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Epoka literacka

Filozofia
Ten powszechnie używany termin pochodzi z greki i dosłow-
nie znaczy tyle co „umiłowanie, pragnienie mądrości”. 
Platon w swoich dialogach pisze, że Sokrates tłumaczył tę po-
stawę tak: „pragnie się tego, czego się nie ma, nie można prze-
cież czegoś chcieć, kiedy się już to ma – skoro więc filozof 
pragnie mądrości, to nie może być mądry”. 
Istotą filozofii jest więc właśnie zdanie sobie sprawy z tego, że 
nic się nie wie, że poznanie świata wymaga bardzo wiele trudu.

Początki: filozofowie przyrody

Do wyjaśnienia podstawowych zagadnień natury przestała wystarczać świadomość mitologiczna. 
Człowiek zaczął więc poszukiwać innych dróg rozumowania. Pierwsze pytanie filozofii wiązało 
się z tak zwanym poszukiwaniem arche, czyli początku – elementu, który zapoczątkowuje kolejne 
zdarzenia. Brzmiało zaś ono następująco: 
Z czego i jak powstał świat? 

A oto, jak odpowiadali na nie pierwsi – zwani filozofami przyrody (natury) albo materialistami  
– „zawodowi” myśliciele.

Tales z Miletu, 
znany nam także z lekcji matematyki, doszedł do wniosku, że skoro dostęp do wody to 
warunek konieczny istnienia wszelkich form życia, sama zaś woda może przekształcać się 
w gaz (para) i ciało stałe (lód) – to niewątpliwie woda właśnie jest początkiem i zasadą 
wszechrzeczy, prasubstancją, z której wszystko powstało.

Anaksymander z Miletu, 
uczeń Talesa, uznał, że arche to nie jakiś konkretny żywioł, tylko nieokreślona materia, po-
zbawiona cech – apejron. Z niego to wyłoniły się następnie rozmaite przeciwieństwa – jak 
ciepło i zimno, które są zasadą świata.

Heraklit z Efezu 
za arche uznał ogień, którego różnymi postaciami są trzy pozostałe żywioły (powietrze, woda 
i ziemia). Świat natomiast cechuje się dlań ciągłą zmiennością – wszystko płynie, „panta rhei”. 
Jego filozofię ciągłego ruchu i zmiany odzwierciedlają słowa: „Nie da się dwa razy wejść do tej 
samej rzeki”. Tylko podstawowy składnik świata – ogień – jest stały, trwa wiecznie. Za pomocą 
rozumu można, wedle Heraklita, poznać tę ukrytą harmonię. Zmysły są natomiast zawodne. 

Anaksymenes z Miletu 
Prasubstancją dającą życie jest powietrze! Dusza ludzka jest powietrzem i płaska Ziemia 
wisi w powietrzu. Z powietrza wzięły się ogień i woda, a nawet bogowie.

Ksenofanes 
A właśnie, że początkiem wszystkiego jest ziemia! Skąd bierze się i wyrasta życie? Z zie-
mi. Dokąd wraca? Do ziemi. Ksenofanes – żył na przełomie VI i V wieku.

Filozofia

Arche

To początek, przyczyna, pierwsza 
zasada rządząca światem – mate-
ria, z której powstał i dzięki której 
nadal istnieje. Arche to główny 
cel poszukiwań pierwszych „za-
wodowych” myślicieli, jońskich fi-
lozofów przyrody.

Materialiści greccy – „filozofo-
wie natury” – to „ojcowie filozo-
fii”, a pośrednio – całej współcze-
snej humanistyki. Poszukiwacze 
arche – czyli prapoczątku świata. 

Działali w VII i VI w. p.n.e.  
To pierwsi ludzie w historii kultu-
ry, którzy do odpowiedzi na naj-
bardziej zasadnicze pytania po-
stanowili użyć metod naukowych 
– a także – własnego rozumu. 

Ponieważ pierwsi filozofowie zaj-
mowali się głównie naturą i wszy-
scy pochodzili z Jonii, określe-
ni zostali mianem jońskich filozo-
fów przyrody (natury); ponieważ 
początku świata szukali w sferze 
materii, okreś la się ich także jako 
materialistów.

Platon

Szkoły filozoficzne

W antyku było ich niemało.  
Zapamiętajmy kilka najważniej-
szych nazw. 

• Pierwsi byli sofiś ci – „nauczy-
ciele mądrości” – zwolennicy re-
latywizmu (względności wartości) 
poznawczego i moralnego. Zajmo-
wali się przede wszystkim sztuką 
dyskusji – ćwiczyli udowadnianie 
dowolnych racji. W związku z tym 
zażarcie zwalczał ich Sokrates. 

• Warto wiedzieć coś niecoś 
o stoikach – dążących do umia-
ru, stanu wewnętrznej równowagi 
określanego mianem apatheia. 

• Nie zapominajmy też o epiku-
rejczykach – wyznawcach za-
sady przyjemności jako drogi do 
szczęś cia.
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Szkoły filozoficzne

Wykształciło się ich w Grecji, a dokładniej w Atenach V i IV wieku p.n.e., dużo. W tym wypad-
ku szkoła to nie budynek, nie instytucja, tylko ciąg filozofów – mistrzów i uczniów, którzy kolejno 
rozwijali zasadniczą myśl założyciela szkoły. Oto najważniejsze z nich.

Związek Pitagorejski

To nie tylko szkoła filozoficzna, ale także bractwo religijne. Założone już w VI wieku p.n.e. przez, 
znanego nam zresztą ze szkoły, Pitagorasa (ok. 580-500 r. p.n.e), żywotnie zainteresowanego ma-
tematyką. Pitagorejczycy starali się o doskonałość duchową, stosując medytacje i rozmaite prak-
tyki; byli wegetarianami. Szukali w świecie matematycznej i muzycznej harmonii, której istnienie 
starali się udowodnić naukowo. Wierzyli w wędrówkę dusz – metempsychozę.

Sofiści

Znamy ich głównie jako wędrownych nauczycieli wymowy. Ich działalność zbiega się w czasie z dzia-
łalnością Sokratesa i Platona. W związku z tym istotną kartą w dziejach filozofii jest spór pomiędzy 
tymi dwoma myślicielami a sofistami. Sofiści bowiem zakładali całkowity relatywizm, czyli względ-
ność prawdy. Twierdzili, że nie można przekonać się o tym, czy jakiś sąd jest prawdziwy. O jego 
wartości stanowi tylko to, jak jest uargumentowany. Dlatego ich działalność ograniczała się do na-
uczania retoryki – sztuki umiejętnego przekonywania o słuszności różnych sądów. Ważne było to, 
co się podoba większości i może przynieść korzyść. W swoich wywodach retorycznych tworzyli 
bardzo pomysłowe, a zarazem najbardziej niesamowite konstrukcje myślowe. W toczonych przez 
nich walkach na słowa nie liczyła się prawda. Chodziło tylko o przekonanie przeciwnika, zachwy-
cenie tłumów kwiecistą wymową. Nie uznawali prawd absolutnych, wartości uważali za względne, 
zależne od tego, kto je tworzy. Do najwybitniejszych sofistów należeli: Protagoras z Abdery, Gor-
giasz z Leontinoj i Prodikos z Keos.

Uwaga! Koncepcja sofistów stała się natchnieniem dla Fryderyka Nietzschego, twórcy teorii nad-
człowieka, czyli istoty doskonałej, dzięki swojej sile mogącej ustanawiać prawa powszechne.

Cynicy

Za swym mistrzem, Antystenesem (444-368 r. p.n.e), uważali, że jedynym dobrem dającym szczę-
ście jest cnota, rozumiana jako pełne panowanie nad sobą. Reszta to dobra pozorne. Odrzucali więc 
system państwowy, konwencje kulturowe, majątek. Mędrzec to dla nich człowiek niezależny od 
owych pozornych dóbr. Do skrajności doprowadził te poglądy sławny Diogenes z Synopy (ten, któ-
ry mieszkał w beczce). Wyrzekł się nawet kubka, uznawszy, że do picia wystarczą dłonie.

Stoicy

Ta koncepcja filozoficzna, stworzona już w Grecji przez Zenona z Kition, znalazła bardzo wie-
lu zwolenników w Rzymie. Jej główne założenia to postulaty umiarkowania i cnoty jako mądro-
ści oraz ideał mędrca, który dzięki kontemplacji filozoficznej wznosi się ponad złe i złudne spra-
wy tego świata.

Stoicy rzymscy zajmowali się głównie etyką. W ich koncepcjach możemy odnaleźć także za-
łożenia doktryny „złotego środka” – kierowania się umiarkowaniem w działaniu i trzeźwością 
w osądzaniu. Mówili, że należy działać zgodnie ze wskazaniami rozumu i nie przywiązywać 
wagi do bogactw i żadnych rzeczy zewnętrznych. Najlepszym stanem, jaki może osiągnąć czło-
wiek, jest dla stoików apétheia (beznamiętność) – spokój ducha. 
Najwybitniejsi stoicy rzymscy to: 

• Lucjusz Anneusz Seneka, Epiktet 
• i, nazywany filozofem na tronie, Marek Aureliusz. 

Rzymski stoicyzm – a ściślej neostoicyzm – oddziałał mocno na myśl renesansu. Wątki stoickie od-
najdziemy na przykład w pieśniach Jana Kochanowskiego.

Stoicyzm – ucieczka od świata

Dla stoików miarą wartości czło-
wieka jest to, czy żyje w zgo-
dzie ze swoim rozumem. To dla 
nich prawdziwa i jedyna cnota. 
W życiu zalecali zachowanie we-
wnętrznej równowagi, spoko-
ju ducha, osiągnięcie stanu bez-
namiętności, określanego jako 
apátheia (od niego pochodzi dzi-
siejsza apatia), czyli owego sto-
ickiego spokoju, polegającego 
na nieuleganiu żadnym skrajnym 
emocjom. 

Sofiści i względność prawdy 

Zadaniem, jakie przed sobą sta-
wiali, było wychowanie świa-
tłych i mądrych obywateli, polity-
ków o wysoko rozwiniętej zdolno-
ści logicznego rozumowania, po-
siadających umiejętność walki 
słownej. Że zaś, jak wiemy, sztu-
ka dyskusji wymaga czasem sto-
sowania nieczystych chwytów, 
sofiści, tak jak dzisiejsi fachowcy 
od psychologii społecznej, uczyli 
manipulowania poglądami, spryt-
nego udowadniania twierdzeń fał-
szywych – techniki takie do dziś 
noszą nazwę sofizmatów. 

Stoicyzm – ucieczka od świata

Ta koncepcja filozoficzna znalazła 
bardzo wielu zwolenników w Rzy-
mie. Jej główne założenia to po-
stulaty umiarkowania i cnoty jako 
mądrości oraz ideał mędrca, któ-
ry dzięki kontemplacji filozoficz-
nej wznosi się ponad złe i złudne 
sprawy tego świata.

Stoicy rzymscy zajmowali się 
głównie etyką. W ich koncep-
cjach możemy odnaleźć tak-
że założenia doktryny „złotego 
środka” – kierowania się umiar-
kowaniem w działaniu i trzeźwo-
ścią w osądzaniu. Mówili, że na-
leży działać zgodnie ze wska-
zaniami rozumu i nie przywią-
zywać wagi do bogactw i żad-
nych rzeczy zewnętrznych. Wąt-
ki stoickie odnajdziemy na przy-
kład w pieśniach Jana Kocha-
nowskiego.

Demiurg
To dla Greków odpowiednik Boga 
Stworzyciela. Demiurg to dosko-
nały konstruktor, który zbudował 
świat.
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Heraklit z Efezu

Idealizm platoński

To określenie podstawowego ele-
mentu doktryny Platona opiera-
jącej się na rozróżnieniu między 
światem rzeczywistym (realnym) 
i abstrakcyjnym światem ideal-
nym. Świat realny ma być zda-
niem filozofa tylko bladym odbi-
ciem idealnego, rzeczywistość 
więc jest tylko namiastką świa-
ta idei.

Etyka

To najbardziej praktyczny dział fi-
lozofii, mówiący o tym, jak nale-
ży postępować, o tym, co jest do-
bre, a co złe. Za ojca etyki uważa 
się Sokratesa.

Epikurejczycy
Nazwa tej szkoły filozoficznej pochodzi od imienia Epikura, filozofa greckiego z przełomu IV i III 
w. p.n.e. Epikureizmem zwykło się nazywać nie cały system filozoficzny Epikura, lecz tylko jego 
koncepcję etyczną. Koncepcję bardzo optymistyczną, bo mówiącą o radości, jaką daje życie, a do-
kładnie życie poświęcone filozofii. Epikur nie wierzył w życie wieczne. Mówił, że wraz ze śmier-
cią przestajemy cokolwiek odczuwać, dlatego nasz strach przed nią jest absurdalny. Nie ma się cze-
go bać, bo kiedy my jesteśmy, nie ma śmierci, a kiedy przychodzi śmierć, nie ma już nas. Dlatego 
należy jak najlepiej wykorzystać życie, które jest nam dane, cieszyć się chwilą, nie trwonić czasu 
na próżne smutki.

Filozofia epikurejska, rozpowszechniona przez Lukrecjusza, zrobiła również karierę w Rzymie. Jej 
echo brzmi w słynnym Horacjańskim zawołaniu „carpe diem”, czyli: chwytaj dzień, żyj chwilą. 
A później w renesansie, choćby w pieś niach biesiadnych Jana Kochanowskiego. Dziś termin epi-
kureizm utożsamia się z dążeniem do nieograniczonego korzys tania z uciech życiowych.

Sokrates i następcy

Oto trzej panowie, których słusznie uważa się za najważniejszych filozofów starożytności grecko-
rzymskiej. Każdy z nich miał jakieś związki z poprzednikiem, każdy też z nim polemizował. W do-
datku każdy z nich założył własną szkołę filozoficzną.

Sokrates (469-399 r. p.n.e.)
Bardzo istotny dla całej późniejszej moralności system etyczny stworzył Sokrates. Nie zostawił po 
sobie żadnych pism, jego poglądy znamy głównie z dialogów Platona. 

• Uważał, że prawdę poznać może jedynie w rozmowie, stawiając trudne pytania. Mówił, że naj-
większą wartością jest cnota (dobro), którą można osiągnąć jedynie dzięki wiedzy etycznej, czy-
li mądrości. Mądrość jest więc dla Sokratesa równoznaczna z dobrem. Uważał, że jeśli człowiek 
jest naprawdę mądry, jest zarazem dobry i nigdy nie będzie czynił źle. 

• Sokrates odrzucał względność zasad etycznych. Twierdził, że jest tylko jedno dobro, jedna mą-
drość, jedna sprawiedliwość. Uważał, że prawdziwą mądrość osiągnąć jest bardzo trudno. 

• Za najwyższe dobro człowieka uważał cnotę moralną. Warunkiem dostatecznym cnoty jest, jego 
zdaniem, wiedza etyczna, a wszelkie zło pochodzi z nieświadomości. 

• O sobie zaś zwykł mawiać: „Wiem, że nic nie wiem” – to istota tzw. niewiedzy sokratejskiej, 
która oznacza gotowość do poszukiwania. 

• Środkiem poznania była, według niego, metoda rozmowy, złożonej z dwóch części. 

• Część pierwsza polegała na zbijaniu  argumentów rozmówcy (metoda elenktyczna). Wiąże się z nią 
tzw. ironia sokratejska: zadając naiwne pytania, doprowadzał do kompromitacji tezę rozmówcy. 

• Część druga polegała na zbudowaniu nowego pojęcia. To metoda majeutyczna, czyli „położ-
nicza”, bo, jak mawiał Sokrates, prawda zawsze jest gdzieś w człowieku, trzeba ją tylko umieć 
wydobyć – pomóc „urodzić”. 

Naraził się przez to arystokracji ateńskiej i został skazany na śmierć przez wypicie trucizny – cykuty.

Platon (427-347 r. p.n.e.)
Przez wiele lat uczeń Sokratesa, przejął od swego mistrza metody filozoficzne i ogólne pojęcia etycz-
ne. Zbudował pierwszy syntetyczny system filozoficzny. 

• Jego koncepcja zakłada istnienie doskonałych idei, których jedynie odbiciem są rzeczy tego świa-
ta. Poznajemy więc tylko nic niewarte „cienie” prawdy. W związku z tym jego system nazywa-
my idealizmem. 

• Platon uważał, że struktura rzeczywistości ma charakter dwoisty. 

• Każda rzecz realna jest, według niego, tylko odbiciem swego odpowiednika w abstrakcyjnym świe-
cie idealnym. To świat idealny jest doskonały. Ten natomiast jest tylko marnym naśladownictwem. 

• Nasze możliwości poznania porównał Platon do sytuacji ludzi uwięzionych na zawsze w jaskini, 
którzy na jej ścianie oglądają cienie tego, co dzieje się na zewnątrz (sławna metafora jaskini). Trzeba 
przyznać, że w takiej sytuacji naprawdę trudno dowiedzieć się czegoś o rzeczywistości świata idei. 

• Według Platona dwoista jest także natura ludzka: materialne ciało więzi niematerialną i nieśmier-
telną duszę, pokrewną światu idei.

Epikureizm 

Epikur i jego naśladowcy uważa-
li, że dostatecznym warunkiem 
szczęścia i największą przyjemno-
ścią jest stan tzw. ataraksji, czyli 
braku cierpień i trosk, a za główne 
źródło cierpienia – przesądy i oba-
wy, takie jak strach przed bogami 
i śmiercią. Należy korzystać z ra-
dości jaką przynosi każdy dzień, 
bo życie jest jedno. Śmierć nie-
sie kres ciała i duszy. Nie znaczy 
to jednak, że trzeba zaspokajać 
wszelkie pragnienia – mamy się 
kierować rozumem. 

Cnota (greckie: arete)

Pojęcie kluczowe dla filozofii So-
kratesa i etyki Platona. 

To pewna trwała dyspozycja czło-
wieka, wskazująca, jak czynić do-
brze. Cnotę można w sobie wy-
pracować – ucząc się, stając się 
mądrym. Dla Sokratesa bowiem 
człowiek naprawdę mądry jest za-
wsze dobry.
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Arystoteles

Zajmował się również filozofią polityczną. W dialogu Państwo stworzył wizję idealnego, jego zda-
niem, systemu społecznego, w którym każdy ma swoją ściśle określoną rolę. Uznał, że rację bytu 
mają tylko trzy grupy społeczne: zarządcy państwa – mędrcy i filozofowie, obrońcy – żołnierze, 
oraz rzemieślnicy. Ostro skrytykował artystów – za to, że tworząc, naśladują jedynie świat realny, 
który przecież sam jest tylko naśladownictwem.

• Platon twierdził, że jedyną drogą prowadzącą do poznania prawdy jest wiedza rozumowa, mądrość 
pozwalająca na wzniesienie się ponad „jaskinię cieni”, którą jest świat ziemski. 

Jeśli chodzi o etykę, sformułował teorię czterech cnót kardynalnych, które porządkują działanie trzech 
części duszy: 
• mądrość steruje częścią rozumną, 
• męstwo – impulsywną, umiarkowanie – pożądliwą. 
• najważniejsza – sprawiedliwość, sprawuje nad nimi ogólną kontrolę.

Pisał sporo, a upodobał sobie formę dialogu filozoficznego. Do najważniejszych jego dialogów należą: 
Uczta, Fajdros, Państwo. W prawie każdym występuje Sokrates, który jest jednak wyrazicielem poglą-
dów Platona. W ten sposób uczeń złożył hołd mistrzowi.

Platon stworzył także pierwszą szkołę filozoficzną, zwaną Akademią. 

Arystoteles (384-322 r. p.n.e.)
Przez dwadzieścia lat był uczniem Platona, po czym rozpoczął samodzielną działalność. 

• Wyłączył logikę z filozofii i uznał ją za podstawowe narzędzie wszelkiej nauki. 

• To przede wszystkim Arystotelesowi zawdzięczamy dzisiejszą podstawową metodę systema-
tyzowania pojęć – czyli klasyfikację. To nic innego jak dzielenie rzeczy na gatunki i podgatun-
ki, porządkowanie ich według wybranych cech wspólnych. Pisząc Poetykę, Arystoteles stworzył 
klasyfikację gatunków literackich. Na tym nie koniec. Arystoteles uporządkował między innymi 
gatunki zwierząt i roślin – ale przede wszystkim gałęzie filozofii, tworząc tym samym podwali-
ny podziału nauk.

• Był niezmiernie wszechstronny. Zajmował się poetyką (teorią literatury), astronomią, fizyką, geogra-
fią,biologią, ekonomią. Jest autorem pierwszej w świecie systematyki roślin. To jemu zawdzięcza-
my myślenie za pomocą ustalonych kategorii, które służą nam do porządkowania wiedzy o świecie.

• W etyce i polityce zalecał umiar – unikanie skrajności, poszukiwanie złotego środka. 

• Koncepcja złotego środka (aurea mediocritas) stała się swego rodzaju mottem całej późniejszej 
kultury antycznej. Stosowali się do niej twórcy pełnej harmonii i umiaru sztuki. Głosił ją rzymski 
poeta Horacy. Miała też istotny wpływ na literaturę i sztukę renesansu. 

• O ile Platon starał się znaleźć uniwersalne, idealne, stojące ponad wszystkim zasady i prawidła, 
o tyle Arystoteles kierował się bardziej indywidualnymi możliwościami jednostki. Platon z ogól-
nych prawd wyciągał sądy o jednostkach. Arystoteles przeciwnie – na podstawie wiedzy o jed-
nostkach tworzył pojęcia ogólne. Arystoteles stworzył fundamenty nauki. .

Najważniejszą dziedziną filozofii była dla niego metafizyka – czyli nauka o bycie. 

• Odrzucił platońską teorię idei, patrząc na świat bardziej realistycznie. Uważał, że idee są dostęp-
ne człowiekowi, że istnieją na ziemi. 

• W przeciwieństwie do Platona, marzyciela i poety, Arystoteles uważał, że istnieją tyl-
ko rzeczy realne i rzeczywiste. Ich natura jest w pewien sposób dwoista, ale nie ma szan-
sy na oddzielenie składników. Tymi składnikami każdej rzeczy są, według niego, mate-
ria i forma – w pewien sposób zbliżona do platońskiej idei. Świat jest jednak tylko jeden. 
Dobrze obrazuje go metafora domu. Jeśli budowniczy przywiezie ci materiały na dom i zrzuci na 
placu – czy będzie to dom, czy kpina? – pyta Arystoteles. Dopiero forma: połączenie elementów 
budowy według projektu da dom… Dlatego forma jest tak ważna. 

Także bardzo dużo pisał. Oprócz dialogów, uporządkowane rozprawy. Jemu zawdzięczamy pierw-
szą w dziejach Poetykę, która na całe pokolenia określiła reguły tworzenia literatury, ustaliła takie 
pojęcia, jak mimesis, katharsis, decorum.

Uwaga! Zarówno Platon, jak i Arystoteles istotnie wpłynęli na całą późniejszą myśl europejską: 
• myśl Platona wpłynęła na świętego Augustyna i Kartezjusza, 
• Arystoteles dzięki świętemu Tomaszowi z Akwinu stał się naczelnym autorytetem filozofii śre-

dniowiecznej. 

Metafizyka

Termin stworzony przez Arystote-
lesa, po grecku dosłownie ozna-
czający coś, co jest po fizyce czy 
poza fizyką. Metafizyka łączy się 
z idealizmem. Zajmuje się takimi 
zagadnieniami, jak istnienie Boga 
czy nieśmiertelnej duszy. Mówi 
o rzeczach niepoznawalnych za 
pomocą zmysłów, wykraczają-
cych poza zwykłe poznanie.

Epistemologia

Dział filozofii zajmujący się pozna-
niem wszelkich rzeczy. Starożytni 
wyznaczyli pierwsze możliwe dro-
gi poznania: 

• poznanie empiryczne – oparte 
na doświadczeniu i zmysłach, 

• oraz poznanie racjonalne – któ-
rego narzędziem jest rozum, nie-
potrzebujący doświadczenia.

