
MŁODOPOLSKIE INSPIRACJE W TWÓRCZOŚCI LEOPOLDA STAFFA I JANA KASPROWICZA 

Pomoce: 

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Młoda Polska”, s. 38–43 

Deszcz jesienny: 

https://www.youtube.com/watch?v=mkcmaMySSdg 

https://klp.pl/staff/a-6263.html 

http://aleklasa.pl/liceum/c230-wiersze/c304-analiza-wierszy/leopold-staff-deszcz-jesienny 

Krzak dzikiej róży: 

https://www.youtube.com/watch?v=ozdDv1z1q24 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/z-wichrow-i-hal-z-tatr-krzak-dzikiej-rozy-w-ciemnych-smreczy.html 

https://klp.pl/kasprowicz/a-6449.html 

Co powinniśmy umieć? Uczeń:  

 opisuje swoje przeżycia wynikające z lektury wierszy 
 analizuje i interpretuje wskazane utwory 
 wskazuje obecność instrumentacji głoskowej w Deszczu jesiennym i określa jej funkcję 
 definiuje wiersz sylabotoniczny na podstawie utworu Deszcz jesienny  
 odnajduje w wierszu Deszcz jesienny cechy typowe dla młodopolskiego obrazowania 
 na podstawie utworu Staffa Deszcz jesienny i obrazu Pissarra wykazuje podobieństwa oraz różnice między 

impresjonizmem w malarstwie i poezji wyjaśnia symbole obecne w wierszu Deszcz jesienny 

 odnajduje w wierszach Jana Kasprowicza elementy impresjonizmu i symbolizmu 

 interpretuje symbole obecne w tekście 

 wskazuje w utworach elementy tatrzańskiego krajobrazu 

 określa porę dnia/roku w każdym z sonetów 

 wypowiada się na temat sposobu przedstawiania przyrody w poezji młodopolskiej 

 charakteryzuje dwie wizje górskiego krajobrazu: przedstawioną w sonetach Kasprowicza 

i na obrazie Ślewińskiego Fioletowe góry, ośnieżone szczyty, zielona kotlina w Tatrach 

Pojęcia i terminy: 

• sonet, nietzscheanizm, instrumentacja głoskowa, symbolizm, psychizacja krajobrazu, wiersz sylabotoniczny 
• postać: Leopold Staff 

• impresjonizm, symbolizm, sonet, cykl 
• postać: Jan Kasprowicz 

 

Zadania:  
 

1. Przeczytaj lub wysłuchaj recytacji wiersza Leopolda Staffa  Deszcz jesienny  (podręcznik, s. 40). 

2. Pamiętaj jest to typowy utwór dla nastrojowej liryki młodopolskiej. 

 Następnie dokonaj próby analizy i interpretacji tekstu.  Śledź kolejne pytania i polecenia: 

 W jakiej sytuacji znalazł się podmiot liryczny i co wpływa na jego nastrój? 

*podpowiedź:  

krople deszczu, które uderzają o szyby monotonnie; szare przygaszone światło; słotny dzień;  
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senna hipnotyczna atmosfera 

 

podmiot liryczny ulega nastrojowi                                                stan pół snu, pół jawy 

 Po przeczytaniu każdej strofy dokonaj wizualizacji (użyj wyobraźni, stwórz obraz). 

 Myśli i  uczucia podmiotu lirycznego coraz mniej są kontrolowane przez świadomość  

 

 

konkretyzują się w postaci sennych wizji 

                                                    

                                                    początkowo obrazy są mgliste i impresyjne 

 

w kolejnych wersach przybierają postać wyrazistych symboli 

 W jaki sposób w ostatniej zwrotce został przedstawiony wewnętrzny pejzaż podmiotu lirycznego? 

*podpowiedź: 

           I zmienił go w straszną, okropną pustelnię… 

          I kwiaty kwitnące przysypał popiołem, 

         Trawniki zarzucił bryłami kamieni 

 Za pomocą jakich zmysłów można odebrać rzeczywistość ukazaną w wierszu? Przypomnij sobie, co to jest 

synestezja? Jakie wrażenia połączył poeta? (podręcznik str.193) 

*podpowiedź: 

„Synestezja to chwyt artystyczny polegający na łączeniu dwóch odrębnych wrażeń zmysłowych. W Deszczu 

jesiennym synestezją jest zwrot: „światła szarego blask sączy się senny”. Światło sączy się, a zatem nabiera 

właściwości cieczy, na przykład wody, deszczu. Połączone tu zostają wrażenia wzrokowe i słuchowe: szare 

światło rozchodzące się wśród deszczu zdaje się sączyć, czyli powoli kapać niczym woda.” 

