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Amator, reż. Krzysztof Kieślowski (1979)
Kierunki interpretacji i zagadnienia interpretacyjne
Opracowała: Teresa Kosyra-Cieślak

1. Problem odpowiedzialności twórcy przedstawiającego rzeczywistość ukazany
w różnych tekstach kultury.
● Sytuacja rodzinna Filipa Mosza (na początku filmu) i zakupienie kamery przeznaczonej do
rejestrowania rozwoju dziecka „miesiąc po miesiącu”.
● Odkrycie możliwości kamery, za pomocą której można rejestrować, ale i kreować
otaczającą rzeczywistość, interpretować ją w określony sposób, budować nowe znaczenia.
● Pasja filmowania „wszystkiego, co się rusza”, i stopniowe poznawanie mocy filmu
(utrwalanie na taśmie filmowej tego, co przemija; odzyskiwanie przeszłości, np. historia
Piotrka i jego matki).
● Pierwsze sukcesy filmowca-amatora i stopniowy rozwój jego pasji.
● Kolejne filmy Filipa Mosza i poszukiwania tematu; stopniowe przechodzenie od sfery
prywatnej do publicznej (społecznej, politycznej, ideowej); konsekwencje filmów
ingerujących w rzeczywistość i ukazujących sytuacje „niewygodne” dla władzy.
● Zrozumienie, że filmy mogą być wykorzystane przeciwko ludziom (sztuka narzędziem
w ręku władzy); zniszczenie reportażu filmowego o cegielni.
● Rozwój samoświadomości filmowca i artysty: od relacjonowania świata do wyrażania
własnego zdania o nim, a następnie do pokazywania wnętrza człowieka (interpretacja
finałowego gestu skierowania kamery na siebie); bezkompromisowość w realizacji odkrytej
pasji, podążanie za metafizycznym niepokojem nurtującym twórcę.
● Stawiane pytania, np.:
– Co i jak filmowiec ma prawo rejestrować swą kamerą?
– Czy możliwy jest pełen obiektywizm w relacjonowaniu rzeczywistości?
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– Jaką cenę warto zapłacić za realizowanie pasji filmowca-artysty?
– Czy autor ma moralne prawo dążyć do bezkompromisowej prawdy obiektywu, bez względu
na jej konsekwencje?
– Czy dokumentalista jest moralnie odpowiedzialny za losy ludzi, którzy wypowiadają się
przed kamerą?
– Jaką rolę społeczną odgrywają filmy dokumentujące rzeczywistość?

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Ignacy Krasicki, Malarze
– ludzie nie cenią sztuki pokazującej prawdę, lecz wolą pochlebstwa; artysta jest ceniony
i cieszy się powodzeniem, gdy schlebia gustom klientów (krytyczny obraz świata, w którym
sztuka jest na sprzedaż).
● Juliusz Słowacki, Testament mój
– autotematyczny rozrachunek z życiem poświęconym służbie narodowi i poezji,
przeświadczenie, iż poezja, niedoceniana za życia, będzie oddziaływała na przyszłe pokolenia
i przyczyni się do moralnego odrodzenia narodu.
● Stanisław Wyspiański, Wesele
– krytycznie przedstawiona postać Poety, który marzy o opisywaniu wielkich wydarzeń,
chciałby być spiżowym głosem herosów, a tymczasem jest piewcą młodopolskich smutków,
atrakcją salonów, w których bawi damy konwencjonalnym flirtem;
– interpretacja postaci innych artystów przedstawionych w dramacie, np. Pana Młodego
(przedstawiciel chłopomanii) czy Gospodarza.
● Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
– tragiczne losy Mistrza i jego powieści, której poświęcił życie i która – jako niezgodna
z obowiązującą linią narzuconą przez władzę – stała się źródłem szyderstw z autora, jego
potępienia i społecznego odrzucenia, a w końcu załamania i zamknięcia w zakładzie dla
obłąkanych;
– wewnętrzna przemiana Iwana Bezdomnego, który porzuca pisaną pod dyktando władzy
poezję „dworską”;
– krytyczny obraz zakłamanego, oportunistycznego środowiska literatów z Domu
Gribojedowa.
● Czesław Miłosz, wybrane wiersze (np. Campo di Fiori, Który skrzywdziłeś)
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– przedstawienie zadań poety (artysty), którego misją jest zapamiętać, zapisać i przekazać
prawdę o rzeczywistości, być głosem tych, którym odebrano mowę, zabitych i poniżonych,
a także przenieść wartości, przekazać je przyszłym pokoleniom.
2. Przemiana bohatera i jego dojrzewanie w utworach literackich i dziełach należących
do innych dziedzin sztuki.
● Kreacja bohatera na początku filmu: Filip Mosz, zwykły, przeciętny człowiek żyjący
w czasach PRL-u, zaopatrzeniowiec w fabryce, posiadający rodzinę; pragnienie zwykłego
szczęścia rodzinnego i „małej stabilizacji”.
● Przesłanie filmu: stopniowa przemiana zwykłego człowieka w artystę amatora (filmowca),
który podąża za wewnętrznym pragnieniem tworzenia i chce swoimi dziełami oddziaływać na
rzeczywistość:
– stopniowe odkrywanie możliwości kamery i funkcji montażu;
– zrozumienie, jaką wagę ma utrwalanie rzeczywistości na taśmie filmowej;
– odkrycie, iż filmując, nie tylko się odtwarza, ale również kreuje się rzeczywistość i ją
interpretuje.
● Znaczenie kolejnych filmów; przechodzenie od sfery prywatnej do publicznej, od zabawy
kamerą – do sztuki.
● Przewartościowanie osobistych celów, stopniowe oddalanie się od rodziny, która
początkowo jest dla bohatera priorytetem.
● Dążenie do samodzielności wypowiedzi artystycznej, ukazywanie niezafałszowanego
obrazu rzeczywistości i własnego zdania o niej.
● Przemiana zwykłego, przeciętnego człowieka w artystę o coraz większej samoświadomości,
społecznie zaangażowanego (film o kalekim robotniku – karle jako karykaturalne
odwzorowanie rzeczywistości socjalistycznego państwa).
● Funkcja scenografii filmowych odsłaniających zgrzebną przeciętność PRL-owskiej
rzeczywistości, w której brak miejsca na realizację potrzeb duchowych; stopniowe
odkrywanie tych potrzeb przez bohatera, pierwotnie identyfikującego szczęście z „małą
stabilizacją”.

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Jan Kochanowski, Do gór i lasów
– renesansowy obraz pełnego, bogatego życia człowieka, który realizuje się w różnych rolach
(motyw Proteusza), wykładnią epikurejskiej filozofii życia.

3

● Jan Kochanowski, Treny (całość lub IX, X, XI)
– obraz przemiany światopoglądowej człowieka renesansu, który pod wpływem osobistego
nieszczęścia odrzuca wyznawane wcześniej ideały stoicyzmu i epikureizmu, by ostatecznie
powiązać je z chrześcijańską postawą głębokiego zawierzenia Bogu (zapowiedź przemiany
ideowej epoki).
● William Shakespeare, Makbet
– postać Makbeta obrazem przemiany uczciwego, szlachetnego człowieka, który pozwala, by
zakiełkowało w nim ziarno zła, a ukryta głęboko (początkowo) żądza władzy doprowadziła
do zbrodni i wewnętrznego spustoszenia.
● Adam Mickiewicz, III część Dziadów
– metamorfozy bohatera zobrazowaniem wymowy ideowej dzieła (apoteozy ofiary
i mesjanizmu polskiego): symboliczna przemiana Gustawa (kochanka romantycznego)
w Konrada (bojownika za ojczyznę), a następnie przemiana zbuntowanego przeciw Bogu
bluźniercy w pokornego pielgrzyma, zdolnego zaakceptować wyroki Boże.
● Henryk Sienkiewicz, Potop
– przemiana Kmicica (głównie pod wpływem Oleńki) z sarmackiego warchoła
w szlachetnego, ofiarnego patriotę, który potrafi zrezygnować z osobistych celów dla dobra
ojczyzny, ilustracją „nawrócenia” polskiego społeczeństwa, które za grzechy pychy,
samowoli i szlacheckiego sobiepaństwa Bóg ukarał plagą potopu szwedzkiego.

3. Jak w tekstach kultury ukazany został konflikt między pragnieniem rodzinnego
szczęścia a realizacją doniosłych celów?
● Kreacja bohatera na początku filmu: Filip Mosz – przeciętny obywatel PRL-u,
zaopatrzeniowiec w fabryce, posiadający rodzinę.
● Pragnienie zwykłego szczęścia rodzinnego i „małej stabilizacji”; radość z narodzin dziecka
i plany na przyszłość (interpretacja scen ukazujących odwiedziny kolegów z pracy).
● Pogłębienie charakterystyki i motywacji bohatera (brak własnej rodziny w dzieciństwie
wzmacnia radość z posiadanego ogniska domowego).
● Rola kamery przeznaczonej pierwotnie do dokumentowania rozwoju dziecka; fascynacja
możliwościami utrwalania otaczającej rzeczywistości.
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● Odkrycie znaczenia, jakie mają dla ludzi filmy o ich życiu (np. Piotrek i jego matka;
interpretacja sceny oglądania sfilmowanego pożegnania).
● Rozwijanie się pasji filmowca-amatora; tworzenie coraz bardziej doniosłych filmów,
wychodzących poza sferę prywatną i tego konsekwencje, a jednoczesne oddalanie się od
rodziny, gdyż szczęśliwa codzienność nie jest już w stanie wypełnić życia bohatera.
● Polityczny i ideologiczny wymiar kolejnych filmów Mosza; odkrycie siły kina, zderzenie
z cenzurą, wejście w środowisko filmowców.
● Utrata rodziny ceną za rozwijanie pasji i coraz większą samoświadomość artysty.

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia
– Hrabia Henryk jako mąż i ojciec oraz jako wielki poeta; zniszczenie małżeństwa w wyniku
podążania za źle pojmowanym pięknem poezji romantycznej; obciążenie winą za śmierć
Marii i chorobę syna; poświęcenie się idei walki w obronie arystokracji; przyczyny klęski.
● Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni
– wybór między szczęśliwym życiem z Joasią a poczuciem misji społecznej, którego
dokonuje główny bohater, rezygnując z miłości, domu i szczęścia (wszystkiego, co
symbolizuje Wenus z Milo), aby spłacić dług wobec najuboższych; bezdomni
i „zadomowieni” a przesłanie powieści: rodzina i dom przeszkodą w poświęceniu się pracy
społecznej.
● Zofia Nałkowska, Granica
– kreacja Zenona Ziembiewicza; wpływ jego rozwijającej się kariery na życie rodzinne;
niejednoznaczność motywacji bohatera (np. szczera miłość do Elżbiety czy małżeństwo
z pasierbicą ministra Niewieskiego?); relatywizm oceny postępowania człowieka.

Inne zagadnienia przydatne do interpretacji filmu
● Autotematyzm i autobiografizm w sztuce (ukazanie w filmowanej postaci własnych
dylematów reżysera itp.).
● Sposoby ukazania polskiego społeczeństwa w dobie przemian – politycznych,
społecznych, mentalnych – w różnych tekstach kultury.
● Rola sztuki (filmu) w życiu jednostki i społeczeństwa – jako temat utworów literackich
i dzieł innych sztuk.
● Sposoby utrwalania w sztuce przemijającej, kruchej i nietrwałej rzeczywistości.
5

Słowa kluczowe
artysta, sztuka, rodzina, szczęście rodzinne, autotematyzm, autobiografizm, społeczeństwo,
odpowiedzialność
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Arka, reż. Grzegorz Jonkajtys (2003; film animowany)

Kierunki interpretacji i zagadnienia interpretacyjne
Opracowała: Teresa Kosyra-Cieślak

1. Stary człowiek i starość jako temat tekstów kultury.
● Bohater Arki w pierwszych minutach filmu:
– stary człowiek bez imienia, z charakterystyczną twarzą;
– bohater, przywódca ludzi uciekających przed zarazą;
– dźwigający ciężar odpowiedzialności;
– heroiczny i tragiczny zarazem (odkrycie u siebie wirusa i decyzja o samobójstwie).
● Odkrycie prawdziwej tożsamości bohatera w ostatnim ujęciu filmu (pacjent domu spokojnej
starości).
● Stopniowe odsłanianie prawdziwego wymiaru klęski bohatera: wyspa okazuje się zbyt mała
dla uciekinierów, a w dodatku istnieje ona tylko w wyobraźni.
● Relacje bohatera z opiekunami zobrazowaniem jego tragicznej sytuacji (samotność, lęki
egzystencjalne, poczucie zdeptanej godności); funkcja „zwierzęcych” twarzy postaci.
● Wyimaginowany świat bohatera wyrazem tęsknoty za inną rzeczywistością (dążenie do
arkadyjskiej wyspy, wolnej od zarazy).
● Niekonkretność miejsca i czasu wydarzeń oraz brak danych o bohaterze (everyman) –
wykładnią uniwersalnej wymowy dzieła: tragizm starości; koszmar ostatnich dni spędzanych
w domu starców.

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Homer, Iliada
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– postacie otaczanych szacunkiem dostojnych starców, uosabiających mądrość, godność i siłę
ducha (np. Nestor, Priam).
● Johann Wolfgang Goethe, Faust
– starość Fausta jako samoświadomość klęski, kiedy to uzmysławia on sobie, że zmarnował
życie i nie zdobył prawdziwej wiedzy; oddanie duszy diabłu za przywrócenie młodości, by
lepiej poznać świat i szukać sensu życia.
● Adam Mickiewicz, Oda do młodości
– starość synonimem gnuśności, egoizmu i stagnacji; skontrastowana z młodością, będącą
(zgodnie z duchem romantyzmu) syntezą wszelkich wartości.
● Adam Mickiewicz, II część Dziadów
– starcy jako strażnicy pamięci pokoleń, przekazujący tradycję i wartości konsolidujące
wspólnotę (np. rola Guślarza w obrzędzie dziadów).
● Bolesław Prus, Lalka
– liczne kreacje starych ludzi reprezentujących różne warstwy społeczeństwa i różne aspekty
charakterologiczne, np. stary Mincel (cnoty uczciwego kupiectwa o niemieckich korzeniach);
stary Szlangbaum (środowisko bogatych Żydów przejmujących inicjatywę społeczną);
profesor Geist; szlachetna prezesowa Zasławska, ostatnia prawdziwa arystokratka;
groteskowa postać barona Dalskiego.
– sztuczne postarzanie się Ignacego Rzeckiego wyrazem anachroniczności jego wizji świata.

