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Klasa  VII - 27.05.20r. 

 

Temat: Obraz  ojczyzny  w  wierszu  Cypriana  Kamila  Norwida  "Moja  piosnka [II]" 

 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, na  wczorajszej  lekcji  rozmawialiśmy  o  tożsamości. Czytając  tekst  

Jana  Pawła  II  skupiliśmy  się  głównie  na  tożsamości  narodowej, związanej  z  ojczyzną  

i  jej  dziedzictwem. Dziś  pozostaniemy  w  tym  kręgu  tematycznym. 

 

C. K. Norwid ( 1821 - 1883 )  Romantyzm 

Wybitny  poeta, dramaturg, prozaik. Zajmował  się  też  

grafiką, malarstwem  i  rzeźbą. W  1842r. opuścił  

Warszawę. Większą  część  życia  spędził  w  Paryżu. 

Żył  w  nędzy  i  utrzymywał  się  z  prac  dorywczych. 

Jego  twórczość, niezrozumiana  przez  jemu  

współczesnych, została  zapomniana  i  odkryto  ją  

dopiero  na  początku  XX  wieku. Ten  wielki  i  bardzo  

doceniany  dziś  twórca  zmarł  w  jednym  z  przytułków  

z  daleka  od  ukochanej  ojczyzny. 

 

Zobaczcie  przykłady  jego  dzieł   
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2. Przeczytaj  wiersz  Norwida. 

Czytając  zastanów  się  nad: 

- cechami  ludzi  zamieszkujących  kraj, do  którego  tęskni  podmiot  liryczny, 

- o  jakich  wartościach  moralnych  mówi, 

- czego  na  podstawie  tekstu  możemy  się  dowiedzieć  o  podmiocie  lirycznym, 

- dlaczego  osoba  mówiąca  idealizuje  opisywany  kraj 

 

"Moja  piosnka [II]" 

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 

Dla darów nieba... 

                         Tęskno mi, Panie. .. 

 

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą 

Popsować[1] gniazdo na gruszy bocianie, 

Bo wszystkim służą... 

                         Tęskno mi, Panie. .. 

 

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony 

Są - jak odwieczne Chrystusa wyznanie: 

„Bądź pochwalony!” 

                         Tęskno mi, Panie... 

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, 

Której, już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, 

Równie niewinnej… 

                          Tęskno mi, Panie... 

 

Do beztęsknoty i do bezmyślenia, 

Do tych, co mają tak  za tak , nie  za nie  

Bez światłocienia... 

                          Tęskno mi, Panie. .. 

 

Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi[2]? 

I tak być musi, choć się tak nie stanie 

Przyjaźni mojej!... 

                           Tęskno mi, Panie. .. 

Przypisy 
[1] 

popsować — dziś: popsuć. [przypis edytorski] 
[2] 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/moja-piosnka.html#footnote-idm140014801258264
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/moja-piosnka.html#footnote-idm140014816526232
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/moja-piosnka.html#anchor-idm140014801258264
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/moja-piosnka.html#anchor-idm140014816526232
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któż o mnie stoi (daw.) — kto o mnie dba. [przypis edytorski]  

  

 

3. Zapisz  do  zeszytu. 

 Utwór  C.K. Norwida  "Moja  piosnka [II]"  powstał  w  1854r. w  Nowym  Jorku. 

Składa  się  z  6  trzywersowych  strof  zakończonych  refrenem  "Tęskno  mi, Panie". Tymi  

słowami  Norwid  nawiązywał  do  "Hymnu"  J. Słowackiego  z  1836r. Oba  wiersze  łączy  

tęsknota  za  ojczystym  krajem, którą  odczuwa  emigrant.  

 Podmiot  liryczny  tęskni  do  kraju, gdzie  z  szacunkiem  podnosi  się  z  ziemi  

okruch  chleba, gdzie  winą  jest  zniszczenie  bocianiego  gniazda. Ukochany  kraj  cechuje  

prostota: wypowiadane  przez  ludzi  słowa  oznaczają  to, co  mają  oznaczać.  

 W  wierszu  autor  idealizuje  Polskę  jako  miejsce, w  którym  kultywuje  się  

pozytywne  wartości. Tam  żyje  się  w  zgodzie  z  przyrodą  i  Bogiem, można  liczyć  na  

opiekę  i  przyjaźń. Utwór  możemy  także  interpretować  jako  opis  poszukiwania  swojego  

miejsca  na  ziemi, tożsamości. 

 

4. Przeczytaj. 

Utwór  Norwida  spokojnie  można  wykorzystać  na  egzaminie  jako  lekturę  dodatkową  w  

wypracowaniach, które  będą  dotyczyć: tęsknoty  za  krajem, wygnania, emigracji, 

idealizacji  ojczyzny. Podobny  obraz  idealnej  ojczyzny, która  przestrzega  praw  i  

obyczajów  jest  w  "Panu  Tadeuszu" A. Mickiewicza. 

 

Na  koniec  zamieszczam  wiersz  Słowackiego  "Hymn" - przeczytajcie  i  zobaczcie, 

jakie  podobieństwa  są  pomiędzy  tekstami. 

 

Juliusz Słowacki "Hymn o zachodzie słońca na morzu" 

Smutno mi, Boże! Dla mnie na zachodzie 

Rozlałeś tęczę blasków promienistą; 

Przede mną gasisz w lazurowej wodzie 

Gwiazdę ognistą… 

Choć mi tak niebo Ty złocisz i morze, 

          Smutno mi, Boże! 

Jak puste kłosy z podniesioną głową, 

Stoję rozkoszy próżen i dosytu… 

Dla obcych ludzi mam twarz jednakową, 

Ciszę błękitu. 

Ale przed Tobą głąb serca otworzę: 

          Smutno mi, Boże! 

Jako na matki odejście się żali 

Mała dziecina, tak ja płaczu bliski, 

Patrząc na słońce, co mi rzuca z fali 

Ostatnie błyski, 

Choć wiem, że jutro błyśnie nowe zorze, 
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           Smutno mi, Boże!  

Dzisiaj na wielkiem morzu obłąkany, 

Sto mil od brzegu i sto mil przed brzegiem, 

Widziałem lotne w powietrzu bociany 

Długim szeregiem. 

Żem je znał kiedyś na polskim ugorze, 

          Smutno mi, Boże! 

Żem często dumał nad mogiłą ludzi, 

Żem nie znał prawie rodzinnego domu, 

Żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi 

Przy blaskach gromu, 

Że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę, 

           Smutno mi, Boże!  

Ty będziesz widział moje białe kości, 

W straż nieoddane kolumnowym czołom; 

Alem jest jako człowiek, co zazdrości 

Mogił… popiołom. 

Więc, że nieznane gotujesz mi łoże, 

          Smutno mi, Boże!  

Kazano w kraju niewinnej dziecinie 

Modlić się za mnie co dzień; a ja przecie 

Wiem, że mój okręt nie do kraju płynie, 

Płynąc po świecie. 

Więc, że modlitwa dziecka nic nie może, 

          Smutno mi, Boże! 

Na tęczę blasków, którą tak ogromnie 

Anieli twoi w niebie rozpostarli, 

Nowi gdzieś ludzie w sto lat będą po mnie 

Patrzący — marli. 

Nim się przed moją nicością ukorzę, 

Smutno mi, Boże!  

 


