
GIAUR 

Giaur - imię oznacza w języku muzułmanów niewierny, poganin   

O utworze 

Wydarzenia rozgrywają się w Grecji, na wyspach Jońskich i półwyspie Attyckim oraz 
niedaleko Aten. Opisane wydarzenia toczą się w czasie istnienia Republiki Weneckiej, 
a następnie w czasie wojny rosyjsko-tureckiej . Giaur (giaur to pogardliwe określenie, 
stosowane przez muzułmanów wobec chrześcijan) przedstawia losy człowieka 
uwikłanego w miłość i zbrodnię, jednostki wybitnej i bardzo samotnej.  

Główni bohaterowie: Giaur, Hassan, Leila. 

Giaur- Wenecjanin – i Leila – gruzińska niewolnica i żona muzułmanina Hassana( 

przymuszona do małżeństwa) – zakochują się w sobie i postanawiają uciec.  Hassan 

podejrzewa zdradę żony, a  kiedy odkrywa romans zgodnie z muzułmańskim 

zwyczajem, karze ją okrutnie – topiąc Leilę w morzu. Giaur próbuje ratować ukochaną 

, ale przybywa za późno .  Hassan cierpi po stracie Leili i szuka pocieszenia poszukując 

nowej żony.  Zrozpaczony Giaur mści się i zabija Hassana i jego ludzi. Napada go w 

wąwozie, kiedy Hassan podróżuje wraz z orszakiem po nową żonę.   Giaur po 

dokonaniu zemsty wyrusza w świat. Pod koniec swojego życia postanawia zamknąć 

się w klasztorze i tu – dopiero w chwili śmierci – opowiada mnichowi historię swojej 

tragicznej miłości i zemsty.  Przekazuje mnichowi pierścień i prosi go o doręczenie 

jego przyjacielowi z lat młodości, który przepowiedział mu kiedyś jego los.  

 

Walka giaura i baszy, Eugène Delacroix (1827 

https://www.artic.edu/artworks/110663/the-combat-of-the-giaour-and-hassan 

Myśl przewodnia:  

Człowiek jest sam dla siebie wielką niewiadomą. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix
https://pl.wikipedia.org/wiki/1827
https://www.artic.edu/artworks/110663/the-combat-of-the-giaour-and-hassan


Giaur - typ bohatera romantycznego zwanego bajronicznym: tajemniczy, 

wyobcowany , nie wiadomo z jakiego kraju pochodzi, skąd wziął majątek,  samotny, 
indywidualista, skłócony ze światem, dumny, odważny,  za nic ma obyczaje i zuchwały, 
nieszczęśliwie zakochany i wewnętrznie skomplikowany. Wiadomo tylko, że jego 
obsesją i przekleństwem była miłość do Leili. 

Giaur początkowo nie poddaje się biernie fatum,  buntuje się  i z godnością 
przyjmuje cierpienia. Po śmierci ukochanej i dokonaniu zemsty odgradza się od 
znienawidzonego świata, pełnego niesprawiedliwości i krzywd, stroni od ludzi 
ponieważ go nie rozumieją i nie pocieszają. Jego życie to wegetacja, jest samotny i 
odrzucony przez ludzi, którzy nie akceptują jego postępowania.  Jego życie ożywiają 
wspomnienia o dawnej miłości i bólu jakie mu ona przyniosła. Pragnie spokojnej 
śmierci, ale gardzi samobójstwem bo uważa to za przejaw tchórzostwa i słabości. 

,,I szczęście, samo do zniesienia trudne! 

Serce w cierpieniach gdy samotność widzi, chcąc mieć pociechę, wszystkich znienawidzi. …’’ 

George Byron - Giaur 

Przesłanie: 

 umiłowanie wolności, nieszczęśliwa, tragiczna miłość, bunt i wyobcowanie 
bohatera oraz problem etyczny (Giaur mści się za śmierć ukochanej, zabijając, 
ale zemsta nie przynosi mu ulgi) ,  pokuta, nienawiść, rozpacz; 

 Byron  ujmuje się za kochankami -  pokazuje potęgę uczucia i swój podziw dla 
indywidualizmu, buntu i odwagi. 

 mistycyzm - duch ukochanej – pokazuje, że rozum nigdy nie pojmie miłości -  
świat z pewnością ma duchową, niepoznaną stronę istnienia. 

