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LUDZIE PIÓRA 
 

 

W niniejszej pracy skupiono się na autorach tworzących od XVIII 

(osiemnastego) wieku, mimo iż w epokach wcześniejszych również tworzyli polscy 

literaci. Dla przypomnienia epoki staropolskiej, pokrótce scharakteryzowano 

historię literatury od średniowiecza. 

W literaturze polskiej uznaje się średniowiecze za pierwszy okres literacki i 

jest ono najdłuższe w całej literaturze, bo obejmuje pięć stuleci, od X (dziesiątego) 

do XV (piętnastego) wieku. Utwory z tego okresu były zazwyczaj anonimowe; to 

głównie legendy, baśnie ludowe i mity, później kroniki. W piśmiennictwie 

stosowano łacinę. Pierwsze zdanie napisane w języku staropolskim odnajdujemy w 

kronice opactwa cystersów z XIII (trzynastego) wieku. Jest to cenna Księga 

Henrykowska, która zawiera opis dziejów klasztoru i spis majątku zakonu, 

informacje o mieszkańcach, ich życiu i pobliskich osadach. To zdanie można 

odszukać w tekście księgi przy opisie codziennej pracy i brzmi: „Day, ut ia 

pobrusa, a ti poziwai‖, co oznacza: „Daj, niech ja pomielę, a ty odpoczywaj‖. 

Księga Henrykowska została wpisana na listę „Pamięć Świata‖ UNESCO w 2015 

(dwa tysiące piętnastym) roku. Na przełomie XIII (trzynastego) i XIV 

(czternastego) wieku powstał pierwszy utwór literacki w języku polskim i była to 

„Bogurodzica‖, hymn polskich rycerzy. Strofy tej pieśni skierowane są do Matki 

Bożej i Jezusa z prośbami o przychylność. W tym okresie odnajdujemy głównie 

wiersze o tematyce religijnej.  Należy wymienić również: „Żale Matki Boskiej pod 

krzyżem‖, „Rozmowę Mistrza Polikarpa ze Śmiercią‖ i „Skargę umierającego‖. 

Kolejną epoką w literaturze polskiej jest renesans. Znakomitym poetą 

polskim tego okresu jest Mikołaj Rej, a jego słowa: „A niechaj narodowie wżdy 

postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają‖ znane są i cytowane do 

dziś. Rej uważał, że każdy człowiek powinien pisać i mówić w swoim języku 

ojczystym. Mikołaj Rej jest autorem także „Krótkiej rozprawy między trzema 

osobami, Panem, Wójtem a Plebanem‖, krytykującej stosunki społeczne; 

stworzył także „Wizerunek własny człowieka poczciwego‖. 

W literaturze polskiej tego okresu dużą rolę odegrali też Andrzej Frycz 

Modrzewski i Piotr Skarga. W swoim dziele „O naprawie Rzeczypospolitej‖ 

Modrzewski snuje rozważania na temat prawa, wojny i obyczajów, kościoła i szkoły. 

Traktat analizuje sytuację w państwie i kościele, i pokazuje sposoby jej naprawy. 

Piotr Skarga był jezuitą, autorem „Kazań sejmowych‖, w których wskazywał 

sytuację Rzeczypospolitej, postulował o reformę kraju, krytykował szlachtę za 

egoizm i grzechy. W kazaniach zawarł mnóstwo porównań z Biblii. Skarga głosił 

ascezę i celibat oraz stworzenie unii Kościoła Katolickiego i Kościoła 

Prawosławnego. Żywił niechęć do heretyków. Kazania księdza Skargi doceniono 

dopiero na przełomie XVIII (osiemnastego) i XIX (dziewiętnastego) wieku. 
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Największą popularnością wśród wszystkich warstw społecznych cieszyły 

się „Żywoty świętych‖, utwór napisany po polsku dla katolików jako alternatywa 

dla Biblii, która w owym czasie była zakazana przez władze katolickie.  

Najwybitniejszym przedstawicielem odrodzenia w poezji polskiej jest Jan 

Kochanowski. Nazywany jest „ojcem poezji polskiej‖. Rozgłos zyskał dzięki 

fraszkom, krótkim utworom lirycznym, które pisał na różne tematy. Miały one 

często zabarwienie satyryczne lub humorystyczne, a także refleksyjne, miłosne i 

patriotyczne. 

Kochanowski jest też autorem pieśni, trenów i tragedii. Pieśń pt. (pod 

tytułem) „Muza‖ jest autobiograficzna i opowiada o dążeniu poety do 

doskonałości. Szeroko znana jest „Pieśń świętojańska o sobótce‖. Jest to cykl 

liryków związanych z ludowym obrzędem w czasie letniego przesilenia słońca. 

W pieśni „O spustoszeniu Podola‖ poeta w sposób bardzo poruszający, 

opowiada o tragicznych skutkach najazdu tatarskiego. Jest to utwór 

patriotyczny, napisany z miłości do kraju. 

Najbardziej osobiste dzieła poety to „Treny‖, liryczne wiersze poświęcone 

zmarłej córce. Autor wyraża w nich swój smutek, żal i rozpacz po śmierci 

ukochanej Urszuli: 

„Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała? 

W którą stronę, w którąś się krainę udała? 

Czyś ty nad wszytki nieba wysoko wzniesiona 

I tam w liczbę aniołków małych policzona? 

Czyliś do raju wzięta? Czyliś na szczęśliwe 

Wyspy zaprowadzona? Czy cię przez tęskliwe 

Charon jeziora wiezie i napawa zdrojem 

Niepomnym, że ty nie wiesz nic o płaczu mojem?‖ 

„Odprawa posłów greckich‖ to tragedia wystawiona po raz pierwszy w 

czasie zaślubin Jana Zamoyskiego i Krystyny Radziwiłłówny. Na tle 

mitycznego opisu posłów greckich w przededniu wojny trojańskiej poeta 

wskazuje widzom postawę etyczną i obywatelską. Wiadomo wówczas było, że 

niebawem zbiera się sejm, na którym zostanie uchwalona wartość podatku na 

wojnę polsko-rosyjską o Inflanty. 

Odrodzenie nazywane jest „złotym wiekiem‖. Do grona poetów tego 

okresu zaliczyć można m.in. (między innymi) Szymona Szymonowica, 

Sebastiana Fabiana Klonowica i Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego. 

W literaturze mieszczańskiej okresu odrodzenia dominowało dążenie 

niższych warstw społecznych do obrony własnej godności. 

Data śmierci Jana Kochanowskiego kończy okres odrodzenia w Polsce i 

rozpoczyna kolejny nurt literacki – barok. Przypada on na wiek XVII (siedemnasty) 

– czasy rządów królów z dynastii saskiej oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Czas w osłabionej militarnie i politycznie Polsce, anarchia wewnętrzna i 

uzależnienie od sąsiadów nie sprzyjały twórczości i rozwojowi literatury. Rozwijała 
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się twórczość dworska, religijna, często lekka, błyskotliwa, ozdobiona różnymi 

środkami stylistycznymi, metaforami i symbolami. Do poetów epoki baroku 

zaliczany jest Jan Andrzej Morsztyn, polityk i autor dwóch zbiorów wierszy: 

„Lutnia‖ i „Kanikuła albo psia gwiazda‖. Obydwa zbiorki zawierają głównie wiersze 

o tematyce miłosnej, erotyki, napisane w bardzo oryginalnej stylistyce literackiej. Jan 

Andrzej Morsztyn zajmował się również translacją i jego autorstwa jest przekład 

„Cyda‖ Pierre‘a Corneille‘a. Był to człowiek wykształcony, znał kilka języków 

obcych. Jego twórczość ukazała się drukiem dopiero po śmierci, aczkolwiek czytana 

i cytowana była często na dworze królewskim. 

Kolejnym przedstawicielem baroku jest Jan Chryzostom Pasek – Sarmata, 

żołnierz i pamiętnikarz. „Pamiętniki‖ zaczął pisać dopiero pod koniec swojego 

życia. Opisał w nich bitwy, w których brał udział jako żołnierz Czarnieckiego ze 

Szwedami, Rosją i Węgrami, nie szczędząc sobie pochwał, przedstawiając się w 

nich jako patriota, wspaniały kompan i gawędziarz. W wojnie widział 

możliwość zdobycia chwały, ale także uzyskanie bogactwa pochodzącego z 

łupów. Sarmaci cenili przepych, bogactwo i biesiadowanie, mało dbali o innych, 

tylko o własne interesy. Taka postawa polskiej szlachty w znacznym stopniu 

przyczyniła się do upadku I (pierwszej) Rzeczypospolitej. „Pamiętniki‖ 

zawierają liczne opisy pojedynków, zabaw, wizyt, przyrody, czyli życia 

polskiego szlachcica. Autor podkreślał w nich wyższość Polski nad innymi 

krajami. W swoich „Pamiętnikach‖ używał bardzo barwnego języka. 

Dzieło Stanisława Konarskiego „O skutecznym rad sposobie‖ jest 

początkiem kolejnego okresu w literaturze, oświecenia. 

Oświecenie w mocno osłabionej Polsce rozwijało się bardzo powoli. Państwo 

znajdowało się pod silnym wpływem Rosji, lecz długie lata pokoju za panowania 

króla Augusta III (trzeciego) pozwalały na stopniowy rozwój nauki i kultury. 

Traktat polityczny Stanisława Konarskiego ukazał wady ustroju 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Napiętnował zasadę liberum veto i wnosił o 

zmianę zasady głosowania w Sejmie. Praca ta miała ogromny wpływ na 

ustanowienie Konstytucji 3 (trzeciego) maja, która regulowała stan prawny 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów, lecz wywołała wrogość Imperium Rosyjskiego. 

Oświecenie to rozkwit polskiej poezji. Do wybitnych postaci tego okresu 

należy biskup Ignacy Krasicki. Jego „Bajki i przypowieści‖ oraz „Bajki nowe‖ 

cieszyły się dużą popularnością. Były to krótkie utwory zakończone morałem. 

Zasłynął również jako autor satyr, w których ośmieszał polską szlachtę. W 

„Pijaństwie‖ pisze: 

„Skąd idziesz?‖ – „Ledwo chodzę‖ – „Słabyś?‖ – „I jak jeszcze‖. 

Wszak wiesz, że ja się nigdy zbytecznie nie pieszczę, 

Ale mi zbyt dokucza ból głowy okrutny‖. 

– „Pewnieś wczoraj był wesół, dlategoś dziś smutny. 

Przejdzie ból, powiedzże mi, proszę, jak to było? 

Po smacznym, mówią, kąsku, i wodę pić miło‖. 
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W poemacie heroikomicznym zatytułowanym „Monachomachia‖ autor 

ośmiesza zakonników z dwóch zakonów, karmelitów i dominikanów, ich 

zacofanie i próżniactwo oraz dbałość o swoje zasoby. 

W poemacie „Myszeida‖ pisarz nawiązuje do legendy o królu Popielu. Przy 

pomocy istot zwierzęcych krytykuje obyczaje szlachty, rozwiązłość i przekupstwo. 

Kolejnym przedstawicielem oświecenia jest autor pieśni miłosnych i 

religijnych, Franciszek Karpiński, nazywany „poetą serca‖. 

Do poezji ludowej weszły okolicznościowe marsze, pieśni i wiersze pisane pod 

wpływem aktualnych wydarzeń. W czasie konfederacji barskiej powstały i zyskały 

popularność pieśni patriotyczne, w czasie Sejmu Czteroletniego wiele zagadek 

sejmowych, a w czasie konfederacji targowickiej – anonimowa poezja rewolucyjna. 

W roku 1765 (tysiąc siedemset sześćdziesiątym piątym) w Warszawie z 

inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego powstał Teatr Narodowy, 

a jednym z jego dramaturgów był Franciszek Bohomolec. Pisał głównie 

komedie ośmieszające polską szlachtę sarmacką, np. (na przykład) „Małżeństwo 

z kalendarza‖ czy „Pan dobry‖. 

Największą sławą na dworze królewskim cieszył się Franciszek Zabłocki. 

Spod jego pióra wyszedł „Fircyk w zalotach‖, pokazujący obyczaje na dworze 

królewskim. Utwór został napisany językiem prostym, zrozumiałym dla 

każdego odbiorcy, pisarz zadedykował go królowi Stanisławowi Augustowi 

Poniatowskiemu. Drugi ważny dramat to „Sarmatyzm‖. Autor ukazał w nim 

warcholstwo szlachty, spory o mało ważne sprawy i fałszywy honor. 

Dramaty pisał również Wojciech Bogusławski, autor wspaniałego dzieła pt. 

(pod tytułem) „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale‖. Premiera tego 

wodewilu miała miejsce w Teatrze Narodowym w Warszawie, miesiąc przed 

przysięgą Kościuszki, przed trzecim rozbiorem Polski. Treść dramatu miała za 

zadanie podnieść ludzi na duchu. Na scenie zatańczono słynnego krakowiaka, 

poloneza i mazura, a chór wplatał w swoje kwestie zakazane słowa, takie jak 

„wolność‖ i „niepodległość‖. 

Proza oświeceniowa to głównie publicystyka polityczna. Do 

najwybitniejszych myślicieli tego okresu należeli Stanisław Staszic i Hugo 

Kołłątaj. Ważną postacią był również historyk, dramaturg i poeta Julian Ursyn 

Niemcewicz. 

Rozbiór Polski spowodował rozproszenie się elit po Europie, więc 

literatura zaczęła powstawać na emigracji. „Pieśń legionów polskich we 

Włoszech‖ Józefa Wybickiego stała się hymnem legionistów i całego kraju. 

Alojzy Feliński napisał słynną pieśń religijną „Boże coś Polskę‖, która po 

odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 (tysiąc dziewięćset 

osiemnastym) roku pretendowała do miana hymnu narodowego. 

Idee oświeceniowe przetrwały w Polsce do pierwszych lat XIX 

(dziewiętnastego) wieku. 
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Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Średniowiecze to pierwszy okres literacki w literaturze polskiej.   

2. Księga Henrykowska to utwór Mikołaja Reya.   

3. „Bogurodzica‖ to hymn polskich rycerzy.   

4. „O naprawie Rzeczypospolitej‖ to traktat Piotra Skargi.   

5. Piotra Skarga był benedyktynem.   

6. „Żywoty świętych‖ to utwór napisany w języku łacińskim.   

7. Jan Kochanowski jest nazywany ojcem prozy polskiej.   

8. W „Trenach‖ Kochanowski wyraża smutek po stracie córki.   

9. Odrodzenie nazywane jest „złotym wiekiem‖.   

10.  Data śmierci Kochanowskiego kończy okres baroku w Polsce.   

11.  W „Pamiętnikach‖ Pasek używał monotonnego języka.   

12.  Oświecenie w Polsce rozwijało się błyskawicznie.   

13.  Ignacy Krasicki jest autorem bajek.   

14.  W XVIII (osiemnastym) wieku w Warszawie powstał Teatr Narodowy.   

15.  „Boże coś Polskę‖ to hymn Polski.   

 

A. Adam Mickiewicz urodził się w 1798 (tysiąc siedemset 

dziewięćdziesiątym ósmym) roku w Nowogródku. To polski poeta, tłumacz, 

działacz polityczny, obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego 

uważany na najznakomitszego poetę epoki romantyzmu i wieszcza narodowego. 

Był poliglotą, władał biegle językiem łacińskim, rosyjskim, niemieckim, 

francuskim i angielskim. 

Jako dziecko nie lubił pisać, kaligrafia zawsze przychodziła mu z trudem, 

jego matka tak to skomentowała: „Piszesz, jak kura grzebie. Gdybyś był 

wielkim panem, sekretarz by za ciebie machał piórem, a ponieważ jesteś ubogim 

szlachcicem, musisz sam sobie dać radę‖. Później często prosił znajomych o 

przepisywanie jego wierszy, bo jego charakter pisma był nieczytelny. 
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W Wilnie podjął studia humanistyczne i tam wraz z przyjaciółmi założył 

Towarzystwo Filomatyczne, które miało na celu pracę edukacyjno-patriotyczną 

wśród młodzieży polskiej z Wileńszczyzny. Za tę działalność został 

aresztowany i osadzony w klasztorze bazylianów. 

Pod koniec lat dwudziestych XIX (dziewiętnastego) wieku dużo podróżował 

po Europie, by w końcu osiąść w Paryżu, gdzie wykładał literaturę słowiańską. 

Od papieża Piusa IX (dziewiątego) usiłował uzyskać poparcie dla ruchów 

wolnościowych, tzw. (tak zwanej) Wiosny Ludów. Życie poety w Paryżu było 

trudne z powodów finansowych, a gdy związał się z organizacją Towiańskiego – 

Kołem Sprawy Bożej, odsunięto go z funkcji profesora uniwersytetu. Ostatnią 

akcją patriotyczną poety była próba stworzenia Legionów Polskich do walki z 

Rosją po przystąpieniu Francji do wojny krymskiej. W tym celu przyjechał do 

Stambułu, gdzie niespodziewanie zmarł, prawdopodobnie na cholerę, choć 

istnieją przypuszczenia, iż mógł zostać otruty arszenikiem. Został pochowany 

we Francji na polskim cmentarzu w Montmorency, a w 1900 (tysiąc 

dziewięćsetnym) roku, trumnę przeniesiono do katedry wawelskiej. 

Adam Mickiewicz jest autorem tomu wierszy „Ballady i romanse‖, z 

którego pochodzi ballada „Romantyczność‖, uznawana za manifest polskiego 

romantyzmu. Ideę romantyzmu polskiego odzwierciedlają słowa z utworu: 

„Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko‖. 

Mickiewicz to autor „Sonetów krymskich‖, ukazujących podróż poety na 

Krym i jego cierpienia spowodowane tęsknotą za ojczyzną; „Dziadów‖ – cyklu 

czterech dramatów powiązanych ze sobą obrzędem dziadów; poruszającego 

problemy patriotyczne „Konrada Wallenroda‖, a także epopei narodowej pt. 

(pod tytułem) „Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie‖. To pełen nostalgii 

poemat ukazujący romantyczną wizję Polski szlacheckiej, wydany w Paryżu w 

1834 (tysiąc osiemset trzydziestym czwartym) roku. „Pan Tadeusz‖ składa się z 

dwunastu ksiąg pisanych wierszem trzynastozgłoskowym. Księgę pierwszą 

wieszcz rozpoczął wersami: 

„Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie. 

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, 

Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie 

Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.‖ 

Twórczość Adama Mickiewicza wywarła ogromny wpływ na kulturę 

polską i świadomość narodową. Wiele jego dzieł wystawiono na deskach 

teatrów. W hołdzie poecie ustawiono wiele pomników, a jego imię noszą teatry, 

muzea, ulice, uniwersytety w Polsce, Francji, Turcji, na Białorusi i Ukrainie. W 

2000 (dwutysięcznym) roku Andrzej Wajda nakręcił film „Pan Tadeusz‖, który 

zdobył duży rozgłos w kinie światowym. 

Najsłynniejszy i najbardziej tajemniczy cytat w historii polskiej literatury to: „a 

imię jego będzie czterdzieści i cztery‖, który odnajdujemy w „Dziadach cz. (część) 

III (trzecia)‖ w widzeniu księdza Piotra. Można w nim zauważyć podobieństwo 

zachodzące między męczeństwem Jezusa i prześladowaniem Polaków: 
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„Tyran wstał – Herod! – Panie, cała Polska młoda 
Wydana w ręce Heroda. 

Co widzę? – długie, białe, dróg krzyżowych biegi, 
Drogi długie – nie dojrzeć – przez puszcze, przez śniegi 

Wszystkie na północ! – tam, tam w kraj daleki, 
Płyną jak rzeki. 

Płyną: ta droga prosto do żelaznej bramy. 
Tamta jak strumień wpadła pod skałę, w te jamy, 
A tamtej ujście w morzu. – Patrz! po drogach leci 
Tłum wozów – jako chmury wiatrami pędzone, 

Wszystkie tam w jednę stronę. 
Ach, Panie! to nasze dzieci, 

Tam na północ – Panie, Panie! 
Takiż to los ich – wygnanie! 

I dasz ich wszystkich wygubić za młodu, 
I pokolenie nasze zatracisz do końca? – 

Patrz! – ha! – to dziecię uszło – rośnie – to obrońca! 
Wskrzesiciel narodu, 

Z matki obcej; krew jego dawne bohatery, 
A imię jego będzie czterdzieści i cztery‖. 

W tym dramacie autor poruszył kilka wątków: patriotyczny, bunt bohatera 
przeciwko Bogu i ocenę społeczeństwa rosyjskiego i polskiego. Główny bohater 
Gustaw, który przeobraża się w Konrada, to człowiek niezwykle samotny, 
wrażliwy, wyjątkowy. Uosabia cały naród cierpiący i walczący. Powstanie 
listopadowe i poczucie odpowiedzialności za Polskę były natchnieniem dla 
poety w czasie pisania „Dziadów‖. W dramacie odnajdujemy mnóstwo symboli 
i aluzji. Słynny jest też cytat z Wielkiej Improwizacji: 

„Ja i ojczyzna to jedno 
Nazywam się Milijon –  bo za miliony 

Kocham i cierpię katusze.‖ 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N).  

 

 P N 

1. Poeta i pisarz, autor epopei narodowej.   
2. Miał piękne i czytelne pismo.   
3. Uczestnik wielu akcji patriotycznych w okresie romantyzmu.   

4. „Pan Tadeusz‖ jest napisany wierszem czternastozgłoskowym.   
5. Zmarł w Paryżu.   

6. Jest autorem wielu komedii.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę połączyć tytuł ze skojarzeniem. 
1. „Romantyczność‖   a) widzenie księdza Piotra  
2. „Sonety krymskie‖   b) epopeja narodowa 
3. „Konrad Wallenrod‖   c) manifest polskiego romantyzmu  
4. „Pan Tadeusz‖    d) patriotyzm 
5. „Dziady‖     e) tęsknota za ojczyzną 
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Ćwiczenie 3. Proszę podkreślić słowa związane z romantyzmem. 
rewolucja – bunt – racjonalizm – serce – zmysły – rozum – patriotyzm – 

materializm – wiara – intuicja – modernizm – uczucie – miłość – średniowiecze 
– idealizm – klasycyzm – folklor –mistycyzm – orientalizm – barok – 
oświecenie – humanizm – racjonalizm – przepych – praca u podstaw – 
dekadentyzm 

 
B. Juliusz Słowacki urodził się w 1809 (tysiąc osiemset dziewiątym) 

roku. To polski poeta romantyczny. Wychowywał się w zamożnym domu, 
wśród elity intelektualnej i uwielbienia dla literatury. W Wilnie poznał Adama 
Mickiewicza, z którym losy połączyły go później w Paryżu. Ich stosunek do 
siebie był niechętny, często nie zgadzali się w kwestiach światopoglądowych, 
emigracji, co dawali wyraz w swoich utworach. Duży żal do Mickiewicza 
pojawił się po ukazaniu III (trzeciej) części „Dziadów‖, w której Mickiewicz w 
niekorzystnym świetle przedstawił ojczyma Słowackiego. 

Słowacki sporo podróżował. Odwiedził Włochy, Grecję, Egipt, Palestynę i 
Szwajcarię. W swoich utworach dawał temu wyraz, bo wszystkie wrażenia 
miały silny wpływ na jego twórczość. Był człowiekiem, który mistycznie 
przeżył podróż do Ziemi Świętej, studiował literaturę i sztukę włoską.  
Wrażliwość Słowackiego pokazują: „Grób Agamemnona‖, „Podróż do Ziemi 
Świętej z Neapolu‖, hymn „Smutno mi, Boże!‖ i „Lilla Weneda‖, dramaty, 
które zapowiadają konieczność zmian, by naród odzyskał wolność oraz refleksję 
romantycznych emigrantów skazanych na tułaczkę i niemożność powrotu do 
swego kraju.  

„Dzisiaj, na wielkim morzu obłąkany, 
Sto mil od brzegu i sto mil przed brzegiem, 
Widziałem lotne w powietrzu bociany 

Długim szeregiem. 
Żem je znał kiedyś na polskim ugorze, 

Smutno mi, Boże!‖. 
Krąg jego zainteresowań był bardzo bogaty i różnorodny. Publikował 

utwory patriotyczne, niektóre nosiły charakter manifestu politycznego, w 
niektóre wplatał symbole, przedstawiał rewolucjonistę i indywidualistę. 

Po wyciecze w Alpy w 1834 (tysiąc osiemset trzydziestym czwartym) roku 
powstał najpiękniejszy poemat miłosny pt. (pod tytułem) „W Szwajcarii‖, który 
ukazuje zawód miłosny i ból w sposób sentymentalny, typowy dla romantyków. 
Liryki z tego okresu rodziły się wraz z uczuciem Słowackiego do Marii 
Wodzińskiej. 

„I byłem jak ci, co się we śnie boją, 
Bo jużem kochał, bo już była moją. 
I tak raz pierwszy spotkałem ją samą 
Pod jasną tęczy różnofarbnej bramą; 
Powiew miłości owiał mię uroczy. 

Stanąłem przed nią i spuściłem oczy.‖ 
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W Szwajcarii powstały również wielkie dramaty romantyczne: „Kordian‖ i 

„Balladyna‖, w których autor snuje refleksje po upadku powstania 

listopadowego, przewija się w nich problematyka narodowa, patriotyczna. W 

„Kordianie‖ widzimy elementy metafizyczne, zaś w „Balladynie‖ baśń i 

groteskę. Jest to doskonały materiał do przedstawień teatralnych. 

Duże uznanie przyniósł Słowackiemu „Beniowski‖. To poemat patetyczny, 

liryczny, odczytywany jest jako credo ideowe Słowackiego.  

Poeta przyjaźnił się z Krasińskim i Norwidem. Krasiński napisał o 

Słowackim: „Posiadł język polski tak, jak się posiada kochankę, gotową na 

każde skinienie, na śmierć, gdy każesz – na życie, gdy spojrzysz – posiadł i 

objął ten język magnetyzera cudną potęgą, tak że nie on za językiem, ale język 

za nim goni...‖. 

