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W przestrzeni publicznej i w środowiskach nauczycielskich można usłyszeć 
nieustające utyskiwanie na współczesnych nastoletnich, których ponoć charak-
teryzuje brak jakichkolwiek przydatnych w szkole umiejętności, niski poziom 
wiedzy (ogólnej i przedmiotowej) oraz demonstracyjna wręcz niechęć do nauki. 
Na dowód słuszności tych zarzutów co roku wskazuje się „fatalne” wyniki egza-
minów zewnętrznych, a wszelkie informacje o tym, że polska młodzież coś może 
jednak potrafi  (np. wyniki badania PISA), traktowane są niczym kaczki dzienni-
karskie i podawane w wątpliwość. Co więcej, opinia publiczna otrzymuje obraz 
rezultatów edukacji ujęty w prześmiewczą formę i zgrabny slogan w postaci se-
rii programów Matura to bzdura. Nie dziwi zatem fakt, że sami młodzi ludzie 
mają nie najlepsze zdanie o szkole, w której spędzają przecież mnóstwo czasu, 
a stawiane przed nimi wymagania wielu z nich uważa za nieżyciowe i oderwane 
od rzeczywistości1. W takiej atmosferze szczególną niechęć i lęk rodzi nowa ma-
tura z języka polskiego (2015), a zwłaszcza jej część ustna. 

W publikacjach dostępnych w internecie oraz w prasie można znaleźć przy-
godne informacje o tym, że na ustnym egzaminie maturalnym uczeń będzie mu-
siał między innymi omówić „obrazek”, lub takie sformułowania, które traktują 
wymagania egzaminacyjne w kategoriach sportów ekstremalnych: 

Punktem wyjścia uczniowskich rozważań ma się zaś stać tekst kultury. Oznacza to, 
że przed komisją egzaminacyjną ma stanąć młody człowiek, który sprawnie porusza się 

1 Por. Raport CBOS Młodzież 2013, Warszawa 2014. 
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w przestrzeni fi lmu, teatru, malarstwa, rzeźby, architektury i muzyki i ma na temat każdej 
z tych dziedzin coś do powiedzenia2. 

Tymczasem umiejętność analizy i interpretacji różnych tekstów kultury jest 
wpisana w założenia Podstawy programowej3 już od klas IV–VI szkoły podstawo-
wej, a przedmiot język polski chyba od zawsze był traktowany jako ten integru-
jący literaturę oraz inne dziedziny ludzkiej działalności i jest to oczywiste także 
dla samych polonistów4. 

Warto jednak podkreślić, że w zapisach Podstawy programowej dla klas IV–VI
zawarto dość ogólnikowe stwierdzenie, że „uczeń zna teksty kultury wskazane 
przez nauczyciela” i „dostrzega swoistość artystyczną dzieła”, a dokładniej zo-
stał określony jedynie obowiązek znajomości elementów widowiska teatralne-
go, dzieła fi lmowego i telewizyjnego oraz przekazów audiowizualnych. Mimo 
to zwyczajowo i pod wpływem zawartości podręczników, nauczyciele omawia-
ją już w szkole podstawowej przykłady dzieł malarskich, rzeźby i architektury, 
ogólna wiedza na ten temat jest zatem uczniom przekazywana już od pierwszych 
lat kształcenia polonistycznego. Wymagania dla III etapu edukacyjnego zostały 
uściślone zapisem, że uczeń w dokonywanej przez siebie analizie „uwzględnia 
specyfi kę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: li-
teratura, teatr, fi lm, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki audiowizualne”. Gimna-
zjalista powinien także umieć odnaleźć w tekstach współczesnej kultury popu-
larnej (również w komiksach i piosenkach) nawiązania do wcześniej poznanych 
wątków obecnych w tradycji. Co ciekawe, w części poświęconej językowi pol-
skiemu na poziomie szkoły kończącej się maturą – w kontekście analizy i in-
terpretacji tekstów kultury – autorzy Podstawy programowej nie wprowadzają 
nowych wymagań i nie powtarzają tych określonych wcześniej, bowiem omawia-
nemu dokumentowi przyświeca idea komplementarności: „Nauczyciel w szkole 
ponadgimnazjalnej odwołuje się do wiedzy i umiejętności, które uczeń nabył 
na wcześniejszych etapach edukacyjnych”. Kształt i zawartość merytoryczna za-
dań egzaminacyjnych są zaś opatrzone ważną uwagą: „Trzeba pamiętać, że gwa-
rancją sukcesu maturalnego jest opanowanie przez ucznia umiejętności opisa-
nych w podstawie programowej dla wszystkich etapów kształcenia”5.

