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Scenariusz lekcji języka polskiego

do realizacji z grupą uczniów z Litlv.v

L Z1].I1 [ R7,0 N I, EI E K], ] ) f DA KTy( : / nY

Śtadami Litłv}, w literaturze ptllskiej

C[L1-- I-1.KCJl:
POZNĄWCll-:

- uczcń poznaje różne Znac7.enia ternlinlr Kres\ !źalcżnione od k()nlekstu histor},czncgo:

- uczcń poznaje w,vbrane olrra7\ Lit\!},\ł ]jteralLlrże polskiei. uś\\iar]omja sobie rrit-]ośc i

złożoność oblazó\Ą, Kresórv rv kulturze:

KSZ l .Ął.CĄC|:
- uczeń ćrvicz;,umiejęlność intclprelaaji ianaliz} tckstrlrr liler.rckich oraz 1inrrrl}olrania

WYCI I()W,\WCZB:
- uczeń uśrviac]ania sobic rolę współczesnego dążenia do lunkcjonorrania społ,,l,z,:ństtr

\\.ic]oku]lulou\ch iakcl ptzccirłrvagi do posta\ł skrainie nacjonalist\cz]r\ch.

]r4LTOI)A NĄUClANIA:
Met(xla problcmo\ła 7 clcnrenlami hcurezy. praca Z teksten' . elerncnty, wl'kładu

toR\.IY ORaiANIZACYJNEI
l)laca zbjororla

PoM()CE DYt)AKTYC]ZNE:
- l'raglncnl} w}bran},ch lekstów litemckich.
- film w!pow]cclź Anclrzeja lieniewicza. kierolvnikaZakładu Lileratur},XX i XXl ri]ełLl

na L]\\r, prolesora t ]\\'

BlBLIO(iRAFlA

Bujnicki 'ladcusz. Litwa na pcllskich l<resaclr, Przen,iany znaczcń, \\i: Dzicclzictwo kl,csórr

naszc rvspr]lrre rlziedziclwo'/. re(]. J,Purch]a. Kraków: Nliędzlnaiodo§e Centl,uin Ku]lur},,

2006. s,97 l]5



Czaplejervicz l-]LLgeniusz, c]Z),m jcst lilelatula kreso\\ii'.) \\ : Ńles) \ litcratulze. T$ólc},

dlłucLzicstorł,ieczni, pod rcd, Eugenius7a Czaplejelvskiego iEdrrarda Kasperskicgo,

Warszarva: \\iydaruictrł,o Powszeclmc. l 996, s,7-7_]

l,itr.vin. czlli prarł,dzirł1, ['olirk norvości,com.p1

Wasilc\\,sl(a ,\gnieszka. ()tl Atkttlii tlo (iolgo1! relleksje nL! ll|mal krellill, I lilrr.ll11l.|

2olsłlłl, ,,I{rlczrik 1'olł,arz,vsllva \aukou,ego Płockicgo''. 2015. ]06 ]]0

Zieniervicz Anclrzej. O Wilnic i llic t1,lko. rrlnł,, \\ i]n.)teka. lt

]].,sPo,sÓB OS]Ą{iN]Ę(.:L1 I]|EK! t j t)\,D.|KT},(,1\,Ec( )

j. Il/Y,\(.] N l Ę( :J L, P ROBLIM (.|

- czl'nnoŚci organizacl'jnc (portitanie uczniórr 1

- rvprorvadzenie dcl lekcji i postalrienie problemu

Jakie obraz1, Litw1 pojarriają się rł Iilelalulzc polskjqj:)

). R t:A LlZAL'.]l P O tl }',rł,t.: ROZIL1ĄZA I LĄ P R( )]J l, l: V{,|

- ustalcnic pier\ł,otnego 7naczenir lern]]nu ..kres)" i podkreŚlenic clroluorrllia znaczcnilL

pojęcia;
- pokazanic Zależlości n]iędZ) obrazllmi Krcltlrr rr litcraturze polskiei a rlr,,arullkorlanianj

histol,},cznymi
o W rvjeku XVI krcs1,, to ziemie PodtlLa i Lkrain}. później róunież l]zikjch l]lj]

(nicstabilne pod rvzględcnl bezpiec7cńst*a. narażonc na najazcl} l'atarórr. -Iurkrirr.