Idealizm

Nazwa systemu filozoficznego 
mówiącego o ideach, o rzeczach 
doskonałych, istniejących poza 
światem i niedających się po-
znać. Pierwszy mówił o ideach 
Platon i to on stworzył nazwę dla 
późniejszych idealistycznych sys-
temów filozoficznych.

Materializm

To największy wróg idealizmu. 
Materializm zakłada, że świat jest 
zbudowany tylko z materii, że 
nie ma nic pozazmysłowego, że 
możliwe jest całkowite poznanie 
świata. Materialistami byli jońscy 
filozofowie przyrody, Demokryt 
i epikurejczycy. Materialiści uwa-
żają idealistów za marzycieli, ludzi 
bujających w obłokach, których 
teorie są nic niewarte.
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Filozofia grecka

1. Wymień nazwiska najsłynniejszych filozofów greckich. 

Utworzone przez Greków systemy stały się podstawą filozofii europejskiej. 

• Tales z Miletu – pierwszy filozof. Stworzył geometrię, znał się na astronomii – zaskoczył swoich 
współczesnych dokładnym wyliczeniem daty zaćmienia Słońca.

• Sokrates – autor słynnego zdania: „Jedno wiem, że nic nie wiem”, mistrz dyskusji, został skaza-
ny na śmierć za „ateizm i szerzenie zepsucia”.

• Platon – uczeń Sokratesa, jego słynne dzieło to Obrona Sokratesa, a także dialogi filozoficzne. 
Platon badał idee i cienie idei, uznawał świat zjawisk za względny. Słynnym pojęciem pochodzą-
cym od Platona jest „jaskinia platońska”.

• Arystoteles – budował racjonalną wiedzę, badał powszechne prawa bytu. Znanym dziełem Ary-
stotelesa jest Poetyka, dzieło o zasadach tworzenia literatury. 

• Zenon z Kition – twórca stoicyzmu.

• Epikur – twórca epikureizmu.

2. Wyjaśnij pojęcie „jaskini platońskiej”.
Platon nakazał słuchaczom wyobrazić sobie jaskinię, w której siedzą ludzie, związani łańcuchami, 
nie mogący obrócić się za siebie. Za ich plecami płonie ogień. Ludzie wpatrzeni przed siebie wi-
dzą na ścianie tylko cienie, natomiast prawdziwych osób i przedmiotów, do których te cienie należą  
– nie widzą.

Jaskinia platońska ma udowadniać pogląd filozofa o istocie bytu. Oto istnienie jest jaskinią, wszyst-
ko, co widzimy, to cienie idei, jesteśmy bowiem jak ci związani ludzie w jaskini, za którymi płonie 
światło. Cienie idei, które dostrzegamy, to świat zjawisk względny. Natomiast idee stanowią war-
tość bezwzględną i prawdziwą.

Inna pomysłowa przenośnia Platona to porównanie duszy ludzkiej do rydwanu zaprzężonego w dwa 
konie. Jeden ma skłonności raczej przyziemne – ciągnie ku cieniom, ku zmysłowości, pożądaniu. 
Za to drugi – symbolizuje dzielność, poświęcenie, wyższe cnoty człowieka. Czasem zwycięża ten 
drugi. Czasem rozum – woźnica potrafi zachować równowagę.

3. Jakie poglądy głosił Arystoteles?
Uczony ten jest ojcem arystotelizmu, systemu, który przeżył swojego twórcę, zrobił karierę wśród 
wielu późniejszych pokoleń. Co ciekawe – arystotelizm przyjęło z otwartymi ramionami średnio-
wiecze. Po początkowych represjach „przystosowano” system do wymagań chrześcijańskich, a fi-
lozofa uznano za wielki autorytet.

Arystoteles odrzucił podział Platona na idee i cienie idei. Uznał, że to podział sztuczny, i że ani 
same idee, ani sama materia nie może być istotą świata. Cóż więc jest tą jedyną substancją? Oto  
– połączenie, jedność materii i formy. Widać to na słynnym przykładzie rzeźby – marmur jest ma-
terią, artysta nada mu formę, aby posąg zaistniał, oba tworzywa muszą istnieć. Materia jest wiecz-
na i niezniszczona – ale forma nadaje jej istnienie. Forma jest zaś zasadą, celem, ideą – tak jak pro-
jekt rzeźby w głowie artysty.

4. Porównj epikureizm i stoicyzm

Epikureizm

Epikureiym nakazuje człowiekowi wierzyć świadectwu zmysłów, cieszyć się życiem i korzystać 
z jego radości. Epikurejczycy odrzucają wiarę w siły pozaziemskie, głoszą pochwałę życia na ziemi. 
Nazwa nurtu pochodzi od twórcy – Epikura, żyjącego na przełomie III i II w. p.n.e. Nie należy jednak 
mylić tego nurtu z hedonizmem, który rozwinął się później i preferował skrajną chęć użycia wszel-
kich możliwych rozkoszy. Epikureizm był zdecydowanie bardziej umiarkowany, wyznawcy tego 

Kto wymyślił atomy?

Demokryt – twórca materiali-
stycznego nurtu w filozofii. Uznał, 
że wszystko zbudowane jest 
z maleńkich, niewidzialnych, nie-
podzielnych elementów – czyli 
właśnie atomów. 

Kto rzekł „panta rhei”?

„Panta rhei” – wszystko płynie. 
Albo inaczej: „niepodobna dwa 
razy wejść do tej samej rzeki”. Te 
słowa – ilustracje własnej myśli 
przypisuje się Heraklitowi z Efezu 
(VI – V w p.n.e.). Ów filozof gło-
sił, iż nie ma rzeczy trwałych. Wy-
myślił teorię, iż wszystko na świe-
cie jest w ciągłym ruchu i prze-
twarza się.

Uwaga
Państwo – według Arystotele-
sa nie może składać się wyłącz-
nie z przeciętnych obywateli, lecz 
właśnie z indywidualności, jed-
nostek oryginalnych i różnorod-
nych; to te cechy są siłą zapew-
niającą rozwój. Arystoteles głosi 
ideę państwa–środka, czyli inte-
resów klasy średniej, tej najwięk-
szej przepaści pomiędzy najbogat-
szymi a najuboższą czernią.

Co jest główną zasadą świata, 
źródłem i istotą życia?

• Tales: woda – wszystko wy-
wodzi się z wody i bez niej nie 
ma życia.

• Heraklit: ogień – to on oddaje 
ruch i walkę świata.

• Anaksymenes: powietrze – bez 
niego wszak życie by nie ist-
niało.

• Ksenofanes: ziemia – z niej 
wszystko pochodzi i do niej 
wraca.

• Empedokles połączył powyższe 
pomysły i uznał cztery żywioły: 
wodę, ogień, powietrze, ziemię 
za cztery podstawowe zasady 
rządzące światem. 

Sokrates 
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nurtu wręcz gotowi byli zrezygnować z przyjemności, aby nie poznać również goryczy cierpienia.

• Epikurejczycy chcą wieść uporządkowane życie, w zgodzie z naturą, wśród przyjaciół – tu, na ziemi, 
bo w życie przyszłe nie wierzą. 

• Epikurejczycy wołali: „carpe diem”. Recepta na szczęście – wyzbyć się lęku przed śmiercią i przed bo-
gami. Jesteśmy tylko dotąd, dopóki żyjemy. Korzystajmy z życia, bo mija i więcej nie wraca.

Stoicyzm 
to nurt materialistyczny, utworzony w III w. p.n.e. przez Zenona z Kition. Zakładał, że człowiek, 
by osiągnąć szczęście, musi zachować równowagę duchową, powagę, spokój i trzeźwość umysłu. 
Rządzić człowiekiem powinien „rozum, nie namiętności”. Stoik to ktoś, kto nie poddaje się emo-
cjom, żyje zgodnie z naturą, wyrzeka się dóbr przemijających, a w zamian osiąga szczęście. Stąd 
właśnie o ludziach, którzy spokojnie i z kamienną twarzą przyjmują ciosy i dary losu, mówimy, że 
cechuje ich stoicki spokój.

Antyk – synteza

1. Jakie znasz postawy i uczucia ludzkie opisywane 
w antyku, a wciąż aktualne?
Takich uniwersalnych uczuć i postaw, które stały się tematem twórców starożytnych i nadal są żywe, 
jest nieskończenie wiele. 

• Można wymienić tu miłość macierzyńską (uosabia ją choćby bogini Reja) i miłość siostrzaną 
(Antygona).

• Ważne miejsce w mitologii i literaturze biorącej motywy z mitów jest miłość kobiety i mężczy-
zny – przykładem może być miłość Parysa i Heleny, warto także pamiętać, że Afrodyta była bo-
ginią miłości, że temat ten podejmowali lirycy greccy m.in. Safona.

• Penelopa to symbol wiernej żony i wierności małżeńskiej.

• Patriotyzm i umiłowanie ojczyzny to następny uniwersalny motyw antyku. Uwidoczniony jest 
w eposach, w poezji Tyrtajosa, a także w patriotycznych odach Horacego, słynne są słowa: 
„słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę”.

• Ikar reprezentuje odwieczne pragnienia i marzenia człowieka, dążność do osiągnięcia ideału.

• Prometeusz symbolizuje poświęcenie się jednostki dla dobra ogółu.

• Odyseusz ukazuje sposób walki, jakim jest podstęp i przebiegłość człowieka – znajdzie wśród 
późniejszych bohaterów wielu naśladowców, przypomnę choćby Zagłobę z Trylogii Henryka 
Sienkiewicza.

2. Jaką rolę kulturotwórczą odgrywał i nadal odgrywa 
dorobek antyku?
Literatura i sztuka antyku, obok Biblii, jest drugim, ogromnie ważnym źródłem późniejszej twór-
czości artystów całej Europy. Nawiązywano do kultury starożytności w różny sposób.

• Po pierwsze czerpano z zasobu motywów, wątków, symboli zawartych w mitach, eposie, tragedii 
i poezji. Tradycja antyczna znajduje także odbicie we współczesnej poezji i prozie, wciąż nawią-
zują poeci i pisarze do mitu ikaryjskiego (np. wiersz Stanisława Grochowiaka pt. Ikar, Ernesta 
Brylla pt. Wciąż o Ikarach głoszą, opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza pt. Ikar).

• Do antyku nawiązywali twórcy renesansowi jak np. Jan Kochanowski, twórcy oświeceniowi np. 
Ignacy Krasicki, a także dziewiętnasto+ i dwudziestowieczni prozaicy np. Stefan Żeromski.

• Twórcy współcześni odwołują się do mitów, do postaci mitycznych, autorów antycznych, takich 
jak Homer, Safona, Sofokles, Horacy, podejmują wciąż na nowo klasyczne gatunki – przykładem 
może być pieśń lub epos współczesny.

Kto siedział w beczce? I po co?

Diogenes – przedstawiciel i wyra-
ziciel myśli cyników. 

Cynicy uważali, że człowiek wi-
nien zadowolić się niezbędnym 
do życia minimum. Żadnych zbyt-
ków, cennych przedmiotów, dóbr 
czy władzy – nie przynoszą one 
szczęścia, najwyżej ciągły strach 
przed utratą. 

Najlepiej udowodnił to Diogenes, 
gdy zamieszkał w… beczce! Wię-
cej metrażu do szczęścia nie po-
trzebował. Chodził w biały dzień 
z zapaloną latarnią, a gdy się dzi-
wiono, odpowiadał: „szukam czło-
wieka”!

Twórcy literatury rzymskiej

• Wergiliusz, autor słynnej Ene-
idy, epopei napisanej na wzór 
eposów Homera, ukazującej 
wędrówkę Eneasza. 

• Horacy, najsławniejszy poeta 
Rzymu, do twórczości które-
go nawiązywali późniejsi twór-
cy wielu krajów, w tym tak-
że Polski. 

• Owidiusz – twórca dzieła pt. 
Metamorfozy, a także Sztuki ko-
chania.

• Lukrecjusz – poeta – filozof, au-
tor poematu O naturze wszech-
rzeczy.

• Katullus – autor miłosnych 
wierszy adresowanych do uko-
chanej Lesbii.

• Marek Tuliusz Cycero – słyn-
ny mówca, który w swoich ora-
cjach i listach stworzył typ „ła-
ciny klasycznej”.

• Juliusz Cezar – wielki poli-
tyk, ale też autor pamiętników, 
w których opisuje m.in. podbój 
Gallów. 
Inni historycy: 

∙ Liwiusz (Dzieje Rzymu od założe-
nia miasta), 

∙ Tacyt (Dzieje, Roczniki), 
∙ Swetoniusz (Żywoty cezarów).
• Komediopisarze: Plaut i Teren-

cjusz (z jego komedii pochodzą 
słynne słowa: „Czło  wiekiem je-
stem i nic co ludzkie nie jest mi 
obce”).

O ile Grecja była źródłem wzor-
ców w kulturze i sztuce, o tyle 
Rzym dał następnym epokom pra-
wodawstwo. Jednak również 
Rzym wydał szereg znanych pi-
sarzy (Horacy, Wergiliusz, Owi-
diusz). Dzieła antyku określa się 
mianem klasycznych.
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• Wiele nawiązań poetyckich można znaleźć w podręczniku, np. wiersz pt. Homer J.B. Ożoga, La-
rum Urszuli Kozioł, Ikar Stanisław Grochowiaka, Nike która się waha Zbigniewa Herberta. Bar-
dzo ważnym składnikiem twórczości poetów takich jak Tuwim, Staff, Iwaszkiewicz, Grochowiak 
jest właśnie antyk. Współcześni twórcy przejęli nie tylko wątki i motywy tematyczne, lecz inspi-
racją stały się filozofia, sztuka i nauka tej odległej epoki.

Odpowiedź na to pytanie można zatem zamknąć w jednym zdaniu:
Artyści, pisarze i filozofowie wszystkich późniejszych epok czerpali z dorobku starożytnych: odwo-
ływali się do ich mądrości, kontynuowali myśl lub motyw, przywoływali bohaterów, zdarzenia i pro-
blemy, bowiem wiele tematów okazało się uniwersalnymi; nie przeminęły wraz z epoką. Będzie za-
tem antyk źródłem tematów literatury i sztuki, inspiracją artystyczną dla wciąż nowych interpretacji 
dawnych obrazów, dalej: źródłem prawd filozoficznych oraz materiałem godnym badania, poszuki-
wań i porównań. Dowody na potwierdzenie powyższego ogólnika można sobie usystematyzować.

3. Jak motywy antyczne rysowały się w poszczególnych 
epokach historyczno-literackich?

Przykłady:

• w średniowieczu – kult Arystotelesa, Wergiliusza (jest przewodnikiem w Boskiej komedii);

• w renesansie – Kochanowski – Odprawa posłów greckich, Szachy, motyw arkadyjski w Pieśni świę-
tojańskiej o sobótce, tłumaczenia pieśni Horacego, nawiązania do filozofii epikurejskiej (Miło szaleć, 
póki czas po temu) i stoickiej, przywoływanie postaci mitologicznych (fraszka O miłości, Pieśń o do-
brej sławie);

• w baroku – w poezji, odwołującej się często dla zobrazowania uczuć lub urody postaci mitologicznych, 
w sarmackim odwołaniu do Sarmatów, w prozie Paska – gęstej od makaronizmów (motyw Erosa);

• w oświeceniu – w twórczości Ignacego Krasickiego (np. „wskrzesił” gatunek poematu heroikomicznego);

• w romantyzmie – wczesna poezja Mickiewicza (Oda do młodości), w romantycznej idei promete-
izmu i tytanizmu (postawy bohaterów romantycznych), arkadyjskiej wizji bitwy, kontynuacji epo-
su – Pan Tadeusz;

• w pozytywizmie – Henryk Sienkiewicz powraca do czasów Nerona w słynnej powieści Quo vadis, 
w starożytność egipską wprowadza czytelnika Faraon Bolesława Prusa. W powieściach realistycznych 
pojawi się często motyw sztuki antycznej: np. rzeźby w Lalce;

• w Młodej Polsce – wielkim rzecznikiem antyku, artystą, który potrafił nawet łączyć tę odległą płasz-
czyznę historyczną z polską rzeczywistością, był oczywiście Stanisław Wyspiański. Dowodem nie-
zwykły dramat: Noc listopadowa. Stanisław Reymont w Chłopach realizuje prozatorską wersję epo-
su, m.in. dokonuje zabiegu mitologizacji osób i zdarzeń. Poetą klasycyzującym, przywołującym filo-
zofię stoicką i epikurejską okazał się Leopold Staff (tomik Przedśpiew).

Obecność motywów antycznych można odnaleźć we wszystkich epokach, choć częściej sięgają do 
nich twórcy epok „jasnych” – tych, w których dominuje rozum, wiara w siłę i możliwości człowie-
ka. Renesans i oświecenie przyjęły za ideał piękna wzorce antyczne: jasność, prostotę, harmonię, 
odpowiednie proporcje.

4. Przedstaw późniejsze nawiązania do dwóch, trzech 
wybranych gatunków literackich pochodzenia 
antycznego.

Antyk stworzył bardzo wiele gatunków obecnych w literaturze także współcześnie. Przez wie-
ki były one modyfikowane, rozwijane. Komediopisarze późniejszych epok korzystali z motywów 
obecnych u Plauta czy Arystofanesa (dowodzi tego np. twórczość Moliera), echa antycznej trage-
dii, choć już dawno dokonano reformy teatru, znaleźć łatwo i dziś (np. obecność chóru w Kartote-
ce Tadeusza Różewicza).

• Tren – wzorcem są utwory Simonidesa, Pindara, Owidiusza. 
   Nawiązania:

• Treny Jana Kochanowskiego (poeta ten wprowadził do literatury cykl trenów),
• Anka Władysława Broniewskiego (wiersz poświęcony zmarłej tragicznie córce poety),
• Dobranoc matce Anny Kamieńskiej.

Jakie motywy i postacie naj-
częściej przywoływali później-
si twórcy?

• mit arkadyjski,
• mit ikaryjski,
• mit o jabłku niezgody, wojnie 

trojańskiej,
• dzieje Edypa i Antygony,
• mit prometejski,
• postać Homera, Sokratesa,
• filozofia Platona, stoików Epiku-

ra, Arystotelesa.

Inne nawiązania do antyku:

• Noc listopadowa Stanisława 
Wyspiańskiego

• Quo vadis Henryka Sienkie-
wicza

• Ulisses Jamesa Joyce’a
• Róże dla Safony Marii Pawli-

kowskiej-Jasnorzewskiej
• Odys Leopolda Staffa
• Nitka Ariadny Marii Pawlikow-

skiej-Jasnorzewskiej
• Wciąż o Ikarach głoszą Erne-

sta Brylla
• Ikar Jarosława Iwaszkiewicza

Pallas Atena
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• Epigramat – wzorzec antyczny to teksty z Antologii Palatyńskiej, późniejsze realizacje to fraszki Jana 
Kochanowskiego (ten poeta jest twórcą nazwy „fraszka”), utwory Stanisława Trembeckiego, Francisz-
ka Karpińskiego, współcześnie Leca i Sztaudyngera.

• Sielanka (inne nazwy idylla, bukolika, georgika) – antyczni twórcy gatunku to Teokryt i Wergiliusz. 
Nawiązania występują w literaturze renesansu i oświecenia (nurt sentymentalny):
• utwory Dantego, Petrarki,
• Jan Kochanowski Pieśń świętojańska o Sobótce,
• Szymon Szymonowic Żeńcy (właśnie ten poeta wprowadził polską nazwę gatunku),
• Franciszek Karpiński Laura i Filon.

5. Antyk jako źródło inspiracji twórców następnych epok. 
Omów na wybranych przykładach

Przykład 1. 

To nauka i sztuka polskiego renesansu. W szkolnictwie i na uniwersytetach czyta się wówczas dzie-
ła greckiego filozofa Arystotelesa, z filozofów rzymskich popularni są Seneka i Cycero.

W literaturze dobrym przykładem czerpania z dorobku antyku jest Jan Kochanowski. Np. jego 
Odprawa posłów greckich została oparta na tragedii starożytnej. Utwór ten czerpie z mitu home-
ryckiego dotyczącego wojny trojańskiej. Utwór skoncentrowany jest na maleńkim epizodzie z dłu-
goletniej wojny. Do Troi przybywają posłowie greccy: Ulisses i Menelaus. Domagają się zwrotu 
Heleny, porwanej przez Aleksandra (Parysa). Mężowie trojańscy odbywają naradę, podczas któ-
rej swoje argumenty wytaczają kolejno: Aleksander, Antenor oraz Iketaon. Ostatecznie pada decy-
zja o zatrzymaniu Heleny. Kasandra przepowiada upadek Troi, śmierć Hektora, łzy Priama, a tak-
że ostrzega przed podstępnym koniem trojańskim.

Tragedia Kochanowskiego oparta jest na wzorcach klasycznych:

• zachowuje jedność miejsca, czasu i akcji;
• temat został zaczerpnięty z mitów greckich;
• budową nawiązuje do tragedii antycznej: prolog (mowa Antenora), dalej na przemian epeisodia 

i stasima, epilog (rozmowa rotmistrza z więźniem);
• osoby tragedii pochodzą z wysokich sfer;
• tragedia miała wzbudzać w odbiorcy litość i trwogę, doprowadzając widzów do przeżycia kathar-

sis, czyli oczyszczenia uczuć.

W tę antyczną ramę wpisał Kochanowski treści narodowe: narada przypomina sejm polski, niezdecy-
dowany Priam – króla Zygmunta Augusta, Antenor ma być dla posłów wzorem obywatela patrioty.

Przykład 2.

To literatura polskiego oświecenia, której zależność od antyku krótko scharakteryzuję na przykładzie 
twórczości Ignacego Krasickiego. Już samym doborem gatunków (bajka, poemat heroikomiczny, sa-
tyra) nawiązywał książę poetów do dorobku antycznego. Jego bajki zwierzęce łączyć należy z twór-
czością starożytnego Ezopa, bajkopisarza greckiego z VI w. p.n.e. Podobnie jak bajka ezopowa, baj-
ka Krasickiego ma charakter moralizująco–dydaktyczny. Bajka jest alegorią, to jest za sensem do-
słownym kryje znaczenie uniwersalne, jest przykładem pewnych typowych zachowań i problemów. 
Wzorując się na Ezopie, pisał Ignacy Krasicki bajkę epigramatyczną. Była ona zwięzła, celna, dow-
cipna i cięta. Bajka także kusiła twórcę oświecenia, z innych względów. Dawała też możliwość wy-
powiadania refleksji o świecie, zachowaniach ludzkich, naprawie obyczajów. Jej niewielkie rozmiary 
współgrały też z klasycystycznymi zasadami oszczędności słowa, harmonii składni, precyzji stylu.

Krasicki pisywał też satyry – gatunek sięgający do twórczości starożytnych twórców rzymskich, 
zwłaszcza Horacego. Satyra była utworem ośmieszającym bądź piętnującym. Wiele motywów wy-
stępujących w satyrach miało charakter obiegowy. Zgodnie z tymi utrwalonymi kanonami Krasicki 
piętnuje w swoich utworach m.in. pijaństwo (Pijaństwo) czy kobiece wady (Żona modna).

Na koniec wspomnij o utworach heroikomicznych księcia poetów. Są to Monachomachia, Anty-
monachomachia oraz Myszeida. Poemat heroikomiczny to parodia poematów epickich. Opiera się 
na kontraście pomiędzy patetycznym i uroczystym stylem narracji a błahą i przyziemną tematy-
ką. Poemat heroikomiczny powstał w literaturze starożytnej Grecji. Najstarszym utworem repre-
zentującym ten gatunek była Batrachomyomachia (wojna żab z myszami), parodiująca konwencję 
eposu homeryckiego. W twórczości Krasickiego utwór ten najbardziej przypomina Myszeida, któ-
ra przedstawia wojnę kotów i myszy.

Warto wspomnieć

O literaturze współczesnej, która 
również korzysta obficie z dorobku 
antycznego. Wymień tu jako przy-
kład twórczość Zbigniewa Herber-
ta (wiersze: Nike która się waha, 
Do Marka Aurelego, Apollo i Mar-
sjasz). 

