
 

 

 

 

 

http://www.lubimye-czytac.pl/jak-wazne-jest-czytanie-dla-starszych-osob/ 

 

Książka jest jak ogród noszony w kieszeni. 

( przysłowie chińskie) 

Chciałbym powiedzieć, że gdyby, w krańcowej sytuacji, biblioteka nie 
miała być potencjalnie otwarta dla wszystkich, trzeba by 

zorganizować, jak w przypadku prawa jazdy, wykłady, kursy uczące 
szacunku dla książki i sposobu korzystania z książki. 

Umberto Eco - O bibliotece  

WISŁAWA SZYMBORSKA 

Giaur 

Cierpienia młodego Wertera 

Faust 

 

 

http://www.lubimye-czytac.pl/jak-wazne-jest-czytanie-dla-starszych-osob/
https://lubimyczytac.pl/autor/10046/umberto-eco
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/23551/o-bibliotece


 
 

O autorze 

George od dziecka kulał, a mimo to lubił jazdę konną i w każdej wolnej 
chwili dosiadał konia. W wieku 10 lat odziedziczył, po stryju wielką 
posiadłość i został lordem Byronem. Kiedy podrósł przemierzył konno całą 
Europę. Po powrocie do Londynu pisał i publikował pieśni i poematy, 
powieści, w tym Giaur, Korsarz. Był postacią niepospolitą o radykalnych 
poglądach i znany był z licznych przygód miłosnych, był w separacji z 
żoną. Taki sposób życia Georga bulwersował arystokrację angielską. 
Rozgoryczony poeta opuścił kraj – przebywał w Szwajcarii, mieszkał w 
Wenecji, w Grecji – gdzie stanął po stronie powstańców walczących 
o zrzucenie jarzma niewoli tureckiej. W Grecji do dziś uchodzi za 
bohatera. Tam też zachorował i zmarł. Do dziś pozostaje on postacią 
kontrowersyjną.  

 

Lord Byron w stroju albańskim, portret Thomasa Phillipsa z roku 1835 

 

 

GIAUR - niewierny 

Tytułowy bohater – to innowierca w 
oczach Turków. 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Phillips&action=edit&redlink=1


Myśl przewodnia: Człowiek jest sam dla siebie 
wielką niewiadomą. 

 

      Lord Byron, obraz pędzla 
Richarda Westalla 

 
O utworze 

Byron stworzył nowy typ bohatera romantycznego zwanego bajronicznym, czyli 
tajemniczego, samotnego indywidualistę, skłóconego ze światem, dumnego i 
zuchwałego, nieszczęśliwie zakochanego i wewnętrznie skomplikowanego. 

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. 

Jest to historia miłości Giaura i pięknej niewolnicy Turka Hassana – Leili. Zakochani 
zamierzają uciec, lecz basza Hassan dowiaduje się o romansie najpiękniejszej żony. 
Kara za zdradę jest w Turcji okrutna – Hassan topi Leilę w morzu. Zrozpaczony Giaur 
mści się i zabija Hassana (napada go w wąwozie), po czym zamyka się w klasztorze i 
tu – dopiero w chwili śmierci – opowiada mnichowi swoją historię. 

 Powieść poetycka,  romantyczna: synkretyzm (epika miesza się z liryką), wielu 
narratorów, orientalizm – fascynacja egzotyką Wschodu ( sceneria akcji, 
słownictwo – giaur, basza, obyczaje), mistycyzm ( duch Leili zjawia się przed oczami 
Giaura), bohater  – bajroniczny ( tajemniczość- wyobcowany – pochodzi z innego 
kraju – nie wiadomo z jakiego, skąd wziął majątek, samotny, odważny, za nic ma 
obyczaje, wiadomo tylko, że jego obsesją i przekleństwem była miłość do Leili. 

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. 

 

Walka giaura i baszy, Eugène Delacroix (1827 

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

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 

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. 

 Giaur to wyraz buntu młodych ludzi przeciwko porządkowi świata – ,,bólu 
istnienia’’, życie – to cierpienie, smutek, rozgoryczenie, rezygnacja – ucieczką 
jest śmierć. 

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


Przeczy ta j !  –  t o  ważne .  

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. 

