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WSTČP
Druga czĊĞü „Motywów literackich” jest kolejną sugestią interpretacyjną
wybranych motywów literackich. Ich znajomoĞü pomoĪe kaĪdemu uczniowi
sprostaü zadaniu na egzaminie pisemnym, a takĪe ustnym.
Opisany motyw, jak w czĊĞci I ma swój schemat, któremu podporządkowana jest interpretacja. KaĪdy motyw opatrzony jest wstĊpem, w którym pojawia
siĊ informacja na temat omawianego hasáa, siĊgająca swym Ĩródáem (jeĞli takowe jest) do MITOLOGII i BIBLII (jako „kopalni” tematów literackich i znamiennej roli kulturotwórczej). Po rozwaĪaniach wprowadzających, pojawia siĊ
zestaw lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych, w których odnaleziono
motyw. Z tego zestawu moĪesz wybraü dla siebie odpowiednie pozycje lekturowe i uáoĪyü swój konspekt pracy.
W rozwiniĊciu pojawią siĊ lektury omówione pod kątem motywu. Schemat
wieĔczy podsumowanie, konkluzja – czasem w formie wykresu.
Celowo nie wyczerpujĊ wszystkich moĪliwoĞci opracowania tematu, wiĊc
mam nadziejĊ, Īe podejdziesz do mojej pracy twórczo. Pomocą bĊdzie
ZADANIE – pojawiające siĊ pod omówionym motywem i tematy maturalne.
Oddając w Twoje rĊce tĊ ksiąĪkĊ – ĪyczĊ powodzenia na maturze.
Autorka
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„SamotnoĞü! Do ciebie biegnĊ
jak do wody
Z codziennych Īycia upaáów.
Z jakąĪ rozkoszą padam w jasne, czyste
cháody
Twych niezgáĊbionych krysztaáów...”
(„Maria” A. Malczewskiego)

DoĞwiadczenie samotnoĞci jako obcoĞci, oddalenia, kontemplacji, cierpienia i smutku, tĊsknoty, walki, buntu czy Ğmierci jest czĊstą cechą, a nawet postawą bohatera literackiego. Jego samotnoĞü przybiera wiele rozmaitych ksztaátów. Dlatego temat ten moĪe byü omawiany w róĪnych porządkach problemowych. W „zwierciadle” literatury znajdziemy odbicie samotnego twórcy, obcego,
skąpca, wiĊĨnia i zesáaĔca, odrzuconego kochanka, czáowieka niezdolnego do
miáoĞci, wáadcĊ, buntownika. MoĪemy przyjrzeü siĊ samotnoĞci choroby i niezwykáych osobistoĞci, czáowieka hamletowskiego, narodu...
NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe istnieje róĪnica miĊdzy samotnoĞcią a odosobnieniem. IzolacjĊ osiągamy, budując wokóá siebie mur, który oddzielając nas,
jednoczeĞnie chroni przed Ğwiatem zewnĊtrznym.
Byü samotnym – to byü umaráym dla przeszáoĞci i Īyü bez wspomnieĔ, rodziny, przynaleĪnoĞci do narodu, kultury. Sáowa C.K. Norwida, najbardziej samotnego poety, potwierdzają ową tezĊ: „...odkąd myĞlisz, nie jesteĞ juĪ przeto
samotny”.
Paradoksalnie – samotnoĞci raz potrzebujemy, gdyĪ dziĊki niej odzyskujemy np. siáy twórcze, w niej poszukujemy ratunku przed chaosem Īycia, natomiast drugi raz staje siĊ ciĊĪarem braku porozumienia z drugim czáowiekiem lub
jego stratą. Boli tak mocno, Īe doprowadza do obáĊdu.
Jest i lekarstwem, i trucizną; spokojem i wyciszeniem lub smutkiem i nudą.
MoĪna do niej „biec” jak do „wody” lub odpĊdzaü jak záą marĊ.
Symbolami samotnoĞci wedáug W. KopaliĔskiego są: orzeá, drzewo, wiĊzienie, grób, jesieĔ, labirynt, noc, mgáa, ptak, pustynia, jednoroĪec...
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W mitologii najsáynniejszym samotnikiem jest Prometeusz, który cierpi
przykuty do skaá Kaukazu, ale takĪe: Syzyf wpychający pod górĊ gáaz, Hefajstos
– strącony ze szczytu Olimpu, Edyp – Ğlepy wĊdrowiec, Demeter – matka Kory,
Penelopa – czekająca 20 lat na Odyseusza, Orfeusz po utracie Eurydyki, Narcyz,
Niobe, Tantal...