Ta żywotność kultury starożyt-
nej aż do naszych czasów mówi, 
że antyk stał się uniwersalnym 
„przepisem” na osiągnięcie pięk-
na. Zawierał bowiem wszyst-
kie tematyczne motywy i wszyst-
kie formy, które można realizo-
wać na tysiące sposobów w każ-
dej epoce.

Czy pamiętasz?

• Antyk to początek filozofii.
• Sztuka starożytna na długie 

wieki określiła kanon piękna. 
• Motywy mitologiczne do dziś 

stanowią ulubiony temat arty-
stów.

Apollo
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Epoka do matury pisemnej

KONTEKSTY WSPÓŁCZESNE 

Antyk w poezji 
Co trzeba wiedzieć o antyku, jeśli myśli się o zdawaniu matury na poziomie rozszerzonym? Je-
śli chodzi o samą wiedzę o epoce, w zasadzie niewiele więcej, niż na poziom podstawowy. Nie-
zwykle jednak istotną kwestią są rozmaite odniesienia i nawiązania do antyku w epokach później-
szych – a zwłaszcza w kulturze współczesnej. Oprócz znajomości paru tytułów musisz wykazać 
się umiejętnością odnajdywania antycznych motywów i pojęć w późniejszych tekstach – przede 
wszystkim dwudziestowiecznych. 

• Czesław Miłosz Ars poetica? 

To jeden z manifestów poetyckich noblisty. Nie zawiera właściwie bezpośrednich odwołań do sta-
rożytności (może poza wersem „słusznie się mówi, że poezję dyktuje dajmonion”, gdzie pojawia się 
platoński termin), jednak jest to utwór głoszący potrzebę poezji oszczędnej, wysoce dopracowanej, 
rozumnej – jednym słowem – klasycznej, czy neoklasycznej. W utworze zawarty jest postulat „for-
my bardziej pojemnej” – mieszczącej się między poezją a prozą, czy raczej obok nich. Jednocześnie 
pojawia się horacjańska wizja poety, jako wybranego głosiciela tajemnicy – jednak całkowicie odar-
ta ze zbędnego patosu „powstaje z nas rzecz, o której nie wiedzieliśmy, że w nas jest,/ więc mruga-
my oczami, jakby wyskoczył z nas tygrys/ i stał w świetle, ogonem bijąc się po bokach”. Tego typu 
obrazowanie poetyckie jest właś nie współczesną realizacją klasycznych zasad umiaru i harmonii.

• Zbigniew Herbert Z mitologii

To przykład stosowanej czasem przez poetę formy minipoematu prozą. Utwór bardzo gorzki, by 
nie rzec „słony”. W telegraficznym skrócie przedstawia w nim Herbert szczególną wizję historii re-
ligii starożytnego Rzymu, po kultach pierwotnych, przychodzi czas na politeizm znany nam z mi-
tologii, jednak i on wygasa, aż wreszcie pozostaje tylko jeden kult – bożka ironii przedstawiane-
go poprzez posążek z soli. To nie ma już nic wspólnego z rzeczywistą historią religii rzymskiej. 
W utworze Herberta ostatnie słowo należy do barbarzyńców. „Oni też bardzo cenili bożka ironii. 
Tłukli go obcasami i wsypywali do potraw”. Z gorzkim sarkazmem pasującym – zdałoby się – bar-
dziej do Bursy niż do Herberta, przedstawia poeta wizję końca jakichkolwiek wartości – nawet iro-
nii – w konfrontacji z tępą siłą.

• Zbigniew Herbert Stary Prometeusz

Wiersz stanowi szczególną poetycką wizję „emerytury” Prometeusza. Starego tytana nie pociągają 
już walka i poświęcenie. Nade wszystko ceni on sobie spokój domowego ogniska. Na ścianie wisi 
list dziękczynny od tyrana Kaukazu i… wypchany orzeł. Prometeusz nie sprzeciwia się już bogom, 
zdaje się, został przez nich ostatecznie złamany. Wciąż jednak nadchodzą momenty, gdy tajemni-
czo się uśmiecha, wspominając dawne czasy. Znów gorzki utwór, łamiący prometejski mit. Oto ty-
tan w kapciach, zrezygnowany i pozbawiony wiary w możliwość ostatecznego zwycięstwa w wal-
ce z siłą bogów. Zostają mu tylko wspomnienia heroicznych wysiłków i połowicznych triumfów… 

• Wisława Szymborska Nic dwa razy 

Ten utwór jest bardzo pośrednim nawiązaniem do antycznej filozofii – ściślej – do idei Herakli-
ta z Efezu. Nie jest łatwo to zauważyć – na pierwszy rzut oka utwór noblistki może zdawać się ja-
kąś półżartobliwą wyliczanką. „Nic dwa razy się nie zdarza/ i nie zdarzy. Z tej przyczyny/ zrodzili-
śmy się bez wprawy/ i pomrzemy bez rutyny”. Gdy jednak wspomnimy Heraklitową metaforę rze-
ki czasu, do której nie da się wejść dwa razy, bo z każdą sekundą jest ona już inną rzeką, z pewno-
ścią nasza interpretacja ruszy we właściwym kierunku. Charakterystyczne dla poetki „wieczne zdzi-
wienie” zmierza tym razem właśnie w tę stronę. Jednocześnie pojawia się zaś zgrabnie spleciony 
z heraklitowym odniesieniem wątek „zwykłej niezwykłości”: „Żaden dzień się nie powtórzy,/ nie 
ma dwóch podobnych nocy,/ dwóch tych samych pocałunków,/ dwóch jednakich spojrzeń w oczy”.

• Tadeusz Nowak Psalm o powrocie 

Wiersz stanowiący nawiązanie co najmniej podwójne. Tadeusz Nowak „robi” w polskiej literaturze za 
specjalistę od nawiązań biblijnych. Nowatorsko wykorzystał on formę psalmu w kilku cyklach poetyc-
kich. Tym razem jednak biblijna forma zostaje zastosowana do antycznych treści. Pojawia się wizja 

Antyk w dramacie XX wieku

O ile w dziedzinie epiki znajdziemy 
sporo odniesień do antyku, a w 
sferze liryki, wręcz ich nieprze-
brane morze, o tyle jeśli chodzi 
o dramat, rezultaty poszukiwań 
są bardzo marne. Godny uwagi 
może być Kaligula Alberta Camu-
sa – egzystencjalistyczny dramat 
o cesarzu tyranie.

Muza grająca na lirze
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Odysa, wracającego do Itaki i odniesienie do całości homeryckich eposów, których bohaterowie stają 
się „podobni do mnie i do ciebie nagle”. To podobieństwo, to hołd złożony przez Nowaka uniwersal-
ności Iliady i Odysei, odwołanie do ich ponadczasowych, wspólnych wszystkim ludziom znaczeń.

• Urszula Kozioł Larum 

Tytuł wiersza dobrze oddaje jego atmosferę. To dramatyczna lamentacja żałobna napisana stylem 
nawiązującym do starożytnych epitafiów. Pierwsze dwie strofy to rozpoczęta słowami „Biada,/ o, 
biada/ wieczne biada” apostrofa, wypowiadana przez podmiot liryczny, który można próbować 
utożsamić z Antygoną. Tajemnicza mówiąca wyrzeka się radości, pozdrawiając „weselne druhny” 
i dziewczęta „z naręczami kwiatów”, sama zaś przyjmuje na siebie ciężar żalu i pamięci związany 
z tymi, którym „dzień uszedł, zanim zaszło słońce”. W dalszej części wiersza zmienia się perspek-
tywa – już z zewnątrz widzimy obraz Antygony, zastygłej w przeszłości. Później następuje zaś od-
wołanie do zawodowych starogreckich płaczek.
To wiersz o potrzebie i wartości żalu i pamięci – można go odnosić zarówno do sytuacji osobistych, 
jak i do problemów ogólnych, dotyczących grupy, pokolenia, a nawet całej ludzkości.

Antyk w naukach humanistycznych 

Warto pamiętać o najważniejszych – związanych z antykiem – dokonaniach humanistów XIX i XX 
wieku. Znajomość nazwisk tych panów i umiejętność wspomnienia o ich dokonaniach może za-
owocować punktami za realizację tematu i szczególne walory pracy:

• Fryderyk Nietzsche – znamy go przede wszystkim jako szalonego filozofa od koncepcji nadczło-
wieka. Tymczasem był on także wybitnym znawcą antyku – wiedzę tę zaś wykorzystał do sformuło-
wania bardzo interesującej – i swego czasu ogromnie popularnej – teorii sztuki. Zakorzenił ją wła-
śnie w starożytności – w mitach o Apollu i Dionizosie. Analizując oba mity o dwóch bogach sztu-
ki, sformułował Nietzsche znajdującą się na pograniczu filozofii i psychologii teorię o dwóch dro-
gach twórczego rozwoju artysty – apollińskiej – racjonalnej, opartej na przejrzystej kalkulacji, ce-
chującej się upodobaniem do harmonii, ładu i symetrii i dionizyjskiej – ekstatycznej, mrocznej, 
sterowanej przez coś, co dziś nazwalibyśmy podświadomością.

• Zygmunt Freud – ojciec nowoczesnej psychologii, którego z historią kultury starożytnej łączy 
fakt, że mitologicznych symboli używał do charakteryzowania i nazywania ludzkich postaw i pro-
blemów psychologicznych. Słynny kompleks Edypa (paraseksualna relacja dojrzewającego lub do-
rosłego syna z matką), czy nieco mniej znany kompleks Elektry (sytuacja analogiczna, lecz między 
córką a ojcem), to właśnie pojęcia freudowskie.

• Gustaw Jung – wielki psycholog, „zbuntowany” uczeń Freuda. Sformułował słynną psycholo-
giczną teorię archetypów – czyli funkcjonujących w świadomości zbiorowej – wspólnych wszyst-
kim ludziom, uniwersalnych prawzorców zachowań i postaw, zakodowanych właśnie w mitach, 
a także innych symbolach kultury. Kontynuatorem idei Junga – i to na polu bardzo akademickiej fi-
lologii klasycznej – był Karl Kerényi. Zastosował on teorię archetypów do bardzo już fachowych 
badań nad poszczególnymi mitami – czego ukoronowaniem jest dzieło Dionizos – archetyp życia 
niezniszczalnego czyniące z tytułowego boga swoisty „archetyp archetypów”. Za sprawą Kerényi 
też teoria archetypów na dobre wykroczyła poza ramy psychologii i znalazła swoje miejsce w in-
nych naukach humanistycznych jako odkrywcze narzędzie interpretacyjne.

• Mircea Eliade – wielki rumuński religioznawca, wnikliwy badacz wielu starożytnych mitolo-
gii – w tym także grecko-rzymskiej. Badał między innymi mity dionizyjskie (w których odnalazł 
pewną zbieżność ze zmartwychwstaniem Chrystusa) i tajemniczą sektę orfików. To jemu zawdzię-
czamy definicję mitu jako odtwarzanego w obrzędach sakralnych zapisu wiedzy i świadomości da-
nej kultury. Dokonał też Eliade istotnego dla rozumienia kultur mitologicznych rozróżnienia czasu 
linearnego (kolejne lata) i cyklicznego (pory roku). Ten drugi był dla kultur starożytnych znacznie 
ważniejszy, a jednocześ nie bardziej zrozumiały niż pierwszy. Regulowane cyklem natury zamknię-
te kręgi kolejnych lat uświęcone były również cyklicznie uporządkowanymi świętami i obrzędami 
sakralnymi – mającymi z kolei swe uzasadnienie w mitach.

• Claude Lévi-Strauss – filozof i antropolog kultury. Twórca strukturalnej teorii mitu, w myśl któ-
rej mit jest swoistym szyfrem, składającym się z szeregu symboli, które zestawione odzwierciedlają 
ni mniej, ni więcej, tylko fragment struktury świata. Analizując wybrane mity, Lévi-Strauss doszu-
kiwał się kodowych znaczeń w każdym – nawet z pozoru nieistotnym – ich fragmencie. Udowod-
nił też, że ogromna ilość tego rodzaju kodów ma charakter uniwersalny – i występuje jednocześ nie 
w mitologiach różnych kultur (np. mit o potopie).

Antyk w filmie

To przede wszystkim wielkie su-
perprodukcje o ogromnej cza-
sem wartości widowiskowej, lecz 
z reguły dość nikłej artystycz-
nej. Prawdziwy boom ten gatu-
nek sztuki filmowej przeżywał 
w latach 60. Powstawały wte-
dy w Hollywood na potęgę roz-
maite Juliusze Cezary i Nerony. 
Reguła była jedna – jak najwięk-
szy rozmach (armie statystów, gi-
gantyczne dekoracje i oszałamia-
jące budżety). Ukoronowaniem 
tamtego okresu był znakomity 
Spartakus Stanleya Kubricka, za-
mknięciem – realizowana całko-
wicie maksymalistycznie Kleopa-
tra z Audrey Hepburn w roli tytu-
łowej – jedna z największych klap 
(zwłaszcza kasowych) w histo-
rii kina.

Przez prawie dwadzieścia lat po 
tej porażce nikt nie brał się do an-
tycznych superprodukcji – aż do 
czasów niemal dzisiejszych – czyli 
cyfrowych. Nowe możliwości ani-
macji i tworzenia efektów specjal-
nych zachęciły twórców – sukce-
sem okazał się Gladiator Ridleya 
Scotta, później przyszła pora na 
Troję i Aleksandra Wielkiego.

W Polsce także mieliśmy próbę 
stworzenia antycznej superpro-
dukcji ery cyfrowej – Quo vadis 
Jerzego Kawalerowicza, general-
nie jednak próba ta jest uważana 
za niezbyt udaną…

Herakles
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Spotkanie z poezją

Zbigniew Herbert 

Dlaczego klasycy

W księdze czwartej Wojny Peloponeskiej 
Tucydydes opowiada dzieje swej nieudanej wyprawy
pośród długich mów wodzów 
bitew oblężeń zarazy 
gęstej sieci intryg 
dyplomatycznych zabiegów 
epizod ten jest jak szpilka 
w lesie
kolonia ateńska Amfipolis 
wpadła w ręce Brazydasa 
ponieważ Tucydydes spóźnił się z odsieczą
zapłacił za to rodzinnemu miastu 
dozgonnym wygnaniem
exulowie wszystkich czasów 
wiedzą jaka to cena

generałowie ostatnich wojen 
jeśli zdarzy się podobna afera 
skomlą na kolanach przed potomnością 
zachwalają swoje bohaterstwo 
i niewinność
oskarżają podwładnych 
zawistnych kolegów 
nieprzyjazne wiatry
Tucydydes mówi tylko 
że miał siedem okrętów 
była zima 
i płynął szybko

jeśli tematem sztuki 
będzie dzbanek rozbity 
mała rozbita dusza 
z wielkim żalem nad sobą
to co po nas zostanie 
będzie jak płacz kochanków 
w małym brudnym hotelu 
kiedy świtają tapety

1

2

3

Zbigniew Herbert 

Dlaczego klasycy

Tytuł wiersza odsyła czytelnika do tradycji kultu-
rowej starożytnej Grecji i Rzymu. Ale utwór Her-
berta nie jest kolejnym przywołaniem motywów 
z grecko–rzymskiej kultury, lecz twórczym odwo-
ływaniem się do realnej postaci, która jest nośni-
kiem uniwersalnych treści.

• Tytuł wskazuje też na konieczność wieloznacznego 
rozumienia tekstu – ma formę pytania.

• Podmiot liryczny ma psychikę współczesnego czło-
wieka, jest powściągliwy w sposobie wyrażania 
się. W swoim monologu wskazuje na lekturę, któ-
ra wywołała jego refleksje, rejestruje fakty i posta-
wy ludzkie znane z historii dalszej i bliższej. Jest 
tylko narratorem.

Uporządkowanie kompozycyjne utworu jest bar-
dzo ważne w jego interpretacji. Konstruuje prze-
ciwstawienie: dawniej – dziś, ukazuje przemiany 
w postawach ludzkich i w sztuce.

• Część pierwsza wiersza (fragm. 1) zajmuje się frag-
mentem dziejów wojny peloponeskiej zapisanych 
w dziele Tukidydesa (Tucydydesa). Podmiot przy-
tacza jeden epizod. Jednocześnie podkreśla nikłość 
tego epizodu w dziejach wojny i jego ogromne zna-
czenie w życiu Tukidydesa. 

• Potem (fragm. 2) podmiot liryczny przedstawia 
uogólnione obserwacje postawy wodzów „ostatnich 
wojen”, tj. w czasach historii najnowszej w momen-
tach klęsk. Ich postawa zostaje porównana z posta-
wą Tukidydesa.

• Kolejny fragment utworu (fragm. 3) dotyczy sztu-
ki, nie historii, i tylko pozornie tworzy niespójność 
z dwoma poprzednimi. Zauważ, że tym razem pod-
miot liryczny posługuje się trybem warunkowym.

Herbert bez obaw czerpie z ksiąg, obrazów, mi-
tów, również z mądrości Biblii, ale szczególnych 
barw w jego poezji nabiera kostium antyczny. Wie-
lu uważa Herberta za klasyka, który w postawach 
antycznych upatruje wzorców postępowania, od-
najduje w nich powagę, spokój, prawość – obce 
współczesnemu światu. W wierszu Dlaczego kla-
sycy znalazły się również bezpośrednie nawiązania 
do epoki starożytnej i jej historiografii.
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Dlaczego klasycy?

• Przeciwstawienie: wielkość, godność, prostota Tu-
kidydesa w obliczu klęski a małość, mierność, li-
che dusze współczesnych. Operowanie kontra-
stem, gra opozycjami ujawnia cechy świata staro-
żytnego i współczesnego, ukazuje proces skarlenia 
współczesnych. „Generałowie ostatnich wojen” to 
każdy z nas. Wielkość Tukidydesa polegała nie na 
tym, że odnosił wielkie zwycięstwa, ale na tym, że 
w chwili klęski nie załamał się i zachował godność.

• Sens powrotu do przeszłości? Historia, tradycja kultu-
ralna powinny inspirować do przemyśleń o normach 
i wartościach. To nawiązanie więzi z przeszłością 
może uchronić współczesność od skarlenia, byleja-
kości. Takie zadanie stoi również przed współczesną 
sztuką, która nie może być źródłem niepokoju, ale ma 
wyznaczać normy w sensie etycznym i estetycznym.

• Sztuka współczesna uczyniła „rozbicie” synoni-
mem nowoczesności. Moda na negację, pustkę, roz-
pacz – budzi niepokój podmiotu lirycznego, który 
pyta: „co po nas zostanie” – prognoza jest pesymi-
styczna: „to (…) będzie jak płacz kochanków/ w ma-
łym brudnym hotelu/ kiedy świtają tapety”. A prze-
cież celem sztuki jest nazwać swoją epokę, określić 
ją i zespół jej wartości.

• Rozum w poezji Herberta jest gwarantem mądro-
ści. Przy czym mądrość jest niepełna bez moralno-
ści, musi współbrzmieć z nią w absolutnej harmo-
nii. Takiej mądrości z reguły nie ma wśród ludzi, ale 
to nie oznacza, że nie należy jej poszukiwać, dążyć 
do niej. Znów zmierzając w stronę prostoty, opano-
wania, ładu. Ładu poszukiwanego w całym chaosie 
świata, jego sprzecznościach, nieraz tragicznym roz-
darciu i bezsensie.

Wnioski

Cóż za żałosna historia! Niestety, nagle skarlałe i plu-
gawe wydają się tapety brudnego hoteliku wobec sta-
rożytnych gmachów. Skrywana miłość hotelowa zda-
je się niczym w porównaniu z uczuciami zrywający-
mi narody do wojny. Dlatego klasycy – że prości, 
szlachetni, powściągliwi, panujący nad emocjami. 
Popatrz na Tukidydesa: wielki wódz nie skarży się 
i nie lamentuje, z godnością przyjmuje wyrok zbyt 
surowy. Generałowie ostatnich wojen – wodzowie 
współcześni – w wypadku podobnej afery skomlą 
przed potomnością. Porównanie wypada żenująco 
dla współczesnych. Cztery wersy, które poświęca 
Herbert na usprawiedliwienie Tukidydesa, wywo-
łują podziw i szacunek: 

mówi tylko
że miał siedem okrętów
była zima
i płynął szybko. 

Nie zdążył – pozostanie wygnańcem. Nie jest ma-
łym, rozbitym dzbankiem „z wielkim żalem nad 
sobą”. Te dzbanki to my: lamentujący współcześni, 
płaczący kochankowie, rozskomleni wodzowie. To, 
co po nas zostanie, nie będzie wzorem – a tymcza-
sem to jest istota klasycyzmu.

Oryginalność poezji Zbigniewa Herberta

Zbigniew Herbert był niepowtarzalną osobowością polskiej poezji współ-
czesnej. W materii jego utworów współgrają elementy klasycyzmu i tur-
pizmu, egzystencjalizmu i etyki conradowskiej, echa biblijne i polemi-
ki z Biblią. Herbert jest mistrzem w kreowaniu scen rozgrywających się 
w miejscach wyobrażonych, „dalszych ciągów” wątków historii czy też 
kultury. Np. 
• Tren Fortynbrasa to odpowiedź na pytanie, co stało się (co mogło się 

stać) po śmierci Hamleta, 
• Apollo i Marsjasz – ciąg dalszy pojedynku osób, który mitologia kończy 

zwycięstwem Apolla. 
• Domysły na temat Barabasza – doskonały wiersz nawiązujący do biblij-

nego motywu uwolnionego przestępcy – Barabasza. 

Herbertowskie pytanie „co było dalej?”, jego spekulacje w podobnych kwe-
stiach to nie tylko próby zaspokojenia ciekawości swojej i odbiorców. Za-
wsze są pretekstem do wniosków natury uniwersalnej, przesłań filozoficz-
nych albo etycznych. Część literaturoznawców skłonna jest umieszczać 
 Herberta w nurcie klasycznym – zwłaszcza, że poeta ten wciąż odwołuje 
się do trwałych mitów i wartości kultury, które stanowią o łączności poko-
leń. Herbert tworzył poezję intelektualną, związaną z tradycją – stąd jego 
dwudziestowieczny klasycyzm.

Inne cechy tej poezji to

• ujmowanie aktualnych problemów: moralnych i politycznych w per-
spektywie uniwersalnej

• poszukiwanie trwałych wartości, podejmowanie problematyki 
etycznej w poezji,

• przywoływanie mitów, dzieł sztuki, postaci i wydarzeń historycz-
nych jako materii poetyckiej

• ironia, humor i prostota języka – jako środki tworzenia.

Tematyka poezji Herberta

• człowiek wobec śmierci i zagadek istnienia (Brzeg, U wrót doliny);

• człowiek w poszukiwaniu wartości etycznych (Pan Cogito);

• człowiek wobec historii (Raport z oblężonego miasta, Trzy studia 
na temat realizmu);

• sztuka – jej wyznaczniki (Dlaczego klasycy);

• refleksja nad historią, filozofią, literaturą, Biblią (Pan Cogito opo-
wiada o kuszeniu Spinozy);

• władza, cierpienie, codzienność (Sprawozdanie z raju);

• poeta i poezja, ich rola we współczesnym świecie (Przypowieść);

• idea „wielkiego powrotu” do tradycji.

