak, ale
doświadczenie mówi mi, że łatwiej przemówić do prostych ludzi za
pomocą humorystycznej paraleli niż w jakikolwiek inny sposób”.
Abraham Lincoln.

Deﬁnicja: Argumentacja
Argumentacja to dowiedzenie tezy postawionej w przemówieniu. Na dowodzenie mogą
składać się argumenty logiczne (wykorzystujące takie schematy wnioskowania, jak
dedukcja – wnioskowanie z jakiegoś stwierdzenia, które zawiera pewną prawdę ogólną,
czy indukcja – wnioskowanie od przykładów, czyli od szczegółów do ogółu), rzeczowe
(opisywanie faktów, ilustrowanie ich danymi liczbowymi, powoływanie się na
wypowiedzi autorytetów) lub emocjonalne (odwoływanie się do uczuć słuchaczy, np. do
litości, strachu, próżności, nieśmiałości).

“

Lord Chesterﬁeld

„Jeśli sprawisz słuchaczom przyjemność, to uczyniłeś wielki krok
w kierunku przekonania ich do swych racji”.
Lord Chesterﬁeld.

Deﬁnicja: Odparcie zarzutów
To część mowy, w której formułuje się argumenty przeciwne do wcześniej
przedstawionych (kontrargumenty) po to, by je zbić. Ten zabieg uprzedza wystąpienia
oponentów. Inaczej mówiąc: orator broni swojego stanowiska przed atakami
przeciwników.
Ćwiczenie 6.1
Od kilku lat duże emocje budzi żywność genetycznie modyﬁkowana (GMO). Poniżej znajduje
się lista argumentów wysuwanych przez jej zwolenników. Oceń siłę i przydatność każdego
z argumentów, a następnie znajdź do każdego z nich odpowiedni kontrargument.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6.2
Zgromadźcie jak najwięcej argumentów przemawiających za jedną z dwóch tez:
1) Wakacje najlepiej spędzać w Polsce.
2) Wakacje najlepiej spędzać w ciepłych krajach.
Następnie spróbujcie przewidzieć kontrargumenty, jakie mogą sformułować osoby,
reprezentujące przeciwny pogląd na temat miejsca spędzania wakacji.
Ćwiczenie 6.3
Ułóż kilkuzdaniowe opowiadanie, które uwiarygodni tezę i argumentację w wystąpieniu na
jeden z poniższych tematów. W opowiadaniu wykorzystaj wątki autobiograﬁczne.
1) Co dwie głowy, to nie jedna.
2) Człowiek dla drugich ma rozum, a dla siebie głupi.
3) I na równiej drodze można się potknąć.
4) Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy.
5) Kto się czubi, ten się lubi.

Kompozycja przemówienia – zakończenie

Deﬁnicja: Zakończenie
W tradycji retorycznej określane jako peroratio, połączone jest często z podsumowaniem
(recapitulatio) i/lub apelem do uczuć audytorium. Zakończenie wystąpienia musi być
bardzo przemyślane, ponieważ najsilniej zapada w pamięć odbiorcy. Może ono przybierać
jedną z podanych niżej form:
powtórzenie głównej tezy przemówienia, ale w taki sposób, by odbiorcy nie mieli
wątpliwości, jakie stanowisko zajmuje mówca – tak skonstruowany ﬁnał wystąpienia
często zawiera przesłanie do audytorium;
cytat, sentencja, które pełnią funkcję podsumowania lub puenty wywodu;
nawiązanie do słów wypowiedzianych na początku przemówienia; kompozycję,
w której wstęp jest powiązany z zakończeniem, nazywamy klamrową;
zaprezentowanie osobistych przeżyć mówcy, mających związek z tematem
wystąpienia.
Ćwiczenie 7.1
Ze zbioru Wielkie mowy historii wynotuj po trzy przykłady przemówień reprezentujących
poszczególne rodzaje zakończeń.
Ćwiczenie 7.2

Ćwiczenie 7.3
Zdecyduj, dla której części wystąpienia charakterystyczne są przytoczone formuły
metatekstowe (czyli takie wyrazy i wyrażenia, które odnoszą się do organizacji wypowiedzi,
które ją komentują). Oceń ich poprawność. Zaproponuj zastąpienie form reasumując, kolejny
przykład innymi.
Wstęp
i ostatni problem
niemniej jednak
Rozwinięcie

kolejny przykład
konkluzja jest następująca
wreszcie nasuwa się pytanie
zmierzając do puenty

Zakończenie

po pierwsze, po drugie, po
trzecie
przedmiotem mojego
wystąpienia
zanim przejdę do sedna
reasumując

ściśle mówiąc

następne zagadnienie to
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7.4
Korzystając z zasobów internetu, zapoznaj się z kilkunastoma kazaniami księdza Eugeniusza
Burzyka i wymień kilka cech charakteryzujących ich kompozycję. Zwróć np. uwagę na liczbę
segmentów i właściwości każdego z nich (m.in. układ treści, długość).
Ćwiczenie 7.5
Wyniki swojej indywidualnej pracy z poprzedniego ćwiczenia przedyskutujcie w grupach.

Ćwiczenie 7.6
Napisz i wygłoś na forum klasy trzyminutowe przemówienie okolicznościowe. Wybierz jedną
z poniższych sytuacji:
przyjęcie rodzinne z okazji rocznicy ślubu twoich rodziców;
przyjęcie dla młodzieży z okazji 18. urodzin twojej przyjaciółki lub twojego przyjaciela;
przemówienie rozpoczynające bal półmetkowy w szkole.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Rozpoznawanie argumentów

Muhammad Raﬁzeldi, licencja: CC BY-SA 3.0

Argumentowanie jest bardzo istotnym i częstym działaniem podejmowanym przez
człowieka. Może być podporządkowane różnym celom: służyć przekonaniu do własnych
racji, rozstrzygnięciu wątpliwości (czyli dążności do prawdy), znalezieniu rozwiązania
w trudnej sytuacji. Czasami decydujemy się na nie, by zdobyć podziw odbiorcy lub lepszą
pozycję w określonym środowisku.
Już wiesz
Zgromadź jak najwięcej wyrazów pokrewnych wyrazowi argument. Możesz posłużyć się
słownikami języka polskiego.

Zaintrygować tytułem...
Argumentowanie to działanie językowe polegające na gromadzeniu i prezentowaniu
dowodów potwierdzających stanowisko nadawcy. Pierwszym i bardzo istotnym segmentem
tekstu argumentacyjnego jest tytuł. Jego celem jest zaintrygowanie odbiorcy,
przyciągnięcie jego uwagi. Tę dążność można zaobserwować na przykładzie nagłówków
prasowych, w których nawiązuje się do innych tekstów (np. tytułów ﬁlmów, słów piosenek,

cytatów literackich) oraz wykorzystuje słownictwo nacechowane emocjonalnie (w tym
kolokwializmy), formę pytań i inne środki językowe.
Ćwiczenie 1.1
Omów, do jakich tytułów i tekstów nawiązują nagłówki z „Gazety Wyborczej”.
Cierpienia młodego parlamentu (8 I 1992)
Leszek Miller smutną ma twarz (23 IV 1998)
Miałeś Pawlak złoty róg (14, 15 I 1995)
Dziwny jest ten rząd (13 VII 1992)
Czekając na kapitalizm (29 V 1996)
Upiór w redakcji (24 I 1991)
Co tam panie w PSL-u? (17,18 VIII 1996)
Krajobraz po ucieczce (23 V 1991)
Ach, co to był za mur! (7 V 1991)

Uzupełnij

Ćwiczenie 1.2
Wynotuj z bieżących numerów tygodników opinii (np. z „Polityki”, „Newsweeka”, „Tygodnika
Powszechnego”, „W Sieci”, „Do Rzeczy”) tytuły i nagłówki prasowe, w których w których
nawiązuje się do innych tekstów (np. tytułów ﬁlmów, słów piosenek, cytatów literackich).
Które z nich uważasz za najbardziej udane? Uargumentuj swój wybór.

Uzupełnij

Ćwiczenie 1.3
Oto przykładowe tytuły stałych audycji programu III Polskiego Radia: „Potrójmy o sporcie”,
„Trzecia fala”, „3maj z nami”, „MP Trójka”, „Trzecia godzina”, „Trzecie ucho” „M3”, „Trzy
kwadranse jazzu”, „LP Trójka”, „Trzecia strona księżyca”, „Trzecia strona medalu”, „Trzecia strona
świata”, „Trójka po trzeciej”. Omów zabiegi językowe zastosowane w poszczególnych tytułach.

Przesłanki i konkluzje
Wypowiedź argumentacyjna zawiera argumenty, których celem jest doprowadzenie do
konkluzji (wniosku, twierdzenia, zwykle kontrowersyjnego sądu) za pomocą przesłanek
(zdań uzasadniających ową konkluzję).
Wypowiedzi argumentacyjne zawierają słowa łączące przesłankę z konkluzją, np.: więc ;

a zatem; dlatego; z tego wynika, że (np. Mandarynka spleśniała, więc trzeba ją wyrzucić), lub
konkluzję z przesłanką, m.in.: bo; ponieważ; albowiem; skoro (np. Mandarynkę trzeba
wyrzucić, ponieważ spleśniała).

Ćwiczenie 2
Podane zdania różnią się kolejnością użycia przesłanki i konkluzji – przyporządkuj je do
odpowiedniej grupy.
Przesłanka + konkluzja
Nową roślinę trzeba postawić na
parapecie, co wynika z tego, że
potrzebuje ona dużo światła.
Konkluzja + przesłanka

Nie warto oszukiwać, gdyż
prawda wcześniej czy później
wyjdzie na jaw.
Programy X-a nie cieszą się
popularnością wśród
telewidzów, wobec tego trzeba
je zdjąć z ramówki.
Wielu palaczy zapada na
nowotwór, toteż trzeba leczyć
się z uzależnienia od nikotyny.
Musimy zrezygnować z usług
dotychczasowego dostawcy
internetu, za czym przemawiają
korzystniejsze ceny konkurencji.
Lekką ręką wydawał pieniądze,
co przesądziło o tym, że rodzice
postanowili nie dawać mu
kieszonkowego.
Ostatnio reklamowany
antytrądzikowy żel do twarzy
zawiera substancje szkodliwe dla
zdrowia, z czego wniosek, że nie
należy go używać.
Joanna nie ma męża, co oznacza,
że jest panną, wdową lub
rozwódką.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ważne!
W dowodzeniu stosuje się trzy rodzaje argumentów: logiczne, rzeczowe lub emocjonalne.

Argumenty logiczne
Argumenty logiczne przybierają postać wnioskowania dedukcyjnego lub indukcyjnego.
Deﬁnicja: dedukcja
Realizuje schemat od ogółu do szczegółu: nadawca najpierw przedstawia prawdy ogólne
i na ich podstawie dochodzi do wniosków szczegółowych. Ten typ argumentacji
najczęściej przyjmuje formę entymematu, w którym stosuje się przesłankę większą,
zwykle pomijaną przez nadawcę, ponieważ jest ona prawdą powszechnie znaną, oraz
przesłankę mniejszą, która powtarza przesłankę większą w wersji uszczegółowionej,
a więc odnoszącej się do konkretu, do tematu wystąpienia mówcy.
Przykład wypowiedzi argumentacyjnej wykorzystującej entymemat: Mięso smażone na
smalcu zawiera dużo tłuszczów nasyconych, więc jest niezdrowe.
Przesłanka większa: Produkty zawierające dużo tłuszczów nasyconych są niezdrowe
– ta przesłanka zostaje pominięta w dowodzeniu, ponieważ uznano ją za sąd dobrze
znany odbiorcy.
Przesłanka mniejsza: Mięso smażone na smalcu zawiera dużo tłuszczów nasyconych.
Wniosek: Mięso smażone na smalcu jest niezdrowe.
Deﬁnicja: Indukcja
Wnioskowanie od szczegółu do ogółu. W tym typie argumentowania najpierw
przedstawia się fakty, a dopiero potem, na ich podstawie, dochodzi się do prawd
ogólnych. Prawdy ogólne wynikają więc z przedstawionych informacji. W tego typu
dowodzeniu to odbiorca może wyciągnąć wniosek, nadawca nie musi go werbalizować.
Przykład argumentacji wykorzystującej indukcję:
Przesłanka 1.: Dzieci wychowujące się w pełnych rodzinach rzadziej mają problemy

emocjonalne.
Przesłanka 2.: Dzieci wychowujące się w pełnych rodzinach lepiej się uczą.
Przesłanka 3.: Dzieci wychowujące się w pełnych rodzinach lepiej sobie radzą
w dorosłym życiu.
Wniosek: Wychowywanie dzieci w pełnych rodzinach przynosi wiele korzyści.

Ćwiczenie 3.1
W poniższych wypowiedziach argumentacyjnych wyodrębnij: przesłankę 1., przesłankę 2. oraz
konkluzję. Określ również, który typ dowodzenia – dedukcję czy indukcję – zastosowano
w przykładach.
Węgry w latach 70. XX wieku były krajem bloku komunistycznego, więc w kraju tym
wówczas nie było wolności słowa.
Moich sąsiadów nie ma w domu. Przemawiają za tym następujące fakty: od kilku dni nie
świeci się u nich światło, a w zeszłym tygodniu widziałam, jak pakują do samochodu wiele
toreb, walizek i plecaków.
Skoro na wycieczkę mogą pojechać tylko olimpijczycy, a w olimpiadzie brało udział 8
osób, to oznacza, że wyjedzie na nią zaledwie kilkoro uczniów.
Wieloryby nie mają skrzeli, ponieważ nie są rybami.
Ćwiczenie 3.2
Do każdego z poniższych argumentów, składających się z przesłanki mniejszej i wniosku,
znajdź przesłankę większą, która ma źródła w potocznej wiedzy lub stereotypowych
przekonaniach.
Za dwa tygodnie zaczyna się czerwiec, więc należy się spodziewać, że za kilkanaście dni
będzie już na pewno ciepło.
Argentyna jest krajem Ameryki Łacińskiej, więc dominuje tam chrześcijaństwo.
Mój znajomy pochodzi z Belgii, więc mówi po francusku i ﬂamandzku.
Jan X. jest politykiem, więc większość jego wypowiedzi to kłamstwa.
Dwie kucharki obierają kilogram ziemniaków przez cztery minuty, więc cztery kucharki
wykonają tę pracę w dwie minuty.
Dziś jest środa popielcowa, więc nie należy jeść mięsa.

Ćwiczenie 3.3
Przeczytaj ponownie argumenty podane w powyższym poleceniu, a następnie odpowiedz na
pytania:
W których przykładach wniosek nie zawsze jest poprawny?
Na czym polega niebezpieczeństwo tego typu dowodzenia?
Ćwiczenie 3.4
Wymyśl trzy przykłady entymematu. Za każdym razem możesz posłużyć się poniższym
schematem:
1. Wypowiedź argumentacyjna.
2. Przesłanka mniejsza.
3. Przesłanka większa (przemilczana).
4. Wniosek.

Uzupełnij

Argumenty rzeczowe
Argumenty rzeczowe mogą przybierać rozmaite formy. Najważniejsze z nich to:
1. Opisywanie faktów.
2. Posługiwanie się danymi liczbowymi, np. Z danych wynika, że w ubiegłym roku 40%

nowych miejsc pracy stworzyły najmniejsze ﬁrmy, co oznacza, że rząd powinien

promować właśnie takie formy przedsiębiorczości.
3. Cytowanie wypowiedzi świadków lub uczestników zdarzeń.
4. Argument z autorytetu – czyli taki, który jest wspierany poglądem jakiejś osoby lub
grupy osób. Autorytetem może być ekspert w danej dziedzinie (np. kardiochirurg
wypowiadający się na temat wpływu nikotyny na choroby serca), osoba powszechnie
znana i szanowana (w różnych sprawach przywołuje się poglądy ﬁlozofów, wybitnych
polityków) lub osoba, która zdobyła popularność, m.in. celebryta (np. aktor reklamujący
usługi jakiegoś banku). Oto przykład: Andrzej Wajda uważa, że rosyjska szkoła ﬁlmowa
jest bardzo wartościowa lub Któż z nas dzisiaj ogarnia pojęcie prawdy? Już przecież
Oskar Wilde mówił: „Droga do prawdy jest wybrukowana paradoksami”.
5. Argumenty z podobieństwa – czyli osądzanie jakiejś sprawy według schematu innej,
rozstrzygniętej, dobrze już znanej sprawy, np. Szwedzki system gospodarowania
odpadami potwierdza, że najkorzystniejsze dla przyrody i człowieka jest
wykorzystywanie odpadków jako źródła surowców i energii.
6. Posługiwanie się przykładami przekłada się na znacznie zwiększoną wiarygodność
i skuteczność dowodzenia. Dzięki takiej formie argumentacji odbiorca lepiej rozumie
komunikat, ponieważ problemy abstrakcyjne zostały zaprezentowane w sposób
obrazowy, sugestywny. Źródłem przykładów są zwykle wydarzenia, w których nadawca
uczestniczył lub o których słyszał. W tej funkcji bardzo często wykorzystywane są też
anegdoty. Ostatnio dość często stosowane są one w kaznodziejstwie.
Ćwiczenie 4
Przypomnij sobie jak najwięcej reklam (telewizyjnych, prasowych, radiowych, zamieszczanych
w internecie) wykorzystujących autorytet. Następnie odpowiedz na pytania:
Jakie grupy produktów najczęściej są reklamowane dzięki zastosowaniu takiej strategii?
Kim na ogół są osoby występujące w roli autorytetów?

Ćwiczenie 5
Podane tematy tekstów argumentacyjnych połącz z imieniem i nazwiskiem osoby, której
słowa mogą pełnić rolę argumentu z autorytetu w danej sprawie. Kryterium wyboru uczyń
kompetencje danej osoby – jej wiedzę i doświadczenia zawodowe.
O wartości kultury chrześcijańskiej.

Jerzy Turowicz

Kondycja współczesnej literatury
polskiej.

Zyta Gilowska

Do czego prowadzą kłamstwo i zdrada?

Leszek Kołakowski

Wiolonczela i altówka przeżywają dziś
renesans swojej świetności.

Janina Ochojska

Polityka prezydenta USA wobec Polski.

Hanna Bakuła

Na polskich osiedlach brakuje boisk do
gry w piłkę nożną.

Krzysztof Penderecki

We współczesnej komunikacji
językowej ścierają się tendencje do
precyzji i ekonomizacji wysiłku.

Zbigniew Boniek

Wybór na niedzielę: galerie sztuki czy
galerie handlowe?

Jan Nowak-Jeziorański

Osoby niepełnosprawne są
nauczycielami artystów.

Jerzy Pilch

W jakiej walucie brać kredyt
hipoteczny?

Jan Miodek

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6.1
We współczesnej komunikacji językowej w roli argumentu z autorytetu często wykorzystuje
się fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II. Na czyje myśli powoływał się natomiast sam Jan
Paweł II? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeczytaj kilka kazań i przemówień papieża
(dostępne na stronie www.mateusz.pl/jp99/pp):
przemówienie wygłoszone podczas spotkania z rektorami wyższych uczelni (07.06.1999);
homilię wygłoszoną w katedrze (16.06.1983);
homilię wygłoszoną na Stadionie Dziesięciolecia (17.06.1983);
homilię w czasie mszy św. odprawionej dla rodzin (11.06.1987);
przemówienie do przedstawicieli świata kultury zgromadzonych w kościele Świętego
Krzyża (13.06.1987);
przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów (06.06.1991).
Ćwiczenie 6.2
Zgromadźcie jak najwięcej myśli, sformułowań i cytatów z wypowiedzi Jana Pawła II, które są
wykorzystywane jako argument z autorytetu.
Ćwiczenie 6.3
Za pośrednictwem internetu www.xpiotr.pl wysłuchaj kilku homilii lub rekolekcji
wygłoszonych przez księdza Piotra Pawlukiewicza i omów funkcję, jaką pełnią w nich
anegdoty.