2. Funkcje nawiązań do starożytnych mitów w utworach literackich i dziełach
należących do innych dziedzin sztuki.
● Arka jako motyw tytułowy (statki, na których ostatni reprezentanci ludzkości szukają
ocalenia przed zagładą).
● Biblijny motyw arki (potop) i jego znaczenia.
● Paraboliczność fabuły filmu ujawniona dopiero w ostatnim ujęciu.
● Nowe konteksty biblijnego motywu arki: ludzkość szukająca ratunku przed kataklizmem
zmierza ku arkadyjskiej wyspie, wolnej od zarazy (tęsknota za pierwotną harmonią, wizja
nowego świata).
● Podwójny kontekst interpretacyjny arki:
– ratowanie ludzkości i walka o jej przetrwanie (sytuacja przypominająca biblijny potop);
– psychiczna samoobrona bohatera uciekającego w wyimaginowany świat (godności,
wielkich spraw i czynów) przed koszmarem życia w domu starców.
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Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
[Uczeń dysponuje bogatym materiałem nawiązań biblijnych w literaturze; tu wskazano
jedynie kilka związanych z motywem potopu i arki Noego.]
● Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
– porównanie karczmy w Soplicowie do biblijnej arki Noego.
● Henryk Sienkiewicz, Potop
– porównanie najazdu Szwedów i szybkości ich podboju ziem polskich do potopu, zaś Jasnej
Góry z cudownym obrazem Matki Bożej – do arki Noego unoszącej się na wodach i – tak jak
biblijna arka – zapowiadającej odrodzenie ludzkich serc.
● Stanisław Wyspiański, Wesele
– bronowicka chata rozświetlona i „rozśpiewana” wydaje się Racheli podobna do arki;
przyciąga ją swoją tajemniczością i pięknem.

3. Sposoby ujęcia motywu podróży w dziełach z różnych dziedzin sztuki.
● Fabuła filmu: podróż na statkach ostatnich przedstawicieli ludzkości w poszukiwaniu
krainy wolnej od zarazy (ucieczka przed zagładą).
● Sens uniwersalny: podróż w poszukiwaniu utraconego raju, życia w harmonii z naturą, bez
strachu przed śmiercią.
● Kontekst biblijny: arka Noego ratująca człowieka i inne gatunki istot przed potopem
(podróż ku odrodzeniu ludzkości).
● Sens ujawniony: podróż człowieka ku kresowi swego życia (ostatni etap tej podróży).
● Topos homo viator – kluczem do interpretacji postaci bohatera.
● Sens symboliczny: podróż obrazem tęsknoty za inną, lepszą rzeczywistością; podążaniem
za marzeniami, poszukiwaniem sensu życia i wartości człowieczeństwa.

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Homer, Odyseja
– podróż Odyseusza wracającego przez wiele lat do domu – metaforą życia jako wędrówki,
podczas której człowiek napotyka przyjaciół i wrogów, musi walczyć z przeciwnościami losu,
ale również doznaje wsparcia.
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● Miguel de Cervantes, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy
– trzy wyprawy biednego hiszpańskiego szlachcica, który wyobraził sobie, że jest
szlachetnym rycerzem i wyrusza, by realizować rycerskie ideały; w swojej fantazji nadaje
zwykłemu, banalnemu światu (postaciom, miejscom, wydarzeniom…) cudowny, heroiczny
wymiar.
● Adam Mickiewicz, Sonety krymskie
– bohater cyklu, romantyczny artysta-wygnaniec, podróżuje po Krymie, podziwiając piękno
jego przyrody oraz egzotykę kultury; kontempluje oglądane miejsca i snuje refleksje nad
samotnością człowieka oraz przemijaniem.
● Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem
– podróż jako pasja życia; wyraz nigdy niezaspokojonej potrzeby poznawania świata i ludzi
(ta sama pasja łączy współczesnego reportażystę Ryszarda Kapuścińskiego i jego mistrza
sprzed wieków Herodota).

4. Marzenia i fantazje bohaterów różnych tekstów kultury jako sposób ucieczki od
realnego świata.
● Dwa wcielenia bohatera filmu: rzeczywiste (pensjonariusz domu spokojnej starości)
i wyimaginowane (heroiczny przywódca szukającej ratunku ludzkości).
● Fantastyczno-naukowy rodowód fantazji bohatera.
● Uwznioślająca funkcja biblijnego kontekstu wyimaginowanej podróży (Arka Noego).
● Różne aspekty fantazji o podróży na tankowcach:
– marzenie o arkadyjskiej, idealnej krainie, gdzie ludzie będą szczęśliwi;
– marzenie o odzyskaniu poczucia wartości i godności ludzkiej;
– marzenie o godnej starości i śmierci;
– marzenie o heroicznych postawach i czynach.
● Pozycja i rola bohatera w wyimaginowanym świecie skontrastowana z jego rzeczywistą
sytuacją.
● Zaskakujące zakończenie filmu (ostatnie ujęcia) jako dramatyczna puenta jego marzeń.

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Mitologia grecka
– Ikar archetypem marzyciela i idealisty – skontrastowany z pragmatycznym Dedalem.
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● Miguel Cervantes, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy
– biedny hiszpański hidalgo, rozczytany w rycerskich księgach, wyrusza w świat, by jako
błędny rycerz walczyć ze złem i przeżywać wspaniałe przygody; w swojej fantazji nadaje
zwykłemu, banalnemu światu (postaciom, miejscom, wydarzeniom…) cudowny wymiar.
● Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
– postać hrabiego jako nieco satyryczny obraz romantycznego marzyciela, który postrzega
świat według literackich schematów i w taki też sposób żyje.
● Bolesław Prus, Lalka
– Stanisław Wokulski – człowiek czynu i pragmatyk, a zarazem wielki marzyciel, który
przeżywa miłość ukształtowaną pod wpływem romantycznych wzorców literackich (co staje
się przyczyną jego klęski);
– fantazje polityczne Rzeckiego (interpretacja „dziwnych” zachowań Wokulskiego, kult
Napoleona).
● Joseph Conrad, Jądro ciemności
– marzenia Kurtza o postępie i cywilizacyjnej misji białego człowieka a jego rzeczywista
działalność w kolonii afrykańskiej.

Inne zagadnienia przydatne do interpretacji filmu
● Sposoby ukazania samotności człowieka i jego lęków egzystencjalnych – w literaturze
i dziełach innych sztuk.
● Paraboliczność świata przedstawionego i jej funkcje w dziełach różnych sztuk.
● Różne punkty widzenia i różne sposoby odbierania rzeczywistości jako temat tekstów
kultury.
● Pytania filozoficzne, do których inspirują teksty kultury.

Słowa kluczowe
arka/statek, potop, starość, homo viator, życie, wędrówka, choroba, samotność
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Brzezina, reż. Andrzej Wajda

Kierunki interpretacji i zagadnienia interpretacyjne
Opracowała: Teresa Kosyra-Cieślak

1. Sposoby przedstawiania miłości w różnych tekstach kultury.
● Akcja filmu: romans Stasia i Maliny, postawa Bolesława, który nie może pogodzić się ze
śmiercią żony (płaszczyzna znaczeń dosłownych).
● Eros i Thanatos – starcie (i zespolenie) miłości i śmierci (płaszczyzna znaczeń
symbolicznych).
● Obraz Malczewskiego Thanatos na ścianie leśniczówki (nawiązanie do śmierci Basi).
● Zmysłowość Maliny skojarzonej z symboliczną postacią śmierci z obrazów Malczewskiego
(obraz filmowy jako nawiązanie do malarstwa); postać Maliny jednocześnie symbolem
miłości i symbolem śmierci.
● Filmowe portrety Stasia i Bolesława a motyw romantycznego upiora (np. z Dziadów).

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Dzieje Tristana i Izoldy
– nierozerwalna i zakazana miłość kochanków, których połączy dopiero śmierć.
● William Shakespeare, Romeo i Julia
– tragiczna, prowadząca do śmierci miłość dwojga młodych ludzi, rozdzielonych przez
nienawiść rodów, z których pochodzą.
● Aleksander Fredro, Zemsta
– miłość w ujęciu komediowym; determinacja zakochanych pomaga im przezwyciężyć
przeszkody i doprowadzić do zgody skłóconych sąsiadów.
● Bolesław Prus, Lalka
– obsesyjna, spóźniona miłość Wokulskiego do Izabeli Łęckiej jako uczucie destrukcyjne,
prowadzące do klęski bohatera, który żyje złudzeniami, postrzegając ukochaną przez pryzmat
romantycznych wyobrażeń;
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– inne oblicza miłości, np. „silniejsza niż śmierć” miłość prezesowej Zasławskiej do stryja
Wokulskiego, nieszczęśliwa miłość pani Stawskiej itp.
● Tadeusz Konwicki, Kronika wypadków miłosnych
– utrzymana w tonie melodramatu opowieść o pierwszym wielkim uczuciu dwojga
maturzystów jako pretekst powrotu do „kraju lat dziecinnych” i wspomnień o utraconej
arkadii.

2. Inspiracje malarskie w dziełach z innych dziedzin sztuki (literaturze, filmie…).
● Odniesienia malarskie w filmach Andrzeja Wajdy; fascynacje malarstwem Jacka
Malczewskiego.
● Brzezina – doskonałym przykładem korespondencji sztuk: malarstwa i filmu
● Thanatos Malczewskiego na ścianie leśniczówki i funkcje obrazu (portret zmarłej Basi?).
● Kadry filmowe Brzeziny skomponowane na wzór obrazów Malczewskiego: Zatruta studnia,
Thanatos; Malina jako śmierć (chłopka z kosą).
● Symboliczność miłosnej sceny w pejzażu z kaczeńcami (związek Erosa z Thanatosem).
● Aluzje do obrazów Śmierć II i Melancholia (żałobna chusta gospodyni i zamknięcie okna
po śmierci Stasia).
● Motyw wody w malarstwie Malczewskiego i filmie Wajdy (woda w jeziorze, kąpiel
Maliny, woda w studni); symboliczne znaczenia wody.
● Motyw narcystyczny inspirowany malarstwem Malczewskiego (Staś przeglądający się
w jeziorze jako nawiązanie do obrazu U źródła – Narcyz).
● Trudność formalna: ruchomy obraz filmowy a statyczność wizji malarskiej.
● Symbolizm obrazu w filmach Wajdy i jego funkcje.
● Plastyczne piękno filmu; autonomiczne wizje malarsko-filmowe: brzozowy las, polany
i mokradła, wiosenna burza, wieczór w leśniczówce przy lampach naftowych, zamyślony
pianista itp.

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
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– malarskość opisów przyrody i różnych elementów pejzażu (np. dwór w Soplicowie
odbijający się bielą ścian od ciemnej zieleni drzew; zamek Horeszków we mgle, las);
Mickiewicz jako kolorysta.
● Juliusz Słowacki, wybrane wiersze (np. Rozłączenie, Hymn)
– wizualne bogactwo obrazów poetyckich (np. Alpy nad jeziorem Leman, zachód słońca nad
morzem), fantasmagoria barw, dynamizacja i emocjonalność opisów; skojarzenia
z malarstwem romantycznym (np. Williama Turnera).
● Stanisław Wyspiański, Wesele
– odniesienia malarskie i ich funkcja w dziele: Stańczyk, Bitwa pod Grunwaldem, Bitwa pod
Racławicami, Wernyhora itp.; matejkowski rodowód osób dramatu; impresjonistyczna wizja
„roztańczonej” chaty wiejskiej (m.in. Dekoracja) itp.
● Władysław Stanisław Reymont, Chłopi
– impresjonistyczne opisy przyrody i ludzi wtopionych w pejzaż; fragmenty powieści
utrzymane w różnych konwencjach, nasuwające skojarzenia z malarstwem
impresjonistycznym, realistycznym i naturalistycznym (np. tańce na weselu Boryny).

3. Piękno i pasja życia jako temat literatury i dzieł z innych dziedzin sztuki.
● Postawa śmiertelnie chorego Stasia: pogoda ducha, „smakowanie” życia nonszalancko
demonstrowane w obliczu śmierci, desperacka walka z chorobą.
● Tragizm bohaterów (nieuleczalna choroba Stasia, śmierć żony Bolesława, samotność Oli)
jako kontrapunkt pragnienia życia i jego piękna.
● Symboliczność i naturalistyczność scen filmowych:
– funkcje scen miłosnych i wątków erotycznych;
– funkcje obrazów natury ukazujących jej bujność i piękno.
● Przesłanie filmu (i utworu Iwaszkiewicza): nieuchronność śmierci jako kontrapunkt radości
życia; konieczność pogodzenia się z prawami natury.
● Śmierć brata jako przełomowy moment w życiu Bolesława.
● Bogactwo życia jako intensywność przeżywania.
● Mistrzostwo formalne filmu: przeżycia i doznania bohaterów wyrażone nastrojem.
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Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni
–wybór między „urodą życia” a poczuciem misji społecznej, którego dokonuje główny
bohater; rezygnując z miłości, domu i szczęścia (wszystkiego, co symbolizuje Wenus z Milo),
aby spłacić dług wobec najuboższych.
● Jarosław Iwaszkiewicz, wybrane opowiadanie (np. Brzezina, Panny z Wilka)
– pochwała odwiecznego rytmu życia, wobec którego nikną osobiste tragedie jednostek
i któremu należy się poddać, by odzyskać spokój ducha (wymowa filmu jest zgodna
z utworem Iwaszkiewicza).
● Krzysztof Kamil Baczyński, wybrane wiersze
– dwa skontrastowane ze sobą światy: Arkadii i Apokalipsy; tragizm pokolenia, które – choć
wychowane do życia w świecie dobra, piękna i miłości – zmuszone było żyć w czasach
zbrodni i namacalnie dotknąć zła.
● Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem
– niezaspokojona potrzeba poznawania; ciekawość świata i ludzi; dla Kapuścińskiego – tak
jak przed wiekami dla jego mistrza Herodota – sens i pasja życia polegają na podróżowaniu
do nieznanych krain.