W Biblii natomiast Adam tĊskni za rozmową z drugim czáowiekiem, dlatego Bóg stwarza z jego Īebra EwĊ. Kain po zabiciu brata skazany jest na tuáaczkĊ
i osamotnienie. MojĪesz w samotnoĞci spotyka Boga w drzewie gorejącym. Sami
w swym cierpieniu pozostają Hiob i Chrystus.
Jak widaü samotnych w literaturze jest wielu.
Dla jednych samotne Īycie jest karą, a dla drugich upragnionym odosobnieniem czy Ğwiadomym wyborem, na pewno doĞwiadczeniem obcoĞci, alienacji,
wygnania czy outsiderstwa.
UTWORY, W KTÓRYCH ODNALEZIONO MOTYW
„Antygona” Sofoklesa; „Legenda o Ğw. Aleksym”; „Dzieje Tristana i Izoldy”; „Boska Komedia” Dantego; „Hamlet”, „Makbet” W. Szekspira; „Cierpienia
máodego Wertera” J.W. Goethego; „Giaur” G. Byrona; „RomantycznoĞü”,
„Dziady” cz. IV, cz. III, „Konrad Wallenrod”, „Do samotnoĞci”, „ĩeglarz”
A. Mickiewicza; „Kordian” J. Sáowackiego; „Nie-Boska Komedia” Z. KrasiĔskiego; „Ojciec Goriot” H. Balzaka; „Klaskaniem mając obrzĊkáe prawice...”
C.K. Norwida; „Zbrodnia i kara” F. Dostojewskiego; „Nad Niemnem”
E. Orzeszkowej; „Lalka” B. Prusa; „Anna Karenina” L. Toástoja; „Ludzie bezdomni” S. ĩeromskiego; „Dies irae” J. Kasprowicza; „Deszcz jesienny”
L. Staffa; „Przypadki Robinsona Crusoe” D. Defoe; „Ferdydurke” W. Gombrowicza; „Lord Jim” J. Conrada; „Proces” F. Kafki; „Cudzoziemka” M. Kuncewiczowej; „Brzezina” J. Iwaszkiewicza; „Maáy KsiąĪĊ” A. de Saint-Exupéry’ego;
„Sto lat samotnoĞci” G. Márqueza; „Rok 1984” G. Orwella; „Siekierezada”
E. Stachury; „DĪuma” A. Camusa; „Ósmy dzieĔ tygodnia” M. Háaski; „Wáadca
much” W. Goldinga; „Początek” A. Szczypiorskiego; „Campo di Fiori”
Cz. Miáosza; „Stary czáowiek i morze” E. Hemingwaya; „Wilk stepowy”
H. Hessego...
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WYBRANE UTWORY I WNIOSKI
„ANTYGONA” Sofoklesa
Antygona, buntując siĊ przeciw ustanowionemu przez króla Kreona prawu,
walczy samotnie o moĪliwoĞü pogrzebania swego brata Polinejkesa.
Nie moĪe nawet liczyü na pomoc siostry – Ismeny. PodjĊcie takiej decyzji
wymaga niezwykáej odwagi, gdyĪ wiąĪe siĊ ze Ğwiadomą rezygnacją z osobistego szczĊĞcia. Wierna prawom boskim i sobie samej kieruje siĊ w swym postĊpowaniu uczuciem miáoĞci wobec brata. Nie moĪe dopuĞciü, by „niepogrzebion”
staá siĊ „áupem dla sĊpich dziobów...”. Nie Īaáuje swego czynu, z podniesioną
gáową idzie na Ğmierü, nie prosi Kreona o wybaczenie.
Osamotnienie i cierpienie towarzyszy takĪe Kreonowi. Jego zdaniem zdrajca powinien byü ukarany, nie moĪe byü traktowany na równi z obroĔcą ojczyzny. Sądzi, Īe tak surowe dziaáanie wobec Antygony odstraszy przyszáych buntowników, gdyĪ po bratobójczej wojnie paĔstwo potrzebuje spokoju. Dopiero po
czasie zrozumie swój báąd, przyzna, Īe trzeba uwaĪaü na prawa boskie: „zawsze
wolĊ trzeba peániü boĪą”, ale jak to zwykle bywa, jest juĪ za póĨno.
Jako nieprzejednany wáadca doprowadza do ciągu tragicznych zdarzeĔ. Antygona przyspiesza swoją Ğmierü, popeániając samobójstwo, wáadca traci ĪonĊ
EurydykĊ i syna Hajmona.