Ćwiczenie 6.4
Przestudiuj dowolny dziennik lub tygodnik opinii i odpowiedz na poniższe pytania.
Jak często w funkcji argumentu wykorzystywane są liczby?
Jakie środki służą obrazowemu przedstawieniu tych danych (zwróć uwagę np. na wykresy,
tabele itp.)?
Ćwiczenie 6.5
Obejrzyj jeden z głównych serwisów informacyjnych emitowanych w dowolnym kanale
telewizyjnym (np. „Wiadomości” w TVP1, „Panoramę” w TVP2, „Wydarzenia” w Polsacie,
„Fakty” w TVN). Zanotuj przykłady wykorzystania:
sądów autorytetu naukowego,
słów świadków i uczestników zdarzeń,
liczb,
przykładów w roli argumentów.

Argumenty z podobieństwa i z przykładu
Posłowie I Rzeczypospolitej często w wystąpieniach przywoływali przykłady rozwiązań
zastosowanych w innych krajach (innymi słowy: posługiwali się argumentem
z podobieństwa lub z przykładu). Oto kilka wypowiedzi pochodzących z doby Sejmu
Wielkiego, obradującego w latach 1788–1792, w których źródłem przykładów są wydarzenia
mające miejsce w starożytnej Grecji i starożytnym Rzymie.

Zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja
Jan Piotr Norblin, Zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja, 1791, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna

“

Stanisław Potocki

Mowa Stanisława Potockiego
Mówił Demostenes do Ateńczyków, korzystać, jak i my, z podobnych
naszym, niechcących okoliczności: „Ateńczykowie! badacie się, co
czyni Filip, i co czynić macie z Filipem, przestańcie się badać, co on
myśli, lecz myślcie, co wam czynić należy”. Podobnie i My, Polacy, nie
myślmy, nie oglądajmy się na to, co o nas trzymają Sąsiedzi, ale
czyńmy, co nam czynić należy, w tym szczęście nasze znajdziemy.
Wszak najnaglejszą dla ludzi wolnych potrzebą jest dźwigać się spod
jarzma, i zrzucić z siebie niesławę.
Stanisław Potocki, Mowa Stanisława Potockiego, [w:] , Diariusz sejmu ordynaryjnego pod związkiem Konfederacji
Generalnej Obojga Narodów w Warszawie rozpoczętego roku pańskiego 1788, Warszawa 1790.

“

Walerian Stroynowski

Mowa (…) 1789, d. 27 marca miana (…)
Tak Spartańczyk chlubiąc się mówił: „W naszej Sparcie Prawo
najwyższym jest Panem, a dopiero po nim Magistratury”. Tak
Demaret, porzucając Lacedemonę, której był Królem, pytany,
dlaczego?... Odpowiadał: „bo w Lacedemonie Prawo wyższe nad

Panującego”. Tak na koniec świeży nam przykład daje szwedzka
szlachta, jak Prawo czcić należy, kiedy wierna swoim Przywilejom
i Prawu więzienia niewolą obrała sobie przełożyć nad ich odstąpienie.
Walerian Stroynowski, Mowa (…) 1789, d. 27 marca miana (…), Warszawa 1789.

“

Mowa K. Walewskiego
Takowe przypadki Wolność zgubiły Rzymską i innych
Rzeczypospolitych; Romae consulitur Saguntum capitur. Pożarowi
aby zapobiec, w iskierkach go zatłumiać należy.
Mowa K. Walewskiego, [w:] , Diariusz sejmu ordynaryjnego pod związkiem Konfederacji Generalnej Obojga Narodów
w Warszawie rozpoczętego roku pańskiego 1788, Warszawa 1790.

“

Mowa L. Karśnickiego
Rzućmy oko na owe starożytne Greckie i Rzymskie Prawa, jak one
w krótkich i zwięzłych słowach, wiele siły i wiele mocy zawierały, gdy
tymczasem Nasze, w długich wyrazach nieprzeliczonemi
ostrożnościami uknowane, mniej częstokroć powagi, mniej skutku
i zachowania mają.
Mowa L. Karśnickiego, [w:] , Diariusz sejmu ordynaryjnego pod związkiem Konfederacji Generalnej Obojga Narodów
w Warszawie rozpoczętego roku pańskiego 1788, Warszawa 1790.

Ćwiczenie 7
Przez najbliższe dni prześledź wypowiedzi polskich współczesnych polityków publikowane
w mediach, a wynotuj argumenty z przykładu, w których w funkcji przykładu pojawiają się
obce państwa (np. podane są obyczaje, obowiązujące prawo czy rozwiązania w jakiejkolwiek
dziedzinie życia).

Argumenty emocjonalne
Jeżeli nadawca stosuje argumenty emocjonalne, odwołuje się do uczuć odbiorców, np.

Warto pomóc tym zaniedbanym, potrzebującym troski i miłości dzieciom.

Argumenty emocjonalne nie zawsze są etyczne – dlatego najczęściej przyjmują one formę
forteli, czyli chwytów erystycznych. Mówca, zamiast rzeczowej argumentacji, stosuje
nieuczciwe zabiegi aby wykorzystać słabe punkty odbiorcy. Tego typu argumentację opisał
Arthur Schopenhauer, który wyodrębnił kilkadziesiąt chwytów erystycznych. Poniżej
scharakteryzujemy kilka z najczęściej używanych.

Argument ad personam (argument odwołujący się do osoby) – polega na ośmieszaniu
przeciwnika, eksponowaniu jego wad po to, by przekonać audytorium o niesłuszności
reprezentowanych przez niego poglądów (np. Pan z ledwością ukończył studia wyższe,
więc co pan może wiedzieć o wychowaniu dzieci?).
Argument ad populum – odwołanie się do stereotypowych sądów, do opinii
powszechnie znanych i aprobowanych (np. Nie wychodź za niego za mąż. On pochodzi
z Poznania, więc na pewno jest skąpy).
Argumentum ad vanitatem – odwołanie się do próżności rozmówcy, czyli
komplementowanie go i schlebianie mu (np. Ty masz takie dobre serce, więc na pewno
nie odmówisz mi pożyczki).
Argumentum ad misericordiam – odwołanie do uczuć litości i współczucia audytorium
(np. Panie Dyrektorze, muszę dostać tę pracę, ponieważ nie mam za co nakarmić
dzieci).
Argumentum ad baculum (nazywany też argumentem siły lub argumentem
odwołującym się do kija) – posłużenie się w argumentacji groźbą, zastraszanie
odbiorców. Orator mówi wprost lub sugeruje pośrednio, że jeżeli rozmówca czegoś nie
uczyni lub nie przyzna racji nadawcy, to spotka go coś złego (np. Jeśli spóźnisz się na
lekcję, będziesz miał obniżoną ocenę ze sprawowania).
Argumentum ad ignorantiam – wykorzystanie niewiedzy przeciwnika, przywoływanie
faktów, których rozmówca nie może zweryﬁkować (np. Uważam, że powinieneś
kupować pomidory pochodzące z Hiszpanii, ponieważ mają więcej składników
odżywczych niż włoskie).
Ćwiczenie 8.1
Przez najbliższy tydzień wsłuchuj się dokładnie w teksty perswazyjne adresowane do ciebie
w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Zapisuj wszystkie argumenty odwołujące się do
uczuć, stosowane przez nadawców tych tekstów. Następnie odpowiedz na pytania:
Czy zastosowane chwyty uważasz za uczciwe?
Czy były one skuteczne?
Który typ argumentów odwołujących się do uczuć stosowany był najczęściej?

Ćwiczenie 8.2
Znajdź w prasie przykład felietonu, w którym nadawca nie ukrywa swoich emocji, a następnie
wynotuj wszystkie środki językowe, które służą osiągnięciu tego efektu. Zwróć szczególną
uwagę na słownictwo ekspresywne, frazeologię potoczną i takie środki składniowe, jak np.
pytanie retoryczne lub wykrzyknienie.

Tablica upamiętniająca oﬁary rzezi Polaków na Wołyniu w kościele Świętej Brygidy w Gdańsku
Starscream, Tablica upamiętniająca oﬁary rzezi Polaków na Wołyniu w kościele Świętej Brygidy w Gdańsku, 2008, Fotograﬁa,
licencja: CC BY-SA 3.0

Dzięki stronie www.sejm.gov.pl zapoznaj się z przemówieniami sejmowymi wygłoszonymi 12
lipca 2013 roku na temat masowej zbrodni na Wołyniu (s. 280–291), a następnie wykonaj
podane polecenia.
Ćwiczenie 9.1
Streść argumentację Radosława Sikorskiego oraz Beaty Kempy.
Ćwiczenie 9.2
Wypisz jak najwięcej argumentów emocjonalnych, którymi posłużyli się posłowie. Nazwij
i przeanalizuj te argumenty.

Ćwiczenie 9.3
Oceń, czy wynotowane chwyty można uznać za etyczne.
Ćwiczenie 9.4
Emocjonalną argumentację posłów porównaj z ekspresywnymi wypowiedziami świadków
wydarzeń na Wołyniu. Możesz zapoznać się z nimi,jeżeli przeczytasz relację osób ocalałych lub
odsłuchasz ich (zob. link).
Ćwiczenie 10
Z mów zgromadzonych w zbiorze Wielkie mowy historii (t. 1–4, wybór i opracowanie T.
Zawadzki, redakcja M. Gumkowski, Warszawa 2006) wypisz po jednym przykładzie
reprezentującym każdy ze znanych ci chwytów erystycznych.

Rozpoznawanie argumentów
Pamiętaj, że argumentacja jest działaniem wykorzystywanym w różnych stylach, sferach
i sytuacjach komunikacyjnych. Stosuje się ją w polityce, sądownictwie, w nauczaniu
i wychowaniu, handlu, marketingu i wielu innych dziedzinach życia. Każdy z nas posługuje
się rozmaitymi chwytami – uczciwymi i fortelami erystycznymi, argumentami werbalnymi
i pozawerbalnymi, dzięki czemu oddziałuje na rozum i emocje rozmówcy. Warto więc
ćwiczyć swoją biegłość w rozpoznawaniu i interpretowaniu argumentów.
Ćwiczenie 11
Wybierz pięć dowolnych tekstów z prasy i je przeczytaj. Oceń, czy tytuły artykułów
wybranych przez ciebie mają charakter streszczający.

Ćwiczenie 12
Ustal, jaki typ argumentów zastosowano w każdej z poniższych wypowiedzi internautów
(opublikowanych na forum: h p://www.money.pl/forum/szesciolatki-do-szkoly-od-2014roku-t3119355.html, data dostępu: 14.01.2014) na temat „Sześciolatki do szkoły?”. Do prawej
kolumny tabeli przeciągnij odpowiednie nazwy argumentów.
~~gość / 83.30.104.* / 2012-12-21 21:17
Sześcioletnie dzieci nie potraﬁą usiedzieć w ławkach, wyraźnie odstają od swoich 7-letnich
kolegów. Zdarza się, że zostają na następny rok w klasie, bo nie nadążają z nauką. W jednej
klasie uczą się dzieci, które nie skończyły 6 lat i te, które mają już prawie 8. Pod koniec
pierwszej klasy dziecko musi umieć kaligrafować, czytać i pisać wszystkie litery. [...] Nawet
psycholodzy i pedagodzy biją na alarm!, ~~gość / 83.30.104.* / 2012-12-21 21:17
Jeżeli w grupie są 6 i 7 latki (z przewagą 7 latków) to jest katastrofa emocjonalna. Dziecko
bardzo to przeżywa. Generalnie ci, którzy posłali dzieci do 1 klasy, teraz żałują., Ruda505 /
37.47.203.* / 2013-05-28 20:02
Ja mam sześciolatka w szkole i nie żałuję. [...] Ważne jest wcześniejsze przygotowanie dziecka
przez rodziców na szkołę, ja chodziłam z dzieckiem już od 3 r.ż. na zajęcia między ludzi, do kina,
teatru i takie tam. Socjalizowałam, myślę, że świadomy rodzic to podstawa dla dziecka i bez
strachu można posłać dziecko do szkoły. W naszej klasie jest pół na pół i nie słyszałam, aby
ktoś żałował swojej decyzji. Dzieci świetnie sobie radzą. [...] Jest naprawdę ok., Ewa1111111 /
213.92.191.* / 2013-04-03 17:52
[...] Moje dziecko urodziło sie w listopadzie, dlatego też miałoby iść do szkoły w wieku 5 lat?
Nie o rok wcześniej ale o 2? A jeśli nie nadąży za "rówieśnikami" ze stycznia, będzie powtarzało
klasę [...]? Jaki to będzie stres dla malucha zacząć [...] szkole w wieku 5 lat! Przecież to jeszcze
maleństwo! Ile stresu miałaby go kosztować nauka?, Gogi / 188.246.139.* / 2012-12-13 18:30
Niech dzieci mają jak najdłużej beztroskie dzieciństwo. Nie możemy wiedzieć, czy
w przyszłości nie zetkną się z Premierem, który każe pracować im do 80 roku życia., ździcho /
77.255.229.* / 2012-02-24 10:30
Człowieku, z której choinki ty się urwałeś i ile lat temu. Wymagań się nie obniża, tylko robi się
cięcia budżetowe. To co kiedyś musiałeś opanować z matematyki w ciągu siedmiu godzin, dziś
musisz opanować w cztery godziny., ździcho / 77.255.229.* / 2012-02-24 10:37
[...] Ale tu się nie ważą twoje losy dziewczyno, tu chodzi o inne dzieci. A może one akurat
ucierpią? To będzie już dla nich koniec zabawy, koniec ciepełka. Zacznie się poligon i wyścig
szczurów. Pierwsze niepowodzenie i dziecko sklasyﬁkowane jako cymbał albo fajtłapa,
a potem już musi żyć z tą etykietką.

Wypowiedzi

Typ zastosowanej
argumentacji

~~gość / 83.30.104.* /
2012-12-21 21:17
Sześcioletnie dzieci nie
potraﬁą usiedzieć
w ławkach, wyraźnie
odstają od swoich 7letnich kolegów. Zdarza
się, że zostają na następny
rok w klasie, bo nie
nadążają z nauką.
W jednej klasie uczą się
dzieci, które nie skończyły
6 lat i te, które mają już
prawie 8. Pod koniec
pierwszej klasy dziecko
musi umieć kaligrafować,
czytać i pisać wszystkie
litery. [...] Nawet
psycholodzy i pedagodzy
biją na alarm!
~~gość / 83.30.104.* /
2012-12-21 21:17
Jeżeli w grupie są 6 i 7
latki (z przewagą 7 latków)
to jest katastrofa
emocjonalna. Dziecko
bardzo to przeżywa.
Generalnie ci, którzy
posłali dzieci do 1 klasy,
teraz żałują.
Ruda505 / 37.47.203.* /
2013-05-28 20:02
Ja mam sześciolatka
w szkole i nie żałuję. [...]
Ważne jest wcześniejsze
przygotowanie dziecka
przez rodziców na szkołę,
ja chodziłam z dzieckiem
już od 3 r.ż. na zajęcia

między ludzi, do kina,
teatru i takie tam.
Socjalizowałam, myślę, że
świadomy rodzic to
podstawa dla dziecka i bez
strachu można posłać
dziecko do szkoły.
W naszej klasie jest pół na
pół i nie słyszałam, aby
ktoś żałował swojej
decyzji. Dzieci świetnie
sobie radzą. [...] Jest
naprawdę ok.
Ewa1111111 /
213.92.191.* / 2013-0403 17:52
[...] Moje dziecko urodziło
sie w listopadzie, dlatego
też miałoby iść do szkoły
w wieku 5 lat? Nie o rok
wcześniej ale o 2? A jeśli
nie nadąży za
"rówieśnikami" ze
stycznia, będzie
powtarzało klasę [...]? Jaki
to będzie stres dla
malucha zacząć [...] szkole
w wieku 5 lat! Przecież to
jeszcze maleństwo! Ile
stresu miałaby go
kosztować nauka?
Gogi / 188.246.139.* /
2012-12-13 18:30
Niech dzieci mają jak
najdłużej beztroskie
dzieciństwo. Nie możemy
wiedzieć, czy
w przyszłości nie zetkną
się z Premierem, który

każe pracować im do 80
roku życia.
ździcho / 77.255.229.* /
2012-02-24 10:30
Człowieku, z której
choinki ty się urwałeś i ile
lat temu. Wymagań się nie
obniża, tylko robi się
cięcia budżetowe. To co
kiedyś musiałeś opanować
z matematyki w ciągu
siedmiu godzin, dziś
musisz opanować
w cztery godziny.
ździcho / 77.255.229.* /
2012-02-24 10:37
[...] Ale tu się nie ważą
twoje losy dziewczyno, tu
chodzi o inne dzieci.
A może one akurat
ucierpią? To będzie już dla
nich koniec zabawy,
koniec ciepełka. Zacznie
się poligon i wyścig
szczurów. Pierwsze
niepowodzenie i dziecko
sklasyﬁkowane jako
cymbał albo fajtłapa,
a potem już musi żyć z tą
etykietką.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 13.1
Przeczytaj artykuł Andrzeja Zybertowicza Empa a łatwa, empa a trudna („W Sieci” 2013, nr
31/32), a następnie sformułuj tezę tej wypowiedzi oraz streść argumentację autora.
„Zobaczysz bezpańskiego, cierpiącego psa – pomyśl o człowieku. Kto go porzucił, iż on
porzucił swojego psa? Proponuję zmianę ogniskowej – na początek tylko podczas wakacji.”

Ćwiczenie 13.2
Obejrzyj dowolny program publicystyczny w telewizji. Zwróć uwagę na argumentację
stosowaną przez gości programu. Zrób notatki, które ułatwią ci na drugi dzień streszczenie tej
argumentacji koleżance lub koledze.
Ćwiczenie 13.3
Wykorzystaj materiały zgromadzone podczas wykonywania powyższego ćwiczenia i streść
koledze lub koleżance argumentację jednego z uczestników programu publicystycznego
obejrzanego dzień wcześniej.
Ćwiczenie 13.4
Obejrzyj jeden z ﬁlmów:

Filadelﬁa, reż. Jonathan Demme (1993),
Ława przysięgłych, reż. Gary Fleder (2003),
Dwunastu gniewnych ludzi, reż. Sidney Lumet (1956).
Zwróć szczególną uwagę na sceny odgrywane w sądzie, a następnie wykonaj podane
polecenia:
Oceń typ stosowanej argumentacji.
Wypisz wszystkie argumenty i przyporządkuj je do odpowiedniego typu.
Streść argumentację oskarżenia i obrony.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Stylistyczne nacechowanie tekstu

domena publiczna

Poszczególne wypowiedzi różnią się m.in. dlatego, że każdy z nas – w zależności od sytuacji
i tematu wypowiedzi – posługuje się innymi środkami językowymi. Ten podmiotowy, ludzki
charakter działań komunikacyjnych znajduje odzwierciedlenie w stylu wypowiedzi. Nie bez
powodu zatem styl określa się jako humanistyczną strukturę tekstu. Styl pojmujemy również
jako wynik wyboru określonych środków językowych. O naszych językowych wyborach
decydują różne czynniki, m.in.: temat wypowiedzi, sytuacja komunikacyjna, w jakiej się
znajdujemy, a także wiek, wykształcenie odbiorcy oraz relacje, jakie nas z nim łączą.
Ogromne znaczenie mają również czynniki związane z nadawcą wypowiedzi: jego
sprawnością komunikacyjną, pochodzeniem społecznym czy miejscem zamieszkania
(region Polski, miasto czy wieś).
O stylu decyduje zastosowanie środków: fonetycznych (dotyczących brzmienia wyrazu),
ﬂeksyjnych (związanych z formą, odmianą wyrazu), słowotwórczych (wykorzystujących
specyﬁczną budowę wyrazu), składniowych (są to głównie ﬁgury retoryczne) oraz
leksykalnych i znaczeniowych (słownictwo nacechowane stylistycznie oraz tropy).
Już wiesz
Przypomnij sobie jakieś ciekawe wydarzenie z ostatnich dni. Sformułuj trzy krótkie
wypowiedzi na ten temat. Za każdym razem uwzględnij inne czynniki wpływające na styl
wypowiedzi.