4. Funkcje obrazów natury w dziełach z różnych dziedzin sztuki.
● Obrazy natury w filmie (np. brzozowy las, polany i mokradła, wiosenna burza, wieczór w
leśniczówce) jako etiudy malarsko-filmowe; artystyczna wartość obrazów; brzezina jako
motyw tytułowy.
● Zmysłowość obrazów przyrody oddana środkami filmowymi.
● Sceny na tle natury inspirowane malarstwem Malczewskiego (np. Thanatos, Śmierć II,
Zatruta studnia) i ich symboliczny wymiar.
● Natura jako obraz piękna świata i życia, które chłonie umierający Staś.
● Kontrast między idyllicznością krajobrazu a śmiercią bohatera.
● Mogiła Basi w lesie i jej znaczenie w życiu Bolesława.
● Natura jako odwieczny (mityczny) splot miłości i śmierci.
● Harmonia i spokój przyrody tłem przeżyć bohaterów.
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● Przesłanie dzieła: tragiczne losy ludzkie stopione z pięknem natury w jeden wspólny rytm
życia; konieczność pogodzenia się z życiem, zawierzenia jego prawom.

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Jan Kochanowski, wybrane pieśni (np. Czego chcesz od nas, Panie…, Serce roście…) i/lub
fraszki (np. Na lipę)
– renesansowy obraz pełnego harmonii świata, w którym natura i człowiek stanowią całość
wspaniałego dzieła Stwórcy; epikurejska radość życia, w której natura stanowi ważne źródło
przyjemności.
● Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
– opisy przyrody jako istotna płaszczyzna tematyczna i ideowa dzieła, składająca się na obraz
szczęśliwej, wymarzonej krainy lat dziecinnych (przyroda litewska ważnym „bohaterem”
dzieła).
● Juliusz Słowacki, Hymn
– piękno świata widzianego oczyma artysty (słońce gasnące w morzu) stanowi tło dla
głębokiego smutku poety, który, samotny, „na wielkim morzu obłąkany”, żali się przed
Bogiem.
● Czesław Miłosz, Dolina Issy
– nierozerwalny związek przyrody z życiem mieszkańców doliny i jej znaczenie dla inicjacji
w dorosłość młodzieńczego bohatera utworu; natura jako wielka niezrozumiała siła – piękna
i okrutna zarazem; mistrzostwo opisów przyrody.

5. Motyw choroby i jego różne znaczenia w tekstach kultury.
● Postać Stasia, głównego bohatera filmu, który przybywa z Davos, by umrzeć w otoczeniu
najbliższych.
● Zachowanie Stasia i jego relacje z otoczeniem (zabawy z Olą, romans z Maliną itp.)
● Sposób filmowania postaci podkreślający zbliżającą się śmierć (rola światła eksponującego
„upiorowatą” bladość bohatera).
● Nieuleczalna choroba Stasia skontrastowana z jego pragnieniem życia (znaki śmierci a
witalność i biologizm scen filmowych, np. sceny erotyczne, dyngusowa zabawa).
● Symboliczna funkcja scen miłosnych (splot miłości i śmierci).
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● Mityczna płaszczyzna filmu (Eros i Thanatos).
● „Choroba duszy” Bolesława rozpamiętującego śmierć żony (dwuznaczność postaci Basi)
i jego „uzdrowienie”.
● Uzdrowicielska moc natury (chory Staś wysłany przez lekarzy do sosnowego lasu, witalizm
scen miłosnych) i jej symboliczne znaczenia.

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Adam Mickiewicz, IV część Dziadów
– „szaleństwo” chorego z miłości Gustawa wyobcowujące go ze świata żywych; romantyczne
pojmowanie choroby jako stygmatu, daru otwierającego bohatera na transcendencję,
rzeczywistość mistyczną.
● Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
– fizyczna niemoc i gorączka jako przejaw choroby toczącej duszę Raskolnikowa, który po
dokonaniu zbrodni w gorączce krąży po ulicach Petersburga; wyznanie winy, przyjęcie kary
i pokuta jako proces powrotu do zdrowia.
● Joseph Conrad, Jądro ciemności
– ogarnięte śmiertelną chorobą ciało Kurtza jako znak szaleństwa, które pochłonęło jego
umysł i jaźń ludzką; tytułowej ciemności niszczącej w człowieku to, co cywilizowane
i ludzkie.
● Albert Camus, Dżuma
– paraboliczny charakter epidemii dżumy, która nawiedziła Oran; kronika przebiegu choroby
i dotyczących jej postaw ludzi jako przyczynek do rozważań nad człowiekiem
w perspektywie filozofii egzystencjalizmu.

Inne zagadnienia przydatne do interpretacji filmu
● Zastosowanie w tekstach kultury motywów i obrazów symbolicznych.
● Nawiązania do starożytnych mitów w tekstach kultury późniejszych epok.
● Dylematy adaptacji filmowej (film a pierwowzór literacki).
● Sposób ukazywania dziecka w tekstach kultury.
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Człowiek z marmuru, reż. Andrzej Wajda

Kierunki interpretacji i zagadnienia interpretacyjne
Opracowała: Teresa Kosyra-Cieślak

1. Dylematy historii i sposobów jej przedstawiania w literaturze i dziełach należących do
innych dziedzin sztuki.
● Zamysł fabularny filmu: studentka reżyserii, Agnieszka, realizuje swój film dyplomowy na
temat postaci Mateusza Birkuta, budowniczego Nowej Huty.
● Historia Mateusza Birkuta ilustracją mechanizmów propagandy i sposobów działania
władzy komunistycznej w PRL-u; historia „z ludzką twarzą”.
● Historia oficjalna i historia ukryta; dochodzenie do prawdy o Birkucie i odkrywanie
prawdziwego oblicza epoki; funkcja czarno-białych kronik filmowych włączonych do dzieła
Wajdy.
● Symboliczna wymowa sceny filmowania rzeźby Birkuta w muzealnym magazynie.
● „Zamykanie ust” prawdzie: represjonowanie Birkuta i uniemożliwienie realizacji filmu
Agnieszki.
● Społeczne i polityczne konteksty powstania filmu Wajdy (lata 70.; opór społeczeństwa
wobec władzy itp.)
● Film jako przekaz – dokument historii i środek manipulacji rzeczywistością (dążenia
Agnieszki a postać reżysera Burskiego).
● Symboliczna wymowa tytułu – topos ożywionego posągu; odbrązawianie historii.

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Kroniki średniowieczne, np.: Gall Anonim Kronika polska, Wincenty Kadłubek, Kronika
polska, Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego
– historia państwa przedstawiana jako dzieje jej władców; zgodna z duchem średniowiecza
idealizacja przedstawianych postaci (np. Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego
w dziele Galla Anonima); historiografia i dydaktyzm dzieł.
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● Adam Mickiewicz, III część Dziadów
– ukazywanie duchowego wymiaru historii (realizacja Bożego planu zbawienia narodów,
arena, na której toczy się walka ze złem); sakralizacja męczeństwa Polaków prześladowanych
przez carat.
● Henryk Sienkiewicz, Potop (lub inna powieść historyczna)
– przedstawianie wydarzeń historycznych zgodnie z ideą „krzepienia serc”; sposób
ukazywania historii (wydarzeń, portretów postaci historycznych) ukierunkowany na wymowę
ideową powieści; wpływ wybitnych jednostek na kształtowanie dziejów.
● Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
– historia „spuszczona z łańcucha”; opis życia w getcie warszawskim; powstanie w relacji
Marka Edelmana; dążenie do demitologizacji wydarzeń; kwestie gatunkowe (wywiad,
reportaż) i ich wpływ na sposób ukazywania historii.

2. Różne oblicza buntu ukazane w tekstach kultury (konformizm i nonkonformizm).
● Historia Mateusza Birkuta tematem filmu Agnieszki, studentki reżyserii.
● Postać Birkuta, przodownika pracy, zafascynowanego ideałami pracy i pełnego wiary
w wielkie budowy socjalizmu.
● Dojrzewanie bohatera: odkrycie prawdy na temat swej roli i prawdziwego oblicza władzy,
bunt i cena, jaką zapłacił.
● Droga Birkuta: od łatwowierności i naiwnej akceptacji rzeczywistości komunistycznego
państwa do niezgody na przedmiotowe traktowanie ludzi.
● Postać Agnieszki, bezkompromisowo dążącej do prawdy (zdobywanie materiałów,
docieranie do archiwów itp.); kreacja Krystyny Jandy (młodość, energia, zdecydowanie,
pasja, pewność siebie, gotowość do walki – niezapomniane ujęcia filmowe).
● Skontrastowanie konformistycznej postawy reżysera Burskiego i nonkonformizmu
Agnieszki.
● Klęska przedsięwzięcia Agnieszki (odebranie jej możliwości kręcenia filmu) i jej moralne
zwycięstwo; wymowa finałowej sceny.
● Bunt formą dojrzewania bohaterów (Birkuta i Agnieszki).
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Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Sofokles, Antygona
– postawa Antygony wyrazem buntu przeciw apodyktyczności władzy Kreona i opowiedzenia
się za wyższością praw boskich nad prawem stanowionym przez człowieka oraz racji serca
nad racjami rozumu.
● Adam Mickiewicz, Oda do młodości
– apoteoza młodości, która swą siłą, energią, słusznym zapałem i ideałami wspólnoty może
zmienić zastany porządek świata, pchnąć ludzkość na nowe tory; wezwanie do szlachetnego
buntu, dzięki któremu z chaosu wyłoni się nowy, lepszy świat.
● Adam Mickiewicz, III część Dziadów
– bunt młodych polskich spiskowców przeciw tyrańskiej władzy cara; prometejski (ale
i szatański) bunt Konrada, który siłą swej mocy poetyckiej i miłości do narodu chce stworzyć
świat lepszy niż ten, który uczynił Bóg; klęska buntowniczej postawy bohatera – apoteoza
cierpienia i ofiary.
● Witold Gombrowicz, Ferdydurke
– bunt przeciw wszechobecności formy; ucieczka bohatera od formy (symbolizowanej przez
pupę, łydkę i gębę) nieuchronnie prowadząca do zamknięcia w inną formę; od buntu przeciw
formie jednostki – do buntu społeczeństwa.

3. Portret kobiety w różnych tekstach kultury.
● Zamysł kompozycyjny filmu – kluczowa rola Agnieszki i jej filmu, do którego zdobywa
materiały.
● Źródła zainteresowania dziewczyny postacią Birkuta i czasami stalinowskimi (związek
z ojcem).
● Postać Agnieszki: siła, energia, rozmach, bezkompromisowość, pasja, z jaką podchodzi do
swego przedsięwzięcia, gotowość walki, dążenie do prawdy itp.
● Świetna kreacja (filmowy debiut) Krystyny Jandy; sceny ukazujące osobowość Agnieszki,
wykorzystanie środków filmowych (np. dwukrotny marsz korytarzem, filmowanie posągu
w magazynie muzealnym).
● Zderzenie postaw Agnieszki i reżysera Burskiego; podejście do zadań sztuki (filmu).
● Fiasko filmu Agnieszki i spotkanie z Maćkiem Tomczykiem.
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● Dojrzewanie Agnieszki w trakcie rozwoju wydarzeń i stopniowo odsłanianej prawdy
o Birkucie i jego epoce.
● Postać bohaterki zobrazowaniem dojrzewania polskiego społeczeństwa w latach 70.
(konsolidowanie się opozycji).

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Sofokles, Antygona
– kreacja tytułowej bohaterki, która decyduje się sprzeciwić władcy i pochować brata w imię
praw boskich i racji uczucia – i świadomie skazuje się na śmierć; postawa Antygony
broniącej swych przekonań w polemice z Kreonem.
● William Shakespeare, Makbet
– tragiczna postać Lady Makbet, jej rola w doprowadzeniu Makbeta do zbrodni i ostateczna
klęska: choroba psychiczna i śmierć pod wpływem ciężaru win, których nie mogła udźwignąć
jej kobieca natura.
● Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem
– różne postacie kobiet ilustrujące przesłanie ideowe utworu: Justyna, która (wzorem Cecylii)
decyduje się na szczęśliwe i pożyteczne życie z Janem, stojącym niżej od niej w hierarchii
społecznej; jałowa egzystencja Emilii odizolowanej od życia i skoncentrowanej na urojonych
chorobach; tragiczna postać pani Andrzejowej – w wiecznej żałobie po mężu; kobiety,
których życie wypełnione jest pracą, jak Marta czy Kiryłowa.
● Władysław Stanisław Reymont, Chłopi
– różne postacie kobiece ilustrujące społeczną złożoność wsi polskiej, np. Dominikowa,
Jagustynka, Agata, Magda – córka Boryny, Kozłowa; Jagna i jej specyficzna osobowość
niemieszcząca się w ramach chłopskiej mentalności; Hanka i jej przemiana (archetypiczna
„matka rodu”).
● Zofia Nałkowska, Granica
– kreacje postaci Elżbiety, jej matki, Justyny, pani Kolichowskiej, matki Zenona
Ziembiewicza itp. świadczące o głębokiej znajomości natury i problemów kobiecych przez
pisarkę; kwestia wdrukowanych schematów zachowań i ich wpływu na postępowanie ludzkie.

4

4. Sposób ukazania przemiany bohatera i jej związek z przesłaniem dzieła w różnych
tekstach kultury.
● Motyw przemiany w kreacjach dwojga pierwszoplanowych bohaterów: Mateusza Birkuta
i Agnieszki.
● Przemiany Mateusza Birkuta: wiejski prostaczek, przodownik pracy, „ludowy buntownik”
walczący o ludzką godność, człowiek wypalony (wewnętrzny kryzys bohatera).
● Funkcja czarno-białych materiałów filmowych i retrospektywnych opowiadań
w przedstawieniu różnych „wcieleń” bohatera.
● Birkut „wykreowany” na propagandowy symbol swoich czasów (metamorfoza prostego
wiejskiego chłopaka w socjalistycznego herosa); funkcje marmurowego posągu, plakatów,
filmu Burskiego.
● Rozwój wewnętrzny Agnieszki odkrywającej prawdę o Birkucie.
● Kontekst historyczny (polityczny, społeczny) wejścia filmu Wajdy na ekrany.
● Postacie Agnieszki i Mateusza Birkuta zobrazowaniem procesu dojrzewania polskiego
społeczeństwa do prawdy o metodach władzy komunistycznej i oporu wobec nich.