BáĊdnie pojmowana istota wáadzy i nieliczenie siĊ z nakazami religijnymi
przynoszą piĊtno winy. Pozostanie sam po stracie najbliĪszych, a w uszach
brzmieü mu bĊdzie echo sáów ludu: „Niczym to paĔstwo, co jednemu sáuĪy”.
Uwagi:
- zarówno Kreon jak i Antygona grzeszą hybris (pycha) i to ona sprawia,
Īe bohaterowie są sami w walce o racje rozumu i uczucia;
- mamy tu do czynienia z samotnoĞcią buntu i wáadzy;
- buntownicy i samotnicy to czĊsty zestaw cech bohaterów.
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W Ğredniowieczu samotników znajdziemy w najpopularniejszej grupie osobowej – ascetów. W zbiorze Īywotów ĞwiĊtych z XIII wieku (a w koĔcu XV
wieku przetáumaczonym na jĊzyk polski) – „Záotej legendzie” Jakuba da Voragine, odnajdziemy legendĊ o Szymonie Sáupniku, Ğw. Kindze czy Ğw. Bartáomieju.
Szczególnie waĪna dla motywu jest postawa Szymona Sáupnika, o którym dowiedzieü siĊ moĪna takĪe z utworu poetyckiego Stanisáawa Grochowiaka.
Asceta z okolic Antiochii wybiera Īycie samotne na piĊtnastometrowym
sáupie. ZamkniĊty w niewielkiej celi na czubku sáupa przeĪyá 27 lat! Co za poĞwiĊcenie! Powoáując siĊ na sáowa Steinbecka, który w „Myszach i ludziach”
napisaá:
„Czáowiek musi mieü kogoĞ bliskiego. Wszystko jedno kogo, byle to
byá ktoĞ bliski. Czáowiek samotny musi byü chory”
– moĪna powiedzieü, iĪ Szymon Sáupnik popadá w „chorobĊ” epoki. Ale jego
wybór byá uĞwiĊcony, nikogo nie dziwiáo takie postĊpowanie:
„Powoáaá go Pan
Na sáup.
Na sáupie miaá dom
I grób...”1
W przekazie dziejów i czynów ĞwiĊtych (mĊczenników) uwypuklano umartwienia bohaterów. To oni tworzyli wzór osobowy, w którym na pierwszym
miejscu znalazáo siĊ odosobnienie związane z porzuceniem najbliĪszych. To kult
skrajnej ascezy posuniĊtej do samounicestwienia. Ten schemat równieĪ przyjmuje ĞwiĊty Aleksy z „Legendy o ĞwiĊtym Aleksym” powstaáej prawdopodobnie
w V-VI w. w Syrii.

1

„ĝwiĊty Szymon Sáupnik” S. Grochowiaka z tomu „Ballada rycerska” 1956 r.
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„LEGENDA O ĝW. ALEKSYM”
Bogaty, z dobrego domu, 24-letni máodzieniec postanawia opuĞciü rodziców i ĞwieĪo poĞlubioną ĪonĊ. Chce Īyü w czystoĞci i poĞwiĊceniu dla Boga.
W swej wĊdrówce samotnie przemierza liczne kraje. Statek, którym miaá dopáynąü do Tarsu w Syrii, zawinąá jednak do Rzymu. Tu, pod paáacem swego ojca,
nierozpoznany Īyá 16 lat w pokucie i umartwieniu.
Nagrodą za mĊczeĔski Īywot byáo wziĊcie duszy Aleksego do nieba.
Uwagi:
- ĞwiĊty Aleksy czy Szymon Sáupnik dobrowolnie zdecydowali siĊ na
ascetyczne Īycie, wierząc, Īe bytowanie w nĊdzy i cierpieniu przyniesie
zbawienie i ĞwiĊtoĞü;
- samotnoĞü ascetów i ĞwiĊtych to wybór Ğwiadomy, wychwalany w epoce teocentryzmu.
„HAMLET” Williama Szekspira
„Burza Īywota nad nami mija,
Przeminie – lecz gáowĊ zegnie:
ĝmiech nie pociesza – ból nie zabija,
Wkrótce i rozum odbiegnie...”
(„Ostatnie wspomnienie” J. Sáowackiego)
SamotnoĞü poĞród ludzi, duma i niepogodzenie siĊ ze Ğwiatem to cechy
Hamleta. Bohater gardzi prozą i pospolitoĞcią otoczenia.
Po Ğmierci ojca i szybkim Ğlubie matki z Klaudiuszem na jego „...duszĊ napada ciĊĪkoĞü”. Jest nieufny, wszĊdzie widzi wrogów i szpiegów. Optymizm
serca zamienia siĊ w „pesymizm duszy”, który drĊczy w wizjach i podejrzeniach.