W 1840 (tysiąc osiemset czterdziestym) roku w Paryżu Słowacki napisał 

wiersz liryczny pt. (pod tytułem) „Testament mój‖, z którego pochodzą wersy:  

„Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie, 

Żem dla ojczyzny sterał moje lata młode; 

A póki okręt walczył – siedziałem na maszcie, 

A gdy tonął – z okrętem poszedłem pod wodę...‖. 

Jest to testament poetycki autora, który czuł się niedoceniany, gdyż zawsze 

tworzył w cieniu Mickiewicza i to ten drugi cieszył się uznaniem i skupiał na 

sobie uwagę świata literackiego. Mickiewicz mówił o poezji Słowackiego, że to 

„piękny kościół, w którym nie ma Boga‖. 

Twórczość Słowackiego miała duży wpływ na wielu malarzy, była inspiracją 

dla poetów, wystawiana na deskach teatrów. W 1941 (tysiąc dziewięćset 

czterdziestym pierwszym) roku „Król Duch‖ został wystawiony w konspiracyjnym 

Teatrze Rapsodycznym w Krakowie, gdzie jedną z ról zagrał Karol Wojtyła. 

„Pośród niesnasków Pan Bóg uderza...‖ to wiersz, powstały w 1848 (tysiąc 

osiemset czterdziestym ósmym) roku, interpretowany jako proroctwo, który 

często przywoływał Jan Paweł II (drugi). 

W tym też roku Słowacki wyruszył do Polski, by wziąć udział w powstaniu 

wielkopolskim, jednak z powodu złego stanu zdrowia nie mógł tego zrobić. 

Natomiast po raz ostatni zobaczył się z matką. Powrócił do Paryża. W 

następnym roku zmarł na gruźlicę i został pochowany na Cmentarzu 

Montmartre. Po wielu latach na polecenie Józefa Piłsudskiego poetę 

ekshumowano i jego prochy przywieziono do Polski, by pochować z honorami 

na Wawelu: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść 

trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy‖. 
 

Ćwiczenie 1. Od użytych w tekście nazw krajów i miast proszę utworzyć 

przymiotniki. 

Przykład: Wilno – wileński 
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Ćwiczenie 2. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Poeta okresu romantyzmu.   

2. Żył w wielkiej przyjaźni z Adamem Mickiewiczem.   

3.„W Szwajcarii‖ to piękny poemat patriotyczny.   

1. Jest autorem poematu „Beniowski‖.   

5. „Balladyna‖ to poemat często wystawany na deskach teatru.   

6. Zmarł w Paryżu na zawał serca.   
 

Ćwiczenie 3. Proszę połączyć kolumny, by stworzyć logiczne i poprawne 

gramatycznie wyrażenia. 

1. cieszyć się    a. na tułaczkę 

2. krąg    b. powstania 

3. kwestie   c. refleksje 

4. niechętny   d. światopoglądowe 

5. skazany   e. stosunek 

6. snuć    f. świetle 

7. upadek    g. udział 

8. w niekorzystnym  h. uznaniem 

9. wziąć    i. zainteresowań 

 

C. Cyprian Kamil Norwid urodził się w 1821 (tysiąc osiemset 

dwudziestym pierwszym) roku na wsi koło Warszawy. Naukę rozpoczął w 

Warszawie, gdzie spędził czas powstania listopadowego. Uczył się w 

gimnazjum, potem w prywatnej szkole malarskiej. W roku 1842 (tysiąc osiemset 

czterdziestym drugim) wyjechał do Drezna, by kontynuować lekcje rzeźby. 

Nigdy już nie powrócił do kraju. W kolejnych latach podróżował po Włoszech, 

gdzie przeżył nieszczęśliwą miłość do Marii Kalergis. Okres Wiosny Ludów 

spędził w Rzymie i tam poznał Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego. 

W Rzymie też przystąpił do sakramentu bierzmowania i przyjął imię „Kamil‖, 

by w ten sposób zaakcentować swoje fikcyjne włoskie pochodzenie. 

W 1848 (tysiąc osiemset czterdziestym ósmym) roku powstał wiersz „W 

Weronie‖. W tym legendarnym mieście niebo duma nad potęgą miłości i losem 

człowieka. Spadająca gwiazda w wierszu to albo łza z nieba, albo kamień, 

meteoryt. Poeta w ten sposób wyraża żal płynący z nieba do miłości 

nieszczęśliwych kochanków, Romea i Julii, lub osamotnienie, jeśli się wierzy, 

że to tylko kamień. Przepiękna jest ostatnia zwrotka wiersza: 

„A ludzie mówią i mówią uczenie, 

Że to nie łzy są, ale że kamienie, 

I – że nikt na nie...nie czeka!‖ 



Країнознавство Польщі 

85 

Kolejne lata to pobyt w Paryżu. Tam Norwid zetknął się z Fryderykiem 

Chopinem i Juliuszem Słowackim. Jego sytuacja życiowa wówczas była ciężka 

z powodu braku środków na utrzymanie, słabych recenzji, troski z powodu 

zawodu miłosnego i pogarszającego się stanu zdrowia. Norwid zaczął tracić 

słuch i wzrok. Zaangażował się w działalność stronnictwa emigracyjnego. W 

latach 1853–1854 (tysiąc osiemset pięćdziesiąt trzy – tysiąc osiemset 

pięćdziesiąt cztery) przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie otrzymał 

intratne zajęcie w pracowni graficznej. Po powrocie do Paryża udało mu się z 

sukcesem opublikować kilka utworów i jego status materialny znacznie się 

poprawił. W roku 1863 (tysiąc osiemset sześćdziesiątym trzecim) wybuchło 

powstanie styczniowe, które znacznie pochłonęło uwagę poety. Pisał memoriały 

i listy polityczne, lecz nie wywarły one żadnego wpływu na ówczesną sytuację 

polityczną. Bardzo chciał się przyłączyć do powstańców, lecz stan zdrowia mu 

na to nie pozwalał. Jego twórczość z tego okresu nie przyniosła mu rozgłosu, a 

dodatkowo popadł w konflikt ze wszystkimi znajomymi, głównie z powodu 

głuchoty. Cierpiał biedę, był bardzo rozgoryczony i zawiedziony. Jego opinie o 

cywilizacji XIX (dziewiętnastego) wieku, polemika z poglądami Darwina, 

dociekliwość romantyczna, przysporzyły mu opinię dziwaka godnego 

politowania. Wszystko to miało zgubny wpływ na stan jego zdrowia.  

Norwid tworzył w okresie schyłku romantyzmu, gdzie główną rolę 

odgrywał Adam Mickiewicz, i początku pozytywizmu. Cechy obydwu epok 

odnajdujemy w jego wierszach. Głosił w nich ideę pracy u podstaw i rozwój 

społeczeństwa, lecz włączył również motywy wypełnienia się planu Bożego. 

W latach 1865–1866 (tysiąc osiemset sześćdziesiąt pięć – tysiąc osiemset 

sześćdziesiąt sześć) powstał najpiękniejszy cykl wierszy „Vade-mecum‖, w 

skład którego wchodzi „Bema pamięci żałobny rapsod‖, w którym Norwid 

składa hołd generałowi Józefowi Bemowi, bohaterowi powstania 

listopadowego. Wiersz jest napisany w rytmie marsza pogrzebowego. Nie jest to 

opis prawdziwego pogrzebu, lecz jedynie wizja dawnych pogrzebów wodzów 

słowiańskich i germańskich. Orszak żałobny nie składa w grobie ciała zmarłego 

bohatera. Jest to symbol walki narodowej, walki o niepodległość, gdzie duch 

Bema odnosi zwycięstwo. 

„Czemu, Cieniu, odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz, 

Przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan? – 

Miecz wawrzynem zielony i gromnic płakaniem dziś polan, 

Rwie się sokół i koń twój podrywa stopę jak tancerz. 

– Wieją, wieją proporce i zawiewają na siebie, 

Jak namioty ruchome wojsk koczujących po niebie.‖ 

Do tego tekstu Czesław Niemen napisał przepiękną, dramatyczną muzykę i 

sam wykonał pieśń. 

„Fortepian Chopina‖ wchodzi w skład tego samego cyklu wierszy. 

Zdewastowany przez carskich żołnierzy fortepian, na którym grywał muzyk w 
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pałacu Zamoyskich, wzbudził refleksję nad wielkością sztuki i pamięć o 

nieżyjącym już Chopinie. 

 

„Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku! 

Którego ręka... dla swojej białości 

Alabastrowej – dla wzięcia – i szyku – 

I chwiejnych dotknięć jak strusiowe pióro – 

Mięszała mi się w oczach z klawiaturą 

Z słoniowej kości... 

I byłeś jako owa postać, którą 

Z marmurów łona, 

Niźli je kuto, 

Odejma dłuto 

Geniuszu – wiecznego Pigmaliona!‖ 

 

Twórczość Norwida jest trudna, pozbawiona melodyjności i opisów 

typowych dla romantyków. Autor „Vade-mecum‖ jest wybitnym poetą, 

stosującym piętrowe metafory, skróty i szczegóły. Bohaterami jego poezji są 

znani ludzie, o których pisze w czasie ich śmierci lub po śmierci. Norwid 

uważał, że po śmierci dopiero ujawnia się wielkość człowieka, a cały jego 

dorobek otrzymuje ludzkość. 

W jego dorobku literackim są również dramaty: „Za kulisami‖, „Kleopatra 

i Cezar‖, „Pierścień Wielkiej Damy‖. 

Dramat „Za kulisami‖ poświęcony jest Warszawie. Wiele wątków 

nawiązuje do klęski powstania styczniowego i upadku kultury, dekadencji 

społeczeństwa polskiego, które bawi się za kulisami. 

„Kleopatra i Cezar‖ to tragedia historyczna, zaś „Pierścień Wielkiej Damy‖ 

to „biała tragedia‖, czyli bez rozlewu krwi, gdzie poeta w sposób niezwykle 

barwny opisał hrabinę Harrys i biednego artystę bezpodstawnie oskarżonego o 

kradzież pierścienia. 

Wspominając Polskę, Norwid napisał: 

„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 

Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie 

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, 

Najtkliwesze przekazując uczucia w tym chlebie.‖ 

Cyprian Kamil Norwid do końca życia zmagał się z kłopotami finansowymi i 

zdrowiem, głuchotą i gruźlicą. Zmarł w przytułku dla ubogich w 1883 (tysiąc 

osiemset osiemdziesiątym trzecim) roku w Ivry w Domu św. (świętego) Kazimierza. 

Talent i kunszt Norwida odkryto dopiero w Młodej Polsce i od tamtej pory 

jest badany przez wybitnych uczonych, którzy próbują zrozumieć poetę. 

Ogromne uznanie przyniósł mu dopiero wiek XX (dwudziesty) i do tej pory jest 

otoczony kultem. 
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Ćwiczenie 1. Proszę wyjaśnić poniższe wyrażenia, a następnie ułożyć z 
nimi zdania. 

a. los człowieka 
b. potęga miłości  
c. środki na utrzymanie  
d. przynieść rozgłos  
e. popaść w konflikt  
f. odnieść zwycięstwo  

 

Ćwiczenie 2. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 
 

 P N 

1. Urodził się w 1821 (tysiąc osiemset dwudziestym pierwszym) roku koło 

Warszawy. 

  

2. W młodości poeta opuścił kraj i nigdy nie powrócił z emigracji.   

3. Zmagał się z głuchotą i gruźlicą.   

4. Jest autorem wierszy: „Bema pamięci żałobny rapsod‖ i „Fortepian Chopina‖.   

5. Poeta zmarł w przytułku dla ubogich w Szwajcarii.   

 

D. Adam Asnyk urodził się w 1838 (tysiąc osiemset trzydziestym 

ósmym) roku w rodzinie szlacheckiej, patriotycznej. Jego ojciec brał udział w 

powstaniu listopadowym, przebywał na zesłaniu. Po powrocie z zesłania osiedlił 

się w Kaliszu i tam urodził się Adam. W Kaliszu rozpoczął naukę, którą potem 

kontynuował w Warszawie i Wrocławiu. Kilka lat przebywał również za granicą.  

Wziął udział w ruchu spiskowym, za co został uwięziony w Cytadeli 

Warszawskiej w 1860 (tysiąc osiemset sześćdziesiątym) roku. W czasie 

powstania styczniowego był członkiem Rządu Narodowego. Był to czas 

nostalgii i rozterek duchowych po klęsce narodowej. W połowie lat 

sześćdziesiątych XIX (dziewiętnastego) wieku rozpoczął twórczość literacką. 

Powstały wtedy wiersze pełne buntu, zwątpienia, a wkrótce tęsknoty. 

Lata siedemdziesiąte XIX (dziewiętnastego) wieku, to czas utworów 

epickich, erotyków i refleksji. Powstał w tym czasie cykl 30 (trzydziestu) 

sonetów „Nad głębiami‖, który przyniósł Asnykowi miano filozofa. Zresztą, 

Adam Asnyk rzeczywiście na jednym z uniwersytetów w Niemczech obronił 

doktorat w dziedzinie filozofii. 

Na stałe w jego wierszach spotykamy nutę patriotyczną, wiarę w naród, 

chęć odzyskania niepodległości.  

W wierszu: „Do młodych‖ napisał: 

„Każda epoka ma swe własne cele 

I zapomina o wczorajszych snach: 

Nieście więc wiedzy pochodnię na czele 

I nowy udział bierzcie w wieków dziele – 

Przyszłości podnoście gmach!‖ 

oraz: 
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„Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, 

Choć macie sami doskonalsze wznieść: 

Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, 

I miłość ludzka stoi tam na straży, 

I wy winniście im cześć!‖. 

Częstym motywem w jego twórczości jest krajobraz gór, szczególnie 

upodobał sobie Tatry. Uważał, że tylko przyroda, krajobraz morski i góry 

potrafią przynieść ukojenie, pomóc zapomnieć o troskach i cierpieniu. W 

wierszu „Kościeliska‖ pisze:  

„Oto tatrzańska sielanka 

Łagodną wabi ponętą, 

Jak dziewczę, co uśmiechniętą 

Twarzyczką wita kochanka... 

Przez skał rozdartych podwoje 

Przegląda wąwozu łono, 

Gdzie szumią srebrzyste zdroje 

Melodię głazom nuconą - 

Przez skał rozdartych podwoje 

Świerk zwiesza konary swoje, 

I słońca blask się przeciska... 

To Kościeliska!‖ 

Piękny, liryczny opis morza odnajdujemy w wierszu: „Noc na morzu‖: 

„Srebrzyste blaski toń przesiewa modra, 

W miliony drżących rozprasza iskierek, 

I snopy światła na okrętu biodra 

Kolejno rzuca fal ruchliwy szereg... 

Noc księżycowa tak jasnością szczodra 

Perłową siatką wód błękity muszcze; 

Cisza: zaledwie łagodny wiaterek 

Podnosi falę, która miękko pluszcze. 

Jak cienie mkniemy przez te płynne puszcze.‖ 

Asnyk znany jest także z poezji miłosnej. „Między nami nic nie było‖ to 

znany i często cytowany wiersz: 

„Między nami nic nie było! 

Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych! 

Nic nas z sobą nie łączyło — 

Prócz wiosennych marzeń zdradnych…‖ 

Od 1870 (tysiąc osiemset siedemdziesiątego) roku Adam Asnyk mieszkał 

w Krakowie. Został radcą miejskim i posłem na Sejm Galicyjski. Często 

wędrował po Tatrach i w czasie jednej wspinaczki poznał swoją przyszłą żonę. 

Krajobraz gór i przeżycia z nimi związane przelewał na papier. Tak pisał: 
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„Góry wyszły jak z kąpieli 

I swym łonem świecą czystym, 

W granitowej świecą bieli 

W tym powietrzu przezroczystym.‖ 

W latach dziewięćdziesiątych Adam Asnyk zachorował na gruźlicę i w 

1897 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym siódmym) roku zmarł w Krakowie. 

Jest pochowany wśród zasłużonych na Skałce. 

Do wiersza „Jednego serca‖ skomponował muzykę i piosenkę zaśpiewał 

Czesław Niemen, potem również inni artyści, m.in.(między innymi) Stanisław 

Soyka i Piotr Cugowski. 

„Jednego serca! tak mało, tak mało,  

Jednego serca trzeba mi na ziemi,  

Co by przy moim miłością zadrżało,  

A byłbym cichym pomiędzy cichemi. 

Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność całą  

Pił napój szczęścia ustami moimi,  

I oczu dwoje, gdzie bym patrzał śmiało,  

Widząc się świętym pomiędzy świętymi! 

Jednego serca i rąk białych dwoje,  

Co by mi oczy zasłoniły moje,  

Bym zasnął słodko, marząc o aniele, 

Który mnie niesie w objęciach do nieba.  

Jednego serca! Tak mało mi trzeba...  

A jednak widzę, że żądam zbyt wiele!‖ 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Asnyk został uwięziony w Cytadeli Warszawskiej.   

2. Częstym motywem jego twórczości są góry Himalaje.   

3. Napisał doktorat z filologii germańskiej.   

4. Zmarł w Krakowie.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę zinterpretować wyrażenia. 

a. „każda epoka zapomina o wczorajszych snach‖ 
b. „nie depczcie przeszłości ołtarzy‖ 
c. „prócz wiosennych marzeń zdradnych‖ 
d. „powietrze przezroczyste‖ 

 

E. Maria Konopnicka urodziła się w 1842 (tysiąc osiemset czterdziestym 

drugim) roku w Suwałkach. To polska autorka wielu wierszy dla dzieci i nowel. 

Zajmowała się również przekładem i krytyką literacką. W latach szkolnych 

poznała Elizę Orzeszkową, bardzo się zaprzyjaźniły i ta znajomość przetrwała 

do końca życia Marii.  
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Maria Konopnicka swą twórczość literacką rozpoczęła od opublikowania 

wiersza „W górach‖, który bardzo przychylnie ocenił Henryk Sienkiewicz: „Co 

za śliczny wiersz, […] sam się śpiewa jak jaki mazurek Szopena. […] ta pani 

lub panna ma prawdziwy talent, który prześwieca przez wiersze jak promienie 

świtu przez mgłę‖. Recenzja ta miała ogromy wpływ na Marię, uwierzyła we 

własne możliwości pisarskie. Wraz z szóstką swoich dzieci odeszła od męża i 

zamieszkała w Warszawie. Z tego okresu pochodzi jej wiersz „Przed odlotem‖. 

W Warszawie nie wiodło jej się najlepiej, zaczęła udzielać korepetycji, aby 

mieć na utrzymanie, tłumaczyła utwory włoskie, francuskie, niemieckie. 

Ponadto znaczną część swoich pieniędzy przeznaczała na wykupywanie 

chłopów od służby w wojsku rosyjskim. W tym czasie bardzo zaangażowała się 

w działalność społeczną. 

W 1881 (tysiąc osiemset osiemdziesiątym pierwszym) roku wydała tomik 

poezji „Z przeszłości. Fragmenty dramatyczne‖. Ukazuje w nim wielkich 

uczonych prześladowanych przez Kościół. Tomik spotkał się z ostrą krytyką 

środowisk konserwatywnych i tak już pozostało przez kolejne lata, ataki nie 

ustały. Pod koniec XIX (dziewiętnastego) wieku zaczęła pisać nowele. W tym 

czasie na ziemiach polskich przewijała się fala antysemityzmu i za namową Elizy 

Orzeszkowej („czy prozą, czy wierszem, napisz jedną lub dziesięć kartek, słowo 

Twoje wiele zaważy, u wielu wiarę znajdzie, wiele uczuć wzbudzi, złych uśpi‖) 

powstała nowela „Mendel gdański‖. Bohaterem tego utworu jest polski Żyd, 

który nie rozumie, dlaczego tacy ludzie jak on są prześladowani, mają być bici. 

Jest introligatorem, czuje się Polakiem, ma polskich przyjaciół, na szczęście 

zostaje przez nich uratowany, lecz traci w tym momencie serce dla Polski. 

W kolejnych nowelach „Dym‖, „Nasza szkapa‖ oraz „Miłosierdzie gminy‖ 

porusza tematy choroby, nędzy i niesprawiedliwości społecznej.  

Od roku 1884 (tysiąc osiemset osiemdziesiątego czwartego) publikuje 

wiersze dla dzieci. Najbardziej znane to: „O Janku Wędrowniczku‖, „Na 

jagody‖, „O krasnoludkach i sierotce Marysi‖. Sama napisała: „Nie przychodzę 

ani uczyć dzieci, ani też ich bawić. Przychodzę śpiewać z nimi‖. Odnajdujemy 

w nich i fantastykę, i żart, i powagę. To bardzo ważna część twórczości Marii 

Konopnickiej.  

Wszystkie dzieci znają: 

„O większego trudno zucha 

Jak był Stefek Burczymucha.‖ 

 

A także: 

„U chomika w gospodzie 

Siedzą muchy przy miodzie. 

Siedzą, piją koleją 

I z pająków się śmieją.‖ 

Początek XX (dwudziestego) wieku to czas wielu protestów przeciwko 

germanizacji narodu polskiego w zaborze pruskim. Władze pruskie nakazały 
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naukę religii w języku niemieckim. Rozpoczęły się strajki szkolne, więzienie i 

inne represje w stosunku do rodziców w wielkopolskiej Wrześni. 
Poetka w wierszu „O Wrześni‖ tak pisze: 

„Tam od Gniezna i od Warty 
Biją głosy w świat otwarty, 
Biją głosy, ziemia jęczy; 

– Prusak dzieci polskie męczy! 
Za ten pacierz w własnej mowie, 

Co ją zdali nam ojcowie, 
Co go nas uczyły matki, 

– Prusak męczy polskie dziatki!‖ 
W 1908 (tysiąc dziewięćset ósmym) roku Konopnicka opublikowała 

bardzo patriotyczną „Rotę‖, wiersz skierowany przeciwko ustrojowi i 
niesprawiedliwości społecznej. 

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, 
Nie damy pogrześć mowy! 
Polski my naród, polski lud, 
Królewski szczep piastowy, 

Nie damy, by nas zniemczył wróg... 
– Tak nam dopomóż Bóg!‖ 

Maria Konopnicka brała udział w walce o prawa kobiet, dzieci i 
ciemiężonych więźniów politycznych.  

Zmarła we Lwowie w 1910 (tysiąc dziewięćset dziesiątym) roku podczas 
pobytu w sanatorium. Została pochowana na Cmentarzu Łyczakowskim. 
Pogrzeb jej zorganizowała wieloletnia przyjaciółka Maria Dulębianka. Dzień ten 
stał się manifestacją patriotyczną. 

Dla uczczenia pamięci o poetce w Suwałkach otwarto Muzeum im. 
(imienia) Marii Konopnickiej, a krater na Wenus nazwano jej nazwiskiem. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N). 

 

 P N 

1. Urodziła się w Suwałkach i tam znajduje się muzeum jej imienia.   

2. Jest autorką powieści „Mendel gdański‖.   

3. Napisała patriotyczny utwór „Rota‖.   

4. Wiele lat przyjaźniła się z Elizą Orzeszkową i Marią Dulębianką.   

5. Jej grób znajduje się na Cmentarzu Orląt we Lwowie.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę ułożyć w porządku chronologicznym wiersze poetki. 
„W górach‖, „O Wrześni‖, „Na jagody‖, „Przed odlotem‖, „Dym‖, „Nasza 

szkapa‖, „Mendel gdański‖, „Z przeszłości. Fragmenty dramatyczne‖, 
„Miłosierdzie gminy‖, „O Janku Wędrowniczku‖, „O krasnoludkach i sierotce 
Marysi‖. 

 

Ćwiczenie 3. Proszę opowiedzieć, jaki temat pisarka porusza w wierszu „O 
Wrześni‖. 
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F. Henryk Sienkiewicz ps. (pseudonim) Litwos urodził się w 1846 (tysiąc 
osiemset czterdziestym szóstym) roku we wsi Wola Okrzejska w województwie 
lubelskim. To jeden z najpopularniejszych pisarzy XX (dwudziestego) wieku, 
laureat literackiej Nagrody Nobla z 1905 (tysiąc dziewięćset piątego) roku za 
całokształt twórczości i „rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha 
narodu‖. Po otrzymaniu Nagrody Nobla w przemówieniu Sienkiewicz 
podkreślał ogromne znaczenie nagrody dla syna Polski: „Głoszono ją umarłą, a 
oto jeden z tysięcznych dowodów, że żyje. Głoszono ją podbitą, a oto nowy 
dowód, że umie zwyciężać.‖ 

Karierę literacką rozpoczynał jako felietonista, dużo podróżował po 
świecie, w tym po Stanach Zjednoczonych. Spisywał swoje wrażenia bogatym 
językiem, piękną narracją. 

Wśród młodzieży znany jest z powieści o przygodach dwójki bohaterów w 
Afryce pt. (pod tytułem) „W pustyni i w puszczy‖, która doczekała się ekranizacji 
w 1973 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym trzecim) roku. Największą sławę 
przyniosło mu dzieło historyczne – cykl „Trylogia‖ (powieści: „Ogniem i 
mieczem‖, „Potop„ i „Pan Wołodyjowski„, z których każda doczekała się 
ekranizacji w reżyserii Jerzego Hoffmana). W pierwszej części opisuje powstanie 
Chmielnickiego, w drugiej – wojnę ze Szwecją, w trzeciej – wojny z Turcją i 
drugie zwycięstwo w bitwie pod Chocimiem. Powieść „Krzyżacy‖ 
(zekranizowana przez Aleksandra Forda) traktuje o przełomie XIV (czternastego) 
i XV (piętnastego) wieku, wojnach z Zakonem Krzyżackim, a opisane w nim 
zwycięstwo Polaków w bitwie pod Grunwaldem miało podnosić ducha Polaków 
pod zaborami. W swoich powieściach stworzył model łączący pełną przygód 
fabułę na tle wydarzeń historycznych „ku pokrzepieniu serc‖. Największy rozgłos 
przyniosła mu powieść o czasach Nerona, ukazująca męczeństwo chrześcijan pt. 
(pod tytułem) „Quo vadis‖, kilkakrotnie ekranizowana zarówno przez polskich, 
jak i zagranicznych reżyserów.  