Komunikacja ustna, wypowiedź odbywająca się w szkole na lekcji, skierowana do
nauczyciela oraz koleżanek i kolegów.
Komunikacja pisana, krótka notatka zamieszczona w codziennej prasie lokalnej.
SMS skierowany do koleżanki.
Jakimi cechami językowymi różnią się te wypowiedzi?

Fonetyczne środki stylistyczne
Najczęściej wykorzystywanym fonetycznym środkiem stylistycznym jest onomatopeja, czyli
wyraz naśladujący odgłosy ludzi, zwierząt, urządzeń, przyrody, np. bul‐bul, kukuryku,

tur‐tur, klap, skrzypieć, ciurkać, chichrać się, chrobot, szczekanie, szelest, łomot, huk.
Czasem stosuje się też aliterację, która polega na nagromadzeniu podobnie brzmiących
słów lub powtarzaniu tych samych głosek, np. Trwał trwożliwy tragarz na trawie przy
tratwie. Cele tego zabiegu to wytworzenie nastroju, wyrażenie ekspresji, przyciągnięcie
uwagi odbiorcy oraz zabawa językiem.
Ćwiczenie 1.1
Z dowolnego zbioru wierszy dla dzieci wybierz te utwory, w których występują onomatopeje,
i wypisz jak najwięcej przykładów tego środka stylistycznego.
Ćwiczenie 1.2
Wypiszcie jak najwięcej wyrazów naśladujących odgłosy wydawane przez:
instrumenty muzyczne,
człowieka.
Ćwiczenie 1.3
Połącz podane dźwięki z nazwami ptaków, które je wydają. W razie wątpliwości możesz
skorzystać ze Słownika onomatopei, czyli wyrazów dźwięko- i ruchonaśladowczych
Mirosława Bańki (Warszawa 2009).

Ćwiczenie 1.4
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.5
Ułóż czterowiersz, w którym zastosujesz aliterację.

Fleksyjne środki stylistyczne
Fleksja nie daje wielu możliwości wyborów stylistycznych. Warto jednak wymienić zabieg
polegający na posługiwaniu się niepoprawnymi formami rzeczowników męskoosobowych
w mianowniku liczby mnogiej, np. chłopy, syny, strażaki, prezesy, Tuski, Mroczki (zamiast

chłopi, synowie, strażacy, prezesi, Tuskowie, Mroczkowie). Zabieg ten służy deprecjacji
(czyli obrażeniu grupy osób czy pomniejszeniu ich rangi), np. Stare dziady tylko siedzą
i narzekają. Czasami jednak celem nadawcy jest stylizacja na gwarę ludową lub potoczność,
a także dążność do wywołania efektu humorystycznego, np. Nasze syny to urocze łobuzy.
Do najpopularniejszych środków ﬂeksyjnych związanych z zastosowaniem czasowników
należy posługiwanie się trybem rozkazującym oraz formami 1. osoby liczby mnogiej, co
charakterystyczne jest dla tekstów perswazyjnych, a także formami bezosobowymi, które
dominują w stylu urzędowym. Częste używanie czasowników dynamizuje natomiast
wypowiedź i cechuje teksty potoczne.
Ćwiczenie 2
W tekstach redagowanych na potrzeby kampanii wyborczych (wybory samorządowe, wybory
prezydenckie, wybory do parlamentu) często pojawiają się zaimki my, nasz, wyrazy wspólny,

wspólnota, jedność, łączyć, solidarność oraz formy 1. osoby liczby mnogiej czasowników.
Środki te, odwołujące się do wspólnoty, braterstwa i solidarności, stosowane są, by skłonić
wyborcę do poparcia danego kandydata. Na podstawie tekstów zamieszczanych w ulotkach
wyborczych zgromadź jak najwięcej przykładów potwierdzających zjawisko opisane wyżej.

Słowotwórcze środki stylistyczne

Zmiana barwy wyrazu z neutralnego na pozytywny lub negatywny może być efektem
zastosowania zabiegów słowotwórczych, w wyniku których powstają wyrazy zdrobniałe lub
zgrubiałe.
Deﬁnicja: Wyrazy zdrobniałe
Pozwalają nadać wypowiedzi wartość emocjonalną, np. synek, syneczek, synuś, chlebuś,

wiaterek, równiutki. Dzięki niektórym zdrobnieniom nadawca wyraża swą życzliwą
postawę wobec odbiorcy, np. kończąc e‐mail lub SMS, może napisać: cieplutkie
pozdrowionka. Czasami jednak wyrazy zdrobniałe są sygnałem ironii – służą
pomniejszeniu rangi osób lub rzeczy, np. profesorek, paniusia, interesik, partyjka.
Deﬁnicja: Wyrazy zgrubiałe
Niosą negatywną ekspresję i wyrażają lekceważenie, wstręt, niechętne ustosunkowanie
nadawcy do tematu wypowiedzi, np. panisko, ptaszysko, artykulisko, wierszydło, lub
politowanie: koszulina, aktorzyna, kobiecina. Służą też naśladowaniu mowy pewnych
środowisk, np. Całe towarzycho wydało wszystkie pieniąchy, a potem zjadło dwa

kilogramy kiełbachy, zagryzając ją kiszonymi ogórami.
W mowie codziennej wykorzystuje się też takie przyrostki, jak -uch, -us, -al, -ol, -as, np.
leniuch, lizus, brzydal, głupol, urzędas, nadające wypowiedziom negatywny odcień.

Ćwiczenie 3.1
W podanych zdaniach wskaż wyrazy pochodne nacechowane emocjonalnie, przypisz im
właściwy kwaliﬁkator (lekceważący, ironiczny, obraźliwy, pieszczotliwy, żartobliwy),
a następnie zastąp je wyrazami neutralnymi.
Nie przejmuj się tą wypowiedzią – jej autorem jest dziennikarzyna zatrudniony
w brukowej gazecinie.
Na jej głowie dał się zauważyć wicherek, który najlepiej odzwierciedlał to urocze
roztargnienie.
Mąż mojej kuzynki to prawdziwy bydlak – taki przystojniaczek, któremu trzeba usługiwać,
a sam nie weźmie się do pracy.
Serduszko moje kochane, tak się cieszę, że pomogłaś tej starszej kobiecinie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3.2
Co sądzisz na temat wypowiedzi skierowanych do dziecka, w których przeważają wyrazy
zdrobniałe? Wypowiedz się na temat poprawności, funkcjonalności oraz wartości stylistycznej
i emocjonalnej podanych zdań.
Poczekaj, Jasieńku, babunia musi tylko przeczytuchnać ten liścik, a potem poświęci cały
swój czasik śliczniutkiemu chłopczykowi.
Martusiu, załóż buciki, a pluszowego kotka schowaj do kieszonki.

Ćwiczenie 4
Wśród podanych wyrazów zaznacz te, które po dodaniu przyrostka -ka, -ko, -ek, -usia lub -ik
mogą zmienić nie tylko barwę emocjonalną, ale również znaczenie.


kuchnia



mama



krzesło



sypialnia



paliwo



brat



gaz



toaleta



oko



kubeł
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Leksykalne środki stylistyczne
Wśród leksykalnych środków stylistycznych warto zwrócić uwagę na słownictwo
nacechowane stylistycznie o ograniczonym zakresie użycia oraz na tropy.
Nacechowane środki leksykalne możemy podzielić na kilka kategorii.

Słownictwo reprezentujące poszczególne style funkcjonalne
polszczyzny

Deﬁnicja: Kancelaryzmy
To wyrazy i wyrażenia charakterystyczne dla stylu urzędowego, a więc pojawiające się
w regulaminach, instrukcjach, przepisach, np. upraszać , uiścić , organ, paragraf,

usługobiorca, niezwłocznie.
Deﬁnicja: Kolokwializmy
To słowa używane tylko w stylu potocznym; posługiwanie się nimi w sytuacjach
formalnych jest niestosowne i traktowane jest jako błąd stylistyczny, np. kumpel, ciuchy,

bajzel, przynudzać, zbaranieć, wałkoń, wredny.
Deﬁnicja: Poetyzmy
To słowa i wyrażenia spotykane tylko w stylu artystycznym, np. goreć , niwa, białoskrzydły.

Słownictwo o ograniczonym zasięgu chronologicznym
Deﬁnicja: Archaizmy
To wyrazy dawne, które wyszły już z użycia, np. gospodzin, stągiew, samotrzeć , bydlić .
Deﬁnicja: Wyrazy modne
Szczególnie nadużywane przez użytkowników języka, np. kultowy, profesjonalny,

kreatywny, globalny, projekt, integracja, formuła, image.

Słownictwo ekspresywne
Nacechowane emocjonalnie sygnalizuje stosunek (pozytywny lub negatywny) nadawcy do
treści wypowiedzi. Najczęstsze emocje, które można ujawniać za pomocą słownictwa, to
ironia, lekceważenie, pogarda. Wyrazy mogą też uchodzić za żartobliwe, pieszczotliwe,
obelżywe lub wulgarne.

Słownictwo o ograniczonym zasięgu terytorialnym
Deﬁnicja: Wyrazy gwarowe
To elementy językowe pojawiające się w mowie mieszkańców wsi znajdujących się na
określonym terytorium; przykładem mogą być wyrazy używane w gwarze podhalańskiej:
bryndza, kierpce, perć, upłaz, wierch.
Deﬁnicja: Regionalizmy

To wyrazy charakterystyczne tylko dla mieszkańców (również wykształconych)
określonego regionu Polski, np. do regionalizmów wielkopolskich zaliczamy następujące
wyrazy: modrak ‘chaber’, sklep ‘piwnica’, pyry ‘ziemniaki’, petronelka ‘biedronka’.

Tropy
Szczególnie cenione i znane już od czasów antycznych w stylistyce są tropy, czyli
niezwykłe użycia wyrazów. Ich istota tkwi w przekształceniu znaczeń słów. Oto
najważniejsze z nich.
Deﬁnicja: Metafora
Przeniesienie nazwy jednego przedmiotu na drugi przez skojarzenie dwóch zjawisk,
dostrzeżenie ich podobieństwa lub innych cech wspólnych, np. śliski temat, płonąć
gniewem, słodko się uśmiechać. Metafory stosowane są po to, by ozdobić wypowiedź, ale
pełnią też funkcję poznawczą. Dzięki operowaniu konkretem pomagają nadawcy
w opisaniu, a odbiorcy – w zrozumieniu pojęć abstrakcyjnych.
Deﬁnicja: Animizacja
Przypisywanie przedmiotom, zjawiskom przyrody lub pojęciom abstrakcyjnym cech istot
żywych, np. jęczący gaj, ziemia troszczy się, miasto śpi.
Deﬁnicja: Personiﬁkacja
Przypisywanie zwierzętom, roślinom, przedmiotom, zjawiskom lub pojęciom
abstrakcyjnym cech ludzkich, np. ptaki toczyły zażarte dyskusje, kwiaty szeptały
z wielkim przejęciem.
Deﬁnicja: Metonimia
Jest odmianą metafory; sprowadza się do zastąpienia jednej nazwy inną, przy czym obie
nazwy związane są relacjami przyczynowo‐skutkowymi, np. przedmiot zamiast
użytkownika (dobre pióro zamiast dobry pisarz); autor zamiast dzieła (oglądać Matejkę
zamiast oglądać obraz Matejki), miejsce zamiast wydarzenia (Smoleńsk bardzo poróżnił

Polaków zamiast Katastrofa smoleńska bardzo poróżniła Polaków), część ciała zamiast jej
funkcji (mieć wrażliwe ucho zamiast mieć wrażliwy słuch).
Deﬁnicja: Hiperbola
To przesadny, wyolbrzymiający, przejaskrawiony opis osoby, przedmiotu lub zjawiska, np.
pęknąć ze śmiechu, umierać z ciekawości. Hiperbola umożliwia nadawcy wyrażenie
skrajnych emocji i służy wywołaniu takiego samego stanu u odbiorcy.
Deﬁnicja: Litota

Jest przeciwieństwem hiperboli, czyli celowym pomniejszaniem znaczenia jakiejś osoby,
przedmiotu lub zjawiska, np. zamiast dużo – niemało, zamiast bałagan – nieład,

nieporządek.
Deﬁnicja: Peryfraza
To zastąpienie słowa oznaczającego osobę, przedmiot, czynność lub cechę wyrażeniem
wielowyrazowym, bardziej rozbudowanym, np. pensjonariusz zakładu karnego – zamiast

więzień; ojczyzna Homera zamiast Grecja. Dzięki peryfrazie wypowiedź może stać się
bardziej uroczysta i patetyczna, ale też rozwlekła. Szczególnym przypadkiem peryfrazy
jest eufemizm, czyli zastąpienie dosadnego, drastycznego lub nieprzyzwoitego wyrazu,
wyrażenia lub zwrotu innym sformułowaniem, np. mokra robota – zamiast zabójstwo,
zamknąć oczy – zamiast umrzeć.
Deﬁnicja: Oksymoron
Polega na zestawieniu wyrazów sprzecznych znaczeniowo, np. zimne słońce, żywy trup.
Ćwiczenie 5
Połącz wyrazy tak, by utworzyć synonimiczne pary nazw środków stylistycznych.
animizacja

uosobienie

personiﬁkacja

wyraz dźwiękonaśladowczy

hiperbola

pomniejszenie

litota

zamiennia

metonimia

przenośnia

metafora

ożywienie

onomatopeja

wyolbrzymienie
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Ćwiczenie 6
W podanych przykładach wskaż i nazwij tropy stylistyczne.
Po pierwszej połowie meczu prowadzi Polska.
Umyłam już okno, wytrzepałam dywan i umyłam podłogę. Chyba skonam ze zmęczenia!
Książka ta wiedzie nas przez najtrudniejsze zakamarki wiedzy o kosmosie.
Byłam wczoraj na wystawie prac malarskich mojego sąsiada. Sądzę, że są niebrzydkie.
Na dworze jest ciemno i ponuro, a niebo płacze już od dwóch dni.
W kawiarni panował cichy hałas.
Ludzie w jesieni życia chętnie oglądają telewizję.
Reprezentantka Polski rozegra mecz z pierwszą rakietą świata.
Tysiąc razy już cię prosiłam, żebyś przyszyła guzik.

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Połącz nazwy miast z ich peryfrazami.
Drezno

miasto białych nocy

Helsinki

stolica kraju tysiąca jezior

Wenecja

Florencja nad Łabą

Petersburg

gród Giedymina

Wilno

stolica kraju róż

Soﬁa

perła Adriatyku
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Ćwiczenie 8
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Utwórz peryfrazy królów, których widzisz na portretach.


Bolesław I Chrobry
Jan Matejko, Bolesław I Chrobry, 1890-1892, domena publiczna

Uzupełnij

Ćwiczenie 10
Zgromadź jak najwięcej eufemizmów czasowników kłamać, kraść, umrzeć.

Uzupełnij

Ćwiczenie 11
W podanych fragmentach przemówień Jana Pawła II wskaż metafory:

Bogurodzica jest najstarszym pomnikiem polskiej literatury (03.06.1979).
Mówiąc do was, młodych, w ten sposób pragnę przede wszystkim spłacić dług, jaki
zaciągnąłem wobec tego wspaniałego dziedzictwa ducha, jakie zaczęło się od Bogurodzicy
(3 czerwca 1979).
Kościół woła w dniu dzisiejszym (3 czerwca 1979).
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości
(3 czerwca 1979).
Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację miłości (3 czerwca 1997).
Ksiądz Antoni strasznie zmizerniał, odkąd mnie tu nie ma. Ksiądz Antoni ma ogromną
pasję [...] – po prostu go ta pasja zjada (8 czerwca 1979).

Uzupełnij

Ćwiczenie 12.1
Do poniższych słów dopisz wyraz będący nazwą koloru tak, by utworzyć ustabilizowane
w polszczyźnie wyrażenie o charakterze oksymoronu. Uwaga: z rzeczownikiem złoto można
połączyć dwie nazwy kolorów, w wyniku czego utworzą się dwa różne wyrażenia.
diament
migdały
kruk
noce
krew
złoto
węgiel

Uzupełnij

Ćwiczenie 12.2
Objaśnij znaczenie wszystkich utworzonych wyrażeń.

Ćwiczenie 13
Przyporządkuj wyrazy do odpowiedniej grupy.
Kancelaryzmy

Archaizmy

świekra

omasta

inkaust

prażucha

prolongata
smrek

żętyca

alkierz

desygnować
promesa
Wyrazy gwarowe
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rumak

ajuści

inwentarz

złocistopióry

ruczaj

absolutorium

brzask

nostryﬁkacja

hardosz
Poetyzmy

azali

kmieć

Ćwiczenie 14
Poniższe kancelaryzmy zastąp wyrazami lub wyrażeniami neutralnymi, typowymi dla
codziennej komunikacji:
wstąpić w związek małżeński,
uiścić opłatę,
nabyć towar,
nawiązać stosunek pracy,
środek płatniczy,
dokonać odbioru.

Uzupełnij

Tropy i ﬁgury semantyczne
Tropy i ﬁgury semantyczne często są wykorzystywane w działaniach perswazyjnych, np.
w kaznodziejstwie, polityce i marketingu. Takie zabiegi przyciągają uwagę odbiorców
i skupiają ją na komunikacie. Dzięki swojej atrakcyjności silniej też oddziałują na wyobraźnię
i emocje adresatów.

Ćwiczenie 15
Współcześni restauratorzy coraz częściej decydują się na operowanie nazwami potraw, które
oddziałują na zmysły i wyobraźnię klienta. W tym celu posługują się słownictwem
ekspresywnym i tropami stylistycznymi, np. Aksamitny krem z białych warzyw ze śmietankową
chmurką; Polędwica z grilla na kurkowym łożu z tagiatelle szpinakowym uperfumowanym
czosnkiem; Plastry wędzonego oscypka przekładane słonecznymi pomidorami, podane na

lustrze sosu malinowo-buraczanego; Rozśpiewany deser na lekkim rauszu. Przeredaguj menu
w taki sposób, by każda nazwa potrawy zawierała jakiś trop stylistyczny.
Przystawki
1. Śledź z cebulą
2. Sałatka grecka
Zupy
1. Pomidorowa ze śmietaną
2. Zupa grzybowa (zmiksowana)
3. Żurek
Dania główne
1. Schabowy z kapustą i ziemniakami
2. Kurczak, surówka i frytki
3. Kaczka z owocami, kluski śląskie, czerwona kapusta
4. Rolady wołowe z kaszą i buraczkami
5. Łosoś z gotowanymi warzywami i ryżem

6. Makaron z sosem pieczarkowo-mięsnym
Desery
1. Szarlotka
2. Naleśniki z serem i polewą
3. Lody z owocami

Uzupełnij

Ćwiczenie 16
Producenci farb do wnętrz, aby nazwać kolory swoich produktów, posługują się m.in.
wyrażeniami synestezyjnymi, które oddziałują jednocześnie na różne zmysły odbiorcy.
Nawiązują one do zmysłu słuchu, np. wyciszony beż, smaku: gorzki żółty, pikantne chili, lub
zapachu: zapach pomarańczy. Wykorzystaj synestezję, aby wymyślić, wymyśl nazwy dla barwy
zielonej.