Dlatego przyjąá „maskĊ” obojĊtnoĞci, szaleĔstwa – by dotrzeü do prawdy o zabójstwie ojca. Dania dla Hamleta „jest wiĊzieniem”, w którym „moĪna byü
uĞmiechniĊtym i byü skoĔczonym áotrem”. WszĊdzie dostrzegaá faász, a dotychczasowych przyjacióá traktowaá jak wrogów – „ufam im jak jadowitym Īmijom...”
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Takie postĊpowanie doprowadza do izolacji, a jednoczeĞnie obáĊdu, myĞli
o zemĞcie.
Jest takĪe sam w swej walce z „duchowym ja” o moĪliwoĞü dokonania
zbrodni w imiĊ pomszczenia ojca – byáego wáadcy.
Sáynne „byü” czy „nie byü” wiązaáo siĊ, miĊdzy innymi, z walką ze záem
lub biernoĞcią wobec záa. Z wykonaniem polecenia ducha ojca, a takĪe z „niemocą” popeánienia czynu haniebnego. Odwlekanie zemsty jest wynikiem
ogromnej wraĪliwoĞci i osamotnienia „wewnĊtrznego” i „zewnĊtrznego” tytuáowego bohatera.
Hamlet „musiaá zginąü”, gdyĪ „nie byá do Īycia”. „Wierzyá w krysztaáowe
pojĊcia, a nie glinĊ ludzką”. Tak napisaá o nim Zbigniew Herbert w „Trenie
Fortynbrasa”. Dwudziestowieczna opinia o Hamlecie potwierdza stare przekonanie, Īe idealistom trudno przystosowaü siĊ do zakáamanego Ğwiata, a walczyü
z nim to „áapczywie gryĨü powietrze i natychmiast wymiotowaü”.
Uwagi:
- tu samotnoĞü walki i „rozeznania siĊ w moralnych powinnoĞciach jednostki, ale i zbiorowoĞci (...) postawionej wobec zbrodni, záa i brutalnej
przemocy”;2
- Hamlet prototypem Kordiana – bohatera dramatu J. Sáowackiego.
„CIERPIENIA MàODEGO WERTERA” Johanna W. Goethego
„Tak, jestem wĊdrowcem,
pielgrzymem na tej ziemi.
A wy czyĪ jesteĞcie czymĞ wiĊcej?”
Werter wciąĪ ucieka przed Ğwiatem, ludĨmi, a na koniec przed samym sobą.
Alienacja przenikająca gáĊboko ĞwiadomoĞü bohatera nie jest tylko wynikiem niemoĪliwego do speánienia uczucia do Lotty, ale takĪe nadmiernej wraĪliwoĞci czy poczucia odrzucenia spoáecznego za mieszczaĔskie pochodzenie.
W tym uĞwiadomieniu sobie róĪnicy miĊdzy sobą a ogóáem tkwi Ĩródáo
„poczucia wyĪszoĞci”.3
2
3

J. Trznadel, „Polski Hamlet”, Warszawa 1989 r., str. 9.
K. Wojciechowski, „Werter w Polsce”, Warszawa 1986 r., str. 106.
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Werter wie, Īe ludzie go nie rozumieją, nie znoszą za dumĊ, ale on odpáaca
im lekcewaĪeniem. Nie dziwi wiĊc to, Īe samotnoĞü dla Wertera jest „ĞwiĊtym
balsamem”.
Sam mówi, iĪ najlepiej czuje siĊ wĞród natury, na kojących duszĊ spacerach. ChĊtnie przebywa z wieĞniakami czy dzieümi, które tak jak on – „czują
wiĊcej”.
SamotnoĞü, w którą „ucieka” Werter, wyrasta z nieumiejĊtnoĞci relacji
z ludĨmi zamkniĊtymi zawsze w pewnych granicach, konwenansach – sztucznoĞci.
Nic wiĊc dziwnego, Īe z ogromną nadzieją „rzuca siĊ w Ğwiat uczucia, na
oĞlep w objĊcia miáoĞci”4, gdyĪ „nic nie czyni czáowieka tak niezbĊdnym jak
miáoĞü”.
Niestety – Werter raczej byá „piątym koáem u wozu” niĪ „niezbĊdnym”
w związku Lotty zarĊczonej juĪ z Albertem.
Taki stan rzeczy przynosi kryzys psychologiczny.
NieszczĊĞliwa miáoĞü staje siĊ – obok uraĪonej ambicji, wewnĊtrznego rozdarcia, Weltschmerzu – przysáowiowym gwoĨdziem do trumny.