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Jan Kochanowski, Do gór i lasów
– renesansowy obraz pełnego, bogatego życia człowieka, który realizuje się w różnych rolach
(motyw Proteusa), wykładnią epikurejskiej filozofii życia.
● Jan Kochanowski, Treny (całość lub IX, X, XI)
– obraz przemiany światopoglądowej człowieka renesansu, który pod wpływem osobistego
nieszczęścia odrzuca wyznawane wcześniej ideały stoicyzmu i epikureizmu, by ostatecznie
powiązać je z chrześcijańską postawą głębokiego zawierzenia Bogu (zapowiedź przemiany
ideowej epoki).
● William Shakespeare, Makbet
– postać Makbeta obrazem przemiany uczciwego, szlachetnego człowieka, który pozwala, by
zakiełkowało w nim ziarno zła, a ukryta głęboko (początkowo) żądza władzy doprowadziła
do zbrodni i wewnętrznego spustoszenia.
● Adam Mickiewicz, III część Dziadów
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– metamorfozy bohatera zobrazowaniem wymowy ideowej dzieła (apoteozy ofiary
i mesjanizmu polskiego): symboliczna przemiana Gustawa (kochanka romantycznego)
w Konrada (bojownika za ojczyznę), a następnie przemiana zbuntowanego przeciw Bogu
bluźniercy w pokornego pielgrzyma, zdolnego zaakceptować wyroki Boże.
● Henryk Sienkiewicz, Potop
– przemiana Kmicica (głównie pod wpływem Oleńki) z sarmackiego warchoła
w szlachetnego, ofiarnego patriotę, który potrafi zrezygnować z osobistych celów dla dobra
ojczyzny, ilustracją „nawrócenia” polskiego społeczeństwa, które za grzechy pychy,
samowoli i szlacheckiego sobiepaństwa Bóg ukarał plagą potopu szwedzkiego.

Inne zagadnienia przydatne do interpretacji filmu
● Moralna odpowiedzialność artysty odtwarzającego, ale również kreującego obraz
historii; powinności twórcy wobec społeczeństwa.
● Wpływ historii na jednostkę przedstawiony w utworach literackich i dziełach należących
do innych dziedzin sztuki.
● Film jako dzieło sztuki, przekaz, dokument.
● Sposób ukazania relacji między władzą a społeczeństwem w różnych tekstach kultury.
● Sposób ukazania procesu dojrzewania bohatera w różnych dziełach sztuki.
● Różne obrazy ojczyzny i narodu w literaturze i dziełach należących do innych dziedzin
sztuki.
● Manipulacja i język propagandy, jakim władza rozmawia ze społeczeństwem.

Słowa kluczowe:
historia, władza, społeczeństwo, socrealizm, film, dojrzewanie, praca, walka wartości
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Dolina Issy, reż. Tadeusz Konwicki (1982)

Kierunki interpretacji i zagadnienia interpretacyjne
Opracowała: Teresa Kosyra-Cieślak

1. Sposób ukazania motywu powrotu do kraju lat dziecinnych w literaturze i dziełach
z innych dziedzin sztuki.
● Kresy wschodnie – prywatną ojczyzną zarówno Miłosza, jak i Konwickiego; podobne
doświadczenia egzystencjalne obu twórców (poczucie wykorzenienia, obcości, bezdomności,
wygnania z raju); osobisty charakter filmu Konwickiego.
● Mityczny charakter małych ojczyzn Konwickiego i Miłosza (miejsca poza historią
i czasem, krainy arkadyjskie, w których harmonijnie współistnieją różne kultury i wyznania);
idealizacja utraconej przeszłości (kontekst: powojenny mit Kresów).
● Zamysł kompozycyjny filmu (dwa plany czasowe):
– przeszłość – dorastanie Tomasza Surkonta w majątku dziadków na Wileńszczyźnie;
– teraźniejszość – emigracyjne doświadczenia autora powieści Dolina Issy (recytowane
wiersze Miłosza, realizacja filmu z okresu II wojny światowej itp.) – ekspozycją etosu
emigranta i płaszczyzny autobiograficznej (podwójnej: Miłosza i Konwickiego).
● Składniki przedstawionej w filmie małej ojczyzny: przyroda, krajobraz kulturowy (dwory,
wiejskie chaty i inne obiekty wypełniające przestrzeń); ludzie, język (sposób mówienia) –
sposób ich przedstawienia w filmie; filmowe środki i zabiegi artystyczne eksponujące
wielokulturowość regionu.
● Litwa – krainą szczęścia (dziecięcego) i arkadią, do której powrót jest możliwy dzięki
pamięci i wspomnieniom.
● Mała ojczyzna jako przestrzeń wartości; mityczny świat, w którym panowały naturalny
porządek i harmonia wszelkich bytów, nienaruszone przez chaos I wojny światowej.
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● Poetycki i oniryczny charakter filmu oraz jego funkcje (wspomnienie, nostalgia, poczucie
wydziedziczenia i straty, potrzeba zakorzenienia w tradycji itp.); podkreślenie subiektywnego
charakteru rekonstruowanej w filmie (za powieścią) przestrzeni.
● Dolina Issy jako film o zagładzie dawnego świata; idealizacja i mityzacja przeszłości
podkreślająca dramat wykorzenienia, wygnania twórców z raju dzieciństwa.
● Konwicki jako autor jednego tematu (do którego powraca w swoich powieściach i filmach):
powroty do swej kresowej małej ojczyzny – świata, którego już nie ma.

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
– obraz Litwy i krainy nadniemeńskiej (wraz z należącym do niej światem dawnej szlachty)
jako utraconego kraju lat dziecinnych, który jest „święty i czysty”, stanowi przestrzeń
szczęśliwych wydarzeń, szczerych uczuć i prawdziwych wartości; istnieje tylko w pamięci
stęsknionych emigrantów, a widzieć można go jedynie oczyma duszy.
● Czesław Miłosz, Dolina Issy
– nierozerwalny związek przyrody z życiem mieszkańców doliny i znaczenie tego miejsca dla
inicjacji w dorosłość młodzieńczego bohatera utworu; natura jako wielka, niezrozumiała siła
– piękna i okrutna zarazem; mistrzostwo opisów przyrody.
● Tadeusz Konwicki, Kronika wypadków miłosnych
– opowieść o pierwszym wielkim uczuciu dwojga maturzystów oraz ich wchodzeniu
w dojrzałość jako pretekst powrotu do „kraju lat dziecinnych” i wspomnień o utraconej
arkadii.
● Paweł Huelle, Weiser Dawidek (lub inna powieść z nurtu tzw. literatury „małych ojczyzn”)
– opisanie wydarzeń z okresu dzieciństwa usytuowanych w pejzażu przedwojennego
Gdańska, będącego utraconą małą ojczyzną autora; wyidealizowana rekonstrukcja
nieistniejącego już świata z perspektywy dwudziestu kilku lat.

2. Różne sposoby przedstawienia ponadczasowych zagadnień egzystencjalnych oraz
związanych z nimi refleksji w utworach literackich i innych tekstach kultury.
● Nostalgiczny obraz małej ojczyzny Miłosza (i jednocześnie małej ojczyzny reżysera),
postrzeganej jako utracony raj dzieciństwa, arkadyjska kraina szczęścia i jego funkcje:
– rekonstrukcja wyidealizowanej przeszłości,
– zobrazowanie poczucia straty i wykorzenienia,
– poszukiwanie zakorzenienia w tradycji,
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– potrzeba pocieszenia i odzyskania poczucia tożsamości.
● Marzenia o arkadii, miejscu nietkniętym chaosem wojny (historii), gdzie panuje naturalny
porządek świata.
● Losy Tomasza Surkonta – opowieść o dojrzewaniu, inicjacji w dorosłość, wtajemniczaniu
w naturę, miłość, śmierć.
● Świat jako arena ścierania się sił dobra i zła (historia Baltazara).
● Pytanie o miejsce Boga w życiu ludzi i Jego istotę.
● Opozycja między światem mężczyzn i światem kobiet, różne sfery, do których należą.
● Nierozstrzygnięte pytanie o tożsamość człowieka (korzenie, narodowość, wyznanie,
rodzina, język, miejsce zamieszkania, przynależność etniczna itp.).

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● William Shakespeare, Makbet
– dramatyczna, pesymistyczna wizja człowieka, który nie jest w stanie zapanować nad swymi
namiętnościami; przeświadczenie, że każdy ma w sobie ziarno zła, które może wykiełkować
i zniszczyć człowieka (losy Makbeta ewokują pytanie, co sprawia, że uczciwy człowiek staje
się zbrodniarzem); topos świata-teatru, w którym człowiek jest tylko aktorem.
● Juliusz Słowacki, wybrane wiersze (np. Hymn)
– wyraz samotności artysty, refleksje o istnieniu, przemijaniu, nicości, relacjach człowieka
z Bogiem itp.
● Bolesław Prus, Lalka
– Wokulski, Rzecki (a także inni bohaterowie, np. doktor Szuman) snują różnorodne refleksje
filozoficzne, np.:
▪ Jaki jest sens egzystencji człowieka? Skąd przybył i dokąd dąży?
▪ Czy posiadanie uczuć i zdolność do miłości są szczęściem czy przekleństwem człowieka?
▪ Czy człowiek jest tylko marionetką w rękach losu?
▪ Jaki sens mają wszelkie starania i pragnienia ludzkie?
▪ Na czym polega szczęście człowieka? Jak je osiągnąć?
▪ Czy człowiek jest wolny w swoich dążeniach, czy też jest determinowany przez jakąś siłę
zewnętrzną lub wewnętrzną?
● Joseph Conrad, Jądro ciemności
– dramatyczny obraz kondycji ludzkiej (tytułowa ciemność) i wyraz nieufności wobec idei
cywilizacji i postępu.
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● Tadeusz Borowski, wybrane opowiadania
– przedstawienie klęski człowieka, który w sytuacji ekstremalnej traci swoje człowieczeństwo
i zdolny jest do największej podłości, aby ocalić swe istnienie.

3. Sposób ukazania dziecka w różnych tekstach kultury.
● Zamysł kompozycyjny filmu – dwa plany czasowe; rola postaci Tomasza Surkonta.
● Pobyt Tomasza w majątku dziadków i związane z nim przeżycia; Dolina Issy jako
opowieść o dojrzewaniu; wchodzenie w świat przyrody, miłości erotycznej, poznawanie
istoty śmierci itp.
● Podwójna narracja powieści Miłosza (dwie formy świadomości: dorosły „kronikarz”
i dziecko – Tomasz Surkont) a narracja filmowa (perspektywa widzenia Tomasza jako
wykładnia subiektywności postrzegania świata).
● Konstrukcja filmu (luźne epizody utrzymane w poetyckim, nieco onirycznym rytmie)
wykładnią postrzegania przez Tomasza ludzi, wydarzeń i sytuacji (np. historia Baltazara,
śmierć wiewiórki).
● Wchodzenie zagrażającej domowemu szczęściu Historii w mityczny świat arkadii widziany
oczyma dorastającego chłopca.
● Odbicie wielokulturowości Litwy w sposobie postrzegania świata przez bohatera.
● Podkreślenie (poprzez wprowadzenie bohatera dziecięcego) poczucia straty,
wydziedziczenia ze szczęśliwej krainy dzieciństwa (które dotyczy zarówno Miłosza, jak
i Konwickiego).
● Autobiograficzność postaci Tomasza (wspomnienia z dzieciństwa spędzonego nad IssąNiewiażą).

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Jan Kochanowski, Treny
– przedstawienie zmarłej Urszulki, której (wyolbrzymione) cnoty i talenty są wyrazem
wielkości straty i rozpaczy nieszczęśliwego ojca, przeżywającego kryzys światopoglądowy.
● Bolesław Prus, Antek (lub inna nowela pozytywistyczna, której bohaterem jest dziecko)
– tendencyjnie pokazana postać dziecka wiejskiego, którego losy są ilustracją potrzeby
programu pozytywistycznego i kierują uwagę czytelnika ku kwestiom pracy u podstaw.
● Władysław Stanisław Reymont, Chłopi
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– postacie dzieci (np. Józia, Witek, Piotruś, syn Antka i Hanki) dopełniają zbiorowy portret
chłopów, obrazują warunki, w jakich wychowywały się i dorastały dzieci z różnych „warstw”
społeczności wiejskiej, a także wprowadzają perspektywę indywidualną (osobowości,
problemy i potrzeby każdego z dziecięcych bohaterów).
● wybrane opowiadanie Idy Fink lub Irit Amiel przedstawiające dziecko (lub dzieci)
– dramatyczny los dzieci żydowskich wyrazem tragedii Holocaustu.

Inne zagadnienia przydatne do interpretacji filmu
● Sposoby ukazania ojczyzny utraconej w różnych tekstach kultury.
● Funkcjonowanie tradycji romantycznej w dziełach późniejszych epok.
● Motyw arkadii i jego funkcje w utworach literackich i dziełach innych sztuk.
● Dwór szlachecki w dziełach różnych sztuk; sposób jego przedstawienia i funkcje.
● Natura ukazana w różnych tekstach kultury: temat, bohater i tło wydarzeń.

