
Klasa II K, II FM – 27 kwietnia 

Temat: Sukces i pieniądze. R. Kapuściński „Szachinszach”. 

Zapoznaj się z fragmentem utworu Ryszarda Kapuścińskiego zamieszczonym w podręczniku 
na stronie 120. ( tekst zamieszczam poniżej, gdyby się okazało, że podręcznik został w szkole). 

 

 

 

Ryszard Kapuściński to jeden z najwybitniejszych polskich reportażystów.  Nazywany jest 
nawet „cesarzem” tego gatunku. Zadebiutował jako poeta, jeszcze przed maturą, w 1949 roku, 
w tygodniku "Dziś i Jutro". W 1950 roku podjął pracę w "Sztandarze Młodych", gdzie zaczął 
pisał reportaże (w 1956 roku za reportaż To też jest prawda o Nowej Huty nagrodzono go 
Złotym Krzyżem Zasług). W 1958 roku przeniósł się do "Polityki". Tu drukował reportaże, 
które w 1962 roku zostały wydane w zbiorze Busz po polsku. Od 1974 roku pracował w 
tygodniku "Kultura" i intensywnie podróżował, min. do Indii, Angoli, Etiopii. Owocem 
wypraw do Etiopii i Iranu były dwie książki, które odniosły reporterowi międzynarodowy 
sukces: Cesarz (książka łącząca poetykę reportażu i powieści, opowiadająca o schyłku 
anachronicznego reżimu Haile Selassie w Etiopii) i Szachinszach (opowieść o ostatnim szachu 
Iranu). Kapuściński zjeździł cały świat, uczestnicząc w kilkudziesięciu wojnach, przewrotach i 
rewolucjach w Ameryce, Azji, a zwłaszcza w Afryce, której wyzwoleniu z kolonialnego jarzma 
asystował. Przez wiele lat był mocnym kandydatem do literackiej Nagrody Nobla, jednak nigdy 
jej nie otrzymał. 

Jego książki zostały przełożone na ponad dwadzieścia języków. 

 

 



Tekst, z którym się zapoznajesz jest reportażem. Przypomnij sobie, czym charakteryzuje się ten 
gatunek literacki. Pomoże Ci w tym poniższa grafika: 

Możesz ją wyciąć i wkleić do zeszytu. Zapisz również definicję: 

Reportaż – gatunek publicystyczno-literacki obejmujący utwory będące sprawozdaniami  
z wydarzeń, których autor był bezpośrednim świadkiem lub uczestnikiem. 

 

„Szachinszach” to reportaż Ryszarda Kapuścińskiego o rewolucjach w Iranie, poczynając od  
I wojny światowej, przez panowanie szacha Rezy Pahlawiego, jego następcy Mohameda Rezy, 
do rewolucji Chomeiniego w Iranie w 1979 roku.  

Na podstawie tego tekstu zastanów się na problemem władzy oraz „brudną drogą do bogactwa”. 
Jak rozumiesz to stwierdzenie w cudzysłowie.  

Co znaczą dla Ciebie pojęcia, takie jak: bezwzględność, chciwość, egoizm, niesprawiedliwość 
społeczna, żądza bogacenia się? Jak do tych pojęć i przesłania „Szachinszacha” ma się tekst 
wiersza R.W.Emersona? 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Kapu%C5%9Bci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reza_Szah_Pahlawi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Reza_Pahlawi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ira%C5%84ska_rewolucja_islamska


Co to jest sukces?  
Ralph Waldo Emerson 

To śmiać się często i dużo; 

To zdobyć szacunek inteligentnych ludzi 
I sympatię dzieci; 
 
To zasłużyć na uznanie szczerych krytyków 
I znieść zdradę fałszywych przyjaciół; 

To docenić piękno; 
Znaleźć to co najlepsze w innych; 

To pozostawić świat trochę lepszym, czy to przez 
zdrowe dziecko, grządkę w ogródku, 
czy poratowanie tych w potrzebie; 

To wiedzieć, że choćby jedno życie oddychało 
lżej bo ty żyłeś; 

To właśnie oznacza odnieść sukces. 

Jeśli chcesz możesz napisać wypracowanie na temat: „Czym jest sukces?” Przedstaw w nim 
swoje poglądy i refleksje. Wypracowanie wyślij do 4 maja ( tylko dla chętnych). 
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