Cierpi, szaleje i w tym stanie postanawia popeániü samobójstwo, które jest
dla Wertera, paradoksalnie, jedynym ratunkiem w Ğwiecie, gdzie wszystko zawiodáo.
Uwaga:
- tu samotnoĞü jako doĞwiadczenie obcoĞci, alienacji i przegranej miáoĞci, niemoĪliwej do speánienia.
„GIAUR” George’a G. Byrona
Bohater byronowski jest jednostką zbuntowaną, cierpiącą, kochającą mocno
i nieobliczalnie. Swą wraĪliwoĞcią na krzywdĊ innych i niesprawiedliwoĞü Ğwiata – zadziwia. Taki jest Giaur, który na swym czarnym koniu, w czarnej pelerynie wyróĪnia siĊ na tle orientalnego krajobrazu Grecji. Swoje Īycie poĞwiĊca
jednej namiĊtnoĞci – miáoĞci do branki Hassana – Leili.
Gdy traci swą ukochaną, którą za grzech zdrady utopiono w morzu, paáa
chĊcią zemsty.
4

j.w. str. 107.
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MĞci siĊ za Ğmierü Gruzinki, zabijając Hassana. Morderstwo nie przynosi
jednak ulgi.
Giaur zamyka siĊ w klasztorze, by w odosobnieniu nie kajaü siĊ za zbrodniĊ, ale wspominaü piĊkne chwile z Leilą.
Samotne Īycie jest jego wyborem, a takĪe ratunkiem, bo:
„Kto nienawidzi, kocha siĊ lub boi,
Temu za piekáo jedna chwila stoi.”
Przed „piekáem” Ğwiata chroni siĊ w murach klasztoru, ale nie szuka tu
przyjacióá, nie naleĪy do wspólnoty klasztornej. ZbliĪa siĊ do oátarza, gdy mnisi
opuszczą miejsce swych modlitw. On chce byü sam! Dla Giaura Īyü znaczyáo
kochaü i dąĪyü do wolnoĞci. JeĞli te wartoĞci straciá – Īycie juĪ go nie obchodzi.
Chce umrzeü, by spotkaü siĊ ze swą jedyną ukochaną.
Uwagi:
- Giaur jest obcy – „niewierny”, gdyĪ Īyje sam jako chrzeĞcijanin poĞród
muzuámanów;
- tu samotnoĞü – wyobcowanie i samotnoĞü w dziaáaniu buntownika;
- takĪe Īycie G.G. Byrona, który staá siĊ kultowym poetą dla pierwszej
generacji romantyków, staáo siĊ symbolem Īycia outsidera, który za
propagowanie haseá wolnoĞciowych musiaá wyjechaü z Anglii;
- „problematyka byronizmu wykracza poza tak okreĞlony krąg problemowy romantycznej samotnoĞci – obcoĞci. Jako radykalne doĞwiadczenie wolnoĞci byronizm áączy siĊ przede wszystkim z tymi formami samotnoĞci romantyków, które związane są z walką i z buntem, ze zmaganiem siĊ, z konfliktem.”5

5

M. Kalinowska, „Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie samotnoĞci”, Warszawa
1989 r., str. 34.
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Wedáug Marii Kalinowskiej w romantycznym doĞwiadczeniu samotnoĞci
istnieje antynomicznoĞü polegająca na nierozerwalnym związku niebezpieczeĔstwa i ocalenia. Romantyczny bohater wstĊpuje na „heroiczną drogĊ samotnoĞci,
która jest ceną tego, co najwaĪniejsze – dąĪenia do wolnoĞci.”6
W centrum romantycznego Ğwiatopoglądu Īyá „czáowiek wewnĊtrzny”.
Na piedestale staá bohater „czujący” – do którego zaliczano: gmin, poetów, dzieci, szaleĔców, a takĪe buntowników, mĞcicieli, marzycieli, a kaĪdy z nich doĞwiadczaá samotnoĞci i odrazy dla zwykáego, szarego Īycia. „Czáowiek wieku”
oddala siĊ w samotnoĞü, by z niej czerpaü siáĊ.
Przyjrzyjmy siĊ, jak realizuje swe cele i idee romantyczny bohater polskiej
literatury.
„DZIADY” cz. IV Adama Mickiewicza
SamotnoĞü Gustawa jest wynikiem wewnĊtrznego cierpienia i zewnĊtrznej
obcoĞci. W swym cierpieniu kaĪdy czáowiek jest sam i o tym przekonaá siĊ bohater IV czĊĞci „Dziadów”.