Wołochtjw)

Lliter4luzglDlą4lĘĘikrris! uz9d!r!]Iaąqhrz!ś9ijąńr1]!ą.

. Iizeczpospolita za czasó\\ .tagiellonó\"- na moc! dobrorrolnei unii Kolon]
Królestrla I)olskicgo i \\'ielkiego Księstrra I jtc\\,sl(iego (LLniir w Kre\\ ie l ] 85 rol(.

unia lubelska 1 569 rok) port stała l{zeczpospolita Obojga Naroclr!rr. która st\\ olz\ łr

norłe perspcl(t},w},dlu obu llchodząclch rv.jcj skład państrt,,

- tcrmin_,- ,,Ko],oniarz".,,Litrrin"...Polak"..,Polsl<a" * rlklesic przedrozbiororrrnr.

. - Po rozbiolach PoLskil

a) uks7taho§anie się drvóch nurltllv nl'ślcnia o Kresach rrschodnich - problenrlllkł
krcsó\ł połudiio\\}ch (polsko-uklirlńskiclr) olaz krcsar\! póhloclrtch (polsko-

litcrvsko-bizrłortLskich1 rłlrldlębnicnic się drlóch grLrp litelackich: ]iterrskiej.

l(t(irei Założ},ciclcm blł ĄLlan NlicIiiewicz (Skupiona na lemirtach pogritrLicz.r

polsl<o,1ilerlsk,l-białol,uskiegol oraz ukraińskiej, której palrono\\,a1.]uliuSZ

Słclrvacl<i i.,\ntorri Nlłl.zc\\,ski (Za|.|scvno\\any dziejami polsko-kc-,zackinlil,



b) przechow},$,anje \ł |amięci obrazu potęgi państwa dob1,.Iagicllonrirr. niinro

nicobecności kr.aj u na napic Europy,; zięnic darł nl,ch Kresólv Rzccu } pospolitei

,jako ,.serce narodu polskicgo";

c) poSZeLZenie Znac7cnia pojęcia Kresórv (Kres},pisane dużą litcrą). przcjście od

sensLL gcograllcżIlcgo do llislor),czllcgo i aksjo]ogicznego,

- \ł ]itcratllr7e obrazv:

' l,i,Lóril ś-c llliuv iś"/l śJ l il\\\ \ \l:( ki.,\i-,/,.\,,i (ż,,.\,"lrnJ
\Va]]enrod"

*ukazanic cicrpicnia Po]akó" pld rządlrrrr !!!ąros}j!L!ęgQ A,N,{ickicrr iuz

,,Dziad}'' cz,IlI

*..raiu utracone!o". ..krqju lat d7jccinnvch" - A,Nlickjcrvicz .,l)an TlrdeLrsz"

*dworu szlachcckie!o zalh,Dqiąqsse p!I!\Ę Lli!d)!j! !ą !=]!]]!ą

l\.Nlickierlicz,,Pan l adeusz"

*znaczeria lilcE§LĘi ]]!z] !]!!] ]Ll|ękrlo. Bpręgą.4ąqz9niąj!r!b9!!zrr9
A.!Iickicrł,icz ,.Parr Trdeusz". F.,Ol7eszko\\ e ,.N ad Nicnlnem". ,.Clclria victis"

*Litrvina Polaka iako rrael7a broniace!o l.resórr rr, clobie XV]l:rriecznvch
wlojęl 1],Sicnkicrvicz .,Ognien 1 mieczcln" (t\\(jlcżość dob}, rozbioró*, nlrstarr i,llr.l

na pż)u!łanic dawnej poLegi polskicgo oIęża - ideł ,,krr poklzepieniu serc")

o Rozbuclzenie się I,uchórr nacjolalisllczn)ch litcwskiego. uklaińskicgc.
białoruskicgo \\,XIX i XX rrieku,

. ,Zmian}, geogratjczno politl czne po oclzl,skaniu przez Polskę niepodLeglrlści rt

