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p  Łuk triumfalny, według projektu Jeana-François 
Chalgrina [żana frãsua szalgrena] (1808–1836), Paryż

W iek XVIII nazywany jest epoką 
oświecenia lub epoką fi lozofów. 

Metafora oświecenia odnosiła się do 
przypisywanej rozumowi zdolności 
rozpraszania mroków niewiedzy, 
przesądów i zacofania. Szczególnym 
autorytetem cieszyła się fi lozofi a, domena 
wolnej, nieskrępowanej myśli, dla której 
inspiracji poszukiwano u francuskiego 
myśliciela XVII w. Kartezjusza. Sformułował 
on maksymę Cogito ergo sum (Myślę, więc 
jestem). Zgodnie z nią rozum jest nie tylko 
narzędziem poznania świata, lecz także 
podstawą pewności istnienia. Oświecony 
umysł odkrywał prawa rządzące światem, 
czego konsekwencją był rozwój nauki. 
Prowadził również do ustalenia reguł 
nowoczesnego społeczeństwa, dla którego 
podstawę stanowiły takie wartości, jak 
wolność, równość, tolerancja. 

1.    Porównaj przedstawione budowle ze znanymi ci przykładami architektury antycznej. Omów podo-
bieństwa, jakie między nimi odnajdujesz.

2.    Wymień elementy architektoniczne wspólne dla pokazanych wyżej obiektów. Nazwij odpowiednimi 
częściami mowy cechy tych budowli. Uogólnij spostrzeżenia – określ wrażenia, jakie wywołują te 
przykłady sztuki architektonicznej.

3.    Utwórz „bank wyrazów”, które można by wykorzystać przy opisie tych pomników architektury. 
Zaproponuj funkcjonalną zasadę uporządkowania zgromadzonego słownictwa.

p  Pałac na Wodzie, zaprojektowany przez Dominika Merliniego (1683–1689), 
Łazienki Królewskie, Warszawa  

p  Panteon (dawny kościół Sainte-Geneviève [sęt żenewiew]), dzieło 
Jacques’a-Germaina Souffl ota [żaka żermena sufl ota], (1758–1780, 
ukończony w 1790), Paryż

p  Pałacyk Petit Trianon [pti trjaną], według projektu Jacques’a-Ange’a 
[żaka ãża] Gabriela (XVIII w.), Wersal 
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  Bertel Thorvaldsen, pomnik 
Mikołaja Kopernika w Warszawie (1830) 

Bertel Thorvaldsen 
[torwalsen] (1770–
1844) – rzeźbiarz 
duński. Tworzył dzieła 
o tematyce mitologicznej, 
historycznej, religijnej. 
W znaczący sposób 
wpłynął na rozwój 
europejskiej rzeźby XIX w.

1.  Przyjrzyj się uważnie pomnikowi 
autorstwa Bertela Thorvaldsena. 
Jak artysta przedstawił postać Mikołaja 
Kopernika? 

2.  Jak można by uzasadnić artystyczną 
koncepcję rzeźby? 

3.  Przygotuj wypowiedź, w której 
wyjaśnisz, jaką rolę odegrał Kopernik 
w rozwoju nauki. Wykorzystaj 
wiadomości z historii i nauk 
przyrodniczych. Dlaczego postać tego 
uczonego była ważna dla ludzi epoki, 
w której szczególnie ceniono rozum?

 
Jacques-Louis David, 
Śmierć Marata (1793), 
Musées Royaux 
des Beaux-Arts, 
Bruksela. Artysta 
uwiecznił na obrazie 
swego przyjaciela 
Jeana-Paula Marata 
(1743–1793), jednego 
z przywódców 
rewolucji francuskiej. 

p  Bertel Thorvaldsen, pomnik księcia Józefa 
Poniatowskiego w Warszawie (1829–1832) 

Jacques-Louis 
David [żak lui dawid] 
(1748–1825) – główny 
przedstawiciel klasycyzmu 
w malarstwie francuskim. 
W swoich dziełach 
podejmował przede 
wszystkim tematy 
historyczne i zaczerpnięte 
z antyku.

1.  W jaki sposób twórcy dwóch powyższych dzieł 
wykorzystali antyczne wzorce do przedstawia-
nia ludzi im współczesnych? Jaki jest, twoim 
zdaniem, cel takiego zabiegu artystycznego?

2.  Jak sądzisz, z jakimi reakcja-
mi mogłyby się spotkać po-
dobne działania artystyczne 
w dzisiejszych czasach?
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Komizm – w sztuce jest to jakość przeciwna do 
tragizmu. To takie przedstawianie sytuacji i postaci, 
a także językowe ukształtowanie wypowiedzi, które 
mają wywołać u odbiorcy wesołość i śmiech. 

Wyróżnia się trzy rodzaje komizmu.
• Komizm postaci ma swoje źródło w określonej 

kreacji bohatera (jego wyglądu, postawy, zachowań, 
poglądów oraz sposobu ich wygłaszania). 
Śmieszność może wynikać np. z wzajemnego 
niedopasowania elementów tworzących postać 
czy z wyolbrzymienia jakiejś cechy wyglądu 
bądź charakteru. Czasami komizm postaci jest 
podkreślany imionami lub nazwiskami znaczącymi, 
np. Raptusiewicz, Dyndalski.

• Komizm sytuacji wynika z nieoczekiwanego 
dla odbiorcy przebiegu zdarzeń, ze spiętrzenia 
zabawnych czy dziwnych okoliczności, w jakich 
znalazł się bohater, albo z wprowadzenia 
zaskakującego, dowcipnego rozwiązania 
przedstawionej sytuacji.

• Komizm języka może mieć źródło w łamaniu 
konwencji oczekiwanej przez czytelnika, celowym 
niedopasowaniu formy wypowiedzi do sytuacji lub 
charakteru postaci wygłaszającej daną kwestię.
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Bawiąc, uczyć

W epoce oświecenia literatura miała nie tylko 
przynosić zadowolenie estetyczne, ale nade 

wszystko wpływać na umysł i wyobraźnę nowego czło-
wieka. Pełniła więc funkcje dydaktyczne. Polscy auto-
rzy tego czasu deklarowali, że ich celem jest: „bawiąc, 
uczyć”. Jedno z najważniejszych czasopism wyda-
wanych wówczas w Warszawie nosiło tytuł „Zabawy 
przyjemne i pożyteczne”. Zabawa i przyjemność miały 

swe źródło w doznaniach estetycznych, wyrastających 
ze zmysłowego przeżycia sztuki; pożytek odwoływał 
się natomiast do rozumu i praktyczności. Skuteczną 
metodą łączenia zabawy z nauką, a zarazem sposo-
bem oddziaływania na odbiorcę, było posługiwanie 
się śmiechem. Dlatego twórcy chętnie nasycali swoje 
dzieła humorem i komizmem, sięgali po satyrę i kary-
katurę, stosowali przerysowanie czy ironię.

to już znasz

1.  Znasz z gimnazjum jedną komedię Molie-
ra – Świętoszka lub Skąpca. Przypomnij, 
co najbardziej cię rozbawiło w czasie lektury 
tego utworu. Wyjaśnij, dlaczego określa się 
go mianem komedii. Wskaż w nim przykłady 
różnych rodzajów komizmu.

2.  Jakie cechy charakteru wykpił Molier? Dla-
czego nie da się jednoznacznie ocenić boha-
terów Molierowskich? Na czym może pole-
gać powaga utworu komicznego?

3.  Określ cel dydaktyczny komedii Moliera.

4.  Porównaj postaci z komedii Moliera z boha-
terami dramatów Szekspira. Jakie wspólne 
cechy, postawy i skłonności można u nich 
dostrzec?
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Ignacy Krasicki 
Mysz i kot

Mysz, dlatego że niegdyś całą książkę zjadła,
Rozumiała, iż wszystkie rozumy posiadła.
Rzekła więc towarzyszkom: „Nędzę waszą skrócę:
Spuśćcie się tylko na mnie, ja kota nawrócę!”
Posłano więc po kota; kot, zawżdy gotowy, 
Nie uchybił minuty, stanął do rozmowy.
Zaczęła mysz egzortę1; kot jej pilnie słuchał,
Wzdychał, płakał… Ta widząc, iż się udobruchał,
Jeszcze bardziej wpadała w kaznodziejski zapał,
Wysunęła się z dziury – a wtem ją kot złapał.

1.  Do jakiego gatunku literackiego przypiszesz powyższy utwór? Na podstawie jakich 
cech rozpoznajesz ten gatunek? 

2.  Wskaż związek frazeologiczny przekształcony w dwóch pierwszych wersach utwo-
ru. Wyjaśnij efekt tego przekształcenia.

3.  Wymień cechy ludzkiego charakteru ukryte pod postaciami myszy i kota. Jak nazy-
wa się i czemu służy taki zabieg literacki? 

4.  Przeprowadźcie w klasie dyskusję na temat postaw przedstawionych w utworze. 
Zaproponujcie ocenę tych postaw. Uzasadnijcie swoje sądy. Weźcie przy tym pod 
uwagę kompozycję utworu, a zwłaszcza jego puentę. 

Ignacy Krasicki (1735–
1801) – biskup warmiński, 
pisarz, publicysta, 
najwybitniejszy twórca 
polskiego oświecenia, 
już za życia nazwany 
księciem poetów. 
Związany z dworem 
króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, 
wspierał program reform 
w państwie.

1 egzorta (łac.) – 
przemowa, kazanie

  Per Krafft, Portret Ignacego Krasickiego (1768), 
Muzeum Narodowe, Kraków
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1.  Przeczytaj wiersz Szczur i kot, a następnie porównaj go z utworem Mysz i kot. Jakie znajdujesz podo-
bieństwa i różnice w kompozycji obu bajek? Która z nich ma bardziej jednoznaczne przesłanie? Sfor-
mułuj tezę zawierającą twój pogląd na ten temat.

2.  Na czym polega precyzja języka poetyckiego w obu utworach? Przeanalizuj konstrukcję zdań, zwróć 
uwagę na szyk wyrazów w zdaniu. Jaki wpływ na sens wiersza miałaby zmiana szyku wyrazów? 

3.  Jak można ocenić zachowania przedstawione w tych dwu utworach? Jaka wyłania się z nich wizja 
człowieka?

4.  Przypomnij bajki Ignacego Krasickiego poznane w gimnazjum. Podaj ich tytuły, wymień bohaterów, 
wyjaśnij znaczenia alegoryczne i sformułuj morały. 

5.  Powiedz, czym jest alegoria   alegoria, tom I, s. 57 . Połącz w odpowiednie pary podane niżej nazwy 
zwierząt i cech ludzkich. 

• osioł • sowa • lew • paw • zając • lis • mrówka • wilk • niedźwiedź •

• duma • pracowitość • odwaga • przebiegłość • siła • okrucieństwo • tchórzostwo • upór • mądrość •

 W jakim celu Ignacy Krasicki posługiwał się w swoich bajkach alegorią?

6.  Określ, w jakich znaczeniach został użyty rzeczownik bajka w podanych zdaniach. 

• Dzieci lubią słuchać bajek.
• Jak zwykle opowiadasz bajki!
• Krasicki jest autorem bajek.

 Ułóż definicję wyjaśniającą różne znaczenia tego wyrazu. Porównaj ją z definicją zawartą w słowniku  
 języka polskiego. Wprowadź w swojej definicji ewentualne poprawki lub uzupełnienia.

Szczur i kot

„Mnie to kadzą” – rzekł hardzie do swego rodzeństwa
Siedząc szczur na ołtarzu podczas nabożeństwa.
Wtem, gdy się dymem kadzidł zbytecznych1 zakrztusił –
Wpadł kot z boku na niego, porwał i udusił.

Dialogi z tekstem, Dialogi tekstów

Ignacy Krasicki 
Człowiek i zwierz (fragmenty)

„Koń głupi”. – „Nie koń”. – „Osieł”. – „Nie osieł, mój bracie”.
– „Któreż więc zwierzę od nich głupsze jeszcze znacie?” 
– „Człowiek”. – „A, już to nadto!” – „Nie nadto, lecz mało,
Gdyby się razem głupstwo człowiecze zebrało, 
Poszedłby w rodzaj muszlów albo wśród ślimaki.
Słuchaj tylko cierpliwie: któryż zwierz jest taki,
Iżby wiedząc, co czynić, nie czynił, co trzeba?

1 zbyteczny – tu: zbyt 
obfity
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Zwierzom instynkt, nam, ludziom, rozum dały nieba,
Przecież patrząc, co czyniem my, rozumem dumni,
Zda się, że ludzie głupi, zwierzęta rozumni.
Sroży się lew nad sarną, więc nagany godny,
Ale dlaczego sroży? Dlatego, że głodny.
Skoro głód uspokoił, rzuca polowanie;
Wilk żarłoczny, lis zdradny ustawne czuwanie
Jeżeli czynią, muszą – tym sposobem żyją. 
Zgoła weź ptaka, rybę, zwierzęcia lub żmiją,
Każde ma swoją miarę i według niej działa,
Jeśli im przymiot zdatny natura przydała,
Idą do tego celu, do którego zmierza,
Zgoła czym są z potrzeby, są z natury zwierza.
[…]
Człowiek, wybór natury, świata prawodawca.
Człowiek, praw stanowiciel, a przestępstwa sprawca,
Sam łamie obowiązki, co wznawia i kleci.
Któraż lwica jęczała na niewdzięczne dzieci?
Któryż żubr żubra zdradził? W przychylnej postaci1

Zmówiliż się na wilka wilcy koligaci?
[…]
Nasz to tylko przywilej, więc bądźmy nim dumni.
Zwierzęta złe i głupie, my dobrzy, rozumni.
O, gdyby mogły mówić, tak jak myśleć mogą,
Wstydem, hańbą okryci, sromotą2 i trwogą,
Cóż byśmy usłyszeli? Wzgardę i nauki.
[…]
Nie na to tyle darów natura nam dała.
Duma w próżnych zapędach nieczuła, zuchwała,
Kryje błąd pod postacią, którą jej dajemy;
Na cóż przymiot czułości, jeśli nie czujemy?
Na co światło rozumu, jeśli ciemność miła?
Czyż się dzielność natury w darach wysiliła?
Nie bluźńmy, zbyt zuchwali, tego, co ją nadał.
Nasz występek przymioty szacowne postradał.
Ten sięgnął ku bydlętom. Nie bajką wiek złoty3. 
Był on, będzie, jest może, gdzie siedlisko cnoty.

1.  Satyra Człowiek i zwierz ma formę 
rozmowy. Zapisz temat tej rozmowy 
i sformułuj problem, jaki został w niej 
poruszony. Ustal na podstawie tekstu, 
co można powiedzieć o uczestnikach 
dialogu.

2.  Powiedz, w jakim celu jeden z rozmówców odwołuje się w swojej wypowiedzi do świata zwierząt. 

3.  Wskaż pytania, które mają charakter retoryczny (w razie potrzeby skorzystaj z objaśnienia terminu 
pytanie retoryczne zamieszczonego w I tomie podręcznika, s. 33). Jakie argumenty zostały dzięki nim 
zasygnalizowane?

1 w przychylnej postaci – 
przy zachowaniu pozorów 
przychylności
2 sromota – wstyd, hańba, 
niesława
3 wiek złoty – w mitologii 
grecko-rzymskiej pierwszy 
wiek istnienia ludzkości, 
epoka powszechnego 
szczęścia, gdy świat nie 
był jeszcze skażony złem

Satyra to utwór wyrażający krytyczny stosunek autora do 
rzeczywistości. Ośmiesza i piętnuje przedstawione zjawiska, wady 
ludzkie, stosunki społeczne. W tym celu wykorzystuje przerysowanie, 
wyolbrzymienie, ironię.
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4.  Sformułuj zarzuty postawione ludziom w satyrze Człowiek i zwierz. Które z nich, według ciebie, stra-
ciły swoje znaczenie, a które pozostały aktualne?

5.  Zacytuj wersy, w których autor posłużył się ironią. Wskaż i nazwij inne środki językowe, za pomo-
cą których nadawca chce wpłynąć na odbiorcę i przekonać go do swojego stanowiska. Które z tych 
środków uważasz za najbardziej skuteczne?

6.  Jeden z rozmówców zastanawia się, co zwierzęta powiedziałyby ludziom, gdyby miały taką moż-
liwość. Potraktuj wers „Cóż byśmy usłyszeli? Wzgardę i nauki” jako inspirację i sformułuj wypo-
wiedź, w której w imieniu zwierząt przedstawisz ludziom opinię o nich i wskażesz im, jak należy 
postępować. Użyj środków językowych, dzięki którym wpłyniesz na odbiorców i przekonasz ich  
do swoich racji. 

Monachomachia

Pieśń pierwsza (fragment)

Nie wszystko złoto, co się świeci z góry,
Ani ten śmiały, co się zwierzchnie1 sroży,
Zewnętrzna postać nie czyni natury,
Serce, nie odzież, ośmiela lub trwoży2.
Dzierżały miejsca szyszaków kaptury3 –
Nieraz rycerzem bywał sługa boży.
Wkrada się zjadłość4 i w kąty spokojne;
Taką ja śpiewać przedsięwziąłem wojnę.

Wojnę domową śpiewam więc i głoszę,
Wojnę okrutną bez broni i miecza,
Rycerzów bosych i nagich po trosze5,
Same ich tylko męstwo ubezpiecza:
Wojnę mnichowską… Nie śmiejcie się, proszę,
Godna litości ułomność człowiecza.
Śmiejcie się wreszcie, mimo wasze śmiéchy
Przecież opowiem, co robiły mnichy.

W mieście, którego nazwiska nie powiem, 
Nic to albowiem do rzeczy nie przyda;
W mieście, ponieważ zbiór pustek tak zowiem,
W godnym siedlisku i chłopa, i Żyda; 
W mieście – gród, ziemstwo trzymało albowiem
Stare zamczysko, pustoty ohyda6 –
Było trzy karczmy, bram cztery ułomki,
Klasztorów dziewięć i gdzieniegdzie domki.