 

  

           Lord Byron  

 

 

 

Czytaj w przeglądarce lub pobierz e- book:  

https://lektury.gov.pl/lektura/giaur/ 

 

Darmowe e-booki : 

https://woblink.com/katalog/ebooki/darmowe 

 

 

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://lektury.gov.pl/lektura/giaur/
https://woblink.com/katalog/ebooki/darmowe


Czytanie Wertera . 

 

 
Wilhelm Amberg, Czytanie Wertera. 1871.Muzeum Narodowe w Poznaniu 

https://videolektury.wordpress.com/2015/06/30/wszystko-jest-tekstem-do-odczytania-ze-

zrozumieniem/ 

 

Czy pamiętasz, jakie lektury przywołuje Gustaw w IV części Dziadów? 

 

Księże, a znasz ty żywot Heloisy? 
Znasz ogień i łzy Wertera?  
[…] 
Ach, jeśli ty Getego znasz w oryginale 
[…] 
Wszakże lubisz książki świeckie?… 
Ach, te to są książki zbójeckie!…  
Młodości mojej niebo i tortury! 
One wywichnęły osadę mych skrzydeł  
I wyłamały do góry, 
Że już nie mogłem nad dół skręcić lotu. 

 

https://videolektury.wordpress.com/2015/06/30/wszystko-jest-tekstem-do-odczytania-ze-zrozumieniem/
https://videolektury.wordpress.com/2015/06/30/wszystko-jest-tekstem-do-odczytania-ze-zrozumieniem/


Przeczytaj – bardzo ciekawe 

Andrzej Osiński – rozważania o sztuce i istnieniu 

„Urodziliśmy się po to, żeby zdążać do nieba”  

                                                                                             Balzak 

 

Werter: Opowieść o poniżeniu człowieka » Wilhelm Amberg:  

Lektura „Cierpień młodego Wertera”. 
https://andrzejosinski.wordpress.com/2009/09/03/werter-opowiesc-o-ponizeniu-czlowieka/ 

 

Wilhelm Tischbein: Goethe we Włoszech 

W recenzji do czasopisma „Deutsche Chronik” z 5 grudnia 1774 roku, wirtemberski 
poeta Christian Daniel Schubart napisał:  

„Siedzę oto z rozpływającym się we łzach sercem, bijącą piersią i oczyma, z których 
spływa kroplami rozkoszny ból, i powiadam ci, czytelniku, że właśnie przeczytałem – 
przeczytałem? – nie, pochłonąłem >Cierpienia młodego Wertera< mojego kochanego 

Goethego. Mam je oceniać krytycznie? Gdybym mógł, znaczyłoby to, że nie mam 
serca (…) Wolałbym być wiecznie biednym, leżeć na słomie, pić wodę i żywić się 

korzonkami niż nie móc odczuwać tak, jak ten sentymentalny pisarz”. 

 

„Co to za książka! – ekscytował się Wilhelm von Humboldt w 1789 roku – Nie tyle 
jego miłość, wypływająca z niej melancholia, jego rozpacz (…) tak mnie porywa, ile 
bogactwo uczucia i idei, z jakim ujęte są wszystkie przedmioty, uwagi o człowieku, 

życiu, losie. Gdyby mi ta książka była wcześniej wpadła w ręce byłbym ją pochłonął. 
Teraz ją przeżyłem”. 

https://andrzejosinski.wordpress.com/2009/09/03/werter-opowiesc-o-ponizeniu-czlowieka/ 

 

https://andrzejosinski.wordpress.com/
https://andrzejosinski.wordpress.com/2009/09/03/werter-opowiesc-o-ponizeniu-czlowieka/
https://andrzejosinski.wordpress.com/2009/09/03/werter-opowiesc-o-ponizeniu-czlowieka/
https://andrzejosinski.wordpress.com/2009/09/03/werter-opowiesc-o-ponizeniu-czlowieka/


Cierpienia młodego Wertera 

Takiej miłości każdy młodzian czeka, tak być kochana chce każda dziewczyna; czemuż w 
najświętszym z popędów człowieka tkwi tak straszliwego cierpienia przyczyna? 