Sienkiewicz jest autorem wielu nowel, w których poruszał problemy 
społeczne i obyczajowe w duchu pracy od podstaw. Do najbardziej znanych 
nowel należą „Janko Muzykant‖ i „Latarnik‖. 

Sienkiewicz był świadomy własnej wartości, nie był skromny i cenił swój 
talent pisarski. Pisarz swoim autorytetem wielokrotnie wspierał akcje patriotyczne, 
protestował przeciwko prześladowaniom dzieci polskich w zaborze pruskim, w 
odezwach i artykułach apelował o autonomię dla Królestwa Polskiego. 

Był uwielbiany przez kobiety, o czym pisał Bolesław Prus: „...spotykając 
co krok fryzury à la Sienkiewicz, wiedząc, że młodzi panowie jeden po drugim 
zapuszczają hiszpanki, starają się mieć posągowe rysy i śniadą cerę, 
postanowiłem poznać jego samego (...). Z mego kąta widzę, że sala prawie 
wyłącznie zapełniona jest przez płeć piękną.‖  

Witold Gombrowicz opisał go następująco: „Czytam Sienkiewicza. 
Dręcząca lektura. Mówimy: to dosyć kiepskie, i czytamy dalej. Powiadamy: ależ 
to taniocha – i nie możemy się oderwać. Wykrzykujemy: nieznośna opera! i 
czytamy w dalszym ciągu, urzeczeni. Potężny geniusz! – i nigdy chyba nie było 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Potop_%28powie%C5%9B%C4%87%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_Wo%C5%82odyjowski
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tak pierwszorzędnego pisarza drugorzędnego. To Homer drugiej kategorii, to 
Dumas Ojciec pierwszej klasy. Trudno też w dziejach literatury o przykład 
podobnego oczarowania narodu, bardziej magicznego wpływu na wyobraźnię 
mas. Sienkiewicz, ten magik, ten uwodziciel, wsadził nam w głowy Kmicica wraz 
z Wołodyjowskim oraz panem Hetmanem Wielkim i zakorkował je. (...) Gdyby 
historia literatury przyjęła jako kryterium wpływ sztuki na ludzi, Sienkiewicz (ten 
demon, ta katastrofa naszego rozumu, ten szkodnik) powinien by zajmować w 
niej pięć razy więcej miejsca niż Mickiewicz. (...) I z kimkolwiek się rozmawiało, 
z lekarzem, z robotnikiem, z profesorem, z ziemianinem, z urzędnikiem, zawsze 
natrafiało się na Sienkiewicza, na Sienkiewicza jako na ostateczny, najbardziej 
intymny sekret polskiego smaku (...).‖ 

Zmarł w 1916 (tysiąc dziewięćset szesnastym) roku w Szwajcarii, dokąd 
wyjechał po wybuchu wojny. Został tam pochowany, a od 1924 (tysiąc 
dziewięćset dwudziestego czwartego) roku trumna z prochami Sienkiewicza 
spoczywa w Warszawie. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N).  

 

 P N 

1. Jest laureatem Nagrody Nobla.   

2. Jego powieści zostały zekranizowane przez polskiego reżysera.   

3. „Trylogia‖ składa się z 4 (czterech) powieści historycznych.   

4. Powieść „Quo vadis‖ ukazuje męczeństwo buddystów.   

5. O problemach społecznych i obyczajowych traktują nowele pisarza.   

6. „W pustyni i w puszczy‖ opowiada o przygodach dwójki bohaterów w Afryce.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę powiedzieć, które z powieści Sienkiewicza zostały 
zekranizowane. 

 

Ćwiczenie 3. Proszę utworzyć bezokoliczniki do następujących czasowników 
i imiesłowów. 

Przykład: urodził się – urodzić się 
otrzymał –  
podróżował –  
przyniosło –  
opisuje –  
stworzył –  
zekranizowana –  
poruszał –  
wspierał –  
uwielbiany –  
protestował –  
zapełniona –  
wsadził –  
wyjechał –  
spoczywa –  
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G. Władysław Reymont urodził się w 1867 (tysiąc osiemset 

sześćdziesiątym siódmym) roku na wsi w województwie łódzkim, w zaborze 

rosyjskim. Był jednym z dziewięciorga dzieci organisty Józefa Rejmenta. Pisarz 

sam sobie zmienił nazwisko na Reymont, by uniknąć kłopotów związanych z 

cenzurą carską. W młodości nie chciał się uczyć, więc ojciec wysłał go do 

Warszawy i tam przyuczył się do wykonywania zawodu krawca. W kolejnych 

latach współpracował z grupą teatralną, potem pracował na kolei. Od 1882 (tysiąc 

osiemset osiemdziesiątego drugiego) roku wydawał swoje wiersze, lecz utrzywał 

się z pisania dopiero po roku 1894 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym czwartym). 

W Warszawie nawiązał znajomość z różnymi pisarzami, wydawnictwami, gdzie 

wzbudził podziw swoim talentem. Po opublikowaniu „Korespondencji‖ w jednej z 

gazet, później relacji z pielgrzymki w noweli „Pielgrzymka do Jasnej Góry‖ i 

dzięki życzliwej krytyce, pisarz wydał kolejne swoje książki: „Komediantkę‖ i 

„Fermenty‖. Dzięki uzyskanym pieniądzom odbył kilka podróży po Europie i 

zwiedził największe miasta: Paryż, Londyn, Berlin oraz niektóre miasta włoskie. 

W 1897 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym siódmym) roku, mieszkając 

już w Łodzi, napisał i opublikował powieść pt. (pod tytułem) „Ziemia 

obiecana‖. Przedstawił w niej rozwijające się miasto kapitalistyczne, w którym 

trzej przedsiębiorcy: Żyd, Polak i Niemiec, a więc różni kulturowo ludzie, 

wspólnie zakładają interes, bezkompromisowo walczą o rynek i niszczą 

konkurencję. Z powieści pochodzą słowa: 

„– Tak, ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic – zaśmiał się głośno. 

– To razem właśnie mamy tyle, w sam raz tyle, żeby założyć wielką 

fabrykę…‖ 

Reymont w tytule powieści nawiązał do biblijnej ziemi obiecanej. Na 

przykładzie Łodzi ukazał duże, wielokulturowe miasto, gdzie trudno było się 

odnaleźć, do którego z nadzieją na zrobienie kariery i zbicie fortuny przybywało 

mnóstwo ludzi. Losy często wykrzywionych psychicznie bohaterów oraz ich 

osamotnienie pisarz ukazał w sposób bardzo naturalistyczny, jako przeciwieństwo 

ukochanej przez siebie przyrody i życia na wsi. Postać z jego powieści, bardzo 

bogaty Żyd, który wspierał działalność filantropijną, tak się wyraził: „Nie ma co 

gadać! Daję sto rubli i cztery sztuki białego towaru, ale proszę pań, niech wyraźnie 

stoi w pismach, że Szaja Mendelsohn dał na kolonie letnie sto rubli i cztery sztuki 

towaru. Ja się nie chwalę, ale niech ludzie wiedzą, że ja mam dobre serce…‖ 

Polacy w jego utworze również prowadzili rozmowy o pieniądzach i tak 

rozmawiali między sobą: 

„Dla mądrych jest zawsze dobry czas. 

– A kiedyż będzie dla uczciwych? – zapytał ironicznie. 

– Sza, panie Trawiński, oni mają niebo, po co im dobre czasy.‖ 

Na początku XX (dwudziestego) wieku Reymont zaangażował się w 

działalność polityczną. Był wnikliwym obserwatorem strajków i demonstracji w 

Warszawie oraz świadkiem rewolucji w 1905 (tysiąc dziewięćset piątym) roku. 

W tym okresie powstały tomiki nowel i opowiadań: „Przed świtem‖, „Z 
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pamiętnika‖, „Burza‖, oraz powieść „Wampir‖. Powieść zapełniona jest 

wieloma metaforami, opisami zdarzeń paranormalnych i magii. Napisana jest 

pięknym, literackim językiem. 

Po I (pierwszej) wojnie światowej Reymont odbył podróż do Stanów 

Zjednoczonych, by tam prosić o finansowe wsparcie dla zrujnowanej Polski. 

Jego sława rosła. 

W 1924 (tysiąc dziewięćset dwudziestym czwartym) roku otrzymał literacką 

Nagrodę Nobla za powieść pt. (pod tytułem) „Chłopi‖. Ukazuje w niej obraz wsi 

łowickiej, życie ludzi i przyrodę, obrzędy ludowe, święta kościelne i tradycje. W 

dialogi wplótł gwarę, co stanowi, że powieść jest bardzo realistyczna i nazywana 

jest epopeją chłopską. Reymont pisał „Chłopów‖ prawie 10 (dziesięć) lat, a czas 

wydarzeń w powieści ograniczył do dziesięciu miesięcy. Opisał społeczeństwo 

wsi Lipce, pracę na polu i w gospodarstwie, święta kościelne i zwyczaje wiejskie 

w czasie czterech pór roku. Czas pracy i czas odpoczynku. Głównym wątkiem 

powieści jest romans pięknej Jagny i Antka – syna bogatego gospodarza Macieja 

Boryny. Jagna to młoda, urodziwa kobieta, z gładką skórą twarzy i dłoni. Lubiła 

się stroić, kokietowała i prowokowała mężczyzn. Jej zachowanie nie podobało się 

ludziom na wsi. Została potępiona, napiętnowana, a po śmierci męża 

symbolicznie wywieziona ze wsi na taczce. 

W „Chłopach‖ odnaleźć można także aluzje do prawdziwych wydarzeń 

historycznych, np. (na przykład) udział chłopów w powstaniu styczniowym. 

Barwa i bogactwo szczegółów skłoniły polskich reżyserów do 

przeniesienia książek Reymonta na srebrny ekran. Charakterystyczny język w 

„Chłopach‖ odnajdujemy w rozmowie kobiet pracujących w polu: 

„– A tak i stara poszła we świat – zaczęła Jagustynka. 

– Kto? – spytała Anna podnosząc się. 

– A stara Agata. 

– Na żebry… 

– Juści, że na żebry! Hale! nie na słodkości, ino na żebry. Obrobiła 

krewniaków, wysłużyła się im bez lato, to już ją puściły na wolny dech. 

– Wróci na zwiesnę, to im naznosi w torebeczkach, a to i cukru, a to i 

harbaty, a to i grosza coś niecoś; zaraz ją będą miłowały, każą spać w łóżku, pod 

pierzyną, robić nie dadzą, coby se wypoczena. A wujna, a ciotka jej mówią, póki 

tego ostatniego szelążka od niej nie wyciągną… A jesienią to już la niej miejsca 

nie ma w sieni ani we chliwie. Scierwy, psie krewniaki i zapowietrzone – 

wybuchała Jagustynka i taki gniew ją przejął, że stara jej twarz posiniała.‖ 
Ostatnią powieścią Reymonta był „Bunt‖, który powstał jako odpowiedź na 

terror w czasie rewolucji październikowej. Jest to baśń, w której pisarz pokazał 
krwawy bunt zwierząt przeciwko władzy człowieka, który doprowadza do 
całkowitego zniszczenia i utraty złudzeń. Tematyka powieści przypomina 
Orwellowski „Folwark zwierzęcy‖. 

Władysław Reymont zmarł w 1825 (tysiąc osiemset dwudziestym piątym) 
roku w Warszawie, a jego serce wmurowano w filar Bazyliki Świętego Krzyża. 
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Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Jest laureatem literackiej Nagrody Nobla za powieść „Chłopi‖.   

2. Jest to pisarz okresu odrodzenia.   

3. Na podstawie powieści „Ziemia obiecana‖ powstał film pełnometrażowy.   

4. W „Chłopach‖ autor ukazuje polskie obrzędy i tradycje ludowe.   

5. Urodził się w zaborze pruskim.   

6. Jest autorem cyklu wierszy „Bunt‖.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę wymienić polskie miasta, z którymi związany był 
pisarz. 

 

Ćwiczenie 3. Proszę odnaleźć w tekście słowa i wyrażenia archaiczne. 
 
H. Stanisław Wyspiański urodził się w 1869 (tysiąc osiemset 

sześćdziesiątym dziewiątym) roku. To polski dramaturg, malarz i grafik, który 
swoje krótkie życie związał z Krakowem. Naukę rozpoczął w gimnazjum św. 
(świętej) Anny w Krakowie, gdzie wykłady odbywały się również w języku 
polskim. Przywiązywano w nim dużą rolę do historii literatury i historii Polski. Już 
w tym czasie Wyspiański zainteresował się malarstwem. Jego kolegami szkolnymi 
byli Józef Mehoffer, Stanisław Estreicher i Lucjan Rydel, ludzie, którzy odegrali 
dużą rolę w życiu kulturalnym Krakowa. Studia filozoficzne rozpoczął na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, a jednocześnie zapisał się do Szkoły Sztuk Pięknych, 
gdzie dyrektorem był Jan Matejko. Wraz z mistrzem Matejką pracował przy 
tworzeniu polichromii ściennej w Kościele Mariackim. Był bardzo wrażliwym 
człowiekiem i każdy szczegół obrazu, rzeźby czy zabytku architektury uruchamiał 
w nim wyobraźnię, która dopisywała historię, dodawała dramaturgii postaciom, 
traktując je jako część wydarzenia zatrzymanego w czasie. 

Pod koniec XIX (dziewiętnastego) wieku Wyspiański dużo podróżował po 
Europie. Zetknął się z malarstwem wielu wspaniałych malarzy nabistów, sam 
zresztą w tym czasie dużo malował, wykorzystując farby olejne, a potem 
pastele. W czasie licznych podróży robił szkice i notatki, oglądał przepiękne 
katedry gotyckie i romańskie we Francji, bywał w teatrach. Trzyletni pobyt w 
Paryżu zaowocował nowym spojrzeniem na sztukę i od tego czasu 
Wyspiańskiemu zaczęła towarzyszyć myśl o stworzeniu własnego dzieła 
totalnego. W Krakowie podejmował się przeróżnych prac: komponował 
polichromie, malował witraże, projektował meble, pisał dramaty i projektował 
scenografie dla Teatru Miejskiego. Na polichromiach umieszczał motywy 
kwiatowe i heraldyczne. Jest autorem witraży bł. (błogosławionej) Salomei i św. 
(świętego) Franciszka w kościele Franciszkanów. W 1897 (tysiąc osiemset 
dziewięćdziesiątym siódmym) roku ukazała się drukiem „Legenda‖, rok później 
„Meleager‖, lecz te dramaty nie przyniosły mu żadnego uznania.  

Popadł w silną depresję, wszystkie jego prace wysyłane na konkursy 

odrzucano. Wtedy w liście do przyjaciela pisał: „Kraków mi za mały. Nie uwierzysz 
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nawet, jak się stęskniłem za Paryżem. Całymi wieczorami chodzę po Paryżu. 

Bywam w Comédie Française, w Operze, spaceruję po bulwarach. Zatrzymuję 

się przed gablotkami, ba! nawet spotykam znajomych… i to przez imaginację.‖ 
Tęsknił za Francją i Włochami. W Krakowie pracował, lecz żalił się w liście 

do Lucjana Rydla: „Coś okropnego ze mną się dzieje. Nie mogę sobie dać rady nad 
tą obrzydliwą pracą z witrażami; takim wstrętem jestem przejęty dla niej, żebym 
bez mrugnięcia okiem potrzaskać był w stanie wszystkie szkło w kawałki. Proszę 
Cię, co za okrucieństwo męczyć mnie jakimś kpem z XV–ego (piętnastego) wieku, 
który nie wart u mnie palić w piecu z całą swoją religijnością, i ja męczyć się 
muszę nad tymi idiotyzmami (…), które szkoda, że się nie spaliły i zniszczyły do 
szczętu w pożarze 1850 (tysiąc osiemset pięćdziesiątego).‖  

Talent malarski Wyspiańskiego ujawnił się przede wszystkim w polichromii i 
witrażu, pełnych dramatyzmu i ekspresji, udekorowanych kwiatami. Namalował 
również mnóstwo portretów swoich przyjaciół i znajomych, ojca, żony, dzieci 
na tle kwiatów polnych i wiejskich ogródków.  

 
Stanisław Wyspiański „Autoportret z żoną” 

Postaci są zawsze zamyślone, smutne, zastygłe, np. (na przykład) 
„Macierzyństwo‖, „Śpiący Staś‖, „Portret ojca‖, „Żona artysty w chłopskim 
kaftanie‖. Jest twórcą impresjonistycznych pejzaży i licznych autoportretów. 
Malował z rozmachem, zamykając kolor wyraźnym konturem. Używał pasteli, 
rysował węglem i ołówkiem, rzadziej korzystał z farb olejnych. 

Sława pojawiła się dopiero po opublikowaniu kolejno kilku dramatów, 
najpierw „Warszawianki‖, a potem „Wesela‖ i „Nocy listopadowej‖. Akcja 
„Warszawianki‖ rozgrywa się w czasie bitwy o Olszynkę Grochowską w 1831 
(tysiąc osiemset trzydziestym pierwszym) roku. Czołową postacią jest Stary 
Wiarus, prosty żołnierz biorący udział w walce narodowowyzwoleńczej, który 
swoim wyglądem i zachowaniem kompromituje szlachtę. 

Po wystawieniu „Wesela‖ na deskach teatru w 1901 (tysiąc dziewięćset 
pierwszym) roku, Wyspiański otrzymał miano wieszcza narodowego. Utwór 
opisuje prawdziwe wesele Lucjana Rydla w podkrakowskiej wsi Bronowice. 
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Autor przedstawia w nim sytuację duchową narodu, wyjaśnia, dlaczego Polacy 
nie potrafią wywalczyć niepodległości. Dramat nawiązuje do rzezi galicyjskiej z 
1846 (tysiąc osiemset czterdziestego szóstego) roku. W dramacie występują 
postaci realne, a również postaci i przedmioty symboliczne, np. (na przykład) 
Chochoł, Wernyhora, złoty róg, czapka z piór, a taniec chocholi symbolizuje 
marazm, zniewolenie i uśpienie narodu polskiego. 

Artysta Jan Skotnicki tak napisał o Wyspiańskim: „Poznałem go osobiście 
dopiero w Bronowicach, na weselu Rydla. Robił wrażenie nieśmiałego. Twarz 
blada, prawie przezroczysta, jeden wąs zawieszony, drugi podkręcony oraz 
dziwnie zamglone, niebieskostalowe oczy. Gardło miał owinięte białą chustką. 
W długim czarnym surducie, stał blady, oparty o białą ścianę, wpatrzony w 
wirujące, roześmiane i rozśpiewane pary, jakby zahipnotyzowany refrenem 
bronowickiego tańca. Stał Wyspiański dalej śród par roztańczonych, jak widmo 
przybyłe z zaświatów, a na bladej jego twarzy widniał stygmat bliskiej śmierci. 
Nie stracił go nawet w tych godzinach weselnych. Trudno było cośkolwiek 
wyczytać w jego niebieskich przygasłych oczach prócz cierpienia i wpatrzenia 
w siebie. Już wtedy widać było, że rytm muzyki i wir taneczny coś w nim budzi, 
że powstaje w nim jakaś wizja obłędnego tańca. Była to noc narodzin Wesela, 
najpotężniejszego dramatu tej doby.‖ 

Do końca swego życia pisarz tworzył dramaty, był bardzo twórczy, lecz 
nieuleczalna choroba, kiła, z którą zmagał się przez wiele lat, przerwała jego pracę. 

Zmarł w Krakowie w 1907 (tysiąc dziewięćset siódmym) roku, a jego 
pogrzeb stał się manifestacją narodową. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N). 

 

 P N 

1. Krakowski pisarz i malarz urodzony w XIX (dziewiętnastym) wieku.   

2. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim.   

3. Jest autorem „Wesela‖, dramatu opartego na prawdziwych wydarzeniach.   

4. Malował głównie martwą naturę.   

5. Zmarł w Hiszpanii.   

6. Jest autorem wielu portretów.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę podać synonimy następujących słów. 
malarz –  
motyw – 
talent –  
kolor –  
dramat –  
rzeź –  
czapka –   
surdut –  
twarz –  
stygmat –  
dramat –  
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Ćwiczenie 3. Proszę odnaleźć w tekście określenia następujących 
rzeczowników, a następnie podać swoje przykłady. 

Przykład: wieszcz narodowy, natchniony wieszcz, genialny wieszcz 
taniec –  
rysował – 
człowiek –  
farba –  
dzieło –  
katedra –  
motyw –  
pejzaż –  
przedmiot –  
róg –  

 

I. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska urodziła się w 1891 (tysiąc 
osiemset dziewięćdziesiątym pierwszym) roku w Krakowie. To wybitna poetka i 
dramatopisarka dwudziestolecia międzywojennego, pisząca głównie o miłości. 
Nikt tak jak ona nie potrafił w kilku wersach ukazać głębi uczucia. Miała zresztą 
opinię osoby bardzo kochliwej. Pochodziła ze znanej rodziny Kossaków. Od 
dzieciństwa obracała się w środowisku ludzi pióra, malarzy, muzyków i 
aktorów. W jej rodzinnym dworku bywał Stefan Żeromski, Henryk Sienkiewicz, 
Adam Asnyk, Ignacy Jan Paderewski i Julian Tuwim. Siostra poetki Magdalena 
Samozwaniec tak się o niej wyrażała: „Była istotą z krwi gorącej i cienkich 
kości, i kobiecego ciała, które tylko pragnęło kochać...‖ 

Naukę Maria pobierała w domu. Jej pierwsze wiersze ukazały się w 
miesięczniku poetyckim „Skamander‖. Były to lata dwudzieste XX 
(dwudziestego) wieku, czas bardzo szczęśliwy w życiu osobistym Marii. 
Mieszkała wówczas ze swoim drugim mężem w zakopiańskim domu „Pod 
Jedlami‖, który zaprojektował ojciec Witkacego. W 1924 (tysiąc dziewięćset 
dwudziestym czwartym) roku ukazał się tomik wierszy „Różowa magia‖, dwa 
lata później „Pocałunki‖, gdzie znajdują się słynne miniatury: 

„Nie widziałam cię już od miesiąca. 
I nic. Jestem może bledsza, 

trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, 
lecz widać można żyć bez powietrza!‖ 

W tym czterowersie autorka zawarła charakterystykę uczucia, które 
osobiście przeżyła i które przeżyła niejedna kobieta co najmniej raz w życiu. 

W znanym i lubianym wierszu „Fotografia‖ pisze: 
„Gdy się miało szczęście, które się nie trafia: 

Czyjeś ciało i ziemię całą, 
A zostanie tylko fotografia, 
To – to jest bardzo mało...‖ 

W Warszawie, w Teatrze Małym, w 1924 (tysiąc dziewięćset dwudziestym 
czwartym) roku wystawiono dramat jej autorstwa „Szofer Archibald. Komedia 
w trzech aktach‖. Jej sztuki często nazywano skandalizującymi z powodu 
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tematów, jakie poruszała, czyli aborcji i związków pozamałżeńskich. W 
kolejnych latach jej dramaty wystawiano również w Krakowie i Poznaniu. 

Z trzecim mężem, oficerem lotnictwa, Stefanem Jasnorzewskim, bardzo 
dużo podróżowała. Zwiedzili Afrykę i Europę.  

W 1938 (tysiąc dziewięćset trzydziestym ósmym) roku wystawiona została 
sztuka pt. (pod tytułem) „Baba-Dziwo. Tragikomedia w 3 (trzech) aktach‖. Była 
to satyra na Hitlera oraz totalitaryzm. W następnym roku Maria wyjechała z 
mężem do Francji, potem do Anglii, gdzie się osiedlili. Ta przymusowa 
emigracja zaowocowała utworami o samotności, tchnęła tęsknotą, pesymizmem 
i katastrofizmem. Pisała wtedy: 

„Nie czas żałować róży, kiedy płoną lasy –  
Nie czas lasów żałować, kiedy płonie świat,  
Gdy obszar ziemski jedną staje się Saharą...  

Nie czas żałować świata, gdy wznowił się chaos,  
Gdy dnia i godziny nikt nie wie,  

Kiedy Bóg, kulą ziemską w pierś trafiony, padł  
I powstał jak lew w swym gniewie! –  

Gdy noc każda najgłębszą czerni się żałobą...  
Jednak żałuję róży i płaczę nad sobą.‖. 

W 1945 (tysiąc dziewięćset czterdziestym piątym) roku Maria Pawlikowska-
Jasnorzewska zmarła w Manchesterze. 

Twórczość Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej odnajdujemy w piosenkach 
Ewy Demarczyk i Czesława Niemena. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N). 

 

 P N 
1. Pochodzi ze znanej rodziny Kossaków.   
2. Najczęściej stosowała formę poetycką, zwaną miniaturą.   

3. Zmarła w Krakowie.   
4. Jej siostra to pisarka Magdalena Samozwaniec.   

 

Ćwiczenie 2. Proszę wyjaśnić znaczenie słowa „czterowers‖. 
 

Ćwiczenie 3. Proszę utworzyć formy czasowników w pierwszej osobie 
liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym lub przyszłym prostym. 

Przykład: widzieć – (ja) widzę 
przeżyć –  
trafić –  
podróżować –  
wystawiać –  
osiedlić się –  
żałować –  
płonąć –  
stać –  
płakać –  
odnajdować –  
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J. Julian Tuwim urodził się w rodzinie żydowskiej w Łodzi w 1894 

(tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym czwartym) roku. Po swoich rodzicach 

odziedziczył pasję do nauk humanistycznych, znał kilka języków i już w wieku 

siedemnastu lat przełożył wiersz Staffa na esperanto. Na ten język 

przetłumaczył również w późniejszym czasie „Testament mój‖ Juliusza 

Słowackiego. Studia rozpoczął w Warszawie i tam wraz z kilkoma kolegami 

założył grupę poetycką Skamander. „Poeci dnia dzisiejszego‖ odnieśli wielki 

sukces, a wiersz Tuwima pt. (pod tytułem) „Wiosna‖ dał mu przydomek 

„żydowskiego pornografa‖ i skandalisty, nieunikającego flirtów, podziwiającego 

kobiety. Jego erotyki cieszyły się ogromnym powodzeniem. 