W tej zawołanej7 ziemiańskiej stolicy
Wielebne głupstwo od wieków mieszkało;
Pod starożytnej chronieniem świątnicy
Prawych czcicielów swoich utuczało. 
Zbiegał się wierny lud; a w okolicy
wszystko odgłosem uwielbienia brzmiało.

1 zwierzchnie – 
zewnętrznie, na zewnątrz 
2 ośmiela lub trwoży 
– czyni śmiałym lub 
trwożliwym  
3 dzierżały miejsca 
szyszaków kaptury – 
mnisi zajmowali miejsce 
noszących szyszaki, czyli 
rycerzy; kaptury – tu: 
przenośne określenie 
mnichów; szyszak – rodzaj 
hełmu używanego m.in. 
przez polską husarię, tu: 
metaforyczne określenie 
rycerzy 
4 zjadłość – zajadłość, 
złość 
5 Zgodnie z regułą 
niektórych zgromadzeń 
zakonnych, np. 
bernardynów czy 
karmelitów, mnisi musieli 
chodzić w obuwiu na gołe 
stopy bez względu na 
porę roku.  
6 Stary, rozpadający się 
zamek był siedzibą grodu 
i ziemstwa, czyli władz 
terytorialnych. 
7 zawołana – sławna, 
głośna 
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W spokojne, wypełnione przyjemnościami życie mnichów wdziera się Jędza Niezgody. Wywołuje ona konflikt między 
dominikanami a karmelitami. Spór ma być rozstrzygnięty przez dysputę teologiczną. Dominikanie: ojciec Gaudenty i ojciec Hiacynt 
udają się z poselstwem do zakonu karmelitów.

Pieśń druga (fragmenty)

Najprzód Gaudenty pozdrowiwszy żwawo,
„Ojcowie – rzecze – czas pokazać światu,
Kto ma z nas lepsze do nauki prawo,
Czyjego dzieła zdatniejsze warsztatu8.
Jeśli się książek nudzicie zabawą,
Jeśliście szkole nie dali rozbratu9, 
Nam na zwycięstwo, a wam za pokutę
Plac wyznaczamy – prosim na dysputę”.

[…]

„Przyjmujem chętnie uczone wyzwanie,
Stawim się w miejscu, które mianujecie10.
Jeszcze nam siły na tę wojnę stanie,
Jeszcze broń dobra, której spróbujecie:
Hardym w przegranej będzie ukaranie,
Będzie pokuta, kiedy tego chcecie.
Nie zna zazdrości, kto przestał na swoim;
Pochlebstw nie chcemy, a gróźb się nie boim”.  

W zakonie karmelitów trwa dyskusja, w jaki sposób pokonać przeciwników. 

Pieśń trzecia (fragment)

Ojciec Gerwazy od Zielonych Świątek
Taki radzenia uczynił początek: 

„Nie dość, ojcowie, najeść się i napić,
Trzeba tu więcej coś jeszcze dokazać.
Kto wie? w dyspucie możem się poszkapić11.
Ja radzę, żeby tę niezgodę zmazać,
Trzeba się wcześnie a dobrze pokwapić.
Niech z nami piją – a wtenczas ukazać 
Potrafim światu, o ich własnej szkodzie,
Co może dzielność w największej przygodzie12”.

„Daj pokój, bracie – rzekł ojciec Hilary – 
Nie zaczepiajmy rycerzów zbyt sławnych,
Wierz doświadczeniu, wierz, co mówi stary:
Widziałem nieraz w tej pracy zabawnych13,
Zbyt to są mocne kuflowe filary,
Nie zdołasz wzruszyć gmachów starodawnych.
Znam ja ich dobrze, zna ojciec Antoni:
Pijem my dobrze, ale lepiej oni” 

Konflikt między zakonnikami przeradza się w zaciekłą bitwę. 

8 czyjego dzieła 
zdatniejsze warsztatu 
– dzieła pochodzące 
z czyjego warsztatu są 
lepsze  
9 dać rozbrat – dziś: wziąć 
rozbrat, czyli rozdzielić się 
10 mianować – tu: 
wskazać 
11 poszkapić – powiedzieć 
głupstwo, pomylić się 
12 przygoda – tu: 
nieszczęście, cios, klęska  
13 zabawny – tu: zajęty, 
zatrudniony

p  Radek Pituch, figury do Monachomachii  
Ignacego Krasickiego (ok. 2004)
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Pieśń piąta (fragmenty)

I śmiech niekiedy może być nauką,
Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa,
I żart, dowcipną przyprawiony sztuką,
Zbawienny, kiedy szczypie, a nie kąsa;
I krytyk zda się14, kiedy nie z przynuką15,
Bez żółci łaje, przystojnie16 się dąsa. 
Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych,
Śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych.

Wpada Hijacynt, nowa postać rzeczy!
Miejsce dysputy zastał placem wojny:
Jeden drugiego rani i kaleczy,
Wziął w łeb17 od razu nasz rycerz spokojny.
Widzi, że skromność już nie ubezpieczy,
Więc dzielny w męstwie, w oddawaniu hojny,
Jak się zawinął i z boku, i z góry,
Za jednym razem urwał dwa kaptury.

Lecą sandały i trepki, i pasy,
Wrzawa powszechna przeraża i głuszy.
Zdrętwiał Hijacynt na takie hałasy,
Chciałby uniknąć bitwy z całej duszy,
Więc przeklinając nieszczęśliwe czasy
Resztę kaptura nasadził na uszy. 
Już się wymykał – wtem – kuflem od wina
Legł z sławnej ręki ojca Zefiryna.
Bitwa kończy się, gdy mnisi znajdują potężny, pięknie zdobiony puchar, z którego wypijają wino na znak zgody.

Pieśń szósta (fragmenty)

A gdy się puchar coraz zbliżać raczył,
Krzyknęli: „Zgoda!” – I wojny siedlisko
W punkcie dzban miejscem pokoju oznaczył. […]

Za czyje zdrowie pili w takiej porze?
Nie wiem, lecz gdybym znajdował się z nimi,
Piłbym za twoje, szacowny przeorze18.
Za twoje, który czyny chwalebnymi
Jesteś i mistrzem, i ojcem w klasztorze
I dajesz poznać przykłady twoimi,
Jak umysł prawy zdrożności unika.
Cnota, nie odzież, czyni zakonnika.

Czytaj i pozwól, niech czytają twoi,
Niech się z nich każdy niewinnie rozśmieje.
Żaden nagany sobie nie przyswoi,
Nikt się nie zgorszy, mam pewną nadzieję.
Prawdziwa cnota krytyk się nie boi,
Niechaj występek jęczy i boleje.

14 zda się – przyda się 
15 przynuka – przymus, 
natarczywość 
16 przystojnie – tu: 
niezłośliwie  
17 wziął w łeb – dzisiaj 
dosadnie powiedziałoby 
się: dostał w łeb  
18 przeor – przełożony 
prowincji zakonnej, czyli 
jednostki administracyjnej 
obejmującej kilka 
klasztorów

p  Antoni Uniechowski, ilustracja do Monachomachii 
Ignacego Krasickiego (1953)
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1.  Co może zaskakiwać, a co – bawić czytel-
nika Monachomachii? Jaką funkcję pełni 
w tym tekście humor? Wskaż i skomentuj 
fragmenty, w których narrator wypowia-
da się wprost na temat roli śmiechu. 

2.  Tytuł Monachomachia oznacza „wojnę 
mnichów”. Uporządkuj informacje doty-
czące świata przedstawionego. Powiedz, 
kto, z kim, gdzie, o co i z jakiego powo-
du toczy twojnę. Odtwórz w punktach 
przebieg wydarzeń, o których jest mowa w przytoczonych fragmentach utworu. 

3.  Scharakteryzuj bohaterów biorących udział w wydarzeniach. Weź pod uwagę ich wypowiedzi i dzia-
łania. Jakie odczucia czytelnika wywołuje sposób przedstawienia postaci w utworze? 

4.  Wskaż wersy, w których ujawnia się narrator. Jak myślisz, dlaczego zaznacza swoją obecność? Jaki 
jest jego stosunek do prezentowanego świata?

5.  Zacytuj wersy, które według ciebie mają charakter podniosły, patetyczny. Jakie środki językowe są 
tutaj źródłem patosu? Jaką funkcję pełni on w utworze Krasickiego?

6.  Przytocz wypowiedzi narratora mające charakter sentencji. Czego one dotyczą? Jaką rolę odgrywają 
w tekście? Którą z tych sentencji i z jakiego powodu należałoby, według ciebie, uznać za szczególnie 
ważną?

jak interpretują inni

Wyraz poglądów ludzi oświecenia
Ignacy Krasicki należał do grona intelektualistów 
skupionych wokół dworu króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Byli oni zwolennikami fi lozofi i oraz 
ideałów epoki oświecenia. Stawiali przed sobą 
także cele polityczne: unowocześnienia kraju, zbu-
dowania instytucji sprawnego państwa. Literaturze 
przypisywali ważną rolę w kształtowaniu poglądów 
i postaw, w przekonywaniu obywateli (a więc szlachty, 
która w ówczesnej Rzeczypospolitej stanowiła klasę 
rządzącą) do programu reform. 
Odczytywane w tym kontekście utwory Krasickiego 
można postrzegać jako wyraz przekonań jego śro-
dowiska. Krytyka złych obyczajów (piętnowanych 
zwłaszcza w satyrach), ośmieszanie zacofania, ciem-
noty, zabobonów, ukazywanie ludzkich wad, słabości 
i niegodziwych zachowań – wszystko to miało służyć 
przekonaniu czytelników do zmiany sposobu myślenia, 
a w konsekwencji – sposobu życia. Funkcja dydak-
tyczna tekstów Krasickiego wydaje się wyraźna, choć 
nie zawsze ujawnia się ona bezpośrednio.

Przykładem utworu o nieujawniają-
cym się wprost zamyśle dydaktycz-
nym jest Monachomachia. Opubli-
kowana anonimowo w 1778 r., została odebrana jed-
noznacznie – jako atak na duchowieństwo, zwłaszcza 
na zakony. Prawdziwy skandal wybuchł, gdy wyszło 
na jaw, że autorem dzieła jest książę biskup warmiński. 
Autor, by uspokoić wzburzonych czytelników, w 1780 r. 
napisał Antymonachomachię – poemat, w którym 
jakoby zaprzeczył wymowie utworu sprzed dwóch lat. 
W istocie jednak kolejne dzieło przedstawiające środo-
wisko zakonne nie tylko nie unieważniało dawnej kryty-
ki, ale jeszcze ją wzmacniało. W obu poematach autor 
posłużył się ironią i parodią, środkami pozwalającymi 
na wyrażenie wieloznaczności i na grę z czytelnikiem; 
dzięki nim lektura utworu może prowadzić do różnych 
wniosków, zależnie od przyjętego punktu widzenia.

Atak na duchowieństwo
Sytuacja, w jakiej ukazała się Monachomachia, 
sprzyjała odczytywaniu tego utworu jako ataku na 

Poemat heroikomiczny to gatunek poezji epickiej 
będący parodią poematu heroicznego, czyli eposu, 
którego najważniejszymi przykładami są Iliada i Odyseja 
Homera. Efekt komizmu w poemacie heroikomicznym 
jest osiągany dzięki wykorzystaniu kontrastu między 
patetycznym stylem narracji a błahą tematyką. Takie 
środki, jak ironia czy wyolbrzymienie służą – podobnie 
jak w satyrze – skrytykowaniu i ośmieszeniu postaw oraz 
zachowań bohaterów, przez co stają się oni antywzorem 
dla czytelnika.
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duchowieństwo. Narastało wówczas napięcie między 
zwolennikami nowych prądów umysłowych i reform 
a obrońcami tradycji. Ci pierwsi utożsamiali zakony 
z dewocją i powierzchowną religijnością ocierającą 
się o zabobon, oskarżali je o manipulowanie emocja-
mi wiernych. Takie opinie formułowane były nie tylko 
przez ludzi niechętnych religii, myśl oświeceniowa 
znajdowała bowiem zwolenników także w Kościele 
– w Polsce propagowali ją głównie duchowni. Atak 
Krasickiego był zatem skierowany nie tyle w stronę 
religii, ile pewnego sposobu jej praktykowania, silnie 
związanego z tradycją sarmacką. W postępowych 
kręgach dworu królewskiego sarmatyzm utożsamia-
ny był z zacofaniem i ciemnotą. Skandal związany 
z poematem Krasickiego dosyć szybko ucichł, jednak 
odbiór Monachomachii jako utworu antykościelnego, 
antyklerykalnego oraz antysarmackiego przetrwał.

Natura człowieka
Monachomachię można też interpretować bar-
dziej uniwersalnie – wówczas dostrzeże się w niej 
atak na głupotę, pychę i zło tkwiące w ludziach. 
Mnisi habit, przez to że jest znakiem szczególne-
go powołania do świętości, tylko wyostrza nega-
tywne cechy natury człowieka. Autor poematu 
pokazuje, że nikt, nawet „przewielebny”, nie jest 
wolny od ludzkich słabości, wprost przeciwnie 
– czasem ulega im jeszcze łatwiej niż inni. Ironia 
łączy się w Monachomachii z humorem, który 
łagodzi nieco wymowę dzieła; w swoim najgłęb-
szym przesłaniu pozostaje ono jednak bardzo 
gorzkie, nie tylko dla duchownych.

Zabawa literacka
Monachomachia to także przykład literackiej za-
bawy, parodia eposu, w której to, co wznios- 
łe, patetyczne i poważne, zostaje ukazane jako 
śmieszne, niskie, banalne. W takim ujęciu poemat 
jest swoistą grą z czytelnikiem, w której wyko-
rzystywane są nawet najbardziej absurdalne po-
mysły (na przykład sposób, w jaki walczą mnisi). 
Ich związek z rzeczywistością jest dosyć słaby, 
najistotniejsze stają się odniesienia wewnątrzlite-
rackie i po prostu śmiech. 

Świat w krzywym zwierciadle
Elementy zabawy i śmiechu pojawiają się także 
w satyrach, chociaż w nich służą przede wszyst-

p   Strona tytułowa pierwszego wydania Monachomachii 
Ignacego Krasickiego   Andrzej Pągowski, plakat do przedstawienia Monachomachia  

(reż. Jerzy Zoń, Teatr im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze, 1990)
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kim funkcji dydaktycznej. Krytyka w satyrach jest 
zazwyczaj bezimienna – piętnowane są nie konkretne 
osoby, lecz ludzkie błędy, wady, zasady ustrojowe, 
struktury społeczne czy zjawiska obyczajowe (Krasicki 
w utworze Do króla napisał, iż satyra: „względów się 
wyrzeka, / Wielbi urząd, czci króla, lecz sądzi czło-
wieka”). Utwory należące do tego gatunku ukazują 
świat w krzywym zwierciadle, a więc wyolbrzymiają to, 
co w nim złe i niedoskonałe. Krasicki jak lekarz bada 
społeczne schorzenia, skupia się na tym, co słabe 
i ułomne, ale zarazem, zupełnie nie jak lekarz, słabo-
ścią się bawi i znajduje w niej źródło humoru. W satyrze 
Do króla posługuje się ironią, by ośmieszyć głupotę 
i przewrotność przeciwników politycznych, w Pijań-
stwie – obłudę nadużywających alkoholu (deklarują oni 
potępienie dla zgubnych skutków pijaństwa, tymcza-
sem sami chętnie mu się oddają), w Żonie modnej – 
chciwość i naiwność męża oraz próżność i chorobliwy 
snobizm żony. Te utwory trafnie odzwierciedlają nega-
tywne cechy umysłowości i obyczajowości ludzi końca 
XVIII w., mówią jednak również o przywarach, które są 
charakterystyczne dla natury człowieka w ogóle. 

Człowiek i zwierz, choć wyróżnia się spośród pozo-
stałych satyr Krasickiego filozoficznym uogólnieniem, 
w istocie stanowi ich dopełnienie. Zestawienie świata 
ludzi ze światem zwierząt pozwala pokazać, że czło-
wiek – jakkolwiek obdarzony rozumem – nie czyni z nie-
go użytku i wcale nie jest lepszy od istot kierujących się 
tylko instyktem, ale wręcz przeciwnie – bywa głupi i zły.
Takie postrzeganie człowieka charakterystyczne jest 
również dla bajek Krasickiego. Pod postaciami zwie-
rząt ukazane w nich zostały ludzkie przywary. Autor 
przedstawia sytuacje, w których ujawniają się pycha, 
przebiegłość, obłuda, okrucieństwo, głupota, naiw-
ność, chciwość.

Sceptycyzm Krasickiego
Utwory Krasickiego przepełnione są goryczą. Co praw-
da można z nich wyczytać charakterystyczną dla ludzi 
oświecenia nadzieję, że racjonalne argumenty są 
w stanie przekonać czytelników i wpłynąć na ich posta-
wy, ale dominuje w nich sceptycyzm wobec przeświad-
czenia, że człowiek jest z natury dobry, oraz brak wiary 
w możliwość poprawienia jego wad. 

p   William Hogarth, Modne małżeństwo: II Tête à Tête (ok. 1743), National Gallery, Londyn. William Hogarth (1697–1764) – malarz angielski 
epoki oświecenia, który w swoich dziełach, podobnie jak Krasicki w literaturze, przedstawiał satyryczny obraz społeczeństwa.
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szkoła interpretacji

KroK czWarTy

Poważna, dogłębna interpretacja musi zostać poprzedzona wnikliwą analizą dzieła. Również wartościowanie 
może i powinno być poddane racjonalnemu wyjaśnieniu, które należy poprzeć argumentami wynikającymi 
z analizy.

• Analiza jest niezbędnym etapem kompetentnej lektury sięgającej do głębokich znaczeń utworu. W trakcie 
takiej lektury szukamy odpowiedzi na pytania, co i jak zostało przedstawione w dziele.

• Czytanie warto rozpocząć od rozpoznania tematu dzieła, ponieważ przeważnie warunkuje on 
prezentowane treści oraz sposób ich wyrażania.

