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Klasa  VIII - 23.04.20r. 

 

Temat: Ofiarność  wobec  ojczyzny  ukazana  w  wierszu  J. Lechonia  

"Przypowieść". 

 

1. Przeczytaj. 

Kochani, dzisiaj  będzie  trochę  literacko - historycznie, a  to  za  sprawą  

wiersza  J. Lechonia, o  którym  będziemy  rozmawiać. Za  chwilę  sami  

zobaczycie, że  ten  tekst  jest  pełen  goryczy  i  smutku. Żeby  dobrze  

zrozumieć  dlaczego, musimy  się  trochę  odwołać  do  historii. 

 

Czy  spotkaliście  się  kiedyś  z  hasłem  "Za  wolność  Waszą  i  Naszą"? 

Jak  myślicie, co  ono  oznacza? 

 

Posłuchajcie  o  jego  historii:  

W trakcie powstania listopadowego wypisywano je na sztandarach w języku 

polskim i rosyjskim, dwustronnie, ze znakiem czerwonego krzyża na białym tle. 

Miało pokazywać cel powstania, które skierowane było w zamierzeniu 

powstańców nie przeciwko Rosjanom, a przeciw carskiemu despotyzmowi. W 

wersji polskiej  i  węgierskiej  używał  go  oddział  Bema  na Węgrzech w 1848. 

Jest to jedno z nieoficjalnych polskich mott narodowych. W myśl tego hasła 

wielu Węgrów, Francuzów, Włochów, a nawet Rosjan wspierało polskich 

powstańców. 

Do hasła tego odwoływali się również w czasie II wojny światowej polscy 

żołnierze walczący na zachodzie oraz wschodzie. 

W  myśl  tego  hasła  Polscy żołnierze walczyli na wielu frontach II wojny: w 

Europie Zachodniej i Północnej, w Afryce Północnej, we Włoszech. Ich groby 

można znaleźć w czterdziestu trzech krajach. Byli najwierniejszymi 

sojusznikami aliantów. Mówiono o nich z podziwem. Po bitwie o Monte 

Cassino żołnierzy II Korpusu Polskiego nazywano "najlepszymi żołnierzami, 

jakich wydała ta wojna". 

 

Tak naprawdę byli nie do zastąpienia od września 1939 do czerwca 1941 roku – 

był to czas, gdy alianci potrzebowali polskiej armii walczącej u ich boku. 

Później, gdy przeciwko Hitlerowi wystąpił ZSRR, polskie notowania na 

zachodniej scenie politycznej zaczęły spadać. Polacy do ostatnich ustaleń 

Wielkiej Trójki mieli jednak nadzieję, że będą potraktowani podmiotowo, jak 

partnerzy, nie zaś jak element politycznego targu.   

Wojna się skończyła, nadszedł długo oczekiwany, wywalczony czas pokoju. 

Polski żołnierz stanął przed tragicznym wyborem: zostać na emigracji 
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(Brytyjczycy mieli na początku zamiar wysłać ich do… Libii), stawić z góry 

skazany na porażkę opór czy wrócić do kraju rządzonego przez komunistów. 

 

2. Jan  Lechoń - podobnie  jak  wielu  Polaków  w  tych  czasach  zdecydował  

się  na  emigrację, nie  godząc  się  na  warunki  dyktowane  Polakom  przez  

komunistów. Zmarł  popełniając  samobójstwo. 

 

3. Przeczytaj  wiersz, myślę, że  zarówno  przedstawione  wcześniej  tło  

historyczne  pomoże  Ci  zrozumieć  skąd  tyle  smutku  i  goryczy  w  tym  

tekście. 

Czytając  zastanów  się  nad: 

- postacią  żołnierza - jaka  ona  jest, 

- osobą, która  z  nim  rozmawia, 

- ostatnim  wersem  tekstu - jak  na  nie  odpowiedziałby  opisany  żołnierz, 

- tytułem - w  jaki  sposób  nawiązuje  do  gatunku  biblijnego - jaką  naukę  

moralną  zawiera  tekst 

 

Żołnierz, który zostawił ślady swojej stopy 

Na wszystkich niedostępnych drogach Europy, 

Szedł naprzód, gdy nie mogli najbardziej zajadli, 

I wdzierał się na szczyty, z których inni spadli, 

Zdobywszy wolność innym dłońmi skrawionemi, 

Dowiedział się nareszcie, że sam nie ma ziemi. 

I wtedy ktos rozumny, nie rozumny szałem, 

Powiedział mu: "Od dawna wszystko to wiedziałem, 

Wiedziałem, że nikt twoich ran ci nie odwdzięczy, 

Bo czym krew, co płynie, przy złocie, co brzęczy, 

I nigdy nikt nie liczył leżących w mogile, 

Bo czym jest duch anielski przy szatańskiej sile? 

Jak żal mi, że ci oczy nareszcie otwarto! 

I powiedz sam mi teraz, czy to było warto." 

A żołnierz milczał chwilę i ujrzał w tej chwili 

Tych wszystkich, którzy legli w cudzoziemskim grobie, 

Co mówili: "Wrócimy", nie myśląc o sobie. 

I widzi jakichś jeźdźców w tumanach kurzawy, 

I słyszy dźwięk mazurka i tłumu wołanie. 

Dąbrowski z ziemi włoskiej wraca do Warszawy. 

"Czy warto...?" Odpowiedział: "Ach! śmieszne pytanie!" 
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4. Zanotuj. 

 Wiersz  Lechonia  został  poświęcony  wszystkim  bezimiennym  

żołnierzom, którzy  walczyli  na  różnych  frontach  Europy, nie  tylko  za  swoją  

wolność, ale  też  innych  narodów. Przelewali  oni  krew, poświęcali  swoje  

życie, po  to, aby  na  końcu  się  dowiedzieć, że  za  nich  nikt  nie  postanowił  

walczyć. 

 "Rozumny", który  zwraca  się  w  tekście  do  żołnierza, uważa, że  w 

świecie  liczy  się  bardziej  pieniądz, niż  poświęcenie i że  to  było  oczywiste, 

że  walczącym  i  poległym  bohaterom  nikt  nie  będzie  chciał  się  

odwdzięczyć. 

 W tekście  pada  pytanie: "czy  było  warto?".  Żołnierz  przypomina  

sobie  tych, którzy  polegli, nie  wrócili  do  domów. Słyszy  dźwięk  polskiego  

hymnu  nawołującego  do  walki  i  nie  ma  wątpliwości, że  warto  było  

walczyć  o  wolność. 

 Autor  chce  pouczyć  czytelnika, że  wartości  takie  jak: patriotyzm, 

ofiarność  i  poświęcenie  są  ponadczasowe  i  bezcenne. 