2 http://edurada.pl/artykuly/matura-2015/ (dostęp: 21.10.2014). 
3 Wszystkie odwołania do Podstawy programowej według wydania: Podstawa programowa 

z komentarzami, t. 2, Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Warszawa 2009. 
4 Por. np. S. Bortnowski, Konteksty dzieła literackiego. Inspiracje metodyczne dla nauczy-

cieli szkół średnich, Warszawa 1991; A. Pilch, Formy wyobraźni. Poeci współcześni przed obraza-
mi wielkich mistrzów, Kraków 2010; W. Bobiński, Konteksty kulturowe w dydaktyce literatury,
[w:] Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 
2004; K. Stankiewicz, Polonista „od wszystkiego”?, „Polonistyka” 2006, nr 8, s. 59–60; A. Kania, 
Po dyplomie i po dyplomowaniu, czyli „polonista w ciągłym ruchu”, [w:] Polonistyka dziś – kształcenie 
dla jutra, t. 1, red. K. Biedrzycki, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska i in., Kraków 2014. 

5 Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015, Kraków 
2013, s. 8. 
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Wydaje się zatem, że najlepszym antidotum na maturalne obawy jest z jednej 
strony uświadomienie uczniom, że warunkujące sukces umiejętności ćwiczyli 
już co najmniej od IV klasy szkoły podstawowej, a z drugiej – uwrażliwienie na-
uczycieli uczących na II i III etapie edukacyjnym na realizowanie ze szczególną 
troską tych treści, które następnie są sprawdzane na egzaminie wieńczącym edu-
kację polonistyczną. Bez odnoszenia się do bazowych wiadomości i umiejętno-
ści w zakresie analizy i interpretacji różnych tekstów kultury, wykształconych we 
wcześniejszym doświadczeniu młodych ludzi, nauczyciel w szkole ponadgimna-
zjalnej (przy ograniczonej liczbie godzin na poziomie podstawowym) nie jest 
bowiem w stanie przygotować maturzystów do wszystkich zagadnień i typów 
zadań, jakie mogą się pojawić na egzaminie dojrzałości. 

Uważna lektura Podstawy programowej (a nie – jak to często bywa – odwo-
ływanie się tylko do treści podręcznika) ułatwia poloniście takie zaplanowanie 
działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, które stopniowo, krok po kroku, prowadzą 
do wykształcenia pożądanych u świadomego odbiorcy kultury kompetencji ana-
litycznych i interpretacyjnych, gdyż, jak można przeczytać w Informatorze o eg-
zaminie maturalnym: „Forma ustnej części egzaminu wyznacza priorytety dy-
daktyce polonistycznej, między innymi konieczność częstego stawiania uczniów 
w sytuacji wymagającej budowania wielozdaniowych wypowiedzi”6. Wypowie-
dzi te powinny dotyczyć także ikonicznych tekstów kultury, często – co zrozu-
miałe – zestawianych z tekstami literackimi. 

Odwołując się nie tylko do lekcji języka polskiego w gimnazjum, ale także 
do zagadnień poruszanych podczas plastyki, zajęć artystycznych oraz wiedzy 
o kulturze, nauczyciel ma szansę zmienić zazwyczaj niechętne nastawienie ucz-
niów do przyglądania się dziełom malarskim i formułowania wypowiedzi na ich 
temat. Podstawową barierą, jaką należy przełamać, są braki w zakresie doboru 
odpowiedniego słownictwa i trudności w ubieraniu w słowa emocji, jakie towa-
rzyszą kontaktom z dziełami plastycznymi. Co więcej, doświadczenie pokazuje, 
że w żadnym wypadku w świadomości uczniów nie należy demonizować ko-
nieczności stworzenia mniej czy bardziej pogłębionego opisu oglądanego obra-
zu7. W zakresie edukacji polonistycznej nie ma potrzeby wymagania od uczniów 
sprawdzanej na egzaminie wiedzy z historii sztuki i umiejętności posługiwania 
się specjalistyczną terminologią8, której zakres zwykle wykracza także poza 
przygotowanie merytoryczne absolwenta polonistyki. Zestaw sprawdzonych 
w praktyce podpowiedzi przydatnych uczniom w pierwszych próbach sterowa-
nej analizy i interpretacji malarstwa zawiera tabela 1. 