Herbert – klasyk:

• odwołuje się do wartości antycznych, które mają słu-
żyć naprawie myślenia współczesnego człowieka;

• przywołuje postacie, motywy antyczne;

• nie poddaje się modom, jego wartości i pogląd na 
świat są niezmienne, pełne harmonii, spokoju i mą-
drości.
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Spotkanie z poezją

Zbigniew Herbert

Apollo i Marsjasz 

właściwy pojedynek Apollona 
z Marsjaszem 
(słuch absolutny 
kontra ogromna skala) 
odbywa się pod wieczór 
gdy jak już wiemy 
sędziowie 
przyznali zwycięstwo bogu 

mocno przywiązany do drzewa 
dokładnie odarty ze skóry 
Marsjasz 
krzyczy 
zanim krzyk jego dojdzie 
do jego wysokich uszu 
wypoczywa w cieniu tego krzyku 

wstrząsany dreszczem obrzydzenia 
Apollo czyści swój instrument 

tylko z pozoru 
głos Marsjasza 
jest monotonny 
i składa się z jednej samogłoski 
A 

w istocie 
opowiada 
Marsjasz 
nieprzebrane bogactwo 
swego ciała 

łyse góry wątroby 
pokarmów białe wąwozy 
szumiące lasy płuc 
słodkie pagórki mięśni 
stawy żółć krew i dreszcze 
zimowy wiatr kości 
nad solą pamięci 

wstrząsany dreszczem obrzydzenia 
Apollo czyści swój instrument 

teraz do chóru 
przyłącza się stos pacierzowy Marsjasza 
w zasadzie to samo A 
tylko głębsze z dodatkiem rdzy 

to już jest ponad wytrzymałość 
boga o nerwach z tworzyw sztucznych 

żwirową aleją 
wysadzaną bukszpanem 
odchodzi zwycięzca 
zastanawiając się 
czy z wycia Marsjasza 
nie powstanie z czasem 
nowa gałąź 
sztuki – powiedzmy – konkretnej 

nagle 
pod nogi upada mu 
skamieniały słowik 

odwraca głowę 
i widzi 
że drzewo do którego przywiązany był Marsjasz 
jest siwe 

zupełnie

„Ukaranie Marsjasza”
Tycjan

Mitologia podaje, że zuchwały sylen – Mar-
sjasz – wyzwał na pojedynek samego boga 
Apolla, by zmierzyć się z nim w sztuce gry 
na ulubionych instrumentach. Miał swoje po-
wody: grał przecudnie, w dodatku na aulosie 
porzuconym przez Atenę… Był poza tym sy-
lenem: półczłowiekiem-półkoniem, a mimo 
końskich nóg sylenowie uwielbiali taniec, 
muzykę i wino. Ale Marsjasz przegrał poje-
dynek (któż by wygrał z bogiem!), a że zwy-
cięzca mógł zrobić z pokonanym, co tylko 
chciał – Apollo kazał Marsjasza obedrzeć ze 
skóry. Ten moment namalował Tycjan. 

Co było dalej – napisał Herbert.

Tycjan Ukaranie Marsjasza
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właściwy pojedynek Apollona
z Marsjaszem
(słuch absolutny
contra ogromna skala)
odbywa się pod wieczór
gdy jak już wiemy
sędziowie
przyznali zwycięstwo bogu

mocno przywiązany do drzewa
dokładnie odarty ze skóry
Marsjasz
krzyczy

Patrząc na obraz Tycjana – właśnie na to 
patrzymy. Widok tylko dla wytrwałych, 
bo scena to nadzwyczaj okrutna.

Marsjasz do góry nogami – Apollo i czło-
wiek w ciemnej czapce zdzierają z niego 
skórę. Satyr z prawej dostarcza wiaderko. 
Na krew. Piesek z fikuśnym ogonkiem – 
chłepce krew. Brytan – większe psisko 
– trzyma w zębach strzępy skóry z nóg 
Marsjasza. Postaci jest więcej – na przy-
kład z boku przygląda się scenie w zamy-
śleniu stary król Midas, podobny do Ty-
cjana. O czym myśli? O istocie cierpie-
nia? O winie i karze? A może o sztuce?

Krzyku, o którym pisze Herbert, nie sły-
chać – może Marsjasz omdlał. Jeśli coś 
słychać, to muzykę tajemniczego mło-
dzieńca z lirą (być może to inne wciele-
nie Apolla). Ale w wierszu Herberta sły-
chać przede wszystkim krzyk obdzierane-
go ze skóry Marsjasza.

tylko z pozoru
głos Marsjasza
jest monotonny
i składa się z jednej samogłoski
A
W istocie
opowiada
Marsjasz
nieprzebrane bogactwo
swego ciała

łyse góry wątroby
pokarmów białe wąwozy
szumiące lasy płuc
słodkie pagórki mięśni 
stawy żółć krew i dreszcze
zimowy wiatr kości
nad solą pamięci

Ból, cierpienie zamknięte w samogłosce 
A. Poeta przedstawia je bardzo material-
nie, cieleśnie: metafory dotyczą wnętrza 
ludzkiego organizmu. Płuca, mięśnie, sta-
wy – wszystko to wyje z bólu, każdy z or-
ganów otrzymał portret najbardziej wier-

ny swej istocie: choćby „szumiące lasy 
płuc”. Jest w tym sformułowaniu i od-
dech, i podobieństwo kształtu. Wiatr ko-
ści jest zimowy (mróz przenika odbior-
cę), sól pamięci – w kontekście żywego 
mięsa boli jeszcze bardziej. Ale to dopie-
ro teraz trwa pojedynek – twierdzi Her-
bert. Dlaczego? Przecież patrząc na płót-
no Tycjana, widzimy zwycięzcę. Apollo 
żyje, Apollo z wieńcem na głowie spo-
kojnie zdziera skórę Marsjaszowi, Apol-
lo gra na lirze, wreszcie Apollo odejdzie 
spokojny – a Marsjasz będzie wył, aż 
śmierć przyniesie mu ukojenie.

teraz do chóru
przyłącza się stos pacierzowy Marsjasza
w zasadzie to samo A
tylko głębsze z dodatkiem rdzy

to już jest ponad wytrzymałość
boga o nerwach z tworzyw sztucznych

żwirową aleją
wysadzaną bukszpanem
odchodzi zwycięzca
zastanawiając się
czy z wycia Marsjasza
nie powstanie z czasem
nowa gałąź
sztuki – powiedzmy – konkretnej

Otóż to – dlatego pojedynek wciąż trwa. 
Apollo przestał już grać. Jest zresztą nie-
prawdziwy – ma nerwy z tworzyw sztucz-
nych. Jak robot, jak indywiduum ze świa-
ta fantazji. To nie jest prawdziwa sztuka 
ani prawdziwe emocje. Działanie Mar-

sjasza trwa – wyraża cierpienie, praw-
dę o ludzkim bólu. Sztuka z głębi trze-
wi, z bólu pełznącego wzdłuż kręgosłu-
pa. Jak to nazwiemy? Ekspresją? Turpi-
zmem? Nurtem dionizyjskim – tak gorą-
cym w zestawieniu z chłodem nurtu apol-
lińskiego.

Wszystko jedno, jak to nazwiemy: ten nurt 
działa, porusza. Może nie tak piękny – jak 
mocny. Gdy Apollo odchodzi:

nagle
pod nogi upada mu
skamieniały słowik

odwraca głowę
i widzi
że drzewo do którego przywiązany był 
Marsjasz
jest siwe
zupełnie

Rzućmy okiem na tło sceny w ujęciu Tycja-
na. Tam też są drzewa, zwierzęta, chmury. 
Daleko im do zwykłych drzew czy chmu-
rek. To sceneria nieziemska – tu też oto-
czenie współgra z cierpieniem. Czy można 
skamienieć z bólu? Od bólu Marsjasza ska-
mieniał słowik, który zaplątać się musiał 
w gałęziach pokutnego drzewa. Czy moż-
na osiwieć z przerażenia? Na widok gro-
zy Marsjasza – posiwiało drzewo. Apollo 
powinien przestraszyć się solidnie – to rze-
czywiście nowa gałąź sztuki, i ta przetrwa, 
przetrwa dłużej niż obojętność klasycznych 
autorytetów, niż sympatia sztucznych bo-
gów. Dowodem na to jest obraz Tycjana  
– Ukaranie Marsjasza.
  

J. de Ribera Apollo obdzierający Marsjasza ze skóry
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Matura pisemna

Jak dokonać analizy i interpretacji wiersza

O czym jest utwór?

Czytasz wiersz i stawiasz tezę, zwaną czasem hipotezą analityczną lub wstępnym określeniem te-
matyki utworu. Po prostu określasz pierwsze wrażenia: o czym jest utwór. Możliwości jest sporo, 
nie są jednak nieograniczone. Może to być np. wiersz o tematyce:

• miłosnej
• filozoficznej
• patriotycznej
• obyczajowej
• estetycznej itd.

Akurat rozpoznanie tematyki utworu jest dość łatwe i nie sprawia większego kłopotu, w końcu wi-
dać jak na dłoni, czy mowa jest o miłości, o ojczyźnie czy dylematach filozoficznych. 
Ułatwi sprawę pytanie:

Czym jest wiersz?

• opisem pejzażu (krajobrazu)
• wyznaniem (np. wyrazem uczuć)
• apostrofą (zwrotem do kogoś)
• sceną udramatyzowaną
• dialogiem
• refleksją poetycką o czymś
• relacją poetycką
• wizją
• zestawem obrazów itp.

Czym jest analiza wiersza?

Jest to właściwie badanie i opis kompozycji utworu – elementów struktury, jaką przecież jest każ-
dy wiersz. Jest to więc opis „formalny”. Tu musimy 

• odkryć zasady kompozycji,
• rozpoznać i omówić podmiot liryczny,
• wskazać zabiegi poetyckie,
• określić centralny motyw utworu, sytuację liryczną itd. 

W ten sposób obracamy się w sferze poetyki i niezbędne są nam podstawowe wiadomości z tego 
zakresu. Przecież koniecznie trzeba będzie rozpoznać metafory i epitety, operować odpowiednią 
terminologią i nie mylić podmiotu literackiego z bohaterem lub autorem wiersza. Wszystko to po 
to, aby odkryć, jak zbudowany jest wiersz i udowodnić, że potrafimy analizować jego konstrukcję.

Czym jest interpretacja utworu poetyckiego?

To dalsze badanie, które powinno odpowiedzieć na pytania:

• Czemu służyła taka właśnie konstrukcja, taki właśnie dobór i układ środków stylistycznych?
    Jaki sens, zbiór znaczeń z nich wynika?
    Jaki efekt osiągnął poeta, jak odczytuje go odbiorca.

• Jak mieści się w całym kontekście historii, biografii autora, kultury i filozofii? 

Do tego – jak widać – nie wystarczy znajomość chwytów formalnych. Potrzebne będzie oczytanie, 
wiedza historycznoliteracka, pewna wrażliwość i intuicja, obycie w dorobku kultury i sztuki, a tak-
że – sztuka logicznego myślenia.

Analiza dzieła literackiego – to 
działania badawcze zmierzające 
do ustalenia, z jakich elementów 
i w jaki sposób zbudowany jest 
utwór literacki.

(Słownik terminów literackich)

Interpretacja – działanie badaw-
cze zmierzające do wydobycia i 
wyjaśnienia sensu danego zja-
wiska, w szczególności poprzez 
określenie miejsca owego zja-
wiska w jakiejś całości wyższe-
go rzędu.                                                      

(Słownik terminów literackich)

Analiza i interpretacja dzieła li-
terackiego stanowią zespół za-
biegów, które w sumie prowadzą 
do aktu zwanego poznaniem ar-
tystycznego utworu zwerbalizo-
wanego.

(Jan Trzynadlowski, Sztuka sło-
wa i obrazu)
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Jaką podstawową wiedzę należy mieć, aby przystąpić  
do analizy wiersza?

Na pewno potrzebne będą:

• Umiejętność odszukania i określenia podmiotu lirycznego – i określenia typu liryki, a także 
adresata wypowiedzi poetyckiej

• Znajomość cech podstawowych gatunków lirycznych, takich jak: sonet, fraszka, hymn, oda, 
pieśń, elegia.

• Umiejętność analizowania struktury wiersza. Czasem jest to łatwe, bo autor wyraźnie podzie-
lił wiersz na części, np. strofy lub kolejne obrazy.

• Niekiedy konieczna jest głębsza analiza, np. czasu, miejsca pojawiania się podmiotu mówiące-
go czy jego przemian.

• Znajomość środków stylistycznych i ich funkcji, umiejętność odszukania ich w tekście.

• Umiejętność osadzenia utworu w odpowiednim kontekście – czyli wiedza o epoce, autorze, kie-
runkach filozoficznych i artystycznych, istotnych w trakcie interpretacji dzieł literackich.

Autor i kontekst historyczny

To ważne dla zrozumienia utworu, że został napisany właśnie w danej sytuacji historycznej. Bywa, 
że pod wierszem poeci umieszczają miejsce i datę powstania. Gdy pod utworem widnieje data: War-
szawa, sierpień 1944, można się domyślić, że ważny jest tu kontekst powstania warszawskiego.

Zwróć uwagę na tytuł, motto, uwagi pod utworem

Niosą z reguły cenne informacje.

• Bywa, że w tytule ukrył autor główny motyw, istotę przesłania utworu (Szczęście).

• Często podpowiada gatunek: Tren Fortynbrasa czy Sonety do Laury lub wydarzenie, które opie-
wa wiersz (Śmierć pułkownika).

• Jeśli utwór ma motto lub dedykację – np. „do Anny”, a wiemy, kim była i jaką rolę odgrywała ta 
osoba w życiu poety – dedykacja nada sens utworowi.

• Pod wierszem może nie być żadnych informacji nienależących bezpośrednio do utworu; może się 
pod nim pojawić data jego powstania, ewentualnie także miejsce („pisał w Aleksandrii w 1832 
roku”). Tak dzieje się najczęściej. Mogą się także pojawić dodatkowe dane, np.: 

• pisane daleko od domu; 
• na emigracji; 
• w wieku lat trzydziestu. 

Jeśli zna się choć trochę biografię pisarza, informacje pod wierszem pomogą ukierunkować dalszą 
interpretację. Pozwalają wyczytać z utworu np. tęsknotę, poczucie samotności wędrowca, reflek-
sję nad przeszłością. 

Kim jest podmiot liryczny?

Podmiot jest bardzo ważny w pracy nad wierszem i lepiej go nie pomylić z bohaterem utworu, ad-
resatem lub samym poetą. Nie pomylisz, jeśli zapamiętasz, że: 

podmiot liryczny to głos mówiący w utworze, tzw. liryczne „ja” – czyli zawsze ta oso-
ba, która wypowiada słowa wiersza. 

Ten, kto mówi, wyznaje, głosi, pyta, żąda, perswaduje itd. Wcale nie musi to być poeta, choć cza-
sem bywa. Może to być…

• Urszulka Kochanowska (np. w słynnym wierszu Leśmiana mówi właśnie ona)
• Fortynbras – w Trenie Fortynbrasa, 
• lipa – we fraszce Na lipę itd.

Uwaga! 

Analiza i interpretacja są ści-
śle ze sobą związane i nie powin-
ny w zasadzie występować jako 
polecenia oderwanych czynno-
ści. Właściwie nawet w toku pra-
cy powinno się prowadzić rów-
noległe postępowanie badawcze 
struktury i znaczeń utworu. Po-
dział na część analizy, a potem 
interpretacji jest prostszy, lecz 
mniej efektowny. Wówczas praca 
nad utworem literackim staje się 
bogatsza i przyjemniejsza – jest 
zarazem analizą uczonego, który 
potrafi wszelkie części wyróżnić i 
nazwać, jest też swoistym śledz-
twem, złamaniem szyfru, dotar-
ciem do tajemnicy sztuki.

Uwaga! 

Poeci nie nadają swoim wierszom 
tytułów bez powodu, dlatego trze-
ba przeczytać je uważnie, a tytuły 
ważnych wierszy zapamiętywać.
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Zapamiętaj!

• Podstawowe pytanie o narratora to: kto mówi?
• Drugie zaś: w której osobie? 
   Po tym rozpoznamy, czy mamy do czynienia z:

• liryką bezpośrednią (podmiot wyraża się w osobie 1., wszystko mówi „od siebie” – „widzę – i 
opisuję” itp.)

• liryką pośrednią (podmiot wyraża się w 3. osobie,właściwie relacjonuje, opisuje sytuację)
• liryką inwokacyjną (podmiot wyraża się w 2. osobie, zwraca się do kogoś, używa apostro-

fy – wówczas mamy do czynienia także z adresatem lirycznym)

Sprawdź też liczbę, w jakiej wypowiada się podmiot! 
Jeśli jest to liczba mnoga („my”), masz do czynienia z podmiotem zbiorowym.

Kontekst kultury
Mnóstwo utworów odwołuje się do kultury, historii czy sztuki. Interpretacja to znakomita okazja, by 
sprawdzić obycie i orientację w kulturze i sztuce. Pewne podpowiedzi zawarte są zwykle w wier-
szu. Na przykład przy strofie wiersza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Nike może paść pytanie: 
Czy inspiracją utworu był mit o Nike czy posąg Nike? 

Odpowiedź tkwi w wierszu: paryska Nike z Samotraki. 

Czemu paryska Nike z Samotraki? 
• Bo stoi w muzeum w Paryżu. 
• Z Samotraki – bo tam znaleziona. Znaleziono posąg bogini, ale bez rąk i bez głowy. 

Kto choć raz widział ten posąg – nie będzie miał żadnych wątpliwości – poetka odwołuje się do 
dzieła sztuki.

Popatrz na utwór jak na pewną całość

Czy coś wynika z układu wiersza?

• Może np. jest dwuczęściowy, a każda część to obraz poetycki?
• Może jest monologiem, może ma 3 strofki opisowe, a ostatnią refleksyjną? 

Segmentacja utworu z reguły ma jakiś sens, wiąże kompozycję z treścią wiersza.

Gatunek, typ, zgodność z konwencją

Na przykład sonet czy pieśń. 

• Jeśli utwór jest jakimś gatunkiem, zwykle łatwo go rozpoznać, bo gatunki mają ściśle określo-
ną budowę. 

• Bardzo często poeta wymienia nazwę gatunku w tytule – tu można bezwzględnie zaufać poetom 
minionych epok. Są też utworki „niezorganizowane”, które nie mają określonych form. 

• Jeśli widać, jaki to gatunek (sonet, fraszka, hymn, pieśń, tren, bajka), napisz to. 
• Nie widać lub nie jesteś pewien – nie pisz. Lepiej pominąć określenie gatunku, niż zrobić to źle.

Jeśli chodzi o typ – popatrz na rymy, wersy, strofy. 

• Wiersze tradycyjne cechuje raczej regularna budowa: mają strofy (zwrotki), rymy, rytm. 
• Współczesne – często ani rymu, ani rytmu.

Dlatego wyróżnij:
• wiersz stroficzny – podzielony na strofy
• wiersz ciągły – astroficzny – nie dzieli się na zwrotki
• wiersz biały – bezrymowy
• wiersz wolny – typowy dla poezji współczesnej, choć zapoczątkował go już Norwid: taki 

wiersz ma różną liczbę sylab w wersach, wersy ułożone są swobodnie, może nie mieć rymów.

Kto związany jest z wierszem 
oprócz podmiotu?

• poeta (możemy go utożsamić z 
podmiotem lub nie)

• bohater liryczny (osoba opisy-
wana w wierszu)

• adresat (ktoś, do kogo skiero-
wany jest utwór)

Nike z Samotraki
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• Wersy porządkuje rytm, czyli regularne rozłożenie akcentów. 
• Mogą kończyć się tak, że powstaje rym. 
• Mogą mieć równą liczbę głosek (powiemy wówczas, że utwór został napisany np. trzynastozgło-

skowcem). 

Jeśli chodzi o konwencję
– dobrze jest zauważyć niezgodność z dotychczasowymi wzorami lub jakąś modyfikację gatunku. 
Sonety czy treny poetów współczesnych bywają nowoczesną wersją dawnych form gatunkowych: 

• Oda do turpistów Przybosia jest parodią ody, 
• Tren Fortynbrasa jest dziwnym trenem – właściwie monologiem skierowanym do Hamleta, a 

nie realizacją gatunkowych założeń trenu itd.
 

Środki stylistyczne – i co z nich wynika?

W nich tkwi tajemnica poezji! Są sposobami poetów, by daną myśl wypowiedzieć poetycko, a nie 
zwyczajnie. Im twórcy mają wspanialszą wyobraźnię i talent, tym ciekawsze pomysły. Zamiast po-
wiedzieć: jakaś ty śliczna, porównają pannę do zorzy porannej, a swoje uczucie nazwą (zamiast mi-
łością) – pożarem uczuć targającym trzewia. 
Użyją porównania, metafor, epitetów, czyli środków stylistycznych zamieniających prostą mowę w poezję.

Czy to będą strofy, obrazy, pełne zdania czy inne człony, jakie wyróżnimy – należy kolejno je zba-
dać. Załóżmy, że wyodrębnia się wyraźnie pierwsza, czterowersowa strofka.

Co badamy?

• Warstwę fonetyczną (operacja dźwiękiem)
• Warstwę leksykalną (dobór słownictwa)
• Warstwę składniową (jak budowane są zdania utworu)
• Warstwę morfologiczną (odmianę wyrazów, wykorzystane zabiegi słowotwórcze)

Dopiero w tych warstwach odnajdujemy środki stylistyczne: porównania, epitety, metafory, ono-
matopeje, itp. Tyle że należą do różnych grup i dlatego, aby je uporządkować oraz określić tok pra-
cy, warto badać kolejne warstwy. 

Co możemy znaleźć?
Szukamy najważniejszych środków stylistycznych, czyli pytamy:

• Czy są tu epitety?
• Czy może występuje porównanie?
• Czy jest tu metafora (przenośnia)?

Jeśli są – co dają, czy niosą jakieś znaczenie? 
Zawsze tak, choćby najprostsze: w sposób poetycki, inny niż w mowie potocznej wyrażają myśl 
autorską.

Przypomnijmy, czym są:

• Epitety – wyrazy określające inne, wyrażają cechy lub właściwości. Najczęściej epitetami są przy-
miotniki – dają efekt obrazowości, plastyczności wyrazu: senny krajobraz, srebrnoszare mgły, pa-
wiookie stawy.

• Porównania – to zestawienia oparte na jakimś podobieństwie. Znak szczególny – słówko: jak, ja-
koby, jakby, niby. Ono łączy wyraz porównywany z tym, do którego porównujemy:
–  oczy jak gwiazdy
–  skały jak słonie
– ogrody jakby zaczarowane przestrzenie itp.

• Metafora – przenośnia. Jest to taka figura stylistyczna, w której poeta przeniósł cechy czy zna-
czenia z jednego zjawiska na drugie. Niektórzy uważają metaforę za skrócone porównanie: za-
miast „słońce jak gwiazda ognista” pisze poeta od razu „gwiazda ognista” – odbiorcy wiedzą zaś, 
że chodzi o słońce.

warstwa fonetyczna
• rym
• rytm
• onomatopeja
• eufonia 
• aliteracja 

warstwa leksykalna
• archaizm
• neologizm
• zdrobnienie
• zgrubienie
• poetyzm

warstwa składniowa
• powtórzenie
• refren
• inwokacja
• apostrofa
• elipsa
• inwersja

figury stylistyczne
epitet
porównanie
kontrast
reminiscencja
alegoria
metafora
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Metafora ukrywa znaczenie przenośne – znaczenie niedosłowne, poetyckie, stworzone dzięki prze-
niesieniu cech jednego przedmiotu czy zjawiska na inne zjawisko, człowieka, przedmiot. 

Przykłady? 

„Noc – kryształ czarny”. 
„Mam obraz twój w sercu”. 

Nie są to przecież prawdy dosłowne, bo w sercu nikt obrazków nie nosi.

Pamiętaj! 
Metafora ma swoje odmiany. 

• animizację (ożywienie – np. „galopujący kamień”),
• personifikację (uosobienie, nadanie cech ludzkich przedmiotom, zjawiskom, zwierzętom, ro-

ślinom – np. „śmieją się kwiaty”),
• oksymoron (związek frazeologiczny obejmujący dwa opozycyjne znaczeniowo wyrazy, zesta-

wia cechy, które w rzeczywistości nie mogą zaistnieć równocześnie: „gorący lód”, „żywy trup”).

Wykrycie i wskazanie figur stylistycznych w utworze samo w sobie jest już cenne. Ale to też dobry 
moment, by połączyć analizę z interpretacją. Poeta użył takich zabiegów i uzyskał taki właśnie, a 
nie inny efekt. Efekt nie tylko upiększający język, ale niosący jakiś sens. Na przykład:

Krzysztof Kamil Baczyński
Biała magia

Stojąc przed lustrem ciszy
Barbara z rękami u włosów
nalewa w szklane ciało
srebrne kropelki głosu
I wtedy jak dzban światłem
zapełnia się i szkląca
przejmuje w siebie gwiazdy
i biały pył miesiąca
(…)

Po przeczytaniu strofy tego subtelnego erotyku wiemy: 

• podmiot liryczny relacjonuje poetycką scenę – postać kobiety przed lustrem.
Ale przed lustrem ciszy. Mamy do czynienia z metaforą, a w dodatku z synestezją: przypisa-
niem wrażeń zmysłowych jednego zmysłu drugiemu. Tu ciszy (zmysł słuchu) nadana zostaje bar-
wa i gładkość lustra (zmysł wzroku i dotyku). Tak stwarza niezwykle nastrojową sytuację, spra-
wia, że stajemy się świadkami wizji poetyckiej, ze snu lub wyobraźni, rozgrywającej się w kom-
pletnej ciszy, a zarazem przywołującej jeden z najpiękniejszych, starych motywów malarskich: 
kobiety przed lustrem. 

