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Klasa  VII - 03.06.20r. 

 

Temat: Budowa  sonetu  na  przykładzie  utworu  A. Mickiewicza  "Stepy  

akermańskie". 

 

1. Zadanie  domowe - do  następnego  wtorku ( 9  czerwca ) 

 

Rozważ  problem  w  rozprawce.  W  uzasadnieniu  odwołaj  się  do  lektury  

"Latarnik"  i  innego  wybranego  przez  siebie  tekstu  literackiego ( też  może  być  

lekturą  obowiązkową ). Twoja  praca  powinna  liczyć  co  najmniej  200  słów. 

 

2. Przeczytaj. 

 Dziś  omawiamy  kolejną  lekturę  obowiązkową  na  egzamin :) Wymagana  jest  od  

nas  znajomość  dowolnego  utworu  z  cyklu  stworzonego  przez  Mickiewicza  pod  

tytułem  "Sonety  krymskie". Oznacza  to, że  na  egzaminie  nie  trzeba  będzie  tego  utworu  

rozpoznać  po  cytacie, ale  na  pewno  trzeba  znać  ogólną  tematykę  oraz  wiedzieć  czym  

jest  sonet. 

 

Geneza  utworu.  

Za  działalność  w  tajnym  zgromadzeniu  młodzieży  

litewskiej - Towarzystwie  Filomatów  i  Filaretów - 

A. Mickiewicz  został  skazany  na  przymusowy  

pobyt  w  Rosji, bez  prawa  powrotu  na  ziemie  

polskie. Odbył  wówczas  podróż  na  Krym. Pod  

wpływem  wrażeń  z  tej  wyprawy  napisał  w  1825  

roku  cykl  18  utworów  zatytułowany  "Sonety  

krymskie".  

 

3. Zapisz  do  zeszytu. 

Pierwszym  wierszem  w  zbiorze  "Sonety  krymskie"  są  "Stepy  akermańskie". Bohaterem  

wszystkich  sonetów  jest  Pielgrzym, który  opisuje  swój  zachwyt  nad  naturą  i  kulturą  

Wschodu. Odmienność  i  piękno  Orientu  skłaniają  go  także  do  refleksji  nad  swoim  

losem - wygnańca  i  tułacza  tęskniącego  za  utraconą  ojczyzną. 

 

4. Przeczytaj. 

 Za  chwilę  dokładnie  przyjrzymy  się  utworowi  "Stepy  akermańskie", jest  to  tekst, 

który  na  egzaminie  można  wykorzystać  w  tematach  związanych  z: 

- przyrodą, 

- zachwytem  nad  pięknem  przyrody, 

- podróżą,  
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- tęsknotą  za  ojczyzną, 

- samotnością 

  

 Obejrzyj  widoki  i  miejsca, które  były  inspiracją  do  stworzenia  cyklu. 

 

 
 

Przyjrzyj  się  teraz  fotografii  krymskiego  stepu  i  zastanów  się, co  Ci  przypomina. 
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5. Przeczytaj  tekst. 

A. Mickiewicz  "Stepy  akermańskie". 

 

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, 

Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi, 

Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi, 

Omijam koralowe ostrowy burzanu 

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu; 

Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi; 

Tam z dala błyszczy obłok? tam jutrzenka wschodzi? 

To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu. 

Stójmy! — Jak cicho! — Słyszę ciągnące żurawie, 

Których by nie dościgły źrenice sokoła; 

Słyszę, kędy się motyl kołysa  na trawie, 

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. 

W takiéj ciszy — tak ucho natężam ciekawie, 

Że słyszałbym głos z Litwy. — Jedźmy, nikt nie woła!  

 

Stepy akermańskie rozciągają się na płd. zachód w odległości kilku kilometrów od Odessy, przy 

ujściu Dniestru do Morza Czarnego. Nazwa pochodzi od miasta Akerman, stolicy b. guberni 

bessarabskiej, na prawej stronie limanu Dniestru. [przypis redakcyjny] 

 
ostrowy burzanu — na Ukrainie i Pobereżu nazywają burzanami wielkie krzaki ziela, które w czasie 

lata kwiatem okryte nadają przyjemną rozmaitość płaszczyznom. [przypis autorski] 

 
ostrów — wyspa, kępa; burzany — rodzaj wielkich ostów kwitnących na czerwono. [przypis 

redakcyjny] 

 
kurhanu — kurhanami nazywają na Ukrainie wyniosłości, kopce usypane ręką ludzką, według 

jednych dla celów wojennych, aby z ich wysokości śledzić ruchy skradającego się wroga, wedle 

innych dla celów orientacyjnych jako znaki drogowe, wedle zaś wiary ludu są to mogiły bohaterów. 