Jego gorąca miáoĞü do Maryli przegraáa z uczuciem bogatszego. Gustaw nie
moĪe juĪ nic zrobiü, nie moĪe byü blisko niej – dlatego jest SAM! Potwierdza to
motto do utworu:
„Tysiąc radoĞci zrzucono na zawsze w doáy grobowe,
a ty stoisz tu sam i przeliczasz je...”.
Pozostaáy jedynie wspomnienia, które nie przynoszą ukojenia bólu jak
w „Giaurze” G. Byrona – wrĊcz przeciwnie – pogáĊbiają odrzucenie i niezrozumienie w Ğwiecie racjonalnych wartoĞci utoĪsamianych z postacią KsiĊdza.
„Kto za Īycia choü raz byá w niebie,
Ten po Ğmierci nie trafi od razu.”
Oto przestroga dla tych, co kochają naprawdĊ. JeĞli doznają tego niebiaĔskiego szczĊĞcia tu, na ziemi, to na wieczne zasáuĪą, doĞwiadczając „piekáa samotnoĞci”.

6

M. Kalinowska, „Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie samotnoĞci”, Warszawa
1989 r., str. 7 i 15.
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„DZIADY” cz. III Adama Mickiewicza
„SamotnoĞü – cóĪ po ludziach,
czym Ğpiewak dla ludzi?
Gdzie czáowiek, co z mej pieĞni caáą
myĞl wysáucha...”
W III czĊĞci „Dziadów” odnajdujemy wiĊĨnia – poetĊ, który boi siĊ samotnoĞci i zniewolenia. Nie pomagają nawet sáowa Ducha, który powie:
„Ludzie! kaĪdy z was mógáby, samotny, wiĊziony,
MyĞlą i wiarą zwalaü i podĨwigaü trony”.
Ta koĔcowa wypowiedĨ Prologu podkreĞla, jakĪe waĪną rolĊ przypisuje siĊ
Konradowi jako poecie noszącemu w sobie siáĊ równą Bogu.
WĞród innych bohaterów: Tomasza Zana, Adolfa Januszkiewicza, Frejenda,
ĩegoty, Jana Sobolewskiego – Konrad wyróĪnia siĊ swym szaleĔstwem i buntem; indywidualizmem i poetyckim natchnieniem.
SamotnoĞü wiĊĨnia nie jest tylko wynikiem odosobnienia w celi. To takĪe
poczucie niezrozumienia, tak bardzo poĪądanego przez twórcĊ.
Konrad jest poetą, który, jak to w romantyzmie, widzi, czuje i rozumie wiĊcej. MoĪe dlatego, Īe tworzy poza krĊgiem obecnoĞci sáuchaczy – jest skazany
na samotnoĞü?
W Wielkiej Improwizacji problem osamotnienia áączy siĊ z refleksją nad jĊzykiem i jego celem nadrzĊdnym – komunikacją.
Tu Konrad juĪ nie potrzebuje innego czáowieka – sáuchacza. Odkrywa
w sobie to, co nie jest wspólne z innymi ludĨmi, a co decyduje o jego wyjątkowoĞci. Uwolniá siáĊ równą sile Boga:
„Ja kocham caáy naród! – objąáem w ramiona
Wszystkie przeszáe i przyszáe jego pokolenia [...]
Ja i ojczyzna to jedno.
Nazywam siĊ Milijon – bo za milijony
Kocham i cierpiĊ katusze...”
Samotnie teĪ buntuje siĊ przeciw Bogu. Nie ma w nim lĊku wiĊĨnia, jest
moc „pieĞni – tworzenia”:
„Ja czujĊ nieĞmiertelnoĞü, nieĞmiertelnoĞü tworzĊ,
CóĪ Ty wiĊkszego mogáeĞ zrobiü – BoĪe...?”
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Konrad przeĪywając „spoáeczną samotnoĞü” – oddalenie od przyjacióá – doĞwiadcza jednoczeĞnie wiĊzi áączącej go z narodem w walce o „rząd dusz”
i szczĊĞcie dla Polski.
SamotnoĞü to „MĊdrców mistrzyni”, a tym bardziej tych, którzy wypowiadają walkĊ losowi czy Bogu!