Wybuch II (drugiej) wojny światowej rozpoczął tułaczkę Tuwima, najpierw 

wyemigrował do Paryża, potem do Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Nie był to 

dobry okres w życiu poety, często bywał smutny, przepełniony goryczą, rozpadł 

się Skamander z powodu sympatii Tuwima do Związku Radzieckiego. 

Po wojnie wrócił do Polski i tu stał się ulubieńcem władz, nazywany był 

„poetą państwowym‖.  

Twórczość Tuwima to w dużej mierze wiersze dla dzieci: „Lokomotywa‖, 

„Ptasie radio‖, „Słoń Trąbalski‖, „Pan Hilary‖ czy „Rzepka‖. Wykorzystywał w 

nich wyrazy i głoski w taki sposób, by oddać świsty pędzącej lokomotywy, 

świergot ptaków, wiersze są śpiewne, lekkie, wesołe. 

W tekstach dla dorosłych Tuwim pokazywał ironię, był twórcą tekstów 

kabaretowych i politycznych. Do wielu z nich podłożono muzykę i wystawiono 

na scenie. Fragmenty „Kwiatów polskich‖ śpiewała Ewa Demarczyk. Jest to 

duży poemat epicko-liryczny, wydany w 1949 (tysiąc dziewięćset czterdziestym 

dziewiątym) roku. 

„Bal w operze‖ to największe osiągnięcie satyryczne Tuwima , w utowrze 

znajdują się elementy groteski. 

Tuwim był również tłumaczem z języka rosyjskiego i dzięki niemu polski 

czytelnik mógł się zapoznać z twórczością Aleksandra Puszkina, Włodzimierza 

Majakowskiego, Mikołaja Gogola, Michaiła Lermontowa, Aleksandra Błoka i 

Borysa Pasternaka.  

Swoje teksty często publikował pod różnymi pseudonimami. 

Tuwim kochał język, bawił się nim, tworzył neologizmy. 

Pamiętamy go z różnych sytuacji, gdzie wykazywał się dowcipem, ironią 

i poczuciem humoru w życiu prywatnym, bo nie tylko w swoich wierszach  

tę cechę uwydatniał: „Pewnego dnia, pewien satyryk i autor tekstów 

publicystycznych, którego antysemickie poglądy były powszechnie znane na 

jednym z przyjęć dla literatów, wzniósłszy toast, powiedział co następuje: „nie 

ma literatury polskiej bez Adama Mickiewicza, nie ma Adama Mickiewicza 

bez „Pana Tadeusza‖, nie ma „Pana Tadeusza‖ bez Jankiela, niech żyje 

Tuwim‖. W odpowiedzi na to poeta wzniósł kielich i odrzekł: „nie ma 

literatury polskiej bez Adama Mickiewicza, nie ma Adama Mickiewicza bez 
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„Pana Tadeusza‖, nie ma „Pana Tadeusza‖ bez Jankiela, nie ma Jankiela bez 

cymbałów, niech żyje Nowaczyński‖„Kobietom mówił: „żałuję, że nie 

poznałem pani dwadzieścia kilo wcześniej‖. 

Monika Żeromska wspomina, jak z Julianem Tuwimem i Antonim 

Słonimskim wyrzucali sobie żartobliwie, że są strasznymi skąpcami. Kiedy we 

troje szli do kawiarni, ona i Słonimski objadali się wszystkim, co było 

najdroższe, po czym informowali Tuwima, że nie mają czym zapłacić. Przy 

kolejnej wizycie, już przy pierwszej kawie Tuwim powiedział kelnerowi, by 

zażądał od nich zapłaty, bo to złodzieje, którzy jedzą, piją i nie płacą. 

W polską mowę wrosły teksty Tuwima na stałe i oto niektóre z nich: 

„miłość ci wszystko wybaczy‖, 

„nie pożądaj żony bliźniego swego nadaremno‖, 

„żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, gdy umrzesz‖, 

„rodzynka, stroskane winogrono‖, 

„marzenia kobiety, mieć stopę wąziutką i żyć na szerokiej‖. 

Przez całe życie zmagał się z podwójną tożsamością: dla Polaków był 

Żydem, dla środowisk żydowskich natomiast zdrajcą, który wybrał Polskę. 

Cierpiał na agorafobię, bał się wychodzić w miejsca publiczne, w tłum, do 

sklepu. Cierpiał na depresję, nadużywał alkoholu. 

Zmarł na atak serca w 1953 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym trzecim) 

roku w Zakopanem. Przed śmiercią jeszcze zdołał na serwetce napisać: „Dla 

oszczędności zgaście światło wiekuiste, gdyby kiedyś miało mi zaświecić.‖ 

Dziś w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej znajduje się ławeczka Tuwima, gdzie 

można usiąść i poczytać jego wiersze. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Znał esperanto i rosyjski.   

2. Współzałożyciel grupy poetyckiej Skamander.   

3. Pisał wiersze dla dzieci.   

4. Przebywał na emigracji w Brazylii.   

5. Cierpiał na agorafobię.   

6. W Łodzi jest ulica Piotrkowska.   

 

Ćwiczenie 2. Proszę podkreślić nazwiska pisarzy rosyjskich, których nie 

tłumaczył na język polski Julian Tuwim: Mikołaj Gogol, Fiodor Abramow, 

Boris Akunin, Michaił Lermontow, Aleksander Puszkin, Korniej Czukowski, 

Andriej Bieły, Michaił Bułchakow, Borys Pasternak, Michaił Szołochow, 

Wiktor Suworow, Nikołaj Tichonow, Wiera Panowa, Włodzimierz Majakowski, 

Aleksandr Sołżenicyn. 
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Ćwiczenie 3. Proszę utworzyć liczbę mnogą rzeczowników. 
Przykład: język – języki 
wiersz –  
poemat –  
flirt –  
erotyk –  
kobieta –  
ulubieniec –  
lokomotywa –  
ptak –  
tekst –  
pseudonim –  
ironia –  
humor –  
kielich –  
skąpiec –  
kawa –  
złodziej –  
rodzynka –  
zdrajca –  

 

K. Stefan Wiechecki, ps. (pseudonim) Wiech, urodził się w 1896 (tysiąc 
osiemset dziewięćdziesiątym szóstym) roku w Warszawie. Zdał maturę i w 1916 
(tysiąc dziewięćset szesnastym) roku wstąpił do I (pierwszej) Brygady 
Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Od 1918 (tysiąc 
dziewięćset osiemnastego) roku grywał w teatrach, a od 1920 (tysiąc 
dziewięćset dwudziestego) roku walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Całe 
swoje życie związał z Warszawą, mieszkając w pobliżu targu, doskonale poznał 
gwarę warszawską. W okresie międzywojennym Wiech oprócz pisania 
zajmował się również prowadzeniem sklepu ze słodyczami. Brał udział w 
powstaniu warszawskim, a po wojnie pisał felietony do gazet warszawskich. Z 
„Expressem Wieczornym‖ związany był do końca życia. W 1951 (tysiąc 
dziewięćset pięćdziesiątym pierwszym) roku jego twórczość była objęta cenzurą 
i wycofano ją z bibliotek. Pisał gwarą warszawską i w sposób satyryczny 
przedstawiał mieszkańców niektórych dzielnic stolicy. Jego humoreski i 
reportaże wydawane były w zbiorach. Do najbardziej znanych należą: „Ja panu 
pokażę‖, „Wiadomo – stolica‖, „Helena w stroju niedbałem, czyli królewskie 
opowieści pana Piecyka‖, „Ksiuty z Melpomeną‖ i „Dryndą przez Kierbedzia‖. 
Opowiadania o tematyce żydowskiej zebrane są w zbiorki: „Mąż za tysiąc 
złotych‖, „Głowa spod łóżka‖, „Trup przy telefonie‖ i „Skarby w spodniach‖. 

Wiech jest autorem dwóch powieści: „Cafe Pod Minogą‖ i „Maniuś Kitajec 
i jego ferajna‖. Akcja obydwu powieści rozgrywa się w śródmieściu Warszawy. 
W sposób bardzo śmieszny autor opisał życie i pracę zwykłych ludzi, często 
cwaniaków, taksówkarzy, sklepikarzy i ich rodzin. Przedstawił nam 
ukrywającego się przed policją Murzyna, grabarza i drobnych kombinatorów. 



Цибульська Александра Зофья 

104 

Ich losy poznajemy od czasów wojny, poprzez okupację i powstanie. 
Zaznajamiamy się z wydarzeniami z tamtych czasów, takimi jak łapanki, 
szmugiel i wywózki, a przy tym obserwujemy postawy ludzi w obliczu tych 
problemów. Swoim bohaterom nadał niepowtarzalne imiona i przezwiska. 
Postaci i sytuacje przedstawił w sposób barwny, wesoły, do tego stopnia, że, 
czytając, wybuchamy śmiechem. Odnajdujemy tam Gienię Wątróbkową, 
szwagra Piekutoszczaka, Maniusia Kitajca, wuja Wężyka, ciotkę Kuszpietowską 
i Apolonię Karaluch. Do współczesnej mowy potocznej weszły jego określenia: 
kanar – kontroler biletów, starówka – Stare Miasto, cwany, cwaniak – od słowa 
szczwany. Powieść „Cafe pod Minogą‖ jest bardzo zabawną, pogodną lekturą, 
mimo niektórych opisów, np. (na przykład) niemieckich tancerzy: „Byli to mili, 
rozdokazywani chłopcy, którzy w dzień rzucali do Wisły z mostu 
Poniatowskiego przyłapane na ulicach żebrzące żydowskie dzieciaki, a 
wieczorami śpiewali tu prześmieszne piosenki z ewolucjami‖. 

Na motywach tej powieści został zrealizowany film pod tym samym 
tytułem. 

Stefan Wiechecki z warszawskiej Saskiej Kępy należał do najbardziej 
znanych felietonistów i dziennikarzy. Zawsze był bardzo elegancki, nosił 
malutki wąsik i ironiczny uśmiech. 

Zmarł w 1979 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym dziewiątym) roku w 
Warszawie. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N). 

 

 P N 

1. Pisarz urodził się w Toruniu.   

2. Poznał gwarę warszawską i używał jej w swoich powieściach.   

3. Jest autorem 15 (piętnastu) powieści.   

4. Bohaterowie jego powieści mają dziwne przezwiska.   

5. Zmarł w Warszawie w 1997 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym siódmym) roku.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę wyjaśnić znaczenie słowa „gwara‖. 
 

Ćwiczenie 3. Od podanych bezokoliczników proszę utworzyć drugą osobę 
liczby pojedynczej czasu przeszłego. 

Przykład: żyć – (ty) żyłeś, żyłaś 
grać –  
przedstawiać –  
opisać –  
obserwować –  
należeć –  
wejść –  
wydawać –  
wybuchać –  
rzucać –  
objąć –  
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L. Witold Gombrowicz urodził się w 1904 (tysiąc dziewięćset czwartym) 

roku na kieleckiej wsi. To jeden z największych pisarzy literatury współczesnej. Od 

początku II (drugiej) wojny światowej tworzył na emigracji, najpierw w Argentynie, 

potem we Francji. Gombrowicz z wykształcenia był prawnikiem. 

Twórczość literacką rozpoczął na przełomie lat dwudziestych i 

trzydziestych XX (dwudziestego) wieku. W kręgach literackich zasłynął 

powieścią „Ferdydurke‖ wydaną w 1938 (tysiąc dziewięćset trzydziestym 

ósmym) roku. Okładkę do książki zaprojektował Bruno Schulz. Będąc na 

emigracji w Argentynie, wraz z grupą przyjaciół przetłumaczył „Ferdydurke‖ na 

język hiszpański, ale rozgłosu mu to nie przyniosło, żył na granicy ubóstwa. W 

1991 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym pierwszym) roku powieść została 

przeniesiona na ekrany przez reżysera Jerzego Skolimowskiego. Utwór 

opowiada o początkującym literacie Józiu, który nieoczekiwanie został 

ponownie małym chłopcem, chodził do szkoły, w której żaden z uczniów nie 

mógł mieć własnego zdania. Potem zaś przebywał wśród ludzi niezależnych, 

pozbawionych wszelkich norm obyczajowych i moralnych. Następnie 

przebywał na wsi, gdzie wplątał się w niepotrzebną bijatykę, by na koniec uciec 

w miłość. Gombrowicz w tej książce pokazuje nam losy człowieka zagubionego 

w świecie chaosu. Jest to groteskowa opowieść o niedojrzałym człowieku, który 

staje się dzieckiem. Przybiera maskę, by ludzie wokół mogli go precyzyjnie i 

wyraźnie opisać. W książce ciotki mówiły do Józia: 

„Józiu – mówiły pomiędzy jednym mamlnięciem a drugim – czas 

najwyższy, dziecko drogie. Co ludzie powiedzą? Jeżeli nie chcesz być lekarzem, 

bądźże przynajmniej kobieciarzem lub koniarzem, ale niech będzie wiadomo... 

niech będzie wiadomo...‖ 

Po nawiązaniu korespondencji z Jerzym Giedroyciem w 1951 (tysiąc 

dziewięćset pięćdziesiątym pierwszym) roku zaczął publikować fragmenty 

„Dziennika‖ w paryskiej „Kulturze‖, potem kolejne swoje dzieła literackie, które 

pisał po polsku. W 1953 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym trzecim) roku napisał 

„Trans-Atlantyk‖, powieść traktującą o polskiej emigracji, przedstawionej w 

sposób prześmiewczy, wyolbrzymiony, karykaturalny. Sam Gombrowicz określił 

ją jako polemikę z „Panem Tadeuszem‖. Polski poeta Jan Winczakiewicz tak 

określił „Trans-Atlantyk‖: „Jest to powieść genialna i bluźniercza... Polski 

patriotyzm i twórczość Gombrowicza mają wspólną cechę: przekorę.‖ 
Akcja tej powieści toczy się w Argentynie, a jej bohaterem jest Witold 

Gombrowicz. Odnajdujemy w niej momenty autobiograficzne. Życie Polaków 
na obczyźnie opisał w sposób prześmiewczy, satyryczny, pozbawiony ideałów 
narodowych. Ludźmi tymi tak naprawdę rządzi chęć zysku, a dumnie brzmiące 
hasła są tylko na pokaz: 

„A płyńcież wy, płyńcież Rodacy do Narodu swego! Płyncież do Narodu 
waszego świętego chyba Przeklętego! Płyńcież do Stwora tego św.( świętego) 
Ciemnego, co od wieków zdycha a zdechnąć nie może! Płyńcież do Cudaka 
waszego św.(świętego) od Natury całej przeklętego, co wciąż się rodzi, a 
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przecież wciąż Nieurodzony! Płyńcież, płyńcież, żeby on wam ani Żyć, ani 
zdechnąć nie pozwalał, a na zawsze was między Bytem i Niebytem trzymał.‖ 

Bohater w powieści jest zainteresowany homoseksualistą, z którym pragnie 
nawiązać romans. Na przeszkodzie stoi ojciec chłopaka, który powinien umrzeć, 
by romans się urzeczywistnił. Tekst kończy ekstatyczny taniec, gdy ojciec upada 
na podłogę. „Trans- Atlantyk‖ jest satyrą na polską emigrację w Argentynie. 

W 1958 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym ósmym) roku napisał powieść 
„Pornografia‖, na podstawie której powstał film w reżyserii Jana Jakuba 
Kolskiego pod tym samym tytułem. Jest to najbardziej skandalizująca powieść 
pisarza. Opisuje w niej dwóch mężczyzn, spragnionych młodości, którzy, 
poznając dwoje nastolatków, chcą ich ku sobie zbliżyć: 

„Rozżalenie, tęsknota, piękność szczupłego kształtu przed nami – z czegóż 
pochodziły, jeśli nie z tego, że nie był mężczyzną? Bo my przyprowadziliśmy 
mu Henię, jak kobietę mężczyźnie, lecz on, jeszcze nim nie był... nie był 
samcem. Nie był panem. Nie był władcą. I nie mógł posiadać. Nic nie mogło 
być jego, nie miał prawa do niczego, był tym, który musi służyć i ulegać.‖ 

Na tle wojny odbywa się tam manipulacja, podglądanie i w końcu 
tragedia, morderstwo. 

W latach sześćdziesiątych zdobył światową sławę. Twórczość 
Gombrowicza została przetłumaczona na ponad 30 (trzydzieści) języków. 

Władze PRL (Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej) wydały zakaz publikowania 
jego twórczości i dopiero w 1986 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym szóstym) 
roku ukazały się w Polsce pierwsze tomy Gombrowicza. 

Twórczość Gombrowicza porusza problemy młodości, niedoskonałości, 
opresyjności społeczeństwa i kultury. Przebija z niej groteska na temat 
obyczajów, która demaskuje polskie kompleksy i jest szczera do bólu. 

Sam Gombrowicz pisał o sobie: „Zależnie od miejsca, osób, okoliczności 
byłem mądry, głupi, prostak, wyrafinowany, milczek, niższy, wyższy, płytki lub 
głęboki, byłem lotny, ociężały, ważny, żaden, wstydliwy, bezwstydny, śmiały lub 
nieśmiały, cyniczny albo szlachetny... czymże nie byłem? Byłem wszystkim!‖ 

Czterdzieści lat po śmierci pisarza jego żona Rita Gombrowicz postanowiła 
opublikować nieznane prywatne dzienniki Gombrowicza, które zdradzają wiele 
intymnych szczegółów z życia pisarza.  

„Kronos‖ to skandalizujące często zwierzenia autora, pisane dla siebie 

samego, by, jak powiedziała jego żona, „wiedzieć kim naprawdę jest‖. Dużo 

uwagi poświęcił w nich sferze intymnej, swoim przygodom seksualnym z 

kobietami i mężczyznami. Witold Gombrowicz był człowiekiem, dla którego 

bardzo istotna była wolność i niezależność. Był człowiekiem niezwykle 

intrygującym. Jego żona mawiała o nim, że jest „kawalerem do szpiku kości, 

prawdziwym poetą, samotnikiem, który uwielbia dziewczyny i chłopców i nie 

chce mieć nic wspólnego z małżeństwem. Wolność była podstawą jego 

filozofii‖. Pamiętniki Gombrowicza ukazały się w maju 2015 (dwa tysiące 

piętnastego) roku, czyli dopiero 46 (czterdzieści sześć) lat po śmierci pisarza. 
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Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Współczesny pisarz tworzący głównie na emigracji w Argentynie i Francji.   

2. Jest współautorem powieści „Ferdydurke‖ i „Trans-Atlantyk‖.   

3. Z wykształcenia był biologiem.   

4. Na podstawie powieści „Pornografia‖ powstał film wyreżyserowany przez 

polskiego reżysera. 

  

5. Jego twórczość była objęta zakazem publikacji do 1986 (tysiąc dziewięćset 
osiemdziesiątego szóstego) roku. 

  

 

Ćwiczenie 2. Proszę podkreślić najbardziej pasujące przymiotniki do 

twórczości Witolda Gombrowicza: lekka, miłosna, skandalizująca, karykaturalna, 

nostalgiczna, bluźniercza, autobiograficzna, patriotyczna, satyryczna, prześmiewcza, 

narodowa, szczera, groteskowa, intymna. 

Ćwiczenie 3. Proszę ułożyć tytuły powieści według daty ukazania się ich 

drukiem: „Ferdydurke‖, „Kronos‖, „Dzienniki‖, „Trans-Atlantyk‖, „Pornografia‖. 

 

M. Czesław Miłosz urodził się w 1911 (tysiąc dziewięćset jedenastym) 

roku w Szetejniach, wsi, będącej obecnie w składzie Litwy. To polski poeta, 

eseista, prozaik, historyk literatury i tłumacz. W gimnazjum nie był prymusem; 

nauczyciele pisali o nim w dzienniku: „awanturnik, biorący udział w burdach na 

korytarzu i w klasie‖. Ukończył studia w Wilnie, tam też zaczynał swoją drogę 

literacką. W 1945 (tysiąc dziewięćset czterdziestym piątym) roku wydał swój 

tomik poezji „Ocalenie‖, który jest jednym z najważniejszych tomów 

dwudziestowiecznej poezji polskiej. Znalazły się w nim wiersze pisane podczas 

wojny, obrazujące przeżycia okupacji, jak np. (na przykład) zagłada getta w 

„Campo di Fiori‖ czy też wiersz „Piosenka o końcu świata‖. W nim poeta pisze: 

„W dzień końca świata 

Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji, 

Rybak naprawia błyszczącą sieć. 

Skaczą w morzu wesołe delfiny, 

Młode wróble czepiają się rynny 

I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć‖. 
 

Z wiersza przebija radosna atmosfera, ma to być zwykły dzień, taki jak 

wiele innych, niezwiastujący żadnej katastrofy. 

W latach 1951–1989 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt jeden – tysiąc 

dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) przebywał na emigracji we Francji i 

Stanach Zjednoczonych, pracując w dyplomacji. We Francji zaczął współpracę 

z Jerzym Giedroyciem i tam Instytut Literacki wydał „Zniewolony umysł‖, esej 

skierowany do polskiej emigracji. W sposób alegoryczny przedstawia w nim 

uzależnienie od doktryny komunistycznej. Jest to dzieło o podłożu moralnym, 
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gdzie autor pokazuje uzależnienie jednego człowieka od drugiego. Mówi w nim o 

strachu, zakłamaniu, schronieniu się przed nędzą i chęci zrobienia kariery w 

„chorych‖ czasach stalinizmu. Napisał: „Ludzki gatunek jest nagi, obdarty z 

dobrych uczuć, które trwają, dopóki trwa obyczaj cywilizacji‖. 

Potem wydano „Zdobycie władzy‖, „Dolinę Issy‖ i kolejne.  

Od 1960 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego) roku Miłosz przebywał na 

emigracji w USA, prowadząc wykłady z literatury słowiańskiej. Popularyzował 

polską kulturę za granicą: w 1965 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym piątym) 

roku wydał w USA antologię współczesnej poezji polskiej w swoim tłumaczeniu, 

a cztery lata później podręcznik „The History of Polish Literature‖.  

Do roku 1980 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego) w Polsce był obłożony 

cenzurą i wycofano wszystkie jego publikacje z bibliotek. Swoją drogę literacką 

rozpoczynał jako poeta katastroficzny, potem w jego utworach zaczęła 

dominować tematyka religijna. 

Giedroyc nominował go do Nagrody Nobla, którą otrzymał w 1980 (tysiąc 

dziewięćset osiemdziesiątym) roku. Po uroczystości wręczenia Nobla Miłosz 

stwierdził: „Głodny jestem strasznie, muszę coś zjeść. Jedziemy do McDonalda‖, 

dokąd pojechał ubrany w galowy frak. Od czasu wręczenia nagrody zaczął 

zmieniać się stosunek władz polskich do Miłosza. Zaczął odwiedzać Polskę w 

latach osiemdziesiątych, aż w końcu Kraków stał się jego nowym domem. 

Jego twórczość została przetłumaczona na 44 (czterdzieści cztery) języki. 

Na Uniwersytecie Harvarda scharakteryzowano go jako „artystę języka, 

który w życiu pełnym prób i zawiedzionych nadziei użył swoich wyjątkowych 

talentów i moralnej odwagi, aby przedstawić wymowny komentarz na temat 

naszej epoki‖. 

Czesław Miłosz jest doktorem honoris causa Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otrzymał tytuł Sprawiedliwy wśród 

Narodów Świata. Zmarł w 2004 (dwa tysiące czwartym) roku w Krakowie, 

tworzył do końca swego życia. Po jego śmierci Wisława Szymborska 

powiedziała: „Żegnamy się dzisiaj z poetą, ale nie żegnamy się z jego poezją. Ona 

nas wszystkich tutaj obecnych i wszystkich nieobecnych, przeżyje na pewno‖. 

Wybrane cytaty z jego utworów: 

„Definicje wolności są różne. Jedna z nich głosi, że wolność jest to 

możliwość picia nieograniczonej ilości wódki‖; 

„O tym, kto kim jest, nie decyduje pieniądz‖; 

„Wiara jest wtedy, kiedy ktoś zobaczy 

Listek na wodzie albo kroplę rosy 

I wie, że one są – bo są konieczne. 

Choćby się oczy zamknęło, marzyło, 

Na świecie będzie tylko to, co było, 

A liść uniosą dalej wody rzeczne.‖ 
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Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Kilkadziesiąt lat spędził na emigracji we Francji i USA.   

2. Jego twórczość była obłożona cenzurą do roku 1980 (tysiąc dziewięćset 
osiemdziesiątego). 

  

3. Był poetą katastroficznym i religijnym.   

4. Po otrzymaniu Nagrody Nobla nie powrócił do Polski.   

5. Zmarł poza granicami Polski.   

6. „Zniewolony umysł‖ to esej wydany w Instytucie Literackim we Francji.   

7. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.   

8. Jego dzieła zostały przetłumaczone na ponad czterdzieści języków.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę wyjaśnić znaczenia słów. 

alegoria –  

cenzura –  

emigracja –  

antologia –  

okupacja – 

doktryna – 
 

Ćwiczenie 3. Proszę powiedzieć, jak Miłosz opisuje koniec świata i jaki 

jest nastrój wiersza „Piosenka o końcu świata‖. 

 

N. Tadeusz Różewicz urodził się w 1921 (tysiąc dziewięćset 

dwudziestym pierwszym) roku. To polski poeta, dramatopisarz i scenarzysta 

filmowy, tłumacz węgierskiego. 

Jego naukę przerwał wybuch II (drugiej) wojny światowej. W roku 1942 

(tysiąc dziewięćset czterdziestym drugim) został członkiem Armii Krajowej i w 

latach 1943–1944 (tysiąc dziewięćset czterdzieści trzy – tysiąc dziewięćset 

czterdzieści cztery) walczył w oddziałach leśnych. Swoją twórczość literacką 

zaczął przed wojną, pisał również w czasie wojny. 