Słowa kluczowe
mała ojczyzna, przeszłość, powrót, wspomnienie, nostalgia, przyroda, arkadia, Litwa,
dziecko, dojrzewanie, tradycja romantyczna
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Kanał, reż. Andrzej Wajda (1956)

Kierunki interpretacji i zagadnienia interpretacyjne
Opracowała: Teresa Kosyra-Cieślak
1. Topos labiryntu i jego funkcje – w utworach literackich i dziełach innych sztuk.
● Akcja filmu: ostatnie godziny życia oddziału powstańców; losy żołnierzy przemierzających
w kilku grupach kanały, by przedostać się z Mokotowa do Śródmieścia.
● Warstwa faktograficzna i symboliczna dzieła; rozrachunek z polskimi mitami
romantycznymi (m.in. „piękną” śmiercią za ojczyznę) oraz heroicznym obrazem powstania
warszawskiego.
● Dwudzielność kompozycji filmu: część „naziemna” i część „podziemna”.
● Schodzenie bohaterów do kanału – skojarzenie z zejściem do Piekła w Boskiej Komedii
Dantego.
● Obraz kanałów w filmie – archetypiczne piekło, Hades (kraina zmarłych), labirynt,
więzienie; skojarzenia uzyskane za pomocą środków filmowych (przede wszystkim symboli
i metafor); dramatyczne obrazy cierpienia ludzi spotkanych w kanałach, motywy dantejskie,
funkcje ciemności i światła itp.
● Labirynt – przestrzeń uwięzienia, błądzenia, odczłowieczenia, obcości, śmierci (plątanina
korytarzy, w których czyha demoniczny potwór); przestrzeń zamknięta i wroga człowiekowi.
● Tragiczne rozwiązanie wszystkich wątków filmowych (związanych z grupami powstańców
wędrujących po kanałach); doniosłość sceny ukazującej „Stokrotkę” i „Koraba” przy kracie
kolektora (i niesiony przez tę scenę przekaz symboliczny).
● Sytuacja ludzi uwięzionych w kanałach – odzwierciedleniem ich sytuacji egzystencjalnej
(pułapka, brak wyjścia, skazanie na śmierć, uwikłanie w Historię); brak możliwości ocalenia
nawet tych, którzy dotarli do wyjścia z kanału.
Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Mitologia grecka

– symboliczne znaczenia labiryntu jako przestrzeni zamkniętej, pułapki, drogi bez wyjścia,
błądzenia, kryjącej w sobie krwiożerczego potwora – sfera zwierzęca (instynkty i żądze)
dominuje nad ludzką (rozum); podobieństwa znaczeń mitycznego Labiryntu i Hadesu (krainy
zmarłych, w której błąkają się uwięzione dusze ludzkie).
● Dante Alighieri, Boska Komedia
– Piekło, w którego kręgach pokutują grzesznicy (w zależności od rodzaju popełnionych
występków); labirynt, z którego nie ma wyjścia.
● Honoré de Balzac, Ojciec Goriot
– Paryż jako miasto-labirynt, w którym uczciwość i szczerość uczuć są słabością, a człowiek
dążący do szlachetnych celów skazany jest na klęskę; przestrzeń złudy, oszustwa i gry
pozorów, targowisko próżności.
● Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
– labiryntowa przestrzeń Petersburga, po którym krąży Raskolnikow dręczony chorobą duszy;
miasto-potwór – duszne, ciasne, mroczne, w którym lęgną się zło, występek i zbrodnia.
● Władysław Stanisław Reymont, Ziemia obiecana
– Łódź – miasto moloch, łudzące karierą (tytułowa ziemia obiecana), pożerające słabych
i niezaradnych; labiryntowa przestrzeń rodzącego się „drapieżnego” kapitalizmu, pułapka bez
wyjścia, w której człowieka czeka śmierć lub odczłowieczająca metamorfoza.
● Franz Kafka, Proces
– labirynt pokoi, korytarzy itp., przez który wędruje Józef K. jako parabola sytuacji człowieka
uwięzionego w swej egzystencji lub państwa totalitarnego.
2. Motyw powstania w utworach literackich i innych tekstach kultury.
● Akcja filmu: ostatnie godziny oddziału powstańców; losy rozdzielonych żołnierzy
przemierzających kanały, by przedostać się z Mokotowa do Śródmieścia.
● Czas historyczny: ostatnia faza powstania (w przededniu ostatecznej klęski).
● Scenografia – obraz wszechobecnej śmierci, chaosu i zniszczenia (rumowiska, ruiny,
rozrzucone sprzęty domowe, groby na warszawskich podwórkach, roztrzaskany fortepian).
● Wnętrze willi, w której stacjonuje oddział „Zadry”, i niszczone przez wojnę rekwizyty
(pianino, album, ozdobne meble i bibeloty) symbolizujące świat kultury i dorobek pokoleń.
● Tragizm powstańców oddany za pomocą środków filmowych, m.in.:

– film czarno-biały; symboliczna opozycja ciemności i światła (na powierzchni – mrok
rozświetlany blaskiem dogasających pożarów, latarki w ciemności kanałów); negatywne
wartościowanie ciemności (zło, śmierć, rozpacz, klęska, groza);
– zastosowanie symboli filmowych, np. krzyż za plecami powstańców, biała koszula Jacka
z kołnierzykiem Słowackiego (tradycja romantyczna), dziewczyna podtrzymująca rannego
(kompozycja przypominająca pietę), krata zagradzająca wylot z kolektora;
– symbolizm obrazu w filmach Wajdy i jego funkcje.
● Motywy symbolicznie nawiązujące do piekła (np. zejście do kanałów – katabaza,
recytowanie Dantego przez „Artystę”, skłębieni ludzie w szlamie niczym widma i inne
nawiązania do Boskiej Komedii) oraz mitycznego Hadesu.
● Funkcja muzyki i warstwy dźwiękowej (np. obłąkany Michał grający na okarynie,
samobójczy strzał Halinki).
● Uboga warstwa faktograficzna i deheroizacja powstania.
Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Casimir Delavigne, Warszawianka
– apoteoza postawy tyrtejskiej i pięknej śmierci za ojczyznę napisana pod wpływem
wydarzeń powstania listopadowego.
● Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem (Gloria victis)
– obraz społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego; wszechobecność pamięci
o powstaniu; motyw mogiły i jego symbolika; ukazywanie powstańców jako męczenników
sprawy narodowej.
● Stanisław Wyspiański, Wesele
– brak jedności społeczeństwa polskiego, któremu niedojrzałość i zaszłości historyczne
uniemożliwiają wspólny zryw niepodległościowy; marzenie o powstaniu i odzyskaniu
wolności jako mit narodowy.
● Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego
– powstanie warszawskie ukazane z perspektywy ludności cywilnej, której heroizm
przedstawiony został specyficznym językiem mówionym; swoisty „tren” na cześć
umierającego miasta.
● Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

– tragiczna walka Żydów w getcie warszawskim o godną śmierć – w relacji ostatniego
żyjącego przywódcy powstania, Marka Edelmana.
3. Postać żołnierza walczącego o ojczyznę jako temat tekstów kultury.
● Bohaterowie filmu: ostatni powstańcy ze zdziesiątkowanej kompanii porucznika „Zadry”,
w przededniu ostatecznej klęski powstania warszawskiego.
● Akcja filmu: rozdzieleni członkowie oddziału próbują kanałami przedostać się do
Śródmieścia; trzy główne wątki:
– „Zadra” ze „Smukłym” i „Kulą”, za którymi daleko w tyle pozostała reszta powstańców;
– „Mądry”, „Halinka” i „Artysta”, który popada w obłęd i odłącza się od towarzyszy;
– „Stokrotka” prowadząca rannego „Koraba”.
● Tragiczne zakończenie wszystkich wątków: śmierć powstańców w kanałach lub po dotarciu
do wyjścia; symboliczna wymowa scen ukazujących ich sytuację, np. powrót oszukanego
„Zadry” do kanałów po swoich żołnierzy; „Halinka” z Jackiem przed kratą kolektora, za
którym płynie Wisła.
● Środki filmowe ukazujące tragizm powstańców warszawskich, np.:
– film czarno-biały; symboliczna opozycja ciemności i światła (na powierzchni – mrok
rozświetlany blaskiem dogasających pożarów, latarki w ciemności kanałów); negatywne
wartościowanie ciemności (zło, śmierć, rozpacz, klęska, groza).
– zastosowanie symboli filmowych, np. krzyż za plecami powstańców, biała koszula Jacka
z kołnierzykiem Słowackiego (tradycja romantyczna), dziewczyna podtrzymująca rannego
(kompozycja przypominająca pietę), krata zagradzająca wylot z kolektora.
● Przejście przez kanały jako symboliczna wędrówka przez piekło, uwięzienie w labiryncie
bez wyjścia – sytuacja egzystencjalna walczących w powstaniu warszawskim.
● Tragiczny i deheroizujący sposób pokazania powstania i walczących w nim żołnierzy;
obrazy powstańców bezsilnych, pełnych rezygnacji, pogrążonych w błocie, ginących w mule
kanałów (a nie na barykadach).
● Nawiązania do tradycji romantycznej i motywu „pięknej” śmierci za ojczyznę (bohaterska
walka Jacka jako aluzja do samotnego czynu bohatera romantycznego; funkcja zdjęć przed
czołówką filmu ukazujących szarżę ułańską) oraz odrzucenie tej tradycji (mrok i brud
kanałów), a także obrazu powstańca utrwalonego w piosenkach walczącej Warszawy.

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Tyrtajos, [Rzecz to piękna zaprawdę…]
– apoteoza walki o ojczyznę, która jest pierwszym i najważniejszym obowiązkiem
mężczyzny-wojownika; powinien on bez lęku iść „w pierwszym szeregu” i być gotowym na
śmierć.
● Homer, Iliada
– postacie wojowników – pięknych, silnych, dzielnych, dążących do walki w obronie swej
czci, reprezentujących ideał starogreckiego herosa (np. Achilles, Odyseusz czy Hektor, który
ukazany jest także jako obrońca swego miasta).
● Pieśń o Rolandzie
– Roland jako ideał rycerza średniowiecznego, który nie ustępuje z pola walki i ginie niemal
męczeńską śmiercią w walce z poganami (za wiarę chrześcijańską, króla i „słodką Francję”);
uosobienie honoru rycerskiego.
● Adam Mickiewicz, Reduta Ordona (lub inny wiersz z tzw. liryki polistopadowej,
np. Śmierć pułkownika)
– apoteoza „pięknej” śmierci za ojczyznę; polski żołnierz walczy do końca, gotów jest oddać
życie w obronie najwyższej wartości, jaką jest wolność ojczyzny.
● Henryk Sienkiewicz, Potop (lub inna część Trylogii)
– postacie wspaniałych żołnierzy, wielkich patriotów o heroicznych cechach, wiernych Bogu,
ojczyźnie, prawowitemu władcy, strasznych dla wrogów Rzeczypospolitej (Michał
Wołodyjowski, Jan Skrzetuski czy Andrzej Kmicic po przemianie).
● Stefan Żeromski, Wierna rzeka
– postacie powstańców, patriotów walczących za ojczyznę: książę Józef Odrowąż, szlachetny
dzielny i wrażliwy, który idzie walczyć w powstaniu wbrew woli arystokratycznej rodziny,
a także ojciec Salomei, Antoni Brynicki – zesłany na Sybir za udział w powstaniu
listopadowym, bierze udział w kolejnym zrywie narodowowyzwoleńczym, choć ma
świadomość, iż walka jest daremna.
● Krzysztof Kamil Baczyński, Rodzicom
– tragizm pokolenia chłopców-żołnierzy, którzy musieli „dorosnąć do śmierci”, namacalnie
dotknąć zła, choć czuli się predysponowani do życia w świecie dobra, piękna i miłości.

Inne zagadnienia przydatne do interpretacji filmu

● Topos wędrówki, jego znaczenia symboliczne i funkcje w tekstach kultury.
● Rozrachunek z polskimi mitami narodowymi w utworach literackich i dziełach innych
sztuk.
● Heroizacja i deheroizacja bohaterów – w różnych tekstach kultury.
● Historia jako temat dzieł literackich i filmowych.
● Sposób ukazania miasta i jego funkcje w tekstach kultury.
Słowa kluczowe:
powstanie, żołnierz, ojczyzna, labirynt, piekło, deheroizacja

Lawa, reż. Tadeusz Konwicki (1989)

Kierunki interpretacji i zagadnienia interpretacyjne
Opracowała: Teresa Kosyra-Cieślak

1. Zbiorowy portret polskiego społeczeństwa ukazany w różnych tekstach kultury.
● Sięgnięcie przez Konwickiego do wielkiego dramatu romantycznego traktującego o Polsce
i Polakach – adaptacja filmowa wszystkich części Dziadów Mickiewicza; „opowieść
o Dziadach” a nie „Dziady na ekranie”.
● Funkcja i wymowa tytułowego motywu lawy (zaczerpniętego z dramatu Mickiewicza).
● Film o Polakach ukazujący ponadczasowy portret polskiego społeczeństwa: według słów
reżysera – odbicie polskich kompleksów, urazów, niespełnionych nadziei.
● Pokazanie wartości ważnych dla Polaków (związanych z ideałami romantycznymi), jak
umiłowanie wolności, obrona indywidualizmu, szacunek dla człowieczeństwa.
● Panorama polskiej historii XIX-wiecznej i współczesnej; przeplatanie się obrazów
z różnych okresów historii Polski, np. podczas Wielkiej Improwizacji, Widzenia Księdza
Piotra czy w epilogu filmu (np. sceny z XIX-wiecznych powstań narodowych, II wojny
światowej, obrazy z Auschwitz, współczesna ulica warszawska, msza papieska przed Pałacem
Kultury); funkcje wstawek i przebitek montażowych.
● Sceny i symbole ukazujące martyrologię Polaków.
● „Rozrachunkowy” obraz Polaków, np.:
– obrazy zdrady narodowej (towarzystwo stolikowe, lewa strona na balu);
– postać Belzebuba ucharakteryzowana na polskiego szlachcica.
● Funkcje postaci i motywów symbolicznych, np. anioł z amarantową szarfą (Polonia), orzeł
próbujący poderwać się do lotu, motywy rozkwitającej przyrody.
● Wizja ziszczania się marzeń o wolności – aluzja do wydarzeń współczesnych (sceny
nawiązujące do wydarzeń współczesnych z lat 80.).
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Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Jan Kochanowski, Pieśń V, Ks. II; O spustoszeniu Podola przez Tatarów
– obraz Polski nękanej przez niżej od niej stojących cywilizacyjnie Tatarów; wezwanie
szlachty do przezorności i opodatkowania się na rzecz stałej armii.
● Piotr Skarga, Kazania sejmowe
– przedstawienie wad Polaków i mankamentów polskiego społeczeństwa – „chorób
Rzeczpospolitej”, które nieuchronnie prowadzą do upadku państwa; porównanie Polski do
tonącego okrętu; nawoływanie do poprawy.
● Ignacy Krasicki, Do króla (lub inna satyra ukazująca wady polskiego społeczeństwa, np.
Świat zepsuty, Pijaństwo)
– krytyczny obraz konserwatywnej sarmackiej szlachty: głupiej, próżnej, zawistnej,
o ograniczonych horyzontach umysłowych – niepotrafiącej docenić dobrego oświeconego
władcy.
● Bolesław Prus, Lalka
– obsesyjna, spóźniona miłość Wokulskiego do Izabeli Łęckiej jako uczucie destrukcyjne,
prowadzące do klęski bohatera, który żyje złudzeniami, postrzegając ukochaną przez pryzmat
romantycznych wyobrażeń;
– inne oblicza miłości, np. „silniejsza niż śmierć” miłość prezesowej Zasławskiej do stryja
Wokulskiego, nieszczęśliwa miłość pani Stawskiej.
● Adam Mickiewicz, III część Dziadów
– naród „jak lawa” – wewnętrzny podział polskiego społeczeństwa zobrazowany m.in.
podziałem na towarzystwo stolikowe i przy drzwiach w scenie VII oraz na prawą i lewą
stronę w scenie VIII; pokazanie szlachetności młodzieży będącej nadzieją narodu.
● Stanisław Wyspiański, Wesele
– pokazanie głęboko tkwiących w narodzie podziałów społecznych, uniemożliwiających
podjęcie wspólnej walki;
– rozrachunek z polskimi mitami narodowymi.