• Analizie podlega wiele elementów, takich jak: kreacja bohaterów, sposób ukazania wydarzeń, miejsca 
i czasu, funkcjonowanie motywów, nawiązania do innych utworów. Uwaga czytelnika może skupiać się na 
postawach czy zachowaniach bohaterów, stereotypach, założeniach filozoficznych lub światopoglądowych 
czy na przesłaniu utworu – ukrytym lub wyrażonym wprost.

• Analiza zmierza także do odpowiedzi na pytanie, za pomocą jakich środków językowych 
i kompozycyjnych wyrażone zostały określone treści. Analizujemy elementy świata przedstawionego 
oraz metody ich uporządkowania, dzięki czemu odkrywamy wzajemne zależności między treścią dzieła 
(tym, co zostało wyrażone) i jego formą (sposobem wyrażenia). 

• Zastanawiamy się zatem, jakimi środkami artystycznymi posłużył się twórca, żeby osiągnąć efekt, który 
budzi w nas takie, a nie inne emocje. Zwracamy uwagę na budowę wiersza, jego rytm, metafory; na 
język powieści, sposób prowadzenia narracji, kompozycję. W dziele malarskim dostrzegamy grę kolorów, 
rysunek, rolę światła; w filmie – montaż, ruch kamery, kostiumy, grę aktorów; w muzyce – melodię czy 
kontrasty rytmiczne. W formie dzieła zawiera się jego wartość estetyczna, przy czym niekiedy bywa 
to wartość na pozór negatywna, np. brzydota, brutalność, okrucieństwo. Paradoksalnie także takie 
rozwiązania artystyczne mogą stanowić źródło głębokich przeżyć estetycznych.

• analiza prowadzi do interpretacji. Poszczególne elementy budowy dzieła wpływają na jego znaczenie. 
Na przykład wiersz, w którym budowa zdania jest zgodna z budową wersu (nie ma w nim przerzutni), 
może wyrażać harmonię i spokój. Natomiast nagromadzenie zdań wykrzyknikowych czy wyeksponowanie 
przerzutni może wskazywać na emocjonalny, gwałtowny charakter wypowiedzi.

• To, co staje się przedmiotem analizy, wynika z samego dzieła, jego tematu i formy, zależy jednak także od 
decyzji czytelnika, który zwraca uwagę na jedne elementy tekstu, a inne (świadomie lub nieświadomie) – 
pomija. Ważne jest, żeby nauczyć się tak czytać dzieło, by umieć dostrzec w nim możliwie dużo różnych 
elementów, zwłaszcza tych najistotniejszych dla jego wymowy. Analiza zawsze powinna zmierzać do 
określenia funkcji poszczególnych składników utworu, czyli odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenia 
niesie każdy z nich. Wnioski płynące z tak poprowadzonej analizy budują interpretację dzieła.

	Przeprowadź możliwie pełną i wnikliwą analizę wybranej bajki Ignacego Krasickiego, uwzględniającą różne 
elementy utworu. Co stanowi o mistrzostwie tej bajki? Przyjrzyj się dokładnie jej budowie, wersyfikacji, ryt-
mowi, rymom, doborowi słownictwa. Jak wpływają one na wymowę utworu? Co wynika z takiego ukształ-
towania wypowiedzi? Jakie motywy występują w wybranej bajce? Przeanalizuj założenia światopoglądowe 
utworu. Jakie stereotypy w nim występują? Omów ich funkcję w tekście. Jakie przesłanie płynie z utworu? 
Zwróć uwagę na to, co zostało wyrażone wprost, i na znaczenia, do których można dojść dopiero drogą wnik- 
liwej analizy. Porównaj swoje odczytanie bajki przed przeprowadzeniem analizy i po jej dokonaniu. Co no-
wego odkrywasz w tym utworze? Co się zmienia w odbiorze tekstu, gdy lektura staje się mniej spontaniczna, 
a bardziej kompetentna?
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to trzeba wieDzieć

Ostatnie dziesięciolecia niepodległej 
rzeczypospolitej
W XVIII w. Rzeczpospolita przeżywała poważny kryzys. 
Od początku stulecia jej suwerenność była ograniczo-
na, gdyż na wewnętrzne decyzje polityczne w Polsce 
wpływali carowie rosyjscy. Nadużywanie zasady 
liberum veto doprowadziło do paraliżu pracy sejmu, 
a w konsekwencji do niewydolności państwa. 
Już w pierwszej połowie wieku intelektualiści zainspi-
rowani ideami oświeceniowymi formułowali programy 
naprawy państwa. Na większą skalę działania reforma-
torskie zostały podjęte dopiero po wstąpieniu na tron 
Stanisława Augusta Poniatowskiego (panował w latach 
1764–1795). Inicjatywy obozu zwolenników reform 
odrzucała jednak duża część szlachty. Fakt, że króla 
wybrano dzięki poparciu carycy Katarzyny II, spo-

wodował negatywne nastawienie do 
niego samego i jego rządów. Ponadto 
działania reformatorów godziły w war-
tości sarmackie, do których szlachta była przywiązana. 

Doba stanisławowska
O ile pod względem politycznym XVIII w. był dla 
Polaków pasmem kolejnych kryzysów i katastrof 
  rozbiory Polski s. 48 , o tyle w dziedzinie kultury, na-
uki i edukacji druga połowa stulecia przyniosła wiele 
osiągnięć. Już w 1740 r., ksiądz Stanisław Konarski 
z zakonu pijarów założył nowoczesną szkołę colle-
gium Nobilium, która kształciła w duchu oświecenia. 
Stanisław August niedługo po objęciu tronu, w roku 
1765, powołał do życia Szkołę Rycerską przeznaczo-
ną dla przyszłych ofi cerów. Jej program nauczania 
zakładał kształtowanie osobowości uczniów wedle 
ideałów epoki. Radykalna zmiana w szkolnictwie za-
szła w 1773 r., gdy papież rozwiązał zakon jezuitów. 
Ponieważ zakon ten prowadził większość szkół w Pol-
sce, sejm postanowił je przejąć na własność skarbu 
państwa. Powołano Komisję Edukacji Narodowej, 
w której opracowano nowe podręczniki i skodyfi kowa-
no zasady polskiej ortografi i. Pod nadzorem Komisji 
przeprowadzono reformę szkolnictwa podstawowego 
i średniego, a także dwóch polskich uniwersytetów 
(w Krakowie i Wilnie). Dzięki tym działaniom wyraźnie 
wzrósł poziom wykształcenia, rozwinęła się nauka, 
ustalony został wzorzec języka polskiego.

p   Marcello Bacciarelli [bacziarelli], Stanisław August 
Poniatowski w stroju koronacyjnym (1764), Zamek 
Królewski, Warszawa

p   Zygmunt Vogel, Pałac Kadetów, dawniej Kazimierzowski (1785), 
Muzeum Narodowe, Warszawa. W latach 1765–1794 budynek był 
siedzibą korpusu kadetów Szkoły Rycerskiej.
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Kultura w czasach stanisławowskich
Król Stanisław August Poniatowski był również mece-
nasem sztuk. Sprowadził do Polski wybitnych mala-
rzy, rzeźbiarzy, architektów. Za jego panowania wiele 
obiektów w Warszawie zbudowano lub przebudowano 
w stylu klasycystycznym. 
Król gromadził wokół siebie ludzi literatury i sztu-
ki, organizował tzw. obiady czwartkowe, podczas 
których prezentowano najnowsze utwory literackie, 
dyskutowano o najświeższych prądach artystycznych, 
naukowych i filozoficznych, a także o polityce. Stałym 
bywalcem obiadów czwartkowych był m.in. biskup 
Ignacy Krasicki. Magnaci naśladowali mecenat króla, 
np. rodzina Czartoryskich stworzyła silny ośrodek kul-
tury w Puławach.

Teatr Narodowy
W propagowaniu idei oświeceniowych i programu re-
form ważną rolę odgrywał teatr. Z inicjatywy Stanisława 
Augusta Poniatowskiego w 1765 r. w Warszawie został 
założony teatr zwany narodowym, gdyż grał w nim ze-
spół złożony z polskich aktorów (do tej pory powszechną 
praktyką było zapraszanie zespołów cudzoziemskich, 
zwłaszcza włoskich czy francuskich), a w jego reper-
tuarze znajdowały się sztuki polskich dramatopisarzy. 
W wielu spośród granych tam spektakli pojawiały się mo-
tywy związane z aktualnymi wydarzeniami politycznymi. 
Najważniejszą postacią dla rozwoju Teatru Narodowego 
był Wojciech Bogusławski (1757–1829), jego wieloletni 
dyrektor, a także aktor i dramatopisarz, autor opery ko-
micznej Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale.

Klasycyzm
Stylem dominującym w epoce oświecenia był klasy-
cyzm. Według jego założeń, miarą wartości dzieła 
sztuki była zgodność z zasadami estetycznymi, które 

najczęściej miały źródło we wzorcach antycznych. 
U podstaw kanonu klasycystycznego leżały następują-
ce zasady:
• naśladowanie rzeczywistości (antyczna zasada 

mimesis),
• prawdopodobieństwo (zgodne z racjonalnym po-

rządkiem),
• stosowność (antyczna zasada decorum), która 

jednak mogła być łamana, jeśli stawała się przed-
miotem gry usankcjonowanej tradycją – przykła-
dem jest poemat heroikomiczny.

Kreacja świata w dziełach klasycystycznych podpo-
rządkowana była regułom ładu, harmonii, porządku 
i symetrii. Także język utworu literackiego miały ce-
chować jasność, precyzja i rzeczowość. Te założenia 
estetyczne wiązały się z poglądami filozoficznymi 
oświecenia: racjonalizmem i empiryzmem. 

racjonalizm i empiryzm
racjonalizm opierał się na zaufaniu do rozumu i jego 
zdolności pojmowania oraz porządkowania świata.  
Zakładał, że do prawdy można dotrzeć na drodze inte-

p   Zygmunt Vogel, Teatr Narodowy na placu Krasińskich (1785)

p   Sala Wielka (Balowa) w Zamku Królewskim w Warszawie (1781), 
zrealizowana według projektu Dominika Merliniego. Za panowania 
Stanisława Augusta Poniatowskiego przebudowano wnętrza 
Zamku Królewskiego w stylu zwanym klasycyzmem 
stanisławowskim, który łączył cechy stylu klasycystycznego 
z inspiracjami sztuką barokową.
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lektualnej refleksji i dedukcji, czyli wyciągania  
wniosków na podstawie logicznych przesłanek.  
Empiryzm odwoływał się do zmysłów. Wedle jego 
założeń, poznanie ma charakter indukcyjny,  

tzn. człowiek za pomocą zmysłów zbiera informacje 
z otaczającego go świata, łączy je, a następnie wy-
prowadza wnioski i w ten sposób odkrywa prawa rzą-
dzące zjawiskami.

to warto wieDzieć

Sentymentalizm
W późnej fazie epoki oświecenia za przeciwwagę dla 
rozumu i poznania racjonalnego uznano uczucie. Od-
kryto bowiem, że związki między człowiekiem i otacza-
jącym go światem obejmują także sferę emocji, wymy-
kającą się rozumowemu, a także zmysłowemu pozna-
niu. Ten aspekt rzeczywistości zwracał uwagę twórców 
reprezentujących nurt zwany sentymentalizmem. 
Interesowała ich wrażliwość emocjonalna człowieka, 
jego subiektywne przeżycia zrodzone w relacjach mię-
dzyludzkich i w kontakcie z naturą. 

Jean-Jacques rousseau
Filozoficzne podstawy sentymentalizmu stworzył fran-
cuski myśliciel i pisarz Jean-Jacques rousseau [żã 
żak ruso] (1712–1778). Głosił on ideę powrotu do na-
tury, uważał ją bowiem za najdoskonalszy, pierwotny 
stan ludzkiego istnienia. To, co dobre w człowieku,  

wynika, zdaniem 
myśliciela, właśnie 
z natury. Rousseau 
zdecydowanie przeciwstawiał się 
zdobyczom cywilizacji, kwestionował 
ich wartość – twierdził, że cywilizacja 
stanowi źródło zepsucia. Ponieważ za 
naturalne w człowieku uznawał tylko 
uczucia, uważał, że należy dążyć do 
ich nieskrępowanego, swobodnego 
rozwoju. Dzięki temu jednostka może 
osiągnąć wolność i niezależność. Prze-
ciwstawienie natu- 
ry i cywilizacji wielokrotnie powraca 
jako motyw literacki także w dziełach 
późniejszych epok. 

p   Jan Piotr Norblin, Towarzystwo na wycieczce nad jeziorem (ok. 1785), 
Muzeum Narodowe, Warszawa

Jean-Jacques François de Barbier [żã żak frãsua  de barbie],          
Filozof i Edukacja (1783), Bibliothèque Nationale, Paryż. Scena 
rozgrywająca się na wsi przedstawia Rousseau (po prawej stronie 
ryciny), który przewodniczy świętu dzieciństwa i młodości.
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iDziemy Do teatru

1.   Zwróć uwagę na rolę muzyki w znanym ci przedstawieniu teatralnym. W jakich 
momentach spektaklu się ona pojawia i czym jest motywowana jej obecność? 

2.  W jaki sposób muzyka wpływa na ruch sceniczny? Omów rolę śpiewu i tańca w przedstawieniu te-
atralnym.

3.  Jak muzyka wiąże się z akcją i oddziałuje na sposób jej prowadzenia w spektaklu?

4.  Jakie funkcje w spektaklu pełni cisza?

5.  Wysłuchaj menueta z opery Mozarta Don Giovanni. Przedstaw swoje wrażenia dotyczące tego utwo-
ru muzycznego. Co i dlaczego zwraca 
w nim twoją uwagę?

6.  Wyszukaj w dostępnych ci źródłach 
informacje dotyczące formy i historii 
menueta. Na ich podstawie przedstaw 
specyfi kę tego gatunku muzycznego.

7.  Zapoznaj się z fabułą Don Giovannie-
go (jeśli to możliwe, obejrzyj tę operę 
w całości – w teatrze lub na DVD). 
W którym momencie akcji i dlaczego 
wprowadzony został menuet? 

opera jest formą teatralną, w której muzyka odgrywa 
decydującą rolę. Narodziła się ona we Włoszech w wieku XVII. 
U źródeł powstania opery leżało przekonanie humanistów, że 
w doskonałym, wzorcowym spektaklu teatralnym w starożytnej 
Grecji aktorzy nie tyle wypowiadali swoje kwestie, ile je śpiewali 
(co nie było do końca ścisłe, bo w antycznym teatrze raczej 
uprawiano melorecytację niż śpiew). Opera od początku była 
zdominowana przez muzykę, a podstawowym środkiem wyrazu 
uczyniła śpiew. Doskonałość opera osiągnęła w XVIII w. 
w twórczości Wolfganga Amadeusza Mozarta, zwłaszcza 
w jego arcydziełach, takich jak: Wesele Figara, Don Giovanni, 
Czarodziejski fl et.

   Scena menueta ze spektaklu Don Giovanni w reżyserii Mariusza 
Trelińskiego (Teatr Wielki w Warszawie, premiera: grudzień 2002)
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Ryszard Horowitz, plakat do         
Don Giovanniego Wolfganga 
Amadeusza Mozarta w inscenizacji 
Mariusza Trelińskiego

Scena z przedstawienia Don Giovanni Wolfganga 
Amadeusza Mozarta w reżyserii Petera Mussbacha 
(Staatsoper, Berlin, premiera: grudzień 2007)   
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Rozum 
i MĄDROŚĆ

F ilozofów epoki oświecenia szczególnie zajmowała 
kwestia poznania świata. Pytali o to, co jest pewne, 

jakiej wiedzy możemy ufać, a także rozważali, jakie 
zdolności pomagają w przeniknięciu praw rządzących 
rzeczywistością. Wedle filozofów tego czasu człowiek 

posiada zdolność samodzielnego myślenia i poznawania 
świata. Musi tylko uwolnić rozum od ciążących nad 
nim przekonań, które narzuciły mu tradycja oraz 
dawne autorytety. Dzięki wyzwolonemu i oświeconemu 
rozumowi człowiek może wejść w fazę dojrzałości. 

 to już znasz

1.     Wyjaśnij znaczenia podanych związków frazeologicznych.

• skoczyć po rozum do głowy:  ......................................................  
• pozjadać wszystkie rozumy:  ........................................................
• nauczyć kogoś rozumu:  ................................................................
• mieć swój rozum:  ..........................................................................
• brać coś na rozum:  ........................................................................
• chłopski rozum:  .............................................................................

2.  Do podanych niżej czasowników dobierz rzeczowniki we właściwej formie, w razie potrzeby użyj 
przyimków. 

• myśleć: o domu; nad rozwiązaniem problemu
• zastanawiać się: ................................................................................................................
• rozważać:  ..........................................................................................................................
• deliberować:  .....................................................................................................................
• rozmyślać:  .........................................................................................................................
• namyślać się:  .....................................................................................................................

3.  Utwórz rodziny wyrazów od rzeczowników rozum, myśl. Wykorzystaj zgromadzone słownictwo 
i ułóż pytania, które dotyczą spraw dla ciebie ważnych. 

4.  Rozumowanie prowadzące do rozwiązania problemu jest procesem, na który składa się kilka etapów. 
Uporządkuj je we właściwej kolejności.