Lepiej jest płynąć, choć niebo się chmurzy, Niż morskiej nigdy już nie doznać burzy(…) Lepiej raz przepaść w 
zaburzone fale, Niźli żyć gnijąc po trochu na skale. Bo nie dzielone – każde czucie nudne, I szczęście, samo do 
zniesienia trudne! Serce w cierpieniach gdy samotność widzi, chcąc mieć pociechę wszystkich znienawidzi. 

George Byron - Giaur 

Motywy literackie Giaura. 

Motyw miłości nieszczęśliwej – miłość Giaura do Leili. 

Motyw przemiany wewnętrznej – z człowieka szczęśliwego żyjącego miłością, która 
stała się sensem jego życia, staje się człowiekiem ponurym, o bladym obliczu i 
złowrogim spojrzeniu, nienawidzi oprawcę Leili i pragnie zemsty.  

Motyw buntu – Giaur buntuje się przeciwko powszechnie obowiązującym normom 
społecznym i obyczajowym. Sprzeciwia się muzułmańskiemu prawu i zabija baszę, 
pragnąc w ten sposób ukoić swój ból.  

Motyw zemsty i zbrodni – zemsta na Hassanie jest dla Giaura swoistym 
zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę, cierpienie i jest dowodem miłości do Leili, 
ale nie przynosi mu ukojenia. Chociaż nie żałował swego czynu, to jest w rozterce, 
mord powoduje, że ma wyrzuty sumienia , nie zaznaje spokoju. 



Motyw samotności – Giaur nie może odnaleźć się w obcym mu pod względem 
kulturalnym i obyczajowym kraju, do którego przybył z rodzimej Wenecji. Po 
tragicznych wydarzeniach szuka ukojenia w samotności, lecz żyje w nieustannej 
udręce.  

Motyw cierpienia – Giaur cierpi, a szczęście jakiego doznał przy boku Leili, zmienia 
się w bol, rozpacz i powoduje, ze zamyka się w klasztorze. 

Motyw szaleństwa – szaleństwem jest zakazana miłość Giaura do Leili, która staje 
się dla niego sensem życia i największą namiętnością. Po utracie ukochanej kobiety 
młodzieniec ucieka przed światem i jest postrzegany jako szaleniec – izoluje się od 
ludzi i nieustannie przeżywa swoją tragedię. Mnisi z klasztoru, za którego murami 
szukał schronienia i ucieczki przed niesprawiedliwością świata, postrzegają go jako 
szaleńca – Giaur według nich postacią ponurą, złowrogą, wzbudzającą powszechny 
lęk. Mężczyzna żyje we własnym świecie, opętany wspomnieniami, nie zaznając 
spokoju. 

Motyw śmierci – Giaur cierpi i popada w rozpacz nie potrafi pogodzić się z utratą 
ukochanej. Pozostaje wiernym Leili i rozpamiętuje utracone szczęście. Śmierć Giaura 
Kończy jego udrękę. 

P r z e c z y t a j !  –  t o  w a ż n e .  

A d a m  M i c k i e w i c z :  G i a u r .  

Ułamki powieści tureckiej  

z Lorda Byrona. 

Wersja dwujęzyczna. 

 

Źródło: https://klp.pl/giaur/ 
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Wstęp do Giaura tłumaczony przez Mickiewicza. We wstępie przedstawia Byron dawną 
świetność wolnej Grecji, zniewolonej przez Turków, pisze o walce o wolność – co tak 
doskonale pasuje do ówczesnej sytuacji Polski. Mickiewicz wie o tym i tłumaczy Giaura tak, 
by poruszyć serca rodaków. Sugeruje podobieństwo Polaków do Greków – tak jak oni niegdyś, 
świetni, wolni, tak jak oni dziś w niewoli, tak jak w ich przypadku walka staje się dziedzictwem: 
„walka o wolność gdy się raz zaczyna z krwią ojca spada dziedzictwem na syna”. 

 

 

 

https://klp.pl/giaur/


 

 

 

 

 

 

 

 