6 Ibidem, s. 7. 
7 Zawarta w Informatorze o egzaminie maturalnym jedna z przykładowych realizacji polecenia 

związanego z interpretacją obrazu zawiera następujące „fachowe” określenia: drugi plan; tło; postać 
centralna; postać drugoplanowa; głębia perspektywy; kompozycja otwarta; kontrast; barwy jasne, 
nasycone; pejzaż. Drugi z modeli odpowiedzi zawiera tylko dwa określenia typowe dla analizy ob-
razu: „plan I” i „plan II”. Por. Informator…, s. 35–36. 

8 Por. http://www.sztukanamaturze.pl/opisy%20i%20interpretacja.html# (dostęp: 21.10.2014).
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Tabela 1. Wskazówki do analizy i interpretacji obrazu

Analiza i interpretacja obrazu – wskazówki
 l. Zastanów się: 

a) co obraz przedstawia (portret, pejzaż, scena rodzajowa, scena zbiorowa, scena 
batalistyczna itp.);

b) jaki jest sposób przedstawienia (realistyczny czy nierealistyczny i dlaczego). 
 2. Przemyśl: 

a) temat obrazu (np. Biblia, mitologia, wydarzenia historyczne, życie codzienne, 
przyroda);

b) związek tematu dzieła z jego tytułem. 
 3. Popatrz jeszcze raz na obraz i ustal: 

a) jaka jest jego kompozycja (co pojawia się na obrazie i w jaki sposób, czy domi-
nuje jakiś element, np. postać, światło, plama barwna itp.);

b) czy widoczny jest pierwszy, drugi i dalszy plan – co się na nich znajduje?;
c) co znajduje się w tle;
d) co jest ogólnego, a co szczegółowego;
e) jakie barwy zostały zastosowane i czy któreś dominują.

 4. Zwróć uwagę na światło na obrazie – skąd pada, czyli jakie jest jego źródło, 
i w jaki sposób oświetla poszczególne elementy obrazu. Jakie to może mieć znacze-
nie? 
 5. Przeanalizuj strój, gesty i wyraz twarzy postaci – jakie uczucia wyrażają? Co mó-
wią o postaci? Przemyśl wzajemne relacje między bohaterami obrazu. 
 6. Sformułuj swój własny stosunek do obrazu. Określ nastrój, jaki wywołuje u od-
biorcy. Postaraj się o ogólną refl eksję. 
 7. Poczytaj o malarstwie danej epoki/prądu oraz o twórczości autora obrazu. Wy-
korzystaj te informacje, które wiążą się z analizowanym przez Ciebie dziełem. Czy 
analizowany przez Ciebie obraz w jakiś sposób wpisuje się w twórczość malarza i jego 
epoki? 
 8. Jeśli dostrzegasz jakieś szczególne elementy, poszukaj ich znaczenia symbolicz-
nego. Sprawdź, jak się je odczytuje w historii malarstwa, a potem zaproponuj także 
własne skojarzenia. 
 9. Wywnioskuj, jak obraz wpisuje się w tradycję (np. jak ten sam motyw był przed-
stawiany wcześniej i później). 
10. Znajdź konteksty dla omawianego obrazu (np. literackie, muzyczne). 

Obcowanie z danym typem środków artystycznego wyrazu, o ile nie zostało od-
powiednio przećwiczone w szkole podstawowej i gimnazjum, w szkole ponad-
gimnazjalnej powinno się zacząć od ukonkretnienia i ukierunkowania wymagań 
przez nauczyciela, a następnie – przy stopniowym zmniejszaniu odgórnych wska-
zówek – doprowadzić abiturienta, po wylosowaniu przez niego zadania na egza-
minie, do samodzielnego wyboru ścieżki interpretacyjnej. Dobrze, jeśli nad tymi 
działaniami nie wisi widmo matury, lecz raczej stymulowanie naturalnej cieka-
wości młodego człowieka oraz stawianie go w sytuacji z jednej strony problemo-
wej, z drugiej – komfortowej. Problemem do rozwiązania może być na przykład 
odkrywanie wzajemnych zależności między tekstami poetyckimi a malarstwem 
czy konfrontowanie własnych spostrzeżeń z ustaleniami znawców tematu. Kom-
fort pracy mogą natomiast uczniowi zapewnić jasno skonstruowane polecenia 
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oraz przygotowana przez nauczyciela pomoc, w postaci – dajmy na to – zestawu 
sformułowań przydatnych do opisu zawartości dzieła czy wskazówek do odczy-
tania jego treści na poziomie znaczeń przenośnych. 