• Mamy temat, mamy bohaterkę, nastrój sceny. Sporo w tej strofie epitetów: szklane ciało, srebrne 
kropelki głosu, szkląca, biały pył miesiąca.
Dobór epitetów decyduje o malarskości, plastyczności sceny. Wciąż działa synestezja – głos 
(dźwięk) otrzymał postać srebrnych kropel (więc kształt i kolor). Epitety podporządkowane są 
metaforze – kreacji ciała kobiety jako szklanego naczynia. Wzmacnia tę wizję porównanie: „Jak 
dzban światłem zapełnia się i szkląca”. Połączenie porównania z epitetem czyni pomysł bardzo 
jasnym i obrazowym: ciało Barbary – szklany dzban, poddany kosmicznej sile i ciszy. 

Skąd kosmicznej? 
Dzięki dalszym przenośniom: „przyjmuje w siebie gwiazdy i biały pył miesiąca”. Gwiazdy i księ-
życowy pył to rekwizyty romantyczne, już ten fakt odrealnia scenę i czyni wizję baśniową. Ze-
stawienie symboliki ciała jako szklanego dzbana oraz srebrnych kropel głosu, kosmicznego pyłu 
i gwiazd świadczy, iż mamy do czynienia z opisem obrazu erotycznego. 

Ale jakim? 
Wyobrażenie poety, umiejętność odrealnienia oraz przetwarzania obrazów miłości, ujęcie w taki 
metaforyczny obraz nie powinno ujść uwadze i pozytywnej ocenie badanego wiersza.

Przykład onomatopei  
w słynnym wierszu Staffa:

O szyby deszcz dzwoni, deszcz 
dzwoni jesienny
i pluszcze jednaki, miarowy, nie-
zmienny,
Dżdżu krople padają  i tłuką w me 
okno…
Jęk szklany… płacz szklany…
a szyby w mgle mokną

Leopold Staff

Przepis na synestezję:

Przypisać nowe wrażenia zmysło-
we zjawisku, np.

• barwie nadać dzwięk,
• dzwiękowi smak,
• zapachowi kolor.

W ten sposób Tetmajer wymyślił 
srebrzystoturkusową ciszę, a Ba-
czyński lustro ciszy.
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Warstwa brzmieniowa utworu

Poezja jest jak muzyka, nie bez powodu recytuje się wiersze. Obserwując warstwę brzmieniową 
utworu, powinieneś wziąć pod uwagę:

• Zabiegi stylistyczne

• Rymy;

• Refren – może powtarzać się jako cała strofa lub powtarzalne wersy;

• Powtórki 
• na początku wersów (anafory) 
• lub na końcu wersów (epifory) – potęgują sens wyrażanych myśli;

• Sprawdź liczbę sylab w wersach, jeśli się powtarza, możesz określić, że masz np. do czynienia 
z ośmiozgłoskowcem;

• Znajdź onomatopeję! Onomatopeje są bardzo ważne dla brzmienia utworu. Są to wyrazy dźwię-
konaśladowcze powstałe z nazwania słowami dźwięków natury. Mogą to być np. słowa: szelest, 
szeleści, jęczą, cicho, cisza, huk, pomruk itp.
Onomatopeje przetwarzają świat dźwięków na słowo, dają efekt umuzykalnienia utworu, a cza-
sami mogą być zwyczajnie – grą słów, zabawą poetycką.

Motyw główny
Może też zostać nazwany przesłaniem, sensem utworu czy głównym tematem. 
Odnaleźć motyw wiodący to zinterpretować utwór. Pomagają w tym pytania pomocnicze: 

• Czym właściwie jest wiersz, z czym mamy do czynienia? 

• Czy to wyraz uczuć, poetycka refleksja czy zwrot do kogoś, opis, relacja, list poetycki? 
• Jeśli wyraz uczuć – to jakich?
• Jeśli refleksja – to o czym?
• Jeśli opis – to czego i po co?

Uwaga! 
Utwór długi może mieć ich kilka.

Pytania w rodzaju nazwij tę część tekstu (ostatnia zwrotka), znajdź tytuł dla tej strofy – to właśnie 
sprawdzian, czy potrafisz wyłuskać temat, motyw, przesłanie.

Podsumuj analizę

Potwierdź tezę postawioną we wstępie lub zaprzecz jej, oceń utwór, wszystko to tytułem zakończe-
nia, ale też wyrażenia własnych odczuć i poglądów. Ostatecznie – odbiór i interpretacja wierszy są 
sprawą dość intymną, i choć nie da się na siłę udowodnić, że wiersz patriotyczny to liryka miłosna, 
to i tak poezja daje dość dużo swobody w odczytywaniu swoich sensów.

Uwaga! 
Zwróć uwagę na najważniejsze, stałe elementy, które towarzyszą analizie i interpretacji wierszy.

Zwróć uwagę!

• Przez nagromadzenie przymiot-
ników poeci zyskują plastycz-
ność obrazu, malarskość, bo-
gactwo wrażeń estetycznych.

• Nagromadzenie czasowników 
dynamizuje obraz, wykrzykniki 
wzmacniają ekspresję.

• Porównania i metafory świad-
czą o wyobraźni poetyckiej au-
tora. 

Warto o tym pisać przy analizie 
utworu.

Używaj sformułowań

Na przykład:

• Mamy do czynienia z klasycz-
nym przykładem liryki miło-
snej…

• Utwór Szymborskiej dotyka za-
gadnień natury filozoficznej…

• Wiersz jest zabawnym przykła-
dem tematyki obyczajowej.

Przykład:
• Polały się łzy… to wyznanie,
• Drogi kąciku porad… to wiersz-

list,
• O czymże dumać na paryskim 

bruku… to refleksja poetycka, a 
zarazem pytanie retoryczne,

• Do matki Polki… to apostrofa,
• Nam strzelać nie kazano.
   Wstąpiłem na działo
   I spojrzałem na pole; dwieście 

harmat grzmiało – to relacja po-
etycka.

Jak widać do określenia charakte-
ru utworu wystarczy czasem tytuł 
lub początek.
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stałe elementy towarzyszące analizie i interpretacji wierszy

Autor i kontekst historyczny
To ważne dla zrozumienia utworu, że został napisany właśnie w danej sytuacji hi-
storycznej. Bywa, że pod wierszem poeci umieszczają miejsce i datę powstania. 
Gdy pod utworem widnieje data: Warszawa, sierpień 1944, można się domyślić, 
że ważny jest tu kontekst powstania warszawskiego. 

Tytuł
Tytuły są bardzo różne, ale zawsze niosą ważne informacje: 

• podpowiedzą gatunek (Pieśń o domu),
• wskażą adresata (Do Anny),
• nazwą główny motyw utworu (Szczęście) 
• albo wydarzenie, które opiewa wiersz (Śmierć pułkownika).

Poeci nie nadają swoim wierszom tytułów bez powodu, dlatego trzeba przeczytać 
je uważnie, a tytuły ważnych wierszy zapamiętywać. 

Gatunek
Na przykład sonet czy pieśń. Jeśli 
utwór jest jakimś gatunkiem, zwykle 
łatwo go rozpoznać, bo gatunki mają 
ściśle określoną budowę. Bardzo czę-
sto poeta wymienia nazwę gatunku 
w tytule – tu można bezwzględnie za-
ufać poetom minionych epok. Są też 
utworki „niezorganizowane”, które 
nie mają określonych form. Są wier-
szami, lirykami, itp. Co z nimi? Nic. 
Nie musimy wtedy określać gatunku, 
pytania o to z pewnością nie będzie.

Podmiot liryczny
Kto właściwie mówi w wierszu? 
Podmiot liryczny. Najprościej, gdy autor wiersza i podmiot to te same osoby, ale 
taki zabieg szybko się poetom znudził. Zaczęli wymyślać – Kochanowski wpadł na-
wet na pomysł, by w wierszu przemawiała lipa. Wiersz może być monologiem ja-
kiejś postaci, może też wypowiadać się w nim kilka osób. Podmiot liryczny jest naj-
ważniejszy w konstrukcji wiersza, dlatego prośba o wskazanie go pojawia się w te-
stach często. Szukamy głosu mówiącego, nie pamiętając w danej chwili o autorze. 

Kontekst kultury
Mnóstwo utworów odwołuje się do kultury, historii czy sztuki. Interpretacja to zna-
komita okazja, by sprawdzić obycie i orientację w kulturze i sztuce. Gimnazjalistę 
obowiązuje tylko pewien zakres tej wiedzy, a pewne podpowiedzi zawarte są zwy-
kle w wierszu. Na przykład przy strofie wiersza Marii Pawlikowskiej–Jasnorzew-
skiej Nike może paść pytanie: Czy inspiracją utworu był mit o Nike czy posąg Nike? 

Odpowiedź tkwi w wierszu: paryska Nike z Samotraki. Czemu paryska? Bo stoi 
w muzeum w Paryżu. Z Samotraki – bo tam znaleziona. Znaleziono posąg bogini, 
ale bez rąk i bez głowy. Kto choć raz widział ten posąg – nie będzie miał żadnych 
wątpliwości – poetka odwołuje się do dzieła sztuki.

Motyw główny
Może też zostać nazwany przesła-
niem, sensem utworu czy głównym 
tematem. Odnaleźć motyw wiodący 
to zinterpretować utwór. Pomagają 
w tym pytania pomocnicze: 

• Czym właściwie jest wiersz, z czym 
mamy do czynienia? 

• Czy to wyraz uczuć, poetycka re-
fleksja czy zwrot do kogoś, opis, re-
lacja, list poetycki? 
• Jeśli wyraz uczuć – to jakich?
• Jeśli refleksja – to o czym?
• Jeśli opis – to czego i po co?

Taki minitest (plus analiza tytułu) po-
może odnaleźć motyw główny. Utwór 
długi może mieć ich kilka.
Pytania w rodzaju nazwij tę część tek-
stu (ostatnia zwrotka), znajdź tytuł 
dla tej strofy – to właśnie sprawdzian, 
czy potrafisz wyłuskać temat, motyw, 
przesłanie.

Środki stylistyczne
W nich tkwi tajemnica poezji! Są sposobami poetów, by daną myśl wypowiedzieć 
poetycko, a nie zwyczajnie. Im twórcy mają wspanialszą wyobraźnię i talent, tym 
ciekawsze pomysły. Zamiast powiedzieć: jakaś ty śliczna, porównają pannę do zo-
rzy porannej, a swoje uczucie nazwą (zamiast miłością) – pożarem uczuć targa-
jącym trzewia. 

Użyją porównania, metafor, epitetów, czyli środków stylistycznych zamieniających 
prostą mowę w poezję.

Budowa utworu
Wiersz składa się z wersów. Mogą 
być ułożone w strofy (zwrotki). Wer-
sy porządkuje rytm, czyli regular-
ne rozłożenie akcentów. Mogą koń-
czyć się tak, że powstaje rym. Mogą 
mieć równą liczbę głosek (powiemy 
wówczas, że utwór został napisany 
np. trzynastozgłoskowcem). By od-
powiedzieć na pytania związane z bu-
dową utworu (stychiczny czy stroficz-
ny, biały czy wolny), trzeba umieć li-
czyć i znać kilka teoretycznych pojęć.
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Powtórka z poetyki i teorii literatury

Kto to mówi?
liryka

Podmiot liryczny – podmiot mówiący w utworze lirycznym, 
opowiadający o swoich emocjach, przeżyciach i poglądach. Ta 
fikcyjna osoba nie jest jednak tożsama z autorem, choć często 
wiąże się z jego doświadczeniami życiowymi. W rozpozna-
waniu różnych typów podmiotu lirycznego przydatna jest np. 
analiza form czasowników i zaimków („ja” czy „my”? – licz-
ba pojedyncza czy mnoga?) Ważne jest też miejsce podmio-
tu mówiącego w konkretnej sytuacji lirycznej.

Podmiot liryczny:
• Może występować w pierwszej osobie („ja” liryczne), przed-

stawiając swoje emocje i stany psychiczne – liryka bezpo-
średnia. Przykłady: Hymn Słowackiego, Do losu Tuwima, 
Kołatka Herberta.

• Może nie ujawniać się, ukrywać za opisami np. krajobra-
zu (liryka opisowa), bezosobowymi refleksjami czy dialo-
giem – liryka pośrednia. Przykłady: W Weronie Norwida, 
W lesie Przerwy-Tetmajera, [Snuć miłość...] Mickiewicza.

• Niekoniecznie musi występować w liczbie pojedynczej, cza-
sem w wierszu wypowiada się jakaś zbiorowość, „my” li-
ryczne – liryka podmiotu zbiorowego. Przykłady: Pokole-
nie Baczyńskiego, Rota Konopnickiej.

• Może przypominać narratora, tj. relacjonować jakieś wyda-
rzenia, nie oceniając ich bezpośrednio – liryka narracyjna 
(odmiana liryki pośredniej). Przykfiady: Ballady i romanse 
Broniewskiego, Piosenka o końcu świata Miłosza.

• Może ukrywać się za maską pierwszoosobowej wypowiedzi 
jakiejś postaci (liryka maski / liryka roli). 

  Przykłady: Lalka Syrokomli, Tren Fortynbrasa Herberta.

Epika

Narrator – fikcyjny „opowiadacz”, pośredniczący między auto-
rem a czytelnikiem. To on właśnie wprowadza w świat przed-
stawiony: fabułę, tlo wydarzeń, kreacje bohaterów. Narrator 
może zajmować różne pozycje wobec tego świata, w różnym 
stopniu ujawniać się – stąd wynikają odmienne typy narracji.
• Narrator abstrakcyjny (inaczej wszechwiedzący) – jest 

na zewnątrz świata przedstawionego, o którym wie wszyst-
ko; przedstawia bohaterów, wprowadza wydarzenia. Narra-
tor typowy dla powieści realistycznej. Przykłady: Zbrodnia 
i kara Dostojewskiego, Nad Niemnem Orzeszkowej, Ojciec 
Goriot Balzaka.

• Narrator konkretny – znajduje się wewnątrz świata przed-
stawionego, bierze udział w wydarzeniach albo z jego punk-
tu widzenia są one pokazywane.

Rodzaje narracji:

• Autorska (trzecioosobowa) – właśnie w niej występuje narra-
tor abstrakcyjny, mniej lub bardziej obiektywnie przedstawia-
jący świat przedstawiony.

• Pamiętnikarska (pierwszoosobowa) – pojawiają się formy 

1. osoby liczby pojedynczej („ja”) i subiektywne spojrze-
nie na świat przedstawiany (opowiadacz jest świadkiem lub 
uczestnikiem wydarzeń!). Najłatwiej ją wskazać w różnego 
rodzaju tekstach wspomnieniowych, np. Pamiętnikach Paska, 
Pamiętniku z powstania warszawskiego Białoszewskiego.

• Monolog wewnętrzny – przytoczenie wewnętrznej „wypo-
wiedzi” bohatera (przybiera formę mowy niezależnej lub po-
zornie zależnej). Dawniej wyraźnie wydzielany; w powie-
ściach nowszych pojawia się tendencja do zacierania granicy 
między monologiem wewnętrznym a relacją narratora – to 
pozwala pokazać rzeczywistość z punktu widzenia bohatera, 
ale też jego psychikę, sposób myślenia. Niekiedy przybiera 
kształt tzw. strumienia świadomości (np. Ulisses Joyce’a).

Inny podział (dokonany przez Stanzela):
• Narracja auktorialna – opowiadacz jest ukryty, na świat 

przedstawiony patrzy z dystansem, nie bierze udziału w wy-
darzeniach.

• Narracja personalna – obraz świata przedstawionego jest 
taki, jaki jawi się w świadomości bohatera / bohaterów.

Uwaga! W narracji pierwszoosobowej mogą mieszać się ze 
sobą obydwa wymienione typy.

Dramat

Rodzaj literacki, w którym podstawową formą wypowiedzi 
są dialogi i monologi bohaterów. W utworach tego typu nie 
występuje nadrzędny podmiot mówiący, z którym mamy do 
czynienia w liryce czy epice. Swiat przedstawiony jest bez-
pośrednio dostępny – odbiorca sam go ocenia i interpretu-
je, nie sugerując się subiektywną oceną narratora czy „ja” 
lirycznego.

• Narrator w dramacie – występuje bardzo rzadko i znajduje się 
poza światem przedstawionym (nie bierze udziału w wydarze-

niach). Tak określany jest ktoś, kto relacjonuje dziejące się poza 
sceną wydarzenia ważne dla rozwoju akcji, kto komentuje wy-
darzenia. Przykłady: chór w tragedii antycznej, utwory Bertolta 
Brechta (np. Matka Courage), niekiedy słuchowiska radiowe.

• Monodram – utwór sceniczny – zazwyczaj jednoaktowy – prze-
znaczony dla jednego aktora. Monolog tego jedynego bohate-
ra przypomina niekiedy formę dialogu – prowadzonego z pu-
blicznością czy jakimś wyimaginowanym partnerem. Przy-
kłady: Smieszny staruszek Tadeusza Różewicza, Biała bluzka 
Agnieszki Osieckiej. Taki kształt przyjmują też często scenicz-
ne adaptacje, np. utworów lirycznych (teatr jednego aktora).
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Rodzaje literackie 

To pewne klasy utworów literackich wyróżniane ze względu na konstrukcję dzieł, tzn. sposób ujaw-
niania się osoby mówiącej, budowę świata przedstawionego, styl.

Liryka

• Najważniejsze cechy: obecność podmiotu lirycznego, który przez monolog liryczny wyraża swe myśli 
i uczucia; brak fabuły. Utwory liryczne najczęściej pisane są wierszem, występują w nich liczne środ-
ki stylistyczne – nie są to jednak warunki konieczne.

• Różne odmiany liryki ze względu na tematykę: 
• miłosna, 
• religijna, 
• filozoficzno-refleksyjna, 
• patriotyczna, 
• agitacyjno-polityczna.

• Różne odmiany liryki ze względu na kształt monologu: 
• bezpośrednia, 
• pośrednia, 
• podmiotu zbiorowego, 
• inwokacyjna, 
• opisowa, 
• sytuacyjna (występuje bohater liryczny!), 
• liryka maski, 
• liryka roli (w dwu ostatnich wypowiada się jakaś fikcyjna postać).

• Ważne gatunki: pieśń, hymn, oda, elegia, erotyk, sonet, fraszka, epigramat, tren.

Epika 
• Najważniejsze cechy: obecność narratora opisującego świat przedstawiony i znajdującego się 

na ogół poza nim, obecność fabuły. Utwory epickie mogą mieć formę wierszowaną i prozaiczną.

• Ważne gatunki: powieść, opowiadanie, nowela, epopeja, baśń, list, powiastka filozoficzna.

Dramat

• Najważniejsze cechy: 
• obecność fabuły, 
• brak nadrzędnego podmiotu – wypowiadają się sami bohaterowie poprzez dialogi i monolo-

gi (tekst główny); 
• tekst poboczny (didaskalia) – wskazówki i informacje dodawane przez autora, przeznaczone 

np. dla czytelnika czy aktora. 
• Utwory dramatyczne są przeznaczone do realizacji scenicznej.

• Ważne gatunki: 
• komedia, 
• tragedia, 

Najważniejsze pojęcia  
z teorii literatury

Przykłady  
utworów lirycznych

• Treny Jana Kochanowskiego

• Hymn Juliusza Słowackiego 

• Przesłanie Pana Cogito Zbignie-
wa Herberta

Przykłady utworów  
zaliczanych do epiki

• Iliada Homera
• Pan Tadeusz Adama Mickiewicza

• Trylogia Henryka Sienkiewicza

• Śliczna dziewczyna Marka Hłaski

Przykłady utworów  
zaliczanych do dramatu

• Antygona Sofoklesa

• Makbet Williama Szekspira

• Śluby panieńskie Aleksandra Fre-
dry

• Mewa Antoniego Czechowa

• Tango Sławomira Mrożka

• Czwarta siostra Janusza Głowac-
kiego
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• dramat właściwy, 
• farsa, 
• melodramat, 
• komedia łzawa, 
• dramat romantyczny.

Tytuł, incipit, motto

Tytuł

Nazwa, którą nadaje dziełu literackiemu jego autor. Niejako wizytówka utworu literackiego, po-
zwalająca na jego identyfikację. Od tytułu właśnie zaczyna się kontakt czytelnika z tekstem. Naj-
częściej wyróżniamy tytuły:

• pochodzące od jakiegoś elementu treści, np. bohatera/ bohaterów, miejsca czy czasu akcji, kon-
kretnego wydarzenia (Pan Tadeusz, Krzyżacy, Nad Niemnem, Odprawa posłów greckich itp.),

• wskazujące na zastosowaną przez autora formę pisarską (Pamiętnik z powstania warszawskiego, Opo-
wiadania, Sonety krymskie itp.), często występują połączenia informacji dotyczących treści i formy,

• metaforyczne, komentujące treść utworu, pozwalające odczytać jego sensy (Granica, Ludzie bez-
domni, Potop itp.);

• na pierwszy rzut oka bezsensowne, nieprzynoszące żadnej z wymienionych wyżej informacji ty-
tuły są jedną z form buntu przeciwko konwencjom literackim, np. Ferdydurke.

Tytuł uważany jest za ważny element dzieła – w interpretacji utworu może nam pomóc także ana-
liza zmian tytułu dzieła. Zmiana taka często pomaga poszerzyć problematykę, powiększyć możli-
wości interpretacyjne (zwłaszcza jeśli nowy tytuł ma charakter metaforyczny).

Przykłady:

• Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej (początkowy tytuł: Mezalians),
• Gloria victis Orzeszkowej (pierwotny tytuł 1863 sugerował wspomnieniowy charakter tekstu),
•  Początek Andrzeja Szczypiorskiego (wydany na Zachodzie pod tytułem Piękna pani Seidenman).

Incipit 

(łac. zaczyna się) – pierwsze słowa utworu, np. pierwszy wers; w wierszach bez tytułu incipit peł-
ni jego funkcję.

Motto

Cytat umieszczony przed całym tekstem lub jakąś jego częścią (np. rozdziałem). W taki sposób au-
tor może wskazywać na pewne powinowactwa myślowe, swoje zamiary pisarskie, pomagać czy-
telnikowi w odczytaniu sensów utworu.

Przykłady:

•  Ludzie ludziom zgotowali ten los 
(Medaliony Zofii Nałkowskiej) – oszczędny komentarz do opisywanych faktów, zachęta do refleksji.

•  Jest rzeczą równie rozsądną ukazać jakiś rodzaj uwięzienia przez inny, jak ukazać coś, co ist-
nieje rzeczywiście, przez coś innego, co nie istnieje 
(słowa Daniela Defoe będące mottem do Dżumy Alberta Camusa) – cytat wskazuje na parabo-
liczny charakter utworu, nakazuje szukanie ukrytego sensu opowieści o zadżumionym mieście. 
Podobnie motto do Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza proponuje odczytywać utwór jako 
wskazówkę dla Polaków walczących z silniejszym od nich wrogiem (…trzeba być lisem i lwem).

• Zdaje mi się, że widzę… gdzie?
    Przed oczyma duszy mojej 

– pochodzące z Szekspira motto do ballady Adama Mickiewicza Romantyczność wskazuje na 
najistotniejszy problem tekstu (sposób postrzegania rzeczywistości), a także na powinowactwa 
między romantykami a angielskim dramaturgiem.