• sformułowanie wniosków • sformułowanie problemu • postawienie hipotezy  
dotyczącej rozwiązania problemu • dostrzeżenie problemu • sprawdzenie hipotez

5.  Przywołaj poglądy filozoficzne i utwory literackie, które można wiązać z pojęciami rozumu i mąd- 
rości. Powiedz, jak twórcy tych dzieł filozoficznych i literackich postrzegali rolę rozumu w życiu 
człowieka.
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Dialogi z tekstem, Dialogi tekstów

Kartezjusz
Rozprawa o metodzie (fragmenty)

Od dawna zauważyłem, że co się tyczy obyczajów, należy niekiedy iść za mniema-
niami, o których się wie, że są bardzo niepewne, tak jak gdyby były niewątpliwe, […] ale 
ponieważ […] pragnąłem poświęcić się jeno poszukiwaniu prawdy, sądziłem, iż trzeba 
mi począć sobie wręcz przeciwnie i odrzucić, jako bezwarunkowo fałszywe, wszystko to, 
w czym mógłbym powziąć najmniejszą wątpliwość, aby się przekonać, czy nie zostanie 
potem w moich przekonaniach coś, co by było zupełnie niewątpliwe. Tak z przyczyny, iż 
zmysły nasze zwodzą nas niekiedy, przyjąłem, że żadna rzecz nie jest taka, jak one nam 
przedstawiają. Ponieważ zaś istnieją ludzie, którzy się mylą w rozumowaniu nawet odno-
śnie najprostszych przedmiotów geometrii i wyciągają z nich mylne wnioski, pomyślawszy 
przy tym, iż ja jestem podległy błędom równie jak każdy inny, odrzuciłem jako błędne 
wszystkie racje, które wziąłem poprzednio za dowody. Wreszcie uważając, że wszystkie 
te same myśli, jakie mamy na jawie, mogą nam przychodzić wówczas, kiedy śpimy, zasię 
wówczas żadna z nich nie jest prawdziwa, postanowiłem założyć, iż wszystko, co kiedy-
kolwiek dotarło do mego umysłu, nie bardziej jest prawdziwe niźli złudzenia senne. Ale 
zaraz potem zwróciłem uwagę, iż podczas gdy upieram się przypuszczać, że wszystko jest 
fałszywe, koniecznym jest, abym ja, który to myślę, był czymś; i spostrzegłszy, iż ta praw-
da: m y ś l ę,  w i ę c  j e s t e m, jest tak mocna i pewna, że wszystkie najskrajniejsze przy-
puszczenia sceptyków niezdolne są jej obalić, osądziłem, iż mogę ją przyjąć bez skrupułu 
za pierwszą zasadę filozofii, której szukałem.

(Przełożył Tadeusz Boy-Żeleński)

1.  Przedstaw w punktach kolejne etapy rozumowania Kartezjusza. Jakie przyjął on założenie? 
Wskaż cel, który myśliciel postawił sobie w podjętych rozważaniach. 

2.  Dokonaj analizy poszczególnych argumentów filozofa. Na jakich przesłankach je opiera?

3.  Rozważ, jakie niewypowiedziane sądy dały początek myśli Kartezjusza wyrażonej w omawianym 
fragmencie Rozprawy o metodzie.

4.  Jak rozumiesz deklarację filozofa: „Myślę, więc jestem”? Dlaczego właśnie fakt myślenia Kartezjusz 
uważa za jedyny pewnik?

5.  Określ, jakie konsekwencje dotyczące poznania wynikają z tezy Kartezjusza „Myślę, więc jestem”. 

Immanuel Kant
Co to jest Oświecenie? (fragment)

O ś w i e c e n i e m  n a z y w a m y  w y j ś c i e  c z ł o w i e k a  z  n i e p e ł n o l e t -
n o ś c i ,  w  k t ó r ą  p o p a d ł  z  w ł a s n e j  w i n y .  Niepełnoletność to niezdolność 
człowieka do posługiwania się swym własnym rozumem, bez obcego kierownictwa. Z a -
w i n i o n ą  jest ta niepełnoletność wtedy, kiedy przyczyną jej jest nie brak rozumu, lecz 
decyzji i odwagi posługiwania się nim bez obcego kierownictwa. Sapere aude!1 Miej od-
wagę posługiwać się  s w y m  w ł a s n y m  rozumem – tak oto brzmi hasło Oświecenia. 

rené Descartes [rene 
dekart], znany jako 
Kartezjusz (1596–1650) 
– filozof i matematyk  
francuski, inicjator nurtu 
zwanego racjonalizmem, 
uznawany za ojca myśli 
nowożytnej. 

p  Frans Hals, René 
Descartes (ok. 1649), 
Luwr, Paryż
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Lenistwo i tchórzostwo to przyczyny, dla których tak wielka część ludzi, mimo wy-
zwolenia ich przez naturę z obcego kierownictwa […], pozostaje chętnie niepełnoletnimi 
przez całe swoje życie. Te same przyczyny sprawiają, że inni mogą tak łatwo narzucić 
się im jako opiekunowie. To bardzo wygodne być niepełnoletnim. Jeśli posiadam książkę, 
która zastępuje mi rozum, opiekuna duchownego, który zamiast mnie posiada sumienie, 
lekarza, który zamiast mnie ustala moją dietę itd., itd. – nie muszę sam o nic się troszczyć. 
Nie potrzebuję myśleć, jeśli tylko mogę za wszystko zapłacić; inni już zamiast mnie zajmą 
się tą kłopotliwą sprawą. […] 

Toteż każdemu pojedynczemu człowiekowi trudno jest wydobyć się z niepełnolet-
ności, która stała się prawie jego drugą naturą. Polubił ją nawet, tę swoją niepełnoletność, 
i nie jest rzeczywiście zdolny tak od razu zacząć posługiwać się swym własnym rozumem 
[…].

Do wejścia na drogę Oświecenia nie potrzeba niczego prócz wolności: i to wolności 
najnieszkodliwszej spośród wszystkiego, co nazwać można wolnością, mianowicie wolno-
ści czynienia wszechstronnego, p u b l i c z n e g o  użytku ze swego rozumu. […] Mówiąc 
o  publicznym użytku ze swego rozumu, mam na myśli taki jego użytek, jaki ktoś jako 
uczony czyni ze swego rozumu wobec całej publiczności  c z y t a j ą c e g o  ś w i a t a. […]

Człowiek może wprawdzie, jeśli chodzi o jego własną osobę, odsunąć, i to tylko na ja-
kiś czas, konieczność oświecenia się co do tego, o czym powinien wiedzieć – ale zrezygno-
wać z Oświecenia w ogóle w odniesieniu do własnej osoby, a tym bardziej w odniesieniu 
do potomności – znaczy gwałcić i deptać nogami najświętsze prawa ludzkości.

(Przełożył Adam Landman)

1.  Wyjaśnij znaczenie, w jakim filozof użył słowa 
„niepełnoletność”. 

2.  Zacytuj zdanie, w którym Kant sformułował 
swoją definicję oświecenia. Rozwiń myśl za-
wartą w tym zdaniu – zapisz w formie zdań 
rozkazujących konkretne postulaty wynikające 
z tej definicji.

3.  Jakie skutki rodzi pozostawanie w „niepełno-
letności”? Dlaczego jest ono dla ludzi wygod-
ne?

4.  Jaki wydźwięk ma stwierdzenie Kanta, że my-
ślenie to „kłopotliwa sprawa”? Przedstaw „kło-
poty”, jakie przynosi myślenie.

5.  Wskaż akapit poświęcony refleksji o wolności. 
Jaka wolność jest według Kanta wartością?

6.  Zinterpretuj ostatnie zdanie tego tekstu. Co to 
są „najświętsze prawa ludzkości”? Dlaczego 
w tym miejscu pojawia się pojęcie świętości?

Immanuel Kant (1724–
1804) – filozof niemiecki, 
profesor uniwersytetu 
w Królewcu. W dziele 
Krytyka czystego rozumu 
rozważał m.in. warunki 
i możliwości ludzkiego 
poznania. 

1 sapere aude (łac.) – 
odważ się być mądrym

p   Immanuel Kant

  Obraz anonimowego autora (XVIII w., Musée Carnavalet, 
Paryż) przedstawia lot balonem w 1783 r. w Tuileries. 
Balon napędzany gorącym powietrzem – wynalazek braci 
Montgolfier, dzięki któremu człowiek spełnił marzenie o lataniu 
– był uważany za świadectwo nieprzeciętnych możliwości 
ludzkiego umysłu.
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Jonathan Swift
Podróże Gullivera (fragmenty)

Lemuel Gulliver jako lekarz okrętowy odbywa liczne podróże, w czasie których przeżywa wiele przygód, 
a przede wszystkim poznaje rozmaite krainy i ich mieszkańców. Jedną z takich krain jest Laputa – latająca 
wyspa, zamieszkana przez matematyków i muzyków. 

[…] zostałem otoczony przez tłum ludzi, lecz ci, którzy stali najbliżej, wydawali się 
osobami wyższego stanu. Przyglądali mi się z wszystkimi oznakami zdumienia i podziwu, 
a ja nie pozostałem im dłużny, gdyż nigdy dotąd nie widziałem śmiertelników o tak osobli-
wych rysach, szatach i wyglądzie. Głowy mieli pochylone w prawo, bądź w lewo, jedno oko 
zwrócone w dół, a drugie wprost ku zenitowi. Ich wierzchnie okrycia ozdobione były ry-
sunkami słońc, księżyców i gwiazd, przeplecionych skrzypcami, fletami, harfami, trąbami, 
gitarami, klawikordami i wieloma innymi instrumentami muzycznymi, nieznanymi u nas 
w Europie. Dostrzegłem tu i ówdzie ludzi w liberiach służby, trzymających nadmuchane 
pęcherze uczepione jak cepy do krótkich kijów. Każdy pęcherz zawierał garść suszonego 
grochu lub małych kamyków (jak później mi powiedziano). Pęcherzami tymi od czasu 
do czasu uderzali lekko w usta i uszy stojących w pobliżu i nie mogłem zgoła pojąć zna-
czenia tej czynności. Jak się wydaje, umysły tych ludzi tak zagłębione są w gorączkowych 
rozważaniach, że jeśli nie pobudzi ich z zewnątrz działanie na narządy mowy i słuchu, nie 
mogą oni przemówić ani słuchać tego, co mówią inni; dla tej właśnie przyczyny osoby, 
które na to stać, zawsze utrzymują uderzacza (w języku ich climenole). […] Uderzacz ma 
także dawać pilne baczenie na swego pana podczas przechadzek, gdyż bywa on zwykle 
tak spowity w zamyślenie, że popada w jawne niebezpieczeństwo runięcia w przepaść lub 
rozbicia głowy o pierwszy napotkany słup, a na ulicy potrącałby innych lub sam zostałby 
strącony do rynsztoka. […] 

Moja znajomość matematyki wielce mnie wspomogła 
w zrozumieniu ich frazeologii, związanej w dużym stopniu 
z tą nauką i muzyką; w tej ostatniej także nie byłem nieukiem. 
Ich poglądy wyrażają się nieustannie w liniach i figurach. Je-
śli pragną na przykład wysławić urodę kobiety […], opisują ją 
z pomocą rombów, kół, równoległoboków, elips i innych geo-
metrycznych określeń, lub słowami zaczerpniętymi z muzyki, 
których nie warto tu powtarzać. Dostrzegłem w kuchni kró-
lewskiej najrozmaitsze przyrządy matematyczne i muzyczne, 
których kształt służy za wzór do formowania dań mięsnych 
podawanych na stół Jego Majestatu.

Domy ich zbudowane są nędznie, ściany mają pochyłe, 
a w żadnej komnacie nie znajdziesz prostego kąta; wady te 
powstają z pogardy, jaką żywią dla geometrii stosowanej, któ-
rą brzydzą się jako wulgarną i rzemieślniczą. Polecenia przez 
nich wydawane są zbyt subtelne dla robotników, co powoduje 
powtarzające się wciąż omyłki. Więc choć okazują sprawność 
w posługiwaniu się na papierze linijką, ołówkiem i cyrklem, 
jednak gdy przychodzi do zwykłych działań życiowych, nie 
widziałem nigdy ludzi bardziej niezdarnych, zagubionych 

Jonathan Swift 
(1667–1745) – angielski 
powieściopisarz 
i publicysta pochodzenia 
irlandzkiego. Satyrycznie 
przedstawiał i komentował 
życie społeczne 
i polityczne wieku XVIII. 
Jego najbardziej znanym 
dziełem jest powieść 
Podróże Gullivera (1726).

p   Charles Jervas, 
Portret 
Johnatana Swifta, 
National Gallery 
of Ireland, Dublin

Ilustracja do Podróży Gullivera Jonathana Swifta (XIX w.). Ukazuje  
 mieszkańca Laputy i towarzyszącego mu uderzacza.



Na co światło rozumu... Spotkanie z kulturą oświecenia38

i niezręcznych, ani myślących tak powoli i w sposób tak zagmatwany o wszystkim, prócz 
matematyki i  muzyki. Nie mają żadnych zdolności przekonywania, lecz lubią wyrażać 
gwałtowny sprzeciw, jeśli nie są tego samego zdania, co zdarza im się niezmiernie rzadko. 
Obca im jest wszelka wyobraźnia, upodobanie lub pomysł i nie mają w swym języku słów, 
w których można byłoby te pojęcia wyrazić. Wszystkie myśli ich i rozważania zamknięte 
są w kręgu obu wyżej wzmiankowanych nauk. […]

Ludzie ci ogarnięci są wiekuistym niepokojem, a umysły ich nie radują się ani jedną 
chwilą spokoju; zaburzenia te rodzą się z przyczyn, które w bardzo małym stopniu obcho-
dzą resztę śmiertelnych. Obawy ich powstają z licznych zmian, które, jak się lękają, mogą 
spaść na ciała niebieskie. Na przykład: Ziemia dzięki nieustannemu zbliżaniu się do Słońca 
musi po pewnym czasie zostać wchłonięta lub przyciągnięta przez nie; oblicze Słońca stop-
niowo pokryje się skorupą powstałą z jego wytrysków i przestanie wysyłać światło ku Ziemi. 
Ziemia bardzo nieznacznie uniknęła smagnięcia ogonem ostatniej komety, co nieuchron-
nie przemieniłoby świat w popiół, a następna kometa, która, jak obliczyli, przybędzie od 
dziś za lat trzydzieści jeden najprawdopodobniej unicestwi nas. Bo jeśli […] przybliży się 
ona na pewną odległość do Słońca (czego mają prawo obawiać się po dokonaniu obliczeń), 
rozgrzeje się w stopniu dziesięć tysięcy razy większym niż rozpalone żelazo; a oddalając się 
od Słońca pociągnie za sobą swój długi na milion i czternaście tysięcy mil gorejący ogon, 
przez który jeśli Ziemia przejdzie w odległości stu tysięcy mil od jądra, czyli właściwego 
ciała komety, musi zostać podpalona i zamieniona w popiół; a Słońce zużywając co dnia 
promienie bez żadnego dla nich pożywienia, będzie musiało w końcu wyczerpać się i uni-
cestwić, czemu towarzyszyć będzie zniszczenie Ziemi i wszystkich planet otrzymujących 
światło od Słońca.

Tak są nieustannie wzburzeni obawą przed zagrażającymi im tymi i podobnymi nie-
bezpieczeństwami, że nie mogą usnąć spokojnie ani nie znajdują upodobania w zwykłych 
rozrywkach i uciechach żywota.

(Przełożył Maciej Słomczyński)

1.  Wskaż fragmenty, w których przekazane zostały konkretne, rzeczowe informacje. Ustal, czego one 
dotyczą. Uporządkuj je według zaproponowanej przez siebie zasady. 

2.  Przypomnij, jak zastosowanie narracji w pierwszej osobie wpływa na ukształtowanie świata przed-
stawionego. Scharakteryzuj narratora Podróży Gullivera. Zwróć uwagę na to, jak postrzega on pozna-
wany świat, jak rozumuje, jak się wypowiada.

3.  Co narrator mówi o wykorzystywaniu rozumu przez mieszkańców latającej wyspy? O czym i jak my-
ślą? Jakie są skutki takiego sposobu myślenia?

4.  Dlaczego mieszkańców Laputy zajmują matematyka i muzyka? Jaki związek istnieje, twoim zdaniem, 
między tymi dwiema dziedzinami? 

5.  Narrator twierdzi, że mieszkańcom Laputy obca jest wszelka wyobraźnia. Co go upoważnia do takiej 
opinii?

6.  Które fragmenty tekstu mają, według ciebie, wymowę humorystyczną? Omów funkcję humoru w re-
lacji Gullivera. 

7.  Co w świecie Laputy może budzić podziw dzisiejszego czytelnika, a co – zaskakiwać lub śmieszyć?

8.  Zestaw fragment Podróży Gullivera z rozważaniami Immanuela Kanta. Co każdy z tych autorów są-
dzi o sposobach korzystania z rozumu?

9.  Potraktuj poznany fragment powieści jako głos Swifta w dyskusji o możliwościach ludzkiego rozumu. 
Na jakie problemy, twoim zdaniem, zwraca uwagę autor w opisie Laputy i jej mieszkańców?
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jak interpretują inni 

Głos w dyskusji o naturze ludzkiej
Podróże Gullivera bywają traktowane jako na poły 
fantastyczna opowieść podróżnicza dla młodych 
czytelników. Przede wszystkim jest to jednak utwór 
satyryczny, ośmieszający ludzkie przywary. Krytyczne 
spojrzenie nie przeszkodziło wszakże Swiftowi przed-
stawić w powieści także pozytywnej wizji świata opar-
tego na zasadach rozumu. Podróże Gullivera można 
zatem interpretować w kontekście dyskusji toczonych 
w epoce oświecenia. Były to dyskusje nad naturą 
ludzką oraz rolą, jaką w niej odgrywa rozum. Myśliciele 
oraz pisarze tamtego czasu dostrzegali w relacjach 
międzyludzkich zło, zwłaszcza to, które kładzie się cie-
niem na stosunkach społecznych. Szukali sposobów 
zaradzenia wszelkim niegodziwościom i ludzkiemu 
okrucieństwu. Źródeł zła upatrywali w niedostatkach 
rozumu, w niewiedzy, głupocie, ciemnocie i nieuctwie, 
które poddawali bezwzględnej krytyce. 

Satyra na społeczeństwo
Swift w Podróżach Gullivera ukazał prześmiewczy 
obraz XVIII-wiecznej Anglii. Posłużył się w tym celu 
chwytem chętnie stosowanym przez autorów dzieł 
satyrycznych z różnych epok, mianowicie stworzył fik-
cyjne światy, w których można rozpoznać cechy jego 
własnego społeczeństwa. 
Współcześni Swiftowi czy-
telnicy odkrywali w wielu 
postaciach z jego powieści 
przerysowane wizerunki 
osobistości znanych z ży-
cia publicznego.