2. Postać poety (artysty) i jego rola w życiu społeczeństwa ukazane w różnych tekstach
kultury.
● Lawa jako opowieść o Mickiewiczu (ukazanie poety romantycznego przez jego dzieło);
podobieństwo przeżyć egzystencjalnych Konwickiego i Mickiewicza.
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● Postać Mickiewicza „rozdwojona”: stary Poeta (z czasów paryskich) grany przez Gustawa
Holoubka oraz młody poeta-kochanek i więzień bazyliańskiej celi (rola Artura
Żmijewskiego); znaczenie tego zabiegu reżyserskiego.
● Kwestie wygłaszane przez starego Poetę (m.in. Przedmowa rozpoczynająca i zamykająca
film, Wielka Improwizacja) – syntezą losów polskiego narodu i postawieniem pytań o sens
dziejów; zaangażowanie poety w życie narodu.
● Funkcja przebitek montażowych podczas Wielkiej Improwizacji – ekspozycja doniosłych
pytań egzystencjalnych zadawanych przez poetę (np. o sens cierpienia); uniwersalizacja
najbardziej dramatycznych doświadczeń narodu polskiego i ludzkości.
● Rozbudowane (w stosunku do dramatu) motywy biografii Mickiewicza, a zwłaszcza postać
Maryli (której twarz mają także inne postacie kobiece); wyeksponowanie roli miłości i trwałej
jej obecności w życiu poety; splot problematyki patriotycznej i miłosnej.
● Nadanie Mickiewiczowskiej postaci Gustawa-Konrada – poety romantycznego, kochanka
i patrioty – wymiaru ponadczasowego.
● Lawa jako opowieść o samym Konwickim (powrót do kraju lat dziecinnych, małej
ojczyzny twórcy); funkcja zdjęć ukazujących obrazy Wilna i Wileńszczyzny z różnych
okresów historycznych.

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Jan Kochanowski, Pieśń XXIV, Ks. II („Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony…”)
– renesansowy manifest dumy poety przeświadczonego, iż swoimi dziełami zapewnił sobie
nieśmiertelność (kontekst: renesansowy topos Deus artifex).
● Adam Mickiewicz, III część Dziadów
– Wielka Improwizacja jako wyraz mocy twórczej i siły sprawczej poety, który czuje się
przywódcą narodu i w imię szczęścia tegoż narodu wyzywa Boga na pojedynek; romantyczna
koncepcja poezji, kreacja poety romantycznego (wybitność, wielkość, samotność, poczucie
wyalienowania, tragiczność itp.)
● Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona
– rola poety w dziejach narodu – prawo do poruszania bolesnych kwestii i budzenia sumień;
skontrastowanie własnej sytuacji poety narodu słabego z Homerem – piewcą niezłomnych
Greków.
– przeświadczenie poety o sile własnej twórczości, która będzie oddziaływała na przyszłe
pokolenia i przyczyni się do moralnego odrodzenia narodu, choć sam poeta był niedoceniany
za życia (autobiografizm).
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● Stanisław Wyspiański, Wesele
– artyści (postacie rzeczywiste wprowadzone do literatury) uczestniczący w weselu
w bronowickiej chacie, m.in. Poeta, Pan Młody, Gospodarz, Nos, i ukazywane przez nich
dylematy sztuki: chłopomania, bierność, modernistyczne pozy, marzenia o wielkości
i wielkim znaczeniu sztuki itp.

3. Relacje między przeszłością i teraźniejszością („wczoraj” i „dziś”) ukazane w różnych
tekstach kultury.
● Zamysł kompozycyjny filmu: połączenie wszystkich części Dziadów w układ obrazów,
przeplatanych powtarzającymi się scenami i ujęciami, pokazującymi rytm polskich dziejów;
odejście od porządku fabularnego.
● Historyczne i współczesne odniesienia włączone do adaptacji romantycznego dzieła
poprzez różne zabiegi artystyczne, np.:
– zaskakujące zestawienia montażowe (samochody pod pałacem Senatora, współczesne
migawki z Wilna i Warszawy);
– przebitki towarzyszące kwestiom postaci, np. podczas Wielkiej Improwizacji i Widzenia
Księdza Piotra czy w epilogu filmu (np. sceny z XIX-wiecznych powstań narodowych,
II wojny światowej, obrazy z Auschwitz, współczesna ulica warszawska, msza papieska przed
Pałacem Kultury, robotnicy wychodzący ze Stoczni Gdańskiej);
● Podkreślenie ponadczasowego charakteru Dziadów i znaczenia dzieła dla polskiej historii
poprzez powierzenie roli Konrada Gustawowi Holoubkowi, odtwórcy tej roli we
wcześniejszych znaczących inscenizacjach dramatu.
● Ujawnianie, iż film jest artystyczną wypowiedzią ukazującą wizję dziejów i polskie
kompleksy w konkretnej sytuacji historycznej (np. pokazanie ekipy filmowej i aktorów
wychodzących przez bramę Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych).
● Ponadczasowy portret zbiorowy polskiego społeczeństwa; ukazanie polskich kompleksów
głęboko tkwiących w podświadomości, marzeń, dążeń niepodległościowych, romantycznych
wzorców i idei, na których budowana jest polska tożsamość; funkcja obrazów symbolicznych,
np. scen na cmentarzu, cmentarnych ptaków okrążających glob ziemski, orła podrywającego
się do lotu, Anioła-Polonii pojawiającego się w różnych kontekstach.
● Ukazanie ponadczasowego tragizmu polskich losów (przebitki montażowe: XIX-wieczne
powstania narodowe, zesłańcy syberyjscy, Katyń, Auschwitz, powstanie warszawskie itp.).
● Przedłużenie tragicznej historii we współczesnych nadziejach Polaków (współczesna
warszawska ulica, msza papieska itp.).
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● Optymistyczny wydźwięk scen kończących film (nadzieje i marzenia wolnościowe, które
przez lata podtrzymywały Polaków, zaczynają się spełniać).

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Stanisław Wyspiański, Wesele
– pokazanie, jak historia kształtuje współczesność; dawne wydarzenia stworzyły przepaść
między warstwami społecznymi i uniemożliwiają prawdziwe zjednoczenie oraz podjęcie
wspólnej walki;
– rozrachunek z polskimi mitami narodowymi, które kształtują nasze wyobrażenia
i sprawiają, że pogrążony w letargu naród nie jest w stanie zerwać się do czynu.
● Krzysztof Kamil Baczyński, Historia
– tragizm historiograficzny; historia jako mechanizm zmuszający kolejne pokolenia do
spłacania tej samej daniny krwi, cierpienia i łez („to krew ta sama spod kity czy hełmu”);
wizja pochodu ludzkości pogrążającego się w czasie, schodzącego w dół, pod ziemię
i pytanie, jak przyszłe pokolenia ocenią tragiczną sytuację ludzi żyjących w czasie wojny.
● Tadeusz Borowski, Opowiadania (U nas w Auschwitzu…)
– refleksje bohatera-narratora o tym, iż istnieje znak równości między XX-wiecznymi
systemami totalitarnymi a starożytnym niewolnictwem; ocenę historii w pamięci pokoleń
kształtują zwycięzcy.
● Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat
– znaczenie utworu Dostojewskiego dla Natalii Lwownej i samego Autora: ciągłość między
katorgą a sowieckim łagrem budująca wspólnotę cierpienia pokoleń; funkcja tytułu, podtytułu
i motta.

Inne zagadnienia przydatne do interpretacji filmu
● Sposoby ukazania tradycji funkcjonującej we współczesnym świecie i warunkującej
ciągłość pokoleń.
● Motyw anioła w różnych tekstach kultury; jego wcielenia i funkcje w dziele.
● Etos polski: sposoby ukazania w literaturze i dziełach należących do innych dziedzin sztuki
wartości ważnych dla polskiego społeczeństwa.
● Relacje między jednostką i społeczeństwem zobrazowane w różnych tekstach kultury.

Słowa kluczowe: romantyzm, ojczyzna, tradycja, naród polski/Polska, społeczeństwo,
historia/przeszłość, współczesność, wybitna jednostka, poeta, miłość.
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Mój Nikifor, reż. Krzysztof Krauze (2004)

Kierunki interpretacji i zagadnienia interpretacyjne
Opracowała: Teresa Kosyra-Cieślak
1. Artysta i jego twórczość jako temat różnych tekstów kultury.
● Postać tytułowa i główny bohater filmu: Nikifor Krynicki, malarz prymitywista.
● Perspektywa, z jakiej ukazywana jest postać Nikifora: filmowa postać malarza Mariana
Włosińskiego, a także twórca filmu (perspektywa autorska) – por. tytuł Mój Nikifor.
● Fabuła filmowa: ostatnich siedem lat życia Nikifora i relacje łączące go z Marianem
Włosińskim:
– stopniowe „odkrywanie” postaci Nikifora przed oczami widzów,
– egzystencja bezdomnego „odmieńca” odrzucanego przez społeczeństwo,
– postrzeganie rzeczywistości przez Nikifora i sposób tworzenia,
– znaczenie fizycznych ułomności artysty w jego życiu i sztuce,
– religijność i uduchowienie bohatera,
– wpływ Nikifora na losy i postawę jego opiekuna.
● Tajemniczość postaci Nikifora (człowiek-zagadka, brak pewnych danych, legendy
związane z jego życiem).
● Nikifor Krynicki jako artysta: wolność wewnętrzna, pokora wobec sztuki i tworzenia,
bezkompromisowość, upór; jeden z najwybitniejszych malarzy prymitywistów na świecie.
● Sposób prowadzenia narracji filmowej a postrzeganie rzeczywistości przez Nikifora;
wybitna kreacja filmowa Krystyny Feldman.
● Mój Nikifor jako film biograficzny (definicja filmu biograficznego, relacja między warstwą
faktograficzną a filmową kreacją malarza i innych postaci; autentyczność i prawda
historyczna a autorska interpretacja biografii i zniekształcanie faktów).
● Mój Nikifor jako opowieść o ocalającym wpływie sztuki, która wypełnia egzystencję
twórcy.

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Jan Kochanowski, Pieśń XXIV, Ks. II [Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony…]
– wyraz dumy renesansowego poety, który jest przeświadczony, że swoją twórczością zyska
sławę i zapewni sobie nieśmiertelną pamięć wśród potomnych.
● Jan Kochanowski, Pieśń XXV, Ks. II (Hymn)
– hymn ku czci Boga – najdoskonalszego artysty (topos Deus artifex), który stworzył świat
doskonały, harmonijny i piękny (idee klasycyzmu); pochwała niewidzialnego Boga przez
piękno widzialnego świata – Jego dzieła.
● Cyprian Norwid, Fortepian Szopena
– Norwidowska koncepcja sztuki jako idealnego zespolenia trzech pierwiastków: etyki
chrześcijańskiej, klasycznej prostoty i rodzimej kultury ludowej; wspomnienie
przedśmiertnych chwil Fryderyka Chopina, którego twórczość była przykładem sztuki
doskonałej (podobnie jak Fidiasza czy Ajschylosa); przeświadczenie, że sztuka doskonała,
choć odrzucana przez współczesnych, musi w przyszłości przyczynić się do moralnego
odrodzenia społeczeństwa.
● Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem
– negatywna postać Zygmunta Korczyńskiego, uważającego siebie za wielkiego artystę,
a w rzeczywistości będącego „czarnym charakterem” powieści, człowiekiem pozbawionym
uczuć i moralności, cynikiem drwiącym z najświętszych wartości, egoistą.
● Stanisław Wyspiański, Wesele
– postacie młodopolskich artystów związanych ze środowiskiem krakowskim (mających
autentyczne pierwowzory); ukazane na ich przykładach kompleksy, marzenia, dylematy
twórców epoki (chłopomania, powierzchowność, bierność, pustka wewnętrzna maskowana
słowami, marzenia o wielkości i przewodzeniu narodowi).
● Maria Kuncewiczowa, Cudzoziemka
– psychoanalityczna introspekcja osobowości Róży Żabczyńskiej, niespełnionej artystki
i nieszczęśliwej kobiety, która dopiero na krótko przed śmiercią odkrywa prawdziwe
przyczyny swoich kompleksów.

2. Sposób ukazania samotności człowieka w społeczeństwie w utworach literackich
i dziełach innych sztuk.
● Bohater filmu: Nikifor Krynicki, malarz prymitywista, postać autentyczna, ale mało znana
(brak informacji o jego pochodzeniu, danych osobowych itp.), za to osnuta swoistą legendą.
● Przedstawienie postaci Nikifora za pomocą środków filmowych:
– egzystencja bezdomnego, kalekiego „odmieńca” odrzucanego przez społeczeństwo;
– postrzeganie rzeczywistości i sposób tworzenia;
– religijność i uduchowienie bohatera;
– wybitna kreacja Krystyny Feldman.
● Nikifor – człowiek znikąd, o nieznanym imieniu, bezdomny, bez papierów i metryki
urodzenia.
● Pierwsze spotkanie z Włosińskim, który próbuje się pozbyć niechcianego gościa (podobnie
jak wiele osób przed nim); człowiek niezrozumiany przez otoczenie, samotny.
● Historia przyjaźni Nikifora z Włosińskim, który stopniowo odkrywa niezwykłość
prymitywisty i poświęca się opiece nad kalekim artystą, porzuciwszy własne plany twórcze.
● Cel filmu: nie akcja (mało wyrazista), lecz sposób postrzegania rzeczywistości przez
artystę, akt twórczy; jednolitość ukazywanej postaci, która się nie zmienia.
● Stosunek Nikifora do otaczającej rzeczywistości (jest obojętny na ludzi i sprawy, które go
nie dotyczą, interesuje go otaczające piękno świata jako tworzywo jego obrazów); rola zdjęć
filmowych (ujęcia panoramiczne, nostalgiczny obraz Krynicy).
● Znaczenie tytułu (Mój Nikifor) a sposób ukazania postaci artysty (perspektywa autorska,
subiektywne ukazywanie portretowanej w filmie postaci).
● Statyczność postaci Nikifora ukazanego w filmie (bohater się nie zmienia).
● Trudy egzystencji Nikifora, samotność, cierpienie; ocalająca moc sztuki.
Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera
– prototyp bohatera romantycznego, samotnego wśród ludzi z powodu odmiennego widzenia
świata, szczególnej wrażliwości, zdolności odbierania świata sercem i poczucia duchowej
wyższości; samotność z powodu zamknięcia się w kręgu miłości i związanego z nią
cierpienia.