Pierwszy tomik poezji wydał wraz z bratem w 1944 (tysiąc dziewięćset 

czterdziestym czwartym) roku. Były to „Echa leśne‖. Widać w nim wpływy 

Słowackiego i Żeromskiego, a także zmagania duchowe na temat zabijania w 

imię wolności. 

Po wojnie Różewicz studiował w Krakowie, lecz studiów nie ukończył. 

Związał się z Grupą Krakowską i wydał kolejne tomiki wierszy. „Niepokój‖ 

uznany jest za najlepszy debiut poetycki. W tym tomiku poeta przedstawia 

swoje doświadczenia z wojny i okupacji, ukazując wojnę jako koszmar i schyłek 

wartości duchowych, zniszczenie etyki, religii, jak również języka. Wiersze 

napisane są prostym językiem, bez ozdobników i rymów.  

W wierszu „Ocalony‖ poeta tak napisał: 
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„Mam dwadzieścia cztery lata 
ocalałem 

prowadzony na rzeź. 
To są nazwy puste i jednoznaczne: 

człowiek i zwierzę 
miłość i nienawiść 
wróg i przyjaciel 
ciemność i światło. 

Człowieka tak się zabija jak zwierzę 
widziałem: 

furgony porąbanych ludzi 
którzy nie zostaną zbawieni‖. 

Był sceptycznie nastawiony do władzy komunistycznej. Wraz z Tadeuszem 

Borowskim chcieli opuścić kraj, ale udało mu się tylko wyjechać na rok na Węgry. 

Po powrocie z Budapesztu żył w skrajnej biedzie, odcięty od wrogich mu 

środowisk literackich. Nie chciał pisać w duchu socjalizmu. W 1959 (tysiąc 

dziewięćset pięćdziesiątym dziewiątym) roku powstała „Kartoteka‖ – utwór, 

ukazujący dwa obrazy: pustkę wewnętrzną i mnogość ludzi, zjawisk i rzeczy. 

Dość skomplikowana tematyka stała się kanwą wielu przedstawień w Polsce i 

na świecie. W jego dramatach bohaterowie borykają się z dwoistością: myśli i 

realia, a wszystko to sprawia, że czytelnik lub widz nie jest obojętny. Bohater 

tego dramatu jest pusty wewnętrznie, rozczarowany, zmęczony życiem po 

wojnie, bezradny, bez marzeń i chęci działania. Poeta woła w nim: 

„Rób coś, ruszaj się, myśl 

On sobie leży, a czas leci. 

Mów coś, rób coś 

posuwaj akcję 

w uchu chociaż dłub‖. 

Świat przedstawiony w dramacie jest nijaki, groteskowy, ludzie niby to 

rozmawiają ze sobą, ale tak właściwie to się nie słuchają. Świat jest szary, 

ponury, tak samo jak i ludzie, którzy „ocaleli idąc na rzeź‖. Teraźniejszość 

miesza się z przeszłością. 

W 1968 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym ósmym) roku wystawiona 

została sztuka „Stara kobieta wysiaduje‖, w której pokazał świat zmierzający do 

zagłady, gdzie stale toczą się wojny, lecz jest takie jedno miejsce w kawiarni, 

gdzie bohaterka, Stara Kobieta, wysiaduje, mimo że ma coraz mniej miejsca, bo 

góry śmieci wsypują się do kawiarni aż przez okno. 

W 1975 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym piątym) roku miała miejsce 

premiera „Białego małżeństwa‖, sztuki obyczajowej, wesołej, wręcz frywolnej. 

Ostre protesty środowisk kombatanckich wywołał utwór „Do piachu‖, 

gdzie Różewicz ukazał znane sobie życie partyzanckie bez patosu – pokazał 

nędzę, brud, krew, dyscyplinę i wszy. Pisarz zastanawia się w nim nad 

niepotrzebnymi ofiarami i sensem upodlenia w czasie wojny, 
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odpowiedzialnością za drugiego człowieka, jego cierpienie i śmierć. Sztuka ta 

była grana tylko trzy razy. Ostatni raz w 2003 (dwa tysiące trzecim) roku w 

Lublinie, wyreżyserowana została wówczas przez Janusza Opryńskiego. 

Nazywany był „noblistą bez Nobla‖. Przerósł swoich mistrzów Juliana 

Przybosia i Leopolda Staffa, mówiono, że ma dar pisania od Boga. Nigdy nie 

zapomniał, co przeżył w czasie wojny, pamiętał o bólu, głodzie, pamiętał o tych, 

którzy zginęli obdarci ze swej godności. 

Bardzo kochał swoją żonę, którą poznał w czasie wojny, gdy była 

łączniczką AK. Razem przeżyli kilkadziesiąt lat. 

Różewicz był najczęściej tłumaczonym pisarzem. Tłumaczeń dokonano na 

47 (czterdzieści siedem) języków. Jego aluzje są czytelne nie tylko w Polsce. 

Różewicz był współautorem scenariuszy do kilku filmów, które 

reżyserował jego brat. 

Historia literatury uznaje go za twórcę tzw. teatru niemożliwego. 

Reprezentuje pokolenie tzw. (tak zwanych) „Kolumbów ocalonych‖. Jest 

laureatem wielu odznaczeń i tytułów doktora honoris causa polskich uczelni. 

Przez całe życie zmagał się z depresją. Zmarł we Wrocławiu w 2014 (dwa 

tysiące czternastym) roku. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N). 

 P N 

1. Znał język węgierski.   

2. Związany był z Grupą Poznańską.   

3. Jest autorem „Kartoteki‖ i „Do piachu‖.   

4. Otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury.   

5. Jest twórcą tak zwanego „teatru niemożliwego‖.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę opisać, jak Tadeusz Różewicz ukazuje wojnę w 
tomiku „Niepokój‖. 

 

Ćwiczenie 3. Proszę wyjaśnić, czym jest dramat i podać kilka przykładów z 
twórczości Tadeusza Różewicza. 

 
O. Stanisław Lem to polski pisarz i futurolog. Urodził się w 1921 (tysiąc 

dziewięćset dwudziestym pierwszym) roku we Lwowie, gdzie spędził 
dzieciństwo i młodość w zamożnym domu, był jedynakiem. Pochodził z 
żydowskiej rodziny, lecz sam deklarował, że jest ateistą. Po wojnie rodzina, nie 
chcąc przyjąć obywatelstwa radzieckiego, przeniosła się do Krakowa, gdzie 
Lem kontynuował studia medyczne. Wiedzę przyrodniczą wykorzystał później 
w swoich książkach. Opowiadania fantastyczne zaczął publikować w Krakowie. 

W 1951 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym pierwszym) roku wydano 
pierwszą powieść pt. (pod tytułem) „Astronauci‖. Wszystkie kolejne książki z 
lat pięćdziesiątych były pisane zgodnie z regułą realizmu socjalistycznego, 
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inaczej nie mogłyby być wydane, a przecież Lemowi w tym okresie nie wiodło 
się dobrze i publikacja tych utworów była źródłem utrzymania pisarza. 

Po roku 1956 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym szóstym) rozpoczęła się 
międzynarodowa kariera Lema, jego książki zaczęto tłumaczyć na wiele języków. 
Największą sławę przyniosły pisarzowi dwa tytuły: „Solaris‖ i „Powrót z 
gwiazd‖. Andriej Tarkowski wykorzystał tekst książki „Solaris‖ i w 1972 (tysiąc 
dziewięćset siedemdziesiątym drugim) roku na jej podstawie nakręcił film. 
Powstało jeszcze kilka filmów na podstawie powieści Lema, lecz sam autor był 
zadowolony tylko z „Przekładańca‖, do którego napisał sam scenariusz, a który 
nakręcił Andrzej Wajda z Bogumiłem Kobielą w roli głównej. 

Utrudniony kontakt z wydawcami zagranicznymi, cenzura i niepewność 
skłoniły Lema do emigracji w 1983 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym 
trzecim) roku. Wraz z rodziną zamieszkał w Austrii. W czasie pobytu w 
Wiedniu nawiązał kontakt z paryską „Kulturą‖ i tam publikował. 

W 1989 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym dziewiątym) roku powrócił 
do kraju. 

W swojej twórczości ukazuje podróże kosmiczne, kontakty z istotami 
pozaziemskimi, sztuczną inteligencję, odkrycia naukowe i wizje społeczne. 
Miejscem akcji bywa szpital psychiatryczny, obca planeta lub statek kosmiczny. 
Książki są przesiąknięte groteską, absurdalnym humorem, zawierają rozważania 
intelektualne i fantastyczne, głoszą pochwałę nauki, techniki i racjonalizmu. 

Prywatnie Lem był człowiekiem żartobliwym, bezpośrednim, pasjonatem 
motoryzacji, znał kilka języków obcych. 

Lema nazywamy wizjonerem, bo już w 1961 (tysiąc dziewięćset 
sześćdziesiątym pierwszym) roku przewidział pojawienie się e-booków i 
audiobooków. W książce pt. „Powrót z gwiazd‖ pisze o bohaterze, który powrócił 
na Ziemię po stu latach: „(...) Całe popołudnie spędziłem w księgarni. Nie było w 
niej książek. Nie drukowano ich już od pół wieku bez mała. (...) Księgarnia 
przypominała raczej elektronowe laboratorium. Książki to były kryształki z 
utrwaloną treścią. Czytać można je było za pomocą optonu. Był nawet podobny 
do książki, ale o jednej, jedynej stronicy między okładkami. Za dotknięciem 
pojawiały się na niej kolejne karty tekstu. (...) Publiczność wolała lektany – 
czytały głośno, można je było nastawiać na dowolny rodzaj głosu, tempo i 
modulację. Tylko naukowe publikacje o bardzo małym zasięgu drukowano 
jeszcze na plastyku imitującym papier. Tak, że wszystkie moje zakupy mieściły 
się w jednej kieszeni, choć było tego prawie trzysta tytułów (...)‖. 

Lem mówił: 
„Nie żałuj, nigdy nie żałuj, że mogłeś coś zrobić w życiu, a tego nie 

zrobiłeś. Nie zrobiłeś, bo nie mogłeś.‖; 
„Poeta to taki, co umie w ładny sposób być nieszczęśliwy.‖; 
„Na szczyt można wejść, ale wszystkie drogi ze szczytu prowadzą w dół!‖; 
„Kosmos jest labiryntem zbudowanym z labiryntów.‖ 
Stanisław Lem zmarł w Krakowie w 2006 (dwa tysiące szóstym) roku. 
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Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Pochodził z rodziny prawosławnej.   

2. Andriej Tarkowski nakręcił film na podstawie jego powieści „Solaris‖.   

3. Przebywał na emigracji w Austrii.   

4. Pisał o kontaktach z istotami pozaziemskimi i sztucznej inteligencji.   

5. Zmarł w Wiedniu.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę podkreślić wyrażenia, które nie pasują do twórczości 

Stanisława Lema: wojna, polana, kwiaty, nauka, technika, kajak, statek 

kosmiczny, sztuczna inteligencja, miłość, realizm socjalistyczny, istota 

pozaziemska, podróż, zaułek, taniec, szpital psychiatryczny, fantastyka, 

groteska, pszczoła. 
 

Ćwiczenie 3. Proszę utworzyć czasowniki w pierwszej osobie w liczbie 

pojedynczej w czasie przyszłym prostym lub złożonym. 

Przykład: urodzić się – (ja) urodzę się 

napisać –  

przetłumaczyć –  

zamieszkać –  

głosić – 

przemijać –  

naruszyć –  

przekroczyć –  

zamknąć –  

czytać –  

drukować –  

żałować –  

kończyć –  

zbudować –  

spędzić –  

 

P. Wisława Szymborska urodziła się w 1923 (tysiąc dziewięćset 

dwudziestym trzecim) roku w województwie wielkopolskim. To polska eseistka, 

poetka, tłumaczka, krytyk literacki i felietonistka. Po II (drugiej) wojnie 

światowej brała czynny udział w życiu literackim Krakowa.  

W 1945 (tysiąc dziewięćset czterdziestym piątym) roku zadebiutowała, 

publikując wiersz „Szukam słowa‖. Pierwszy tomik poezji pt. (pod tytułem) 

„Dlatego żyjemy‖ wydała w 1952 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym drugim) 

roku. 

W 1957 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym siódmym) roku nawiązała 

kontakt z paryską „Kulturą‖ i Jerzym Giedroyciem. 
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W przeciwieństwie do wielu przedstawicieli jej pokolenia przebywała w 

Polsce również w czasie wojny, najmocniej była związana z Krakowem. Swój 

patriotyzm pokazała w wierszu „Gawęda o miłości ziemi ojczystej‖: 

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna, 

nie będę powalonym drzewem. 

Codziennie mocniej w ciebie wrastam 

radością, smutkiem, dumą, gniewem. 

Nie będę jak zerwana nić. 

Odrzucam pusto brzmiące słowa. 

Można nie kochać cię – i żyć, 

ale nie można owocować‖. 

Po śmierci kobiety, która zginęła w pożarze, ratując obce dzieci, napisała 

przejmujący wiersz „Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej‖, z którego 

pochodzą słowa: 

„Patrzcie, wynosi je w ramionach, 

zapada w ogień po kolana, 

łunę w szalonych włosach ma. 

A chciała kupić 

bilet, 

wyjechać na krótko, 

napisać list, 

okno otworzyć po burzy, 

wydeptać ścieżkę w lesie, 

nadziwić się mrówkom, 

zobaczyć jak od wiatru 

jezioro się mruży‖. 

Końcowe słowa tego liryku to refleksja Wisławy Szymborskiej na temat 

życia i śmierci: 

„Tyle wiemy o sobie, 

ile nas sprawdzono‖. 

Z kolei młodo zmarłej poetce Halinie Poświatowskiej poświęciła wiersz 

„Autotomia‖, w którym odnajdujemy wstrząsające słowa o nierozerwalności 

poety i jego poezji: 

„Potrafimy się dzielić, och prawda, my także. 

Ale tylko na ciało i urwany szept. 

Na ciało i poezję.‖ 

W połowie lat siedemdziesiątych podpisała tzw. (tak zwany) List 59 

(pięćdziesięciu dziewięciu), w którym występowano przeciwko zmianom w 

Konstytucji PRL (Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej) i wieczystemu sojuszowi 

z ZSRR (Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich). 

Dorobek Szymborskiej to zaledwie około 350 (trzystu pięćdziesięciu) 

wierszy, jednak przez to każdy z nich jest dopracowany i trafia do czytelnika. 

Bardzo chętnie pisała również limeryki, np. (na przykład): 
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„Pewien młody wikary w Lozannie 
lubił chodzić w rozpiętej sutannie. 

Lecz na widok kardynała gasła w nim fantazja cała 
i zapinał się starannie‖. 

Jest uznawana za twórcę „lepiejów‖, czyli krótkich groteskowych, często 
nonsensownych wierszyków, jak np. (na przykład): 

„Lepsza ciotka striptizerka, 
niż podane tu żeberka.‖; 

„Lepiej nie być w żony guście, 
Niż jeść boczek w tej kapuście‖; 

a także „moskalików‖, np. (na przykład): 
„Kto powiedział, że Francuzi 

piją kawę z filiżanek, 
temu pierwszy dam po buzi 
pod świątynią Felicjanek‖. 

Słynny wiersz „Kot w pustym mieszkaniu‖ napisała i opublikowała po 
śmierci swego przyjaciela Kornela Filipowicza w 1991 (tysiąc dziewięćset 
dziewięćdziesiątym pierwszym) roku. Rozpoczynają go słowa: 

„Umrzeć — tego nie robi się kotu. 
Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu.‖. 

W swojej poezji często poruszała tematykę miłosną, np. (na przykład) w 
wierszu „Przy winie‖: 

„Pozwoliłam się wymyślić 
na podobieństwo odbicia 

w jego oczach. Tańczę, tańczę 
w zatrzęsieniu nagłych skrzydeł‖. 

W wierszu „Miłość szczęśliwa‖ dość ironicznie podchodzi do tematu 
odwzajemnionej miłości: 

„Miłość szczęśliwa.Czy to jest normalne, 
czy to poważne, czy to pożyteczne 

co świat ma z dwojga ludzi, 
którzy nie widzą świata?‖ 

W 1986 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym szóstym) roku napisała wiersz 
„Schyłek wieku‖, w którym dokonała dosyć ponurej oceny stulecia, w którym 
przyszło jej żyć: 

„Miał być lepszy od zeszłych nasz XX wiek 
Już tego dowieść nie zdąży, 

lata ma policzone, 
krok chwiejny, 
oddech krótki... 

Miało się kilka nieszczęść 
nie przydarzyć już, 
na przykład wojna 
i głód, i tak dalej. 

W poważaniu być miała 
bezbronność bezbronnych, 
ufność i tym podobne‖. 
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Poezję Szymborskiej przetłumaczono na 42 (czterdzieści dwa) języki. 

Wisława Szymborska jest laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 

z 1996 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego szóstego) roku „za poezję, która 

z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi 

ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości‖. 

Poetka była osobą skromną i cichą, nie znosiła wywiadów. Nie lubiła 

rozmów o literaturze, warsztacie literackim, mówiąc, że autor powinien 

wypowiadać się tylko w swoich utworach. 

W 2000 (dwutysięcznym) roku miało miejsce spotkanie noblistów w 

Wilnie. Wtedy to przetłumaczone na język litewski wiersze Szymborskiej 

recytowała aktorka na scenie Teatru na Małej Pohulance. Była to niespodzianka 

dla poetki. W swojej książce o Szymborskiej Jerzy Illg wspomina reakcję 

noblistki: „Moje wiersze nie są do grania, do śpiewania ani do tańczenia. Moje 

wiersze są do czytania i do myślenia!‘. W pewnym momencie przeraziła się: 

„Rany boskie, przecież ja będę musiała potem pójść do garderoby, podziękować 

jej i coś powiedzieć!‘ […] Zapytałem później Wisławę: „I co powiedziałaś tej 

aktorce?‘. – „Że nie miałam pojęcia, iż z moich wierszy można zrobić coś 

takiego‖. 

Szymborska była doceniana przez wielu intelektualistów na całym świecie. 

Jej fanem był również Woody Allen, który przedstawił ją następująco: „Ja 

jestem uważany za dowcipnego i zabawnego człowieka, ale to jej dowcip góruje 

nad moim. (…) Ona jest w stanie uchwycić najbardziej wzruszające momenty 

życia i jego smutek i jednocześnie pozostać optymistką. (…) Ona pasuje 

dokładnie do mojej definicji artysty. Głębokiego i przenikliwego (…) Czuję się 

zaszczycony, że wie o moim istnieniu‖. 

Szymborska była kobietą kochającą życie, ale jednocześnie oddającą się 

tematowi śmierci. Jednak i w tego typu wierszach dominuje u niej optymizm, co 

widać w popularnym wierszu „Nic dwa razy‖: 

„Nic dwa razy się nie zdarza 

i nie zdarzy. Z tej przyczyny 

zrodziliśmy się bez wprawy 

i pomrzemy bez rutyny. (...) 

Czemu ty się, zła godzino, 

z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 

Jesteś – a więc musisz minąć. 

Miniesz – a więc to jest piękne. (...)‖. 

Wisława Szymborska zmarła po ciężkiej chorobie w 2012 (dwa tysiące 

dwunastym) roku. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę wymienić polskich laureatów Nagrody Nobla w 

dziedzinie literatury. 
 

Ćwiczenie 2. Proszę wyjaśnić, czym są lepieje, moskaliki i limeryki. 
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Ćwiczenie 3. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 
 

 P N 

1. Poetka urodziła się w XX (dwudziestym) wieku.   

2. Głównie tworzyła na emigracji.   

3. Jest autorką wielu limeryków.   

4. Otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny.   

5. Jej autorstwa jest słynny wiersz „Kot w pustym mieszkaniu‖.   
 

Ćwiczenie 4. Proszę podać rymy do następujących słów. 
żeberka – 
sutannie – 
filiżanka – 
przyczyny– 
lękiem – 
 
Q. Ryszard Kapuściński to polski publicysta, reportażysta i fotograf. 

Urodził się w 1932 (tysiąc dziewięćset trzydziestym drugim) roku w Pińsku, na 
terytorium obecnej Białorusi, wykształcenie zdobył w Warszawie. Był 
członkiem PZPR (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Od 1962 (tysiąc 
dziewięćset sześćdziesiątego drugiego) roku pracował jako korespondent 
zagraniczny w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. 

Życie Ryszarda Kapuścińskiego to wędrówka i podróże. W dzieciństwie 
mieszkał na Polesiu pod okupacją radziecką w strachu i biedzie. Tamte 
przeżycia opisał w książce „Imperium‖, która ukazała się w 1993 (tysiąc 
dziewięćset dziewięćdziesiątym trzecim) roku. Doświadczenia z dzieciństwa 
pomagały mu rozumieć ludzi w późniejszej pracy jako reportera w biednych 
regionach świata. 

Karierę reportera przyspieszył tekst, który ukazał się w „Sztandarze 
Młodych‖ pt. (pod tytułem) „To też jest prawda o Nowej Hucie‖. Był to bardzo 
krytyczny reportaż: „Posłuchaj: niedawno jedna czternastoletnia zaraziła ośmiu 
chłopców. Kiedy z nią mówiliśmy, opowiadała o swoich wyczynach tak 
wulgarnie, że się zbierało na wymioty. Ona nie jest jedyna. Nie wszystkie są tak 
młode, ale jest ich sporo. (...) W Nowej Hucie znają mieszkanie, gdzie w 
jednym pokoju mama przyjmuje od facetów forsę, a w drugim córka wyrównuje 
gościom te straty. To nie jedyne takie mieszkanie. (...) Oto kobieta – mieszkanka 
hotelu robotniczego – będzie rodziła dziecko. W tym pokoju mieszka jeszcze 
sześć dziewcząt. Po trzech miesiącach powinna wrócić do pracy. Nie wraca: 
pracuje w Hucie, kilka kilometrów od hotelu, a musi karmić dziecko cztery razy 
dziennie. Wszelako każą przynieść jej zaświadczenie, że pracuje. Tak, ale ona 
nie może go dostarczyć. Wtedy przychodzi hotelowy, zabiera jej pościel, zabiera 
wszystko, co nie jest jej własnością: kobieta z maleństwem zostaje na deskach‖. 

Potem rozpoczęły się zagraniczne podróże, z których przywoził materiały 
do kolejnych książek. Kapuściński był przekonany, że wszystko, o czym się 
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pisze, trzeba przeżyć. Był świadkiem dwudziestu siedmiu rewolucji, cztery razy 
miał być rozstrzelany. O tym, co czuje człowiek, którego mają następnego dnia 
rozstrzelać, napisał w książce „Wojna futbolowa‖, którą wydano w 1978 (tysiąc 
dziewięćset siedemdziesiątym ósmym) roku. 

Pięć lat spędził na placówce w Afryce, o czym napisał później: „W ciągu 

miesiąca przejechałem przez pięć krajów [Algier, Gwinea, Togo, Dahomej, 

Nigeria]. W czterech panował stan wyjątkowy. W jednym prezydent został 

właśnie usunięty, w drugim uratował się tylko dzięki przypadkowi, w trzecim – 

szef rządu boi się opuścić swoją rezydencję strzeżoną przez wojsko. Dwa 

parlamenty zostały rozwiązane. Dwa rządy zostały usunięte. Dziesiątki 

działaczy aresztowanych. Dziesiątki ludzi zabitych w walkach politycznych. Na 

przestrzeni 520 (pięciuset dwudziestu) kilometrów byłem kontrolowany 21 

(dwadzieścia jeden) razy i przeszedłem 4 (cztery) rewizje osobiste‖. 
W Afryce zachorował na malarię, gorączkę tropikalną i gruźlicę, po 

pobycie w szpitalu wrócił do Polski, lecz już w następnym roku wyjechał do 
Ameryki Łacińskiej. Tam spędził kolejne pięć lat, mieszkając w różnych 
krajach. Owocem tego był kontrowersyjny reportaż o Gwatemali „Dlaczego 
zginął Karl von Spreti?‖, który wszedł do zbioru „Chrystus z karabinem na 
ramieniu‖. W tym samym zbiorku odnajdujemy również wstrząsający reportaż z 
Salwadoru, gdzie opisuje publiczną egzekucję młodego partyzanta: „Najpierw 
przywieźli jego matkę. Zniszczona, skromnie ubrana kobieta usiadła naprzeciw 
miejsca, na którym miał zginąć jej syn. Przez moment na trybunach zapadła 
cisza. Ale po chwili ludzie zaczęli rozmawiać, wymieniali uwagi, kupowali lody 
i napoje chłodzące. Najbardziej hałasowały dzieci. (...) Następnie kamery poszły 
w ruch: zaczęła się transmisja. Tego dnia w całym Salwadorze ludzie obejrzeli 
w telewizji egzekucję Victoriano Gomeza. Najpierw Victoriano stanął 
naprzeciw trybun, blisko bieżni. Ale operatorzy zaczęli wołać, żeby poszedł na 
środek stadionu – chodziło im o lepsze światło i lepsze ujęcie. Zrozumiał ich 
intencję, posłuchał, cofnął się w głąb boiska i stanął na baczność – smagły, 
wysoki, dwudziestoczteroletni. Teraz z trybun widziało się tylko małą sylwetkę i 
to było dobre – na ten dystans śmierć traciła dosłowność, konkretność, ciężar, 
przestawała być śmiercią, zamieniała się w widowisko śmierci. Tylko 
operatorzy mieli Victoriana w zbliżeniu, mieli twarz na cały ekran, dzięki czemu 
ludzie, którzy oglądali telewizję, widzieli więcej niż tłum zebrany na stadionie‖. 

Książki Kapuścińskiego zostały przełożone na 20 (dwadzieścia) języków. 
Sam o sobie pisał: „Do tego, żeby uprawiać dziennikarstwo, przede wszystkim 
trzeba być dobrym człowiekiem. Źli ludzie nie mogą być dobrymi 
dziennikarzami. Jedynie dobry usiłuje zrozumieć innych, ich intencje, ich wiarę, 
ich zainteresowania, ich trudności, ich tragedie‖. 