]918r.
. Wprolvadzenie norlcpo nazcrrniclrr,a na okrcślenie dalrrrl,ch ziem kresolr,l,ch. Kl,csr

zakordono§c (u,iclkie. iagiellońskic, znajdujące się poza granicą rvschodnią i

póhlocną). ora7 Kres!,\\e\\nęlrlna. oznaczlrjące rvoicrvóclzlr,ra: slanisła!Ńwskie.
lWowskie.larnopolskic. rrrlłlńskie. polcskie i\\ileńskic (Z\\,ane Nlołopolską

§ scIrodnią. Wol},nicnl. Irolcsien j \\'11cńszczlzną). Dla t!ch \!sZ) slkic11 rrojcrr tirlzLrr

upo\\szechniono tcż llazrrę lienlie \\'schodnie,

,,\\icdług spistl porvszechr,tcgo z l93l rokrL t,ta tcrenie kresorrl,ch rvojerrridzlrr

ilies7kała li] lLlc]ności ówcze5ncgo państwa polskicgcl, Na ler'clric nickloNch

rr,tljerr,tidztlv 1udność naloclorrości polskiej slitiowiła zdec\do\aną u,ięl(sloić
(1rvorłskie 57,70%. riirnopolSkie ,ł9.30!/o. no\\()gródżkie 52.,l0%. bilłostoclric
71.9()1)';. \rileńskie - 59,70'ló. polcskie - 1.1.5091,) na pozostał},ch stano\\,iła żnac7ąca

plclcentolł,o grupę(stanisłarvo*,skic 22.,ł0%. \roł!ńskie l6.60%)."



. - L]Stalcnia pojałtańSkie, na nloc},któł,clr licrlic \\-schoclnie przej,$Ztliąlck
Radziecki,

- Represic uobcc lrrdności polskiego pclchodzcnia. przl,rllusorre w!siedlenia.

-/l,i, lę.ic1.1, ltlLi 1,1c,,*.j rr plz<,,,z.lrlnllr.rcj

- Dwa nult,Y c]nigrac),jnl,ch utrvorriw por,rrljer,nl,cl,tl

* dOklnentolranie \Ą:"-darzcń IJ rłrljny ślr,iatowej oraz poc7ątku ok|esu ptl*,,]enncgo

( l 7 wlześnia. ten,ol stalinow,ski. łagr1,. Katl,ń. rzezie Prllakórv głóunic na \\'ob lliu i

Podolu itp,)

*oc]rvołania do oklesrL dzieciństrla pisarz1 (krlniec XlX rljcku rok l9-c)) - li|e.łc[.L
rr,ędrórvka do ,,kmjLL lat dziccinn),ch", obrazl'życia na Krcsach. r)pis}, LlllaLcon\'clr 7icnl

Polcsia. \\iileńszczl,zny. Podola, \Voł,Ynia,

2 SPR 1I] DZLI- ]ll1,RA 1-,NOŚ(:l Pov],,\Łt, R()Z]|1ĄZ,Ą\,L4 PR)BLL\.IL
(,\FORMt iŁu|AMr: 'NIOSKÓIf )

- odrłrianie c1o rryprlrviedzi: Agnicszki \\'asilerrskiej ,lraz Eugeniusza C'żcp]cjc\\skic!]o

celu:

r skonf1,ontorvania wskazan!,ch obra7óu, Litw1' z obrazami \\}odlęlrnion)'ln pl zcż

badac7}, lileralur},:
. pclkazania rvielości obrazów Kresórr,. złożoności prob]cnlatlki Kresó\\,

..Kresy są szczcgóln],m rodzajem rvsprilnot}, znako \! ej. klóI.L posługuje się odpollicdninli
kodami, rozpoi7ądzającl,ni [.,,] pewnl,m zasobem slt,tlbol1 . Samo pojęcie zar|icra rv sobie

bogact\\'o odnicsień i interplelacji. i1 7erazenl.jesl struktrLrą Zbudo\\ ilrlą Z \riclu s) nlboli. \\'

rozrvażaniach o Kresach nlożna rv1,odrębnić okrcśknle kalegoric 7naczeniowe. rrokół l<trir,l cIl

Zbudo\\.ana ,iest opo\\,ieść o nich:

Kre s1,,.jako bastion rvo lt,to śc i,

KreS},.jako obszar koegzystcncj i \riclu niuodó\\,.

Kres} rł obronic dcpoż\lu Wiar},.