Uwagi:
- tu samotnoĞü walki i buntu, a takĪe izolacja jako cena wolnoĞci;
- „Prometeusz i Tyrtej to dwa najistotniejsze dla romantyzmu walki archetypiczne wzory postaci samotników. Ich walka podejmowana jest
w imiĊ wartoĞci miĊdzyludzkiej wspólnoty, a ich samotnoĞü bardziej
potwierdza fakt, Īe „nie są samotni”. To czyni takĪe Konrad z III czĊĞci
„Dziadów”;7
- Nad problemem samotnoĞci poety zastanawiali siĊ „wielcy” literatury
od wieków. C.K. Norwid uwaĪaá, Īe poeta Īyjący w spoáeczeĔstwie, które nie potrafi go zrozumieü, skazuje siĊ na osamotnienie („Klaskaniem
mając obrzĊkáe prawice...”).Natomiast E. Stachura uwaĪaá, Īe samotnoĞci doĞwiadczają wybraĔcy, cierpiący wĊdrowcy, oryginalni artyĞci... („Jestem niczyj”);
- Mieczysáaw Jastrun w eseju pt. „SamotnoĞü poezji” napisaá, iĪ „samotnoĞü naleĪy do istoty poezji, w marszu i zespoáach rodziü siĊ mogą pieĞni, piosenki, slogany. Nie ma prawdziwych poetów niesamotnych” – to
potwierdza Wielka Improwizacja.

7

M. Kalinowska, „Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie samotnoĞci”, Warszawa
1989 r., str. 34.
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„KORDIAN” Juliusza Sáowackiego
„Otom ja sam, jak drzewo
zwarzone od kiĞci,
Sto we mnie Īądz, sto uczuü,
sto uwiĊdáych liĞci”
Od pierwszych scen dramatu obserwujemy Kordiana – samotnika, który
w zderzeniu ze Ğwiatem nie potrafi odnaleĨü w nim miejsca dla siebie. Jego
samotnoĞü jest wynikiem „niemoĪnoĞci” speánienia marzeĔ i nadziei na lepszy
Ğwiat. Máody czáowiek, nadwraĪliwy „polski Hamlet” – ma wielkie ambicje,
plany, ale nie daje sobie rady z ich realizacją.
Najpierw wielka i nieszczĊĞliwa miáoĞü do Laury doprowadza go do próby
samobójstwa. W tĊ miáoĞü „wsączyá” siĊ caáym sercem i spostrzegá, Īe ukochana
nie rozumie jego – poety, a miáoĞü jest tylko banalną konwersacją.
„Jaskóáczy niepokój” duszy naszego bohatera jest spowodowany brakiem
„myĞli wielkiej”, która przezwyciĊĪyáaby zaklĊty krąg banalnej miáoĞci.8 PóĨniejsza ucieczka w samotną wĊdrówkĊ po Europie takĪe niczego nie zmienia.
Raczej potĊguje nienawiĞü do Ğwiata, w którym liczy siĊ tylko to, by mieü pieniądze, które otwierają wszystkie drzwi, nawet do szczelnie zamkniĊtych serc
niewieĞcich.
Kordian dopiero na Mont Blanc zrozumiaá, Īe warto Īyü Īyciem wáasnego
narodu. Mądrzejszy w doĞwiadczenia, znający swe siáy podejmie „dziaáanie”.
„MyĞl wielka” odnalazáa siĊ w peánym sáoĔcu, wĞród lodowych szczytów Alp.
Jednak za wyrwanie siĊ z „kuli krysztaáowej” trzeba sáono páaciü. Nikt nie
wspiera máodego podchorąĪego w chĊci zamachu na cara. Znów sam, choü
w imieniu narodu, ofiarowaá siĊ za zbiorowoĞü i przegraá. A moĪe wygraá? NĊkany przez Strach i ImaginacjĊ mdleje przed komnatą „szataĔskiego” cara.
Zabrakáo tu widzów, którzy dodaliby Kordianowi otuchy. W samotnoĞci nie
moĪe dziaáaü, a juĪ na pewno wybieraü wartoĞci swego postĊpowania, stojąc na
granicy moralnego zakazu i historycznego, patriotycznego nakazu. Samotny
i dumny, poeta i marzyciel to wciąĪ za maáo, ten wzór nie pasuje do rewolucji.

8

M. Masáowski, „Dzieje bohatera. Inscenizacje dramatu romantycznego”, Warszawa
1978 r., str. 45.
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Uwagi:
- dziaáanie w samotnoĞci przyczyną „niemocy” Kordiana, a takĪe jego
wyobcowania, „niepasowania” do zbiorowoĞci, o której myĞlaá i którą
kochaá sercem, jak siĊ okazaáo, wariata;
- jak twierdziá Z. Herbert: „Literatura jest po to, by wywyĪszaü pokonanych”. Sprawdzają siĊ sáowa wspóáczesnego wieszcza w odniesieniu do
Kordiana.