Synkretyzm 

– zjawisko łączenia np. cech li-
rycznych, epickich, dramatycz-
nych, a także różnych odmian ga-
tunkowych. Występował po-
wszechnie w literaturze roman-
tycznej; gatunkami synkretyczny-
mi są np. ballada czy powieść po-
etycka. Ograniczenia klasycznego 
podziału na rodzaje i gatunki lite-
rackie przełamuje też często lite-
ratura współczesna.

Przykłady incipitów
• jestem z upływającej wody Ha-

liny Poświatowskiej (pierwszy 
wers utworu pełniący zarazem 
funkcję tytułu, bo wiersz go nie 
posiada)

• Kto jest ten dziwny nieznajomy 
Leopolda Staffa (pierwszy wers 
utworu Staffa pełniący funkcję 
tytułu, Tadeusz Różewicz wybrał 
go także na tytuł wyboru wier-
szy Staffa)
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Motyw literacki

Materiał – klasyfikacja problemowa

Bunt przeciw Bogu

To bardzo częsty motyw w polskiej literaturze. Relacja człowiek – Bóg zaznacza się w niej od po-
czątku istnienia, a bunt w pewnym momencie urasta do rangi programu epoki czy danej twórczo-
ści. Buntowali się najwięksi wieszczowie.

• Jan Kochanowski zaznacza w Trenach swoją niezgodę na śmierć Urszulki. Pogodzi się z wyro-
kiem Boskim, uspokoi, ale przeżyje moment buntu i zwątpienia. To pierwszy przejaw tego typu 
postawy w naszej literaturze.

• Adam Mickiewicz w Dziadach, w Wielkiej Improwizacji, nakreśla najsłynniejszą w polskiej li-
teraturze scenę pojedynku człowieka z Bogiem. Konrad powołuje się na siłę poezji, która czyni 
człowieka nieśmiertelnym stwórcą, przywołuje Boga. Pragnie „rządu dusz”, chce poświęcić się 
za miliony, zaczyna postrzegać Boga jako tyrana… Jak wiemy, Bóg nie odpowie dumnemu Kon-
radowi, natomiast łaska widzenia spłynie na skromnego księdza Piotra.

• Hymny Jana Kasprowicza, szczególnie Dies irae, chwilami obrazoburcze i świętokradcze, wy-
rażają znane pytanie manichejczyków o istotę zła. Czy jest zaiste równorzędną siłą obok dobra? 
Dlaczego Bóg stworzył zło – czy może nie jest dość potężny, by je zwalczyć? Kto jest odpowie-
dzialny za istnienie grzechu: Bóg-Stwórca czy człowiek z góry skazany na grzech?

• Bolesław Leśmian w swej poezji podejmuje motyw  wadzenia się z Bogiem. Któż nie pamięta 
chłopa Bajdały i Dusiołka, który napadł go we śnie? Bajdała to nie Konrad, a Dusiołek to nieco 
groteskowe uosobienie zła tego świata, ale jest ten sam bunt i polemika z Bogiem: dlaczego stwo-
rzył zło, dlaczego stworzył Dusiołka?

• Andrzej Szczypiorski w powieści Początek wśród wielu innych wątków podejmuje także ten: po-
jedynek z Bogiem, bunt przeciwko złu wojny, prześladowaniom, dyskryminacji rasowej. Tę pole-
mikę wiedzie Henryk Fichtelbaum, młody Żyd, który początkowo ucieka z getta i próbuje się ra-
tować. Nie chodzi mu tylko o ocalenie życia, pragnie doświadczyć miłości i normalnych radości 
wieku dojrzewania, które odebrała mu historia. Prowadzi walkę słowną z Bogiem w bardzo róż-
nych miejscach, nawet nieprzystojnych, jak ubikacja. To nie umniejsza jednak znaczenia tej wal-
ki. Henryk Fichtelbaum powróci do getta i tam zginie.

Bunt przeciw złu świata: wojnie, władzy, totalitaryzmowi

Zło – najpotężniejszy przeciwnik zbuntowanych, objawia się pod różnymi postaciami. Jako wojna, 
zaraza, okrucieństwo władzy. Być może jest to jednak ten właśnie wróg, przeciw któremu warto, 
trzeba, ma się obowiązek wystąpić. Do postawy aktywnej nawołują wielcy etycy literatury: Joseph 
Conrad, Albert Camus, Tadeusz Konwicki. Jest ich wielu, oto wybór przykładów:

• Antygona Sofoklesa to antyczny przykład buntu jednostki przeciw władzy, przeciw rozkazowi 
pomijającemu uczucia i wierzenia obywatela.

• W Giaurze George’a Byrona tytułowy bohater buntuje się przeciw niewoli Grecji podbitej przez 
Turcję, przeciw tureckim obyczajom.

• Hanna Krall w Zdążyć przed Panem Bogiem relacjonuje bunt Żydów przeciw Niemcom w cza-
sie okupacji. Powstanie w getcie jest faktem historycznym, walką z wrogiem, walką o wolność 
i godność. Jest to także bunt przeciw złu świata, wyścig z Bogiem – nawet samobójcza śmierć 
może być aktem buntu, bo pozwala człowiekowi samemu zdecydować o własnym losie.

• Stanisław Grochowiak w wierszu Święty Szymon Słupnik wyraża bunt przeciw złu świata, prze-
ciw okrucieństwu, zadawaniu bólu i gwałtom – a także przeciw iluzjom świętości i piękna, które 
nie biorą pod uwagę istnienia zła.

Bunt

Najważniejsze utwory
• Sofokles – Antygona;
• William Szekspir – Hamlet;
• Jan Kochanowski – Treny;
• George Byron – Giaur;
• Adam Mickiewicz – Dziady, 

Pan Tadeusz;
• Stefan Żeromski – Ludzie bez-

domni;
• Jan Kasprowicz – Hymny;
• Andrzej Szczypiorski – Począ-

tek;
• Bolesław Leśmian – Poezja.

Czym jest bunt

Sprzeciw wobec zastanego świa-
ta, przybierający gwałtowne for-
my, polegające na dążeniu do re-
wolucyjnej zmiany stosunków 
społecznych albo na odrzuceniu 
obowiązującego stylu życia. (…) 
Buntowniczy charakter nadał lite-
raturze romantyzmu.

Leksykon dzieł i tematów literatu-
ry polskiej

E u g è n e  D e l a c r o i x ,  Wo l n o ś ć  
wiodąca lud na barykady
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• Dżuma Alberta Camusa to powieściowa wykładnia moralnego nakazu walki ze złem. Camus na-
kazuje przyjąć postawę aktywną wobec epidemii, wobec wojny. Zło pod tą czy inną postacią może 
się w każdej chwili odrodzić, „bakcyl dżumy” nie umiera i tylko aktywność, ciągła gotowość do 
buntu może uratować ludzkość.

• Zło w Małej apokalipsie Tadeusza Konwickiego jest rozproszone, występuje w bardzo niebez-
piecznej formie – jest to zło, które udaje (z powodzeniem!) dobro, zło, które „wdarło się w nasze 
kody etyczne”. Bohater powieści jest człowiekiem raczej biernym, ale okoliczności zmuszają go, 
aby stał się wyrazicielem buntu. Ma dokonać samospalenia, a tym samym zaprotestować przeciw 
władzy i ustrojowi. W gruncie rzeczy ostatnia podróż po Warszawie (o tym jest powieść) to pro-
test przeciw złu świata.

• Na Zachodzie bez zmian Ericha Marii Remarque’a – powieść reportaż jest żarliwym protestem 
przeciw wojnie. Ukazuje jej zło i okrucieństwo, analizuje wpływ na psychikę ludzką na przykła-
dzie losów grupy niemieckich młodych chłopców. Nie ma tu jednostki zbuntowanej – cały obraz 
wojny sam w sobie jest buntem przeciw wojnie i zabijaniu.

• Gustaw Herling-Grudziński w Innym świecie pokazuje próby buntowania się przeciw złu totali-
tarnego świata, prawom panującym w łagrze, a nade wszystko zniewoleniu myśli i uczuć jednost-
ki. Najdobitniejszym przykładem takiej walki jest historia Kostylewa, który dokonuje samookale-
czenia (opala sobie rękę), aby nie pracować dla łagru. Później odbierze sobie życie – jego poczu-
cie dumy i wolności okaże się silniejsze od lęku przed bólem i śmiercią. Bezpośrednim buntem 
przeciw obozowej władzy i totalitaryzmowi jest głodówka Polaków (w tym autora), która wresz-
cie spowoduje ich uwolnienie.

• Andrzej Szczypiorski w Początku przedstawił cały łańcuch ludzi dobrej woli, przeciwstawiają-
cych się złu (konspiracja, sieć ludzi ratujących żydowskie dzieci, pomagających Żydom w uciecz-
ce z getta). Ta książka to nie tylko obraz buntu przeciw konkretnym działaniom wroga, ale także 
wyraz postawy grupy ludzi skonsolidowanych działaniem przeciw złu.

• Przesłanie Pana Cogito Zbigniewa Herberta, jego poetyckie credo, zapis podstawowych nakazów 
etycznych, zaleca przyjąć „postawę wyprostowaną”. To bardzo ważny w polskiej poezji głos przeciwko 
przemocy i złu świata. Zwycięstwo nad tym wrogiem może – znów – przynieść tylko aktywne ludzkie działa-
nie, postawę podobną do tej, jaką prezentowali bohaterowie dawnych eposów: Gilgamesz, Hektor, Roland.

Bunt przeciw konwencji

Konwencja, sztampa, nakaz towarzyski, uświęcony obyczaj – są wyzwaniem dla buntowników, 
zwłaszcza młodych. Bunt jest pożywką dla literatury, która lubi skandaliczne wydarzenia. Wystą-
pienia buntowników nie są zjawiskiem typowym tylko dla dwudziestego wieku, kolebką buntu jest 
bowiem romantyzm.

• Werter z Cierpień młodego Wertera Johanna Wolfganga  Goethego buntuje się przecież prze-
ciw obyczajowi, który każe podporządkować uczucia przesądom towarzyskim. Buntuje się prze-
ciw hierarchii wartości, która rozsądek stawia ponad siłę najwyższą – miłość. A miłość ma prawo 
zburzyć porządek obyczajów. 

• Dziady i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza wyrażają bunt przeciw konwenansom, przejawiają-
cy się w rozpaczy szlachcica, zakochanego w pannie mającej większy majątek i znamienitsze na-
zwisko. Małżeństwo byłoby zatem mezaliansem – miłość musi ustąpić przesądom społecznym. 
Przeciw tak okrutnemu prawu buntują się Gustaw i Jacek Soplica.

• Gabriela Zapolska w Moralności pani Dulskiej pokazała próbę buntu Zbyszka przeciw miesz-
czańskim prawom, kołtunerii i pseudozasadom własnej mamy. Próba się nie powiodła – jego za-
miar ożenku z Hanką, służącą, którą „wpędził w kłopoty”, szybko ustąpił wobec argumentów pani 
Dulskiej. Zauważmy, że sama autorka dramatu buntowała się przeciw mieszczańskiej kołtunerii 
i jej utwór jest wyrazem takiego protestu.

• Witold Gombrowicz w Ferdydurke ujawnia istnienie szeregu Form. Jedną z nich jest konwe-
nans – czy to mieszczański, czy też niby-nowoczesny (Młodziakowie), zrywający z tradycyjnym 
modelem mieszczańskim. Józio buntuje się przeciw Formom, próbuje je odrzucić, szuka pier-
wiastków autentyczności. Nic z tego – popada z Formy w Formę, nosi „gębę”, przyprawiają mu 

Buntownicy nie są lubiani 

• Nie lubią ich władcy – zagraża-
ją władzy. 

• Nie lubią ich normalni, porząd-
ni ludzie – buntownicy zagraża-
ją spokojowi ich uładzonej eg-
zystencji. 

• Nie lubią ich szkoły – zbunto-
wani uczniowie zawsze ozna-
czają kłopoty. 

• Nie lubi ich też historia – są 
„drożdżami” zdarzeń, bunt ozna-
cza przemiany. 

Ale za to – buntowników uwielbia 
literatura! 

Ileż zawdzięcza im interesujących 
fabuł, a co za tym idzie – czytel-
ników…

Używaj terminów

Kontestacja

• manifestowanie sprzeciwu, 

• kwestionowanie czegoś, 

• podawanie w wątpliwość, 

• protest przeciw czemuś – 
zwłaszcza w  dziedzinie kultury, 
polityki, instytucji religijnych. 

Słowo modne w odniesieniu do 
zjawisk II połowy XIX wieku – np. 
kontestacja w poezji: 

• Bursa, 
• Wojaczek, 
• Stachura.
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„pupę”. Znów jest to zatem bunt bez szans na wygraną. Jednak… warto zauważyć, że sam Gom-
browicz – najzagorzalszy wróg konwencji – stworzył „konwencję nową”.

• W Tangu Sławomira Mrożka pierwsi zbuntowali się Eleonora i Stomil – przeciw tradycji i kon-
wenansom swoich rodziców. Popierali wolną miłość, niedbały strój i młodzieńcze ideały. Wcie-
lając je w życie, stworzyli następną konwencję, przeciwko której buntuje się z kolei ich syn, Ar-
tur. Zmęczony nowoczesnością i nazbyt ostentacyjnie manifestowaną wolnością swoich szalonych 
rodziców, pragnie powrotu do tradycji i dawnych, dających poczucie bezpieczeństwa norm: chce 
uroczystego ślubu z Alą, nosi garnitur. Być może wniosek z tego taki, że przyczyny buntu ulega-
ją zmianie, nie zmienia się za to sama istota i potrzeba buntu, tkwiąca w naturze człowieka.

Parada buntowników

Buntownik – jeśli spróbujemy wyciągnąć jakąś średnią 

• to zazwyczaj człowiek młody, dumny, gotów życie poświęcić dla swojej idei;

• raczej ponury lub poważny, 

• z reguły samotny (bo nie chce się bratać z prostą gawiedzią), 

• najczęściej płci męskiej. Rzadko literatura opowiada o dziewczynach buntowniczkach – An-
tygona, Joanna d’Arc, Grażyna i kilka jeszcze chwalebnych przypadków, które jednak licz-
bowo nikną wobec zalewu buntowników męskich. 

Samotny, młody, przejęty swą misją młodzian – to najbardziej typowy wariant buntownika.

Rejestr postaci zbuntowanych

Antygona – córa nieszczęsnego rodu Labdakidów, dokładnie Edypa i Jokasty (która była, jak pa-
miętamy, matką, a potem żoną Edypa), tytułowa bohaterka najbardziej znanej tragedii Sofoklesa 
– zbuntowała się przeciw rozkazowi króla Kreona, który jednego z jej braci kazał pogrzebać z ho-
norami, drugiego zaś haniebnie rzucić sępom na pożarcie. Cóż – pierwszy bronił miasta, drugi był 
zdrajcą. Antygona nie mogła tego znieść.  Kochała brata, szanowała bogów i zwyczaje swojej reli-
gii. Osobiście pochowała Polinejka, zapłaciła za to życiem. Była młoda, pewnie ładna, skoro Haj-
mon pragnął się z nią ożenić. Odrzuciła pomoc Ismeny, pozostała samotna w walce o swoje racje. 
Sama zadała sobie śmierć – nie czekając na spełnienie wyroku.

Hamlet – tytułowy bohater najsłynniejszej tragedii Szekspira, buntownik oryginał, buntował się, 
a jakże – przeciw złu świata, przeciw zbrodni popełnionej na ojcu, przemijalności świata, obłudzie 
ludzi, nawet przeciwko temu, że powinien pomścić ojca. Tyle że buntował się tylko wewnętrznie – 
rozmyślał, dużo mówił i przeżywał dylematy. Działał niewiele, mamy więc przykład buntownika 
mało aktywnego (rzadkie w literaturze). Dossier: młody (podobno trzydziestolatek, ale wielu ba-
daczy chce go widzieć młodszym), syn zamordowanego króla Danii, narzeczony Ofelii. Wrażliwy, 
raczej odważny, samotny, zwykle przedstawiany z czaszką Yorika w rękach.

Giaur – jak to było zakodowane w typie bohatera bajronicznego – jest samotny, uczuciowy i, oczy-
wiście, zbuntowany. Przy tym młody i tajemniczy. Nie sposób o nim nie wspomnieć, choć dane per-
sonalne w tym przypadku mamy niedokładne: dla Turków jest innowiercą, czyli giaurem właśnie. 
Co wygnało go z ojczyzny, też nie wiemy – może bunt? Giaur jest wzorcowym bohaterem bajro-
nicznym (polską odmianą tego typu jest Konrad Wallenrod, który odziedziczył po Giaurze: dumę, 
samotność, wyobcowanie, bunt – nawet wobec Boga). Giaur skupia zatem wszystkie odmiany bun-
tu, o których mówiliśmy – przeciw narzuconej niewoli, przeciw Bogu i przeciw obyczajom – prze-
cież jego ukochana Leila była niewolnicą w tureckim haremie, pierwszą żoną Hassana – przeciw 
temu związkowi i zniewoleniu wystąpił Giaur. Niestety – poniósł klęskę.

Gustaw-Konrad – główny bohater Dziadów – to polski wzór buntownika. Człowiek młody, szlach-
cic, ale nie znakomitego rodu, bowiem odrzucono go jako kandydata do ręki ukochanej panny. Więc 
pierwszy wróg, przeciwko któremu buntuje się Gustaw, to obyczaj, konwenans nakazujący stawia-
nie uczucia niżej od majątku czy stanowiska. Buntuje się też przeciw wiedzy (bo nie wyjaśnia ni-
czego ważnego) i przeciw księgom, które ukształtowały jego poglądy (nazywa je zbójeckimi).

Bunt przeciw czemu?

• przeciw złu świata 
– Hamlet
– Giaur
– Judym
– Rieux

• przeciw obyczajom niszczącym 
miłość 
– Giaur
– Werter
– Gustaw
– Soplica

• przeciw konwencji teatralnej
– bohater Kartoteki

• przeciw anarchii i buntowi 
– Artur z Tanga

Zbuntowani bohaterowie

Najczęściej prezentują bunt indy-
widualny. W przeciwieństwie do 
buntu zbiorowego – rewolucji, po-
wstań – jest to bunt jednostki, 
niepokornej, niewyrażającej zgody 
na zastaną rzeczywistość.

Giaur i Hassan
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Gdy mija pierwsza fala rozpaczy spowodowana odrzuceniem, nieszczęśliwy kochanek przeista-
cza się w obrońcę wolności. Buntuje się teraz przeciw tyranii caratu i niewoli ojczyzny (znajduje-
my go w więzieniu). I sprzeciwia się Bogu – to najsilniejszy bunt tego rodzaju w naszej literatu-
rze. Całe życie Konrada jest buntem – czy jako kochanek, czy więzień, czy spiskowiec – jest sam, 
zbuntowany, cierpiący. Wszystko to wynosi go ponad tłumy, na cokół, niemal uświęca, ale jedno-
cześnie odsuwa od ludzi.

Jacek Soplica – oto buntownik z ludzką twarzą. Jest typem bohatera romantycznego i pod wielo-
ma względami przypomina Gustawa-Konrada. Też nie dostał dziewczyny, której pragnął – Ewy Ho-
reszkówny. Też rzucił się w wir walki o niepodległość. Ale z pewnością jadł, a nawet pił, spróbował 
szczęścia rodzinnego, walczył – podjął się misji emisariusza. Budzi sympatię, choć ma na sumieniu 
zbrodnię – jego bunt przeciw konwencji, przeciw niesprawiedliwości przypieczętowało przecież za-
bójstwo Horeszki. Buntownik Jacek Soplica bliższy jest nam niż buntownik poeta Gustaw-Konrad.

Andrzej Kmicic – duchowy spadkobierca Jacka Soplicy, główny bohater Potopu, także nie stro-
ni od kufla i szabli, a arkana poezji raczej są mu obce. Panna wprawdzie jest mu przychylna, ale 
sam swoim niedopuszczalnym zachowaniem spowoduje zerwanie zaręczyn. Oczywiście – zbuntu-
je się. Przeciw niechęci ukochanej. Przeciw Radziwiłłom, ich obłudzie i zdradzie ojczyzny. Prze-
ciw szlachcie, która ma go za zdrajcę. Zmieni nazwisko, będzie działał samodzielnie, wierny tylko 
królowi i ojczyźnie, a zbuntowany przeciw szwedzkiemu najeźdźcy. Jak wiemy, to go uratuje i zre-
habilituje, podobnie jak Jacka Soplicę.

Justyna Orzelska– buntowniczka z Nad Niemnem dojrzewała do swojej decyzji powoli. Jej bunt 
nie jest zresztą tak spektakularny czy wzniosły jak choćby bohatera romantycznego. Jest zwyczaj-
ną dziewczyną, razem z ojcem żyje we dworze wuja. Ładna, młoda, niebogata, ale stanowcza, nie 
da sobie narzucić praw rządzących towarzyskim światem. Odrzuci niemoralną propozycję żona-
tego Zygmunta, odrzuci małżeńską ofertę arystokraty Różyca i – zbuntowana przeciw konwenan-
som – wyjdzie za mąż za schłopiałego szlachcica Janka Bohatyrowicza. Przypomina trochę Anty-
gonę, zwłaszcza gdy broni swojego zdziwaczałego ojca, takie porównanie pada zresztą w powieści.

Tomasz Judym – główny bohater Ludzi bezdomnych – opisywany był (jest i będzie) jako idealista, 
społecznik, spadkobierca romantyków itd. Też jest buntownikiem. Pamiętamy go: lekarz, pocho-
dzenie raczej kiepskie, droga do edukacji bolesna, a nawet dwuznaczna, jeśli weźmiemy pod uwa-
gę źródło dochodów ciotki, wkracza w świat wyższych sfer i… buntuje się przeciw niemu. Prze-
ciw praktykom lekarzy otaczających troską tylko bogatych pacjentów, przeciw złu, nędzy, biedzie 
i nieszczęściom niższych warstw. Judym buntuje się bardzo konkretnie – wyda walkę światu, po-
święci swoje życie, odrzuci możliwość założenia rodziny i szczęścia z Joasią. Wybiera samotną 
walkę, na wzór romantyków.

Artur – bohater dramatu Sławomira Mrożka Tango – jest współczesnym spadkobiercą bohatera ro-
mantycznego. Jest też reprezentantem młodszego pokolenia, przeciwstawiającego się pokoleniu ro-
dziców. Tyle że… Artur to nieco parodystyczna wersja buntownika – odwrócono jego rolę. Wyobra-
żając sobie młodzież zbuntowaną przeciw tradycji rodziców, widzimy raczej osobników o koloro-
wych fryzurach, z pogardą odrzucających obyczaje i konwenanse. Naprzeciw nich panowie w gar-
niturkach, mamy z grzecznymi koafiurami, rodzinny obiad z ciocią Jasią i ślub na dalszą drogę ży-
cia. To pokolenie rodziców. Tymczasem w Tangu wszystko na odwrót: to Artur nałożył garniturek, 
chce wierności małżeńskiej, chce ślubu. Jego rodzice zupełnie o to nie dbają – strojem i zachowa-
niem wciąż manifestują bunt, któremu ulegli, gdy byli młodzi – przeciw tradycji swoich rodziców. 
Artur spróbuje walczyć z tym samotnie, jest nieco pompatyczny i nader poważny w swojej bun-
towniczej misji – chce bowiem przywrócić dawny porządek świata. Nie udało mu się, a szkoda. Bo 
gdyby przywrócił ład i tradycję, z jego udanego, praworządnego związku z Alą na pewno urodził-
by się syn, który w pewnym wieku zbuntowałby się przeciw garniturowi i uporządkowaniu. Uma-
lowałby włosy na czerwono, uciekł ze szkoły… itd.

Doktor Rieux – buntownik i moralista, główna postać Dżumy Camusa, zamyka paradę buntow-
ników. Dane personalne? Spokojny lekarz w Oranie, żonaty, niestety – chora żona przebywa poza 
miastem. Człowiek prawy, wierny swoim zasadom, kodeksowi etyki lekarskiej, ale przede wszyst-
kim kodeksowi ludzkiemu. Jako lekarz niesie pomoc pacjentom, jako człowiek wypowiada woj-
nę złu – swoją aktywną postawą, walką z chorobą, która przyjmuje w powieści symboliczny wy-
miar. Doktor Rieux to buntownik, który wzbudza szacunek – nie jest posągowym bohaterem, nie 
odrzuca współpracy z innymi, wiedzie zwykłe życie, a gdy nadchodzi epidemia – wszystkie swo-
je siły poświęca, by z nią walczyć. Zapytamy – gdzież tu bunt. W aktywnej, wyprostowanej posta-
wie przeciw złu świata, w walce o istnienie człowieka. „Aby istnieć, człowiek musi się buntować”.