Krcs1. jako śrłladek daulcj potęgi polskj.go oręża.

Krcsv jako rezerwat pierrr,otne j prz}r,od},,"

\VaSjle\V§ka Ągnj.szka, 0d 1rka.lli lł (j.lP.O6 J./l.k\je,d 1.11dl }Je,ai i ]iteru!u.. Ill.,li.j..,|locż|il
lo$,all]n$a \aLlko\elo l'bckjcgo". 20 ]5. s, j l0



,.\\i literatulze kreso\\,ci (W Znaozel]iLl \\,ąskirn) nakładala się na siebie i rt'sptiht !'stęp L1,1ą

barclzo różnc w},obrażenia (Stercot!p), lub ,,1llit}") KreSó§,

1, Kres}, jako egzot,""ka,

2. Kles!,ja](o żagrożona granica rtie koniecznie zresztą.jako granica pańslrr,a, czascm

barclzie.j granica kultur1,. c,",rvillzacji. rcligii. b,vlu narodorvcgo, r"-olności, klór!-] należ]

blonić za rlszelką cenę,

], Kres!,jako szkoła nlęst,,r,a i rvcelskości,
.ł'Krcs)'irkogłucbapuszczaoclrviccziainiepr7eb-t.leborypcłrreł.lrł.nejzrvielzrn1'.1ub

.,rlzikic pola" Ziel,l]ia nicz},ia, pusta. gdzlc ,,konic dzikic, sirvc bl,dło r,-ielkoll,gic,

półnagic pastucIr_,-. Tatar,1,, zbójce i rvilc,,-, Ni cl]at,v, ri dornu rloliołcl","[Z ,Kossek,

r/C,,u(k,I Po/,,r.l. lo,1/,",U, jiuI kr1| ż\,/,)\ hcz l,"c,,J_rz,l: n,,/rn s:,,lnr|'

obo\riązkienl krrricci. rclhiktirł,, lcśnikó§ jest u agospodarowanie !c] zicnri ulod/&]nej

tęskltiącej tlo człowieka cyrvilizorvancgrl. do cl\riIizacj],

5, Kresy.jako króIesl*,o Natur},, pięknci i wzniosłej, olaz bliskiego Z nią konl,klu,

6. Kres),iako ż},wioł sz]acheckj. donena drr,orku zicmiańskicgcl, oaza szlacheckici kll]tlll!_

także nlatecz ik sarmatYzlllu,

7. Kres1,.jako żlwiclł luclolr1 goźnl.alefitsc)'1]ując},|atLlra]ln)ś,iąauteit}7m,

8. Kres1 jako ,,r,aj utrar-onlj',

9, Kres) jako ,.^rkadia znjszczona",

l0. Krest, j ako ,.metaprzestrzeń pr7\god) ",

l Krę.r -lk,,;ę, /.,/ś_,, llc| | i,,, ślc,l|,:l.'n'] l,/n(l
12, Kresl jako ,,ocLrąbana" część olgeii7mLl Rzcczlprlspolitcki,jej krwarliacu, lrlrz,lr"]"n,l

rana,

1], Kres}'jako w}'jątkowe stężenjc anlagonizmórr, zagęszczcnie clk,ucieńSt\\,a, tcl) lill]Ll l l

(ihaosu. straszlirve piekb Historii.

1_1, Kl<.r i"\, /h|,,,us11,1, ,:,l. J, ' \,, '/<.,/.r., '"'|<",
15. Kres},jal() projckcja przeszłości ii P17)szłości),

16. Kres_r, jako skrzl,żo\vanic Szlikó§ Z [jur()]r] i AZjj] \\ie]kic rozstaie dróg \\ Lej części

śrviata."
czapleje$jcż Eugeniusz, Cz}n ien litcntun kr.§o$t] \\r: Kr,ś} i ]ilerantrżc, Tiorc) dłuLl erl]| L(!,l i

pod."a rug.,i"sza c^pleiewskiego i F-d$aldł Kas]rer\kiego, \\:al57l\ia: W!dawnicl$o Pol\/,chn, 19t)ó,

i ]5_1l.]