Johann Wolfgang von Goethe – Cierpienia młodego Wetrera 

   
Johann Heinrich Tischbein: Goethe in the Roman Campagna, 1787 

http://cytatybaza.pl/publikacje/cierpienia-mlodego-wertera.html 

O autorze 

Był  wzorowym uczniem, nauka przychodziła mu łatwo. Miał odrazę do historii, którą 
spowodowała  stojąca w bibliotece ojca wielotomowa historia papiestwa. Później 
Goethe określał historię mianem bezładnej mieszaniny omyłek i przemocy. Wielką 
przyjemność sprawiało mu rysowanie, muzyka nie była jego ulubioną dyscypliną. Dość 
wcześnie zainteresował się literaturą, poezją, lubił chodzić do teatru, lubił dramat, 
sztukę, nauki przyrodnicze.  Był również na koncercie 7 – letniego wówczas Mozarta. 
W wieku 15 lat flirtował z kelnerką, którą później nazywał Gretchen, i znalazł się w 
podejrzanych kręgach. Uciszono skandal, a Johann zasymulował chorobę. Na 
polecenie ojca zaczął studiować prawo, ale ta edukacja wzbudzała w nim niechęć. 
Lubił uczęszczać na wykłady z poetyki i zaczął pisać. Przerwał studia prawnicze, ale 
w tym czasie zachorował  i zajmował się przez kilka miesięcy mistyką, alchemią i 
badaniami nad duszą. Ojciec stracił do niego cierpliwość, a Johann opuścił dom 
rodzinny i rozpoczął kontynuować przerwane studia, otrzymał licencję prawniczą. Nie 
podjął pracy w tym kierunku , gdyż najważniejsze było dla niego bycie oryginalnym 
geniuszem. 

Johann Goethe był jednym z najbardziej utalentowanych ludzi swojej epoki.  

Tworzył liryki, ody i hymny 

http://www.sofijon.pl/module/article/one/972 

http://cytatybaza.pl/publikacje/cierpienia-mlodego-wertera.html
http://www.sofijon.pl/module/article/one/972


Cierpienia młodego Wertera 

 
O utworze 

 

 
http://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-

literackich/c163-romantzym/cierpienia-mlodego-
wertera 

 

Bohaterowie: 

 

 Werter – uczuciowy, egzaltowany, wrażliwy, ma bogate życie wewnętrzne. Pragnie 

żyć w harmonii ze światem i naturą, ale, niestety, uniemożliwia mu to 
skonwencjonalizowane społeczeństwo. Marzyciel i idealista. Ma poczucie 
osamotnienia i bezsensu życia. Zakochuje się nieszczęśliwie w Lottcie – jest 
narzeczoną Alberta i wychodzi za niego za mąż. Miłość do Lotty daje mu wiele 

szczęścia i przysparza też wielu cierpień. Bohater przeżywa ból świata 
(Weltschmerz) – melancholia, załamanie, apatia. Ucieka od rzeczywistości, w 

świat literatury, aż popełnia samobójstwo bo nie zniósł odrzucenia i nie mógł żyć bez 

Lotty w bezdusznym świecie konwenansów. 
 

 Lotta – piękna, wrażliwa i szlachetna dziewczyna, która po śmierci matki 

zajmuje się ośmiorgiem rodzeństwa. Odpowiedzialna i prawa – wyjdzie za 
Alberta, gdyż obiecała to umierającej matce.  
 

 Albert – wartościowy, odpowiedzialny, szlachetny i opiekuńczy mężczyzna, 

który zapewnia Lottcie i jej rodzeństwu bezpieczne życie.  

 

 

  

 nieszczęśliwa miłość, 
 niezgoda na konwenanse świata, 
 poczucie przegranej, 
 upokorzenie i klęska młodego, 

wrażliwego człowieka. 

 

http://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c163-romantzym/cierpienia-mlodego-wertera
http://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c163-romantzym/cierpienia-mlodego-wertera
http://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c163-romantzym/cierpienia-mlodego-wertera


Myśl przewodnia: Świat jest więzieniem – to 
główna teza światopoglądu bohatera. 

Jeana Jacques’a Rousseau – człowiek rodzi się dobry i taki by 
pozostał, gdyby nie wynaturzona cywilizacja i zakłamane 
społeczeństwo. 

