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Klasa VII - 18.05.20r. 

 

Temat: Przykazania  czy  antyprzykazania? Omawiamy  wiersz                                  

K. Wierzyńskiego. 

 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, dziś  będziemy  rozmawiać  na  temat  wiersza  Kazimierza  

Wierzyńskiego  "Przykazania". Sami  zaraz  zobaczycie, że  jak  na  wiersz  

będzie  on  miał  nietypową  budowę  i  formę. 

 Będzie  się  też  odwoływał  do  przykazań  biblijnych - więc  my  też  do  

nich  dzisiaj  nawiążemy. 

 

 Żebyście  mogli  dobrze  zrozumieć  przesłanie  tekstu  i  powód  jego  

napisania, trzeba  się  odwołać  do  życia  autora  tekstu. Nie  będę  Wam  

opowiadać  o  całym  jego  życiu, ale  tylko  o  pewnym  jego  etapie. 

 

Autor  żył  w  latach: 1984 - 1968. 

17 września 1939 roku Kazimierz Wierzyński wraz z żoną wyjechał  z  ojczyzny 

Przebywało w takich krajach, jak: Rumunia,  Francja, Portugalia, Brazylia, 

Stany Zjednoczone. W ten oto sposób Wierzyński stał się emigrantem.  

Choć  po  II  wojnie  światowej  wielokrotnie  zapraszano  go  do  ojczyzny - 

nigdy  do  niej  nie  wrócił. Powodem  była  polityka  komunistyczna, z  którą  

się  nie  zgadzał. Nie  znaczyło  to  jednak, że  zapomniał  o  ojczyźnie, o  czym  

świadczy  jego  twórczość. 

 

Jedna  z  badaczek  twórczości  Wierzyńskiego  napisała: społeczeństwo 

peerelowskie  w utworach  Wierzyńskiego to ludzie upokorzeni i zdeprawowani, 

zastraszeni i zsowietyzowani. Wymownym tego przykładem jest wiersz 

Przykazania, który określić by można „komunistyczną wersją dekalogu”, 

podstawą „Nowej Wiary”. 

 

2. Przeczytaj  wiersz. 

Czytając  zastanów  się: 

- co  wspólnego  z  przykazaniami  biblijnymi  ma  ten  tekst, 

- do  czego  namawia, 

- jaki  ma  stosunek  do  biblijnego  przykazania  miłości  Boga  i  bliźniego. 
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K. Wierzyński  "Przykazania" 

1. Nie  będziesz  miał  innej  władzy  przed  naszą  władzą  dla  władzy. 

2. Nie  będziesz  wzywał  imienia  wolności  nadaremnie. 

3. Pamiętaj  że  jesteśmy  nieomylni  i  wiemy  wszystko  dla  wszystkich. 

4. Czcij  doskonałość  naszą, aby  nikt  nie  wyszedł  z  naszego  błędu. 

5. Nie  lękaj  się  strachu, to  metafizyczny  dreszcz  historii. 

6. Nie  zabijaj  bez  nakazu, który  wykonuj  bez  drżenia  ręki  i  serca. 

7. Nie  bluźnij  gdy  przyjdzie  twoja  kolej, śmierć  jest  naszym  środkiem  do  

życia. 

8. Przysługuj  się  bliźniemu, aby  on  wysługiwał  się  tobie. 

9. Wywyższaj  go  dopóty  aż  ocknie  się  zniewolony. 

10. Nienawidź  bliźniego  swego  bardziej  niż  siebie  samego. 

 

3. Jak  rozumieć  treść  przykazań  Wierzyńskiego? 

1. Dana władza, o której jest mowa jest najważniejsza. Żadna władza nie jest od 

niej ważniejsza. Jest  jak  Bóg. 

 

2. Nie mów o wolności w np. jakimś powiedzeniu. Ona  tak  naprawdę  już  nie  

istnieje. Jesteś  zniewolony  przez  komunizm. Wspominanie  o  wolności  jest  

oznaką  buntu. 

 

3.  Pamiętaj, że dana władza nigdy się nie myli i zawsze wie wszystko. 

 

4. Mów wszystkim, że dana władza jest najmądrzejsza, najwspanialsza, że 

zawsze ma rację ( nawet, gdy wiesz , że nie ma ona racji ). 

 

5. Nie bój się strachu. Powinien  być  twoją  codziennością, przyzwyczaj  się  do  

niego. Bój  się  władzy. 

 

6. Nie zabijaj bez rozkazu danej władzy ( o której jest mowa ). A jeżeli 

dostaniesz taki rozkaz wykonuj to z precyzją, oraz bez zawahania . 

 

7. Ty  też  możesz  zostać  zlikwidowany  na  rozkaz  władzy. Władza  jest  

panem  życia  i  śmierci.  

 

8. Nie  pomagaj  bezinteresownie, oczekuj  wdzięczności. 
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9. Manipuluj  swoim  bliźnim, aż obudzi się zniewolony ( zniewolony tzn. utrata 

wolności, swobody, całkowita zależność od innych ) . 

 

10. Nienawidź swojego bliźniego, bardziej niż siebie nienawidzisz .  

 

4.Zapisz  w  zeszycie. 

 

 Wiersz  jest  listą  przykazań  wzorowanych  na  biblijnym  dekalogu  lub  

przekształcającym  je. Pomimo  różnicy  w  treści - podobieństwo  do  oryginału  

jest  zauważalne. Takie  przekształcenie  tekstu  nazywamy  parafrazą.  

 Autorem przykazań  biblijnych  był  Bóg, tutaj  mamy  wrażenie, że  

autorem  stworzonych  nakazów  jest  władza  komunistyczna. 

 Przykazania  biblijne  mówiły  o  miłości, uczciwości - te  u  

Wierzyńskiego  są  ich  przeciwieństwami, mówią  o  nienawiści, zastraszaniu, 

wykorzystaniu  innych - dlatego  nazwiemy  je  antyprzykazaniami. Są  

wyrazem  nienawiści  autora  wobec  polityki  komunizmu, która  odbiera  

człowiekowi  wolność, niezależność, zastrasza  go  i  nim  manipuluje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


