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Klasa  VII - 08.06.20r. 

 

Temat: Inwokacja  do  "Pana  Tadeusza"  jako  wyraz  tęsknoty  za  ojczyzną. 

 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, na  dzisiejszych  zajęciach  skupimy  się  na  fragmencie  "Pana  

Tadeusza"  zwanym  inwokacją. Czy  wiecie, co  tak  naprawdę  oznacza  słowo  

"inwokacja"? 

 

2. Zapisz  w  zeszycie. 

Inwokacja - to  rozwinięta  apostrofa  rozpoczynająca  utwór  literacki  lub  jego  część, 

będąca  bezpośrednią  prośbą  do  muzy,  istot  nadprzyrodzonych  lub upersonifikowanych  

wartości  o  inspirację, natchnienie, pomoc  przy  tworzeniu  dzieła. 

 

3. Przeczytaj. 

 Mickiewicz,  pisząc  "Pana  Tadeusza", wzorował  się  na  tekstach  Homera  "Iliadzie"  

i  "Odysei" - od  niego  też  zaczerpnął  pomysł  rozpoczęcia  tekstu  od  inwokacji - z  tą  

różnicą, że  Homer  zwracał  się  z  prośbą  o  natchnienie  do  muz, natomiast  Mickiewicz  

do  upersonifikowanej  ojczyzny.  

 Przy  okazji  przypominam, że  apostrofa  to  bezpośredni  zwrot  do  kogoś, a  

personifikacja = uosobienie - to  nadanie  cech  ludzkich  pojęciom, zwierzętom, 

przedmiotom... 

 

4. Czytając  Inwokację zastanów  się: 

- kto  się  w  niej  wypowiada, 

- dlaczego  podmiot  liryczny  raz  wypowiada  się  w  liczbie  pojedynczej, a  raz  w  

mnogiej, 

- w  jaki  sposób  ukazana  jest  ojczyzna 

 

Litwo! Ojczyzno maja! Ty jesteś jak zdrowie, 

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, 

Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie 

Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. 

 

 

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy 

I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy 

Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem! 

Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, 

(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę 
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Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę 

I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu 

Iść za wrócone życie podziękować Bogu), 

Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono. 

Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną 

Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, 

Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych; 

Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, 

Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem; 

Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała, 

Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, 

A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą 

Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą. 

 

5. Zapisz  do  zeszytu 

 Mickiewicz  rozpoczyna  tekst  od  apostrofy  do  ojczyzny, następnie  zwraca  się  do  

Matki  Boskiej - to  pod  ich  "patronatem"  zamierza  tworzyć  swoje  dzieło. 

 Początek  tekstu  stanowi  nawiązanie  do  fraszki  J. Kochanowskiego  "Na  zdrowie". 

Litwa  jest  tu  porównana  do  zdrowia, które  przecież  dla  każdego  człowieka  stanowi  

wartość  najważniejszą, ale  także  taką, którą  często  doceniamy  po  stracie. W  takiej  

sytuacji  znajduje  się  podmiot  liryczny, który  pragnie  piękno  ojczyzny  utrwalić  w  

swoim  utworze.  

 Po  zwrocie  do  Litwy, podmiot  liryczny  prośbę  o  natchnienie  i  umożliwienie  

powrotu  do  ojczyzny  za  pomocą  wspomnień - kieruje  do  Maryi.  

 W  momencie, kiedy  wypowiada  się  w  pierwszej  osobie  liczby  pojedynczej - 

odnosi  się  do  osobistych  wspomnień. Relacjonuje  cudowne  ozdrowienie  jego  osoby, 

jakie  dokonało  się, gdy  jako  dziecko  został  ofiarowany  pod  opiekę  Matki  Boskiej. 

Fakt  ten  ma  potwierdzenie  w  biografii  Mickiewicza, który  będąc  dzieckiem, wypadł  z  

okna  i  bliski  śmierci  ozdrowiał  dzięki  wstawiennictwu  Maryi. W  niej  pokłada  

nadzieję, że  znów  uczyni  cud - i  przywróci  jemu  i  jego  rodakom  wolną  ojczyznę. W  

momencie  kiedy  zaczyna  używać  formy  "my" - już  nie  mówi  wyłącznie  za  siebie, ale  

staje  się  głosem  narodu, wszystkich  tęskniących  za  ojczyzną  Polaków. 

 Ojczyznę  ukazuje  za  pomocą  obrazów  przyrody. Są  one  piękne, wyidealizowane, 

stanowią  utracony  raj  na  ziemi. 

 

Środki  stylistyczne: 

- apostrofy, 

- wykrzyknienia - podkreślają  emocje  autora, np. Litwo! Ojczyzno  moja! 

- epitety - podkreślają  urozmaicenie  krajobrazu  i  jego  piękno, np. pagórki  leśne, błękitny  

Niemen, 
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- porównania - urozmaicają  opis, np. gryka  jak  śnieg  biała, 

- metafory - wzbogacają  opis, np. wyzłacane  pszenicą,  

- uosobienie - np. panieńskim  rumieńcem  dzięcielina  pała. 

 

6. Przeczytaj. 

We  wskazanym  fragmencie  pojawia  się  także  przerzutnia. Jest  to  rozbieżność  między  

granicą wersu  a  końcem  jednostki  składniowej. Jednostka  składniowa  nie  kończy  się  z  

końcem  linijki  wierszowej, jej  część  zostaje  przeniesiona  do  następnego  wersu, np.  

 

A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą 

Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