Wnioski: Emocje podmiotu lirycznego i nastrój jesiennego deszczowego dnia współgrają ze sobą (obraz na-

tury jest związany z przeżyciami wewnętrznymi podmiotu lirycznego). W utworze Staff zastosował psychi-

zację krajobrazu. Jest ona typowa dla młodopolskiej poezji. 

 W jaki sposób Staff przedstawił Szatana w wierszu? Dlaczego nazwał go „smutnym śmiertelnie”? 

*podpowiedź: 

„Obrazem symbolicznym jest wizja szatana kroczącego przez ogród. To symbol tęsknoty, smutku, melan-

cholii, rozpaczy.” 

 Znajdź w tekście elementy impresjonizmu i symbolizmu. Scharakteryzuj je. 

 Czy można nadać poezji melodyjność? W jaki sposób dokonał tego Staff w Deszczu jesiennym? 

Zwróć uwagę na następujące elementy wiersza: 

 budowa utworu  regularna 

 

 

 strofa o charakterze refrenu   klamra 

 

 

 stały rytm                   wrażenie kapiących kropli deszczu   monotonia dżdżystego dnia 

 

 

 

stały układ rymów: aa, bb - podkreśla monotonię 



 

instrumentacja głoskowa -  wywołanie określonego wrażenia 

nagromadzenie wyrazów zawierających głoski miękkie i szeleszczące 

 

 

wyrazy dźwiękonaśladowcze, np.: dzwoni, pluszcze, padają, tłuką, pucz, sączy 

 

 

 

anafory – ktoś (czwarta zwrotka) – powtarzalność i jednostajność 

 

 

epitety – jednaki, niezmienny, miarowy – spotęgowanie nastroju 

 

metafory to między innymi jęk szklany…, płacz szklany -  odgłos, jaki wydają krople deszczu uderzające w szybę 

 spotęgowanie nastroju rozpaczy i smutku 

 

personifikacje – głównie zwrotka druga - nadanie cechy ludzkiej marzeniom sennym 

 

płaczących szyb – płacz to właściwość typowo ludzka 

 

wielokropki - sprawiają wrażenie niedopowiedzenia, zawieszenia głosu i spowalniają właściwy tok wypowiedzi 

 Wnioski: Staff w swoim wierszu mistrzowsko wykorzystał instrumentację głoskową.  Posłużył się wieloma 

środkami stylistycznymi, aby oddać monotonię padającego deszczu.  

 

3. Przeczytaj lub wysłuchaj recytacji sonetów Jana Kasprowicza  z cyklu Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smre-

czynach (podręcznik, s. 42). 

4. Sporządź w zeszycie notatkę na podstawie pytań znajdujących się w podręczniku – str. 43, pytanie 1, 2, 3, 4, 

5. Do pomocy masz podręcznik oraz linki do opracowań. 

 

Zadanie domowe:  

1. Sporządź notatkę w zeszycie – polecenie 1-5, str. 43. Wykonaj zdjęcie i prześlij komunikatorem lub na pocz-

tę jezykpolski2018@wp.pl  - termin 08.05.2020. W temacie wiadomości podaj tytuł „Twórczość J. Kasprowi-

cza– 3 TM – 04.05.20 ”. 

Życzę przyjemnej nauki  

W razie trudności można konsultować się poprzez komunikator lub maila jezykpolski2018@.pl  
 

08.05.2020 omawiamy Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Omówienie poprzedza sprawdzian czytelni-
czy na ocenę. 

mailto:jezykpolski2018@wp.pl


Pomoc – lektury: 
https://www.youtube.com/watch?v=uZQFR9Dmp1s 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wesele.html 

https://www.youtube.com/watch?v=nV1Aj1vigOc 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ludzie-bezdomni.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=oAFRROMwWiA 

https://www.cda.pl/video/1904291e5 
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