Uzupełnij

Składniowe środki stylistyczne
Stylistyczne nacechowanie tekstu można również osiągnąć dzięki zastosowaniu środków
składniowych (ﬁgur retorycznych). Wśród nich wyróżniamy ﬁgury myśli, czyli środki
służące intelektualnemu, emocjonalnemu i estetycznemu wzmocnieniu treści, oraz ﬁgury
słów, czyli szczególne zestawienia wyrazów, przyciągające uwagę odbiorcy.

Figury myśli
Deﬁnicja: Porównanie
To zestawienie dwóch przedmiotów osób lub zjawisk na podstawie jakiejś wspólnej
cechy, np. zdrowy jak rydz, blady jak ściana, buty jak kajaki, wygląda jakby kij połknął.
Bardzo rozbudowane porównania nazywamy homeryckimi – od imienia Homera, który
taki zabieg stosował w Iliadzie i Odysei.
Porównania składają się z dwóch członów połączonych słowami: jak, jakby, jak gdyby,

niby, niczym, niż (tego wyrazu używamy wtedy, gdy pierwszy człon porównania
przyjmuje postać przymiotnika w stopniu wyższym), np.:
Był tak czarny jakby wyszedł dopiero z kopalni.
Wypracowania gimnazjalistów uznano za ciekawsze niż prace licealistów.
Deﬁnicja: Apostrofa
To uroczysty zwrot do osoby, bóstwa, przedmiotu lub zjawiska. Silnie oddziałuje na
odbiorcę i nadaje wypowiedzi patosu. Jest środkiem stylistycznym wykorzystywanym
w stylu artystycznym, tekstach religijnych (np. początek „Modlitwy pańskiej”: O jcze nasz
lub „Pozdrowienia anielskiego”: Zdrowaś Mario), jak i w wypowiedziach, których
głównym celem jest perswazja (Rodacy!; Drodzy Rodzice!).
Deﬁnicja: Antyteza
Polega na posłużeniu się przeciwstawnymi znaczeniowo wyrazami lub wyrażeniami, np.

mały batonik – wielka przyjemność; Zima wasza – wiosna nasza.
Deﬁnicja: Pytanie retoryczne
Nie wymaga odpowiedzi. Zadawane jest po to, by wyrazić treści oczywiste i doskonale
znane słuchaczowi, np. Czy syty zrozumie głodnego?, Jak można było żyć w kraju
zrujnowanym wojną?.
Deﬁnicja: Ironia
To użycie wyrazu lub wyrażenia w znaczeniu przeciwnym do ustabilizowanego.
W wyniku zastosowania ironii zachodzi sprzeczność między dosłownym sensem
wypowiedzi a ukrytym zamiarem nadawcy, np. Genialny matematyk z tego twojego brata:
nie odróżnia koła od okręgu.

Figury słów
Deﬁnicja: Epitet

To wyraz określający rzeczownik, uwydatniający właściwości osoby, przedmiotu
i zjawiska, np. wysoka dziewczyna, zniszczona książka, wiosenny deszcz. Dzięki epitetom
nadawca może też ujawnić swój stosunek do przedmiotu wypowiedzi, np.zabawna
dziewczyna, interesująca książka, uciążliwy deszcz.
Deﬁnicja: Elipsa
Polega na pominięciu jakiegoś elementu w zdaniu. Dzięki kontekstowi to
przekształcenie nie powoduje jednak zakłóceń w zrozumieniu komunikatu, a umożliwia
przekazanie go w skondensowanej formie, np. Zmęczony? (zamiast: Jesteś zmęczony?);

Smutek. To ta jesienna pogoda (zamiast: Ogarnął mnie smutek. Wywołała go jesienna
pogoda).
Deﬁnicja: Nagromadzenia
To zamierzone powtórzenia konstrukcji składniowych. Mogą one przybierać postać
anafory, czyli powtórzeń wyrazów lub wyrażeń na początku wypowiedzeń lub fraz
(Wędrówki górskie fascynowały mnie od dziecka. Wędrówki górskie odprężają mnie
i paradoksalnie likwidują zmęczenie ﬁzyczne. Wędrówki górskie już niedługo będą dla
mnie sposobem zarabiania na chleb) lub epifory, czyli powtórzeń wyrazów lub wyrażeń
na końcu wypowiedzeń lub fraz (Entuzjazm do pracy – znikł, satysfakcja z pracy – znikła,

chyba pora zmienić zajęcie). Oba zabiegi mają związek z paralelizmem składniowym,
czyli podobną budową wypowiedzeń (socjolekt to społeczna odmiana języka, dialekt to
regionalna odmiana języka). Wymienione tu zabiegi porządkują wypowiedź, rytmizują ją
i skupiają uwagę odbiorcy na istotnych, zdaniem nadawcy, treściach.
Deﬁnicja: Gra słów
Polega na zestawieniu podobnie brzmiących słów – spokrewnionych etymologicznie lub
odległych znaczeniowo, np. Rząd żąda dyscypliny.
Deﬁnicja: Szyk przestawny
To zastosowanie nienaturalnego szyku w celu uwypuklenia znaczenia pewnych słów lub
treści.

Ćwiczenie 17
Dopiszcie jak najwięcej epitetów do rzeczowników: poranek, smutek, tolerancja, fryzura.

Uzupełnij

Ćwiczenie 18
Zgromadź jak najwięcej haseł reklamowych, wykorzystujących:
antytezę,
anaforę,
grę słów.

Uzupełnij

Ćwiczenie 19
Treść wyrażoną zdaniami oznajmującymi sformułuj za pomocą pytań retorycznych.
Praca daje ludziom poczucie niezależności.
Rodzice dla dziecka powinni być największym autorytetem.
Człowiek powinien mieć prawo do świętowania.

Uzupełnij

Ćwiczenie 20
Uzupełnij:
Cisza jak

zasiał.

Pasuje jak

do kożucha.

Mieć serce jak

.

Wyjść jak

na mydle.
jak szczygieł.

Wyrwał się jak
Znać się z kimś jak

z konopi.
.
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Ćwiczenie 21
Korzystając z modlitewnika lub zasobów zgromadzonych w internecie, znajdź tekst „Litanii
loretańskiej”. Następnie przeczytaj poniższe stwierdzenia i wskaż, które są prawdziwe, a które
fałszywe.
Prawda
W litanii posłużono się
metaforą, nie zastosowano
natomiast personiﬁkacji.
Fałsz

W litanii wykorzystano anaforę,
epiforę i elipsę.
Żaden segment nie reprezentuje
litoty.
Niektóre segmenty mają formę
porównań.
Wszystkie segmenty, które są
określeniami Matki Boskiej,
zawierają epitet.
Zdecydowana większość
segmentów litanii przybiera
postać apostrofy.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 22
Podczas lektury felietonów zamieszczanych w dziennikach i tygodnikach zwróć uwagę na
ironię. Zgromadź pięć przykładów użycia tego środka językowego.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Tworzenie wypowiedzi argumentacyjnych zgodnie
z zasadami logiki i retoryki

domena publiczna

Od wieków ceni się osoby mówiące pięknie, interesująco i poprawnie. Dużą wagę,
zwłaszcza współcześnie, przywiązuje się również do skuteczności wypowiedzi. Wiele
naszych sukcesów życiowych zależy wszakże od umiejętności przekonywania rozmówców.
Z badań wynika, że częściej osiągamy cel, gdy uzasadniamy swoje stanowisko lub prośbę,
niż wtedy, gdy ograniczamy się w swojej wypowiedzi do czystej informacji.
Już wiesz
Wybierz jedną odpowiedź z każdego nawiasu i ją uargumentuj, używając nie więcej niż
dziesięciu słów.
Filmy lepiej oglądać (w kinie, w domu), ponieważ...
Wakacje wolę spędzać (nad morzem, w górach), ponieważ...
Po zdaniu matury zamierzam (poszukać pracy, pójść na studia), ponieważ...
Polska (powinna, nie powinna) przystąpić do strefy euro, ponieważ...
Częściej jadam pieczywo (jasne, ciemne) niż (ciemne, jasne), ponieważ...

Temat
Jednym z pierwszych etapów w działaniu argumentacyjnym jest sformułowanie tematu
tekstu. Udany tytuł jest odpowiedzią na jedno z siedmiu pytań: kto?, co?, gdzie?, kiedy?, za
pomocą czego?, w jaki sposób?, dlaczego?. Przykładowo: temat „O relacjach rodziców
z nastoletnimi dziećmi” jest odpowiedzią na pytanie: „co?”, a temat „Udane wakacje tylko na
południu Europy” odpowiada na pytanie „gdzie?”. Już sam temat powinien być sygnałem
dla odbiorcy, jakie stanowisko zajmuje nadawca. W tym sensie można powiedzieć, że temat
wystąpienia lub tekstu pisanego staje się jednocześnie jego tezą. Powinna ona być
sformułowana w sposób bardzo atrakcyjny, by przyciągnąć uwagę odbiorcy i go
zainteresować, zaintrygować problemem. Pamiętaj: lepiej nie wypowiadaj tezy, której nie
potraﬁsz dobrze uzasadnić.
Ćwiczenie 1.1
Ułóż po dwie opozycyjne tezy do poniższych problemów w taki sposób, by pomóc odbiorcy
w zorientowaniu się, jakie stanowisko zajmuje nadawca.
Czy dzieciom adoptowanym należy powiedzieć o tym, że są adoptowane?
Czy w Polsce powinno się wykonywać karę śmierci?
Czy należy pozwolić na eutanazję?
Czy tradycyjne listy zostaną wyparte przez e-maile?
Czy Zakopane powinno być gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich?
Co jest istotniejsze: budowa autostrad czy zachowanie ekosystemu regionu?
Czy sześciolatki powinny zaczynać naukę w szkole?

Uzupełnij

Ćwiczenie 1.2
Przeredaguj poniższe tematy, tak by miały formę pytań i zawierały słownictwo nacechowane
emocjonalnie.
Adam Małysz po zakończeniu kariery skoczka zaangażował się w sporty samochodowe.
Ostatnio pojawiły się propozycje zlikwidowania gimnazjów.
Raport na tematu stanu czytelnictwa w Polsce.
Polacy słabo znają twórczość Wojciecha Kilara.
Chipsy i pączki to najpopularniejsze drugie śniadanie.
Warto czytać książki.

Uzupełnij

Ćwiczenie 1.3
Sformułuj tematy tekstów prasowych, które mogłyby zostać zilustrowane poniższymi
zdjęciami.


1.
Kamyar Adl, licencja: CC BY-SA 2.0

Uzupełnij

Ćwiczenie 1.4
Jakie współczesne problemy polityczne, społeczne, kulturowe itp. mogłyby stać się
przedmiotem wypowiedzi argumentacyjnych, których tezy przybierają postać poniższych
przysłów i powiedzeń?
Gdy kota nie ma, myszy harcują.
Gdzie cztery nianie, tam dziecko bez nosa.
Kiedy Pan Bóg zamyka wszystkie drzwi, zawsze zostawia jakieś uchylone okno.
Kto ma wioski, ma troski.
Lepiej nie dolać, jak przelać.

Siła wstępu
We wstępach tekstów argumentacyjnych staraj się wprowadzić słuchających w tematykę
swojego wystąpienia. Spraw, by twoja wypowiedź przyciągnęła ich uwagę: możesz
skorzystać z jakiejś złotej myśli, cytatu, gry słów. Odbiorców zaintrygujesz również wtedy,
gdy posłużysz się paradoksem, podasz jakąś zaskakującą informację, wskażesz na
bulwersujący fakt. Pamiętaj jednak, że treść wstępu musi mieć związek z tematem
wystąpienia i powinna służyć wyznaczonemu przez ciebie celowi.

Ćwiczenie 2.1
W rozmaitych źródłach znajdź cytaty, którymi możesz rozpocząć wystąpienia na poniższe
tematy.
Warto się często uśmiechać.
Czy zabytkowe samochody są tylko zbędnymi reliktami przeszłości?
Nie bój się śmierci!

Uzupełnij

Ćwiczenie 2.2
Napisz pięciozdaniowe wstępy do tekstów argumentacyjnych na poniższe tematy.
W pierwszym z nich możesz wykorzystać fragment tekstu o Julianie Tuwimie.
Warto być kolekcjonerem.
Zachęta do wypełnienia oświadczenia woli oddania narządów po śmierci.
Czy teatr ma szansę przetrwać we współczesnym świecie?
„Czy wiesz, że Julian Tuwim uwielbiał kolekcjonować różne rzeczy? Poza znaczkami
i widokówkami zbierał również stalówki, gazety z całego świata, minerały, wonne olejki, żywe
jaszczurki złapane w parku, a nawet rtęć, którą jako mały chłopiec gromadził z potłuczonych
termometrów. W swoim domu miał też ogromne kolekcje rozmaitych książek. Pasja ta nie
budziłaby zdziwienia, gdyby nie fakt, że w zbiorze poety znajdowały się podręczniki dla
fryzjerów, stare kalendarze czy gramatyki wymarłych języków. Jego znajomych najbardziej zaś
zdumiewały liczne tomy książek o szczurach i pchłach.”

Uzupełnij

Ćwiczenie 2.3
Oto początkowy fragment tekstu zatytułowanego Aktywność ﬁzyczna to podstawa:
„Drodzy maturzyści, przed wami stresujące chwile i tygodnie wypełnione nauką. Przed wami
czas, od którego wiele zależy w przyszłości – również wasze zdrowie, o które nawet i teraz
musicie zadbać. O co biega? Biega właśnie o bieganie!”.
Wzorując się na nim, zastosuj grę językową w krótkich wstępach, otwierających wystąpienia
na poniższe tematy.
O korzyściach wynikających z posiadania psa.
O zaletach kupowania w sklepach z używaną odzieżą.
Komiks – wartością popkultury.
Ćwiczenie 2.4
Zgromadź jak najwięcej sentencji, których autorami są starożytni teoretycy i praktycy
wymowy. Z tak utworzonej bazy możesz korzystać w różnych sytuacjach komunikacyjnych.
Być może dzięki temu zbiorowi łatwiej zrozumiesz teksty innych autorów.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Argumenty
Nadawca, po przedstawieniu tezy wypowiedzi, czyli po zapoznaniu odbiorców ze swoim
stanowiskiem, powinien poprzeć je odpowiednimi argumentami. Może odwoływać się do
rozumu, wiedzy, doświadczeń lub uczuć słuchających (więcej na temat rodzajów
argumentów możesz dowiedzieć się z lekcji Rozpoznawanie argumentów). Argumenty
trzeba dostosować zarówno do tematu wypowiedzi, jak i do odbiorców (np. do ich wieku
i wykształcenia). Na argumentację decydujemy się wtedy, gdy reprezentujemy inne
przekonania niż nasi odbiorcy. Nasze działanie będzie miało sens tylko wtedy, gdy istnieją
jakieś przesłanki akceptowane przez obie strony sporu. Bardzo istotną właściwością
argumentacji jest uświadomienie sobie przez nadawcę, że odbiorca ma wolność wyboru

takiego stanowiska, jakie najbardziej go przekonuje. Tego warunku nie spełnia propozycja
nie do odrzucenia znana z ﬁlmu O jciec chrzestny.
Ćwiczenie 3.1
Z archiwum zdjęć rodzinnych wybierz pięć takich, które mogłyby stać się argumentami
ilustrującymi tezę: „Grunt to rodzina”.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o..

Ćwiczenie 3.2
Jakimi rekwizytami możesz wspomóc i uatrakcyjnić wystąpienia na tematy zaproponowane
w ćwiczeniach 2.1, 2.2 i 2.3?
Ćwiczenie 3.3
Jakiego typu argumentację – rzeczową, emocjonalną czy rzeczowo-emocjonalną – najlepiej
zastosować w rozwinięciu wystąpień, których tematy podano w ćwiczeniach 2.1, 2.2 i 2.3?
Ćwiczenie 3.4
Przygotujcie argumenty przemawiające za jedną z poniższych tez lub przeciw niej. Po
zakończonej pracy przedstawcie je na forum klasy. Wspólnie oceńcie ich siłę i przydatność
perswazyjną.
Autostrady w Polsce powinny być płatne.
Warto znać prawo.
W Polsce powinno się zlikwidować zakaz palenia w miejscach publicznych.
Telewizja szkodzi.

Ćwiczenie 3.5
Zgromadź jak najwięcej danych liczbowych, które można wykorzystać jako argumentację
w poniższych sprawach, a następnie zredaguj odpowiednie argumenty.
Warto oddawać krew.
Palacze częściej zapadają na różne choroby.
Szkodliwy wpływ fast foodów na zdrowie.
Ćwiczenie 3.6
W jakiej kwes i masz zdanie przeciwne do stanowiska twoich rodziców? Zgromadź jak
najwięcej argumentów popierających twoje poglądy. Następnie zastanów się, do którego
z tych argumentów rodzice łatwo znajdą kontrargument.
Ćwiczenie 3.7
Wyobraź sobie, że jesteś nauczycielem w szkole podstawowej, który chce wyposażyć salę
lekcyjną w tablicę interaktywną. Zredaguj 3 krótkie teksty argumentacyjne, których celem
będzie przekonanie odbiorców do zakupu tablicy.
Pierwszy tekst skieruj do rodziców uczniów: załóż, że wygłosisz go podczas zebrania
w szkole.
Drugi sformułuj w taki sposób, jakbyś miał go wypowiedzieć w czasie rozmowy
z dyrektorem szkoły, w której pracujesz.
Trzeci napisz z myślą o wysłaniu go w formie oﬁcjalnego listu do właścicieli ﬁrm
działających w twojej miejscowości i w jej okolicach.
Ćwiczenie 3.8
Wspólnie z osobą, z którą tworzysz parę, zgromadźcie jak najwięcej argumentów
emocjonalnych na temat: „Bezstresowe wychowanie – wady czy zalety?”.