W 2007 (dwa tysiące siódmym) roku ujawniono, że Kapuściński 
współpracował ze służbami PRL (Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej). Ukazała 
się książka Artura Domosławskiego pt. (pod tytułem) „Kapuściński non-
fiction‖, która kwestionuje wierność reportaży, ukazuje związki reportażysty z 
tajnymi służbami PRL (Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej) i w której 
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poruszono sferę życia prywatnego Kapuścińskiego. Żona Kapuścińskiego, 
Alicja, wniosła pozew do sądu za naruszenie dóbr osobistych. Proces częściowo 
wygrała. 

Ryszard Kapuściński zmarł w 2007 (dwa tysiące siódmym) roku w 
Warszawie na zawał serca. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Jako publicysta i reportażysta pracował w wielu krajach świata na różnych 
kontynentach. 

  

2. Jego książki zostały przetłumaczona na 20 (dwadzieścia) języków.   

3. „Chrystus z karabinem na ramieniu‖ to zbiór reportaży z Australii.   

4. Zmarł w Ameryce Łacińskiej.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę wyjaśnić, czym jest reportaż i jakimi cechami 
powinien się charakteryzować. 

 

Ćwiczenie 3. Proszę utworzyć czasowniki do podanych rzeczowników. 
Przykład: wędrówka – wędrować 
podróż – 
strata – 
mieszkanie – 
praca –  
zaświadczenie – 
pościel – 
rewizja – 
zbiór – 
transmisja – 
bieżnia – 
światło –  
 

R. Marek Hłasko urodził się w 1934 (tysiąc dziewięćset trzydziestym 

czwartym) roku w Warszawie. W wieku kilkunastu lat rozpoczął pracę: pracował 

jako goniec i kierowca w wielu przedsiębiorstwach. Często pracę zmieniał, bo nie 

dawała mu żadnej satysfakcji. Naturę miał buntowniczą, zadziorną i agresywną. 

Odskocznią od monotonnej pracy stało się pisanie. Swoje pierwsze 

doświadczenia życiowe opisał w powieści „Następny do raju‖. W 1953 (tysiąc 

dziewięćset pięćdziesiątym trzecim) roku otrzymał stypendium od Związku 

Literatów Polskich. W tym czasie porzucił pracę kierowcy i dokończył „Sonatę 

marymoncką‖, oraz opowiadanie pt. (pod tytułem) „Baza Sokołowska‖. 

W 1954 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym czwartym) roku opublikował 

kolejne opowiadania i dzięki nim stał się znany i rozpoznawany w środowisku 

literackim. Pisał z temperamentem, dowcipnie, ubierał się niekonwencjonalnie, 

stał się symbolem młodego pokolenia. 
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W 1955 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym piątym) roku ukazało się 

drukiem niewielkie opowiadanie Hłaski „Pierwszy krok w chmurach‖, napisane 

językiem potocznym przeplecionym gwarą. Ludzie w nim są rozczarowani, 

przygnębieni, praca dla nich jest męczarnią i prawie zawsze pada deszcz. 

Opowiadanie jest całkowitym przeciwieństwem prozy socrealizmu. W następnym 

roku opowiadanie weszło do zbiorku, który został wydany w wydawnictwie 

„Czytelnik‖. Już początek opowiadania wiele nam mówi o stylu Hłaski: 

„W sobotę centrum miasta wygląda tak samo, jak i w każdy inny dzień 

tygodnia. Jest tylko więcej pijanych; w knajpach i barach, autobusach i bramach 

– wszędzie unosi się zapach przetrawionego alkoholu. W sobotę miasto traci 

swoją pracowitą twarz – w sobotę miasto ma pijaną mordę‖. 

Druga połowa lat pięćdziesiątych w Polsce, socjalizm i jego założenia, nie 

sprzyjały twórczości Hłaski, toteż podjął decyzję o wyjeździe z kraju, mimo iż 

nie znał żadnego języka obcego. Wyjechał do Paryża i tam rozpoczął nowy 

okres swojej twórczości i swego życia. Zachłystywał się wolnością, udzielał 

prowokujących wywiadów, bywał w barach, trwonił pieniądze z nagrodzonych 

książek, pił dużo alkoholu. Ten nagły chaos w jego życiu służył mu jako 

doświadczenie opisywane w dalszej twórczości literackiej, a ta rozrastała się 

systematycznie. 

W 1958 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym ósmym) roku ukazały się w 

paryskiej „Kulturze‖ powieści: antykomunistyczne „Cmentarze‖ i „Następny do 

raju‖. Maszynopis tej pierwszej powieści przywiozła do Francji przyjaciółka 

Hłaski Agnieszka Osiecka. W „Cmentarzach‖ autor tak pisze o sobie: 

„Dziękuję Bogu, że jestem tylko pijakiem. To jedyne, co daje jaką taką 

gwarancję; jeśli ktoś o mnie coś pomyśli, to tylko to jedno‖. 

Marek Hłasko przez jedenaście lat przebywał na emigracji, właściwie to 

tułał się po świecie. Przebywał we Francji, Niemczech, Izraelu i Stanach 

Zjednoczonych. Miewał zatargi z policją, był aresztowany za awantury, 

nadużywał alkoholu i środków uspokajających. Jego życie to ciągła gonitwa, 

zejścia i rozstania z kobietami, praca na budowie i w hucie, a także pobyty w 

szpitalach psychiatrycznych. 

Pobyt w Izraelu zaowocował kilkoma opowiadaniami. „Opowiem wam o 

Esther‖ ukazuje życie alfonsa, a „Drugie zabicie psa‖ – młodego żigolaka 

żyjącego z bogatych kobiet. Poruszana tematyka nie była obca autorowi. Jego 

fantazja życiowa była ogromna, a dla literatury tracił zdrowie i godność, 

zyskując wiarygodność opisów. 

W 1964 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym czwartym) roku Instytut 

Literacki w Paryżu wydał kolejne słynne opowiadania Hłaski: „Wszyscy byli 

odwróceni‖ i „Brudne czyny‖. 

W 1966 (tysiąc sześćdziesiątym szóstym) roku na zaproszenie Romana 

Polańskiego wyjechał do Los Angeles, by napisać scenariusz do jego filmu, lecz 

reżyser wycofał się z projektu. 
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W Stanach Zjednoczonych przyjaźnił się z Krzysztofem Komedą, 

muzykiem jazzowym i bardzo zdolnym twórcą muzyki filmowej. Podczas 

spaceru doszło między nimi do przyjacielskiej przepychanki i Komeda spadł ze 

skarpy, raniąc się w głowę. Po badaniach lekarze stwierdzili krwiaka mózgu, 

który stał się bezpośrednią przyczyną śmierci artysty. 

„Piękni dwudziestoletni‖ to autobiograficzna powieść, jedna z najlepszych 

książek Hłaski, którą wydał Instytut Literacki Jerzego Giedroycia w 1966 (tysiąc 

dziewięćset sześćdziesiątym szóstym) roku. W Polsce ocenzurowaną powieść 

udostępniono czytelnikom dopiero w 1985 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym 

piątym) roku, zaś całość wydrukowano po trzech latach. W książce tej czytamy: 

„Książki warto pisać tylko wtedy, jeśli przekroczy się ostatnią granicę 

wstydu; pisanie jest rzeczą bardziej intymną od łóżka; przynajmniej dla mnie‖; 

a także: 

„Świat dzieli się na dwie połowy, z tym jednak, że w jednej z nich jest nie 

do życia, w drugiej nie do wytrzymania‖. 

Ta niezwykła powieść zdobyła ogromną popularność. 

Za oceanem Hłasko zdobył upragnioną licencję pilota. W 1969 (tysiąc 

dziewięćset sześćdziesiątym dziewiątym) roku napisał powieść „Palcie ryż 

każdego dnia‖. Powieść opowiada o instruktorze pilotażu, miłości do latania i 

przyjaźni dwóch mężczyzn. Jest pełna wulgaryzmów, naturalistyczna w opisach. 

Autor w niej pisze:  

„...Latanie jest jak kobieta i jeśli się ją kocha, to wtedy boisz się, że nie 

jesteś dosyć dobry dla niej i że nie starczy ci życia, aby się nią nacieszyć. Ale to 

czujesz tylko wtedy, jak naprawdę kochasz, bo nie obchodzi cię przecież, co 

powie czy pomyśli o tobie dzi..., z którą gdzieś tam śpisz, a rano wychodzisz na 

palcach, żeby jej nie obudzić i żeby już z nią nie gadać‖. 

W tym samym roku pisarz wrócił do Europy, do Niemiec, gdzie, w 

niewyjaśnionych do końca okolicznościach, zmarł. Powieść ukazała się już po 

jego śmierci. Kilka lat później prochy pisarza sprowadzono do Polski i 

pochowano na cmentarzu w Warszawie. Na obelisku z inicjatywy matki Hłaski 

umieszczono napis: „Żył krótko, a wszyscy byli odwróceni‖. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę odmienić podane rzeczowniki przez przypadki. 

Przykład: M. goniec D. gońca C. gońcowi B. gońca N. gońcem Msc. gońcu 

W. gońcu! 

kierowca –  

chmura –  

pokolenie –  

deszcz –  

bar –  

alkohol –  

pilot –  
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Ćwiczenie 2. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Urodził się w 1943 (tysiąc dziewięćset czterdziestym trzecim) roku.   

2. Maszynopis „Cmentarzy‖ do Paryża zawiozła Agnieszka Osiecka.   

3. Miał licencję spadochroniarza.   

4. Napisał „Drugie zabicie psa‖.   

5. „Piękni dwudziestoletni‖ ukazało się nakładem wydawnictwa „Czytelnik‖.   
 

Ćwiczenie 3. Proszę wymienić kraje, w których przebywał i tworzył Marek 

Hłasko. 

 

S. Halina Poświatowska urodziła się w Częstochowie w roku 1935 

(tysiąc dziewięćset trzydziestym piątym). 

We wrześniu 1939 (tysiąc dziewięćset trzydziestego dziewiątego) roku jej 

tata został powołany do wojska, a matka z dziećmi wyruszyła na wieś do 

rodziny w obawie przed niemieckim okupantem. Pod koniec wojny rodzina 

wróciła do Częstochowy. W styczniu 1945 (tysiąc dziewięćset czterdziestego 

piątego) roku rozpoczęło się wyzwalanie miasta. Przed hukiem strzałów 

karabinowych i dział Halina wraz z rodziną schroniła się w piwnicy i tam 

przebywali kilka dni. Miasto wyzwolono, a Halina w czasie tego pobytu 

nabawiła się groźnej anginy, która uszkodziła jej stawy i serce. Z nabytą wadą 

serca już do końca życia miała ogromne kłopoty i stało się to bezpośrednią 

przyczyną jej śmierci. 

Z powodu złego stanu zdrowia często przebywała w domu, leżąc w łóżku, 

bardzo dużo czytała. Do egzaminów szkolnych przygotowywała ją prywatna 

nauczycielka. Rodzina bardzo się starała, by Halina powróciła do zdrowia. 

Leczona była w wielu klinikach, wielokrotnie przebywała w sanatorium. W 

czasie pobytu w Kudowie, już jako dziewiętnastoletnia pacjentka, poznała – 

również chorego na serce – Adolfa Poświatowskiego. Młodzi zapragnęli 

związać swoje życie i za zgodą lekarzy wzięli ślub w 1954 (tysiąc dziewięćset 

pięćdziesiątym czwartym) roku. Małżeństwo trwało tylko dwa lata, gdyż Adolf 

niespodziewanie zmarł. 

Kilka lat później w filadelfijskiej klinice dzięki staraniom polskich lekarzy 

i Polonii amerykańskiej udało się przeprowadzić skuteczną operację serca, 

transmitowaną w nowojorskiej telewizji, która zapłaciła za ten zabieg. 

Przez całe swoje krótkie życie Poświatowska pisała. Pierwszy tomik wierszy 

„Hymn bałwochwalczy‖ ukazał się w 1958 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym 

ósmym) roku w czasie pobytu poetki w Stanach Zjednoczonych. Po operacji 

została tam przez kilka lat, by studiować na Smith College w stanie Messachusetts, 

który przyznał jej stypendium i mieszkanie w pięknym akademiku. W 1961 (tysiąc 

dziewięćset sześćdziesiątym pierwszym) roku Poświatowska wróciła do kraju i 

dokończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
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Kolejny tomik „Dzień dzisiejszy‖ poświęciła swojemu lekarzowi, 

profesorowi Julianowi Aleksandrowiczowi z krakowskiej kliniki. Ukazał się w 

1963 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym trzecim) roku. 

W tym samym roku rozpoczęła pracę nad „Opowieścią dla przyjaciela‖, 

którą zadedykowała Ireneuszowi Morawskiemu, swemu bliskiemu znajomemu. 

Ta autobiograficzna powieść o miłości, chorobie i życiu na przekór cierpieniu, 

pojawiła się drukiem w 1967 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym siódmym) 

roku. Odnajdujemy w niej słowa: 

„Są takie noce, przyjacielu, kiedy świat się kończy. Świat odchodzi i 

zostawia nas z rozszerzonymi źrenicami i bezradnie opuszczonymi rękoma‖. 

W 1966 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym szóstym) roku ukazał się 

tomik poezji „Oda do rąk‖. W tym samym roku postanowiła także wydać 

drukiem kolejną książkę, zawierającą korespondencję z Ireneuszem Morawskim. 

„...Ty nawet nie wiesz, ile Ty listów napisałeś do mnie i do matki‖ – zwracała 

się do niego. Wielokrotnie pisała prośby do Ireneusza, by ten zgodził się na ich 

publikację, lecz on był nieugięty. 

Lato 1966 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego szóstego) roku spędziła w 

Jugosławii. Wraz z przyjaciółką dużo zwiedzały i efektem tego pobytu stało się 

opowiadanie „Znajomy z Kotoru‖, które ukazało się już po śmierci autorki. 

Po powrocie do Polski znowu poczuła się bardzo słabo. Na uniwersytecie 

skracała wykłady, dużo odpoczywała, a lekarz skierował ją na drugą operację 

serca. W pracy skorzystała z urlopu naukowego. 

W kolejnym roku trafiła do szpitala w Warszawie na operację. W tym 

czasie pisała bardzo dużo wierszy, listów, przyjmowała odwiedziny znajomych. 

Stała się bardzo nerwowa.  

Operację przeprowadzono w październiku 1967 (tysiąc dziewięćset 

sześćdziesiątego siódmego) roku. Kilka dni potem Poświatowska zmarła. Na jej 

pogrzebie w Częstochowie było bardzo wiele znanych osób, m.in. (między 

innymi) Wisława Szymborska i Tadeusz Śliwiak. 

Po jej śmierci, został opublikowany czwarty tomik poezji „Jeszcze jedno 

wspomnienie‖, w którym zawarto również wcześniejsze wiersze poetki, te pełne 

złych przeczuć, których sama, spragniona życia, nie chciała publikować. 

Poświatowska była kobietą błyskotliwą i inteligentną, zawsze zadbaną, kochała 

życie, ceniła swój talent. Mimo choroby nie rezygnowała z podróży, spotkań z 

mężczyznami, żyła pełną piersią. Pisała: 

„Żyje się chwilą, a czas jest tylko przezroczystą perłą wypełnioną 

oddechem‖. 

Głównym motywem jej twórczości była miłość i śmierć. W białym wierszu 

„Śmierć‖ odnajdujemy rozmyślania o śmierci.  

Wiersze o miłości są szeroko znane i cytowane. Poświatowska pisze: 

„bądź przy mnie blisko 

bo tylko wtedy 

nie jest mi zimno‖. 
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W kolejnym uczucia swoje tak wyraża: 

„więc jesteś jesteś jesteś 

daj niech sprawdzę 

niech cię dotknę raz jeszcze dłonią i ustami 

niech w oczy spojrzę chociaż najmniej wierzę 

oślepłym ze zdumienia oczom‖. 

Halina Poświatowska należy do pokolenia „Współczesności‖. Jej 

twórczość oparta jest na przemyśleniach filozoficznych. Podkreślała w niej 

własną kobiecość, pisała również o innych kobietach. We wszystkich słowach 

poetki odczytujemy pragnienie miłości i świadomość zbliżającej się śmierci: 

„A jednak potrzeba mi twoich słów 

I trzeba twojej pamięci.  

Pamiętaj o mnie, dobrze? 

Może będę się mniej bała,  

może będę usypiała spokojniej‖. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Urodziła się w Gdańsku.   

2. Jest autorką powieści zadedykowanej Ireneuszowi Morawskiemu.   

3. Była stypendystką rządu francuskiego i amerykańskiego.   

4. W jej twórczości przewija się temat miłości i śmierci.   

5. Swój tomik poezji zatytułowała „Oda do ramion‖.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę wymienić główne motywy twórczości Haliny 

Poświatowskiej. 
 

Ćwiczenie 3. Proszę podać antonimy poniższych słów. 

Przykład: wojna – pokój 

wyzwolenie – 

śmierć – 

zdrowie – 

ślub – 

cierpienie – 

źle –  

znajomy –  

talent –  

spokój – 

inteligencja – 

pragnienie – 

świadomość – 
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T. Agnieszka Osiecka urodziła się w 1936 (tysiąc dziewięćset 
trzydziestym szóstym) roku w Warszawie. To polska poetka i autorka ponad 
dwóch tysięcy tekstów piosenek. Z wykształcenia była dziennikarką i reżyserem 
filmowym. Początkowo pisała reportaże i recenzje filmów. Jako autorka tekstów 
zadebiutowała „Balladą o malarzu‖ w Studenckim Teatrze Satyryków. 

W 1958 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym ósmym) roku powstała piosenka 
„Kochankowie z ulicy Kamiennej‖, która wywarła ogromy wpływ na polityka 
Jacka Kuronia. Powiedział wtedy: „Usłyszałem tę piosenkę po raz pierwszy, 
kiedy nasz ruch wolnościowy umarł. Gorzej, my sami się poddaliśmy, 
przepolitykowaliśmy ten Październik. Uznaliśmy w pewnym momencie, że 
Gomułka ma tak wielkie poparcie społeczne, że my sami nie mamy żadnych 
szans. I „Kochankowie z ulicy Kamiennej‖, piosenka o chłopcach i 
dziewczynach, którzy pragną pięknej miłości, ale żyją na takiej Kamiennej, gdzie 
wszystko jest brudne i złe, stała się rodzajem epitafium dla naszego ruchu‖. 

Jedną z najbardziej znanych piosenek Osieckiej są „Okularnicy‖, która 
stała się hymnem polskiej inteligencji. Jej piosenki pojawiały się również w 
filmach. Sama jednak, mimo iż skończyła reżyserię, nigdy po studiach nie 
stanęła za kamerą. Powiedziała wówczas: „Na drugim czy trzecim roku 
zrozumiałam, że nie będę reżyserem, kiedy zaczęłam pisać piosenki i artykuły. 
Bo człowiek, który pisze, może to robić sam w pokoiku, tramwaju, pod 
ulubionym drzewem, a do filmu trzeba mieć szaloną energię, zdrowie i 
umiejętność przebywania w dużych grupach ludzi. Kiedy robiłam etiudy i byłam 
początkującym reżyserem, wszelkie ustawianie ludzi, wydawanie im poleceń, 
pokazywanie, z której strony mają wchodzić i jak się zachowywać, to był po 
prostu gwałt zadawany mojej naturze‖. 

Osiecką fascynowało słowo. Pisała zawsze w samotności, ale przyjaciół i 
znajomych miała ogromną rzeszę. W życiu prywatnym miała dwóch mężów, z 
wieloma mężczyznami była związana uczuciowo. Z Markiem Hłaską była nawet 
zaręczona, rozkochała w sobie Jerzego Giedroycia, Jeremiego Przyborę, ze 
związku z Danielem Passentem urodziła córkę. 

W 1957 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym siódmym) roku wyjechała na 
winobranie do Francji. Miała ze sobą „Cmentarze‖ Marka Hłaski, które przewiozła 
potajemnie. W Instytucie Literackim przedstawiła je Jerzemu Giedroyciowi, który 
je wydał. Znajomość z Osiecką przerodziła się w wielką miłość. Redaktor naczelny 
„Kultury‖ nazywał ją duszkiem z mitologii słowiańskiej, Kikimorą, która wciąga w 
bagna. Dwudziestodwuletnia Agnieszka zburzyła jego spokój wewnętrzny. Listy 
Osieckiej do Giedroycia na razie nie zostaną opublikowane. Za zgodą dzieci 
Przybory i Osieckiej zostały opublikowane listy tych kochanków. 

Była osobą błyskotliwą, ulotną, królową życia, która cały czas goniła za 
czymś idealnym, młodzieńczym, nieosiągalnym. Ciągle znikała z życia ludzi, 
którzy byli z nią związani. W jej burzliwe życie wkradł się alkohol, z problemem 
tym zmagała się przez wiele lat. Zainteresowana była również kobietami. 
Pierwszą żonę Polańskiego kochała miłością idealną. Pogubiona wśród mężczyzn 
zwracała się w kierunku kobiet, swoich muz, powierniczek, przyjaciółek. 
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Wiele zwrotów z jej tekstów weszło na stałe do powszechnego użytku:  
„Czy te oczy mogą kłamać?‖; 
„Zielono mi.‖; 
„Hop, siup i od nowa Polska Ludowa.‖; 
„Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad bale!‖; 
„Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma.‖,  
a tekst reklamowy– „Coca cola to jest to!‖ jest sloganem znanym na całym 

świecie. 
Agnieszka Osiecka zmarła w Warszawie w 1997 (tysiąc dziewięćset 

dziewięćdziesiątym siódmym) roku. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N). 

 

 P N 

1. Autorka kilku tysięcy wierszy i tekstów piosenek.   

2. „Okularnicy‖ to hymn polskiej inteligencji.   

3. Była matką kilku córek.   

4. Uczuciowo związana była z Markiem Hłaską.   

5. Z wykształcenia była polonistką.   

Ćwiczenie 2. Proszę odmienić następujące czasowniki w czasie 
teraźniejszym lub przyszłym prostym. 

Przykład: usłyszeć – ja usłyszę, ty usłyszysz, on, ona, ono usłyszy, my 
usłyszymy, wy usłyszycie, oni, one usłyszą 

przepolitykować –  
wyjechać –  
wciągać –  
wydać –  
zburzyć –  
gonić – 
znikać –  
 

U. Edward Stachura urodził się we Francji w 1937 (tysiąc dziewięćset 
trzydziestym siódmym) roku w rodzinie polskiej. Gdy miał 11 (jedenaście) lat, 
wraz z całą rodziną, powrócił do kraju i osiedlił się w Aleksandrowie Kujawskim. 
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim studiował filologię romańską. Znał 
język francuski i później tłumaczył twórczość francuską na język polski. Już jako 
uczeń szkoły średniej i członek grupy „Kontrasty‖, debiutował dwoma wierszami: 
„Metamorfoza‖ i „Odnalazły się marzenia‖. O swoim początku jako poety i 
pisarza sam powiedział: „Był w liceum jeden piszący wiersze chłopak, z którego 
wielu kolegów drwiło (…), więc wziąłem się za pisanie wierszy, żeby przejąć na 
siebie połowę drwin i w ten sposób ulżyć mu w niedoli‖. 

W latach studenckich wydrukował kilka wierszy w „Sztandarze Ludu‖, 
brał udział w wieczorkach literackich, na których prezentował swoją poezję z w 
lubelskim klubie „Nora‖. Debiutem książkowym był zbiór opowiadań pt. (pod 
tytułem) „Jeden dzień‖. Wzbudził nim entuzjazm krytyki, a Jarosław 



Країнознавство Польщі 

127 

Iwaszkiewicz i Julian Przyboś opisali go jako naiwnego i wrażliwego człowieka 
pełnego wiary w miłość, melancholijnego. Przyboś napisał: „Podoba mi się 
‗bohater liryczny‘ (tak nazwijmy tego, kto tu opowiada) Stachury: czuły 
entuzjasta wschodu słońca i samotnych wędrówek, bezdomny włóczęga, 
pracujący ciężko fizycznie dopóty tylko, dopóki go nie zawoła jak Cygana na 
wiosnę dal widnokręgów i niebo obłoków. Ten bohater jest sympatyczny, 
życzliwy światu i ludziom. Naiwny i czuły, ale i po męsku mściwy, gdy trzeba 
oddać z nawiązką za pobicie chuliganowi. Tak inny niż brutalni 
złodziejaszkowie, niepodobny do knajpianych lumpów, jakimi zajmowała się do 
niedawna młoda, tzw. (tak zwana) hłaskoidalna proza‖. 

Edward Stachura to wieczny chłopiec, niedbale ubrany, z gitarą na 
ramieniu, piszący i śpiewający poeta, tkwiący w swoich ideałach, podróżujący 
po świecie w poszukiwaniu samego siebie. Zamknięty w sobie pisał: 

„Na krawędzi ja tu stoję, 
Gdy poruszę się, to po mnie.‖ 

Otaczał go zawsze tłum wielbicielek, przyciągał je do siebie swoją 
bezradnością i urodą, lecz nie szukał przygód erotycznych. Nie dbał o pieniądze, 
ale był mocno przekonany o swojej wielkości, nie udzielał wywiadów, lecz 
czytał wszystko, co o nim napisano. 

W roku 1968 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym ósmym) przebywał wraz 
z żoną, Zytą, w Kotli (województwo zielonogórskie), gdzie wcześniej pracował 
jako robotnik leśny, i zbierał materiał do swojej kolejnej książki. Notował 
rozmowy drwali, opisywał ich codzienne obowiązki, wolny czas i otaczającą 
przyrodę. Na kanwie tych notatek powstała powieść „Siekierezada albo Zima 
leśnych ludzi‖, wydrukowana w 1970 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym) 
roku i przeniesiona na ekran w 1986 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym 
szóstym) roku. Pełen mądrości cytat odnajdujemy w tej książce: 

„Ludzi coraz więcej, a człowieka coraz mniej‖. 
W 1969 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym dziewiątym) roku otrzymał od 

rządu meksykańskiego roczne stypendium. Poznał język hiszpański i swobodnie 
tłumaczył hiszpańską prozę, pieśni Indian, poznał sztukę Majów i ich cywilizację. 
W kolejnych latach zwiedził Kanadę, Stany Zjednoczone, skąd przywiózł materiał 
do następnego zbioru opowieści „Się‖. Stachura napisał: „Czas umarł na czas. Ja 
umarło na ja. Nie ma ja. Się jest. Się jest się. Się jest duch. Się jest nikt‖. 