 

 

https://pixabay.com/pl/vectors/johann-

wolfgang-von-goethe-niemiecki-4126148/ 

Werter 

Życie jest więzieniem, pasmem nieszczęść i pozbawione sensu, które go niszczą, 
dlatego świat jest zły. Werter jest więc samotny – z wyboru,  lęk przed samym sobą, 
apatia, depresja, cierpienie  powodują destrukcję i huśtawkę emocjonalną – kocha i 
ma poczucie bezsensu egzystencji, bezcelowości istnienia, a nieszczęśliwa miłość i 
zawód w życiu towarzyskim powoduje u niego rezygnację z życia.  Tylko śmierć może 
uwolnić go od cierpienia. Werter odbiera sobie życie, kona przesiąknięty bólem i 
poczuciem tragizmu swojego losu. 

Sens utworu: 

  protest przeciw zniewoleniu miłości przez konwenanse -  kobieta nie może 
sama decydować o sobie i swojej przyszłości. 

 bunt przeciw światu – jego niesprawiedliwości, bezduszności, który ponad 
uczucia stawia konwenanse, obyczaje i  pieniądz. 

  wrażliwość młodego człowieka, ból, popycha go do samobójstwa. 
 klęska człowieka zarówno w miłości jak i umiejętności przystosowania się do 

takiego świata.  
 bunt przeciw społeczeństwu i przegrana.  

 

Goethe nie moralizuje i nie osądza Wertera, a raczej solidaryzuje się 

z nim i jego cierpieniem. Osądza natomiast świat – ,,ból istnienia’’.  

Jakże trudno na tym świecie 
człowiekowi zrozumieć 
drugiego człowieka. ... 

Johann Wolfgang von Goethe – Cierpienia młodego Wetrera 

 

 

 

https://pixabay.com/pl/vectors/johann-wolfgang-von-goethe-niemiecki-4126148/
https://pixabay.com/pl/vectors/johann-wolfgang-von-goethe-niemiecki-4126148/


Lotta – charakterystyka na: https://eszkola.pl/jezyk-polski/lotta-1265.html 

Lotta, uosobienie słodyczy i dobra, jest także istotą, która nie widzi, co 
swym zgubnym urokiem robi z drugim człowiekiem. Werter się zatraca, a 
w rzeczywistości poszukuje ostatniego powodu, by żyć. Przez ulotną 
chwilę otrzymuje złudne szczęście, które znika szybko, stając się ostatnim 
stopniem na drodze ku śmierci. 

  

Werter i Lotta, Grafika C. Preisel wg. W. v. Kaulbacha ( II poł. XIX w.) 

Jest dla mnie święta. Wszelka żądza milczy w jej obecności. Ach 
ta pustka! Ta przeraźliwa pustka, którą tu czuję w mej piersi!. 
Myślę często: gdybyś ją raz tylko, choć raz przycisnąć mógł do 
serca, cała ta pustka zapełniłaby się. Jak mnie prześladuje ta 
postać!. Na jawie i we śnie wypełnia całą mą duszę. 

Nie wiem, doprawdy, całkiem, po co się budzę, po co idę spać. 

Jej obecność, jej los, jej współczucie z moim losem wyciskają 
jeszcze ostatnie łzy z mego przepalonego mózgu. 

Johann Wolfgang von Goethe – Cierpienia młodego Wetrera 

Inni bohaterowie, którzy popełnili samobójstwo: 

 Antygona, Jokasta, Hajmon (Antygona Sofoklesa), 
 Ofelia (Hamlet Williama Szekspira), 
 Otello (Otello Williama Szekspira), 
 Konrad Wallenrod (Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza), 
 Gustaw (IV cz. Dziadów Adama Mickiewicza) 
 Bohater Małej apokalipsy Tadeusza Konwickiego. 

 

Mam tak wiele, a uczucie do niej 
pochłania wszystko; mam tak wiele, a 
bez niej wszystko staje się niczym. ...  

 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/lotta-1265.html


Faust – o utworze 

Poemat Faust – opisuje znanego z legend doktora, który zaprzedał 

duszę diabłu, by zbawić ludzkość. 

