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Klasa  VII - 05.06.20r. 

 

Temat: Słynne  Polki - Emilia  Plater - analiza  tekstu  "Śmierć  Pułkownika" A. 

Mickiewicza 

 

Poprawny  temat  rozprawki 

Czy  samotność  może  mieć  pozytywny  wpływ  na  życie  człowieka? 

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. 

W  związku  z  moim  niedopatrzeniem, pracę  możecie  

przesyłać  do  środy - 10  czerwca. 

Przepraszam  za  pomyłkę :) 

1. Przeczytaj. 

 Kochani, "Śmierć  Pułkownika"  to  wiersz  A. 

Mickiewicza, który  jest  jedną  z  naszych  lektur  

obowiązkowych - w  tym  roku  już  ostatnią, jaką  

omawiamy. Tekst  nie  jest  trudny  ani  skomplikowany, 

chodzi  w  nim  o  kolejne  pokazanie  bohaterstwa  Polaków  walczących  przeciw  

zaborcom  i  uczynienie  z  nich  wzorów  poświęcenia  dla  ojczyzny. 

 
Wojciech  Kossak, "Emilia  Plater  w  potyczce  pod  Szawlami" 
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2. Przeczytajcie  teraz  krótką  informację  na  temat  Emilii  Plater, to  pozwoli  Wam  

zobaczyć  w  jaki  sposób  Mickiewicz  wykorzystał  jej  życiorys  w  swoim  wierszu  i  

wprowadził  do  swojego  tekstu  pewną  niezgodność  pomiędzy  faktami  z  życia  Plater, a  

tym  jak  je  wykorzystał... 

Emilia  Plater ( 1806 - 1831 ) polska  hrabianka, kapitan  Wojska  Polskiego  w  czasie  

powstania  listopadowego. Wychowana  była  w  duchu  miłości  do  ojczyzny, patriotyzmu. 

Była  wykształcona, dużo  podróżowała. Znany wszystkim wizerunek Emilii jako 

młodziutkiej dziewczyny, smukłej, o niewinnym spojrzeniu i słodkim profilu, z rozwianymi 

włosami – nie ma nic, albo niewiele wspólnego z jej rzeczywistym wyglądem. Ta tak bardzo 

rozpowszechniona litografia Stręczyńskiego została wyidealizowana już po jej śmierci. 

Ignacy Domeyko tak ją opisywał w pamiętnikach: niskiej urody, blada, niepiękna, ale 

okrągłej, przyjemnej, sympatycznej twarzy, błękitnych oczu, kształtnej, ale niesilnej 

budowy; była poważną, bardziej surową, niż ujmującą w obejściu się, mało mówiąca i 

spojrzeniem nakazująca dla siebie należne względy i przyzwoitość. 

Walczyła  w  powstaniu  listopadowym, gdy  jej  dowódca  poddał  oddział, wraz  z  

towarzyszami  postanowiła  udać  się  do  Warszawy, żeby  dalej  walczyć. 

Przez dziesięć dni w przebraniu chłopskim Platerówna i jej towarzysze szli do Królestwa, 

ukrywając się po lasach, prowadzeni przez wieśniaka Żmudzina. Trudy wędrówki – 

zmęczenie, głód, bezsenność – okazały się jednak ponad siły fizyczne Emilii. Paliła ją 

gorączka, zemdloną z wyczerpania towarzysze zanieśli do wiejskiej chaty już 

w Augustowskiem. Następnie   znalazła  schronienie w gościnnym dworze Ignacego 

Abłamowicza w Justianowie.  Emilię kurowano tam i ukrywano jako bonę pod nazwiskiem 

Korawińskiej. Mimo troskliwej opieki, którą została otoczona, Emilia Plater po 

przyjęciu sakramentów zmarła 23 grudnia 1831 

 

3. Przeczytaj  wiersz 

Czytając  zastanów się  nad  tym: 

- gdzie  rozgrywa  się  akcja, 

- jak   zachowuje  się  lud  czuwający  przy  śmierci  pułkownika, 

- jak  zachowuje  się  pułkownik, 

- dlaczego  informacja  o  tym, że  pułkownik  jest  kobietą  pojawia  się  dopiero  na  końcu, 

- czy  Mickiewicz  ukazał  śmierć  bohaterki  zgodnie  z  prawdą  historyczną. 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Domeyko
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBmudzini
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_augustowskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Justianowo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sakrament


3 
 

A. Mickiewicz  "Śmierć  Pułkownika" 

W głuchej puszczy, przed chatką leśnika, 

Rota strzelców stanęła zielona; 

A u wrót stoi straż Pułkownika, 

Tam w izdebce Pułkownik ich kona. 