Dowodzenie
Rzetelna argumentacja wymaga przeprowadzenia logicznego dowodzenia. Wnioski
wyciągane przez nadawcę, czyli konkluzje, muszą wynikać z przesłanek, a więc
bezspornych twierdzeń, których podstawą są fakty. Przesłanki opierające się na prawdach
oczywistych można pominąć (np. Słoń jest ssakiem). Często też rezygnuje się
z prezentowania informacji znanych konkretnemu odbiorcy lub audytorium (np. w gronie
ﬁlologów można pominąć przesłankę: Języki ugroﬁńskie nie są spokrewnione

z polszczyzną). Skuteczna argumentacja wymaga zastosowania poprawnych argumentów,
a więc takich, które składają się tylko z poprawnych przesłanek. Pamiętajmy też, by
wszelkie argumenty przedstawiać zwięźle (unikać powtórzeń, ograniczać dygresje) i jasno
(dbać o jednoznaczność i przejrzystość wypowiedzi, zrezygnować ze skomplikowanej
składni, niezrozumiałych słów i metafor, unikać skrótów myślowych i nawiązań do
kontekstu nieznanego odbiorcom). Więcej na temat argumentacji logicznej oraz jej form –
dedukcji i indukcji – możesz dowiedzieć się z lekcji Rozpoznawanie argumentów.
Ćwiczenie 4.1
Na podstawie poniższych przesłanek sformułuj wniosek. Czy na podstawie danych przesłanek
zawsze można wyciągnąć jednoznaczny wniosek?
Przesłanki: Umowę na telefon komórkowy mogą podpisać tylko osoby pełnoletnie.
Paulina miesiąc temu skończyła 18 lat.
Przesłanki: Zawodnicy, którzy przygotowują się do olimpiady, powinni budować formę,
ale nie powinni się forsować. Wyjazd na zawody do Japonii, które rozgrywane są na
tydzień przed olimpiadą, wiąże się z dużym wysiłkiem.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4.2
Sformułuj przesłanki, z których wynikają poniższe wnioski.
W niedziele supermarkety powinny być zamknięte.
Łukasz powinien wejść do szkolnej reprezentacji piłki nożnej.
Dyrekcja szkoły musi zrezygnować z ﬁrmy cateringowej, która dotychczas świadczyła
usługi.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4.3
Sformułuj zarzuty do poniższych argumentów.
Weronika jest najlepszą uczennicą w II A, a II A jest najlepszą klasą w szkole, co oznacza, że
Weronika jest najlepszą uczennicą w szkole.
Ojciec Kamila były mistrzem województwa w skoku w dal, a dzieci idą zwykle w ślady
rodziców, zatem Kamil na pewno wygra najbliższe zawody w skoku w dal.
Ptaki potraﬁą fruwać, więc skoro pingwin jest ptakiem, to potraﬁ fruwać.
Ryby żyją w wodzie. Jest więc jasne, że wieloryb, który żyje w wodzie, jest rybą.
Dziewczęta biegają wolniej od chłopców, zatem Maja biega wolniej od Michała.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4.4
Przeprowadź dowodzenia indukcyjne, które doprowadzą do poniższych wniosków,
przyjmujących formę znanych powiedzeń.
Lepiej zrozumieć mało, niż zrozumieć źle.
Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
Łatwiej coś zganić, niż zrobić.

Uzupełnij

Prezentowanie argumentów
Argumenty można prezentować według 3 schematów:
1) zacząć od najsilniejszych, a skończyć na najsłabszych,
2) zacząć od najsłabszych, a skończyć na najmocniejszych,
3) na początku i na końcu umieścić argumenty najmocniejsze, a pomiędzy nimi – słabsze.

domena publiczna

Ćwiczenie 5.1
Poniżej, na podstawie informacji zamieszczonych na stronie
www.homemadelemonade.pl/30-powodow-dla-ktorych-warto-pic-wode/, podano
kilkadziesiąt powodów, dla których należy pić dużo wody.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

b) Teraz uporządkujcie je, łącząc w grupy argumenty podobne lub odnoszące się do tego
samego aspektu funkcjonowania człowieka.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5.2
Sformułuj argumenty w sprawie „Warto biegać”, rozwijając następujące hasła:
zdrowie,
siła,
wolność,
radość,
relaks,
oszczędność,
szczupła sylwetka,
przyjaźń,
inteligencja,
satysfakcja,
autorytet,
bezpieczeństwo,
natura.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Porządkowanie wypowiedzi

Porządkowaniu wypowiedzi i podkreślaniu jej logiczności służą wyrażenia metatekstowe,
które nie tylko spajają tekst, ale również orientują odbiorcę w zamiarach nadawcy. Dzięki
takiemu słownictwu audytorium wie, której części wystąpienia słucha – rozwinięcia czy już
zakończenia, argumentów czy wniosków. Oto przykłady: reasumując , przechodzę do

zakończenia, po pierwsze (...), po drugie (...), następnie, prowadzi to do następujących
twierdzeń itp. Metateksty są też sygnałem subiektywizmu wypowiedzi: sądzę, że..., w moim
przekonaniu, według mnie, a także umożliwiają wprowadzanie opinii polemicznych, np. nie
mogę zgodzić się z opinią przedmówcy, ponieważ..., szanuję zdanie X‐a, ale..., w omawianej
sprawie mam inne zdanie, a mianowicie....
Ćwiczenie 6.1
Zgromadź 10 wyrażeń, za pomocą których wprowadza się do wystąpienia treści polemiczne,
stanowiska przeciwne zdaniu oponentów, krytykę opinii innych. Twoja lista może się
rozpoczynać wyrażeniami podanymi wyżej.
Ćwiczenie 6.2
Ćwiczenie 6.3
Poniższe wyrażenia metatekstowe, służące porządkowaniu wypowiedzi, połącz w taki sposób,
żeby parę tworzyły wyrażenia synonimiczne.
inaczej mówiąc

pora na przykłady

pozwólcie powiedzieć to krócej

streszczając, można powiedzieć, że

oto egzempliﬁkacja

na wstępie chciałbym

zacznę od

konkluzja jest następująca

reasumując

ująć to można też tak

pora sformułować wnioski

czas na podsumowanie

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Autoprezentacja

Autoprezentacja to świadome działanie komunikacyjne, w którym nadawca przedstawia się
w jak najkorzystniejszym świetle, aby zbudować swój pozytywny wizerunek.
W autoprezentacji ważne są dobór informacji, jakie chcemy przedstawić, oraz forma ich
zaprezentowania. Poza słowami, czyli treścią werbalną, istotne okazują się też sygnały
pozawerbalne, czyli: mimika i gestykulacja, odległość nadawcy od audytorium, wygląd
mówiącego (schludne: ubiór i fryzura, w przypadku kobiet – dyskretne: makijaż i biżuteria).
Istotne jest też, by nadawca utrzymywał z odbiorcami kontakt wzrokowy.
Sygnały niewerbalne:
wygląd (ubiór, fryzura, makijaż),
postawa (sposób poruszania się lub siedzenia),
mimika i gestykulacja,
głos (np. barwa i siła).
Pamiętaj, że mowa twojego ciała ma bardzo duży wpływ na powodzenie wypowiedzi
argumentacyjnej, w tym – i autoprezentacji. Przemyślana gestykulacja, niemonotonny głos,
nienaganna dykcja, szeroko otwierane usta podczas wypowiedzi, stosowanie różnych
środków intonacyjnych, otwarta postawa oraz nawiązywanie kontaktu wzrokowego
z audytorium świadczą o twoim zaangażowaniu w wypowiedź i czynią ją bardziej
przekonującą.
Ćwiczenie 7.1
W listach motywacyjnych często pojawiają się takie wyrazy, jak: kreatywny, dyspozycyjny,
otwarty. Duża częstotliwość ich pojawiania się sprawia, że są one coraz mniej przekonujące.
Powiedz krótko, ale niestereotypowo o swoich zaletach, umiejętnościach i osiągnięciach
pożądanych w następujących sytuacjach:
w czasie wakacji zamierzasz się zatrudnić przy zbiorze ogórków,
teatr amatorski działający w pobliżu twojego miejsca zamieszkania ogłasza nabór
aktorów, a jesteś zainteresowany tą propozycją,
znajomi twojego starszego rodzeństwa organizują całodniową wycieczkę rowerową, a ty
chcesz skorzystać z tej okazji.

Ćwiczenie 7.2
Wyobraź sobie, że władze gminy, na terenie której znajduje się twoja szkoła, ufundowały
stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej o niebanalnej osobowości i ciekawych
zainteresowaniach. Aby wygrać stypendium, trzeba się zaprezentować przed kilkuosobową
komisją składającą się z urzędników, miejscowych artystów i dziennikarzy. Przygotuj
3-minutową autoprezentację. Pamiętaj, że możesz w niej wykorzystać tylko fakty, a więc
wolno ci mówić tylko o twoich rzeczywistych osiągnięciach, umiejętnościach i zaletach.
Zapamiętaj!

Nie ma gorszego zła od pięknych słów, które kłamią (Ajschylos).

Przekonujące przemawianie
Umiejętność przekonującego przemawiania jest podstawową cechą przypisywaną dobremu
prawnikowi. Mówca sądowy (czyli prokurator, oskarżyciel posiłkowy, adwokat pełniący
funkcję obrońcy), wygłaszając mowę, musi uzasadniać swoje opinie przepisami prawa. Jego
celem jest przekonanie do swoich racji sędziów oraz audytorium zgromadzonego w sali
sądowej, a także opinii publicznej, której przebieg procesu relacjonują media. Mówca
sądowy musi być człowiekiem przestrzegającym zasad moralnych, logicznie myślącym,
szanującym tradycję i rozumiejącym współczesny świat, umiejącym analizować psychikę
człowieka i stawiającym jego dobro na pierwszym miejscu. Ważne jest, by mówił wyraźnie,
jasno i poprawnie, a także – by swoje wystąpienia wygłaszał, a nie odczytywał.
Ćwiczenie 8.1
Przygotuj obronę lub oskarżenie jednej z osób: Wojciecha Jaruzelskiego, Lecha Wałęsy, Józefa
Piłsudskiego, Jerzego Owsiaka, Ryszarda Kapuścińskiego lub Ryszarda Kuklińskiego.

Ćwiczenie 8.2
Wybierzcie w klasie jedną z postaci wymienionych w zadaniu 8.1. Warunkiem wyboru
uczyńcie proporcjonalny rozkład głosów za i przeciw tej postaci, tak by mniej więcej połowa
z was zasiadła po stronie oskarżenia i mniej więcej połowa po stronie obrony. Zanim
przystąpicie do wyboru postaci, wszyscy musicie się zapoznać z działalnością każdej z nich, by
wyrobić sobie opinię na jej temat. Kiedy wybierzecie już postać, podzielicie klasę na dwie
grupy oraz wyłonicie jednego przedstawiciela grupy obrońców i jednego przedstawiciela grupy
oskarżycieli, możecie przystąpić do przeprowadzenia procesu. Pamiętajcie, że wybrani przez
Was oskarżyciel i obrońca powinni przedstawiać argumenty wszystkich uczniów stojących po
danej stronie sporu. Rolę sędziego powierzcie nauczycielowi. Wykorzystajcie argumenty
zgromadzone podczas pracy nad ćwiczeniem 8.1 oraz poniższy schemat procesu.
1. Sędzia wywołuje sprawę.
2. Oskarżyciel oskarża.
3. Obrońca broni.
4. Sędzia zadaje pytania.
5. Oskarżenie odpowiada na pytania sędziego.
6. Obrona odpowiada na pytania sędziego.
7. Oskarżyciel odpowiada na argumenty obrońcy.
8. Obrońca odpowiada na argumenty oskarżenia.
9. Sędzia wydaje wyrok i go uzasadnia.

Ćwiczenie 8.3
Autorzy baśni i opowiadań dla dzieci często tak kreują postaci, by nadać im wyłącznie
pozytywne lub wyłącznie negatywne cechy. Do takich pejoratywnych postaci zaliczamy:
macochę z baśni o Królewnie Śnieżce lub Kopciuszku, dwie przyrodnie siostry Kopciuszka,
Babę Jagę i wiele innych. A może jednak uda się obronić tych bohaterów? Wybierz jednego
z nich i jako jego obrońca sądowy, ułóż kilkuzdaniowy tekst. Może on mieć charakter
humorystyczny lub ironiczny.
Ciekawostka
Mianownik rzeczownika sędzia w języku polskim odnosi się i do mężczyzny, i do kobiety.
W odmianie możemy posługiwać się dwiema formami:
w D. – sędziego lub (przestarzałą) sędzi,
w C. – sędziemu lub (przestarzałą) sędzi,
w B. – sędziego lub (przestarzałą) sędzię,
w Ms. – o sędzi lub (przestarzałą) o sędzim.
W N. i W. obowiązuje jedna forma:
w N. – z sędzią,
w W. – sędzio.
Rzeczownik sędzina odnosi się do żony sędziego, a używanie go w odniesieniu do
kobiety, która pełni funkcję sędziego, traktowane jest przez wielu językoznawców jako
błąd.

Komponowanie wypowiedzi
Pamiętaj o tym, że najbardziej ceni się wypowiedzi niezbyt długie, ale za to treściwe. Im
krótszy tekst, tym bardziej sugestywny. Rozwlekłym wystąpieniem możesz znudzić
odbiorcę i wtedy twoje wystąpienie będzie nieskuteczne. Maksymalna koncentracja trwa
kilka minut – jest to czas, w którym musisz zaprezentować całą swoją argumentację
i wyciągnąć z niej wnioski. Umiejętność komponowania zwięzłych wypowiedzi jest
ogromnym darem i zaletą mówcy. Ostatnio coraz częściej obserwujemy dążność do jak
najkrótszych przemówień i lakonicznych komunikatów przybierających formę pisaną.
W gronie polityków, nauczycieli i kaznodziejów można znaleźć osoby przejawiające talent
do krótkich, błyskotliwych wystąpień. Postulat takiej dążności do ekonomizacji wypowiedzi

zawiera wskazówka dotycząca kompozycji idealnego kazania, przestrzegająca przed
rozwlekłością. Oto ona: „W dobrym kazaniu najważniejsze są ciekawy wstęp i trafne
podsumowanie a także to, żeby te części były jak najbliżej siebie”. Przytoczmy jeszcze jedno
z najkrótszych kazań, które mimo że zostało wygłoszone kilka lat temu, ciągle jest
przedmiotem dyskusji wśród wiernych. Otóż ksiądz Maliński podczas mszy rezurekcyjnej
wyszedł na ambonę i wygłosił następującą homilię: „Jezus Chrystus żył, umarł
i zmartwychwstał, ale wy i tak w to nie wierzycie. Amen”. Po tych słowach opuścił
mównicę.
Zapamiętaj!

Zły mówca jest po trosze jak uporczywy deszcz: nie wie, kiedy skończyć (Ralph Waldo
Emerson).
Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków;
mówić wiele i źle jest zuchwalstwem głupców;
mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych;
mówić mało i dobrze jest roztropnością mądrych.
(Kazimierz Brodziński)
Drugie pół godziny przemówienia trwa o trzy godziny dłużej niż pierwsze (Julian Tuwim).
Ćwiczenie 9
Wybierz dowolny temat z zaproponowanych w ćwiczeniach 3.4, 3.5 i ułóż do niego krótki –
maksymalnie pięciozdaniowy – tekst argumentacyjny, który będzie kwintesencją twojego
stanowiska.

Idealny mówca
Umiejętność przekonywania innych jest często efektem wieloletniej pracy, wykonania
licznych ćwiczeń i zdobycia niemałego doświadczenia. Wynika też z zalet charakteru, cech
osobowości mówcy oraz jego postawy moralnej. Dlatego pamiętajmy o starożytnej zasadzie:

Orator est vir bonus, co oznacza: Mówca jest człowiekiem prawym.

Ćwiczenie 10.1
Napisz tekst argumentacyjny na jeden z poniższych tematów.
Dlaczego należy sadzić drzewa wzdłuż dróg?
Dlaczego należy dbać o poprawność językową?
Śniadanie – najważniejszy posiłek w ciągu dnia.
Dlaczego warto odwiedzić ..... (tu wpisz jakiś kraj)?
Dlaczego warto studiować?
Dlaczego należy dbać o zabytki i dobra kultury?
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zanim zabierzesz głos publicznie...

domena publiczna

Bardzo istotnymi składnikami naszego wizerunku komunikacyjnego są: głos, wygląd,
postawa i mowa ciała. Wszystkie te elementy wykorzystujemy w takich formach wystąpień
publicznych, jak dyskusja (debata, panel, pertraktacje, negocjacje), wykład, referat
i przemówienie.
Już wiesz
Przywołaj z pamięci osoby, które cenisz za sposób wypowiadania się i przemawiania. Co
przesądza o twojej pozytywnej ocenie?

O pamięci
Niektóre nasze wystąpienia są spontaniczne, inne planujemy, komponujemy
i przygotowujemy kilka godzin, dni, a nawet tygodni. Wówczas zanim nastąpi moment
wygłoszenia ich, musimy je zapamiętać. Ten przedostatni etap pracy nad tekstem
tworzonym w fazie inwencji, kompozycji i elokucji nazywamy memorią. Warto zapoznać się
z rozmaitymi technikami, dzięki którym z łatwością i skutecznie opanujemy tekst.

Przede wszystkim trzeba go podzielić na sensowne części i zapamiętać każdą z nich.
Szczególną uwagę należy poświęcić informacjom ważnym – i to one powinny być przez nas
zapamiętane w pierwszej kolejności. Polecaną metodą jest również korzystanie ze
skojarzeń, np. kojarzenie poszczególnych elementów treści z jakimiś przedmiotami,
wydarzeniami składającymi się na zwykłą opowieść. Najprostszym sposobem ćwiczenia
pamięci jest natomiast powtarzanie.
Deﬁnicja: Repe

o...

Repetitio est mater studiorum – powtarzanie jest matką nauk.
Ważne jest jednak, by podczas wygłaszania mowy być przygotowanym na to, że mogą
przydarzyć się nam problemy z pamięcią. Wybrniemy z tej sytuacji tylko wtedy, gdy
wcześniej staraliśmy się zapamiętać treść wystąpienia, jego plan, a nie formę. Mówca nie
musi bowiem dokładnie odtwarzać wszystkich słów, które zaplanował. Niektóre myśli może
wyrażać w innej formie. Kiedy więc podczas przygotowań do wygłoszenia tekstu
zapomnimy jego fragmentu, to nie sięgajmy od razu do zapisu wystąpienia, ale spróbujmy
przekazać myśl innymi, niezaplanowanymi wcześniej słowami.
Ćwiczenie 1.1
Dobierzcie się w pary. Niech jedna osoba opowie jakieś zdarzenie koledze lub koleżance.
Zadaniem drugiej osoby jest jak najwierniejsze powtórzenie usłyszanej opowieści.
Ćwiczenie 1.2
Dobierzcie się w pary. Niech jedna osoba opowie koledze lub koleżance trzy razy o minionym
wieczorze. Za każdym razem należy używać innych sformułowań.
Ćwiczenie 1.3
Wypowiedz dowolne zdanie. Zadanie drugiej osoby polega na powtórzeniu tej myśli innymi
słowami. Wykonajcie ćwiczenie kilka razy, zamieniając się rolami.

Ćwiczenie 1.4
Do podanych wyrazów dopisz skojarzenia, które w tobie wywołują:
środa,
listopad,
radio,
róża,
lodówka,
Gdańsk,
Brazylia,
makaron,
szuﬂada,
jaszczurka.

Uzupełnij

Ćwiczenie 1.5
Przeczytaj ponownie powyższy tekst poświęcony pamięci, a następnie, nie zaglądając do
niego, streść go ustnie w maksymalnie pięciu zdaniach.