[przypis redakcyjny] 

 
lampa Akermanu — latarnia morska w Akermanie. [przypis redakcyjny] 

 
kołysa — zamiast „kołysze”, forma stale używana przez Mickiewicza w Sonetach. W liście do 

Lelewela z dn. 19.08.1827 poeta, odpowiadając na różne zarzuty czynione z okazji Sonetów przez 

wszelakiego rodzaju krytyków oświadcza, że ten „grzech gramatyczny popełniony z namysłem i 

nieprędko chyba skruchę uczuję. Odwykłem od dźwięków mowy ojczystej, kołysa i kląska milsze dla 

mnie aniżeli sze i szcze. Może się potem poprawię, ale dotąd muszę się swojego ucha radzić i jemu 

zaufać”. [przypis redakcyjny] 

 

Przyjrzyj  się  teraz  ilustracji  do  tekstu  i  zastanów  się  skąd  pomysł  na  nią, 

dlaczego  pojawia  się  na  niej  motyw  statku. 
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5. Zapisz  do  zeszytu.  

Sonet - gatunek  liryki  o  charakterystycznej  budowie. Utwór  składa  się  z  4  strof: dwóch  

czterowersowych  i  dwóch  trzywersowych ( 4+4+3+3 = 14  wersów ). 

Można  w  nim  wyróżnić  dwie  części: opisową ( dwie  pierwsze  strofy )  i  refleksyjną                   

( dwie  ostatnie  strofy )   

Występuje  stały  układ  rymów: abba, abba, cdc, cdc 

 

Część  opisowa  "Stepów  akermańskich" - zachwyt  nad  przyrodą  Krymu. 

Podmiot  liryczny  to  podróżny  podziwiający  egzotyczną  krymską  przyrodę: rozległy  

step, bujną  i  kolorową  roślinność, ciszę, w  której  słychać  nawet  najmniejsze  dźwięki - 

szelest  traw, szmer  lecących  żurawi. Podróżnik  porównuje  jazdę  przez  bezkresny  

akermański  step  do  żeglugi  po  niezmierzonym  oceanie. ( step  jak  ocean, wóz  jak                 

łódź ). 

Część  refleksyjna - tęsknota  za  ojczyzną. Piękno  i  egzotyka  przyrody  budzą  tęsknotę  

podróżnego  za  daleką  ojczyzną, do  której  nie  może  powrócić. Na  wielkiej, 

nieograniczonej  przestrzeni  stepu  uświadamia  sobie  swoją  samotność  i  zagubienie. Z  

nadzieją  nasłuchuje  w  ciszy  odgłosów  z  ojczyzny - ale  żaden  głos  stamtąd  nie  

dobiega. Tym  większe  są  poczucie  pustki  i  smutek. 
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W  opisie  stepu  dominują  doznania  wzrokowe ( skojarzenie  falujących  traw  z              

oceanem )  i  słuchowe ( podkreślenie  panującej  ciszy ) 

 

Środki  stylistyczne: 

- oksymoron - zestawienie  dwóch  wyrazów  o  przeciwstawnym, wykluczającym  się  

znaczeniu - suchy  ocean ( podkreślenie  ogromnej  przestrzeni  stepu ), 

- porównanie - wóz  nurza  się  w  zieloność  i  jak  łódka  brodzi, 

- epitet - koralowe  ostrowy  burzanu ( podkreślenie  piękna  przyrody ), 

- metafory - lampa  Akermanu, gwiazdy - przewodniczki  łodzi ( urozmaicenie  obrazów  

poetyckich ), 

- hiperbola - powiększenie  pewnej  cechy, w  tym  przypadku  ciszy - słyszę, kędy  się  

motyl  kołysa  na  trawie. 