Z wiosek zbiegły się tłumy wieśniacze: 

Wódz to był wielkiej mocy i sławy, 

Kiedy po nim lud prosty tak płacze 

I o zdrowie tak pyta ciekawy. 

Kazał konia Pułkownik kulbaczyć, 

Konia w każdej sławnego potrzebie; 

Chce go jeszcze przed śmiercią obaczyć, 

Kazał przywieść do izby — do siebie. 

Kazał przynieść swój mundur strzelecki, 

Swój kordelas i pas i ładunki; 

Stary żołnierz, — on chce, jak Czarniecki, 

Umierając, swe żegnać rynsztunki. 

 

A gdy konia już z izby wywiedli, 

Potem do niej wszedł ksiądz z Panem Bogiem;  

I żołnierze od żalu pobledli, 

A lud modlił się klęcząc przed progiem. 

Nawet starzy Kościuszki żołnierze, 

Tyle krwi swej i cudzej wylali, 

Łzy ni jednej — a teraz płakali, 

I mówili z księżami  pacierze. 

 

Z rannym świtem dzwoniono w kaplicy; 

Już przed chatą nie było żołnierza, 

Bo już Moskal był w tej okolicy. 

Przyszedł lud widzieć zwłoki rycerza. 

Na pastuszym tapczanie on leży — 

W ręku krzyż, w głowach siodło i burka, 

A u boku kordelas, dwururka.  

 

Lecz ten wódz, choć w żołnierskiej odzieży, 

Jakie piękne dziewicze ma lica? 

Jaką pierś? — Ach, to była dziewica, 

To Litwinka, dziewica – bohater, 

Wódz Powstańców — Emilija Plater! 
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4. Zapisz  do  zeszytu. 

 Utwór  powstał  po  klęsce  powstania  listopadowego  pod  wpływem  opowieści  

uchodzących  z  Polski  powstańców.  

 Mickiewicz  poświęcił  swój  wiersz  autentycznej  postaci, litewskiej  szlachciance  

biorącej  udział  w  walkach  powstańczych - Emilii  Plater. Utwór  jest  hołdem  złożonym  

kobiecie - powstańcowi, która  nie  wahała  się  poświęcić  życia  w  obronie  kraju. Poeta  

nadaje  jej  cechy  heroiczne - ukazuje  jako  wzór  żołnierza, wiernego  sprawie  do  końca. 

Postać  podlega  idealizacji - w  rzeczywistości  Plater  zmarła  w  szlacheckim  dworze  

otoczona  opieką. W  wierszu  bohaterka  umiera  w  leśnej, ubogiej  chacie. Zostaje  

porównana  do  dawnych  rycerzy ( Czarnieckiego ). Przed  śmiercią  prosi, aby  

przyniesiono  jej  mundur, broń, przyprowadzono  osiodłanego  konia. Żegna  się  ze  swoim  

rynsztunkiem  tak, jak  to  czynili  dawni  rycerze. Przyjmuje  z  rąk  księdza  ostatnie  

sakramenty. Umiera  w  otoczeniu  wzruszonych  żołnierzy  i  prostego  ludu, którzy  chcą  

oddać  jej  hołd.  Dopiero  w  zakończeniu  utworu  autor  wprowadza  element  zaskoczenia  

informując, że  umierający  pułkownik  jest  kobietą. 

 Tekst  podobnie  jak  "Reduta  Ordona"  służył  ukazania  bohaterstwa  polskich  

powstańców  i  ich  idealizacji. 

 

5. Przeczytaj. 

Na  egzaminie  wiersz  możesz  wykorzystać  w  wypracowaniach  dotyczących: 

- bohaterstwa, męstwa, odwagi, 

- poświęcenia  życia  dla  ojczyzny, 

- wzoru  patrioty, żołnierza 

 

 

 