Pierwsze, jeszcze maturalnie niezobowiązujące zadania dotyczące analizy 
i interpretacji malarstwa warto wprowadzać od samego początku nauki w nowej 
szkole. Pretekstem do zainicjowania uczniowskich działań może się stać diagno-
za pogimnazjalna lub wizyta na wystawie w galerii czy muzeum. Czas powstania 
wybranych do omawiania dzieł nie ma w tym wypadku znaczenia – nawet lepiej, 
jeśli uczniowie nie będą kojarzyli wykonywanych przez siebie ćwiczeń z treścią 
tych utworów literackich, które właśnie analizują na lekcjach, gdyż z ich pola wi-
dzenia zniknie przekonanie o pragmatyczności podejmowanego wysiłku, a w za-
mian może się pojawić niewymuszone zainteresowanie i chęć odkrycia czegoś 
nowego. 

Dwie dekady temu Maria Jędrychowska sformułowała nadal aktualne wska-
zówki dotyczące kształtowania (ujętego także w najnowszej Podstawie programo-
wej) „świadomego uczestnictwa w kulturze”:

Co naprawdę kryje w sobie postulat budowania świadomości kulturowej […]. Może 
po prostu to, że kultura zaczyna istnieć jako wewnętrzne, ubogacające wyposażenie czło-
wieka, że staje się potrzebą uczestnictwa, wpływa na szeroko rozumiane zachowania, 
na jakość życia, na jego sens. By taki stan mógł zaistnieć, trzeba uczyć:
– zauważania zjawisk kultury,
– ich rozumienia,
– ich przeżywania,
– porozumiewania się dzięki zrozumianemu i przeżytemu,
– wybierania (akceptacji lub nie)9. 

Do tak wyznaczonych celów warto dążyć przez aranżowanie bezpośredniego 
kontaktu młodzieży z dziełami – najlepiej w takiej przestrzeni, w której są świa-
domie eksponowane, lub przynajmniej dzięki niespiesznemu zatrzymaniu się 
nad efektem ekspresji twórczej malarza i poszukaniu sposobów na zrozumienie 
przez siebie tej bezsłownej wypowiedzi – głosu drugiego człowieka. 

Zaproponowane materiały, w żadnym wypadku niewyczerpujące wszystkich 
możliwości interpretacyjnych, mogą być dowolnie modyfi kowane i dostosowy-
wane do potrzeb konkretnego zespołu uczniowskiego, zwłaszcza realizującego 
przedmiot na poziomie podstawowym. Zostały pomyślane jako zestaw poleceń 
ułatwiających stopniowe odkrywanie tajemnic języka, jakim do odbiorcy prze-
mawia szczególny tekst kultury – obraz. W kilku przypadkach w roli konteks-
tu dla malarstwa występują natomiast utwory poetyckie. To przeciwstawiające 
się szkolnej tradycji przesunięcie punktu ciężkości z literatury na malarstwo 
jako punkt wyjścia do refl eksji ma na celu zwrócenie uwagi na ważną zmianę 

9 M. Jędrychowska, Lektura i kultura. Szkice i artykuły metodyczne dla nauczycieli języka pol-
skiego, Warszawa–Kraków 1994, s. 6. 
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kulturową, wobec której edukacja polonistyczna nie może pozostać obojętna: 
„Nauczyciele powinni […] kształtować umiejętność odbioru przez ucznia szero-
ko rozumianych tekstów kultury, pamiętając jednocześnie, iż dzieło literackie nie 
jest jedyną rzeczywistością, którą uczeń ma poznać na lekcji”10. 