● Adam Mickiewicz, IV część Dziadów
– bohater typu werterowskiego, samotny i wyalienowany ze społeczeństwa, postać o niejasnej
strukturze ontologicznej (między światem duchów i ludzi), cierpiący z powodu niezwykłej
wrażliwości i przeżywania nieszczęśliwej miłości.
● Juliusz Słowacki, Kordian
– różne źródła samotności bohatera ukazanego w kolejnych etapach rozwoju: samotność
młodzieńca, który myśli o śmierci i nie potrafi znaleźć sensu życia, a w dodatku przeżywa
zawód miłosny; samotna podróż po Europie i konfrontacja ze światem, poszukiwanie
wartości i ideałów; rozczarowanie; samotna walka w obronie ojczyzny – próba zabicia cara.
● Bolesław Prus, Lalka
– Wokulski jako człowiek samotny, dla którego nie ma miejsca w społeczeństwie (bo wyszedł
ze swojej warstwy społecznej, a inna go nie przyjęła); jednostka wybitna, której miałki
i zawistny świat nie potrafi zaakceptować, nierozumiany nawet przez bliskiego przyjaciela,
Rzeckiego, odrzucany i zdradzony przez ukochaną kobietę, której idealny portret dawał mu
impuls do życia i działania.
● Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni
– wybrana przez Judyma bezdomność skazuje go na samotność; odrzuca miłość Joasi
i szczęście z ukochaną kobietą, by (samotnie) realizować misję, do której obliguje go jego
pochodzenie (musi spłacić dług wobec nędzarzy).
3. Sztuka – zapis istniejącej rzeczywistości czy kreowanie nowych światów? Jak ten
problem ukazują różne teksty kultury.
● Warstwa faktograficzna: autentyczne postacie (Nikifor, Marian Włosiński i inni), sytuacje,
miejsca (Krynica); znane fakty z ostatnich siedmiu lat życia artysty jako punkt wyjścia dla
przedstawienia jego biografii.
● Przedstawienie postaci Nikifora za pomocą środków filmowych (m.in. pomysł obsadzenia
w tej roli Krystyny Feldman; minimalizacja akcji na rzecz pogłębienia analizy postaci artysty
i jego sposobu tworzenia).
● Znaczenie tytułu (Mój Nikifor) a sposób ukazania postaci artysty (perspektywa autorska,
własne widzenie portretowanej w filmie postaci).
● Filmowe biografie jako współczesny gatunek filmowy (i różne jego odmiany); biografie

artystów jako często wykorzystywany temat kina:
– w centrum fabuły autentyczna postać,
– dopuszczalne zniekształcenia rzeczywistości.
● Mój Nikifor jako historia „osobista”, intymna refleksja o artyście i jego sztuce.
● Relacje Nikifora z malarzem Marianem Włosińskim jako osnowa akcji filmu;
skoncentrowanie się reżysera na faktach znanych i pewnych.
● Marian Włosiński – „drugim” bohaterem filmu; pokazuje, jak spotkanie Nikifora wpłynęło
na jego życie.
Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Ignacy Krasicki, Malarze
– zderzenie postaw dwóch malarzy, z których pierwszy wiernie odtwarzał rzeczywistość (i nie
zyskał uznania), za to drugi ją upiększał, pochlebiając odbiorcom (co przyniosło mu pieniądze
i uznanie).
● Johann Wolfgang Goethe, Król olch
– ballada ukazująca ojca wiozącego przez las chore dziecko; podwójne widzenie tej samej
przestrzeni: realistyczne, racjonalne (drzewa, wiatr, deszcz) i mistyczne, kreacyjne (świat
duchów i zjaw, rzeczywistość fascynująca, choć pełna grozy).
● Adam Mickiewicz, Romantyczność
– manifest romantyzmu, uprawomocniający postrzeganie świata przez pryzmat uczuć, intuicji
i wyobraźni, a kwestionujący doświadczenie zmysłów; dopuszczenie do głosu (a nawet
preferowanie) mistycznego, duchowego, subiektywnego obrazu rzeczywistości, który ma
ukazywać sztuka.
● Bruno Schulz, Sierpień (lub inne opowiadanie)
– rekonstrukcja przeszłości; opowieść o własnym dzieciństwie, rodzinie, mieście
(Drohobyczu), która wprowadza je w przestrzeń mitu; świat kreowany przez poetyckie,
mitotwórcze przetworzenie obrazów życia (kreacjonizm).
● Czesław Miłosz, wybrane wiersze (np. Campo di Fiori, Który skrzywdziłeś)
– przedstawienie zadań poety (artysty), którego misją jest zapamiętać, zapisać i przekazać
prawdę o rzeczywistości, być głosem tych, którym odebrano mowę, zabitych i poniżonych,

a także przenieść wartości, przekazać je przyszłym pokoleniom; postulat bezwzględnej
uczciwości artysty w relacjonowaniu prawdy o świecie.

Inne zagadnienia przydatne do interpretacji filmu
● Uczeń i mistrz i ich wzajemne relacje jako temat utworów literackich i innych dzieł sztuki.
● Sposób ukazania choroby i chorego człowieka w różnych tekstach kultury.
● Sztuka jako jedna z ważnych potrzeb ludzkich. Sposób ukazania problemu w tekstach
kultury.

Słowa kluczowe:
artysta, sztuka, biografia, faktografia, samotność, choroba, mistrz i uczeń

Sól ziemi czarnej, reż. Kazimierz Kutz

Kierunki interpretacji i zagadnienia interpretacyjne
Opracowała: Teresa Kosyra-Cieślak

1. Motyw powstania w utworach literackich i innych tekstach kultury.
● Tło historyczne filmu: zakończone klęską drugie powstanie śląskie; latem 1920 r. Ślązacy
(głównie górnicy) walczą z Niemcami o przyłączenie Śląska do Polski.
● Powiązanie elementów historycznych i fikcyjnych.
● Przedstawione w filmie tragiczne losy jednego z oddziałów powstańczych dowodzonego
przez Erwina Malinioka; spontaniczność powstania.
● Sceny batalistyczne; zaciekłe walki w mieście, bohaterstwo i poświęcenie Ślązaków.
● Armata porucznika Sowińskiego; postać polskiego oficera z Krakowa, który przybywa
z pomocą (rola Daniela Olbrychskiego); motyw romantycznej śmierci w walce.
● Patriotyczna postawa ukazanej na pierwszym planie rodziny Basistów.
● Skojarzenia martyrologiczne w kreacji Gabriela.
● Symboliczna ostatnia walka i śmierć starego Basisty, który ostatecznie ginie na zgliszczach
swego domu (znaczenie kompozycji kadru).
● Powstanie jako walka o autonomię i zachowanie suwerenności kulturowej.
● Obraz mitologizujący walkę powstańców.

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Casimir Delavigne, Warszawianka
– apoteoza postawy tyrtejskiej i pięknej śmierci za ojczyznę napisana pod wpływem
wydarzeń powstania listopadowego.
● Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem (Gloria victis)
– obraz społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego; wszechobecność pamięci
o powstaniu; motyw mogiły i jej symbolika; ukazywanie powstańców jako męczenników
sprawy narodowej.
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● Stanisław Wyspiański, Wesele
– brak jedności społeczeństwa polskiego, któremu niedojrzałość i zaszłości historyczne
uniemożliwiają wspólny zryw niepodległościowy; marzenie o powstaniu i odzyskaniu
wolności jako mit narodowy.
● Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego
– powstanie warszawskie ukazane z perspektywy ludności cywilnej, której heroizm
przedstawiony został specyficznym językiem mówionym; swoisty „tren” na cześć
umierającego miasta.
● Hann Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
– tragiczna walka Żydów w getcie warszawskim o godną śmierć w relacji ostatniego żyjącego
przywódcy powstania, Marka Edelmana.

2. Obrazy małych ojczyzn w różnych tekstach kultury.
● Ukazanie Śląska, jego historii, kultury i mieszkańców jako ważny cel filmu.
● Zbiorowy portret mieszkańców Śląska przedstawionych na tle górniczego krajobrazu.
● Gwara, jaką mówią postacie filmowe, obrazem specyfiki kulturowej Ślązaków.
● Kadry filmowe ukazujące pejzaż Górnego Śląska (robotnicze osiedla familoków, ciemne
hałdy itp.) skontrastowane z arkadyjską wizją Polski.
● Tradycyjne wartości kultywowane w rodzinach górniczych.
● Patriotyzm rodziny Basistów; wyeksponowanie postawy nestora rodu deklarującego
nierozerwalną więź ze swą ziemią.
● Dom Basistów jako gniazdo wieloosobowej rodziny i ostatni bastion heroicznie broniony
przed Niemcami.
● Idealizacja i mitologizacja Śląska w twórczości Kazimierza Kutza.
● Śląsk małą ojczyzną Kazimierza Kutza; wątki autobiograficzne w filmie (rodzinne przekazy
i legendy).

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
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– wyidealizowany obraz kraju lat dziecinnych ukazany przez pryzmat tęsknoty i pamięci,
oczyma duszy; przyroda nadniemeńskich okolic Litwy, pełne uroku i spokoju szlacheckie
bytowanie zobrazowane mikroświatem Soplicowa; wizja świata, który odszedł do historii.
● Czesław Miłosz, Dolina Issy
– mała ojczyzna autora opisana z sentymentem i czułością, przez pryzmat wspomnień
i poczucia utraconego raju dzieciństwa i wieku niewinności; szczególna rola natury, jej
piękna, tajemniczości i grozy.
● Tadeusz Konwicki, Kronika wypadków miłosnych
– obraz Wileńszczyzny, będącej tłem pierwszej młodzieńczej miłości; panorama
przedwojennego świata pełnego harmonii i piękna ukazana przez pryzmat grozy
nadciągającej wojny.
● Adam Zagajewski, Jechać do Lwowa
– nostalgiczny powrót w marzeniach do ojczyzny „odziedziczonej”; wyobrażenie szczęśliwej
i pełnej wartości kolebki przodków; poczucie wydziedziczenia i nostalgia.
● Paweł Huelle, Weiser Dawidek
– przedwojenny Gdańsk – mała ojczyzna autora; rekonstruowane z pieczołowitością realia
dotyczące miejsc, ludzi i sytuacji.

3. Rola rodziny w kształtowaniu jednostki w literaturze i dziełach należących do innych
dziedzin sztuki.
● Wielodzietna rodzina Basistów na pierwszym planie filmowej opowieści.
● Rodzina jako wspólnota; relacje między jej członkami: twarda ręka ojca, wzajemny
szacunek, miłość, troska starszych braci o najmłodszego Gabriela.
● Dom rodzinny jako gniazdo: wychowanie młodego pokolenia, tradycyjne cnoty,
przestrzegane zasady, rytuały.
● Patriarchalny model rodziny: kreacja starego Basisty, jego pozycja w rodzinie (wysyła
synów do powstania, wyraża zgodę na udział w walce narodowowyzwoleńczej, szacunek
okazywany mu przez synów i Erwina).
● Patriotyczna atmosfera w rodzinach górniczych.
● Rola i zadania kobiety (matka Basistów, żona Wiktora).
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● Sceneria, w jakiej żyją rodziny górnicze (dom Basistów, przestrzeń miasta), skontrastowana
z arkadyjską wizją Polski (rola światła i kolorystyki zdjęć).

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● William Shakespeare, Romeo i Julia
– waśń rodowa jako źródło tragedii kochanków, których miłość doprowadza do śmierci.
● Jan Kochanowski, Pieśń świętojańska o sobótce (Pieśń Panny XII)
– portret rodziny pełnej ładu i harmonii, w której każdy członek ma swoje miejsce i pełni
swoje powinności; obraz godnego i szczęśliwego życia w związku z naturą.
● Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem
– obraz rodzin składających się na polskie społeczeństwo doby postyczniowej: Korczyńscy,
Bohatyrowicze, Kiryłowie itp.; wzajemne relacje członków rodziny Korczyńskich i ich ocena
w świetle podwójnego etosu (walki i pracy) przedstawionego w powieści; konflikty rodziców
i dzieci (Witold – Benedykt, Zygmunt – pani Andrzejowa) i ich rozwiązanie.
● Władysław Stanisław Reymont, Chłopi
– dominująca pozycja ojca w rodzinie Borynów; relacje między dziećmi i rodzicami w świetle
naturalistycznej wizji życia.
● Gabriela Zapolska, Moralność Pani Dulskiej
– destrukcyjny wpływ na jednostkę „kołtuńskiej” rodziny mieszczańskiej, w której panują
zakłamanie i kult pieniądza.

4. Portrety zbiorowości przedstawione w różnych tekstach kultury.
● Górnicy z Górnego Śląska jako grupa społeczna, hermetyczna zbiorowość i wspólnota
(grupa skonsolidowana i wewnętrznie spójna).
● Styl życia, kultura materialna, filozofia życia i kodeks moralny mieszkańców Śląska.
● Gwara, jaką mówią bohaterowie, istotnym czynnikiem portretowania grupy.
● Zobrazowanie stosunków panujących między Ślązakami: bliskie relacje, swojskość,
(np. mówienie sobie po imieniu).
● Organizacja powstania: jednomyślność, dyscyplina, praktycyzm, umiejętność skutecznego
działania.
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● Zbiorowy wizerunek Ślązaków a Polacy i polskość; romantyczność zrywów polskich
(porucznik Sowiński) skontrastowana z pragmatyzmem powstańców.
● Pierwszoplanowa rola w filmie rodziny Basistów; Gabriel – jako przewodnik po świecie
przedstawionym.
● Mityzujący sposób przedstawiania Śląska i Ślązaków w filmie Kutza.

Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
– szlachta polska jako bohater zbiorowy utworu; bogaty w szczegóły, barwny, panoramiczny
obraz szczęśliwego bytowania dawnego ziemiaństwa: kultura materialna (domostwa, stroje,
potrawy itp.), obyczaje, rozrywki, język, system wartości; bogata galeria typów szlacheckich;
obraz wyidealizowany, gdyż kreślony z perspektywy czasu i widziany oczyma stęsknionego
emigranta.
● Bolesław Prus, Lalka
– obraz arystokracji jako grupy hermetycznej, zepsutej, odizolowanej od reszty
społeczeństwa, żyjącej poczuciem własnej doskonałości i wyższości wobec innych warstw.
● Władysław Stanisław Reymont, Chłopi
– wieloaspektowy obraz kultury materialnej i niematerialnej wsi polskiej z końca XIX w.,
opisy pracy, rozrywek, obyczajów, ważnych wartości i filozofii życia chłopów, na których
egzystencję dominujący wpływ ma rytm natury.
● Stanisław Wyspiański, Wesele
– obraz dwóch głównych warstw społecznych chłopów i inteligencji, reprezentowanych przez
wyraziste postacie ich przedstawicieli uczestniczących w weselu Lucjana Rydla z Jadwigą
Mikołajczykówną; przedstawienie istotnych podziałów między tymi warstwami,
uniemożliwiających zjednoczenie w walce o niepodległość.
● Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego
– obraz sytuacji mieszkańców Warszawy podczas powstania w 1944 r.; tragizm i heroizm
ludności cywilnej żyjącej w obliczu śmierci; autobiografizm utworu.
● Wiesław Myśliwski, Kamień na kamieniu
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– życie polskiej wsi w dobie przemian społecznych po II wojnie światowej (zobrazowane
losami rodziny Pietruszków); obraz kultury chłopskiej i jej uniwersalnych wartości
wynikających z poszanowania tradycji i związku z rytmem natury.

Inne zagadnienia przydatne do interpretacji filmu
● Wzorce patriotyzmu ukazane w różnych tekstach kultury.
● Autobiografizm w literaturze i sztuce.
● Wzajemne relacje rodziców i dzieci w tekstach kultury.
● Wartości ważne w życiu bohaterów i ich rola w kształtowaniu poczucia tożsamości.
● Język jako sposób kreowania bohaterów w literaturze i filmie.
● Strój jako tekst w utworach literackich i dziełach innych sztuk.

Słowa kluczowe:
mała ojczyzna, regionalizm, patriotyzm, Śląsk, powstanie, walka, społeczność, zbiorowość,
rodzina, wspólnota, górnicy
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Struktura kryształu, reż. Krzysztof Zanussi (1969)

Kierunki interpretacji i zagadnienia interpretacyjne
Opracowała: Teresa Kosyra-Cieślak
1. Co teksty kultury mówią na temat sensu życia i ważnych dla człowieka wartości? Do
jakich refleksji na ten temat zachęcają?
● Akcja filmu: przyjazd Marka, światowca robiącego błyskotliwą karierę, do dawnego kolegi
ze studiów, Jana, który zamieszkał na prowincji i prowadzi skromne wiejskie życie.
● Zderzenie dwóch postaw wobec świata i dwóch systemów wartości:
– Jan, który wybrał spokojne życie w domowym zaciszu: rodzinę, spokój, bliskość z ludźmi,
rezygnując z pieniędzy, podróży, awansów zawodowych, pośpiechu i presji;
– Marek – naukowiec robiący karierę, ambitny, zaangażowany w sprawy zawodowe,
aktywny, ciągle w podróży, bez rodziny, podążający za „blichtrem świata”.
● Zderzenie utrwalonego w tradycji kultury obrazu szczęśliwego życia w wiejskiej arkadii
(Jan) z nowoczesnością, pośpiechem, podążaniem za sukcesami i pieniędzmi (Marek).
● Tocząca się w filmie dyskusja przedstawiona za pomocą różnych środków filmowych (nie
tylko dialogów), np. reakcja każdego z bohaterów na wiejską piwiarnię, funkcja pejzażu jako
tła wydarzeń; odrzucenie przez Jana propozycji powrotu na uczelnię i reakcja Marka.
● Interpretacja wybranych ujęć i analiza środków filmowych, np.: Jan przerzucający
zachodnie magazyny („papierowy” świat Marka); sekwencja obrazów ukazująca codzienne
czynności Jana zamiast wyjaśnienia, czym wypełnia sobie życie na wsi, następujące po sobie
ujęcia: konie i samochód Marka.
● Symboliczne znaczenie tytułowego motywu kryształu i jego związek z życiem Jana.
● Refleksje ewokowane przez film, np.:
– Który z przyjaciół wybrał lepiej? Co naprawdę jest ważne w życiu, o co warto zabiegać?
– W jaki sposób osiągnąć szczęście?
– W czym tkwi wartość życia?
– Czy spokój, rodzina i bliskość z ludźmi są ważniejsze od nowoczesności, kariery, sukcesów
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towarzyskich?
– Czym powinna być praca? Jakie jest jej miejsce w życiu człowieka?
● Film Zanussiego jako dyskusja na temat demonstracji odmienności patrzenia na świat;
wymiana poglądów, doświadczeń.
Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Jan Kochanowski, wybrane pieśni
– należy żyć zgodnie z filozofią epikurejską, korzystać z uroków życia, cieszyć się rodzinnym
zaciszem, przyjaciółmi, przyrodą, wobec odmian losu zachować stoicką postawę mędrca, nie
dążyć do bogactwa i przepychu, ale też pamiętać, że najwyższym skarbem jest czyste
sumienie i pogoda ducha.
● Jan Kochanowski, Treny
– odrzucenie wcześniej wyznawanego światopoglądu opartego na stoicyzmie; osobista
tragedia przekonała poetę, że gdy człowieka dotknie naprawdę wielkie cierpienie, nie może
i nie powinien starać się zachować postawy mędrca obojętnego na wyroki losu; przeciwnie –
ma prawo być człowiekiem i cierpieć jak człowiek, zawsze pokładając nadzieję w Bogu
i godząc się z wyrokami Stwórcy.
● Adam Mickiewicz, II część Dziadów
– dusze pojawiające się podczas obrzędu dziadów w zamian za udzieloną im pomoc
przekazują ludziom przestrogi zawierające fundamentalne prawdy życiowe: egzystencja
ziemska musi być wypełniona goryczą i cierpieniem, trzeba być dobrym dla innych ludzi,
obdarzać ich miłością, należy z pokorą znosić trudy życia.
● Władysław Stanisław Reymont, Chłopi
– chłopska wizja losu i powinności człowieka, którego życie, zharmonizowane z rytmem
przyrody, musi być wypełnione ciężką pracą i trudem; należy znosić cierpliwie swój los oraz
wypełniać przykazania Boże, czekając na nagrodę w niebie.
● Albert Camus, Dżuma
– człowiek ma obowiązek walczyć z chorobą, złem, śmiercią, totalitaryzmem, choćby nie
miał najmniejszych szans na zwycięstwo – w imię solidarności z innymi ludźmi, podobnie jak
on cierpiącymi i ogarniętymi grozą śmierci (egzystencjalizm w interpretacji Camusa).
● Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito
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– sformułowanie praw heroicznej etyki wierności wyznawanym ideałom i zasadom; nakaz
zachowania „postawy wyprostowanej” w sytuacji zagrożenia i upokorzenia.
2. Obrazy wsi i wiejskiego życia oraz ich funkcje w różnych tekstach kultury.
● Postać Jana, bohatera filmu, który po ciężkim wypadku w górach zamieszkał na wsi, gdzie
wiedzie proste i szczęśliwe życie w kręgu rodziny.
● Rodzina Jana: Anna – jej osobowość, zawód, zajęcia, problemy; dziadek; szczęśliwe
małżeństwo, spokojne wiejskie bytowanie; docenienie wartości „małych” spraw.
● Charakterystyka życia Jana i jego najbliższych za pomocą środków filmowych
(np. sekwencja ujęć ukazujących zwykłe, codzienne czynności).
● Pejzaże wiejskie, w których rozgrywają się wydarzenia (dominujący motyw bieli i szarości
oddających zimowe pola, ascetyzm i surowość symbolizująca wartość wiejskiego życia,
a jednocześnie ułatwiająca odbiorcy skupienie i refleksję).
● Analiza wybranych środków filmowych, np. metafora: skontrastowane obrazy koni
biegających po polach i samochodu Marka jako sygnał dwóch różnych modeli życia
i systemów wartości; pejzaż wiejski jako metafora życia wewnętrznego Jana.
● Realizm świata przedstawionego podkreślony plenerami (Puszcza Kampinoska)
i realizmem autentycznych wnętrz (dom Jana i Anny, piwiarnia).
● Kontekst kulturowy wiejskiego życia Jana (arkadia, żywot szlachcica-ziemianina) jako
zakorzenienie w tradycji wybranego przez bohatera modelu życia.
● Stosunek Marka (reprezentującego inny system wartości) do wiejskiego życia Jana;
ewolucja jego poglądów – od początkowego dystansu, a nawet pogardy i niechęci, do
akceptacji i zainteresowania.
● Wartości związane z wiejską egzystencją bohatera, np.: rodzina, harmonia wewnętrzna,
życie blisko natury, spokój, wolność, „uważność”.
Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Jan Kochanowski, Pieśń świętojańska o sobótce, Panna XII
– apoteoza szczęśliwego wiejskiego życia – spokojnego, cichego, w zgodzie z naturą;
idylliczny obraz wiejskiego szczęścia utrzymany w tonie konwencjonalnej sielanki, ale
zachowujący polskie XVI-wieczne realia.
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● Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
– Soplicowo jako szlachecka arkadia; dwór Sędziego położony wśród malowniczych pól
i życie jego mieszkańców oraz gości – wyidealizowany obraz szczęśliwego wiejskiego życia
z dala od chaosu Historii; nawiązania do utrwalonego w polskiej kulturze wzorca szlachcicaziemianina.
● Stanisław Wyspiański, Wesele
– wiejska sceneria wesela Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny; wieś postrzegana przez
pryzmat chłopomanii; zderzenie różnych sposobów widzenia wsi w polskiej kulturze
symbolizowanych np. przez racławicką kosę, skrwawione ręce Szeli, czapkę-krakuskę; chłopi
jako ważny stan społeczny, bez którego udziału nie jest możliwe powstanie narodowe.
● Władysław Stanisław Reymont, Chłopi
– wieś jako odrębna, zamknięta w swych granicach i samowystarczalna enklawa kulturowa;
pełny, wielowymiarowy obraz wsi i chłopów obejmujący wszystkie aspekty ich życia (pracę,
obyczaje, język, relacje międzyludzkie, system wartości, kulturę materialną itp.).
● Wiesław Myśliwski, Kamień na kamieniu
– polska wieś w dobie przemian społecznych, jakie nastąpiły po II wojnie światowej wraz
z nadejściem nowego ustroju; zderzenie nowoczesności i tradycji oraz powolne zmiany
mentalności ludzkiej ukazane na przykładzie losów rodziny Pietruszków.
3. Pejzaż i jego funkcje w literaturze i dziełach należących do innych dziedzin sztuki.
● Wykorzystanie pejzażu (zima, mróz, białe pola) w ujęciach rozpoczynających film
(przyjazd Marka do wsi, w której mieszka Jan)
● Usytuowanie akcji filmu w wiejskim pejzażu zimowym – funkcje tego pejzażu:
– dominacja bieli i szarości (oszczędność kolorystyczna);
– wrażenie surowości i ascetyzmu, ale i czystości – odnoszących się do życia Jana;
– „rozświetlająca” funkcja bieli, stworzenie klimatu sprzyjającego refleksji i skupieniu (kino
intelektualne);
– poetyckość, liryzm (widz koncentruje się na wnętrzu bohaterów, a nie podąża za akcją).
● Zdjęcia plenerowe (Puszcza Kampinoska) pogłębiające wrażenie autentyzmu i realizmu.
● Oddziaływanie zimowego pejzażu na Marka (pociąga go piękno przyrody, choć odrzuca
wiejski model życia, jaki wybrał Jan).
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● Spokojny pejzaż białych pól podkreśla, iż niespieszne życie Jana poddane jest rytmowi
natury, jest trwaniem (podczas gdy życie Marka to sztafeta, pośpiech, wyścig do kariery
i sukcesów).
● Biel i czystość zimowego pejzażu (symboliczne znaczenia bieli) a symbolika tytułowego
kryształu.
Przykładowe utwory literackie korespondujące z zagadnieniem:
● Adam Mickiewicz, Świteź
– nocny pejzaż jeziora Świteź jako wykładnia romantycznego widzenia świata; pokazuje, że
zmysły nas łudzą, a prawa fizyki nie rządzą światem, natura przepełniona jest tajemniczością
i grozą oraz mistycznym pierwiastkiem bytu, wobec którego człowiek powinien zachować
postawę pokory.
● Adam Mickiewicz, Sonety krymskie
– bogate opisy niezwykłego, egzotycznego pejzażu krymskiego (step, góry, morze), które
fascynują wędrowca swoją odmiennością, budzą zachwyt, sprzyjają kontemplowaniu świata
i praw nim rządzących, ale też potęgują odczucie samotności i bezdomności oraz tęsknotę za
własną ojczyzną.
● Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
– malowniczy pejzaż nadniemeński (np. początek księgi I), utrzymany w świetlistej
kolorystyce błękitu, zieleni i złota, składa się na wyidealizowany obraz utraconej ojczyzny;
liczne opisy przyrody stanowią odrębną warstwę tematyczną dzieła, budując nastrój i oddając
piękno Litwy.
● Władysław Stanisław Reymont, Chłopi
– pejzaże wiejskie w różnych porach roku (np. na początku każdego z kolejnych tomów czy
podczas Zaduszek), przedstawione głównie techniką impresjonistyczną – jako tło wydarzeń,
ale także sposób budowania nastroju i podkreślenia, iż życie chłopskie jest poddane rytmowi
natury (a nie czasowi historycznemu).
Inne zagadnienia przydatne do interpretacji filmu
● Zmiana sposobu myślenia bohatera pod wpływem różnych czynników zewnętrznych
i wewnętrznych ukazana w tekstach kultury.
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● Portret rodziny i jego funkcje w różnych tekstach kultury.
● Wybory życiowe bohaterów i ich motywacje w tekstach kultury.
● Wizerunek intelektualisty (inteligenta) w utworach literackich i dziełach innych sztuk.
Słowa kluczowe:
problemy egzystencjalne, wartości, sposób życia, postawa wobec świata, wybór, dyskusja,
wieś, pejzaż, rodzina, inteligent/intelektualista, szczęście, cel życia
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