Czy bunt ma sens?

Tak 
• bo stanowi o postępie świata
• bo daje człowiekowi szansę na 

pokonanie zła
• bo decyduje o ludzkiej godności
• bo jest cechą silnych 

osobowoś ci, ludzi twórczych 
i aktywnych

Nie
• gdy pociąga za sobą cierpienie 

innych
• gdy jest buntem dla zdobycia 

władzy
• gdy wynika z pobudek ego-

istycznych
• gdy jest pustą manifestacją

Jak uatrakcyjniać wypowiedź?

Używaj zgrabnych określeń:

• Źródła i sens buntu…

• Istota buntu, zagadnienie buntu,

• Buntownicy – postacie nieprze-
ciętne, silne osobowości, nie-
pokorni, trudne charaktery, cier-
piętnicy lub efekciarze…

• Aktem buntu można nazwać…

• Pochwalam, szanuję, nie po-
pieram, podziwiam, kwestionu-
ję zasadność nazwania buntem, 
buntuję się przeciw takiej inter-
pretacji.

Kostylew z Innego świata

Szczególny wyraz buntu. Bezrad-
ny wobec przemocy i zbrodni ła-
gru popełnia samobójstwo – do-
konuje samooparzenia wrzątkiem, 
wcześniej zaś przypala sobie 
rękę, by nie pracować na rzecz 
oprawców. Jego bunt – wyrażony 
przez straszliwe cierpienie, wresz-
cie samozniszczenie – staje się 
symbolem dumy człowieka, który 
nie pozwala się zniewolić.
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Zmienił się trochę sposób naszego oceniania kariery. Karierowicz – nadal brzmi paskudnie, ale 
ktoś, kto zrobił karierę, jest u szczytu kariery… to już zupełnie co innego. Otóż: sukces i kariera 
mogą być chlubą, bo zależą od pracy własnych rąk i głowy, niekoniecznie trzeba do nich docho-
dzić po trupach. Tematy często głoszą nadal: być czy mieć? Kariera czy ideały? Nadzieja na sukces 
czy wierność zasadom? W świetle doświadczeń literackich powinniśmy odpowiedzieć: być, ideały, 
wierność zasadom. Skłaniają ku temu rozmaite postaci:

Materiał – według postaci
• Eugeniusz Rastignac z Ojca Goriot Honoriusza Balzaka. Dobry materiał na karierowicza. Ideały, 

z którym przybył do Paryża z prowincji, bladł i chudł w zderzeniu z prawdą o życiu. Szybko uwie-
rzył młody Eugeniusz staremu przestępcy Vautrinowi, że nawet, by posprzątać, trzeba się pobru-
dzić, i że część ideałów należy wyrzucić na śmietnik. Również córki Goriota to karierowiczki tam-
tych czasów – wśród wyrzuconych ideałów bez wahania umieściły miłość do ojca i wszelką lojal-
ność… Rastignac zrobi karierę, zostanie mężem bogatej kobiety, ministrem i hrabią. Za jaką cenę?

• Julian Sorel z powieści Stendhala Czerwone i czarne to znakomity przykład karierowicza. Chło-
pak z ludu – inteligentny, wyrachowany, wręcz amoralny w swoim dążeniu do celu prowincjusz. 
Sorel przemierza szczeble swojej kariery sukcesywnie i z powodzeniem, do momentu, w którym 
wpada w sidła prawdziwego uczucia. Zdobywa kolejne zaszczyty, lecz w rezultacie ginie marnie. 
Moglibyśmy uznać tragiczny finał Sorela za moralizatorską nutę autora, gdyby nie fakt, że losy bo-
hatera odzwierciedlają wydarzenia z życia prawdziwego pana Bertheta z Grenoble, syna kowala.

• Doktor Obarecki z Siłaczki Stefana Żeromskiego ginie zawsze w cieniu swojej szlachetnej kole-
żanki Stasi Bozowskiej. Żeromski zadziałał kontrastem: Stasia zdarła zdrowie, nauczając biedo-
tę, Obarecki „obrósł w tłuszcz”, wiodąc życie przeciętnego doktorka, który udziela pomocy tylko 
 zamożnym, za odpowiednią opłatą. Trudno nazwać jego postawę aż karierą – to wybór życia wy-
godnego i głuchego na ludzkie cierpienie, jakiego dokonał za młodu. Czy bardzo potępić Obarec-
kiego? Cóż – zdrady posłannictwa lekarza, który jednak powinien pomagać ludziom bez wzglę-
du na ich majątek – nie można ani pochwalić, ani zrozumieć. 

• Zenon Ziembiewicz z Granicy Zofii Nałkowskiej to nasz rodzimy karierowicz z międzywojnia. 
W młodości także „napakowany” złudnymi ideałami: o sprawiedliwości, równości ludzi, idealnej 
miłości. Własnym życiem obalił te ideały. Zdobywając kolejne stanowiska i osiągając kolejne eta-
py dobrobytu, wyzbywa się skrupułów, jako burmistrz miasta każe strzelać do demonstrujących 
robotników. Na pewno przeżywał w takiej chwili dylematy związane z władzą – godne Kreona  
– wybrał jednakże decyzję bardziej opłacalną. Trudno powiedzieć, że był to człowiek z gruntu zły  
– zaplątany w sieć zależności i błędów młodości do tego stopnia, że popełnił samobójstwo.

• Nikodem Dyzma – tytułowy bohater powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza Kariera Nikodema 
Dyzmy. Mało kto ją przeczytał, ale wszyscy oglądali wersję filmową z błyskotliwą kreacją Wil-
helmiego w roli głównej. Dobre i to. Postać Dyzmy jest wszak nie do pominięcia przy rozważa-
niu istoty kariery. Ów spryciarz, karierowicz z przypadku, zdobywa zaszczyty, urzędy, piękne ko-
biety i duże pieniądze – poprzez małe nieporozumienie – qui pro quo – wszyscy biorą go za ko-
goś ważnego. Pnie się więc w górę, sam się sobie dziwiąc. Spadnie równie dynamicznie – po dro-
dze jednak obnaży głupotę i zepsucie swojego elitarnego otoczenia. Dyzma zyskał już współcze-
sną formę – Nikusia świetnie zagranego przez Cezarego Pazurę w filmie Kariera Nikosia Dyzmy 
Jacka Bromskiego. Tak niewiele się zmieniło.

• Michał Toporny z Tańczącego jastrzębia Juliana Kawalca to przykład zupełnie innego rodzaju ka-
riery „ufundowanej” awansem wsi po II wojnie światowej. Zmiana ustroju dała Topornemu moż-
liwość wykształcenia, wyjścia poza opłotki swojego gospodarstwa, poznania innego, miejskiego 
świata. Nowy świat zagarnął go: Toporny porzucił swoją wiejską żonę i syna, został inżynierem, 
mężem wykształconej kobiety z dobrego domu, potem dyrektorem – i, przynajmniej na początku, 
czuł się dobrze w swoim nowym życiu. Także tę biografię wieńczy samobójstwo. Natomiast ka-
riera – opłacona trudem mozolnej pracy, silnej woli – zastanawia, utrudnia jednoznaczne oceny.

Kariera

Najważniejsze utwory

• Honoriusz Balzak – Ojciec Go-
riot;

• Stendhal – Czerwone i czarne;
• Bolesław Prus – Lalka;
• Charles Dickens – Dawid Cop-

perfield;
• Stefan Żeromski – Siłaczka, Lu-

dzie bezdomni;
• Zofia Nałkowska – Granica;
• Tadeusz Dołęga-Mostowicz  

– Kariera Nikodema Dyzmy;
• Julian Kawalec – Tańczący ja-

strząb;
• Witkacy – Szewcy;
• George Orwell – Folwark zwie-

rzęcy;
• Francis Scott Fitzgerald – Wielki 

Gatsby.

Uriasz Heep z Dawida Copperfiel-
da Charlesa Dickensa. 

Typ odrażający, maluczki, kłamli-
wy, a przy tym paskudnie obłud-
ny i uniżony. Kłaniając się ludziom 
do stóp, stara się ich zniszczyć. 
Źle kończy, przyłapany na swych 
matactwach, ląduje w więzieniu. 
Heep to symbol kariery szczegól-
nie wstrętnej, portret karierowicza 
odstraszającego od tego rodzaju 
postępowania.

Kariera i karierowicze często wią-
żą się z zagadnieniem młodości, 
wyborów moralnych, słynnym 
Hamletowskim „być albo nie być” 
przerobionym w pytanie „być czy 
mieć”. Ciekawy temat – zwłasz-
cza w naszych czasach. Warto 
wyrobić sobie o nim zdanie pry-
ed maturą.
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Bohaterowie świadomie dążący do zrobienia kariery

• Balladyna z dramatu Juliusza Słowackiego – chłopka z „czasów bajecznych koło jeziora Gopła”. 
Zdobywa władzę przez przypadek, dzięki małżeństwu z Kirkorem. Drogę kariery rozpoczyna za-
mordowanie siostry. Za tym czynem idą następne zbrodnie: giną przeciwnicy Balladyny i świad-
kowie jej przeszłości, na śmierć skazana zostaje matka.
Sukces uczy bohaterkę bezwzględności, ale nie zabija w niej wyrzutów sumienia. Balladyna świa-
domie burzy moralny i naturalny porządek świata, żyje tak „jakby nie było Boga”. Usprawiedli-
wia się jednak i próbuje zagłuszać nękający ją niepokój. Sięga po władzę wyłącznie dla własnych 
korzyści, a nie ze względu na wyższe racje. Tragizm bohaterki polega jednak na tym, że święta 
korona zobowiązuje ją do wzięcia w obronę łamanych praw i do uznania odrzucanych dotąd war-
tości. Osądzona (przez samą siebie) według tych zasad ginie rażona gromem.

• Sajetan z Szewców Stanisława Ignacego Witkiewicza i Napoleon z Folwarku zwierzęcego Geor-
ge’a Orwella – obaj należą do uciskanych grup społecznych i zostają wyniesieni na szczyty przez 
rewolucję, której obraz w utworach był inspirowany rewolucją październikową.

 Sajetan to typ działacza-przywódcy, który marzy, by poprowadzić ludzkość ku szczęściu drogą re-
wolucji. Po przejęciu rządów nie musi pracować i korzysta z dóbr materialnych, ale zaczyna od-
czuwać metafizyczną pustkę spowodowaną brakiem idei i zatraca się w rozważaniach nad sensem 
istnienia, co staje się bezpośrednią przyczyną jego zguby – przerażeni myślami i zagrożeni poglą-
dami swego przywódcy Czeladnicy zabijają go.

• Napoleon z Orwellowskiego Folwarku zwierzęcego – nie jest typem wodza kierującego się do-
brem mas. Jego kariera opiera się na przemocy, zastraszeniu poddanych i eliminowaniu przeciwni-
ków. Swój plan przejęcia i utrzymania władzy realizuje bezwzględnie i perfidnie, manipuluje opi-
nią społeczną, czyniąc atut nawet ze swojego tchórzostwa. Kreując dzięki propagandzie swój ob-
raz Ojca narodu, stawia się ponad prawem i korzysta bez wyrzutów sumienia z wszystkich przy-
wilejów władzy, traktując je jako należne sobie. Pozostaje bezkarny, choć pod jego rządami sytu-
acja w folwarku wraca do punktu wyjścia, czyli biedy, głodu, terroru i beznadziejnej egzystencji 
całego społeczeństwa.

• Zenon Ziembiewicz z Granicy Zofii Nałkowskiej – inteligent pochodzący ze zubożałego zie-
miaństwa, który ze studenta o dość radykalnych poglądach przeistacza się w sanacyjnego dygni-
tarza, prezydenta miasta odpowiedzialnego za strzelanie do manifestujących robotników. Cena, 
jaką Ziembiewicz płaci za karierę, jest wysoka. Popełnione przez bohatera samobójstwo to dowód 
jego klęski moralnej.

Bohaterowie realizujący amerykański mit „od pucybuta  
do milionera”

• Ojciec Goriot z powieści Honoriusza Balzaka – dochodzi do majątku w sposób typowy: wyko-
rzystuje zamieszanie związane z rewolucją francuską i, wychodząc z założenia, że żadna praca 
nie hańbi, a pieniądze nie śmierdzą, staje się człowiekiem bogatym. Na tym jednak kończy się 
schemat – Goriot zostaje nędzarzem, ponieważ wszystkie jego oszczędności marnotrawią córki, 
robiące w Paryżu salonową karierę. Bohater z miłości do dzieci pozwala się zniszczyć i umie-
ra w nędzy.

Z losów Goriota wyciąga wnioski Eugeniusz Rastignac – zubożały szlachcic z prowincji, któ-
ry dzięki studiom prawniczym chce zdobyć pozycję społeczną i majątek. Szybko jednak zro-
zumie, że podstawą sukcesu nie są rzetelność, uczciwość i praca, ale zamożne protektorki, wy-
korzystanie układów i ciągłe kompromisy z własnym sumieniem. Tylko cynizm i wyrachowa-
nie oraz upór i siła woli pozwalają mu zaspokoić ambicje i być przyjmowanym w salonach Pa-
ryża. Osiągnie swe cele.

• Stanisław Wokulski z Lalki Bolesława Prusa – postać wewnętrznie skomplikowana i niejedno-
znaczna. To zubożały szlachcic, który chce znaleźć dla siebie miejsce w dziewiętnastowiecznym 
społeczeństwie dzięki pracy i wykształceniu. Klęska jego młodzieńczych ideałów sprawia, że szu-
ka jakiegoś celu w życiu. Miłość do zubożałej arystokratki mobilizuje go do działania – zdoby-
wa majątek na wojnie bałkańskiej, „mieszając się z ekonomicznymi szulerami, stawiając na kar-
tę pracę i życie”. Nie zapewnia mu to jednak wzajemności ukochanej, a zdobywanie pozycji spo-
łecznej i bywanie w salonach arystokracji wymaga częstych kompromisów moralnych. Przez za-
zdrosne o sukces otoczenie traktowany jest jak karierowicz bez skrupułów lub jak parweniusz, 
któremu należy się tylko pełna wyższości wzgarda.

Kontrast
Społecznicy – idealiści

Bohaterowie, którzy poświęcą ży-
cie wyższej idei, służbie ludziom 
lub nauce, lub wielkiemu marze-
niu. 

• Ikar – zginął za możliwość lotu 
ku słońcu

• Konrad Wallenrod – poświęcił 
honor, miłość i życie ojczyźnie

• Ekdal – zrujnował życie kilku 
osób dla idei prawdy

• Tomasz Judym – poświęcił ży-
cie i miłość pracy społecznej

• Stasia Bozowska – straciła zdro-
wie i życie, pracując wśród bie-
doty

• Piotr Cedzyna – odrzucił „karie-
rę” opłaconą krzywdą robotni-
ków ojca

• Doktor Rieux z Dżumy Camu-
sa – poświęca się, by ratować 
chorych

• Ojciec Maksymilian Kolbe, Ja-
nusz Korczak – oddają życie za 
innych ludzi

Jay Gatsby z powieści Franci-
sa Scotta Fitzgeralda Wielki Gats-
by – w znacznej mierze powie-
la schemat losów Wokulskie-
go. Robi karierę w czasie I woj-
ny światowej w okresie prohibicji 
w USA. Chce się wzbogacić, by 
zdobyć rękę ukochanej kobiety. 
Gromadzi olbrzymi majątek, han-
dlując alkoholem i przemycając 
broń. W efekcie stać go na wspa-
niały dom i wydawanie przyjęć, 
które mają mu zapewnić przychyl-
ność Daisy.

Bogactwo nie daje mu szczęścia, 
nie zbliża do ukochanej, nie przy-
sparza przyjaciół. Przez otocze-
nie, korzystające bez skrupułów 
z jego hojności, traktowany jest 
jak nuworysz, który stara się im-
ponować pieniędzmi. W jego po-
grzebie uczestniczą zaledwie trzy 
osoby.
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Słowotwórstwo
Czy umiesz wskazać formanty słowotwórcze w podanych 
przykładach? Czy wiesz, czym różnią się złożenia od zrostów, 
typ słowotwórczy od kategorii słowotwórczej? A wskazałbyś 
w tekście słowotwórcze środki stylistyczne? 

W zestawach pytań z matury ustnej pojawiają się polecenia 
z zakresu słowotwórstwa!

Wyrazy podstawowe i pochodne. Rodzaje formantów
Słowotwórstwo – dział gramatyki zajmujący się budową morfologiczną wyrazów i tworzeniem no-
wych wyrazów. 

Ważne pojęcia:

• Podstawa słowotwórcza (temat słowotwórczy) – część wyrazu podstawowego, która wchodzi 
w skład wyrazu pochodnego, np. kop-arka (od kopać). W niektórych przypadkach może to być 
cały wyraz podstawowy: dom-ek (od dom).

• Wyrazy pochodne (formacje słowotwórcze) – wyrazy utworzone od wyrazów podstawowych.

• Formant – składnik formujący nowy wyraz. Najczęściej jest to konkretna cząstka dodawana do 
podstawy słowotwórczej, np.:

• przedrostek (prefiks) – występuje przed podstawą słowotwórczą: 
za-mówić, naj-młodszy, nie-śmiały;

• przyrostek (sufiks) – pojawia się za podstawą słowotwórczą: 
tutej-szy, poczek-alnia, grub-szy;

• formant środkowy (interfiks) – łączy podstawy słowotwórcze w złożeniach: 
 list-o-nosz, łam-i-główka, grzyb-o-branie.

Nowy wyraz może powstać także poprzez „ucięcie” fragmentu wyrazu podstawowego – tzw. dery-
wacja wsteczna (formant zerowy, ujemny): 

• zwis (od zwisać), 
• czołg (od czołgać się), 
• klasówa (od klasówka).

Uwaga! 
Formantem może być także wymiana głoski czy głosek, a nawet zmiana sposobu odmiany:

• kapucha (od kapusta), 
• ciacho (od ciastko).

Dzięki zabiegom słowotwórczym można przede wszystkim nazywać nowo powstałe zjawiska, ale 
nie tylko. Dzięki nim język staje się bogatszy, jego użytkownik może korzystać z różnych schema-
tów składniowych, np. zdanie złożone przekształcić w pojedyncze bez żadnych zmian znaczenia. 
Łatwiej jest także wyrażać swoje emocje – niektóre nowe określenia mają wyraźny wydźwięk iro-
niczny, żartobliwy, niechętny… Przykłady: urzędas, maluszek, nochal itp. Mogą też służyć celom 
artystycznym (zob. neologizmy).

Rodzina wyrazów

Składają się na nią wyraz podstawowy wraz z wszystkimi utworzonymi od niego wyrazami pochod-
nymi, np. ręka, rączka, ręczny, ręcznik, zaręczyć, podręcznik, rączyna…
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• Rdzeń – cząstka wspólna w rodzinie wyrazów (mogą występować oboczności!), np. 
dzień, dziennik, dziennikarz, dzionek…

• Wyraz pokrewny – wyraz pochodzący z tej samej rodziny wyrazów, np. szkolić i przedszkolak. 
Jeśli pochodzi bezpośrednio od jakiegoś wyrazu (np. domek od dom) nazywamy go wyrazem 
pochodnym.

Wyrazy złożone 

Pochodzą od dwóch wyrazów podstawowych (w ich skład wchodzą dwie podstawy słowotwórcze). 
Typy wyrazów złożonych:

• Złożenia – człony (najczęściej dwa) są tu łączone za pomocą formantu, zazwyczaj – 
-o- (samolot, cudzoziemiec, czwartorzęd) 
albo -i-/-y- (woziwoda, moczymorda).

• Zrosty – są pojedynczymi słowami w zapisie („zrośnięte” są całe wyrazy, nie podstawy słowo-
twórcze, nie ma żadnych dodatkowych cząstek), odmienia się zazwyczaj drugi człon, choć zdarza 
się, że obydwa (np. święta Wielkanocy albo święta Wielkiejnocy). Inne przykłady: Białystok, Bo-
gusław, karygodny, rzeczpospolita.

• Zestawienia – wyrazy składowe są tu powiązane w mniejszym stopniu niż w złożeniach i zro-
stach (słowa samodzielne w zapisie i odmianie). Przykłady: wieczne pióro, niedźwiedź polarny, 
Ameryka Południowa, Tadeusz Kościuszko, Krzyż Walecznych.

Typ słowotwórczy i kategoria słowotwórcza

• Typ słowotwórczy – obejmuje wyrazy utworzone za pomocą tego samego formantu i mające taką 
samą funkcję znaczeniową, np. wyrazy nazywające wykonawcę czynności i mające formant -arz 
(piekarz, malarz, tokarz itp.).

• Kategoria słowotwórcza – jest pojęciem szerszym niż poprzednie, obejmuje kilka typów słowo-
twórczych, np. nazwy wykonawców czynności utworzone za pomocą formantów -arz, -acz (ko-
pacz, biegacz), -iciel/-yciel (nauczyciel, dręczyciel), -ca (wynalazca, znawca) czy -ak (śpiewak, 
pływak).

Przykładowe inne kategorie słowotwórcze: nazwa miejsca, czynności, cechy itp.

Słowotwórcze środki stylistyczne

• Zdrobnienia – pomagają pokazać pozytywne emocje (sympatii, miłości, rozczulenia), ale także 
ironię.

• Zgrubienia – podkreślają np. niechęć czy dystans mówiącego.

• Tzw. figura etymologiczna – użycie blisko siebie wyrazów pokrewnych, wzmacnia wyrazistość 
budowy słów, ujawnia pokrewieństwa pomiędzy sensami:

Powozów druga w ulicy ulica, 
Zwroty, zawroty, powroty, wywroty…

                                           (Sława Norwida)

• Neologizmy – nowe wyrazy, utworzone za pomocą zabiegów słowotwórczych. Wyróżniamy dwa róż-
ne typy:

• Neologizmy obiegowe – służą nazwaniu nowych zjawisk otaczającego świata, przekazywaniu 
informacji (np. drukarka, betoniarz, wieżowiec itp.).

• Neologizmy artystyczne – występujące w utworach literackich, mające na celu wywoływanie 
doznań estetycznych: stworzenie nastroju, obrazowe wyrażanie myśli i uczuć. To im w dużym 
stopniu zawdzięczają swą niezwykłą atmosferę wiersze Bolesława Leśmiana, np. w Panu Błysz-
czyńskim pojawiają się takie niezwykłe słowa jak wymrocze, błyszczydła, podśniona, zmoro-
wanie, zbeścieleściać. Neologizmy tego typu służą także celom stylizacyjnym czy zabawom 
słownym (przykładem może być tom poetycki Tuwima pt. Słowopienie).
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Argumentowanie, czyli uzasadnianie określonego w tezie stanowiska za pomocą argumentów, jest 
kolejną umiejętnością, którą należy wykazać się na egzaminie maturalnym z języka polskiego. O 
jej ważności świadczy fakt, iż z tego kryterium można uzyskać najwięcej punktów, zarówno na eg-
zaminie pisemnym, jak i ustnym!

Co to znaczy „uzasadnić swoje stanowisko”?

Według Informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego (dostępny na stronie CKE) znaczy to:
przedstawić logicznie powiązane argumenty, czyli stwierdzenia poparte przykładami.

Oto przykład argumentu:

Argumentacja

Dla człowieka doby renesansu istotną wartością była służba ojczyźnie. →  stwierdzenie

Taką postawę odnajdujemy w pieśni Jana Kochanowskiego tzw. „O cnocie”. 
Podmiot liryczny w słowach „A jeśli komu droga otwarta do nieba/tym co 
służą ojczyźnie” czyni z niej jedną z cnót, którą wykazać się powinien każ-
dy chrześcijanin.