Zestaw 1. 
1.  Przyjrzyj się uważnie obrazowi Stanisława Witkiewicza Czarny Staw 

– kurniawa. 
2.  Wybierz stwierdzenia, które Twoim zdaniem odnoszą się do tego obrazu.

a.  Utrwalony na płótnie krajobraz urzeka swoją sielskością.
b. Górskie jezioro i skały zostały przedstawione z dokładnością niemal 

fotografi czną.
c.  To prawdziwie impresjonistyczna wizja gór i wody. 
d.  Niepokój i niepewność – oto uczucia towarzyszące patrzącemu na górski 

krajobraz.
e.  Artysta wyraża swój zachwyt górską scenerią.
f.  Duże wrażenie na odbiorcy robi kontrast światła i ciemnych barw.
g.  Dzieło Witkiewicza to przykład realizmu w malarstwie. 

10 S.J. Żurek, Koncepcja podstawy programowej z języka polskiego, [w:] Podstawa programowa 
z komentarzami…, s. 56. 

Stanisław Witkiewicz, Czarny Staw – kurniawa (1892)
Źródło: http://www.imnk.pl/gallerybox.php?dir=SU438 (dostęp: 5.02.2015).
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h.  Zadymka śnieżna, niespokojne lustro wody… Góry są naprawdę 
tajemnicze. 

3.  Zapisz także swoje odczucia i spostrzeżenia dotyczące dzieła Czarny Staw 
– kurniawa.

4.  Przeczytaj kilka wierszy o tematyce tatrzańskiej. Zastanów się, czy któryś/
któreś z nich korespondują z obrazem Stanisława Witkiewicza i pomyśl 
o uzasadnieniu swoich wyborów. 

Franciszek Nowicki

Rysy
Patrzę… tam roztopione szarych mas bałwany,
Zapędzone ku gwiazdom w burzliwym pochodzie,
Gdy Bóg: stań się! powiedział przy świata porodzie,
Ścięte zimy oddechem stanęły jak ściany!

Grzywą śniegów zastygły na ich karkach piany,
Lód ich gardła płomienne zamroził na spodzie,
Słońce o nie potrąca przy dziennym obchodzie:
To młodość świata skrzepła! królestwo Marzany!

Całe życie się zbiegło w mym oku zdumiałem:
Tam – chmur morze, tam dalej… orły? nie, kozice!
Tam – step śniegu bieleje między turni wałem.

Tam w powiekach skał jeziór czernieją źrenice
I rząd grzbietów obrosłych zimy runem białem,
Wielkoludów – z dum górskich – skamieniałe lice!11

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Ciemnosmreczyński staw
W kotlinie, wśród kamieni
i pordzewiałych traw,
w posępny blask się mieni
ciemny i cichy staw.

Nad nim się piętrzą zwały
nagich, skrzesanych ścian,
mech pnie się osiwiały,
i kosodrzewu łan.

Niezmierna martwa głusza
zaległa skał tych kąt:
przeciągła pieśń pastusza
nigdy nie zabrzmi stąd.

11 F. Nowicki, Rysy, http://darek.dom.w.interia.pl/tatry/poezja/a5.html#3 (dostęp: 21.10.2014).
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Czasem się wiatr w kominie
z skalnych przetacza wrót,
po kosodrzewie płynie
i mąci ciszę wód;

czasem się złom rozkrusza
od ryku wściekłych burz – 
zresztą niezmierna głusza,
martwota pustych mórz.

Gdym się raz patrzał z góry,
błądząc po wierchach sam,
w kotliny głąb ponurej:
ujrzałem marę tam.

Z dłońmi załamanemi
u skalnych legła stóp
i kryła twarz ku ziemi,
smutna jak śmierć i grób.

Nie wiem, czy w to bezdroże
upiory schodzą śnić?
Czy czyja dusza może
swój ból tu przyszła kryć?…12

Kazimierz Przerwa-Tetmajer 

W pustce 
Ciche leżą kamienie pod skał ciemnym murem. 
Noc – wśród żlebu się świeci wąski smug księżyca, 
jak ogromna, stężała w locie błyskawica, 
zamarznięta na skale w pustkowiu ponurem. 

Cicho… W złomach jezioro czarne i zlodniałe; 
taka głusza, że słychać szelest kropel z śniegu 
sączących się w toń wodną po kamieniach z brzegu; 
śnieg pokrył ciemnym płatem ochmurzoną skałę. 