Zamorskie podróże
Osią fabuły Podróży 
Gullivera są dalekomorskie 
podróże bohatera, który 
trafia do krain zamieszka-
łych przez olbrzymy, liliputy 
czy przez mądre konie. 

Pomysł, by nicią przewodnią historii 
uczynić podróże, wyrósł z doświad-
czeń epoki. W czasach Swifta rosła 
morska potęga Anglii. Dalekie wyprawy, kolejne od-
krycia geograficzne, spotkania z egzotycznymi ludami, 
kolonizacja – wszystko to oddziaływało na wyobraźnię 
społeczeństwa i znajdowało odbicie w literaturze. 
Inną znaną opowieścią, w której istotną rolę odgry-
wa motyw podróży, są Przypadki Robinsona Crusoe 
Daniela Defoe, wydane kilka lat wcześniej niż dzieło 
Swifta, w roku 1719. W powieściach podróżniczych znaj-
dowało wyraz przekonanie ludzi oświecenia, że czło-
wiek mocą swojej wiedzy jest w stanie przeniknąć za-
gadki świata, ujarzmić go, a także naprawić jego wady.

Lęk i utopia
W powieści Swifta pojawiają się jeszcze dwa inne  
ważne elementy typowe dla współczesnego mu  
sposobu myślenia o świecie. Po pierwsze więc są to 
fantastyczne wyobrażenia o nieznanych lądach i ich 
mieszkańcach, przekraczające granice rozumu, nie-
wolne przy tym od lęków, które często towarzyszą  
spotkaniom z czymś nieznanym, tajemniczym, obcym. 
Po drugie – utopijna wizja polityczna, wiążąca się 
z przekonaniem, że możliwe jest zbudowanie idealnego  

William Hogarth, Wybory.            
Triumfalny pochód zwycięzców 
(1754–1755), Soane’s Museum, 
Londyn
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państwa opartego na zasadach rozumu. Wyraz uto-
pia (z gr. ou – nie, tópos – miejsce, czyli „miejsce 
nieistniejące”) stworzył renesansowy filozof angielski 
Thomas More; jego dzieło Utopia (1516) opowiada o wy-
spie zamieszkiwanej przez doskonałe społeczeństwo.
 
Sceptycyzm
Przewrotność humoru Swifta powoduje, że przedmio-
tem kpiny staje się nawet sam rozum, a raczej nad-
mierne i bezkrytyczne do niego zaufanie. Przykładem 

może być opis spotkania tytułowego bohatera z my-
ślicielami zamieszkującymi wyspę Laputę. Zostali oni 
przedstawieni jako ludzie bezwzględnie przywiązani 
do liczb, geometrii i muzycznej harmonii, czyli do inte-
lektualnego ideału, ale pozbawieni wyobraźni, uczuć, 
radości życia, przeniknięci lękiem. Można tu dostrzec 
wyraz angielskiego sceptycyzmu wobec francuskich 
kontynuatorów myśli Kartezjusza, którzy hołdowali bez-
względnemu racjonalizmowi. Warto jednak pamiętać, 
że sceptycyzm też jest dziełem rozumu.

to warto wieDzieć

Kartezjusz i racjonalizm
Francuski myśliciel Kartezjusz za 
jedyną podstawę poznania uznał 

rozum, dlatego zapoczątkowany przez niego nurt w fi-
lozofii nazwano racjonalizmem (z łac. ratio – rozum). 
Pośród różnych prawd głoszonych przez religie, szkoły 
filozoficzne, tradycje Kartezjusz chciał znaleźć wiedzę 
pewną i niemożliwą do zakwestionowania. Swoje po-
szukiwania zaczął od wątpienia. Podważywszy wszel-
kie dostępne człowiekowi mądrości jako niepewne, 
doszedł do przekonania, że jedynymi faktami, których 
nie można podważyć, są myślenie oraz istnienie 
tego, kto myśli (podmiotu) – przeświadczenie to wy-
raził w zdaniu Cogito ergo sum (Myślę, więc jestem). 
W centrum filozofii Kartezjusza znalazła się zatem 
myśl, człowieka nazwał on „rzeczą myślącą”. 

Locke i empiryzm
Drugi nurt filozofii oświecenia, empiryzm (z gr. émpe-
iria – doświadczenie), rozwinął się przede wszystkim 
w Anglii. Jego inicjator, John Locke (1632–1704), 
uważał, że źródłem poznania ważniejszym niż rozum 
jest doświadczenie zmysłowe. Według Locke’a, umysł 
człowieka w chwili jego narodzin jest jak czysta karta 
(łac. tabula rasa), na której zapisywane są doświad-
czenia. Zdobywamy je albo dzięki zmysłom, dostar-
czającym wiedzę o świecie zewnętrznym, albo dzięki 
refleksji pozwalającej nam poznać samych siebie, przy 
czym pewniejsze – bo obiektywne – jest poznanie 
zmysłowe. 
Racjonalizm Kartezjusza wpłynął na rozwój matematy-
ki, empiryzm Locke’a dał natomiast teoretyczne pod-
stawy szybko rozwijającym się naukom eksperymen-
talnym (fizyce, chemii, biologii).

Wolter i odrzucenie autorytetów
W XVIII w. filozofowie, kontynuatorzy myśli Kartezjusza 
i Locke’a, zaczęli odgrywać wyjątkową rolę w życiu 
intelektualnym, społecznym, a nawet politycznym. 
Szczególnym poważaniem cieszył się Voltaire (Wolter 
właśc. François-Marie Arouet [frãsua mari arue], 
1694–1778), francuski pisarz, historyk i popularyzator 
idei oświeceniowych. Uważał on, że prawdziwe jest 
tylko to, co racjonalne. Odrzucał zatem – jako sprzecz-
ne z rozumem – wszystko, co oparte było na autory-
tecie, zwłaszcza religijnym. Nie zaprzeczał wprawdzie 
istnieniu Boga, ale kwestionował chrześcijańskie obja-
wienie i krytykował instytucję Kościoła katolickiego. 
Od nazwiska tego filozofa wywodzi się termin wol-
terianizm, Oznacza on postawę bezwzględnego 
zaufania do rozumu, krytycyzmu, odrzucenia wszel-
kich autorytetów, a także tolerancji dla różnorodnych 
przekonań. 

Encyklopedia i encyklopedyści
Uczeni i intelektualiści XVIII w. byli przekonani, że 
wszystko, co jest dostępne poznaniu za pomocą zmy-
słów i rozumu, można uporządkować i stworzyć jednoli-
ty system ścisłej wiedzy. Dążyli więc do zebrania i usys-
tematyzowania różnorodnych zjawisk podlegających 
ludzkiemu poznaniu. Stworzyli monumentalne dzieło 
– Encyklopedię, wydawaną we Francji w latach 1751– 
–1780. Ostateczny jej kształt był efektem zbiorowej pra-
cy uczonych, filozofów, pisarzy, popularyzatorów wie-
dzy i wydawców. Określani są oni mianem encyklope-
dystów. Znaleźli się wśród nich najwybitniejsi przedsta-
wiciele francuskiego oświecenia: Denis Diderot [deni 
didero] (1713–1784), Jean d’alembert [żã dalãber] 
(1717–1783), Jean-Jacques rousseau i Wolter. 
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Kant i synteza filozofii oświecenia
Punktem dojścia filozofii oświeceniowej było dzieło 
niemieckiego myśliciela Immanuela Kanta. Dokonał 
on syntezy obu nurtów filozofii oświecenia – racjo-
nalizmu oraz empiryzmu – i uznał je za „dwa pnie 
poznania”. Obie władze umysłu wzajemnie się wa-
runkują: rzeczy poznajemy za pomocą zmysłów, ale 
pojmujemy je za pomocą rozumu. Zmysły bez rozumu 
pozostają bezradne wobec świata, którego nie potrafią 
uporządkować, lecz rozum bez zmysłów w ogóle nie 
może go poznać. Poznanie jest procesem czynnym, 
człowiek w jego trakcie tworzy własną wizję świata, 
toteż wiedza ludzka – jakkolwiek chciałoby się, by 
była powszechna i konieczna – zawsze jest zależna 
od poznającego podmiotu. 
Podobnie jest z etyką i estetyką. Zarówno odczucie 
dobra, jak i piękna zależy od działającego i prze-
żywającego człowieka, to jednak nie znaczy, że są 
zupełnie dowolne. O wyborze dobra decyduje sam 
człowiek, gdy wykazuje dobrą wolę, ale powinien 
przy tym pamiętać o powszechnym bezwarunkowym 
nakazie: „postępuj wedle takiej zasady, co do której 
mógłbyś jednocześnie chcieć, aby stała się prawem 

p  Strona tytułowa pierwszego wydania Encyklopedii

   Jean-Honoré Fragonard [żã onore fragonar], Portret 
Diderota (1765–1769), Luwr, Paryż

 Wolter
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powszechnym”. Piękno również każdy przeżywa su-
biektywnie i bezinteresownie, a jednak ma ono charak-
ter powszechny, skoro różnym ludziom podobają się 
takie same rzeczy. 
Kant czerpał z myśli oświecenia, a zarazem ją prze-
kraczał, gdyż dokonywał krytycznej analizy jej samej 
– badał, gdzie są zakreślone granice poznania, czy 
możliwa jest wiedza pewna i powszechnie przyjmowa-
na, jaką rolę w poznaniu i działaniu odgrywa niezależ-
ny, samodzielny, „pełnoletni” podmiot, który zażywa 
„wolności czynienia wszechstronnego, publicznego 
użytku ze swego rozumu”.

Deizm i ateizm
Filozofia oświecenia miała daleko idące konsekwencje 
światopoglądowe. Bezgraniczne zaufanie do rozumu 
i zmysłów owocowało przekonaniem, że jakiekolwiek 
formy tłumaczenia świata, które są niezgodne z ro-

zumem i zmysłami, należy odrzucić jako fałszywe. 
Dotyczyło to wszelkich autorytetów, w tym autorytetów 
religijnych. Upowszechniły się wówczas dwie postawy: 
deizm i ateizm. Deizm (z łac. deus – bóg) nie negu-
je istnienia Boga, wskazuje nawet, że doskonałość 
stworzenia stanowi dowód na Jego istnienie, jednak 
kwestionuje boską ingerencję w świat. Bóg to według 
deistów „zegarmistrz”, który skonstruował doskona-
ły mechanizm – świat – i puścił go w ruch, po czym 
pozostawił samemu sobie. Badanie praw rządzących 
tym mechanizmem możliwe jest dzięki poznaniu empi-
rycznemu. Objawienie oraz tradycja religijna nie tylko 
nie pomagają w odkrywaniu Boga i stworzonego przez 
Niego świata, lecz także w nim przeszkadzają, przysła-
niają bowiem prawdę mitami i wyobrażeniami. 
ateizm (z gr. atheos – bezbożny) jest postawą bardziej 
radykalną od deizmu, gdyż odrzuca istnienie Boga. 
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to już znasz

1.  Ojczyzna, patriotyzm to wielkie słowa, których wielu ludzi unika, a wielu nadużywa. 
Jak sądzisz, dlaczego tak trudno mówić o tych wartościach? 

2.  Zaproponuj porównania, których pierwszym członem będzie sformułowanie:
„Polska jest jak…” . Wyjaśnij je i skomentuj.

3.  John F. Kennedy, gdy obejmował urząd prezydenta USA w 1961 r., rozpoczął przemówienie inaugu-
racyjne słynnymi już dziś słowami: „Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie; pytaj, co ty mo-
żesz zrobić dla swojego kraju”. Skomentuj te słowa i wyjaśnij, o jakich postawach mówią. Zapisz, jak 
brzmiałaby twoja odpowiedź na pytanie o to, co możesz zrobić dla twojego kraju.

4.  Utwórz związki wyrazowe z różnymi formami gramatycznymi przymiotnika obywatelski.

obywatelski: ..................................................
obywatelska: ..................................................
obywatelskie: .................................................

5.  Napisz list otwarty, w którym przedstawisz swoje postulaty dotyczące obowiązków rządzących lub 
obywateli wobec państwa i społeczeństwa. Zdecyduj, kto będzie adresatem twojej wypowiedzi. 

List otwarty ma charakter ofi cjalnego pisma, skiero-
wanego do indywidualnego lub zbiorowego adresata.

Wskazówki

Nagłówek • W prawym górnym rogu zapisz datę i nazwę 
miejscowości.

• W zwrocie do adresata użyj odpowiednich określeń 
wyrażających szacunek wobec niego (np. Szanowny 
Panie, Szanowna Pani, Szanowny Panie Prezydencie, 
Szanowna Pani Burmistrz, Szanowni Państwo 
Posłowie). 

JESZCZE POLSKA 
nie umarła

K oniec XVIII w. i początek XIX w. to czas polemik 
politycznych, żywiołowego rozwoju publicystyki 

oraz poezji patriotycznej. Poezja ta wyrażała niepokój 
o losy kraju podzielonego między trzech zaborców, 
a jednocześnie kierowała myśli ku takim wartościom, 

jak wolność, honor, odpowiedzialność, równość i spra-
wiedliwość. Dramatyczne doświadczenie narodu przy-
czyniło się do stworzenia nowego języka poezji, za 
pomocą którego wyrażano poczucie klęski, ale także 
nieustającej nadziei na odzyskanie własnego państwa.
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Treść listu
• sformułowanie tematu wypowiedzi;
• przedstawienie okoliczności, które wpłynęły na 

podjęcie danego tematu;
• przypomnienie sytuacji, w jakich ujawnia się waga 

poruszonego problemu;
• przedstawienie swoich postulatów;
• apel o realizację przedstawionych postulatów.

• Zastosuj zwroty podkreślające znaczenie podjętego 
tematu (np. Jest oczywiste, że…; Każdy zdaje sobie 
sprawę, że…).

• Wykorzystaj przymiotniki i przysłówki w stopniu 
wyższym i najwyższym.

• Podkreśl odpowiednimi czasownikami konieczność 
podjęcia postulowanych działań (np. trzeba, warto, 
należy); zastosuj tryb rozkazujący.

• Zasygnalizuj wspólnotę z odbiorcą – użyj 
czasowników w 1 os. l. mnogiej.

Formuła zakończenia • Podkreśl odpowiednim zwrotem ofi cjalny charakter 
twojego listu (np. W imieniu mieszkańców…, 
Z wyrazami uszanowania).

Dialogi z tekstem, Dialogi tekstów

Ignacy Krasicki 
Hymn do miłości ojczyzny

Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe1 smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe2.
Kształcisz3 kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe,
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

1 zjadłe – jadowite
2 niezelżywe – 
nieprzynoszące hańby
3 kształcić – tu: nadawać 
kształt, upiększać

   Jan Matejko, Rejtan (1866), Zamek 
Królewski, Warszawa. Obraz przedstawia 
posła na sejm Tadeusza Rejtana 
protestującego przeciwko podpisaniu aktu 
I rozbioru Polski.
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1.  Wskaż i nazwij środki językowe wykorzystane w dwóch pierwszych wersach utworu. Jaki efekt uzy-
skał Krasicki dzięki ich zastosowaniu? 

2.  Odtwórz sposób myślenia osoby mówiącej w wierszu. Co jest dla niej najważniejszą wartością? 

3.  O jakim rodzaju patriotyzmu mówi tekst Krasickiego? W jakich okolicznościach i sytuacjach tak poj-
mowany patriotyzm jest szczególnie ważny? 

4.  Wymień elementy kompozycji wiersza, za sprawą których poeta osiągnął wrażenie klasycznego ładu 
i harmonii. Wyjaśnij, dlaczego Krasicki wykorzystał właśnie taką formę. 

5.  Wskaż w utworze cechy typowe dla hymnu (w razie potrzeby skorzystaj z definicji zamieszczonej 
w I tomie podręcznika, s. 119). Jak sądzisz, dlaczego poeta posłużył się tym gatunkiem? 

6.  Dzięki jakim środkom językowym i kompozycyjnym Krasicki uzyskał w wierszu efekt patosu? Jak 
patos może wpływać na wrażenia odbiorcy? Jakie reakcje może wywoływać? Od czego te reakcje są 
uzależnione?

Józef Wybicki
Pieśń Legionów Polskich we Włoszech 
(Mazurek Dąbrowskiego1)

Jeszcze Polska nie umarła, 
Kiedy my żyjemy, 
Co nam obca moc wydarła, 
Szablą odbijemy. 
 
Marsz, marsz, Dąbrowski, 
Do Polski z ziemi włoski, 
Za Twoim przewodem 
Złączem się z narodem. 
 
Jak Czarniecki2 do Poznania 
Wracał się przez morze 
Dla ojczyzny ratowania 
Po szwedzkim rozbiorze. 
 
Marsz, marsz, Dąbrowski… 
 
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę 
Będziem Polakami 
Dał nam przykład Bonaparte3, 
Jak zwyciężać mamy. 
 
Marsz, marsz, Dąbrowski… 
 
Niemiec, Moskal nie osiędzie, 
Gdy jąwszy pałasza4 
Hasłem wszystkich zgoda będzie 
I ojczyzna nasza. 
 
Marsz, marsz, Dąbrowski… 

Józef Wybicki (1747–1822) 
– pisarz, poeta, polityk 
współpracujący z obozem 
reformatorskim, poseł na 
sejm. Brał udział w insurekcji 
kościuszkowskiej. Po III roz-
biorze Polski wyemigrował do 
Francji, a następnie do Włoch, 
gdzie współtworzył Legiony 
Polskie przy armii Napoleona. 
W pamięci potomnych zapisał 
się głównie jako twórca pol-
skiego hymnu narodowego. 