→  przykład będący potwierdzeniem stwier-
dzenia

Wybitny renesansowy poeta, Jan Kochanowski, w jednej ze swoich pieśni 
tzw. „O cnocie” wypowiada się na temat postawy, którą powinien wykazy-
wać się każdy, kto chce być dobrym człowiekiem. Podmiot liryczny stwier-
dza: „A jeśli komu droga otwarta do nieba/tym co służą ojczyźnie”. 

→  przykład

Świadczą one o tym, iż dla człowieka doby renesansu istotną wartością była 
służba ojczyźnie.

→ stwierdzenie wynikające z przykładu

Można też tak:

Jak widać, w części określanej jako „przykład” mogą znaleźć się elementy mające charakter cyta-
tu, komentarza do niego lub streszczenia.

Argumenty powinny być:

• logiczne,
• rzeczowe,
• poparte przykładami.

Kryteria oceny argumentacji są sformułowane w zależności od typu wypowiedzi egzaminacyjnej.

Generalnie argumentacja oceniana jest ze względu na:

• trafność - czy argumenty są powiązane z tekstem dołączonym do tematu
• szerokość - czy argumenty odnoszą się do wszystkich elementów tematu
• pogłębienie - czy argumenty wnikliwie odnoszą się do wszystkich elementów tematu
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• Argumentacja służy uzasadnieniu TEZY.
• Powinna obejmować argumenty sformułowane na podstawie dołączonego do tematu tekstu kultury.
• Powinna odnosić się do wszystkich elementów TEMATU.

Aby zobrazować, jak te relacje wyglądają w praktyce, posłużę się wypracowaniem zamieszczonym 
na stronie CKE jako przykład wzorcowej realizacji rozprawki problemowej. Mam nadzieję, że ko-
mentarze na marginesie będą pomocne w zrozumieniu, w jaki sposób budować rzeczową, logicz-
ną, popartą przykładami argumentację. Zwróć uwagę na powtarzalność schematu:

A. Przykład: 
zaprezentowanie konkretnych treści z lektur w kontekście słów  kluczowych z TEMATU

B. Stwierdzenie:
wniosek cząstkowy odnoszący się do pytania w temacie, będący potwierdzeniem TEZY

 

TEMAT:
                                                                 Słowa kluczowe dla tematu
                         ↓                                                        ↓                                            ↓
„Czy odkupienie winy zwalnia człowieka od odpowiedzialności za wyrządzone krzywdy? Rozważ 
problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu „Pana Tadeusza”, 
całego utworu oraz do innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.”
                                                                      ↑
              Materiał, na podstawie którego mają być formułowane argumenty

 WYPRACOWANIE:

Repetytorium mater studiorum 
est! – w wolnym przekładzie - 
ćwiczenie czyni mistrza! Im czę-
ściej będziecie próbowali formuło-
wać argumenty- nie muszą być to 
przecież całe wypracowania - tym 
lepiej poradzicie sobie na egza-
minie.

Problem winy i kary dotyczy wszystkich ludzi niezależnie od czasów i kręgów kulturowych, 
dlatego podejmowany był od wieków przez filozofów, etyków, moralistów, ale także przez 
twórców literatury i scenarzystów. Człowiek z natury jest dobry, ale ma wolną wolę, która 
umożliwia dokonywanie indywidualnych wyborów. Wybór zła często jest nieprzemyślaną 
odpowiedzią na bodźce zewnętrzne – skutkiem emocji, których nie kontrolujemy. Odkupie-
nie winy jest zadośćuczynieniem za popełnione grzechy, czymś więcej niż żal i skrucha. Jest 
to czynienie dobra mające wynagrodzić zło, którego człowiek się dopuścił. Czy odkupienie 
winy zdejmuje z człowieka odpowiedzialność za wyrządzone krzywdy? Uważam, że człowiek, 
który uczynił zło – bez względu na to, czy zrobił to jednorazowo, czy wielokrotnie – do ostat-
nich chwil swojego życia może odkupić swoje winy. Odkupienie win jest dowodem pokory 
i skruchy, czynem, który pozwala na rehabilitację wobec innych i siebie. Sądzę jednak, że 
nie umożliwia ono zmazania odpowiedzialności za wyrządzone krzywdy. Człowiek tylko w 
uzasadnionych przypadkach zostaje uznany za niepoczytalnego – nieświadomego zła, któ-
re popełnił. Za wybory, których dokonujemy, zawsze pozostajemy odpowiedzialni – nawet 
jeśli działamy pod wpływem emocji.

TEZA

Oczywiste jest, że Jacek Soplica popełnił straszną zbrodnię. W dramatycznych okoliczno-
ściach, podczas szturmu Rosjan na zamek Horeszków, młody szlachcic wpadł w uniesienie i 
szał na widok triumfującego Stolnika, który lekceważył jego uczucie do swojej córki. W skraj-
nych emocjach, „z głupiej pychy”, rozgoryczony niespełnioną miłością zastrzelił ojca ukocha-
nej Ewy. Konsekwencją strasznego czynu było „imię zdrajcy”, które przylgnęło do bohatera 
„jako dżuma”. Soplica, dumny i sławny, teraz został wzgardzony i odepchnięty nie tylko przez 
dawnych przyjaciół, ale nawet i „lada chłopa”, co stanowiło dodatkową ujmę dla jego hono-
ru. Wykluczenie ze społeczności było motywacją do odkupienia win. „Poprawić się potrzeba 
było i naprawić, ile możności to…” – mówi umierający Soplica w swojej ostatniej spowiedzi.

A. Przykład- krzywda

A. Przykład odkupienie win
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Uznanie i zrozumienie swoich win było w tym przypadku źródłem skruchy i powodem prze-
miany, jaka dokonała się bohaterze. Dlatego Jacek Soplica zdecydował się „wejść pomiędzy 
mnichy” i dla podkreślenia swojego uniżenia przybrać imię Robaka. W Księdze X bohater 
dokonuje rozliczenia ze swoją przeszłością. W związku z tym, że jego czyn interpretowany 
był jako zachęta do zdrady narodu, rozumiejąc, jak „zły przykład [dał] dla Ojczyzny”, po-
stanowił odkupić to „dobremi przykłady, krwią, poświęceniem się”. Jego postępowanie po-
twierdza tę decyzję – Soplica nie wahał się znosić cierpienia, ryzykować więzieniem i ży-
ciem, byle tylko dokonać czynów, które pozwolą mu zrehabilitować się przez innymi ludź-
mi i przed samym sobą.
Wielokrotnie poświęcał się dla ojczyzny, przelewając krew, ale także w roli emisariusza or-
ganizującego potajemnie Polaków do walki z zaborcą. Pokorę, której się nauczył w trakcie-
swojego kwestarskiego życia, widać w słowach: „Milej sobie wspominam nie dzieła walecz-
ne/ I głośne, ale czyny ciche, użyteczne,/ I cierpienia […] ”. Jednym z aktów zadośćuczynie-
nia było bohaterskie uratowanie życia Hrabiemu i Gerwazemu.
Z perspektywy lat Soplica, wspominając swoje życie, mówi, że poświęcenie się dla ojczyzny 
i dla innych ludzi było najlepszym lekarstwem na chorobę jego duszy dręczonej wyrzutami 
sumienia – lekarstwem zesłanym przez opatrzność. Zbrodnia, którą popełnił, paradoksalnie 
przybliżyła go do Boga i ukształtowała wewnętrznie. Bohater wierzy w Boże miłosierdzie, 
którego dowód upatruje w łasce dobrej śmierci: „a Pan Bóg wybawił mię cudem/ I pozwolił 
umierać między swoim ludem/ Z Sakramentami”. Ostatecznie Soplicy udaje się zasłużyć na 
przebaczenie Boga i odzyskać szacunek ludzi. Nie zdejmuje to jednak z niego odpowiedzial-
ności za wyrządzone krzywdy. Do samej śmierci wyraz „zdrajca” prześladuje go jak „plama 
w chorym oku”. Przykład ten wskazuje, że mimo odbytej pokuty i zadośćuczynienia za grze-
chy, nie możemy zdjąć z siebie odpowiedzialności za własne czyny i o nich zapomnieć – do 
ostatnich dni będą one ciążyć na naszym sumieniu.

Stwierdzenie wynikające z 
przykładu

Stwierdzenie wynikające z 
przykładu

Problem winy i pokuty podejmuje także Joseph Conrad w powieści „Lord Jim”. Tytułowy 
bohater to młody oficer, który – choć nade wszystko ceni sobie honor – dla uniknięcia odpo-
wiedzialności opuścił wraz z całą załogą tonący statek, nie informując pasażerów o zbliża-
jącej się katastrofie. Dręczony przez wyrzuty sumienia jako jedyny zjawia się w sądzie, aby 
wziąć odpowiedzialność za popełniony czyn. Proces i kara nie przynoszą jednak Jimowi ulgi. 
Z czasem  nadarza się możliwość rozpoczęcia życia w nowym miejscu, a metamorfozę du-
chową bohatera symbolizuje zmiana imienia. Próbując odkupić swoją winę i odzyskać ho-
nor, Lord Lim angażuje się w walkę o pokój w Patusanie, a ostatecznie ginie, ponosząc od-
powiedzialność za podjęte decyzje. 

 Przykład - krzywda

Przykład - odkupienie win
Stwierdzenie wynikające z 
przykładu

Przykładem postaci, która próbuje odkupić swoje winy, jest także Gerry Conlon z filmu „W 
imię ojca”. To młody Irlandczyk mający na sumieniu drobne przestępstwa, które martwią jego 
ojca Giuseppe. W wyniku niefrasobliwości Gerry zostaje przez angielskie władze niesłusznie 
oskarżony o udział w zamachu bombowym i po brutalnym śledztwie skazany na karę wielo-
letniego więzienia. Do więzienia trafia także jego ojciec, ze względu na swój spokój i poboż-
ność będący od lat obiektem drwin Gerry’ego, który widzi w nich tylko naiwność i uległość. 
Dopiero podczas odbywania kary Gerry zaczyna dostrzegać swoje błędy, zmienia się także 
jego stosunek do ojca – zaczyna odkrywać jego mądrość i siłę ducha. Mimo że Giuseppe ni-
gdy nie obwiniał syna za los, który im obu zgotował, po jego śmierci Gerry właśnie „w imię 
ojca” podejmuje heroiczną walkę o uniewinnienie. Tę walkę można uznać za formę odkupie-
nia winy. Postawa bohatera zostaje nagrodzona: po wyjściu z więzienia Gerry dostaje szan-
sę na nowe, dobre życie i chcemy wierzyć, że ją wykorzysta, choć pamięć o śmierci ojca po-
zostanie w nim na zawsze.

Przykład - krzywda

Przykład - odkupienie win

Stwierdzenie wynikające z 
przykładu

Przytoczone przykłady wskazują, że człowiek może trwać w grzechu lub próbować odku-
pić swe winy, jednak odpowiedzialności za wyrządzone zło nie pozbędziemy się nigdy. Po-
pełnione czyny są częścią przeszłości, o której nie da się zapomnieć. Ulgę może jednak 
przynieść doświadczenie przebaczenia, co stało się udziałem bohatera Mickiewicza, zmie-
rzenie się z konsekwencjami swoich decyzji, na co zdecydował się Jim, czy podjęcie sku-
tecznej próby zmiany życia na wzór Gerry’ego.

 POTWIERDZENIE TEZY

Barbara Łabęcka
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• Chcesz budować mosty, lotniska, domy? Jesteś dobry z matematyki i fizyki, potrafisz pracować w ze-
spole? Jeśli tak, to powinieneś studiować budownictwo.

• To kierunek trudny, wybitnie dla umysłów ścisłych, ale z dużymi perspektywami pracy po ukończe-
niu studiów, dlatego staje się coraz bardziej popularny. To zainteresowanie jest wynikiem coraz lep-
szej koniunktury w budownictwie.

• Sztuką nie jest dostanie się na te studia, ale utrzymanie się na nich.

• Najważniejsza jest wytrwałość i wiara we własne możliwości. Wielu studentów z powodzeniem je koń-
czy mając za sobą kilka warunkowych dopuszczeń.

• Praca współczesnego inżyniera to praca z komputerem. Dlatego oprócz przedmiotów teoretycznych 
studenci muszą opanować nowoczesne programy obliczeniowe i graficzne.

Predyspozycje

• Idealny kandydat na budownictwo powinien mieć przede wszystkim wyobraźnię, zdolności twórcze 
oraz predyspozycje do projektowania. Ludzie bez pomysłów i umiejętności ich realizacji nie odnio-
są sukcesów zawodowych w tej branży.

• Na kierunku budownictwo wymagane są od kandydatów predyspozycje do nauk ścisłych: matematy-
ki, fizyki, chemii oraz umiejętność obsługi komputera.

• To profesja dla ludzi bardzo odpowiedzialnych, dokładnych, poważnie traktujących swoje obowiązki. 
W przypadku wykonanych złych obliczeń lub niedopilnowania pracowników na placu budowy, może 
dojść do katastrofy budowlanej.

• To zawód, który często wymaga mobilności: inżynierowie są tam, gdzie realizowane są obiekty sztu-
ki inżynierskiej. Dlatego musisz się liczyć albo z częstą zmianą adresu zameldowania, albo z uciąż-
liwymi dojazdami.

• Budownictwo to przede wszystkim kierunek czasochłonny i pracochłonnym, dlatego trzeba być cier-
pliwym, systematycznym i pracowitym.

• Ważna jest umiejętność pracy zespołowej, ponieważ większość projektów realizuje się w zespołach, 
gdzie o konflikty nietrudno.

Inwestycje w liceum

• Wybierz klasę o profilu matematyczno-fizycznym.  Matematyka i fizyka w różnych odmianach będzie się 
ciągnąć przez całe studia. Braki z liceum już na pierwszym roku mogą być przyczyną wielu problemów.

• Prawdziwą zmorą na pierwszym roku jest fizyka i matematyka, z których kolokwia to chleb powszedni. 
Zainwestuj swój czas na dokładne opanowanie programu licealnego. Na studiach i tak będziesz musiał 
go znać. Lepiej opanować go na spokojnie wcześniej, niż po nocy tuż przed kolokwium.

• Maturę, rzecz jasna, powinieneś zdawać z obu przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Studia

System kredytowy

Podobny jak na uczelniach zachodnich, system kredytowy funkcjonuje na budownictwie. Oznacza 
to, że tutaj studiuje się to, co się zadeklaruje w danym semestrze. Trzeba mieć rejestrację, ale nie-
ważne jest, na którym roku będzie się studiować zadeklarowane przedmioty. Taki elastyczny sys-
tem na całej uczelni ma umożliwić wymianę z uczelniami zachodnimi.

Budownictwo

Szkoły wyższe

Przedmioty
• matematyka,
• fizyka,
• chemia,
• geometria odwzorowań inży-

nierskich,
• geodezja inżynierska,
• geologia inżynierska,
• petrografia,
• informatyka,
• rysunek techniczny i grafika in-

żynierska,
• mechanika ogólna,
• materiały budowlane,
• wytrzymałość materiałów,
• metody komputerowe,
• budownictwo ogólne,
• technologia betonu,
• architektura i urbanistyka,
• budownictwo komunikacyjne,
• technologia robót budowla-

nych,
• organizacja i zarządzanie
    w budownictwie,
• geodezja.

Zdobywana w trakcie studiów 
wiedza, a w czasie obowiązko-
wych praktyk umiejętności, po 
odbyciu stażu zawodowego sta-
nowią podstawę do uzyskania 
uprawnień zarówno wykonaw-
czych, jak i projektowych.
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Projekty

Studia na budownictwie wymagają dużego wysiłku i czasu. Czasochłonną zmorą budowlańców są 
projekty, bez zaliczenia których nie uzyska się zaliczenia z ćwiczeń. W jednym semestrze, zazwy-
czaj, jest od sześciu do siedmiu projektów do zrobienia. Niektóre z nich są krótkie i zajmują śred-
nio po sześć stron obliczeń, inne przygotowuje się przez dwa semestry i zajmują po kilkadziesiąt 
stron skomplikowanych rachunków. Do projektowanych budowli, konstrukcji dołącza się zazwy-
czaj rysunki wykonane w programie AutoCad.

Przedmioty

Na studiach sam tworzysz swój program studiów – zgodnie z własnymi zainteresowaniami, pre-
dyspozycjami i planami dotyczącymi kariery zawodowej. Plan zajęć układa się na podstawie ofer-
ty programowej wydziału.

Pierwszy rok

Plan pierwszego roku obejmuje przedmioty ogólne:
    • języki obce,
    • filozofię i socjologię,
    • ekonomię,
    • WF. 

Są też tzw. przedmioty podstawowe, takie jak:
    • matematyka,
    • fizyka,
    • chemia,
    • podstawy informatyki,
    • geologia. 

Wśród przedmiotów kierunkowych na pierwszym roku jest:
    • analiza matematyczna,
    • algebra z geometrią,
    • geometria wykreślna,
    • rysunek techniczny,
    • podstawy informatyki,
    • mechanika teoretyczna,
    • materiały budowlane z technologią betonu.

Najtrudniejszy przedmiot zaczyna się w drugim semestrze: mechanika teoretyczna. Pod różnymi 
postaciami mechanika będzie powracać przez całe studia, dlatego nie wolno Ci jej odpuścić. Zaję-
cia te wymaga też cierpliwości, bo wszystkie rysunki techniczne trzeba wykonywać ręcznie.

Najtrudniejsze przedmioty

Jeśli chodzi o wiedzę najwięk-
sze trudności na pierwszym roku 
sprawia matematyka i fizyka.

Znaczna część studentów ma 
także problemy z całym ciągiem 
przedmiotów związanych z me-
chaniką konstrukcji:

    mechanika płynów,
    mechanika budowli,
    mechaniką gruntów,
    wytrzymałością materiałową.

Jeśli chodzi o umiejętności,

to problemem są zajęcia projekto-
we wymagające czasochłonnych, 
czasami całonocnych sesji w kre-
ślarni czy w pracowniach kompu-
terowych.

Zajęcia lubiane

Największą satysfakcję dają stu-
dentom, przyszłym inżynierom, 
zajęcia praktyczne w laborato-
riach, praca w kołach naukowych 
oraz praktyki lub wizyty na intere-
sujących budowach krajowych  
i zagranicznych.

Specjalności i specjalizacje

Politechnika Wrocławska
• konstrukcje budowlane
• budowlano-technologiczno-me-

nedżerska
• budownictwo hydrotechniczne 

i specjalne
• budownictwo podziemne
    i inżynieria miejska
• budowa dróg i lotnisk
• infrastruktura transportu szy-

nowego
• inżynieria mostowa

Politechnika koszalińska
• konstrukcje budowlane i inży-

nierskie
• budownictwo drogowe
    konstrukcje inżynierskie
    teoria i wspomaganie kompu-
terowe

Wyższa Szkoła Techniczna  
w Katowicach

    budownictwo mieszkaniowe
    nowoczesne technologie
    nieruchomości
    drogi i autostrady
    renowacja i modernizacja
    zarządzanie inwestycjami
    renowacja i modernizacja

• 
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Drugi rok

Na drugim roku zaczynają się przedmioty zawodowe. Na ćwiczenia będziesz wykonywał projekty 
(średniej wielkości zawiera sześćdziesiąt stron obliczeń plus rysunki), większość studentów wyra-
bia się z ich ukończeniem dopiero po wakacjach.

Za najtrudniejszy przedmiot w czasie studiów uchodzi wytrzymałość materiałów. Niektórzy zdają 
z niego egzamin po dziewiętnaście, dwadzieścia razy.

Częścią studiów są odbywane po każdym roku praktyki organizowane przez wydział.

Praktyki

Pierwsze, miesięczne praktyki na budowie zalicza się już po drugim roku, kolejne, trzytygodnio-
we – po trzecim roku. W trakcie nauki studenci wyjeżdżają na tygodniowe praktyki z geoinżynie-
rii, na których wykonują odwierty i badają wierzchnie warstwy ziemi.

Specjalności

Ważna, bo ukierunkowująca na dalszą pracę, jest specjalizacja. Uczelnie, nawet niepubliczne, dają 
bardzo szerokie wachlarze możliwości do wyboru. Od zwyczajnej mieszkaniówki, czyli deweloper-
ki, poprzez budowę mostów, dróg, autostrad, lotnisk aż po budowanie bardziej skomplikowanych 
obiektów z użyciem najnowocześniejszych technologii, np. wieżowców ze stali i szkła.

Na studiach są prowadzone zajęcia na czterech specjalnościach.

• Na mechanice konstrukcji przygotujesz się do projektowania budowlanych specjalnych konstrukcji in-
żynierskich w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego.

• Konstrukcje budowlane i inżynierskie kształci specjalistów w zakresie projektowania i realizacji obiek-
tów budowlanych budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz konstrukcji inżynierskich w zakresie 
mostów i budownictwa podziemnego.

• Inżynieria produkcji budowlanej przygotowuje absolwentów do projektowania, organizacji i kierowa-
nia realizacją obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego oraz projektowania procesów tech-
nologicznych w zakładach przemysłu budowlanego i kierowania nimi.

• Wybierając inżynierię komunikacyjną, nauczysz się projektowania, budowy i utrzymania dróg, ulic i 
lotnisk oraz dróg szynowych. Będziesz rozwiązywać zagadnienia inżynierii ruchu drogowego i miej-
skiego, planowania i projektowania układów komunikacyjnych. Ponadto zdobędziesz kwalifikacje w 
zakresie wykonawstwa małych mostów, przejść podziemnych i innych obiektów komunikacyjnych.

Perspektywy pracy

Perspektywy zdobycia pracy są optymistyczne, jednak pieniądze na początku tej drogi zawodowej 
nie są oszałamiające.

• Młodzi inżynierowie budowlani pracują początkowo jako asystenci projektantów i inżynierowie bu-
dowy lub produkcji.

• Są również zatrudniani w kadrze kierowniczej przedsiębiorstw budowlanych, biurach projektowych, 
wytwórniach materiałów budowlanych, służbach inwestycyjnych, spółdzielniach mieszkaniowych, 
administracji centralnej i lokalnej, placówkach naukowo-badawczych odpowiednich resortów oraz w 
szkolnictwie wyższym i średnim.

• Po inżynierii środowiska pracę można znaleźć jeszcze w przedsiębiorstwach wodociągów i kanaliza-
cji, zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach gospodarki cieplnej oraz w organizacjach zajmu-
jących się ochroną środowiska.

• Wiele miejsc pracy czeka przyszłych inżynierów w firmach zajmujących się sprzedażą materiałów, 
maszyn i urządzeń budowlanych oraz doradztwem technicznym.

• Mogą też spróbować własnych sił i prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z projektowa-
niem, wykonawstwem lub remontami budynków. Wszystko zależy jednak od ukończonej specjalno-
ści. Aby rozpocząć działalność na własną rękę trzeba zdobyć uprawnienia projektowe, konstruk-
cyjne czy inspektora nadzoru. Obecnie uprawnienia takie zdobywa się w Polskiej Izbie Inżynie-
rów Budownictwa.

 

Budownictwo to stosunkowo po-
wszechny kierunek. Prowadzi go 
wiele państwowych uczelni tech-
nicznych, także niepublicznych.

Gdzie studiować

• Uniwersytet Warmińsko-Mazur-
ski w Olsztynie,

• Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie,

• Akademia Techniczno-Rolnicza 
w Bydgoszczy,

• Akademia Górniczo-Hutnicza w 
Krakowie,

• Akademia Rolnicza we Wro-
cławiu,

• Politechnika Białostocka,

• Politechnika Częstochowska,

• Politechnika Gdańska,

• Politechnika Śląska w Gliwi-
cach,

• Filia Politechniki Śląskiej w 
Rybniku,

• Politechnika Świętokrzyska w 
Kielcach,

• Politechnika Koszalińska,

• Politechnika Krakowska,

• Politechnika Lubelska,

• Politechnika Łódzka,

• Politechnika Opolska,

• Politechnika Poznańska,

• Politechnika Rzeszowska,

• Politechnika Szczecińska,

• Politechnika Warszawska,

• Politechnika Wrocławska,

• Politechnika Zielonogórska

• Wojskowa Akademia Technicz-
na w Warszawie