Chmury się dotykają prawie mego czoła; 
zimne, oślizgłe głazy ręce moje ziębią… 
Nad jeziora lodową, przepaścistą głębią 
zasłuchałem się w przestrzeń… Idźmy… „Nikt nie woła”…13

5.  Przeczytaj opis obrazu Stanisława Witkiewicza sporządzony przez historyka 
sztuki.

12 K. Przerwa-Tetmajer, Ciemnosmreczyński staw, [w:] idem, Wybór poezji, Wrocław 1991, 
s. 149–150.

13 K. Przerwa-Tetmajer, W pustce, op. cit., s. 149. 
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a. Postaw znak + wszędzie tam, gdzie Twoje własne obserwacje i wnioski 
oraz używane określenia są zbieżne z uwagami specjalisty. Przygotuj się 
do uzasadnienia swoich wyborów.
 • Dzieła pejzażowe Stanisława Witkiewicza, zgodnie z postulatami re-

alizmu, miały ukazywać góry w pozbawiony egzaltacji, obiektywny 
i zgodny z rzeczywistością sposób. […] Przykładem takiego podejścia 
jest zimowy krajobraz przedstawiający tatrzański Czarny Staw w cza-
sie zamieci śnieżnej, zwanej w gwarze podhalańskiej kurniawą. 

 • Specyfi czne wykadrowanie kompozycji zostało prawdopodobnie zain-
spirowane sztuką japońską. 

 • Skalne zbocza kontrastują ze wzburzonym, mrocznym lustrem wody. 
 • Wrażenie dynamicznego ruchu potęguje śnieżny „taniec” przesłania-

jący mleczną zasłoną szczyty na dalszym planie. 
 • Niemal irracjonalne księżycowe światło tworzy silne kontrasty światła 

i cienia. 
 • Mocno zawężona kolorystyka sprowadza się do ciepłych brązów, czer-

ni, szarości i bieli. 
 • Posiłkowanie się fotografi ą wpłynęło na twardy, hiperrealistyczny mo-

delunek, jednak malarski opis zjawiska atmosferycznego powstał za-
pewne w oparciu o skrupulatne studia plenerowe. 

 • Nieokiełznany żywioł szalejącej w Tatrach zawieruchy tworzy – być 
może nawet wbrew intencjom twórcy – niepokojący i fascynujący jed-
nocześnie nastrój o romantycznej wymowie. 
(Aleksandra Krypczyk, tekst ze strony Muzeum Narodowego 
w Krakowie14)

b. Zapisz, jakiego typu wiedza przydaje się do analizy i interpretacji dzieła 
malarskiego. 

Uwagi
 – Uczniowie powinni wykonywać polecenia w podanej kolejności. 
 – Nawet jeśli nie od razu wszystkie sformułowania są dla uczniów jasne, warto, 

aby się z nimi stopniowo oswajali – po pewnym czasie sami zaczną ich używać. 
 – Od uczniów zaczynających swoją przygodę z odczytywaniem dzieł malar-

skich i szukających podobnego obrazowania w poezji nie należy oczekiwać 
skończonych i pogłębionych analiz. Ważniejsze jest uruchomienie w odbio-
rze ciągów skojarzeń, zasobu leksykalnego i chęci lub potrzeby wypowiada-
nia się (nawet krytycznego).

 – Ewentualnym ciągiem dalszym ćwiczeń i odwołaniem się do życiowego do-
świadczenia uczniów oraz ich kontaktu z kulturą popularną może być roz-
mowa na przykład o fotografowaniu przyrody i funkcji wykorzystywania 
różnego typu krajobrazów w reklamie. 

14 http://www.imnk.pl/gallerybox.php?dir=SU438 (dostęp: 21.10.2014). 
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Zestaw 2. 
1.  Zapisz swoje skojarzenia z wyrażeniem „szara godzina” (pora dnia, w której 

zapada zmrok; szarówka). 
2.  Przyjrzyj się obrazowi Adama Chmielowskiego Szara godzina. Opisz go 

w kilku zdaniach. Zapisz swoje odczucia i skojarzenia związane z tematyką 
obrazu i sposobem jej przedstawienia. 

3.  Przeczytaj uważnie wiersz Maryli Wolskiej. Zastanów się, czy odnajdujesz 
w jego treści swoje wcześniejsze skojarzenia z szarą godziną. Dlaczego tak/nie? 