1 Jan Henryk Dąbrowski 
(1755–1818) – generał zaanga-
żowany w walkę o niepodleg- 
łość Polski, twórca Legionów 
Polskich we Włoszech, uczest-
nik kampanii napoleońskich 
i naczelny wódz wojsk polskich 
w armii Napoleona 
2 Stefan Czarniecki (1599–
1665) – wybitny wódz wojsk 
polskich; przewodził walkom 
partyzanckim w czasie potopu 
szwedzkiego; przyczynił się do 
stłumienia powstania Chmiel-
nickiego; uczestnik wojny 
polsko-rosyjskiej (1654–1667)  
3 Bonaparte – Napoleon 
Bonaparte (1769–1821), cesarz 
Francuzów, wybitny wódz 
i mąż stanu 
4 jąwszy pałasza – chwyciw-
szy za pałasz; pałasz – broń 
sieczna, pośrednia między 
szablą i mieczem, używana 
przez wojsko do XVIII w.
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Już tam ojciec do swej Basi 
Mówi zapłakany: 
Słuchaj jeno5, pono nasi 
Biją w tarabany6.  
 
Marsz, marsz, Dąbrowski… 
 
Na to wszystkich jedne głosy: 
Dosyć tej niewoli. 
Mamy Racławickie kosy, 
Kościuszkę Bóg pozwoli7.

     (Tekst według rękopisu z 1797 r.) 

1.  Sprawdź w wiarygodnych źródłach (np. na oficjalnej stronie internetowej www.poland.gov.pl), jaka 
jest obecnie obowiązująca wersja polskiego hymnu narodowego. Wskaż różnice między obiema wer-
sjami tekstu Mazurka Dąbrowskiego. Powiedz, co jest istotą tych różnic. 

2.  Zaproponuj twoją interpretację pierwszej strofy utworu w wersji autorskiej z 1797 r. i w wersji 
współczesnej. Jak różnice językowe wpływają na odczytanie tego tekstu?

3.  Kim jest podmiot wypowiadający się w utworze, a kim – adresat Mazurka Dąbrowskiego? Jakie in-
tencje zostały wyrażone w tym tekście? 

4.  Zestaw Hymn o miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego z Mazurkiem Dąbrowskiego. Jakie wnioski 
wynikają z porównania tytułów obu utworów, ich języka i formy?

5.  Jak sądzisz, dlaczego hymnem narodowym został Mazurek Dąbrowskiego a nie Hymn o miłości ojczy-
zny? 

6.  Jakie emocje może budzić Mazurek Dąbrowskiego u dzisiejszego odbiorcy? Jaką rolę w ich wywoły-
waniu odgrywa muzyka?

5 jeno – tylko 
6 taraban – bęben 
o kształcie podłużnego 
walca; używany głównie 
w wojsku 
7 Kościuszkę Bóg 
pozwoli – Bóg dopomoże 
Kościuszce, wodzowi 
powstania narodowego 
w 1794 r.

Ireneusz Opacki (1933–
2005) – literaturoznawca, 
profesor na Uniwersytecie 
Śląskim, badacz literatury 
okresu romantyzmu oraz 
literatury współczesnej.

jak interpretują inni

Ireneusz Opacki 
Jak „Mazurek” Wybickiego stał się hymnem narodowym (fragmenty)

Nie od razu był to hymn. Najpierw była to okolicznościowa piosenka żołnierska, 
napisana na potrzeby doraźnej okazji. Generał Jan Henryk Dąbrowski stacjonował wów-
czas we Włoszech, w Reggio. […] Józef Wybicki, generał, najbliższy współpracownik 
Dąbrowskiego […] napisał Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, zwaną później Mazur-
kiem Dąbrowskiego, która po raz pierwszy została wykonana w Reggio […] w dniu 20 lipca 
1797 roku. 

A pisał ją w sytuacji szczególnej. Było już po klęsce insurekcji kościuszkowskiej i po 
trzecim rozbiorze Polski. W myśl reguł powszechnie uznawanych w ówczesnym świecie 
– Polacy jako naród przestali istnieć, gdyż warunkiem uznania narodu było posiadanie 
przezeń własnego państwa, wspólnoty terytorialnej i wspólnoty władzy. Polaków – rozbio-
ry tego wszystkiego pozbawiły. […] 
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Wówczas to zaczyna wśród Polaków – głównie na 
emigracji – kiełkować myśl o odmiennych, niż powszechnie 
wówczas przyjęte, zasadach wspólnoty narodowej, tych za-
sadach, które w pełni rozwinie polski romantyzm: że wspól-
nota narodowa opiera się nie tylko na wspólnocie państwo-
wej, że więzią podstawową dla każdego narodu jest przede 
wszystkim wspólnota własnej przeszłości, wspólnota hi-
storii, tradycji, kultury, że na takim dopiero narodzie może 
wyrosnąć własne, mocne państwo. I tę właśnie koncepcję 
formułuje pieśń Wybickiego. Odwołuje się do historii Po-
laków, wywodzi czyn Legionów Dąbrowskiego z narodowej 
tradycji: „Jak Czarniecki do Poznania / Wracał się przez mo-
rze, / dla ojczyzny ratowania / po szwedzkim rozbiorze”.

Naród staje się fundamentem państwa, jego podstawą, 
siłą sprawczą i podstawową siłą scalającą: „Jeszcze Polska nie 
umarła / kiedy my żyjemy”. […] Pieśń Wybickiego tę wspól-
notę podkreśla bez przerwy. Nie tylko formułą, że „Hasłem 
wszystkich zgoda będzie / i ojczyzna nasza”. Także formą 
wypowiedzi: to forma wypowiedzi zbiorowej, forma nie „ja”, 
ale forma „my”. Także – podkreśleniem nie tylko „programo-
wej” więzi między Polakami, ale więzi emocjonalnej. Jest bo-
wiem w pieśni Wybickiego ta przedziwna strofa – taka bar-
dzo niehymniczna, ale taka prywatna, intymna – a przecież 
jedna z najpiękniejszych, najbardziej wzruszających w tym 
wierszu, mówiącym bez przerwy o zbiorowości: „Już tam ojciec do swej Basi / Mówi zapła-
kany: / Słuchaj jeno, pono nasi / biją w tarabany”. Strofa – rodzinna, wszak to rozmowa ojca 
z córką. Ale rozmowa nie o sprawach „czysto rodzinnych” – to rozmowa o więzi z narodem 
przecież. To strofa, w której najsilniej dochodzi do głosu owa jedność, poczucie wspólnoty 
narodowej – poczucie przenikające aż do rodziny. […]

Utrafił tu Wybicki […] w „ducha epoki”: epoki niewoli, w której chodziło o scemen-
towanie całego narodu w imię wspólnego przetrwania. […] Stąd płynie ów – chciałoby się 
rzec – „ludowy demokratyzm” wiersza Wybickiego.

Ludowość ta była też podkreślana przez melodię mazurka, do której napisał Wybicki 
słowa. Jest to autentyczny – lekko przestylizowany – ludowy mazurek podlaski. Tą me-
lodią Wybicki również włączył swoją piosenkę w nurt autentycznej tradycji narodowej 
„samorodnej”. […]

Autorstwo – przez długi czas, wyjąwszy wąskie grono legionistów – było opinii po-
wszechnej nie bardzo wiadome. Piosenka krążyła – ale o jej autorstwo podejrzewano już to 
Michała Ogińskiego1, już to jawiły się twierdzenia przypisujące tekst zbiorowej twórczości 
legionistów. […] Krążąc zaś – krążyła na prawach właściwych tekstom ludowym. To właś- 
nie tradycja ludowa ma to do siebie, że trwające w niej pieśni krążą w wielu wariantach, 
przerabiane stosownie do regionu. W efekcie powstaje nie jeden tekst, ale wiązka tekstów 
– wariantów, często bardzo różnych od siebie. […]

Toteż tekst Mazurka Dąbrowskiego, który bierze do ręki dzisiejszy Polak – tekst hym-
nu narodowego – nie jest w pełni tym tekstem, który napisał Wybicki. Pozostały w nim 
ślady zmian późniejszych, tych zmian, które wniosła zbiorowość. […]

Piosenka stała się narodowym hymnem. Bo zawarła w sobie ideały tego narodu, sta-
jąc się „pieśnią ludową”. I – przede wszystkim – została przez ten naród hymnem wybrana.

(Poznacie mnie po głosie…) 

1 Michał Kleofas Ogiński 
(1765–1833) – skrzypek, 
kompozytor, działacz 
polityczny; tworzył 
polonezy (najsłynniejszy 
z nich – Pożegnanie 
ojczyzny), pieśni, marsze, 
walce, mazurki.

p  Juliusz Kossak, Generał Jan Henryk Dąbrowski na czele 
Legionów (1882)
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1.  Odwołaj się do tekstu Ireneusza Opackiego i odtwórz okoliczności powstania Mazurka 
Dąbrowskiego. Wyjaśnij, co składało się na „szczególną sytuację”, w jakiej narodził się ten utwór. 

2.  Jaką koncepcję narodu formułuje pieśń Wybickiego? Na czym, zdaniem Opackiego, polega nowator-
stwo tej koncepcji?

3.  Jakimi środkami poetyckimi autor Mazurka Dąbrowskiego podkreśla narodową wspólnotę? Nazwij je 
i podaj odpowiednie przykłady z tekstu pieśni.

4.  Opacki wskazuje na ludowy charakter utworu. Jakie argumenty przytoczył badacz, by udokumento-
wać to twierdzenie? 

to trzeba wieDzieć

rozbiory
W latach 1768–1772 szlachta wystą-
piła przeciw królowi Stanisławowi 

Augustowi Poniatowskiemu w obronie wiary i wolności. 
Bunt, który rozpoczął się w miejscowości Bar na Po-
dolu, nazwany został konfederacją barską. Wskutek 
interwencji wojski rosyjskich przerodził się w wynisz-
czającą, trwającą cztery lata wojnę domową. W 1772 r. 
sąsiednie mocarstwa (Rosja, Prusy i Austria) zajęły 
duże obszary osłabionej Rzeczypospolitej – nastąpił 
pierwszy rozbiór Polski.
Zwolennicy reform nie ustawali jednak w dążeniach do 
naprawy sytuacji państwa. Kolejne reformy przeprowa-
dzano w latach 1788–1792, gdy tzw. Sejm Czteroletni 
(zwany też Wielkim) podjął wysiłek dokonania poważ-
nych zmian ustrojowych. Owocem ich była Konstytucja 
3 maja z roku 1791. Niestety i te reformy zostały zni-
weczone. Opozycyjnie nastawiona szlachta zawiązała 
w 1792 r. tzw. konfederację targowicką wspartą przez 
wojska rosyjskie. W rezultacie w 1793 r. doszło do dru-

giego rozbioru Polski. Kolejna zbrojna próba obrony 
suwerenności – insurekcja kościuszkowska (1794) – 
również zakończyła się klęską. Trzeci rozbiór w 1795 r. 
oznaczał koniec niepodległej Rzeczypospolitej.

Po rozbiorach
Nadzieje na odzyskanie niepodległości wiązano 
z działaniami Napoleona, cesarza Francuzów. Prowa-
dzone przez niego wojny z wszystkimi trzema zabor-
cami pozwoliły na odbudowanie namiastki państwa 
polskiego w postaci Księstwa Warszawskiego (1807–
1815). Klęska Napoleona przyniosła jednak kolejną 
zmianę – częściowo niezależne Królestwo Polskie, po-
wstałe w 1815 r. obejmowało jedynie niewielką część 
dawnej Rzeczypospolitej, w dodatku było powiązane 
unią personalną z Rosją, a jego królem był car.

  Juliusz Kossak, 
Portret księcia Józefa 
Poniatowskiego na koniu 
(1879), Zamek w Łańcucie

Marcello Bacciarelli,             
Napoleon nadaje konstytucję 
Księstwu Warszawskiemu 
(1809), Muzeum Narodowe, 
Warszawa
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to warto wieDzieć

Hymn narodowy
W życiu każdej społeczności ważną rolę odgrywają 
symbole. Są one znakami wartości jednoczących ludzi 
we wspólnotę przeżyć i doświadczeń. W szczególny 
sposób dotyczy to narodu, którego spoiwem jest silne 
poczucie wspólnej tożsamości łączącej jego członków. 
Do symboli owej wspólnej tożsamości należą flaga, 
godło państwowe czy hymn narodowy.
Od 1927 r. oficjalnym hymnem Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest Mazurek Dąbrowskiego. W ciągu kilku lat od 
powstania zyskał on popularność wśród żołnierzy wal-

czących o odzyskanie przez Polskę 
niepodległości, a z czasem stał się 
pieśnią jednoczącą naród i zyskał 
rangę hymnu narodowego. 
Rolę nieoficjalnych hymnów narodowych w ciągu wie-
ków odgrywały jednak również inne utwory. W późnym 
średniowieczu hymnem rycerstwa polskiego była 
Bogurodzica. W epoce oświecenia taką funkcję peł-
nił Hymn do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego. 
Utwór ten, napisany w 1774 r. po I rozbiorze Polski, 
od razu stał się hymnem Szkoły Rycerskiej założo-

nej przez Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. W XIX w., 
podczas kolejnych powstań na-
rodowych, do oporu i walki za-
grzewała pieśń Boże, coś Polskę. 
Śpiewa się ją nadal w czasie uro-
czystości religijnych i patriotycz-
nych. W pewnym okresie status 
hymnu narodowego zyskała Rota 
Marii Konopnickiej (Nie rzucim 
ziemi, skąd nasz ród) napisana 
w 1908 r., szczególnie chętnie 
wykonywana podczas I i II wojny 
światowej.

 Rękopis Mazurka Dąbrowskiego
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W drugiej połowie XVIII w. w Niemczech następuje 
znaczne ożywienie intelektualne i artystyczne. 

Do głosu dochodzą młodzi twórcy, którzy ograniczenia 
wynikające z racjonalistycznej filozofii i estetyki klasy-
cystycznej odczuwają jako krępujące. Poszukują oni 
nowych inspiracji. Odnajdują je na przykład w myśli 

Jeana-Jacques’a Rousseau i wzorem tego filozofa eks-
ponują uczucie jako wartość nie mniej ważną niż rozum. 
W kulturze niemieckiej ten czas intelektualnego fermen-
tu nazywany jest „okresem burzy i naporu”. Najważniej-
szymi twórcami tego ruchu byli poeci Johann Wolfgang 
Goethe [gete] oraz Friedrich Schiller [fridriś sziler]. 

 to już znasz

1.  Sporządź mapę skojarzeń związanych z pojęciami rozumu i uczucia. Jakie relacje 
między nimi dostrzegasz?

2.  Podaj przykłady utworów, w których moce nadprzyrodzone stanowią ważny składnik świata przed-
stawionego. W jaki sposób siły te objawiają się w życiu bohaterów i wpływają na ich losy? 

3.  Jak mogłyby potoczyć się losy tych postaci bez udziału mocy nadprzyrodzonych? Wyjaśnij, na czym 
polega ich rola w przebiegu wydarzeń we wskazanym utworze.

4.  Jak, według ciebie, skutki działania tych mocy skomentowałby racjonalista? 

Dialogi z tekstem, Dialogi tekstów

Johann Wolfgang Goethe
Faust

Prolog w niebie (fragmenty)

MEFISTOFELES
O słońcu, sferach nie wiem, co powiedzieć.
Wiem tylko, że się marnie ludziom wiedzie.
Ten świata mały bóg w ogóle się nie zmienia
I dziś tak samo dziwny jest jak w dzień stworzenia.
A byłoby mu lżej z żywota worem,
Światłości gdybyś nie obdarzył go pozorem.

W pułapce
ROZUMU 

Johann Wolfgang Goethe 
(1749–1832) – poeta, 
pisarz, dramaturg i eseista, 
jeden z największych 
twórców niemieckich 
przełomu wieków XVIII 
i XIX. Autor powieści 
w listach Cierpienia 
młodego Wertera 
i słynnego dramatu Faust.

p   Joseph Karl Stieler [sztiler], Portret Goethego 
(1828), Neue Pinakothek, Monachium
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Rozumem nazwał go i wierzy w niego święcie,
Najgorszym przez co z wszystkich jest zwierzęciem.
[…]
PAN
Nic więcej nie masz mi do powiedzenia?
Chcesz wiecznie tylko mnożyć oskarżenia?
Uważasz, że na ziemi nie ma nic dobrego?
MEFISTOFELES
Nie, Panie! Widzę tam, jak zwykle, wiele złego.
Żal mi człowieka, że aż tak się męczy,
Sam nawet już go nie chcę zbytnio dręczyć.
PAN
A Fausta znasz?
MEFISTOFELES
Doktora?
PAN
Sługę mego!
MEFISTOFELES
Ba, służy ci on w sposób osobliwy.
Nie ziemską strawą się ten głupiec żywi.
Jakiś go ferment gna przed siebie,
Szaleństwa swego jest na wpół świadomy.
Gwiazd najpiękniejszych chce na niebie,
Na ziemi zaś rozkoszy niezliczonych,
I czy coś blisko, czy też w oddaleniu,
Nic go nie zadowala w tym pragnieniu.
PAN
Choć teraz jeszcze służy mi pokrętnie,
To wkrótce go powiodę ku jasności.
[…]
MEFISTOFELES
Założę się, że się zawiedziesz srogo,
Jeżeli tylko dasz mi pozwolenie,
Bym poprowadzić mógł go moją drogą!
[…]
PAN
Więc dobrze, niechaj będzie sprawą twoją
Odciągnąć od praźródła tego ducha
I, jeśli potrafisz pojąć,
Tak sprawić, żeby cię posłuchał.
Lecz będziesz musiał przyznać zawstydzony:
W niejasnym swym dążeniu dobry człowiek
Właściwej drogi w pełni jest świadomy.
MEFISTOFELES
Być może! Lecz go wkrótce i tak złowię,
Więc mi ten zakład snu nie spędza z powiek.
[…]
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Noc (fragment)
W wysoko sklepionym, wąskim gotyckim pokoju Faust wierci się niespokojnie na stołku 
przy pulpicie.
FAUST
Oto zgłębiłem już sekrety
Ach, filozofii, prawa, medycyny,
I teologii też, niestety.
Przestudiowałem te dziedziny,
Lecz chociaż tyle się trudziłem, 
To głupi jestem, tak jak byłem!
Magistrem1 tytułują mnie, doktorem!
I dziesięć lat już moich uczniów sforę
Wodzę za nos raz tędy, raz owędy,
W skos, wspak i nie wiem już którędy – 
I widzę: wiedzieć nic nam nie jest dane!
Ta myśl mi w sercu wypaliła ranę.
Jestem wprawdzie mądrzejszy od tych tam fircyków2,
Doktorów i magistrów, klech i pisarczyków,
Nie dręczą mnie skrupuły, wyrzuty sumienia,
Nie boję się diabła, piekła, potępienia – 
Za to też wszelką radość mam wydartą,
Nie łudzę się, że wiem coś, co naprawdę warto,
Ani że mógłbym czegoś uczyć ludzi,
Jakąś drogę im wskazać, dobro w nich obudzić.