Całe swoje życie Stachura poświęcił pisaniu. Była to jedyna forma 
komunikowana się ze światem. Jego twórczość zawsze była odzwierciedleniem 
własnego życia. Na początku roku 1979 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego 
dziewiątego) postanowił rzucić się pod pociąg i w wyniku tego zdarzenia  
stracił 4 (cztery) palce prawej dłoni. Potem na leczeniu przebywał w szpitalu 
psychiatrycznym, a po wyjściu uczył się pisać lewą ręką, uczył się żyć na nowo, 
cierpiąc i pisząc ostatnie, wstrząsające zapiski „Pogodzić się ze światem‖. 

„Tak się miotałem po świecie. „Wszystko jest poezją‖ jest tego 
wstrząsającym dokumentem. Wszystkie inne moje książki także samo. Może 
dlatego, że jestem wygnaniec. Ni Francuz, ni Polak, ni Meksykanin. Nie czułem 
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ziemi pod stopami, ziemi, jak to mówią, własnej, rodzinnej, ojczystej. Fakt, że 
pisałem po polsku, miał w moim życiu ogromne znaczenie. To pewnie dlatego 
zawsze ciągnęło mnie do ziemi polskiej, gdy byłem poza jej granicami.‖ 

Edward Stachura zmarł śmiercią samobójczą w Warszawie w lipcu 1979 

(tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego dziewiątego) roku. 

Nazywany jest twórcą poezji czynnej, gdyż często śpiewał i recytował własne 

wiersze. Bardzo znany jest fragment tekstu „Nie rozdziobią nas kruki, wrony‖: 

„Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo; 

Niechybnie brakuje tam nas! 

Od stania w miejscu niejeden już zginął, 

Niejeden zginął już kwiat!‖. 

W wierszu „Życie to nie teatr‖ czytamy: 

„Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz; 

Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada; 

Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra 

Przy otwartych i zamkniętych drzwiach. 

To jest gra!‖. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Poeta i pisarz, tłumacz literatury francuskiej i hiszpańskiej.   

2. Studiował iberystykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.   

3. Jest autorem słynnej powieści „Siekierezada albo Zima leśnych ludzi‖.   

4. Jest twórcą poezji czynnej.   

5. Zmarł śmiercią samobójczą w Meksyku.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę utworzyć stopień wyższy i najwyższy od podanych 
przymiotników. 

Przykład: czuły – czulszy – najczulszy 
wrażliwy –  
chory –  
naiwny –  
melancholijny –  
sympatyczny –  
życzliwy –  
mściwy –  
brutalny –  
wstrząsający – 
 

Ćwiczenie 3. Proszę podkreślić wyrażenia kojarzące się z poetą: tłumacz 
języka francuskiego, wieczorek literacki, bajkopisarz, melancholijny, pewny 
siebie, samotnik, kobieciarz, czuły, naiwny, bogaty, szpital psychiatryczny, 
samobójstwo, poezja wojenna, impresjonizm, taniec, śpiew. 
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V. Rafał Wojaczek urodził się w 1945 (tysiąc dziewięćset czterdziestym 
piątym) roku w Mikołowie. W czasach wcześniej młodości interesował się 
fotografią, najczęściej fotografował ponure obiekty. Dużo czytał; jego lekturą 
był Fiodor Dostojewski, Tomasz Mann, Franz Kafka, Charles Beaudelaire, 
Arthur Rimbaud i Friedrich Nietzsche.  

Alkohol w jego życiu pojawił się już w szkole średniej. Filologię polską 
rozpoczął na Uniwersytecie Jagiellońskim, lecz jej nie ukończył. Studiował 
tylko jeden semestr. Choroba alkoholowa i pewne oznaki choroby psychicznej 
uniemożliwiły mu naukę. 

Przeniósł się do Wrocławia, ciągle zmieniał miejsce zamieszkania, żył w 
konflikcie z rodziną. Postanowił zająć się pisaniem, lecz honoraria za wiersze 
nie dawały mu pełni środków na utrzymanie, a stale wiódł bardzo hulaszczy tryb 
życia: alkohol, środki farmakologiczne i skandale obyczajowe. Jednocześnie 
fascynował się śmiercią, był zbuntowany, wyobcowany i zalękniony. Miał dwie 
obsesje: życie i śmierć. 

W 1964 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym czwartym) roku przebywał w 
klinice psychiatrycznej, gdzie lekarze rozpoznali chorobę psychiczną.  

Rok później debiutował w cenionym miesięczniku „Poezja‖ wierszem pt. 
(pod tytułem) „Sezon‖: 

„Jest poręcz 
ale nie ma schodów 

Jest ja 
ale mnie nie ma 

Jest zimno 
ale nie ma ciepłych skór zwierząt 
niedźwiedzich futer lisich kit 
Od czasu kiedy jest mokro 

jest bardzo mokro 
ja kocha mokro 

na placu, bez parasola 
Jest ciemno 

jest ciemno jak najciemniej 
mnie nie ma 
Nie ma spać 

Nie ma oddychać 
Żyć nie ma 

Tylko drzewa się ruszają 
niepospolite ruszenie drzew 

rodzą czarnego kota 
który przebiega wszystkie drogi‖. 

Taka niegramatyczna konstrukcja wiersza ukazuje świat ułomny, 
nieprawdziwy, unicestwiający jednostkę. 

Nagle stał się bardzo znanym poetą. Pisał przemyślane liryki pełne 
wulgaryzmów, wręcz drastyczne. W 1966 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym 
szóstym) roku napisał „Erotyk‖: 
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„Nie umiem pisać wiersza 
By był taki jak to ciało 

ciało 
Nie umiem myśleć 
Ciało jest czarne 
Ciało śmierdzi 

Ja nie jestem malarzem 
Umiem tylko kopnąć w brzuch 

Na ulicy gonią psy 
Hycle 

Obdzierają mnie ze skóry‖. 
Poezja Wojaczka jest dla ludzi, których nie gorszą wulgaryzmy, słownictwo 

fizjologiczno-seksuologiczne i autodestrukcja wypływająca z wersetów. Dla 
jednych był chuliganem, który wdziera się do literatury, dla innych sentymentalnym 
chłopcem. Jego wiersze ukazują świat rozdwojony, schizofreniczny, alienację, a 
życie to absurd i bezsens istnienia. Sam o sobie tak napisał: 

„Nie lubię poezji, bo nie znoszę 
Tego s...syna Rafała Wojaczka, poety, 

Pijaka i darmozjada, którego 
Dawno powinni byli zamknąć‖. 

Dorobek poetycki Rafała Wojaczka to dwa tomiki wierszy: „Sezon‖ i „Inna 
bajka‖, oraz dwa tomiki wydane już po śmierci poety: „Nie skończona krucjata‖ 
i „Którego nie było‖. Wiersze w nich zebrane należą do najbardziej oryginalnych w 
literaturze powojennej, a sam poeta zaliczany jest do „poetów przeklętych‖. 

Szeroko znany jest wiersz Rafała Wojaczka pt. (pod tytułem) „Ojczyzna‖, 
z którego cytat: „Matka mądra jak wieża kościoła‖ umieszczony jest na tablicy 
pamiątkowej we Wrocławiu. Przebija się przez niego liryzm i pragnienie 
czułości. 

Poeta zmarł śmiercią samobójczą w 1971 (tysiąc dziewięćset 
siedemdziesiątym pierwszym) roku, pochowany jest we Wrocławiu. 

W 1999 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym dziewiątym) roku polski 
reżyser Lech Majewski nakręcił biograficzny dramat pt. (pod tytułem) 
„Wojaczek‖, w którym przedstawił widzom postać młodego poety-dekadenta 
nieumiejącego się odnaleźć w czasach PRL-u, jego prowokacyjną twórczość, 
problemy z alkoholem i psychiką, które doprowadziły do tragedii. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim.   

2. Swoim wierszem debiutował w Instytucie Literackim w Paryżu.   

3. Jest autorem czterech tomików wierszy.   

4. Zmarł we Wrocławiu.   

5. Zaliczany jest do „poetów przeklętych‖.   
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Ćwiczenie 2. Proszę dokończyć zdania. 
Rafał Wojaczek studiował na ....................................... . 
Żył w konflikcie z ....................................................... . 
Wiódł bardzo hulaszczy tryb......................................... . 
Jego wiersze ukazują świat ........................................... . 
Poeta zmarł śmiercią .................................................. . 
 

Ćwiczenie 3. Proszę wytłumaczyć słowa: wulgaryzm, autodestrukcja, 
alienacja, dekadent. 

 
W. Andrzej Sapkowski urodził się w 1948 (tysiąc dziewięćset 

czterdziestym ósmym) roku w Łodzi. Z wykształcenia jest ekonomistą, 
ukończył Uniwersytet Łódzki. To najczęściej, po Lemie, tłumaczony pisarz 
fantastyki. Karierę literacką rozpoczynał jako tłumacz, a rozgłos zdobył po 
wydaniu sagi o Wiedźminie. Na podstawie jego twórczości powstały komiksy, 
gry planszowe i pełnometrażowy film pt. (pod tytułem) „Wiedźmin‖. Jest to 
cykl pięciu opowieści o pogromcy potworów, który stał się literackim 
fenomenem końca XX (dwudziestego) wieku. 

W „Polityce‖ ukazał się bardzo pochlebny artykuł o Sapkowskim, gdzie 
czytamy: „Andrzej Sapkowski jest pisarzem formatu Tolkiena, choć odeń 
różnym, bo zdecydowanie bliższym współczesności i obdarzony gorętszym 
słowiańskim temperamentem. Czytając Sapkowskiego, jesteśmy zarazem gdzieś 
w świecie Tolkiena, na seansie u przeinaczonego Disneya, w średniowieczu, u 
Sienkiewiczowskiego Zagłoby, na seminarium ekonomicznym, w krainie 
ponurych pogańskich obrzędów, w przemalowanej na baśniową scenerii z 
czarnego kryminału‖. 

Jest laureatem Paszportu Polityki i nagród Janusza A. Zajdla za 
opowiadania: „Mniejsze zło‖, „Lej po bombie‖, Miecz przeznaczenia‖, a także 
za powieści: „Krew elfów‖ i „Narrenturm‖. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Autor książek fantastycznych.   

2. „Wiedźmin‖ to saga składająca się z 12 (dwunastu) tomów.   

3. Jest autorem opowiadania „Większe zło‖.   

4. Na kanwie „Wiedźmina‖ zrealizowano pełnometrażowy film.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę podkreślić poprawną odpowiedź. 
a) Andrzej Sapkowski urodził się w Warszawie / Lublinie / Łodzi. 
b) Rozgłos pisarzowi przyniosła saga o Wiedźminie / wiersze o miłości / 

książki podróżnicze. 
c) Na podstawie jego powieści powstały spektakle teatralne / komiksy / musicale. 

 

Ćwiczenie 3. Proszę wymienić tytuły opowiadań Andrzeja Sapkowskiego. 



Цибульська Александра Зофья 

132 

X. Jerzy Pilch urodził się w 1952 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym 

drugim) roku w Wiśle, w rodzinie protestanckiej. Na Uniwersytecie 

Jagiellońskim ukończył polonistykę, właściwie to tam nauczył się polskiego, bo 

wcześniej mówił gwarą. Studia doktoranckie przerwał w momencie otrzymania 

propozycji pracy w „Tygodniku Powszechnym‖, gdzie drukował bardzo 

poczytne felietony. 

Jest autorem wielu książek obyczajowych, w których pojawia się kpina, 

groteska, są prześmiewcze, a miejscami autobiograficzne. W treści odnajdujemy 

jego słabości, pasje, chorobę i miłość do piłki nożnej. Pilch cierpi na chorobę 

Parkinsona i jak mówił w wywiadzie: „Wszedłem w parkinsonizm nietypowo, 

bo nie ze zdrowia, ale z alkoholizmu. Jeden dygot przeszedł w drugi. Mnie się 

ciągle wydaje, że ja mam bardziej powikłanie poalkoholowe niż Parkinsona. 

Cysterny wypitego alkoholu pewnie nie pomogły. To lekarze twierdzą, że nie 

ma stwierdzonego przypadku, że na Parkinsona zapada alkoholik z powodu 

alkoholizmu. Wręcz parę lat temu leczyli jeszcze Parkinsona alkoholem właśnie. 

Za późno zachorowałem.‖ 

„Pod Mocnym Aniołem‖ to powieść, w której bohater zmaga się z 

alkoholizmem, próbuje trzeźwieć, znowu pije, wstydzi się pić i wstydzi się nie 

pić. W niej Pilch barokowym językiem i dziwnymi puentami opowiada o 

ludzkim upadku i miłości. Tam pada stwierdzenie: „Jednego pijaka w całej 

rozciągłości może zrozumieć tylko drugi pijak‖. Powieść otrzymała Literacką 

Nagrodę Nike w 2001 (dwa tysiące pierwszym) roku i uczyniła z niej bestseller. 

Wkrótce potem została zekranizowana przez Wojciecha Smarzowskiego. 

Lata 2012–2013 (dwa tysiące dwanaście – dwa tysiące trzynaście) to czas 

choroby, degeneracji ciała i umysłu, który opisał w „Drugim dzienniku‖ i 

opublikował w „Tygodniku Powszechnym‖. 

W 2015 (dwa tysiące piętnastym) roku w kartki powieści „Zuza albo czas 

oddalenia‖ wplótł historię starzejącego się pisarza i jego związku z młodziutką 

dziewczyną, w niej też są elementy prawdopodobnie autobiograficzne, ale pisarz 

odpowiada enigmatycznie: „Opowieść o obcowaniu ze sprzedajnymi 

dziewczynami w każdych warunkach nie jest za bardzo cenzuralna‖. 

Teraz Pilch mieszka w Warszawie. W jednej z wypowiedzi stwierdza, że 

„Zawsze i właściwie we wszystkich dziedzinach byłem outsiderem. Np. (na 

przykład) jakieś 80 (osiemdziesiąt) procent wódki sam wypiłem w życiu. Ja 

uwielbiałem sam!‖ Obecnie jednak uznaje, że „przesadził z samotnością – 

człowiekowi kawy nie ma kto zrobić...‖. 

Pilch uwielbia Miłosza, Iwaszkiewicza i Gombrowicza. Znany jest z tego, 

że nie cierpi podróży. Ma takie same ołówki, takie same koszule i kurtki. W 

rozmowie dodał: „Od niedawna dubluję książki. Kupuję w różnych 

tłumaczeniach, czytam i porównuję, które lepsze‖. 

O ojcu powiedział: „Mam po nim poczucie humoru, poczucie ironii. Na 

pewno po nim mam jazdę na d...‖, zaś o matce: „Trochę się słabo znamy. Matka 

ma swoje szajby, które ja znam i które bywają irytujące. Mówi do mnie Pilszku‖. 
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Na kanwie jego powieści powstały filmy i przedstawienia teatralne, 

pojawiły się również tłumaczenia na wiele języków. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. W dzieciństwie i wieku młodzieńczym posługiwał się gwarą.   

2. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim.   

3. Jest autorem groteskowych i prześmiewczych książek obyczajowych.   

4. „Pod Mocnym Aniołem‖ to powieść o chorobie alkoholowej.   

5. Uwielbia twórczość Mickiewicza i Słowackiego.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę podkreślić poprawną odpowiedź. 
a) Jerzy Pilch jest autorem wspomnień / książek przyrodniczych / powieści 

obyczajowych. 
b) W powieści „Pod Mocnym Aniołem‖ bohater zmaga się z 

przeznaczeniem / kolegami / chorobą alkoholową. 
c) W powieści „Zuza albo czas oddalenia‖ odnajdujemy wątki 

autobiograficzne / opisy afrykańskiego buszu / opisy walki żołnierzy polskich. 
d) Jerzy Pilch choruje na chorobę Parkinsona / żółtaczkę / ospę wietrzną. 
 

Ćwicznie 3. Proszę wyjaśnić, czym jest felieton i jakie są jego cechy 
charakterystyczne. 

 

Y. Janusz Leon Wiśniewski urodził się w 1954 (tysiąc dziewięćset 

pięćdziesiątym czwartym) roku w Toruniu. Z wyksztalcenia jest fizykiem i 

chemikiem, mieszka we Frankfurcie nad Menem. To naukowiec i pisarz. W 

latach 1999–2007 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć–dwa tysiące 

siedem) pracował jako profesor nadzwyczajny w Pomorskiej Akademii w 

Słupsku, a program komputerowy z dziedziny chemii, który współtworzył, 

został opatentowany w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Jako pisarz 

zasłynął powieścią „Samotność w sieci‖, która została zekranizowana w 2006 

(dwa tysiące szóstym) roku. W Rosji powieść została wystawiona na deskach 

teatru i do dziś jest w stałym programie teatru w Petersburgu. W książce tak 

pisze: „Internet był taki. Przypominał trochę konfesjonał, a rozmowy – rodzaj 

grupowej spowiedzi. Czasami było się spowiednikiem, czasami spowiadanym. 

To czyniła ta odległość i ta pewność, że zawsze można wyciągnąć wtyczkę z 

gniazdka‖. W kolejnych latach powstały następne książki, które stały się bardzo 

popularne i przyniosły pisarzowi rozgłos. Większość sytuacji opisywanych w 

swoich powieściach przeżył naprawdę. Jego twórczość opiera się na sentencji: 

„Pisz tak, żeby cię przeczytało jak najwięcej starych bibliotekarek‖.  

Powieść „Miłość oraz inne dysonanse‖ okazała się bestsellerem w Polsce i 

Rosji. Napisał ją wspólnie z Iradą Wownenko, a pokazuje losy Polaka z 

niemieckim paszportem, który kochał kobietę i muzykę, lecz obydwie miłości nie 
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były mu wierne. Z kolei w Rosji mieszka piękna kobieta z marzeniami o 

karierze aktorskiej, dzieciach i jej te marzenia również się nie spełniają. W 

takim oto momencie, w Moskwie, ze swoimi dramatami i trudnymi relacjami 

polsko-rosyjskimi, spotykają się przypadkowo bohaterowie książki i rodzi się 

między nimi miłość. Powieść ukazała się w 2012 (dwa tysiące dwunastym) 

roku. 

Akcję powieści „Ślady‖ umieścił w niemieckich miastach, gdzie 

przedstawił losy poznanych ludzi, ludzi pełnych bolesnych doświadczeń, którzy 

jednak nie tracą wiary w udane życie. W sposób bardzo emocjonalny pokazuje 

naukę, erotyzm oraz dusze kobiet i mężczyzn. 

W „Kulminacji‖ widzimy wiele kobiet i wiele rodzajów miłości. Sam autor 

powiedział: „Pierwsze wydanie „Kulminacji‖ pisałem w jeszcze w 2002 (dwa 

tysiące drugim) roku. Przeżywałem wtedy bardzo trudne momenty w życiu, 

otoczony byłem smutkiem i w takiej optyce postrzegałem wówczas świat. 

Tragizm świata wydawał mi się wówczas stanem jedynym i trwałym. Nie bez 

powodu mówi się, że jeśli książka Wiśniewskiego ma 150 (sto pięćdziesiąt) 

stron, to znajdzie się w niej minimum 151 (sto pięćdziesiąt jeden) nieszczęść‖. 

Książka ukazała się w 2015 (dwa tysiące piętnastym) roku i autor teraz mówi: 

„Podejście do kobiet, które sprawdzało się jeszcze 20 (dwadzieścia) lat temu, 

dziś nie może się na nic przydać. Patriarchat się zwyczajnie przeterminował i 

już długo nieprzyjemnie cuchnie. Dziś kobiety pracują na stanowiskach, o 

których 20 (dwadzieścia) lat temu nawet nie myślały, mówią głośno o swojej 

seksualności, nie boją się wyzwań i konkurowania z mężczyznami. 

Najważniejsze jednak, że nie mają już pęt i wytycznych, co mogą robić, a co im 

nie przystoi. Widzą ciągle szklany sufit nad sobą, ale go coraz częściej 

przebijają. Czują się wolne i ta swoboda daje nam podstawy do zredefiniowania, 

czym kobiecość jest dzisiaj.‖ 

Wiśniewski ma piękny samochód, mercedesa kabrioleta, w wywiadzie 

powiedział: „Jestem dumny, że mam jeden z najbardziej zakręconych 

mercedesów i go jako Polak nie ukradłem, jak moim niemieckim kolegom 

nieustannie podkreślam.‖ 

Jego ulubioną powieścią jest „Bikini‖, tytuł ten ma wymalowany na 

bagażniku swego auta i na kasku motocyklowym. W treści odnajdujemy cytat: 

„Ameryka jest jedynym krajem na świecie, gdzie prawo do szczęścia 

zapisane jest w konstytucji‖. 

W programie u Kuby Wojewódzkiego wyznał, że ma IQ 183 (sto 

osiemdziesiąt trzy), co daje mu to członkostwo w polskiej Mensie. 

Na swojej stronie internetowej napisał: 

„Panie, pomóż mi być takim człowiekiem, za jakiego bierze mnie mój 

pies‖. 

Twórczość Wiśniewskiego została przetłumaczona na 18 (osiemnaście) 

języków. 
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Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Pisarz z wykształcenia jest weterynarzem.   

2. „Samotność w sieci‖ została przeniesiona na deski teatru w Petersburgu.   

3. Akacja powieści „Ślady‖ rozgrywa się w puszczy amazońskiej.   

4. Tytuł powieści „Bikini‖ ma wymalowany na kasku motocyklowym.   

5. Jest bardzo inteligentnym człowiekiem.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę podać wyrazy pokrewne do następujących wyrazów. 

Przykład: samotność – samotny, osamotnienie, samotnik 

program –  

kariera –  

smutek – 

stanowisko –  

konkurencja –  

samochód –  

swoboda –  

pies –  
 

Ćwiczenie 3. Proszę podkreślić tytuł powieści Leona Wiśniewskiego, która 

została zekranizowana. 

a) „Samotność w sieci‖ 
b) „Bikini‖ 

c) „Ślady‖ 
d) „Miłość oraz inne dysonanse‖ 

e) „Kulminacja‖ 

 

Z. Andrzej Stasiuk urodził się w 1960 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym) 

roku w Warszawie, obecnie mieszka w Beskidzie Niskim we wsi Wołowiec. Jego 

życiorys jest bardzo burzliwy, nie ukończył żadnej szkoły. Na początku lat 

osiemdziesiątych zaangażowany był w ruch pacyfistyczny. Po powołaniu do 

wojska, zdezerterował z jednostki i trafił do więzienia na półtora roku.  

W 1992 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym drugim) roku ukazał się 

zbiór opowiadań „Mury Hebronu‖, w którym autor opisuje życie więzienne, celę 

więzienną, odczłowieczenie, przemoc, a wszystko to umiejętnie splótł z 

liryzmem. Doskonałą recenzję na temat jego utworu napisał Jerzy Pilch w 

„BiuLetynie‖ i wtedy Stasiuk postanowił, że zostanie pisarzem. Wyprowadził 

się z Warszawy. W poszukiwaniu samotności wyjechał w Beskid Niski i 

zamieszkał w starej chacie przyjaciela. 

Najpierw pracował jako stróż cerkiewki, wpuszczał turystów, naprawiał 

wybite okna, potem te doświadczenia przeniósł na papier i ukazały się 

„Opowieści galicyjskie‖. Kolejne prace pisarskie ugruntowały jego talent. 
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Przedstawiają obrazki z życia mieszkańców podgórskich miejscowości, 

obyczaje i perypetie, lirykę i brutalność, pracę i grozę. 

„Dukla‖ to zbiór opowiadań wydany w 1997 (tysiąc dziewięćset 

dziewięćdziesiątym siódmym) roku. Autor w nich w sposób metafizyczny 

opowiada o swoich pobytach w tym miasteczku, przywołuje wspomnienia z 

dzieciństwa. Pisze:  

„Zarośla, zakamarki, zapach nagrzanych smołowanych dachów – miejsca 

w sam raz by usiąść, pić owocowe wino i przyglądać się dalekobieżnym, do 

których nigdy się nie wsiądzie.‖ 

Integralną częścią „Dukli‖ są czarno-białe rysunki autorstwa Kamila 

Targosza, bardzo surrealistyczne i niepokojące. 

Pisarz najbardziej sobie ceni „Dziewięć‖. To powieść o Warszawie w dobie 

rodzącego się kapitalizmu. Napisana jest na wzór literatury sensacyjno-

obyczajowej. Opowiada o drobnym przedsiębiorcy, który uwikłany jest w historię 

gangsterską. Książka zdobyła doskonałe recenzje na świecie, natomiast niektórzy 

polscy recenzenci mieli odmienne zdanie i uważali, że pisarz przechodzi kryzys 

twórczy. Stasiuk na te opinie odpowiedział: „Mój Boże... Gdybym miał słuchać 

wszystkich głosów, to nie napisałbym połowy tego, co napisałem, a drugą połowę 

napisałbym beznadziejnie. Tak naprawdę to wszystkie głosy raczej średnio mnie 

obchodzą. „Dziewiątka‖ jest moją najlepszą książką i życzę wszystkim takiego 

kryzysu, w jakim jestem akurat pogrążony.‖ 

W 2001 (dwa tysiące pierwszym) roku ukazał się tom „Zima‖. Autor 

napisał w nim:  

„Mam obsesję rzeczy, zdarzeń, nic niewartych szczegółów, wyliczanek, 

lubię wiedzieć, co jak się nazywa, i dlatego wolę biedne okolice niż bogate, bo 

w nich przedmioty mają prawdziwą wartość i bardzo możliwe, że ludzie je choć 

trochę kochają, ponieważ nie mają nic innego. Nie wielbią, ale kochają, nie 

mając o tym nawet pojęcia‖. 