Adam Chmielowski, Szara godzina (1880)
Źródło: http://www.imnk.pl/gallerybox.php?dir=SU437 (dostęp: 5.02.2015)

Maryla Wolska

Szara godzina
Krótkiego dnia znużone, senne światło kona,
Krótkiego dnia, co z sobą nic nie przyniósł w dani,
Kroplą w zamierzchłej czasu gasnący otchłani,
Smutny jak rzecz bezcenna, swoja – a stracona…

Kończy się dzień dżdżu ciężkim umęczony płaczem,
Kończy się i w zmąconych odblaskach dogasa;
Na mokry błękit nieba wyszedł nów zza lasa…
Żal mi, choć nie wiem czemu ani pomnę za czem.

Coś w piersi mej się skarży jak pieśń niewygrana,
Coś, co słów się domaga dzień cały od rana,
Coś, co myśl moją przędzą osnuwa mozolną…

Nie wiem, co to – lecz czuję, że mnie gnie tęsknota,
Że się z tym dusza moja zmaga i szamota
I że mówić mi o tym nie wolno – nie wolno…15 

15 M. Wolska, Szara godzina, [w:] T. Weiss, Młoda Polska. Literatura dla klasy trzeciej szkoły 
średniej, Warszawa 1989, s. 248. 
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4.  Jak sądzisz, czy obraz Adama Chmielowskiego mógłby być ilustracją do wier-
sza Maryli Wolskiej? Albo czy wiersz mógłby być literackim opisem obrazu? 
Dlaczego? 

 Co łączy, a co różni oba te dzieła sztuki? 
5.  A może spróbujesz poetycko opisać swoje odczucia związane z obrazem Sza-

ra godzina? 

Uwagi
 – Raz na jakiś czas warto proponować uczniom zadania twórcze, nawet gdyby 

początkowo mieli je wykonać tylko nieliczni.
 – Uczniowski przekaz oparty na osobistym odbiorze obrazu czy tekstu poetyc-

kiego – co warto podkreślić jako ważną zmianę w sposobie egzaminowania, 
a zatem także uczenia – może odbiegać od utrwalonych w tradycji historycz-
noliterackiej sposobów odczytywania danego dzieła. Istotne staje się nato-
miast samodzielne formułowanie sądów i ich sensowne argumentowanie, 
do czego powinno się zachęcać młodych ludzi. 

Zestaw 3. 
1.  Przeczytaj kilka wierszy z okresu Młodej Polski. Określ ich tematykę.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer 

Lubię, kiedy kobieta…
Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu,
kiedy w lubieżnym zwisa przez ramię przegięciu,
gdy jej oczy zachodzą mgłą, twarz cała blednie
i wargi się wilgotne rozchylą bezwiednie.

Lubię, kiedy ją rozkosz i żądza oniemi,
gdy wpija się w ramiona palcami drżącemi,
gdy krótkim, urywanym oddycha oddechem
i oddaje się cała z mdlejącym uśmiechem.

I lubię ten wstyd, co się kobiecie zabrania
przyznać, że czuje rozkosz, że moc pożądania
zwalcza ją, a sycenie żądzy oszalenia,
gdy szuka ust, a lęka się słów i spojrzenia.

Lubię to – i tę chwilę lubię, gdy koło mnie
wyczerpana, zmęczona leży nieprzytomnie,
a myśl moja już od niej wybiega skrzydlata
w nieskończone przestrzenie nieziemskiego świata16. 

16 K. Przerwa-Tetmajer, Lubię, kiedy kobieta…, [w:] idem, op.cit., s. 81. 
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Józef Ruff er 

Jagnięta
Na twej dziewczęcej piersi skocznych zboczach 
Usta me są jagnięta młode, co się pasą 
W słońcu, a ty je sycisz niespożytą krasą, 
Mając ich głód skwapliwy na miłosnych oczach. 

Jagnięta niecierpliwe, chciwe, niespokojne 
Coraz to nowych ścieżek szukają, niesyte, 
I, uszczknąwszy miłosnych ziół czary wyśnite, 
O wraz wyrosłe nową zaczynają wojnę, 

Jagnięta niecierpliwe, chciwe… a twe oczy, 
Słodkie pasterskie oczy śmieją się radośnie 
I wodzą się za nimi, jako blask przeźroczy. 