Ćwiczenie 1.6
Przeczytaj fragmenty artykułu Jolanty Chyłkiewicz, a następnie oceń prawdziwość stwierdzeń
zamieszczonych pod cytowanym tekstem.
„Ben Pridmore potraﬁ zapamiętać w kolejności 930 cyfr w pięć minut. Aby osiągnąć taki
imponujący wynik, trzykrotny laureat olimpiady World Memory Championships musiał –
niczym sportowiec – dzień w dzień trenować tzw. mnemotechniki, czyli sposoby ułatwiające
zapamiętywanie. Są one znane od dziesięcioleci i każdy może z nich korzystać. Tyle tylko że ich
nauka wymaga wysiłku, a efekty nie zawsze są tak dobre, jakbyśmy oczekiwali. Dlatego
naukowcy poszukują nowych sposobów na lepszą pamięć.
[...] Podczas jednego z eksperymentów naukowcy z belgijskiego Cyclotron Research Centre
w Liège i brytyjskiego Surrey Sleep Research Center obserwowali na monitorze rezonansu
magnetycznego reakcje mózgu ochotników na różne rodzaje światła. Podczas nauki badacze
włączali światło zielone, ﬁoletowe, żółte i niebieskie. Tylko przy niebieskim zaobserwowali
wyraźne pobudzenie hipokampu, struktury najważniejszej dla pamięci, i ciała migdałowatego.
Przeprowadzone później testy dowiodły, że pracujący przy takim świetle lepiej opanowali
materiał. Niebieskie światło korzystnie wpływa na pamięć, bo jest przetwarzane poza drogą
wzrokową, która prowadzi od fotoczułych komórek oka do kory wzrokowej. [...] A teraz
najlepsza wiadomość. Do pobudzenia pamięci powinna wystarczyć krótka ekspozycja na
błękitne światło – badani przebywali w nim zaledwie minutę, a ich pamięć się wyostrzyła. By
poprawić np. efektywność pracy, wystarczy w biurowych pokojach oświetlonych zwykłą
żarówką dodatkowo zapalić niebieską. Natomiast w ciągu dnia warto odsłonić okno, nie
zaciągać żaluzji czy zasłon, bo dzienne światło składa się m.in. ze stymulującego pamięć
światła błękitnego.
Chcąc poprawić pamięć, powinniśmy także zadbać o zawartość talerza. Lekarze od dawna
przekonują, że zawarte w rybach i owocach morza kwasy omega 3 uelastyczniają osłonki
neuronów i przyspieszają przewodzenie impulsów nerwowych. Najnowsze badania dowodzą
jednak, że najlepsze są czarne jagody. Wystarczy pić dwie szklanki soku jagodowego dziennie,
by cieszyć się doskonałą pamięcią do późnej starości – przekonuje dr Robert Krikorian
z University of Cincinna . [...] Jagody mogą nawet opóźniać rozwój choroby Alzheimera. To
efekt działania ﬂawonoidów i antocyjanów, których te owoce zawierają wyjątkowo dużo. [...]
Jagody też pobudzają tworzenie nowych komórek w hipokampie. To drugi – po korze
mózgowej – najważniejszy ośrodek pamięci. Jeśli ludzką pamięć porównać do komputerowej,
to kora przypomina twardy dysk, na którym utrwalone są wszystkie informacje i wspomnienia,
hipokamp zaś klawiaturę, za której pomocą zapisujemy wiadomości w korze i uzyskujemy
dostęp do już zmagazynowanych w niej danych. W podobny sposób na hipokamp działa też
magnez. Amerykański psychiatra Larry McCleary w książce Trening mózgu zaleca
przyjmowanie 600 mg magnezu dziennie w tabletkach albo jedzenie wyjątkowo bogatego
w ten pierwiastek awokado. Proponuje też używanie szałwii jako dodatku do dań [...]. Prócz
szałwii dr McCleary na poprawę pamięci zaleca rozmaryn, kurkuminę, imbir i cynamon. Pamięć

odświeża też uprawianie sportu. Wystarczy godzina ruchu dziennie, by już po pięciu
tygodniach 40-, 50- czy 60-latek równie łatwo zapamiętywał informacje jak kilka dekad
wcześniej – wynika z badań Judy Cameron z uniwersytetu w Pi sburghu. Wtórują jej
naukowcy z University of Illinois. Według nich ruch poprawia też pamięć u 20-latków, a nawet
u 10-latków.”
Ćwiczenie 1.7
Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.
P

F

Flawonidy i antocyjany
przeciwdziałają chorobie
Alzheimera.





Spożywanie awokado
uaktywnia hipokamp.





Światło błękitne możemy
czerpać tylko ze specjalnych
żarówek.





Pamięć poprawiają
przyprawy korzenne.





Zioła nie mają większego
wpływu na poprawę
pamięci.





Starsze osoby aktywne
ﬁzycznie mogą powrócić do
takiej sprawności, w zakresie
pamięci, jaką miały
kilkadziesiąt lat wcześniej.





Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wystąpienia publiczne
Sukces wystąpienia publicznego zależy w dużej mierze od przygotowania mówcy, treści
i formy jego wystąpienia. Na wszystkie te elementy mówca pracuje w fazie precyzowania
tematu, komponowania wystąpienia, nadawania mu kształtu stylistycznego
i zapamiętywania go. Wiele osób przywiązuje jednak zbyt małą wagę do sposobu
wygłoszenia wystąpienia. Oto najważniejsze zalety tej ostatniej fazy tworzenia tekstu.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.1
Wykonaj poniższe ćwiczenie mające na celu usprawnienie narządów artykulacyjnych
i zapobieganie tzw. szczękościskowi, który uniemożliwia poprawną artykulację. Włóż korek
(taki, którym zamyka się butelki, np. z winem) do ust między zęby i przeczytaj na głos pół
strony dowolnego tekstu. Staraj się jak najdokładniej wypowiadać głoski, by odbiorca rozumiał
tekst czytany przez ciebie. Ćwiczenie powtarzaj codziennie lub co dwa dni.
Ćwiczenie 2.2
Oto krótka bajka logopedyczna pt. Poranek ucznia liceum. Czytając ją, wykonuj ćwiczenia
narządów mowy według instrukcji zamieszczonych w nawiasach.
Michał spał smacznie (naśladowanie odgłosów chrapania), kiedy zadzwonił budzik
(wymawianie połączenia drrr, w taki sposób by osiągnąć energiczne drganie języka). Chłopak
otworzył oczy, przeciągnął się (opuszczanie żuchwy przy otwartych ustach), a następnie
ziewnął (ziewanie przy zamkniętych ustach). Błyskawicznie założył bluzę (czubek języka kilka
razy zbliża się w kierunku nosa) i spodnie (język wysuwamy kilka razy na brodę). Śniadanie już
czekało na niego – zjadł je ze smakiem (mlaskanie) i pospiesznie popił mlekiem (ruchy
połykania). Następnie pobiegł do łazienki i wyszczotkował zęby ( krążenie językiem po

zewnętrznej stronie zębów). Szybko umył twarz i wytarł ją ręcznikiem (przesuwanie języka po
podniebieniu) i czym prędzej wybiegł z domu. Zbiegając po schodach (kląskanie – bieg
koników), szeroko się uśmiechnął (szeroki uśmiech). Właśnie wtedy sobie przypomniał, że jest
sobota, więc nigdzie nie musi się spieszyć.
Ćwiczenie 2.3
Ułóż własną bajkę logopedyczną. Możesz wykorzystać ćwiczenia zaproponowane w tej lekcji
lub inne, których celem jest usprawnienie narządów mowy lub wykształcenie poprawnej
techniki oddechowej.

Ćwiczenie 2.4
Jeden uczeń trzyma przy ścianie kciukiem i palcem wskazującym kartkę. Drugi uczeń stoi
w odległości około 1 metra od ściany, bierze głęboki wdech, a następnie wypuszcza powietrze
w stronę kartki. W momencie gdy uczeń pierwszy stwierdzi, że strumień powietrza jest już
skierowany na kartkę, puszcza ją. Zadanie drugiego ucznia polega na „przylepieniu” kartki do
ściany siłą wydechu i jak najdłuższe przytrzymanie jej w tej pozycji. Jeśli nie uda się poprawnie
wykonać zadania, to ćwiczący uczeń powinien zbliżyć się do ściany o kilkanaście
centymetrów. Po wykonaniu zadania uczniowie zamieniają się rolami.
Ćwiczenie 2.5
Wykonaj ćwiczenie, którego celem jest „rozbudzenie głosu”: ziewaj, stękaj, jęcz, mrucz
i wymawiaj jak najdłużej głoskę „m”. Następnie kilka razy powoli i dokładnie powiedz: „una
muno mama mija”.
Ćwiczenie 2.6
Oto kilka zdań z książki Mieczysławy Walczak-Deleżyńskiej pt. Aby język giętki... (5). Przeczytaj
je, zwracając uwagę na poprawną artykulację.
a) Król Karol kupił królowej Karolowej korale koloru koralowego.
b) Cóż, że ze Szwecji?
c) Spadł bąk na strąk, a strąk na pąk. Pękł pąk, pękł strąk, a bąk się zląkł.
d) Czy ten cytat, co tata czyta, to ten cytat z cytatów Tacyta?
e) Płynął buk przez Bug, dałby Bóg, żeby buk przepłynął przez Bug.
f) Szpieg zbiegł, smyk znikł, pies wściekł się, deszcz ściekł, jak z bicza trzasnął.
g) Lojalna Jola lula ululanego Jula.
h) Koszt poczt w Tczewie.
i) Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia drzemiącego w dżdżysty dzień na
drzewie?
j) Wytrzep trzepaczką trzcinową te trzy trzcinowe krzesła.
k) Zziajany zięć z żądzy zziębnął, a źdźbła zżuł, zżarł i zżółknął.
l) Mysz szybko odskoczyła, a chrząszcz szczypał łuseczkę fasoli zżółkłej.

Ćwiczenie 2.7
Odpowiedni akcent zdaniowy może być nośnikiem wielu informacji. Zdanie „Wczoraj Martyna

pojechała rowerem do koleżanki na wieś” wypowiedz kilkakrotnie, za każdym razem
akcentując inny wyraz. Zastanów się, jaki wpływ na treść i sens zdania ma zmiana akcentu
zdaniowego.
Ćwiczenie 2.8
Poniższe zdanie przeczytaj kilkakrotnie. Za każdym razem stosuj inną intonację i ujawniaj
odmienne emocje.

Idziemy na boisko grać w piłkę. [Syn informuje rodziców.]
Idziemy na boisko grać w piłkę. [Komunikat wyrażony ze zrezygnowaniem – nadawca wolałby
inną formę ruchu.]
Idziemy na boisko grać w piłkę? [Propozycja jednego kolegi skierowana do pozostałych.]
Idziemy na boisko grać w piłkę? [Zdziwienie wyrażone w odpowiedzi na propozycję gry
w deszczowy dzień.]
Idziemy na boisko grać w piłkę! [Rozkaz skierowany przez ojca do syna, który najchętniej
spędza wolny czas przed komputerem.]
Idziemy na boisko grać w piłkę! [Entuzjastyczny komunikat skierowany przez jednego
z kolegów do pozostałych.]
Idziemy na boisko grać w piłkę! [Komunikat wyrażony ze złością.]

Ćwiczenie 2.9
Przytoczony niżej tekst odczytaj tak, by przypominał:
a) wykład wygłoszony dla ponad stu osób,
b) korepetycje udzielane jednemu uczniowi,
c) rozmowę w kawiarni w gronie kilku znajomych,
d) dialog, który w domu prowadzisz z jednym z rodziców.
„Nieregularne podlewanie roślin może niekorzystnie wpłynąć na ich zdrowie i wzrost.
Określony plan podlewania jest bardzo ważny, aby rośliny otrzymywały wodę regularnie
i w odpowiednich ilościach. Więdnące liście są jednym z pierwszych objawów niedostatecznej
ilości wody, jaką otrzymuje roślina. Kolejnym objawem jest marszczenie się i brązowienie liści.
Wszystkie rośliny rosnące w pomieszczeniach – nawet sukulenty – od czasu do czasu
potrzebują podlewania. Duże liściaste rośliny [...] wykorzystują dużo wody i szybko wysychają.
[...] Podlewając rośliny domowe, lejmy wodę bezpośrednio do doniczki. Unikajmy podlewania
samej rośliny. W miarę możliwości odsączmy roślinę po podlaniu, aby nadmiar wody wypłynął
u dołu. W przeciwnym razie podlewajmy roślinę powoli, aby podstawka nie zapełniła się lub –
co gorsza – nie pozostała wypełniona wodą. Niewiele roślin czuje się dobrze, gdy korzenie
zalegają w wodzie – mogą wtedy łatwo zgnić.”

domena publiczna

Ćwiczenie 2.10
Wybierz dowolny wiersz dla dzieci autorstwa Juliana Tuwima lub Jana Brzechwy. Postaraj się
przeczytać go interesująco. Pamiętaj o odpowiednim tempie czytania, stosuj akcenty logiczne,
korzystaj z frazowania i pauzowania (kropka zwykle sugeruje pauzę długą, a przecinek –
krótką). Postaraj się też, by twój głos odzwierciedlał zachowanie i charakter bohaterów
występujących w utworze.
Ćwiczenie 2.11
Podany niżej tekst wygłoś na różne sposoby:
a) mów błagalnym tonem,
b) szeptaj konspiracyjnie,
c) mów ironicznie, pogardliwie w stosunku do adresata,
d) mów kokieteryjnie, uwodzicielsko,
e) mów zdyszanym półgłosem. Tekst musi być bezwzględnie mówiony, a nie czytany. Można
natomiast modyﬁkować go, czyli nie odtwarzać wiernie, ale mówić własnymi słowami.
„Arktyka to obszar Ziemi otaczający biegun północny. [...] Nazwa pochodzi od greckiej nazwy
gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy. [....] Centrum Arktyki to pokryty lodem Ocean
Arktyczny. Otaczają go bezleśne obszary lądowe o przemarzniętym gruncie. Mimo to Arktyka
tętni życiem, na które składa się bogata fauna i ﬂora morska, ptaki, zwierzęta lądowe oraz
społeczności ludzkie.”
Ćwiczenie 2.12
Krótki tekst, który znasz na pamięć, mów i jednocześnie:
a) podskakuj na jednej nodze,
b) wykonuj ruchy jak przy grze w siatkówkę,
c) wykonuj ruchy jak podczas mycia głowy,
d) kozłuj piłkę,
e) udawaj przenoszenie ciężkich przedmiotów z jednego miejsca na inne.

Ćwiczenie 2.13
Wybierz 2–3 znane osoby, które słyną z nietypowej lub ciekawej barwy głosu. Spróbuj ją
scharakteryzować, używając m.in. następujących określeń głosu:
niski,
wysoki,
pewny siebie,
metaliczny,
matowy,
aksamitny,
ciepły,
zimny,
dźwięczny,
chrypiący,
jasny,
ciemny,
drżący,
harmonijny,
głęboki,

szorstki,
nosowy,
piskliwy.
Ćwiczenie 2.14
Nie używając słów, lecz posługując się jedynie mimiką i gestykulacją, wyraź:
a) radość,
b) smutek,
c) zdziwienie,
d) gniew,
e) zakłopotanie.
Ćwiczenie 2.15
Ćwiczenie 2.16
Co oznaczają poniższe gesty?
garbienie się

lekceważenie, pogarda

otwarte dłonie

unikanie kontaktu, wycofanie

palce stukające o stół

spokój, stan relaksu, zadowolenie

spuszczenie głowy

zniecierpliwienie, irytacja

potakiwanie głową

poczucie wyższości

ruchy palcem wskazującym

życzliwość, postawa przyjaźni

wzruszenie ramionami

zgoda, akceptacja

lekkie pochylenie głowy na bok

smutek, przygnębienie, zmęczenie

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.17

Ćwiczenie 2.18
Wskaż gesty, które oznaczają wrogość i/lub gniew.


odchylenie ciała



zdecydowane odwracanie głowy



złożenie dłoni



krzyżowanie stóp



lekkie pochylenie głowy na bok



nieskoordynowane poruszanie rękoma



otwarcie ramion



zaciśnięcie dłoni

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.19
Obejrzyj dowolny program publicystyczny z udziałem zaproszonych gości. Oceń stosowane
przez nich gestykulację i mimikę oraz środki prozodyczne (tempo mówienia, frazowanie, ton
i barwę głosu).
Ćwiczenie 2.20
Zgromadźcie jak najwięcej wyciętych z gazet zdjęć przedstawiających różne stany
emocjonalne sfotografowanych osób. Opiszcie uwiecznione na zdjęciach gesty i mimikę oraz
scharakteryzujcie ich znaczenie.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o..

Ćwiczenie 2.21
Obejrzyj ﬁlm pt. Jak zostać królem (2010), reż. Tom Hooper. Które ćwiczenia zaproponowane
przez niekonwencjonalnego nauczyciela dykcji okazały się najbardziej skuteczne dla jąkającego
się króla?
Ćwiczenie 2.22
Zorganizujcie w klasie dyskusję na jeden z poniższych tematów (stanowią je rozmaite
sentencje dotyczące głosu i wystąpień publicznych). Pamiętajcie o kulturze dyskusji,
odpowiedniej artykulacji i mowie ciała.
a) Jestem najbardziej spontanicznym mówcą na świecie, ponieważ każde słowo, każdy gest

i każda riposta zostały dokładnie przećwiczone (George Bernard Shaw).
b) Słowa są najpotężniejszą bronią, jaką ludzkość się posługuje (Rudyard Kipling).
c) Sami mówcy budzą do siebie zaufanie z trzech powodów [...]. Są to rozsądek, szlachetność
i życzliwość (Arystoteles).
Ćwiczenie 2.23
Wyobraź sobie, że jesteś przedstawicielem handlowym, który chce zaprezentować klientowi
jakiś produkt lub jakąś usługę. Przygotuj taką prezentację (trwającą maksymalnie 2 minuty)
i wykonaj ją przed klasą. Pamiętaj o właściwej modulacji głosu oraz stosownej mowie ciała.
Ćwiczenie 2.24
Opowiedz koledze jakieś ekscytujące zdarzenie. Pamiętaj, by emocje towarzyszące opowieści
wyrażać nie tylko za pomocą odpowiednich słów, lecz także za pomocą gestykulacji, mimiki,
intonacji, akcentu zdaniowego, frazowania oraz siły i wysokości głosu.

Podsumowanie
Zapamiętaj!
1) Dobry mówca nie czyta swojego tekstu, ale go wygłasza. Dzięki temu jest bardziej
przekonujący.

2) Podczas mówienia szeroko otwieraj usta. Nigdy nie mów przez zęby.
3) Utrzymuj kontakt wzrokowy z odbiorcą czy z odbiorcami. Od czasu do czasu obdarzaj
go lub ich delikatnym uśmiechem.
4) Uruchom gestykulację i mimikę. Nie obawiaj się ekspresywnego mówienia. Mówca
zaangażowany jest odbierany jako autentyczny i wiarygodny. Warto na koniec
przypomnieć słowa profesora Jana Miodka, który wprawdzie użył ich w odniesieniu do
tekstów popularnonaukowych, ale równie dobrze można je odnieść do wystąpień
publicznych: „[...] gdzie beznamiętność, tam nuda (i nie pomoże erudycja!); gdzie
ekspresja, tam sukces u odbiorców”.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

O specyﬁce tekstów medialnych i wypowiedziach
polityków

Pomnik prezydentów USA
Dean Franklin, Mount Rushmore, licencja: CC BY-SA 2.0

Cywilizację, w której przyszło nam żyć, określa się często jako cywilizację medialną,
a planeta, na której mieszkamy, za Marshallem McLuhanem nazywana jest globalną wioską.
Wszystko to za sprawą popularności i znaczenia w życiu współczesnego człowieka tekstów
medialnych, a więc publikowanych w środkach masowego przekazu, takich jak prasa, radio,
telewizja lub internet. Przełom XX i XXI wieku to, zdaniem polskiego medioznawcy
Tomasza Gobana‐Klasa, „ogólnoświatowa eksplozja medialna”. Ogrom tego typu
komunikatów wpływa na zmianę sposobu komunikowania się ludzi. Trzeba mieć jednak
świadomość możliwości wystąpienia szumu informacyjnego, który może być wynikiem
natłoku tekstów medialnych.