 

Postać Fausta i jego postawa to  pragnienia człowieka bycia nieśmiertelnym, poznanie 
wszelkich tajemnic życia i śmierci, niezgoda na przemijanie i upływ czasu, pozostania 
wiecznie młodym, nawet za cenę umowy z diabłem i zaprzedania mu swojej duszy – 
w utworze Goethego ma ono nastąpić w momencie wypowiedzenia formuły: 

 

 

 

Luis Ricardo Falero, Wizja Fausta, 1878, olej na płótnie, domena publiczna 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taddeo Gaddi, Szatan zakłada się z Bogiem, XIV wiek, 
 domena publiczna 
 

 

„Chwilo! Trwaj, jesteś piękna!”. 

 

Przedziwnie on ci służył! Myślą nieodgadłą. 

Nieczłowieczy jest jego napitek i jadło. Rozterka gna go 

w otchłań, spokój ducha płoszy, pożądań obłąkanych 

zalewa go fala, z nieba pożąda skrzących gwiazd – z 

ziemi- rozkoszy, w tej zamieszce od Ciebie czucia swe 

oddala: jego serce znękane ciągłą wrzawą boju 

zapomniało, co miłość i błękit spokoju. Johann Goethe – Faust – 

Mefistofeles 

 



Faust - O utworze 

To także dramat o rozczarowaniu wiedzą i rozdarciu między idealizmem a 
skończonością  i ograniczeniami, z którymi spotyka się człowiek. 

Fausta ogarnia życiowa bezsilność, niemoc i nuda. 

(…) szukałem w księgach prawdy, w łudzącym mozole. 

(…) i wiem, że nic nie wiemy – i , że ja nic nie wiem. 

 

Faust w swojej pracowni Ary Scheffer, 1831, domena publiczna 
Georg Friedrich Kersting, Faust w pracowni, (fragment), 1829, olej na płótnie, prywatna kolekcja, Berlin, domena publiczna 
 

Poemat składa się z dwóch części.  Prolog w teatrze i Prolog w niebie. Kolejne sceny 
: Sen nocy Walpurgii, Noc, Przed bramą, Pracownia, Kuchnia czarownicy, Ulica, 
Pokoik Małgorzatki, Katedra, U studni i inne. Akcja poematu obejmuje trzy tysiące lat. 

Odniesienia do: mitologii, magii, alchemii, demonologii. 

(…) może przez tajne moce i przez pomoc ducha mój duch prawd wiecznych się 
dopatrzy – dosłucha… 

Nawiązania do: dramatu szekspirowskiego i dramatu antycznego, konteksty 

barokowe i romantyczne, rozważania natury egzystencjalnej (współistnienie dobra 
i zła), rozważania na temat miłości, rolę pamięci o przeszłości.  

Rozterka gna go w otchłań, spokój duszy płoszy, pożądań obłąkanych, zalewa go fala. 

Środki ekspresji i figury stylistyczne:  m.in. groteska, ironia ( dominują w 

dramacie) i ludyczność. Romantyczność – Faust zwraca się do:  duchów, zjaw i mar 
kojarzonych z dawnymi przyjaciółmi, obiektami miłości, wspomnieniami. 

 

 

A oto żyję w mroku, w cieniu, w przeklętym, 
ponurym więzieniu, gdzie przez szkieł barwnych 
zator wpada jasność zamglona, brudna, blada. Zwał 
ksiąg mnie więzi i dusi swym pyłem, wśród stert 
papieru tyle lat przeżyłem, wśród szkieł, 
przyrządów, instrumentów wiela, z których każdy 
od życia grodzi i rozdziela.  

Ułóż w stos książki, Fauście, stań na wiedzy 
szczycie oto jest świat twój, oto twoje życie!! 



Zajrzyj na stronę i dowiesz się więcej: https://epodreczniki.pl/a/faust-johanna-

wolfganga-goethego---filozoficzna-przypowiesc-o-poszukiwaniu-idealu/DzrTk4UTC  

Źródła: 

Byron George G. ,Encyklopedia szkolna OXFORD, Polska Oficyna Wydawnicza ,,BGW’’, 

Warszawa, 1994, s. 41. 

Goethe Johann ,Encyklopedia szkolna OXFORD, Polska Oficyna Wydawnicza ,,BGW’’, 

Warszawa, 1994, s. 104. 

http://aleklasa.pl 

https://literat.ug.edu.pl/giaur/01.htm 

https://lektury.gov.pl/lektura/giaur/ 

 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 
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