- *,skazanjc rvielclkulturorłrlści L]trł) jako szansy,na srvobodne l'rtnkcjorrotanie polskości nl

Lilrvic rv t1,1bie silnego nacjonaliznu lilewskiego (z\łIóccnie u\Ą,agi na współc7es c

pronlLrwarlie \ie]okultuIrlrvości1 Zaprezento\\ an ie \\\porvieclzi -,\lrdrzeja Zicnie§'icza "()

\\Jilnic \\,literaturze i nic t}lko"



Z,,\ŁĄCZ\IK

Księga I

LilwoI Ojcz!,zllo moiaI T} jesleś jak Zdro\\,ie.

I]e cię lrzeba cenić, tcll t,,-lko się dowie.

Kto cię stracił. Dziś piękność t$,ą w całej ozdobie

Widzę i pisuję. bo tęsknię po tobie.

Panno Śrł,ięta, co jasnej bronisz C]zęslocho\\)

I r1,ostrej ś*iecisz l}raniel 1-y. co grrid zarrrkorł1

Norłłlgrodzki oclrraniasz z jcgo rvicrny,m ludenr!

Jak nrnie dzieckcl dcl zdrorvia porvrticiłaś cudem
(Cidy od płaczącej nlatki pod I\ł,oią opiekę
()Jjaro§anv. rnanu.ą prldniclsłem porr ickę

l Zalaz nlogłcnl do twych ś\łiąt),ń progu

lść za wróconc ż,Ycie podziękować Rogtl).

Tak nes prlwlócisz cudcnl na tljczyzrt1, łono,

Tynlczasem pLzenoś t,t,toję duszę utęsknloną

Do rych pagórkó§ lcśnych. c]o lycli łąk zicIonlcIr.

Szeroko nad blękitncnl Niemnenr rozciągnionr ch:

Dul.hpol l ,lov l-.,-l ,h,/ś]ll]o,/r, li .l
W}Złacanych pszenicą. poslebrzan},ch ż)tem:
Gdzie bursztyio\Ą), śrlicżop. gr1,I<ajak śnieg biała.

C;dzie panieńskin] rum icńccll clzięcielina pała,

A $sz\stko przeFatsan c .iak b,v rvstęgą. miedzą
.1iclrlną. na niej Z rzadka cichc grusze siedżą.

Epilog
Uz'" ul , n l., \\ i\\ i.,.,iś n:ś|Ju,/u| \c|, Jr-]-i.

\\ clll<j plz:,zl, :ci ' , -,l<i sll .l|.,',ci

.Icdna już t}]ko iest kraina taka. W kl(')rej jeSt trochę szczęścia dlą P()1.Ika:

Kraj ]at dziccinnt,chI Olt pozostanic

Święry 1 czyst1, iak pierwsze kochanic.
Nie żaburzony błę.l(i§ prz},pollnienicm.

Nie po.]kopan), nad7ici złudzeniem
\"' /"li(..'"l" l'r 

"d| 
n' -,ll'i<l icn 

^l l \,1i ^.\..,/,,,,

(lstatii ńnj]) \\sz\,stkich bardzo zdzirvił:
Grożono, bilo. próżna groźbd. ksla.
Jenerałorłi rrarvct się sprzecirvił.
I.jęczał gklśno - klął sanlego cara,

Ludzie niczrł1l<łyrrr prze],ażeni kr7vkicnl



Zbiegli się nad tynl parad męczcnnikien]
MLirł,ią. że jechał z do\Ą,l]dcv tOlkazem,
\\rtcm koń nlu stanął.iak gdyby zaklęt!,,

/\ Z t"vłu u,leciał cał) szrłaclron r'azem:

Złamano konia. i żOh]icrz zepchnięty

Leżał podjazdą płlrrącą korytcnl

l..,]
Boiąo się szpjegó\ł, słuchacze uLcickli

l t}]e 1)lko p},,taiąc}nl rzekli,

że rannl,mriwił złym ruskim jęzl,kiem;

Kiedy nickicdy słlohać bl,ło rł,grvarze:

,.Clat. cara. caru" - coś nlówił o cave.
Chodził}, \Ą,ieści. że żołnicrZ Zdcptan}

B!,ł młodym chłopcem. rekrutem. ].it\\,inen].