Język mediów i język polityki
Język mediów został określony przez znanego polskiego językoznawcę Stanisława Gajdę
jako stylowy tygiel współczesnej polszczyzny. Oznacza to, że spotykają się tu wszystkie
odmiany i style języka polskiego. W mediach pojawiają się np. wypowiedzi patetyczne
i wzniosłe lub swobodne, charakteryzujące się językowym luzem i nonszalancją. Znajdziemy

tu żargon urzędniczo‐oﬁcjalny oraz teksty potoczne nacechowane emocjonalnością. W tym
ogromnym bogactwie Bogusław Skowronek wyróżnia odmiany: prasową, radiową,
telewizyjną i internetową, a nawet ﬁlmową.
Zaproponowany podział wynika z różnorodności technologicznej środków masowego
przekazu, czyli mass mediów. Zdaniem tego badacza można jednak wyróżnić pewne cechy
właściwe wszystkim wymienionym odmianom, np.
„internetyzacja” (sieć dominuje dziś jako przestrzeń porozumiewania się ludzi;
popularnym zjawiskiem jest przecież radio internetowe czy internetowe strony
wydawców prasy),
„ideologizacja” – żaden przekaz medialny nie jest neutralny z punktu widzenia
światopoglądu,
„aksjologizacja”, czyli obecność wartościowania,
„tabloidyzacja” – wszelkie media podporządkowują się przede wszystkim funkcji
rozrywkowej (infotainment, czyli informacja dla rozrywki),
„atomizacja publiczności”, czyli kierowanie przekazów do konkretnych grup
odbiorców.
Niezależnie od wszelkich podziałów ważne jest to, by współczesny odbiorca mediów –
czytelnik prasy, internauta, widz telewizyjny czy radiosłuchacz – potraﬁł ocenić, czy dany
tekst publikowany w mediach reprezentuje informację (fakty), publicystykę (opinie
i komentarze), czy jest połączeniem informacji i publicystyki. Odbiorca mediów musi
bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że może podlegać oddziaływaniu perswazyjnemu,
a nawet – manipulacji.
Deﬁnicja: Perswazja
Perswazja to inaczej nakłanianie, przekonywanie kogoś do przyjęcia pewnych poglądów
lub postaw, a także do konkretnego działania. Kiedy nadawca tego działania językowego
ukrywa swoje prawdziwe zamiary, mówimy o nieuczciwej perswazji, czyli o manipulacji.
Dominację funkcji perswazyjnej nad innymi funkcjami wypowiedzi szczególnie można
zauważyć w języku polityki. Już pierwsi władcy Polski traktowali słowa jako narzędzia
oddziaływania na społeczeństwo, a także wykorzystywali je na forum międzynarodowym,
czyli w dyplomacji. Rozwój języka polskiej polityki związany jest jednak przede wszystkim
z instytucjami o charakterze demokratycznym, czyli np. z parlamentem. Już w XVI wieku
wygłaszano na forum sejmu pierwsze mowy w języku polskim, których celem było
przekonanie władcy do propozycji szlachty. Okres zaborów, choć w dużym stopniu
ograniczał jakiekolwiek inicjatywy polityczne, to jednak również stanowił ważny czas dla
rozwoju języka polityki. Obserwujemy wówczas z jednej strony nawiązywanie do retorycznej
tradycji I Rzeczypospolitej, natomiast – wyraźne wpływy obcych wzorców zachowań
językowych. Okres dwudziestolecia międzywojennego zaznaczył się brutalizacją
w omawianej sferze komunikacji. Po II wojnie światowej system komunistyczny wytworzył

nieznany dotąd typ porozumiewania się władzy ze społeczeństwem, zwany nowomową. Jej
najważniejsze cechy to używanie szablonowych określeń, prezentowanie świata
w kategoriach dobry/zły, rytualizm zachowań językowych. Wymienione cechy szczególnie
wyraźnie ujawniają się np. w przemówieniach sekretarzy Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej i w hasłach pierwszomajowych, formułowanych przez jej przedstawicieli.
Zmiany polityczne związane z wydarzeniami w 1989 roku odzwierciedliły się również
w języku polityków, który cechuje odejście od oﬁcjalności i schematyzmu, nasycenie
metaforami wykorzystującymi pojęcia z dziedziny sportu, wojny i teatru. Odnajdujemy
w nim elementy różnych stylów polszczyzny, zwłaszcza zaś – stylu potocznego. Nie jest on
wolny również od wyrazów obraźliwych, a nawet wulgarnych. Często mówi się, że język
współczesnej polityki cechuje antyetykieta, co oznacza, że nadawcy w świadomy sposób
łamią zasady grzeczności językowej. Zniesienie cenzury po 1989 roku, odejście od
szablonowości i akceptacja swobody językowej doprowadziły do zindywidualizowania
języka polityków. Przykładem może być idiolekt (czyli język indywidualny) prezydenta
Lecha Wałęsy obﬁtujący w oryginalne powiedzenia. Niektóre z nich weszły na stałe do
polszczyzny. Oto kilka przykładów:
„Dobrze się stało, że źle się stało”.
„Jestem za, a nawet przeciw”.
„Nie chcem, ale muszem”.
„Mnie można zabić, ale nie pokonać”.
„To pan w niedzielę wszedł tu jak do obory, i ani be, ani me, ani kukuryku”.
„Gdyby w wodzie były ryby, toby wędkowanie było bez sensu”.
„Wchodząc do tej Europy, musimy pamiętać, że tam są plusy dodatnie i ujemne”.
Ciekawostka
Do najważniejszych gatunków tekstów politycznych zalicza się: przemówienie sejmowe,
debaty wyborcze, exposé premiera, orędzie prezydenta, konferencję prasową, ulotkę
wyborczą i wiele innych.

Zadaniowo (I)
Ćwiczenie 1.1

Ćwiczenie 1.2
Połącz odmianę medialną z opisem.
słowa stanowią podstawowe tworzywo
przekazów, które wspomagane jest
muzyką, dźwiękiem i elementami
pozawerbalnymi

odmiana radiowa

medium, które łączy wszystkie
pozostałe odmiany medialne

odmiana prasowa

najstarszy typ przekazu medialnego

odmiana telewizyjna

odmiana medialna reprezentowana
m.in. przez takie gatunki, jak sitcom,
talk show czy reality show

odmiana internetowa

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.3
Wybierz dowolny numer jednego z polskich tabloidów – „Faktu” lub „Super Expressu” –
i sprawdź, czy potwierdzają się w nim cechy typowe dla tabloidów, wymienione poniżej.
Przewaga graﬁki (zdjęć i ilustracji) nad słowami.
Wysoki nakład.
Szerokie grono odbiorców.
Niska cena.
Duża częstotliwość ukazywania się (dziennik).
Wiadomości uszeregowane według stopnia sensacyjności.
Treści potoczne (informacje z wyższych sfer) i sensacyjne (katastrofy, zabójstwa, zjawiska
nadprzyrodzone i nieprawdopodobne).
Aktualność zamieszczanych informacji.
Popularny sposób opracowania (prosty język).
Niska wiarygodność (występowanie takich wyrazów, jak: jakiś, pewny, mówi się, donoszą,

pogłoska mówi, że...).
Kondensacja treści.
Emocjonalność przekazu.
Kreowanie celebrytów.

Ćwiczenie 1.4
Obejrzyj jednego dnia dwa dowolne serwisy informacyjne emitowane przez różne stacje
telewizyjne (np. „Wiadomości” w TVP1, „Panoramę” w TVP2, „Fakty” w TVN lub „Wydarzenia”
w Polsacie). Porównaj kolejność, długość i sposób prezentacji poszczególnych wiadomości.

Uzupełnij

Ćwiczenie 1.5
Bogusław Skowronek pisze, że: „Dla większości słuchaczy podstawowe funkcje radia:
dźwiękowej tapety, zegara, dostarczyciela w określonych porach dnia (głównie rano i przed
południem) podstawowych informacji, prognozy pogody, połączone z wyborem ulubionych
formatów muzycznych, stanowią wystarczające powody, by włączać radioodbiorniki (...)”.
Czy ty również słuchasz radia? Jeśli tak, to jakie są twoje ulubione stacje radiowe i audycje?
Jakie powody skłaniają cię do tego, by włączyć radio?

Ćwiczenie 1.6
Który z poniższych typów rozmowy z przyjaciółką czy z przyjacielem preferujesz? Uzasadnij
swoją odpowiedź.
Rozmowa w mieszkaniu któregoś z was.
Rozmowa w kawiarni.
Rozmowa przez telefon stacjonarny.
Rozmowa przez telefon komórkowy.
Rozmowa za pomocą komunikatora internetowego (np. GG).
Rozmowa za pomocą Skype'a.

Uzupełnij

Ćwiczenie 1.7
Jako wolontariusz udzielasz się w miejskim ośrodku kultury. Wraz z jego pracownikami
organizujesz koncert znanego zespołu muzyki rockowej, folkowej lub hip-hopowej. Przygotuj 3
krótkie teksty przeznaczone do publikacji w internecie, w których:
poinformujesz o organizowanym koncercie,
zachęcisz do obejrzenia i wysłuchania koncertu,
zrelacjonujesz koncert, wyrażając swoją opinię.
Ćwiczenie 1.8

Ćwiczenie 1.9
Do podanych przykładów dobierz nazwę zastosowanego w nich zabiegu artystycznego.
Rządzić to nie znaczy chcieć. Rządzić to
znaczy umieć.

anafora

Odkrywamy kulisy „sukcesu” elit.

deﬁnicja retoryczna

Prawo – Sprawiedliwość – Praca

hiperbola

Liczymy na to, że w morzu afer,
korupcji, intryg politycznych i prywaty
znajdziemy w społeczeństwie wielu,
którzy zechcą poprzeć KPN.

pytanie retoryczne

Czy chcesz, aby prezydentem
Rzeczypospolitej został człowiek, który
znieważa miejsca święte dla Polaków?

wyliczenia trójkowe

Oni już byli! Oni oszukali! Oni muszą
odejść!

ironia

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zadaniowo (II)

Ćwiczenie 2.1
Przeczytaj poniższy fragment wywiadu, a następnie streść poglądy Jerzego Bralczyka na temat
języka współczesnej polityki. Co to jest „język polityczny”?
„Słowo polityczny znaczyło kiedyś tyle, co grzeczny. Zatem język polityczny, choć nie
pamiętam takiego połączenia, musiało oznaczać: język grzeczny, uprzejmy. A zatem polityk to
jest osoba grzeczna i uprzejma? Niekoniecznie, choć tak powinno być. Polityczny to
oczywiście przymiotnik. Rzeczownik polityka oznaczał grzeczność, reguły grzeczności i tym
podobne. Obserwować z kimś politykę znaczyło tyle, co: przestrzegać zasad grzeczności,
savoir-vivre’u. Dziś, kiedy mówimy o języku politycznym, myślimy o języku, który służy do
wyrażania treści politycznych. Porozmawiajmy o tym nowszym znaczeniu. Czy powstało coś
takiego jak język polityczny? Raczej można mówić o języku polityki. Co to znaczy? To język
charakterystyczny dla pewnej sfery zawodowej, tak jak język garncarzy czy informatyków. […]
Politycy mówią inaczej niż zwykły Kowalski? Tak, charakterystyczny dla polityków jest pewien
rodzaj konwencjonalności. Mówienie w celach politycznych najczęściej charakteryzuje się
przemyślanym brakiem spontaniczności. Dlaczego?! Bo większość takich wystąpień to
działania w celu wykreowania swojego wizerunku. Z tego powodu politycy nie mogą sobie
pozwolić na spontaniczność, muszą mówić zgodnie z pewnym założonym planem. […] Politycy
upraszczają do granic możliwości przedstawiane sprawy? Nie. […] Politycy prezentują nam
pewne schematy, mity lub, jak ktoś woli, opowieści, do których są przyzwyczajeni. Takie
historie mają całe grupy lub nawet pokolenia – można na przykład mówić o opowieści
Solidarności, a nawet o paru opowieściach. Jakie są w tej chwili główne opowieści na naszej
scenie politycznej? Jest ich kilka. Wyobraźmy sobie opowieść PiS-owca o Okrągłym Stole i już
mamy pewien wzorzec. Przedstawiciel Czwartej RP będzie podobnie interpretował całą
złożoną historię Okrągłego Stołu – jako pewien zgniły kompromis między „czerwonymi”
a częścią opozycji. Inną narracją jest opowieść SLD-dowca o PRL – czyli opowieść o dobrym
systemie, który dbał o jednostkę – z minimalizowaniem jego wad. Ale to są wyjątkowo proste
wizje świata. Bo dzisiaj coraz rzadziej mamy do czynienia z dyskusją publiczno-polityczną,
a coraz częściej z prezentacją stanowiska. Można przewidzieć, kto i co powie. Dzięki temu
możemy sprawdzać, do jakiego stopnia nasze wyobrażenie o narracjach jest zasadne. I wszyscy
politycy są aż tak przewidywalni? Czasem pojawiają się osoby specyﬁczne, które wiedzą, że
mogą zaistnieć przez rodzaj szokowania czy kontrowersyjność swojej wypowiedzi. Tę sztukę
posiedli m.in. Janusz Palikot, Joanna Senyszyn czy Jacek Kurski. To są ludzie, którzy w sposób
specyﬁczny, bardziej wyrazisty starają się zaistnieć. Można powiedzieć, że na różnych etapach
były to różne próby – pewną swoistość prezentował premier Pawlak. To osoba dość rzadko
postrzegana jako dobry mówca, choć ostatnio mówi bardzo poprawnie i trafnie, a od zawsze
prezentuje pewien rodzaj dowcipu atrakcyjnego intelektualnie. Są mówcy, którzy zaczynają
istnieć w sposób charakterystyczny, szokując. Czy rzeczywiście ich wizerunek będzie
przekładany na atrakcyjność w wyborach – trudno powiedzieć.”

Ćwiczenie 2.2
Józef Piłsudski to polityk, który słynął zarówno z wypowiedzi pełnych patosu i życzliwości
w stosunku do odbiorców (przykładem mogą być przemówienia kierowane do żołnierzy), jak
i tekstów obelżywych (są to m.in. wypowiedzi na łamach prasy czy na forum parlamentu).
Przeczytajcie poniższe fragmenty i potraktujcie je jako pretekst do dyskusji na temat agresji
w języku polityki.

“

Józef Piłsudski

Wydałem wojnę szujom, łajdakom, mordercom i złodziejom i w walce
tej nie ulegnę.
Józef Piłsudski, „Przemówienie do przedstawicieli stronnictw sejmowych” 29 V 1926.

“

Życie jest zanadto ogólnikowym pojęciem i tyczyć się może nie tylko
życia posłów, ale i osłów – że strawestuję mistrza Słowackiego, który
w ten właśnie sposób rymował, panów posłów do osłów
przyrównując.
„Gazeta Polska” 19 X 1930.

“
“

Toż można zebrać łotrów, bo jest ich dużo w sejmie, jakąś setkę –
i mówić, że to sejm.
„Gazeta Polska” 27 VIII 1930.

Nie ma paskudniejszej rzeczy w państwie, jak zdemoralizowana banda
byłych posłów, zdeklasowanych jakichś klaczy czy marnych
wałachów, którzy krzyczą: pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy.
„Gazeta Polska” 7 IX 1930.

Ćwiczenie 3.1
Obejrzyj fragment przemówienia parlamentarnego i przeczytaj stenogramy z sesji
Zgromadzenia Narodowego z 4 czerwca 2014 roku. Spróbuj odpowiedzieć na pytania:
Jakie formy rytualne charakterystyczne dla przemówień znajdziesz w powitaniach
sejmowych? Czym się różnią te formy adresatywne od języka propagandy politycznej
sprzed 1989 roku?
Jakie metafory charakterystyczne dla języka polityki odnajdziesz w przemówieniach
parlamentu?
Jaką funkcję mają w stenogramach sejmowych didaskalia „Głos z sali” i „Wesołość na
sali”?
Znajdź przykłady polemiki odwołującej się do argumentów racjonalnych i emocjonalnych.
Opisz zawarte w nich środki funkcji perswazyjnej.

Ćwiczenie 3.2
Cechą charakterystyczną języka polityki jest m.in. duża liczba metafor potocznych, które
bardzo ważne i trudne zjawiska tłumaczą za pomocą następujących schematów:
POLITYKA to TEATR
POLITYKA to WALKA
POLITYKA to CHOROBA
POLITYKA to SPORT
Spróbuj, z prasy, którą czytasz, wynotować tutaj lub w zeszycie nagłówki ilustrujące te
schematy myślowe. Jaka mogłaby być ich interpretacja?

Uzupełnij

Ćwiczenie 3.3
Według Ireny Kamińskiej-Szmaj – lingwistki opisującej współczesny język polityki – jedną
z cech komunikacji propagandowej XX wieku była duża liczba strategii walki na słowa między
politykami i par ami politycznymi, w których pojawiają się nie zawsze etyczne, bo obraźliwe,
środki wypowiedzi. Nazywa się je inwektywami. Spróbuj odnaleźć w znanych ci źródłach
przykłady takich zachowań komunikacyjnych i uzasadnij, czemu one służą i w jaki sposób
naruszają przyjęte ogólnie normy zachowań językowych.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3.4
Cechą współczesnego języka polityki, a więc wypowiedzi o polityce w warunkach wolności
słowa i systemu demokratycznego, jest to, że ugrupowania polityczne mają swoje słowa
kluczowe, hasła i wyobrażenia ideologiczne, które nazywa się metaforycznie słowami
sztandarowymi. Spróbuj narysować mapę współczesnych ugrupowań politycznych i nanieś
najważniejsze słowa klucze charakterystyczne dla tych ugrupowań.
Ćwiczenie 3.5
Ćwiczenie 3.6
Wskaż różnice między współczesnym językiem polityki a językiem propagandy politycznej
sprzed 1989 roku (tzw. nowomową).
nowomowa
komunikat jednej par i

współczesny język polityki

liczne kampanie wyborcze
z wieloma słowami kluczami
różnych podmiotów
zaangażowanych w politykę
słowa o jednolitych znaczeniach
wielogłosowa komunikacja
elementy polemiki politycznej,
w tym strategie walki na słowa
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O języku tekstów popularnonaukowych

domena publiczna

Popularyzacja nauki to wszystkie działania polegające na uprzystępnianiu wyników prac
naukowych szerokiemu gronu odbiorców. Najbardziej znaną formą popularyzacji wiedzy są
książki i czasopisma popularnonaukowe. Przedsięwzięcia te charakterystyczne są też dla
mediów i rozmaitych placówek, takich jak muzea, ogrody zoologiczne, biblioteki. Coraz
większą popularnością cieszą się ponadto festiwale i centra nauki.
Już wiesz
Sporządź listę publikacji popularnonaukowych oraz form popularyzacji nauki
wykorzystywanych przez ciebie do tej pory. Uwzględnij prasę, publikacje książkowe,
audycje radiowe, kanały i programy telewizyjne, portale internetowe. Nie zapomnij
o udziale w konkursach, olimpiadach, warsztatach, odczytach, wykładach, wizytach
w centrach nauki, planetariach, muzeach, parkach paleontologicznych itp. Z których
form korzystasz regularnie, a z których – tylko okazjonalnie? Które z nich możesz polecić
znajomym? Uargumentuj swój wybór.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Tekst popularnonaukowy
Teksty popularnonaukowe są jedną z odmian stylu naukowego, obok odmiany
teoretycznonaukowej, praktycznonaukowej i dydaktycznej. Ich nadawcą jest fachowiec
w jakiejś dziedzinie, np. ﬁzyki, językoznawstwa, medycyny, prawa, czyli najczęściej
naukowiec‐popularyzator lub dziennikarz naukowy, a odbiorcą – zwykle niespecjalista,
a więc osoba z niewielkimi doświadczeniami naukowymi w danej dziedzinie (lub
całkowicie bez nich), a z różnych powodów pragnąca pogłębić lub uporządkować swoją
wiedzę na wybrany temat. Odmiana popularnonaukowa zawiera elementy
charakterystyczne zarówno dla stylu naukowego, jak i publicystycznego, artystycznego,
a nawet potocznego. Celem tych zabiegów jest wpływanie na wyobraźnię odbiorcy i – co się
z tym wiąże – jego intelekt. Wszelkie środki typowe więc dla stylu publicystycznego,
artystycznego i potocznego, takie jak metafory, frazeologia czy słownictwo ekspresywne,
sprzyjają przyswojeniu wiedzy. Teksty popularnonaukowe możemy zatem określić jako
pomost łączący profesjonalną komunikację naukowców z codziennymi sposobami dzielenia
się wiedzą. Teksty popularnonaukowe powinny odznaczać się rzetelnością i atrakcyjnością.
Ważne jest też, żeby nadawca dostosował komunikat do odbiorcy, którym może być grupa
osób zróżnicowana pod względem wieku, wykształcenia i poziomu intelektualnego.
Popularyzacja nauki odbywa się różnymi kanałami komunikacyjnymi. Wiąże się bowiem
z działaniami w prasie (zarówno w specjalistycznej, jak i w skierowanej do szerszego grona
odbiorców, np. w tygodnikach opinii, ogólnopolskich i regionalnych dziennikach), radiu
(m.in. Radio TOK FM czy stacje lokalne), internecie, telewizji (w polskojęzycznych wersjach
zachodnich kanałów tematycznych, takich jak Animal Planet, Discovery Science, ale też
w kanale Telewizji Polskiej – TVP Historia; warto tu również wymienić programy, w których
łączy się upowszechnianie wiedzy z rozrywką, czyli teleturnieje, np. „Jeden z dziesięciu”
w TVP2). Najczęstszymi zaś formami przekazu popularnonaukowego są: słowo mówione
(wykłady, odczyty, pogadanki), słowo pisane (książki i czasopisma) oraz prezentacje
i propozycje zdobywania wiedzy przez działanie (warsztaty, pokazy doświadczeń,
konkursy, wizyty w muzeum). Tę ostatnią formę wykorzystują liczne festiwale nauki oraz
różne instytucje, jak np. Centrum Nauki Kopernik, działające w Warszawie. Do gatunków
popularnonaukowych można zaliczyć pogadankę, artykuł popularnonaukowy, komentarze
naukowców publikowane w radiu czy telewizji, odpowiedzi na pytania w poradni
językowej, broszury medyczne, niektóre eseje.
Ważne!
Najważniejsze cechy tekstów popularnonaukowych:
1. Atrakcyjność osiągana dzięki eksponowaniu ciekawych, aktualnych i przydatnych
w życiu codziennym treści oraz nadawaniu zachęcających tytułów.
2. Używanie słów potocznych, frazeologii charakterystycznej dla swobodnego
komunikowania się oraz metaforyki, która często zastępuje terminologię.