Pracownia (fragmenty)

FAUST
[…] Kim jesteś?
MEFISTOFELES
Cząstką tej dziedziny,
Co zła wciąż pragnie, a dobro wciąż czyni.
FAUST
A mówiąc prościej i bardziej do rzeczy?
MEFISTOFELES
Jestem tym duchem, który zawsze przeczy!
I bardzo słusznie, bo wszelkie istnienie
Zasługuje wyłącznie na zniszczenie.
Najlepiej żyłoby się w pustym świecie.
Więc wszystko to, co grzechem zwiecie,
Rozkładem, złem po prostu, dnem i dołem,
Moim właściwym jest żywiołem. […]
Ja będę  t u  twym sługą, przyjacielu,
Gotowym każde twe życzenie spełnić.
Gdy się spotkamy  t a m  po latach wielu,
Zechcesz mi się tym samym odwzajemnić.
FAUST
To, co jest  t a m,  traktuję obojętnie.
Kiedy  t e n  świat rozbijesz już doszczętnie, 

1 magister – dawniej: 
wykładowca sztuk 
wyzwolonych 
2 fircyk – lekceważące 
określenie człowieka 
lekkomyślnego, 
lekkoducha



53W pułapce rozumu

To może nastać sobie  t a m t e n.
Źródłem moich radości jest ta ziemia,
To słońce patrzy na moje cierpienia,
Jeżeli zdołam więc porzucić świat ten,
To, co nastąpi, jest już bez znaczenia
[…]
MEFISTOFELES
Jeżeli tak, to spróbuj, co ci szkodzi?
Zawrzyjmy pakt, a w ciągu kilku godzin
Olśnię cię moją sztuką, chcę ci bowiem
Dać to, czego nie widział żaden człowiek.
[…]
FAUST
[…]
Jeśli mnie kłamstwem w wir rozkoszy wciągniesz,
Jeśli pochlebstwem zdołasz tak mnie zmylić,
Że zacznę się zachwycać sobą samym,
To dokąd zechcesz, za tobą podążę!
Cóż, zakład stoi?
MEFISTOFELES
Zgoda!
FAUST
Przybijamy!
Jeżelibym zawołał kiedy:
Trwaj, chwilo, jakże jesteś piękna!
To spętaj mnie i porwij wtedy,
Niech nić mojego życia pęka
I niechaj śmierci biją dzwony!
Czas wtedy twojej służby minie.
Niech zegar stanie i wskazówki zwinie,
Żywot mój będzie zakończony!

   (Przełożył Jacek S. Buras)

1.  W jaki sposób Mefistofeles przedstawia sytuację człowieka w świecie? Jakimi argumentami popiera 
swoją opinię?

2.  Dlaczego człowiek określony jest przez Mefistofelesa jako „ten mały świata bóg”?

3.  Jak diabeł ocenia ludzki rozum? Z czego ta ocena wynika?

4.  Zanalizuj język Mefistofelesa. Zwróć uwagę na słownictwo, budowę zdań, sposób formułowania 
myśli, logikę. Na czym polega diabelskość jego myślenia i postrzegania świata? W czym dostrzegasz 
istotę szatańskiego działania Mefistofelesa?

5.  Na czym polega zakład Mefistofelesa z Panem? Przywołaj analogiczną sytuację znaną ci z Biblii. 
W jakim celu Goethe nawiązał do biblijnej opowieści? 

6.  Mefistofeles mówi, że jest „Cząstką tej dziedziny, / Co zła wciąż pragnie, a dobro wciąż czyni”.  
Rozważcie w dyskusji sens tych słów. Jak rozumiesz paradoks zawarty w wypowiedzi szatana?

7.  Jakie informacje o Fauście można odczytać z jego monologu: kim jest bohater, czym się zajmuje? 

   Eugène Delacroix [eżen delakrua], Faust i Mefistofeles 
(1828), szkic ilustracji do Fausta Goethego, Luwr, Paryż
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8.  Na czym polegają i z czego wynikają dylematy Fausta ujawnione w jego monologu? Co, twoim zda-
niem, jest przyczyną melancholii bohatera?

9.  Czego Faust oczekuje od Mefistofelesa? Jaką jego potrzebę może zaspokoić diabeł? 

10.  Jak rozumiesz sens zdań: „Trwaj, chwilo, jakże jesteś piękna!” oraz „Niech zegar stanie i wskazówki 
zwinie, / Żywot mój będzie zakończony!”?

Faust – cały dramat

1.  Sięgnij po cały utwór Goethego. Pierwszą jego część kończą trzy krótkie sceny zatytułowane:  
1) Pochmurny dzień. Pole; 2) Noc. Pole otwarte; 3) Więzienie. Przeczytaj je i powiedz, jakie są konse-
kwencje wspólnych przedsięwzięć Fausta i Mefistofelesa. 

2.  Zestaw scenę Prologu i koniec sceny więziennej, a następnie odpowiedz na pytanie: Dlaczego, mimo 
popełnionej zbrodni, Małgorzata została zbawiona? Skomentuj ideę, jaką odczytujesz z takiego za-
kończenia pierwszej części utworu.

3.  Skonfrontujcie Prolog w niebie z drugą częścią dramatu. Dlaczego Faust nie trafia do krainy wieczne-
go potępienia? Co go ocaliło? Przedyskutujcie sens i cel takiego rozwiązania fabularnego. 

4.  Jakie uniwersalne problemy i pragnienia człowieka uosabia Faust? Dlaczego można powiedzieć, 
że jest on bohaterem tragicznym? Uzasadnij swoją opinię.

5.  Jakie znasz utwory, literackie lub filmowe, nawiązujące do Fausta? Przedstaw koleżankom i kolegom 
prezentację, która przybliży im te dzieła. Wyjaśnij sens nawiązań do dramatu Goethego. 

jak interpretują inni

Józef Tischner
Bóle rozczarowanych (fragmenty)

Faust jest rozczarowany. Przestudiował wszystko, co można było przestudiować, aż 
w końcu odkrył, że wie tyle samo, ile wiedział przed studiami. Postawiony w podobnej 
sytuacji Sokrates czułby się znakomicie: powiedziałby „wiem, że nic nie wiem” i odkrył, że 
na tym właśnie polega mądrość; mądrością jest bowiem to, by nie udawać, że się wie, gdy 
się nie wie. Faust nie może jednak przezwyciężyć rozczarowania. Sprawa nie jest prosta. 
Klęskę poniósł rozum. A powiedziano przecież, że człowiek tym różni się od zwierzęcia, 
„iż jest rozumny”. Cóż człowiekowi pozostaje, gdy jego rozum okazuje się nierozumny? 
Człowiek popada w „wewnętrzną sprzeczność”. Być rozczarowanym to być wewnętrznie 
rozdartym, być przeciwko sobie, stracić siebie, a następnie szukać siebie. […]

Jak wygląda rozczarowanie Fausta?
Faust „przestudiował fakultety” i jest nieszczęśliwy. Stracił młodość wśród ksiąg. 

Jakże szczęśliwa jest młodość! Zarazem jednak jak nieszczęśliwa jest młodość! Młodość 
jest nieszczęśliwa, ponieważ nie wie, że jest szczęśliwa. […] Faust nie zapomniał jednak 
wszystkiego, co w księgach wyczytał. Pamięta, że świat jest w jakimś fundamentalnym 
sensie „dla niego”. Faust czuje się w świecie jak w domu. Choć nie jest „sobą”, to jednak jest 
„u siebie”. Gdyby Faust był mistykiem średniowiecza, szukałby szczęścia poza światem. 

Józef Tischner (1931–
2000) – ksiądz katolicki, 
myśliciel, filozof, pisarz. 
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Ale Faust nie jest mistykiem średniowiecza. Odkrywa wartość tego świata i odkrywa, że 
do szczęścia niezbędna jest dziewczyna. Faust chciałby nadrobić, co stracił.

Faust chce być młody. Po co? Chce być młody, bo młodość jest przyjemnością, a przy-
jemność indywidualizmem. Z drugiej strony, aby osiągnąć „pełną indywidualność”, trzeba 
„mieć dziewczynę”. Nie, nie po to, by uśmierzała pożądliwości, lecz po to, by w niej oglądać 
siebie. Małgorzata ma być lustrem Fausta. Na tym polega indywidualizm, że wszystko, co 
i n n e,  staje się  o d b i c i e m  tego samego.  I n n y  człowiek to po prostu  i n n y   J a. […]

Faust zapada na melancholię. Cóż może mu w tej sytuacji ofiarować Mefisto? Może 
mu ofiarować jeszcze jedną flaszkę wina, jeszcze jeden kufel piwa, jeszcze jedną Małgo-
rzatę. Drogą Faustów staje się rozrywka, życie w rozproszeniu, uwiąd woli, stopniowa wy-
przedaż duszy. W końcu nawet Mefisto zostaje „zrobiony w konia”. Wydawało mu się na 
początku, że kupuje duszę, ale tym, co teraz trzyma w dłoni, okazuje się „wysoko zorgani-
zowana materia”1 lub – co gorsza – „świadomość określona przez byt”. 

Faust kończy melancholią. Staje się „jednym z przypadków” melancholii. Melancho-
lia to odwet pogardzonego rozumu na ciele, które chciało być „mądrzejsze” od niego. Me-
lancholia boli melancholika, a śmieszy otoczenie. Otoczenie mówi: „chciał być jednym 
jedynym, a stał się takim samym jak inni – melancholicy”.

(Faust filozofii. Posłowie do Fausta)

Historia i legenda
Faust to największe dzieło Johanna Wolf- 
ganga Goethego. Koncepcja dramatu zro-
dzona w umyśle młodego twórcy dojrzewała 
przez całe jego życie: utwór powstawał od 
roku 1768 do 1831. Autora zainspirowały 
losy postaci historycznej, Fausta, który żył 
w Niemczech na przełomie XV i XVI w., wiele 
podróżował (podobno nawet krótko studio-
wał w Krakowie), zajmował się astrologią 
i alchemią. Po śmierci Faust stał się boha-
terem legendy o człowieku zawierającym 
pakt z diabłem. Goethe literacko przetworzył 
zarówno autentyczne dzieje tej postaci, jak 
i legendę o niej. 

Zwątpienie
Dramat Fausta ma swój początek w jego 
zwątpieniu w siłę rozumu, w moc nauki i wie-
dzy. Bohater odkrywa, że cała wiedza, którą 
posiadł, nie daje mu ani poczucia wolności, 

1.  Z jakiego powodu, zdaniem Józefa Tischnera, Faust przeżywa rozczarowanie?

2.  Dlaczego autor szkicu zestawia Fausta z Sokratesem? Jaka konkluzja wynika z tego zestawienia?

3.  O jakich paradoksach życia mówi Tischner w interpretacji Fausta? Wymień je i skomentuj.

4.  Jak rozumiesz stwierdzenie, że „Małgorzata ma być lustrem Fausta”? 

5.  Zinterpretuj ostatni akapit tekstu Tischnera. Na czym, zdaniem autora, polega porażka Fausta?

1 Mowa o rozumie.

   Eugène Delacroix, Faust i Mefistofeles galopujący w noc sabatu  
(1825–1827), ilustracja do Fausta Goethego
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ani radości, ani szczęścia. Dlatego jest gotowy za-
wrzeć układ z diabłem, który przywróci mu młodość 
i odkryje przed nim rokosze miłości. Faust oczekuje, 
że prawdziwą mądrość przyniesie mu doświadczenie 
pełni życia, także zmysłowego i uczuciowego.

Biblijne paralele
W losie Fausta można dostrzec odbicie uniwersalnego 
ludzkiego doświadczenia. Bohater postawiony jest 
w sytuacjach, w jakich znajdowały się niektóre po-
stacie biblijne: jak prarodzice zostaje skuszony przez 
złego ducha, jak Hiob staje się przedmiotem zakładu 
między Bogiem a szatanem. Poddany szczególnej 
próbie – powinien dowieść, że człowiek ze swej na-
tury jest dobry, najpierw jednak musi przejść przez 
doświadczenie zniechęcenia, złudnego szczęścia, 
zła i cierpienia. 

Moralitet
Fausta Goethego można odczytywać jako moralitet, 
w którym człowiek za przyzwoleniem Boga zostaje 
poddany kuszeniu. Jest to człowiek szczególny – 
uczony, posiadający ogromną wiedzę, dlatego też 
działanie szatana musi być wyjątkowe. Diabeł w swo-
jej przebiegłości znajduje jednak sposób, by go po-
dejść. Dostrzega cierpienie Fausta, który w wiedzy 
wyniesionej z uczonych ksiąg nie znajduje spełnienia, 
i dlatego właśnie obietnicą spełnienia go kusi. Faust 
podejmuje szatańskie wyzwanie – zawiera z Mefisto-
felesem układ, w którym stawką jest zbawienie – jeśli 
bohater odnajdzie szczęście i wypowie słowa: „Trwaj, 
chwilo, jakże jesteś piękna!” – jego dusza stanie się 
własnością diabła. Od tego momentu Faust rozpoczy-
na nowe życie. Wkrótce wpada w pułapkę zła, sam 
zaczyna zadawać innym cierpienie. Po długim czasie 
znajduje jednak prawdziwe szczęście. Mimo umowy 
z szatanem nie doprowadza go ono do potępienia – 
w finale aniołowie unoszą jego duszę do nieba. Szczę-
ście, którego doświadczył Faust, jest bowiem owocem 
jego czynu na rzecz wolności ludzi. 
Dramat Goethego podobnie jak moralitet ma wymowę 
metafizyczną – traktuje o zmaganiu się zła i dobra. 
Diabeł jest tu przedstawiony jako duch negacji i de-
strukcji. Podważa prawdziwe wartości, a roztacza 
przed człowiekiem miraże fałszywego szczęścia. Po-
nosi jednak klęskę – to niebo wygrywa walkę o duszę 
Fausta. 
Mefistofeles jest postacią paradoksalną. Sam po-
wiada, że choć pragnie zła, rodzi dobro. Owszem, 
skutecznie kusi, jednak wbrew swej woli czynienia zła 
– w ostatecznym rozrachunku nie tyle burzy dobro, ile 

przyczynia się do zdemaskowania miraży fałszywej 
mądrości, złudnego szczęścia, pozornych wartości.

Tragedia
Fausta można też czytać inaczej – jako tragedię (taki 
zresztą podtytuł autor nadał swojemu dziełu). Goethe 
przedstawia człowieka naznaczonego tragicznym pięt-
nem. Tragizm bohatera wynika nie z samego faktu 
zaprzedania duszy diabłu, lecz z tego, że zaprzedał 
ją on w imię chwili szczęścia, której wieczne trwanie 
jest niemożliwe. Paradoks życia bohatera polega więc 
na tym, że poszukuje on szczęścia nieosiągalnego 
– szatan oszukał Fausta, mamiąc go pozorami speł-
nienia. Ceną zaś za ewentualne spełnienie – za chwilę 
szczęścia – stałoby się wieczne potępienie.
Nad Faustem ciąży fatum – zawsze chce on być kimś 
innym, niż jest, tymczasem nieuchronny los czyni 
go tym, kim się staje. Fatum najdobitniej ujawnia się 
w jego nieudanym poszukiwaniu miłości i w ciągłym 
niespełnienieniu. 
Faust nie jest jednak postacią w pełni tragiczną. 
Nie spotyka go katastrofa, to raczej on przysparza 
nieszczęść innym ludziom. Przede wszystkim czyni 
krzywdę Małgorzacie, która stała się przedmiotem  
jego namiętności. Niespełnienie łączy się u niego  
z samopoznaniem – na drodze poszukiwania szczę-
ścia Faust doświadcza zła, przeżywa zawody, ale dzię-
ki temu uczy się, że prawdziwymi wartościami są wol-
ność, dobro, czyn – i to go zbawia. Bohater Goethego, 
wiecznie niezaspokojony w swoich pragnieniach, staje 
się prototypem rewolucjonisty, który nigdy nie godzi się 
na świat taki, jakim on jest. W imię zmiany dopuszcza 
się zła, ale przekonuje się, że zdolny jest również do 
czynienia dobra, jeśli tylko postawi w centrum nie sie-
bie samego, lecz ludzkość.