\\'ielkie!:o rodu, księcia, grafa s},nerl;

Żc ze szkół q*ahcnl rv reknltl oddanr,.

I Ze cloułidca. nie ]ubiąc Polaka,

Dał mLl unr},ś]nic .]zikiego runaka.
Nlórł,iąc:,.Nier-h skręci sz},]ę Lach sobaka''

Kto był. nie rvicclzą. i po l)m zdnrzcnill
\il(t nie posłyszał o iego iInienlu;

Achl kiedyś tego imienia. o carZc.

Bęclą szuka]i po tu,oim sumieniu,

Diabcł ie pośród tysiącó\ł,ukaże.
Króreś t,v u,nlinach podzicnny,ch osadził.

\Vrzuoił pod korric. l1,1yśląc. żeś.ic zgładził.

^.]anr 
Nł]ckj.wicz. /]:la./r, l:, ///

Brzegie m ro sł}, i ku środko rl i \! 1 biegał) krzaki j ałorvcóu trvardl,nl i .] agodam i n iby c złrn ą,

połl sklilvą rrlsą osypane albo czerwona\\,ą rdzawością tu i óu,d7ic od ciemnci zieleni na

ksztah krwistl,ch plaIn cldbijającc, Z suchl,ch. kolczas§,ch ich splotrirł wy,ch1,1ał,,-, się żółtc

krriat.l rvilczei paszczy i rł,ypełzał_v daleko po zicmi ciągnące się gitland1 mnristrl,a odnjitn

powoi, bluszczów i \\,idłakt'llv. Tu i rilvdzie pcld krzakzmi iśród niskiej trarv1 czerrvicnił1 się i

żi)łcił! gr,ż},lr_v nź|szczególniejszyoh ksztahó\ł ]ub u,oń stęch]jznl,z siebic rłldając biclał,l

pleśń zieni. \\' głębi. pod cicmną kolunlną kilku splccioIrych z sohą.jcldeł. słupen Facle]ąccgo

od nich cienia okl)ry. ,,vznosił się rriewlsoki pagórek. kszuh podługrlrvat1, i łagrlrlnc stoki

mając1. nibl,wał. nibl,kulhan. widoczt,iic kied_",ś rękami ludzkimi us_vpan1, i jak caia ta polanl

niską. rv nicrtirlne kęp1, pograbiorrą trarł,ą obrosłl. Jan rl nli]czeniu pagórek ten Justynie

Llkazllł, o1la tcż nli]cząc skinęła głorvą; rlicclziała. żc t() Zbioro§a mogiła.

Flila oreś7ko$a,.\łll \n łrtrl



Tak na ltzinlicnnei. zapomnianej. nicznanej mogilc leśnej płakal rliatr,

I oioho Znad trau, Zaszeleśoił:
- A ten kr7_\żt,](?

(]iche nad samą zicmią odporviedziało mrr clz\Ąonienie:

m!. Irrałe dz§onki ]iliorve, m}. nałc dzrvonki. ]itośnicśm},chłodził1 jej rozpalone

czoło i piły lejące się zjej oczu łz1,.,

Po latach, po Wielu, o slnętncj icsieni pż),s7ła tu ciemna. dlobna i u stóp pegórka

trvarzą padła na zioła,

|,.,] Biednc ręcc, niegdl,ś całclrlane tak miłośnieI Biedlrc oczy, niegcll ś rak podobrle c1o

błękitn5,ch, dzicwiczych, czvsl}ch ocżu brata.

On nicprzcspanie spał na drrie pagr|rka tego. z oslatninl ]c] pozdro*ienierl.

,,.zr1 -cz ,ą plorht. l1,1 |i.l ,i \Ą rr, . u/ , 
T,l c|,

] tanlten,,.
Leżała na pagórku do 7iół zżółkł),ch 1uląc t\\arz urviędłą i na 1ch kobiercLl Ltlzrlirl.Liqc

sukrrie srr,ą cicnlną. bieclną.,,

[.,. ] Nieprędko z zienli \\,slała i ten kr7t,ż},k nra\,, który, przl niilsła zc sobą. \\ śród

ło,:l1g naszych utkrviła. Potenl drohna jej postać odeszła w zmjcr7ch w,ieczonl\,. wśl-rid