3. Ekspresywizm ujawniający się w zaangażowaniu autora, w posługiwaniu się
słownictwem potocznym i emocjonalnym.
4. Subiektywizm przejawiający sie w używaniu czasowników w 1 os. l. pojedynczej,
a także w wyrażaniu przez nadawcę opinii i w wartościowaniu (czyli ocenianiu)
omawianych zjawisk.
5. Obrazowość, a więc wzbogacanie tekstu o elementy wizualne.
6. Przystępność polegająca na ograniczeniu intelektualizacji wypowiedzi. Ważne są
zatem jasność, czytelność i zrozumiałość tekstu dla szerszego grona odbiorców.

Zadaniowo (I)
Ćwiczenie 1.1
Jaką zasadą ortograﬁczną uzasadnisz łączną pisownię przymiotnika popularnonaukowy? Podaj
5 innych wyrazów, które podlegają tej samej zasadzie.
Ćwiczenie 1.2

Ćwiczenie 1.3
Podaj zabiegi językowe (stylistyczne) przyciągające uwagę odbiorców, które zostały
zastosowane w podanych tytułach (nadtytułach, podtytułach) artykułów
popularnonaukowych. Dopasuj tytuły do nazwy środka językowego.
RYM
„Solenie na życzenie”

PARADOKS

„Światełko w tunelu, czyli
kwantowy wymiar
bezpieczeństwa informacji”
„Amerykańskie korporacje toną
w rzece pieniędzy”
„Trudne życie na orbicie”

METAFORA/FRAZEOLOGIZM

„Jeśli na Księżycu jest woda – to
jesteśmy w domu”
„Życie w meteorycie”
„Przyszłość bez przyszłości”
„Ziemia jest dzieckiem czasu”
„Mieć kota na punkcie kota”
„Niezdrowe relacje lekarz –
pacjent”
„Znany nieznany”
„Zaćmienie, które olśniło
Kopernika”
„Analogi insuliny cukrzykom na
osłodę”
„Morze bez wody”
„Wyniki z suﬁtu”
„Uwaga nadwaga”
„Rentgenem w gangrenę”
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Ćwiczenie 1.4
Omów zalety tytułów artykułów popularnonaukowych pochodzących z „Polityki” i „Świata
Nauki”.
„Co się kryje w ludzkiej głowie?”;
„Dlaczego Polacy najczęściej umierają na serce?”;
„Mózg to wielki specjalista”;
„Skąd korzenie wiedzą, w którą stronę rosnąć?”;
„Dlaczego ćmy lecą do światła?”.

Ćwiczenie 1.5
Do jakich tekstów nawiązują poniższe
a) tytuły artykułów popularnonaukowych zamieszczanych w prasie:
„Gang wulkana”;
„O dwóch takich, którzy tworzą mapę myśli”;
b) tytuły laboratoriów i warsztatów oferowanych w Centrum Nauki Kopernik:
„Hej, bystra woda”;
„Szybkie i wściekłe reakcje”;
„Do serca przytul bit”;
„Nierówno pod kopułą”;
„Szósty zmysł”,
„Świat się śmieje”;
„Tajemniczy ogród”;
„Ziemia obiecana”;
„Śpiewać każdy może? Każdy powinien”.
Ćwiczenie 1.6
Wybierz dowolne czasopismo popularnonaukowe. Wypisz z niego wszystkie tytuły, które
przyjmują formę pytań. Jaki procent wszystkich tytułów w analizowanym przez ciebie
czasopiśmie stanowią tytuły w formie pytań?

Ćwiczenie 1.7
Uruchom wyobraźnię. Co jest, twoim zdaniem, przedmiotem artykułów opatrzonych
poniższymi tytułami? Zasadność swoich przypuszczeń możesz potwierdzić, sprawdzając
rzeczywisty temat artykułów w archiwum „Polityki”.
„Dokąd zabiera nas nos”;
„Wiki wymiata”;
„Szukanie guza”;
„Na szkliwie malowane”;
„Trucizna z kapelusza”;
„Koniec króla?”.
Ćwiczenie 1.8
Ćwiczenie 1.9
W poniższych fragmentach tekstów popularnonaukowych zaznacz wyrazy użyte w znaczeniu
przenośnym.
Płynąc przez rozgałęziający się rurociąg dużych i małych przewodów, czyli układ krążenia,
krew dostarcza składniki odżywcze, tlen i inne substancje do komórek ciała. Stamtąd zabiera
śmieci – dwutlenek węgla i inne odpady.
(„Odkryj swoje ciało”, Warszawa 2010)
Chęć odkrycia złóż złota była głównym motorem wypraw w XV i XVI wieku.
(Ch. Lazier, Przyroda. Niezwykłe zjawiska, Ożarów Mazowiecki 2013, s. 62)
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.10
W poniższych fragmentach tekstów popularnonaukowych wskaż metafory.
„W grudniu 1972 r. powróciła na Ziemię ostatnia z sześciu załóg, które dotarły na Księżyc
w ramach projektu Apollo. (...) Wprawdzie w latach 1973–76 odwiedziły go trzy sondy
radzieckie i jedna amerykańska, ale było to już tylko słabe echo wielkich bitew, jakie USA
i ZSRR stoczyły w poprzednim 10-leciu na kosmicznym froncie zimnej wojny. Amerykanie
wznowili badania po przeszło 20-letniej przerwie; Związek Radziecki – nigdy. Jego sukcesorka,
Rosja, dopiero teraz przygotowuje łazik, który ma polecieć na Srebrny Glob w 2014 r.”
„Ziemia jest w tarapatach. Fizyk John Baez chce do ratowania jej klimatu użyć tajemniczej
teorii matematycznej rodem z przedwojennego Lwowa.”
„Na Krym, opanowany przez Tatarów, apetyt miały różne mocarstwa, ale to carowie okazali się
najbardziej przebiegli. Napisali scenariusz przejmowania półwyspu.”

Krym na mapie administracyjnej Ukrainy
domena publiczna

„W wilgotnym lesie południowej Afryki samiec wielkiego wija śpiewa samicy, by ją… rozwinąć.
Ten niezwykły popis muzyczny zapewnia zdobycie wybranki, chociaż oboje są głusi jak pień.”

Ćwiczenie 1.11

Widok ogólny na Peñón de Vélez de la Gomera, La Isleta i łachę łączacą je z Marokiem
domena publiczna

Ćwiczenie 1.12
W podanych fragmentach wskaż przejawy potoczności i ekspresywności.
{#Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki}, na niebie pojawia się {wielobarwny łuk złożony
z kilku barw}: czerwonej, pomarańczowej, żółtej, zielonej, niebieskiej i ﬁoletowej.
(Ch. Lazier, Przyroda. Niezwykłe zjawiska, Ożarów Mazowiecki 2013, s. 14)
Same w sobie nie mają większego znaczenia, ważne jest {morze} wokół. Mowa o {#maleńkich}
wysepkach i ledwie wystających z oceanu {#skałkach}, które są {przyczyną} niejednej
międzynarodowej {#kłótni}.
A. Hołdys, Bezcenne skrawki lądów, h p://www.wiz.pl/8,320.html
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zadaniowo (II)

Ćwiczenie 2.1
W podanych fragmentach wskaż cechy stylu popularnonaukowego.
„Choć zostanie to zapewne oprotestowane przez czujnych rygorystów, można powiedzieć, że
ﬁzycy kwantowi i biolodzy należą do dwóch, nierzadko nieco lekceważących swe
kompetencje, drużyn. Członkowie tej pierwszej dochodzą do perfekcji w opisie rzeczy
najmniejszych – elektronów, atomów, jonów czy cząsteczek. Budują wyraﬁnowane modele
matematyczne zjawisk i układów. Z tym że te układy niewiele mają wspólnego ze światem
realnym, bo są nieskomplikowane i odizolowane od wpływów otoczenia. Inaczej jest
w drużynie biologów. Tu rzeczywistość przyjmuje się z dobrodziejstwem inwentarza, czyli taką,
jaką ona zazwyczaj jest – chaotyczną i nieprzejrzystą. Biolodzy opisują ją w sposób może mniej
głęboki niż ﬁzycy, ale za to znacznie bliższy życiu, które jest, najkrócej rzecz ujmując, ciepłe
i wilgotne.”
„Już pod koniec stycznia 1793 r. wojska pruskie zaczęły zajmować Wielkopolskę na podstawie,
wtedy jeszcze tajnego, porozumienia z Rosjanami. Rządzący wówczas Rzeczpospolitą
przywódcy konfederacji targowickiej byli kompletnie zaskoczeni. (Konfederację zawiązali
liderzy obozu magnackiego pod hasłami obrony zagrożonej wolności, przeciwko reformom
Konstytucji 3 maja). Początkowo myśleli wręcz o oporze: ogłosili oﬁcjalny protest, a nawet
pospolite ruszenie. Rosyjscy dyplomaci i generałowie, dowodzący stacjonującą w Polsce od
poprzedniego roku armią, szybko wybili im to jednak z głowy, a ich oddziały lojalnie wycofały
się z przyznanego Prusakom w styczniu terytorium, sięgającego aż po Płock, Łęczycę, Piotrków
Trybunalski i Częstochowę (ta ostatnia z rozkazu konfederacji była nawet broniona). Liczono
na interwencję Anglii, co angielski dyplomata skwitował cierpko: „Polskę można by uznać za
kraj leżący na Księżycu”.”
„Dramatyczne doniesienia z Afryki – jak podaje BBC, liczba zamieszkujących Afrykę Zachodnią
lwów zmniejszyła się do zaledwie 400 sztuk. Zliczyła je niezależna organizacja ekologiczna
Panthera. Zdaniem jej ekspertów, ta liczba wskazuje, że gatunek lwa zachodnioafrykańskiego
znajduje się na granicy wymarcia. Do niedawna osobniki tego gatunku żyły na 21 różnych
obszarach kontynentu, dziś mieszkają w zaledwie 3–4, m.in. w Senegalu, Nigerii, Burkina Faso
i Nigrze. To tylko jeden procent całego obszaru zamieszkiwanego niegdyś przez te piękne
zwierzęta – alarmują naukowcy. Winę za to ponosi człowiek, który odbiera lwom ich naturalne
siedliska, zamieniając je w tereny rolnicze i przemysłowe. A lwy zachodnioafrykańskie są
unikatowe – ich geny różnią się od genów innych lwów, nie ma ich też w ogrodach
zoologicznych. Jeżeli te 400 osobników zginie, gatunek zniknie bezpowrotnie. A bez lwów
Afryka już przecież nie będzie taka sama.”

Lew
domena publiczna

„Jak karnawał sprzed wieków wyglądał od strony kulinarnej? Nie ma wielu źródeł
dokumentujących specjalne karnawałowe potrawy, bo i wbrew współczesnym wyobrażeniom
nie był to nigdy czas kuchni wykwintnej – raczej skupiano się na tym, żeby jedzenia było dużo.
Bardzo dużo. Oczywiście im bogatszy dom, tym większe pole do popisu dla fantazji kucharzy,
ale i tak w karnawale krążyła ona zazwyczaj wokół dań ciężkich i tłustych. Tworzono potrawy
proste w przygotowaniu i łatwe do przełknięcia. Jedną z interpretacji pochodzenia słowa
karnawał jest jego możliwe łacińskie odwołanie do mięsa (łac. carnis), którego spożycie
wyraźnie wtedy rosło. Każda szanująca się karnawałowa potrawa zawierała mięsny
pierwiastek, nawet pączki i faworki.”
„Bezchmurne niebo, ciepło, kwitnące kwiaty i zieleniące się drzewa. Prawdziwy raj. Tak było
w kwietniu tego roku. Ale te wiosenne dni okazały się wspaniałe nie tylko za sprawą
wyjątkowo sprzyjającej aury: nad naszymi głowami nie brzęczały jeszcze chmary kąsających
owadów. Te stworzenia rok w rok psują nam każdy wypad na łono natury. Gdy w maju robi się
cieplej, atak przypuszczają malutkie gryzące meszki, do których szybko dołączają zastępy
komarów. I tak jesteśmy nękani do jesieni.”

Komar
domena publiczna

Uzupełnij

Ćwiczenie 2.2
Oto początek 2 artykułów popularnonaukowych. Jakie cechy tych wypowiedzi przesądzają
o zakwaliﬁkowaniu ich do stylu popularnonaukowego? Jaki styl wypowiedzi przypominają te
fragmenty? Uzasadnij swoją wypowiedź.
„Jest wiosna 1535 roku. Z Panamy wypływa brygantyna z biskupem Thomasem de Berlangą na
pokładzie, który na polecenie dworu w Madrycie ma popłynąć do Peru i pogodzić
zwaśnionych architektów podboju państwa Inków – Francesca Pizarra i Diego de Almagro.
Statek już prawie dopływa do portu w Peru, już widać nabrzeże, gdy nagle nastaje kompletna
morska cisza i brygantyna biskupa zatrzymuje się. Po chwili, zdumiony biskup i jego załoga
zauważają, że statek nie tylko nie dopływa do brzegu, ale szybko się od niego oddala. Wkrótce
już brzegu nie widać – jakaś tajemnicza siła pociąga brygantynę z powrotem, na pełne morze.
To tzw. Prąd Humboldta, czyli wartki, zimny prąd peruwiański, opływający część wschodniego
wybrzeża Ameryki Południowej. Berlanga jest już daleko, na oceanie, już zaczyna mu brakować
wody i pożywienia, gdy nagle na horyzoncie ukazuje się ląd. I w taki sposób, przez przypadek,
biskup z Panamy, który o geograﬁi miał raczej blade pojęcie, dokonał jednego z ważniejszych
odkryć geograﬁcznych – odkrył Wyspy Galapagos. Odkrył na nich także niezwykłe życie.
Niespotykane nigdzie indziej, endemiczne stworzenia. Na przykład żółwie słoniowe, od
których pochodzi dzisiejsza nazwa archipelagu.”
„Było to 300 lat temu. Pewien mieszkaniec Resiny, niewielkiej wówczas mieściny nieopodal
Neapolu, postanowił wykopać studnię. Niemałe musiało być jego zdziwienie, gdy w kubełku
z urobkiem z dna kilkunastometrowej dziury pojawiły się alabastrowe ﬁgurki oraz fragmenty
marmurowych płyt i rzeźb. Wkrótce znaleziskami zainteresował się francuski książę Elbeuf
(Emmanuel Maurycy lotaryński), który rozpoczął systematyczne poszukiwania. Tak światło
dzienne ujrzały zabytki Herkulanum. Ćwierć wieku później król Sycylii Karol III zlecił
prowadzenie prac wykopaliskowych w miejscach, gdzie przeszło półtora tysiąca lat wcześniej
rozkwitały starożytne miasta – Herkulanum i Pompeje. Do ludzkiej świadomości dotarła
wiedza o tym, do czego zdolne są wulkany. I to nie za sprawą lawy, która zawsze budzi,
niesłusznie, największą grozę, lecz popiołów.”

Ćwiczenie 2.3
Za pośrednictwem strony II Programu Polskiego Radia wysłuchaj rozmowy prowadzonej przez
Hannę Marię Gizę z dr. Piotrem Szlantą, poświęconej Elżbiecie von Wi elsbach. Wykonaj
poniższe polecenia:
używając 300-400 słów, scharakteryzuj bohaterkę audycji, czyli cesarzową Sisi;
opowiedz jedną z anegdot usłyszanych w audycji.
Ćwiczenie 2.4
Wybierz jeden artykuł z dowolnego czasopisma specjalistycznego (np. „Mówią Wieki”, „Świat
Nauki”) i jeden zamieszczony w którymś z tygodników opinii (np. „Polityka”, „Wprost”) lub
w dzienniku („Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”). Wykonaj poniższe polecenia.
W obu artykułach wskaż cechy charakterystyczne dla stylu popularnonaukowego.
Porównaj liczbę i charakter tych cech.
Ćwiczenie 2.5
Przeczytaj, a następnie streść (używając maksymalnie 150 słów) jeden 2–3-stronicowy artykuł
popularnonaukowy, zamieszczony w wybranym przez ciebie czasopiśmie.
Ćwiczenie 2.6
Wybierz dowolny tekst naukowy z dziedziny, która cię interesuje i na której temat masz dużą
wiedzę. Streść ten tekst w taki sposób, by reprezentował on styl popularnonaukowy

Ćwiczenie 2.7
Wybierz dowolny artykuł popularnonaukowy. Określ, które z poniższych technik wizualnych
zostały w nim zastosowane. Wybierz spośród podanych:
wykres,
tabela,
zdjęcie,
ilustracja,
graﬁczne wyróżnienie tekstu (pogrubienie, podkreślenie, zwiększenie czcionki,
rozstrzelony druk),
tekst w ramce,
wypunktowanie najważniejszych myśli.
Ćwiczenie 2.8
Przygotuj materiał wizualny do jednego z tekstów zaprezentowanych w ćwiczeniu 1.8.
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