Stasiuk bardzo lubi podróże i z podróży po Ukrainie, Rumunii i Węgrzech 

przywiózł materiał do książki „Jadąc do Babadag‖. Na stronach tej książki 

odnajdujemy wspaniałe opisy drobnych rzeczy otaczających każdego człowieka 

– papierosów czy banknotów; poranek w Tokaju opisał tak: 

„Zbudziłem się wcześnie rano i wyszedłem na balkon. Czerwone dachy 

pociemniały od nocnego deszczu. Bruk uliczki lśnił lekko i parował. W całym 

miasteczku panowała zupełna cisza. Słychać było, jak w ogrodzie na dole krople 

spadają z liścia na liść. Tylko bociany hałasowały. Jeden po drugim nadlatywały 

znad Cisy i siadały na swoich kominach. Naliczyłem chyba z pięć gniazd. 

Klekotały, niosło się echo, potem poprawiały pióra i wracały nad rzekę gdzieś 

pomiędzy stare topole. Tokaj leżał nieruchomo i błyszczał jak rybia łuska. 

Stałem w tej nadprzyrodzonej ciszy, paliłem papierosa i myślałem, że tak 

powinny wyglądać wszystkie poranki świata: budzimy się w absolutnym 

spokoju, w bezludnym obcym mieście, w którym zatrzymał się czas i wszystko 

wokół wygląda jak dalszy ciąg snu.‖  
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Za tę powieść autor otrzymał Literacką Nagrodę Nike w 2005 (dwa tysiące 
piątym) roku. 

Odbył też kilka podróży do Niemiec i Austrii w celach zarobkowych, 
prowadził tam płatne spotkania autorskie. Na zamówienie teatrów niemieckich i 
austriackich napisał dramaty: „Noc‖, „Ciemny las‖ i „Czekając na Turka‖. 

„Ciemny las‖ to powieść o toksycznej zależności Wschodu i Zachodu. 
Opowiada o ludziach, prawdopodobnie pochodzących zza wschodniej granicy, 
pracujących przy wyrębie lasu, i ich pracodawcach, bardzo bogatych ludziach, 
którzy manipulują emigrantami. Dramat cechują dowcipne dialogi, potoczne 
rozmowy, często groteska i czarny humor. Jej treść, jakże aktualna, zostanie 
przeniesiona na ekran przez reżysera, polskiego pochodzenia, Macieja 
Patronika, na stałe pracującego we Francji. 

W 2014 (dwa tysiące czternastym) roku wydał książkę „Wschód‖. Nazywa 
ją książką rodzinną. Jego rodzice pochodzą ze Wschodu, widzimy w niej 
nostalgiczne opisy pustyni, stepu, rzeki Bug i realistyczne opisy miasteczek. To 
książka o emocjach i tęsknotach, poszukiwaniu tożsamości i o lęku. To historia 
podróży w przeszłość Podlasia i do współczesnej Rosji, Chin i Mongolii. 

Andrzej Stasiuk jest właścicielem oficyny wydawniczej „Czarne‖, 
wydającej współczesną prozę polską. Jego twórczość jest przetłumaczona na 
prawie wszystkie języki europejskie i na język koreański. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę podkreślić poprawne stwierdzenia. 
a) W opowiadanich Stasiuka odnajdujemy opisy: życia mieszkańców 

podgórskich miejscowości / Nowego Jorku / zakamarków / obyczajów i 
perypetie ludzi w małym miasteczku / dachów i zarośli / tańców i przedstawień 
teatralnych. 

b) „Dziewięć‖ to powieść o: Stambule / Tokio / Warszawie / Rzeszowie. 
c) Nagrodą Nike została uhonorowana książka „Dziewięć‖ / „Jadąc do 

Babadag‖ / „Wschód‖ / „Mury Hebronu‖. 
 

Ćwiczenie 2. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Mieszka w eleganckiej dzielnicy Toronto.   

2. Uwielbia podróże i z nich czerpie natchnienie do kolejnych książek.   

3. W książce „Wschód‖ zawarł opisy pustyni, stepu i małych miasteczek.   

4. Jest właścicielem tartaku.   

5. „Dziewięć‖ to ulubiona powieść twórcy.   
 

Ćwiczenie 3. Proszę odmienić przez przypadki następujące rzeczowniki. 
Przykład: M. las – D. lasu – C. lasowi – B. las – N. lasem – Msc. lesie – W. lesie! 
Bug –  
step –  
Podlasie –  
miasteczko –  
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AA. Marcin Świetlicki urodził się w 1961 (tysiąc dziewięćset 

sześćdziesiątym pierwszym) roku w Piaskach koło Lublina. Filologię polską 

ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim i do dziś mieszka w Krakowie. To polski 

dziennikarz, poeta i pisarz, twórca tekstów piosenek dla zespołu „Świetliki‖, które 

sam wykonuje w manierze melorecytacji, często paląc papierosa. Wystąpił również 

gościnnie z zespołem Pidżama Porno. Pojawił się na deskach teatru w dramacie 

Wojciecha Smarzowskiego pt. (pod tytułem) „Małżowina‖ i w filmie „Anioł w 

Krakowie‖ zrealizowanym w 2002 (dwa tysiące drugim) roku. 

Uznawany jest za reprezentanta „BruLionu‖, czasopisma, które promowało 

młodych twórców tzw. (tak zwanej) kultury alternatywnej. W 1992 (tysiąc 

dziewięćset dziewięćdziesiątym drugim) roku ukazały się „Zimne kraje‖ – 

utwór, w którym zawarł polemikę z postawami i ideologią lat osiemdziesiątych.  

W 1995 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym piątym) roku nie przyjął 

nagrody Paszportu Polityki, do czego go namówił Jerzy Pilch, który jednak 

skwapliwie taką samą nagrodę odebrał trzy lata później. 

W 2001 (dwa tysiące pierwszym) roku wydał pod pseudonimem książkę 

„Katecheci i frustraci‖, w której umieścił znane postaci z życia literackiego 

Krakowa, również pod pseudonimami. Przedstawia je jako ludzi zepsutych, 

zazdrosnych, łakomych na przywileje, zakompleksionych i małych moralnie. 

W 2006 (dwa tysiące szóstym) roku pojawiła się powieść kryminalna 

„Dwanaście‖, potem „Trzynaście‖ i „Jedenaście‖ wydane już pod prawdziwym 

nazwiskiem. W sposób parodiowy przedstawił w nich siebie jako bywalca 

knajp, zgorzkniałego alkoholika. 

W 2014 (dwa tysiące czternastym) roku został nominowany do Nagrody 

Literackiej Nike za powieść poetycką „Jeden‖. Na swoim profilu na Facebooku 

napisał: „Moja książka poetycka JEDEN została nominowana do Nagrody NIKE, 

a ja WOLAŁBYM NIE. Nie chcę uczestniczyć w konkursie organizowanym 

przez instytucję, która wytacza procesy poetom za to, co myślą.‖ 

W książce tej pojawia się niepewność i lęk, trwanie przy życiu i śmierć. 

Napisana jest w sposób ironiczny, z dystansem do życia i literatury. 

W 2014 (dwa tysiące czternastym) roku otrzymał z rąk Prezydenta RP 

odznaczenie z okazji 25-ciolecia (dwudziestopięciolecia) odzyskania wolności i 

w liście do Kancelarii Prezydenta napisał: „Dzień dobry, bardzo mnie to 

wyróżnienie zaskakuje i zadziwia. Bardzo dziękuję. Światli ludzie wytłumaczyli 

mi, że nie odmawia się Prezydentowi. Wiem już jednak, że nie będę mógł 

odebrać tego wysokiego odznaczenia państwowego 5 (piątego) czerwca, bo 

muszę zagrać koncert z zespołem Świetliki w Białymstoku. Termin został 

ustalony już dawno i nie mogę zawieść swojego elektoratu. Dlatego też, jeszcze 

raz dziękując, proszę o wybaczenie nieobecności i odznaczenie mnie w innym 

terminie. Kłaniam się, Marcin Świetlicki.‖ 

W wywiadach mówi: „Żyję obok. Nie biorę kredytów, nie mam konta w 

banku, nie mam samochodu, nie mam komórki, nie głosuję, nie chodzę, gdzie 

nie lubię, i nie rozmawiam, z kim nie chcę. Nie mam praw obywatelskich. Sam 
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sobie odebrałem prawa obywatelskie‖, a także: „Ostatnio z próżności kliknąłem 

na strony miasta Kraków i sprawdziłem, czy piszą coś o mnie. Ani słowa. A o 

Grzegorzu Turnale? [prawidłowo: „Turnau‖ – przyp. aut.] Kliknąłem i 

wyskoczyło dziesięć tysięcy dokumentów. Nie jestem chlubą miasta. Wcale się 

miastu nie dziwię‖. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Urodził się w Mikołajowie na Ukrainie.   

2. Pisze teksty piosenek dla zespołu „Świetliki‖.   

3. Jest autorem książki o mieszkańcach Krakowa „Katecheci i frustraci‖.   

4. Napisał powieść poetycką „Jeden‖, nominowaną do Nagrody Nike.   

5. Na scenie występuje z papierosem w dłoni.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę wyjaśnić, czym jest melorecytacja. 
 

Ćwiczenie 3. Proszę utworzyć od podanych słów liczbę mnogą w rodzaju 

męskoosobowym i odmienić słowa przez przypadki. 

Przykład: zepsuty – M. zepsuci, D. zepsutych, C. zepsutym, B. zepsutych, 

N. zepsutymi, Msc. zepsutych, W. zepsuci! 

zazdrosny –  

państwowy –  

mały –  

łakomy –  

zakompleksiony –  

niepewny –  

przedstawiony –  

 

AB. Olga Tokarczuk urodziła się w 1962 (tysiąc dziewięćset 

sześćdziesiątym drugim) roku w Sulechowie. To polska pisarka i poetka, a także 

scenarzystka. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła psychologię i jako 

wolontariuszka pracowała w szpitalu z ludźmi psychicznie chorymi. Jest 

wielbicielką Junga, wiedzy tajemnej i filozofii. Pierwsze opowiadania pisała pod 

pseudonimem Natasza Borodin. Pod koniec lat osiemdziesiątych i na początku 

dziewięćdziesiątych zdobyła rozgłos jako poetka i pisarka, zrezygnowała wtedy 

z pracy, przeniosła się w Sudety i poświęciła się pisaniu. 

W 1993 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym trzecim) roku wydana 

została powieść „Podróż ludzi Księgi‖, powieść bardzo sprawnie napisana, 

osadzona w realiach siedemnastowiecznej Francji i Hiszpanii. Traktuje o 

nieudanej wyprawie po tajemniczą Księgę, w trakcie której na bohaterów 

spływa wielka miłość. W niej Tokarczuk fascynuje się Tajemnicą. 

W kolejnej książce „E.E‖ pisarka opisuje medium – młodą dziewczynę z 

rodziny polsko-niemieckiej. Tu również ujawnia się zachwyt nad Tajemnicą i 
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nad tym, co trudno zrozumieć. Tym razem akcja powieści toczy się we 

współczesnym Wrocławiu. 

W 1996 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym szóstym) roku ukazała się 

głośna powieść mitograficzna „Prawiek i inne czasy‖. Choć język książki jest 

prosty i zrozumiały, lektura zmusza czytelnika do głębszego zastanowienia się 

nad problemami czasu, zależnościami między człowiekiem a naturą, 

nawiązaniami do scen biblijnych. 

W 2008 (dwa tysiące ósmym) roku została laureatką Literackiej Nagrody 

Nike za książkę pt. (pod tytułem) „Bieguni‖. Tytuł książki nawiązuje do nazwy 

rosyjskiej sekty z XVIII (osiemnastego) wieku, która uważała, że świat jest 

dziełem szatana. I ten szatan ma dostęp do ludzi, którzy się zatrzymują, więc 

dlatego cały czas należy się poruszać, podróżować. Książka powstawała trzy 

lata, głównie w czasie podróży pisarki. Fenomen tej powieści to nie postaci, czy 

miejsca, lecz fakt przemieszczania się. Olga Tokarczuk sama mówi o tej 

książce: „Zawsze o swojej ostatniej książce mówię, że jest ważna, ale tym razem 

czuję, że „Bieguni‖ są wyjątkowi. Są ukoronowaniem tych poszukiwań, które 

rozpoczęłam w poprzednich książkach, scalają te wszystkie wątki i tematy, które 

się tam pojawiały‖. W powieści odnajdujemy wątek kobiety opiekującej się 

niepełnosprawnym dzieckiem, która po objawieniu w cerkwi nie wraca do 

domu, a także australijskiej biegaczki, która po latach wraca do Polski do 

śmiertelnie chorego przyjaciela oraz kobiety odchodzącej od męża w czasie 

wczasów w Chorwacji. 

Rok 2009 (dwa tysiące dziewiąty) przyniósł kolejną powieść – „Prowadź 

swój pług przez kości umarłych‖, o której sama pisarka mówi, że jest to „thriller 

metafizyczny‖. Akcja powieści toczy się na Dolnym Śląsku, w Kotlinie 

Kłodzkiej, i opowiada o kobiecie, miłośniczce zwierząt, zafascynowanej 

twórczością Wiliama Blake‘a, którego filozofię Wielkich Wartości chce 

umieścić w pozbawionym moralności społeczeństwie XXI (dwudziestego 

pierwszego) wieku. W pewnym momencie dochodzi tam do serii zabójstw, 

głównie ludzi trudniących się myślistwem, a ślady w miejscach zbrodni 

wskazują, iż sprawcami mogły być zwierzęta, biorące odwet na myśliwych. 

Treść tej powieści przeniosła na ekran Agnieszka Holland i w 2017 (dwa tysiące 

siedemnastym) roku ukazał się film pt. (pod tytułem) „Pokot‖. 

W 2014 (dwa tysiące czternastym) roku pisarka zabrała nas do 

osiemnastowiecznej Polski na Podole w ogromnej powieści „Księgi Jakubowe‖, 

którą pisała przez pięć lat i, jak sama mówi, wymagało to od niej: „bardzo wiele 

pracy poszukiwawczej, siedzenia w archiwach i komponowania całości ze 

strzępków informacji, budowania postaci, na przykład Drużbackiej, na 

podstawie jej kilku wierszy‖. Rzeczpospolita Polska graniczyła wówczas z 

Turcją, była wielonarodowościowa, wielokulturowa, kolorowa. W takie miejsce 

trafiwszy, oszołomiona poetka pyta: „Czy ktoś tu mówi po polsku?‖. Powieść 

zaczyna się bardzo szczegółowym opisem targu w Rohatynie, autorka mówi do 
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czytelnika: „przyjrzyj się, czy ci się to podoba, czy wchodzisz w to‖. Jest to też 

powieść o żydowskim Mesjaszu Jakubie Franku, mistyku, despocie, szalbierzu i 

mędrcu. Powieść ukazała się akurat w momencie, gdy w Polakach ujawniało się 

pragnienie samookreślenia na nowo, szukania swoich korzeni na Białorusi, w 

Grecji i Niemczech. 

„Księgi Jakubowe‖ mają w podtytule: „Wielka podróż przez siedem granic, 

pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych‖. Zawiera 900 (dziewięćset) 

stron, które są numerowane od końca, tak jak księgi pisane po hebrajsku. 

Za „Księgi Jakubowe‖ pisarka otrzymała Literacką Nagrodę Nike w 2015 

(dwa tysiące piętnastym) roku. 

Prawa do tłumaczenia twórczości Olgi Tokarczuk zostały sprzedane do 

ponad dwudziestu krajów. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Jest wielbicielką wiedzy tajemnej.   

2. „Księgi Jakubowe‖ to powieść o żydowskim mistyku, mesjaszu i mędrcu.   

3. „Księgi Jakubowe‖ liczą 905 (dziewięćset pięć) stron.   

4. Bieguni‖ to tytuł książki i nazwa rosyjskiej sekty z XVIII (osiemnastego) 

wieku. 

  

5. Jej powieści będą tłumaczone na 60 (sześćdziesiąt) języków.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę połączyć tytuł ze skojarzeniem. 

1. „Podróż ludzi Księgi‖      a. medium 

2. „E.E‖       b. trzy duże religie 

3. „Prawiek i inne czasy‖     c. tajemnicza Księga 

4. „Bieguni‖       d. powieść mitograficzna 

5. „Prowadź swój pług przez kości umarłych‖  e. thriller metafizyczny 

6. „Księgi Jakubowe‖      f. rosyjska sekta 
 

Ćwiczenie 3. Proszę odpowiedzieć na pytania: 

 którą powieść Olgi Tokarczuk zekranizowała Agnieszka Holland? 

 za którą powieść pisarka otrzymała Nagrodę Literacką Nike?  

 

AC. Marcin Wroński urodził się w 1972 (tysiąc dziewięćset 

siedemdziesiątym drugim) roku w Lublinie. Ukończył filologię polską na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Utożsamia się wyłącznie z Lublinem, 

interesuje go wielokulturowość Lublina i dlatego swoje książki umieszcza w 

lubelskiej scenografii. W latach dziewięćdziesiątych związany był z nurtem 

trzeciego obiegu. Jest autorem poczytnych kryminałów o komisarzu 

Maciejewskim, dramatów i opowiadań. 
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Za „Haiti‖, szósty z kolei kryminał, został nominowany do Nagrody 

Literackiej im. (imienia) Henryka Sienkiewicza w 2014 (dwa tysiące 

czternastym) roku. 

W tym samym roku ukazał się kolejny tom powieści o komisarzu 

Maciejewskim pt. (pod tytułem) „Kwestja krwi‖. W tytule jest zachowana 

dawna ortografia, gdyż akcja książki toczy się w 1926 (tysiąc dziewięćset 

dwudziestym szóstym) roku.  

W tymże roku odbył się też premierowy pokaz filmu animowanego „Ta 

cholerna niedziela‖, który oparty jest na jednym z wątków pierwszego 

kryminału Wrońskiego pt. (pod tytułem) „Morderstwa pod cenzurą‖. 

Pisarz mówi o sobie: „Zaczynałem jako pisarz mocno przejęty 

artystowskim spadkiem po awangardzie, potem na jakiś czas zamilkłem, 

wróciłem jako fantasta, a wreszcie kryminalista. Dla mnie to zupełnie naturalne, 

bo różne konwencje lepiej lub gorzej pasują do różnych historii, które chciałem 

opowiedzieć. No ale dla innych bywa to dezorientujące, przyznaję. Zdarzało się, 

że księgarze mój pierwszy kryminał odruchowo stawiali na półce z fantastyką.‖ 

Współpracował z lubelskim radiem TOP, tworzył skecze do założonego 

przez siebie kabaretu „Osoby o Nieustalonej Tożsamości‖, pisał bardzo ciekawe 

artykuły edukacyjne dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN‖. Bardzo chętnie 

angażuje się w promocję Lublina. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Pisarz urodził się w Lublinie.   

2. Ukończył filologię germańską na KUL–u.   

3. Jest autorem kryminałów.   

4. Jest autorem limeryku „Kwestja krwi‖.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę podkreślić poprawne sforumłowania. 

a) Pisarz związany jest z Lublinem / Zakopanem / Wrocławiem. 

b) Jest autorem komiksów / nowel / powieści kryminalnych. 

c) W swojej twórczości przedstawia: opisy lasów i łąk / wielokulturowy 

Lublin / życie na emigracji. 
 

Ćwiczenie 3. Proszę utworzyć liczbę mnogą do podanych rzeczowników. 

Przykład: komisarz – komisarze 

scenografia – 

wątek – 

historia – 

skecz – 

kabaret – 

artykuł – 
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AD. Dorota Masłowska urodziła się w Wejherowie w 1983 (tysiąc 
dziewięćset osiemdziesiątym trzecim) roku. Studiowała psychologię i 
kulturoznawstwo. Jako pisarka zaistniała na rynku powieścią „Wojna polsko-
ruska pod flagą biało-czerwoną‖, wydaną w 2002 (dwa tysiące drugim) roku. 
Powieść, którą nazwano „dresiarską‖, wzbudziła kontrowersje z powodu 
wulgarnego języka i niespójnej formy, dało jej to wielu zwolenników, jak i 
nieprzejednanych wrogów. Odnajdujemy w niej teksty: 

„Ani dzień dobry, ani spie...laj, czyste chamstwo bez sztucznych 
barwników‖. 

„Jak mam patrzeć na takie rzeczy, to już wolę zacząć chodzić do kościoła‖. 
Bohaterowie reprezentują różne subkultury, to degeneraci. Uznanie dla tej 

książki zaowocowało nagrodą „Paszportu Polityki‖. Jerzy Pilch poświęcił jej 
dwa felietony w „Polityce‖. 

W 2006 (dwa tysiące szóstym) roku Masłowska otrzymała nominację do 
Nagrody Nike za powieść „Paw królowej‖. Tę powieść przedstawia w formie hip-
hopu z refrenem: „Ta piosenka powstała za pieniądze Unii Europejskiej, jej celem 
jest zwiększenie ilości głupców w społeczeństwie‖. Czytamy w niej zwroty typu; 
„Bo posłuchaj mnie, to jest piosenka o miłości, nie o chwdp i baunsujących laskach 
w strojach kąpielowych z c...pą, ale bez głowy‖ i „Bo s...syństwo to nie blok czy 
kamienica, to twoja głowa, w której czai się słoma, tak tak to pan tik tak, to czas tak 
tyka, zając po śniegu pomyka, niby jesz g..., ale za to z tęczowego talerzyka, g..., 
ale takie fajne z parasoleczką, lukier po wierzchu, deseń z orzeszków, niby g..., ale 
za to w promocji z łyżeczką, panowie co za okazja, co za wieczór.‖ 

Jej dramat „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku‖ wystawiany 
był w Australii, w Stanach Zjednoczonych i na Sachalinie. 

W 2008 (dwa tysiące ósmym) roku powstał dramat „Między nami dobrze 
jest‖, tytuł jest cytatem z tekstu piosenki zespołu punkowego „Siekiera‖. Dramat 
wystawiany był w Teatrze Rozmaitości w Warszawie.  

W 2012 (dwa tysiące dwunastym) roku ukazała się kolejna powieść 
„Kochanie, zabiłam nasze koty‖. Pisarka w tej powieści użyła dziwnego języka 
polskiego. Na stronach powieści odnajdujemy jakby automatycznie przetłumaczone 
z języka angielskiego całe zdania i wyrażenia. Jest to język „zły‖, aczkolwiek 
bardzo przemyślany. Jedną z bohaterek tak opisała: 

„Jo miała cienkie nogi i zawsze złachane szpilki na oskubanych, 
zdecentrowanych, zezujących jakby obcasach, które notorycznie podmalowywała 
lakierem do paznokci; ta niestabilna konstrukcja nośna gięła się niemal pod 
masywnym korpusem. Głowa jej tkwiła bezpośrednio w ramionach, jakby 
Stwórca na jej osobie chciał się był upewnić, czy wynalazek taki jak szyja nie 
był przypadkiem kompletnym zbytkiem.‖ 

Wplotła również język z kolorowej prasy i slogany reklamowe: „Przy 
powiększeniu obydwu piersi lub powiększeniu penisa pomniejszenie mózgu gratis‖. 
Akcję powieści zaś umieściła w nierealnym mieście Stanów Zjednoczonych.  

W 2014 (dwa tysiące czternastym) roku Masłowska nagrała swój pierwszy 
album muzyczny pod pseudonimem „Mister D‖, popularna stała się też piosenka 
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„Hajs‖ w jej wykonaniu, a teledysk promował film pt. (pod tytułem) „Hardkor 
Disko‖. 

Masłowską charakteryzuje negatywny opis świata przy pomocy języka, 
którym bardzo wprawnie się posługuje, miesza różne konwencje, nazywane to 
jest „popsutym językiem‖. Sama autorka mówi o swoich tekstach tak: „Myślę 
tak: jedna trzecia zdania z reklamy, potem kawałek wiersza i fragment 
katechezy z trzeciej klasy podstawówki‖. Taka wizja autorki stanowi powód 
wielu krytycznych opinii na jej temat. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N). 

 

 P N 

1. Z wykształcenia jest muzykologiem.   

2. „Paw królowej‖ był nominowany do Nagrody Nike.   

3. Jest autorką powieści „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną‖.   

4. W swojej twórczości posługuje się „popsutym językiem‖.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę połączyć tytuł ze skojarzeniem. 
1. „Wojna polsko-ruska pod flafą biało-czerwoną‖  a. hip-hop 
2. „Paw królowej‖   b. fikcyjne Stany 

Zjednoczone 
3. „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku‖  c. cytat z piosenki 
4. „Między nami dobrze jest‖      d. zagraniczna sława 
5. „Kochanie, zabiłam nasze koty‖     e. powieść dresiarska 

 

Ćwiczenie 3. Proszę wyjaśnić pojęcia. 
subkultura –  
dresiarz –  
degenerat –  
katecheza –  
reklama –  
hip-hop – 
kontrowersje – 

 
POWTÓRZENIE 

Czy pamiętasz... 

 kogo nazywa się wieszczem narodowym? 

 kogo zaliczamy do poetów przeklętych? 

 którzy pisarze zostali uhonorowani Literacką Nagrodą Nobla? 

 kto jest autorem „Pana Tadeusza‖? 

 kto jest autorem „Trylogii‖ i z jakich powieści się ona składa? 

 przedstawicieli polskiego romantyzmu? 

 kto jest autorem „Roty‖? 

 czym jest Skamander? 

 kto pisał gwarą warszawską? 
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 czyja twórczość była zakazana przez władze PRL-u? 

 czyja powieść została zekranizowana przez Andrieja Tarkowskiego? 

 kto jest autorem wiersza „Kot w pustym mieszkaniu‖? 

 kto jest autorem wiersza „Piosenka o końcu świata‖? 

 kto jest autorem sagi o Wiedźminie? 

 kto jest autorem powieści „Samotność w sieci‖? 