O pełny, lity, wonny śnie o szczęsnej wiośnie! 
Rozkoszy ponad wszystkie słodka, niepojęta! 
O, zbocza wonnych piersi!… o chciwe jagnięta!…17 

Wincenty Korab-Brzozowski 

Węglem smutku i zgryzoty
 VI
Odejdź ode mnie! Smutną jest biel ciała,
A dreszcze pieszczot są długą agonią – 
Dusza już moja w objęciach konała,

A jeszcze nad nią łzy oczy me ronią,
A jeszcze serce me krwawi okrutnie!…
Tak, dreszcze pieszczot są długą agonią…

Słoneczna przeszłość moja zgasła smutnie,
Świątynię myśli ciemność zamieszkała,
U stóp twych świętą pohańbiłem lutnię!

Odejdź ode mnie! Smutną jest biel ciała…18 

Kazimiera Zawistowska

Herodiada
Czy wiesz co rozkosz? Czy Cię nie poruszy 
Szept bladych kwiatów w takie noce parne?
Pójdź!.. ja Ci włosy me rozplotę czarne,
Wężem pożądań wejdę do Twej duszy!

17 J. Ruff er, Jagnięta, [w:] Antologia liryki Młodej Polski, Wrocław 1990, s. 282. 
18 W. Korab-Brzozowski, Węglem smutku i zgryzoty VI, [w:] Antologia…, s. 280. 
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Płomiennym szeptem odemknę Twe uszy,
Podam Ci usta drżące i ofi arne, 
I ust Twych ogniem ciało Twe ogarnę, 
Aż pieszczot moich fala Cię ogłuszy!… […]19

2.  Przyjrzyj się uważnie obrazowi Władysława Podkowińskiego Szał. Jak rozu-
miesz jego tytuł?

3.  Jakie dostrzegasz związki między treścią obrazu a tematyką poznanych 
wierszy?

 Zanotuj je i uzasadnij swoje spostrzeżenia odpowiednimi cytatami (podkreśl 
je w tekstach).

4.  Przeczytaj opis obrazu Podkowińskiego. Które spostrzeżenia historyka sztuki 
są zbieżne z Twoimi ustaleniami?

 Szał to jedno z najwybitniejszych i najbardziej intrygujących dzieł polskie-
go symbolizmu. Obraz „druzgocący wszelkie szablony”, jak pisał Kazimierz 
Przerwa-Tetmajer, wzbudził namiętne dyskusje w prasie. Spierano się o pra-
wo artysty do wyrażania uczuć, sięgania „do świata osobistych cierpień 
i radości, namiętności czy zapomnienia”, pytano o granicę dobrego smaku, 
o różnice pomiędzy sztuką i pornografi ą.

 Zamieszanie wokół Szału wzrosło jeszcze bardziej, gdy Podkowiński pociął 
obraz nożem, nie tłumacząc powodów tego ataku. Artysta ucieleśnił w obra-
zie ekstazę zmysłowego upojenia, graniczącą z niszczycielską siłą szaleństwa. 

19 K. Zawistowska, Herodiada, [w:] Antologia…, s. 277. 

Władysław Podkowiński, Szał (1894)
Źródło: http://www.imnk.pl/gallerybox.php?dir=SU487 (dostęp: 5.02.2015)
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Jej symbolem uczynił kobietę […]. To schopenhauerowska wizja kobiety de-
monicznej, pozostającej we władzy instynktu płciowego – geniusza gatunku. 

 Forma artystyczna dzieła, z dynamiczną kompozycją, zawężoną kolorystyką, 
zbudowaną na kontraście czerni pulsującej ciepłymi refl eksami i namiętnych 
odcieni bieli i różu ciała modelki oraz płomienistego oranżu jej włosów, zo-
stała bez reszty podporządkowana wyrażonej idei. 

 (Wacława Milewska, tekst ze strony Muzeum Narodowego w Krakowie20)
5. Wyraź swoją opinię na temat granic wolności sztuki (literatury i malarstwa) 

– może Ci w tym pomóc zaznaczony fragment powyższego tekstu.

Uwagi
 – W zespole klasowym mogącym sprostać wyzwaniu, jakim jest konfrontacja 

z kontrowersyjnymi wytworami sztuki współczesnej, jako ciąg dalszy rozwa-
żań o granicach wolności sztuki można wykorzystać niektóre projekty Kata-
rzyny Kozyry. 

20 http://www.imnk.pl/gallerybox.php?dir=SU487 (dostęp: 21.10.2014).