„OJCIEC GORIOT” Honoriusza Balzaka
O swojej powieĞci H. de Balzak powiedziaá, Īe losy ojca Goriot to historia
„XIX-wiecznego króla Leara”, opuszczonego przez swoje córki – AnastazjĊ
i DelfinĊ. Wychowywaá je sam, otaczaá obsesyjną miáoĞcią ojcowską. Dla zaspokojenia ich kaprysów wyprzedawaá swój majątek. Dla nich zamieszkaá w pensjonacie pani Vauquer, gdzie przenosiá siĊ do coraz skromniejszych mieszkaĔ,
byleby tylko zaoszczĊdziü i przekazaü pieniądze córkom. Wierzyá w ich magiĊ
i moc uszczĊĞliwiającą ukochane dzieci.
Obie miaáy wszystko – bogatych mĊĪów, piĊkne domy, ekskluzywne Īycie.
Biedny ojciec do takiej galerii „wielkich dam” nie pasowaá. Wstydziáy siĊ go,
bo przypominaá im niskie pochodzenie – „makaroniarski rodowód”. Kupowaá ich
spojrzenia, moĪnoĞü odwiedzin, oczywiĞcie kuchennymi drzwiami.
Goriot – jako ta „cytrynka” zostaá – jak komentuje autor – „wyciĞniĊty”
i „porzucony na rogu ulicy”. Scena Ğmierci Goriot przeraĪa. Dopiero wówczas
uĞwiadamia sobie obojĊtnoĞü córek. Delfina nie moĪe przyjĞü do chorego, gdyĪ
zajĊta jest przygotowaniem siĊ na bal u pani de Beauséant. Anastazja przychodzi
na moment, by zabraü pieniądze potrzebne jej na zapáacenie sukni balowej.
I oto otwierają siĊ drzwi prawdy. Pieniądz, jak za Balzakiem pisaá Prus
w „Lalce”, „...jest sezamem, przed którym otwierają siĊ wszystkie drzwi, jest
obrusem, na którym zawsze moĪna znaleĨü obiad, jest lampą Alladyna, za której
potarciem ma siĊ wszystko, czego siĊ pragnie. Czarodziejskie ogrody, bogate
paáace, piĊkne królewny, wierną sáuĪbĊ i gotowych do ofiar przyjacióá” – ma siĊ
teĪ dzieci!
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Uwagi:
- mamy tu topos króla Leara; samotnego i nieszczĊĞliwego rodzica;
- ojciec Goriot umiera jako nĊdzarz, przy jego áóĪku nie ma nikogo,
umiera w samotnoĞci, gdyĪ nie ma juĪ czym zapáaciü za „miáoĞü” dzieci;
- kult pieniądza niszczy wartoĞci najwaĪniejsze w Īyciu – miáoĞü, przyjaĨĔ, dobro w relacjach miĊdzyludzkich; przynosi za to samotnoĞü.
„LALKA” Bolesáawa Prusa
B. Prus tak jak H. Balzak portretuje wspóáczesne mu spoáeczeĔstwo, jednoczeĞnie kierując uwagĊ na wybranych bohaterów. Ciekawe i zarazem kontrowersyjne są losy Stanisáawa Wokulskiego.
„Stopiáo siĊ w nim dwóch ludzi: romantyk i pozytywista” – skoro ma romantyczną duszĊ, musi byü w imiĊ wzoru bohatera tej epoki – samotny!
Wokulski nie pasuje do spoáeczeĔstwa, w którym przyszáo mu Īyü. Jego
inicjatywy gospodarcze nie znajdują wsparcia w polskiej dĪungli biznesu. Dla
arystokracji jest „parweniuszem”, dla kupców i fabrykantów (jakby siĊ wydawaáo „swoich”) kryminalistą, który dorobiá siĊ na dostawach w czasie wojny.
SamotnoĞü Stanisáawa pogáĊbia takĪe nieszczĊĞliwa miáoĞü do Izabeli àĊckiej, dla której staje siĊ tylko „zabawką” w grze, „pniem z czerwonymi rĊkami”.
WraĪliwy, ambitny, nieszczĊĞliwie zakochany nie widzi dla siebie miejsca
w Īadnej grupie spoáecznej. Czuje siĊ jak odszczepieniec od początku do koĔca
powieĞci.
Samotnikiem jest teĪ Rzecki, dla którego liczy siĊ tylko sklep i Stach.
Uwagi:
- tu samotnoĞü wĞród ludzi;
- samotnoĞü w walce i poszukiwaniu swego miejsca na ziemi.
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