żółl_vch drze\Ą,zniknęłr i nie \\róciła już \\ięcej nigd] ..,

Wiatr prędkij Lrż nie płakał, Kr1 szttłorr e cialrl jcgo rr starl ać p,:lczęk) nad \!zgL)rzeltl

ologilnynl i coraz rvyższe. silniejszc. p.]tczniej;ze. roslo
Wstał i na kształl porricrrncj koluntlr rrzl,eslal clo rrjerzchołkórr drzerv. rrrsoko llad

ich rł,ierzchołki_ ieszoze \Ąl,żaj. cał} rr enierrnrnr s7unlie podnosząc\ch się znad zieni
skrzl,deł. rł, zarr icrusze rvłosórr rclztacza]ai. ch się rraokół olbrz} nią siecią paję.zl, srr i<..rrq

szk]istym szlonem. .Ąż. nicbot!,cznr_ *zdęl1. niczliczllrr;'rrri odbiciami glliazd rczisli|zon\,.

roztocz1,,ł sklzldła lala\rca -olbrz] ma. ne ]as ca\ rzucając okl.zl,kl

Gloria victisI
I zcrrvałsię z nlogił),. \\,zlccjał nlrd las. szJakienr porvietrzrvIn dota ciemncpo nicba i

do grviazd t,nrugając_vch, 11o srebrzr stvch drrig nlIecznl,ch za*rlłał:

- Gloria victisI
F]li7a ()rżc!żko\a. a;/ł1, liJlrl

W inlię O jr-a i S.,--na. i Ducha Śrł ięlegol,,. To są pilkrrsy, szatńskic ponr_,-,ślał Pan Longinrrs

Na śnlierĆ goto\r)'n. a nic gorszcgo nrIrie nie spotl(a, 'lo szalan strasz}, słabą duszę

pustko1!iem. trupal]tli. cienlnością. bo on ze rrszlstkicgo korz)sla. N4iałżcbt r}ceIZ slonlotą

się okr},ć. sławę postradać, 1nię zhańbić \łOjska nic zba\\ić. korolt1, nicbicskiqj się zrzcc'l

Nigd1,| {.,.) Picru,sZa sh,Zał.l śWisnęła. gdl,Pan Longirrus mówił: ,,]\Iatko Odkupicielal" i

obtalła iia skroń. I)ruga strzałir świsDęła, gd!,pan Longinus llórvił: ,.Paruro rr'słarviona|" ,i
utk\\,iła nlu rv rrrnriet,iu, Słorva litanii zmieszałl,się ze śrrislem 5tr7ał. l gc1l,Parr Lclnginrrs

porviedział: ,,ajwiazdo zarannatl .]uż strzał],tk\\ił} mu rr ranrionach. rv boku. \\,nogach...

Krew ze skroni zalcwałe nlu ocz_v i widział już jak przez nrgłę łąkę. Tatalrilv. rric słl szał



już śu,istu strzał. czuł, żc słabnie, żenogi chu,ieją się pod nim. głcl,,r,a opacla ntl llrpitrsi ,,

na koniec uklą](ł, Polenl. na \\'pół iuż Zjękicm. powiedział pan Longilus: .,KróLorlo Aniclslial

- i lo był},.icgo ostalnie słor.va na ziemi. Aniołorr ie nieblesc1, rvzię]ijego duszę i położrlj ]ą
jako pc ę jasną u nóg ,,Kró]owci Anielskiej",

||,l .k L ,|._ l)_ .,. -

Obrązy Kres(i§, $ litcraturze polskicj

,.Kresy Są §7c7ego]n)n rodzaje|l wsp(]h]oty żnakoNej. kn]ra posŁsuje się odl\)$ icdniJni koda r i

l o,pol,ąJlaj ąc}nr 
j L,,.] pew|rm Zasobern s}]llbol] sailo pojęcje,,r$jcra $,§obie b{rgacl*o o.]|ieśićń i

ii]lcrplcracj]. a zanzenr jc\t (itlkturą zbudowxną z ł ieILl S,,-mbo]i. \\r rożNażaiiach o I(lesach ir,,7 ]J

\odlębnić okrcślone kategorie 7naczcnio$e, !!okóI któl\ch zbudo$ana.icsl C,powieść o n]cl]:

Kre\}.]ak. bastio| wo]nl)śc],

\-e |aho oU !l ,, , l<l .' ,i(l l l , ,, ,,,,
Klesr w obro|ic depoz}tLl wjar)
,l, -Jk,, , 1, e l- \l . ". i

l(les) ]ako lezeNlx, pj.r{otne] p[]Tod1 "
WaSilewska Agnjt!Zka, (/tr )rkalti ll {.ill,_:ltl )|/Ll,.rJ,łlJ,iiJlł,ł!.]! l r li/!/,l ł/:. /,l!łn,/. ..ttoczi ]l,

l o$.auYś$a NaLrkoweao P]ockjcgo". ]| ]j. ;. _i l)

,,W lir.raruże kreso\yei ($ żnxcż.niu \ aśkinr] nalładd]:] !ię l]a !jel]]. i \ i.ół§} llęlrula bJrdż(r o7i.
\!} olrmzen ja rllcr.ol)pl ]tlb,.mit} "] Kl c!a]s

l, Klcs}, ]ako egzotj,ka.

2, Kle§yjako zagrożona grnr]ca njc koniecznie 7lc,Zla ]ako 3ranjca tańSnva. !iascnr b.lrdz]ej glin],t
kullur!. cywj]jzacii le ]gji. b)lu narodoiego. \\olnoścj. kt(jrcj iale4,blo|ić z.] \!!Ze]lą,e,ę
Nl,,\ |,, /kol,lel\ -

4. Kres!iakogłuohaptszcza.jdwieczia].ieplzeb}teborrpełrełosn!,izlvjerż}n}.Ub.,]z]kiero]a'
zjenria niczyja. pLlsta, gd7ie,,konic dzikje, §iwc b}dło i!je]kologic. półnagie ]ra!ltrcll}, Tat.[. żb(,lc, i

§ilcy, Nichat}. nidomu wokoło,,,"Il Ko\,.tk-Szczuclia lłrżogn. Lódź l9!0. ( ]39], k[j ż]Znr bcz

gospodarzai na!ż]in śWieinr,nr ob.siązkiem kmicc]. ro!nikary, ].śnikij\V ]e5t zagospodalo\aiie l,i
żicnrj urodzajnej tę§kn]qcci do cżło\!ieka c}*iliżo$a.ego. do c)\ilizacji

5, Kresl jako królc\tNo NatlrI}. pięti|ej ] *Znjonej. ora7 b]iskiego z Iją konlaktu

6 Kle5} jako ży\|ioł Sz]achecki, donr.na dlvorku z]emiańskieso. oa7a lzlacheckje] kllltUl\, lakże

n]alccziik §arnratyznU.

7, Kresyjako żywi(n ]Uctol,} gloźn-,.a]chsc}nując!,nalLrralnościąaulcnl)zrn

8, Kle§}iako.,ra] lracon}"
9 Klc!! iako .,Alkadia ,i i!żczona"
,l <r. ],,,,,l ,,,|l/ rl.nol5:..'"
lKl.)i,..cl .,./ero, lii,,,. ol ,q,l .,lei

]:, l(les},iako,,odrąbana" część olgar;znru Rżeczypospoljlck . ]ei kNva$,iąca, llie,ag(]lont ]ln,t

]], Kre§} jak. {)iąlko$e stężeIie antagon]żmó\ł. 7agęśZczenie okrucj.ńltlva.leł(trjUn Ch,oiU
,jtraslli$c piekło H jstolii.

lJ. Kresr, ]ako zbiorclva lnogjla polska (Rl.cztpo§politej),

]5 KreS} jako pn)]ckcja prze§zlości (i lł4\Zk]ści).
la], Kres} iako §krżyżowanie Szlaków ż luropy i A7jji \ielk]e rozslaje dr(jg $ tei części il lli "

c/aplcicliicz LugeniLl5z. cz]nr jc51 litclafur,a kreso"a'] W: Kres! w ]itel]turzc, Twórc} d$,udll, nl$ eLi r

!od rcd, ELlgeniUsZac7a]rlclcwlkieeo iEd\!alda Kaspcrskiego. WJl\law.t: \\']da{tic§!o POssze!hne. l99ó,

ś,l5-1ar