Człowiek faustyczny
Faust jest przykładem człowieka, którego życie zawie-
szone zostaje między zanegowaną przeszłością a pro-
jektami przyszłego szczęścia, zwątpieniem w wiedzę 
naukową a marzeniami o dominacji nad historią i natu-
rą. Nie istnieje dla niego teraźniejszość. Bohater wyklu-
cza ją w imię realizacji czegoś, co ma być osiągnięte 
w przyszłości. Czas jest jego wrogiem: Faust chce 
go cofnąć – by wrócić do młodości, lub zatrzymać 
– w oczekiwaniu na chwilę szczęścia, która powinna 
trwać wiecznie. Myśli o dobru, a staje się przyczyną 
zła. Takie właśnie rozdarcie między sprzecznymi 
pragnieniami, rozpaczliwe poszukiwanie szczęścia, 
skomplikowana osobowość charakteryzują człowieka 
faustycznego.
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Człowiek nowoczesny
Faust to także człowiek nowoczesny, 
uformowany przez dziedzictwo epoki 
oświecenia, ukształtowany w duchu 
zaufania do rozumu i wiedzy. Bohater 
zwątpił jednak w te wartości i je zakwe-
stionował. Historia Fausta pokazuje zma-
gania o prawdę; uświadamia, że wiedza 
naukowa jest bezradna wobec życia, że 
prawdziwą mądrość zdobywa się przez 
cierpienie i doświadczanie zła. Poszuki-
wanie własnej tożsamości zajmuje boha-
terowi całe życie. Wszelkie jego dążenia 
naznaczone są błędem. Dramat stawia 
więc pytania o granice możliwości poznawczych czło-
wieka, ale też o granice błądzenia. 
W doświadczeniach Fausta dostrzegamy dylematy 
człowieka nowoczesnego: chce on sprawować pełną 
kontrolę nad światem i nad swoim życiem. Dąży do 
tego, żeby poznać zasady rządzące rzeczywistością, 
a zarazem – by zaznawać szczęścia. Pragnie być mło-
dy, bo w młodości dostrzega siłę, a równocześnie po-
żąda władzy, dzięki której będzie w stanie wprowadzić 

w życie ambitny projekt cywilizacyjny. Goethe ukazuje 
siłę bohatera, ale i zagrożenia wynikające z jego pychy. 
Optymistyczna interpretacja dramatu pozwala uznać 
Fausta za nowoczesnego Prometeusza, który dla 
szczęścia może sprzeciwić się boskiemu porządkowi 
świata, a dla dobra ludzkości – podejmuje się czynu. 

to warto wieDzieć

Okres „burzy i naporu”
Znanym i szczególnie ważnym dla 
epoki dziełem Goethego jest po-
wieść w listach Cierpienia młodego Wertera. Utwór ten, 
wydany w 1774 r., uznaje się za jeden z manifestów 
pokolenia pisarzy „okresu burzy i naporu”. Rangę ma-
nifestu pokoleniowego nadawano również dramatowi 
Friedricha Schillera Zbójcy z roku 1781.
Oba utwory łączy temat nieszczęśliwej miłości. Werte-
ra z powieści Goethego prowadzi ona do samobójczej 
śmierci, a Karola, bohatera Zbójców, wiedzie do zbrod-
ni. Główni bohaterowie Cierpień młodego Wertera 
i Zbójców przeciwstawiają się obowiązującym stosun-
kom społecznym, które czynią niemożliwym spełnienie 
wielkich uczuć, i tym samym sprowadzają na siebie 
katastrofę.

p   Mariano Fortuny y Carbó Marsal [mariano fortuni i karbo 
marsal], Fantazja o „Fauście” (1866), Prado, Madryt

   Tony Johannot, Werter (1844), Bibliothèque Nationale, Paryż
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Leszek Kołakowski
O wolności (fragmenty)

Są dwa obszary myśli, każdy bardzo rozległy, na których sprawa wolności jest roz-
ważana; są one od siebie tyle niezależne logicznie, że nawet nie jest oczywiste, iż to samo 
słowo „wolność” do obu pasuje. Jeden obszar to odwieczne zmaganie się z pytaniem, 
„czy człowiek jest wolny?”, wolny na mocy natury samego swego człowieczeństwa, czy 
z przyrodzenia cieszy się wolnością niezbywalną. Wolność w tym sensie, czyli m.in. zdol-
ność do wyboru, który nie jest bez reszty wymuszany przez jakiekolwiek siły działające 
poza świadomością człowieka, była równie często kwestionowana, jak przyświadczana 
w dziejach kultury. Spór był spokrewniony, lecz nie identyczny ze sporem o powszechny 
determinizm1. […] 

Kiedyś zarówno fi zycy, jak liczni fi lozofowie wierzyli w żelazny determinizm; do-
wodów na to nie mieli, uważali jednak tę wiarę za oczywistość zdrowego rozsądku, 
w którą pomyleńcy tylko wątpią i która jest niezbędnym założeniem myślenia nauko-
wego i racjonalnego. W naszym stuleciu załamała się ta wiara, co było głównie zasługą 
mechaniki kwantowej2, a w ostatnim czasie również teorii chaosu. Fizycy dogmat3 deter-
ministyczny porzucili. Stąd nie można oczywiście wnioskować, że ludzie wolną wolą są 
obdarzeni – elektrony wolnej woli nie mają – można tylko twierdzić, że wiara w wolną 
wolę nie jest udaremniona czy przekreślona przez fi zykę. Nie jest. Wierzyć w wolność 
wyboru – w sensie wspomnianym – i w tworzenie nowego można, a nawet, jak sądzę, 
należy; wolność jest naszym doświadczeniem elementarnym, doświadczeniem każdego; 
jest ono tak elementarne, że nierozkładalne na części, które dałyby się z osobna analizo-
wać […].

Ta wolność jest zatem dana ludziom razem z ich człowieczeństwem, jest tego czło-
wieczeństwa fundamentem, tworzy człowieka jako coś w bycie samym wyróżnionego.

Dialog z tradycją

T radycja oświecenia ugruntowała w kulturze europejskiej klasyczne wzory estetyczne 
oparte na zasadach harmonii, równowagi, odpowiedniości i stosowności. Porządek 

obowiązujący w sztuce miał być odbiciem porządku istniejącego w naturze. Filozofi czna 
refl eksja tych czasów zaakcentowała natomiast wagę myślenia. Sądzono, że ta zdolność 
wyróżniająca człowieka pozwala poznać, zrozumieć i uporządkować świat. 
Myśl oświeceniowa utrwaliła także przekonanie o wolności jako podstawowej wartości 
ludzkiego życia. Jednocześnie historyczne doświadczenia epoki pokazywały, że ani 
porządek świata, ani poznanie i rozum, ani nawet wolność człowieka nie są stałe 
i niezmienne. 

Leszek Kołakowski 
(1927–2009) – fi lozof, 
eseista, publicysta. Jego 
zainteresowania skupiały 
się wokół historii fi lozofi i. 
Autor Mini wykładów 
o maxi sprawach, O co nas 
pytają wielcy fi lozofowie 
– książek, w których 
przybliżał czytelnikom 
trudne problemy 
fi lozofi czne.

1 determinizm – pogląd fi lo-
zofi czny głoszący, że wszel-
kie zjawiska w przyrodzie 
czy w życiu społecznym są 
w sposób konieczny uwa-
runkowane przez okolicz-
ności, w których zachodzą; 
(z łac. determinare ograni-
czać, określać); 
2 mechanika kwantowa – 
teoria zjawisk zachodzących 
w układach mikrocząstek
3 dogmat – tu: twierdzenie 
uznawane za prawdziwe 
tylko na mocy autorytetu, 
bez względu na jego zgod-
ność z doświadczeniem; 
(z gr. dógma – pogląd, mnie-
manie, postanowienie, dekret)
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Nie ma przy tym powodu, by twierdzić za św. Augustynem i Kantem, że tylko wtedy 
jesteśmy wolni, gdy dobro wybieramy, nie zło, że więc wolność nasza określa się przez 
treść wyborów, nie zaś przez samą zdolność wybierania. Twierdzić tak, to pakować własne 
moralne doktryny w samo pojęcie wolności.

Mówimy jednak także o wolności, która nie jest w naturze naszego bytowania obec-
na, ale jest dziełem kultury, życia zbiorowego, prawa. Wolność w tym znaczeniu jest to 
obszar tych ludzkich czynności, w których organizacja społeczna niczego nie zakazuje ani 
nie nakazuje, w których więc ludzie mogą wybierać, co chcą, czynić coś albo nie czynić, 
bez narażania się na represje. Wolność w tym znaczeniu jest oczywiście stopniowalna, 
bywa jej więcej albo mniej i zwykliśmy mierzyć różne ustroje polityczne rozmiarami wol-
ności – od takich, gdzie wolność jest bliska zeru, czyli ustrojów totalitarnych w ich formie 
skrajnej (na przykład Rosja Stalina […], III Rzesza) do takich, gdzie nakazy i zakazy są 
ograniczone do minimum. […]

Łatwo zauważyć, że chociaż wolność w tym sensie może być zredukowana do zera, 
to jednak nie może być nieograniczona. Hipotetyczny „stan naturalny”4, który kiedyś teo-
retycy życia społecznego rozważali i gdzie nie ma żadnych praw, żadnych reguł, żadnej 
organizacji życia zbiorowego, lecz tylko nieustająca walka wszystkich przeciw wszystkim, 
nigdy nie istniał, ale gdyby był istniał, nie byłby wcale stanem nieograniczonej wolno-
ści. Nie można by powiedzieć, że w takim świecie „wszystko jest dozwolone” (czy też 
„wszystko wolno”), bo coś może być dozwolone albo nie przez jakieś prawo. Gdzie prawa 
nie ma, nie ma też wolności, słowo to jest wyzute z sensu; innymi słowy, wolność w na-
szym świecie jest zawsze ograniczona. Robinson Crusoe nie korzystał z nieograniczonej 
wolności, ani jakiejkolwiek zresztą. Wolność – mniejsza lub większa – może być tylko 
tam, gdzie coś jest dozwolone, a coś – zakazane […].

Widzimy przeto, że chociaż te dwa znaczenia słowa „wolność” bardzo się różnią, tak 
iż można mieć wolność w jednym znaczeniu, a nie mieć w drugim, to jednak są one na tyle 
spokrewnione, że nic w tym rażącego, że jednego słowa używamy, byleśmy tych znaczeń 
nie mieszali.

W obu wypadkach chodzi o możliwość wybierania: w drugim sensie o sytuacyjne 
warunki wyboru, o to, co nam w ogólności organizacja społeczna i prawo do wyboru po-
zostawiają; w pierwszym sensie o nasze własne duchowe warunki wyboru i tworzenia, 
o sam fakt, że wybierać i tworzyć jesteśmy władni, chociaż zdolność ta nasza nie zakłada 
niczego co do zakresu dóbr, wśród których faktycznie wybierać możemy.

(Mini wykłady o maxi sprawach)

1.  Wyjaśnij dwa znaczenia słowa wolność przedstawione przez Leszka Kołakowskiego. Które z nich 
wywodzi się z tradycji myśli oświeceniowej?

2.  Przeczytaj objaśnienie terminu determinizm. Jaki jest związek między determinizmem a wolnością 
wyboru? Zilustruj wywód własnymi przykładami.

3.  Z jakim twierdzeniem św. Augustyna i Kanta nie zgadza się współczesny filozof? Jak uzasadnia swój 
pogląd?

4.  Dlaczego wolność musi być prawnie uregulowana? Jak rozumiesz w tym kontekście przykład 
Robinsona Crusoe, przywołany w rozważaniach Kołakowskiego?

4 stan naturalny – 
określenie stosunków 
międzyludzkich 
istniejących przed 
powstaniem państw 
i zorganizowanych 
społeczeństw 
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1.  Analogia to inaczej zbieżność, podobieństwo. Które elementy przedstawione na obrazie można ze-
stawić ze sobą na zasadzie analogii? 

2.  Powiedz, co na obrazie jest odzwierciedleniem matematycznego, geometrycznego postrzegania rze-
czywistości. O jakich cechach ludzkiego umysłu może świadczyć taki sposób ukazywania świata? 

3.  Ustal, gdzie przebiega oś kompozycyjna obrazu. Jaka zasada została wykorzystana przy rozmiesz-
czeniu poszczególnych elementów kompozycji? Na jakie dwie sfery rzeczywistości zwraca się w ten 
sposób uwagę odbiorcy?

4.  Za sprawą czego na obrazie zburzona została logika prezentacji poszczególnych elementów? 
Co kompozycja tego dzieła malarskiego mówi o możliwościach poznania świata przez zmysły i rozum? 

5.  Dlaczego tytułowa analogia określona jest epitetem „płytka”?

6.  Co zaciekawia cię w tym obrazie, a co zniechęca, budzi wątpliwości lub sprzeciw? Przedstaw swoją 
opinię o tym dziele.

7.  Na obrazie nie widzimy ludzi. Jak myślisz, czy można byłoby tu wprowadzić postać człowieka? 
Jak taki zabieg zmieniłby wymowę dzieła?

Rafał Olbiński
Płytka analogia (2008)

Rafał Olbiński (ur. 1943) 
– grafik, malarz i twórca 
plakatów
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Wisława Szymborska
Głos w sprawie pornografii

Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie.
Pleni się ta swawola jak wiatropylny chwast
na grządce wytyczonej pod stokrotki.

Dla takich, którzy myślą, święte nie jest nic.
Zuchwałe nazywanie rzeczy po imieniu, 
rozwiązłe analizy, wszeteczne syntezy,
pogoń za nagim faktem dzika i hulaszcza,
lubieżne obmacywanie drażliwych tematów, 
tarło1 poglądów – w to im właśnie graj.

W dzień jasny albo pod osłoną nocy
łączą się w pary, trójkąty i koła.
Dowolna jest tu płeć i wiek partnerów.
Oczy im błyszczą, policzki pałają.
Przyjaciel wykoleja przyjaciela.
Wyrodne córki deprawują ojca.
Brat młodszą siostrę stręczy do nierządu.

Inne im w smak owoce
z zakazanego drzewa wiadomości
niż różowe pośladki z pism ilustrowanych, 
cała ta prostoduszna w gruncie pornografia.
Książki, które ich bawią, nie mają obrazków.
Jedyna rozmaitość to specjalne zdania
paznokciem zakreślone albo kredką.

Zgroza, w jakich pozycjach,
z jak wyuzdaną prostotą
umysłowi udaje się zapłodnić umysł!
Nie zna takich pozycji nawet Kamasutra2.

W czasie tych schadzek parzy się ledwie herbata.
Ludzie siedzą na krzesłach, poruszają ustami.
Nogę na nogę każdy sam sobie zakłada.
Jedna stopa w ten sposób dotyka podłogi, 
druga swobodnie kiwa się w powietrzu.
Czasem tylko ktoś wstanie, 
zbliży się do okna
i przez szparę w firankach
podgląda ulicę.
   (Ludzie na moście, 1986)

1.  Jak myślisz, dlaczego osoba mówiąca w wierszu nie ujawnia wprost swojej obecności? 

2.  Na czym polega przewrotność tezy rozpoczynającej wiersz? Odtwórz argumenty, którymi została 
ona poparta.

1 tarło – okres, w którym 
odbywa się składanie ikry 
rybiej i jej zapładnianie 
2 Kamasutra – 
staroindyjska księga 
poświęcona sztuce 
miłosnej
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3.  Wypisz w dwóch kolumnach wyrazy i sformułowania, które odnoszą się do „myślenia” i „rozpusty”. 
Jaki efekt został osiągnięty dzięki takiemu zestawieniu?

4.  Jak przedstawiono ludzi oddających się „rozpuście myślenia”? Przeciwko czemu (komu) tak napraw-
dę skierowana jest ta wypowiedź poetycka? 

5.  Zacytuj sformułowanie, w którym przywołany został motyw biblijny. Na jakie znaczenia zwraca on 
uwagę czytelnika?

6.  Jak rozumiesz zakończenie utworu? Dlaczego jedna z osób, o których mowa w wierszu, „przez szparę 
w firankach podgląda ulicę”? 

przemyśl na nowo

1.  Przypomnij sobie utwór detektywistyczny (powieść, opowiadanie lub film) poznany w gimnazjum. 
Wymień i uporządkuj elementy świata przedstawionego w tym utworze.

2.  Zaprezentuj głównego bohatera. Powiedz, co wyróżniało go spośród innych ludzi. W jaki sposób 
oceniały go pozostałe postaci? Z czego wynikały ich opinie?

3.  Jaką zagadkę musiał rozwikłać główny bohater? Zapisz ją w formie zdania pytającego (zdań pytają-
cych). 

4.  Zapisz i uporządkuj w logicznej kolejności przesłanki, którymi kierował się bohater, kiedy szukał 
rozwiązania tej zagadki. 

5.  Odtwórz notatki, jakie mógłby sporządzić detektyw prowadzący śledztwo opisane w tym utworze. 
Uwzględnij w nich informacje na temat: miejsca, czasu, okoliczności zbrodni, ofiary, świadków, po-
dejrzanych. 

6.  Wymień etapy działania detektywa. Zapisz je we właściwej kolejności. 

7.  Sporządź raport, jaki mógłby napisać detektyw po rozwiązaniu zagadki i odkryciu sprawcy. Raport 
powinien zawierać następujące punkty: 

• przedmiot sprawy, 
• podejrzany (podejrzani), 
• przebieg śledztwa,
• prowadzący śledztwo.

8.  Jaką rolę w utworze detektywistycznym odgrywają reguły logicznego myślenia i poszukiwanie 
związków przyczynowo-skutkowych? 

9.  Zbrodnia w utworze detektywistycznym jest wydarzeniem zaburzającym porządek świata.  
Co prowadzi do odbudowania tego porządku?

10.  Zapewne znasz gatunki pokrewne powieści detektywistycznej, np. czarny kryminał, powieść (film) 
grozy, horror itd. Jakie dostrzegasz między nimi analogie? Czym się różnią wizje świata w utworach 
je reprezentujących?
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trzeba przemyśleć, trzeba zapamiĘtać

OŚWIECENIE
XVIII w. 

Encyklopedia
(1751–1780)

sentymentalizmklasycyzm

Jean-Jacques
Rousseau
• powrót do natury
• opozycja natury 

i cywilizacji
• pierwszeństwo 

uczucia przed 
rozumem

• subiektywizm
• konwencjonalizm:

języka, zachowań, 
rekwizytów

• rozum
• wiedza
• mądrość
• doświadczenie
• wolność
• tolerancja

• ironia, parodia, hiperbolizacja
• perswazja, dydaktyzm

Estetyka:
• antyczne zasady: mimesis i decorum
• ład, porządek
• harmonia, symetria

Johann Wolfgang Goethe
Faust
• dramat
• dążenie do wiedzy i szczęścia
• doświadczenie zła

(pakt z diabłem)
• człowiek faustyczny

okres „burzy i naporu”
(II poł. XVIII w.)

• racjonalizm (Kartezjusz, 
Immanuel Kant)

• empiryzm (John Locke)
• deizm (Wolter)
• ateizm

Jonathan Swift
• powieść

Przygody Gullivera

Ignacy Krasicki
• bajka
• satyra
• poemat

Człowiek i zwierz
(satyra), Monachomachia
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