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Temat: Wymowa noweli „Mendel Gdański”  

M.Konopnickiej 

Przeczytaj informacje zawarte w pkt. 1. Pod 

tematem zapisz krótko, jakie przesłanie zawarła pisarka w swojej noweli (wykorzystaj wiadomości z pkt. 2.) 

i przepisz do zeszytu pkt. 3.  

Nieuchronnie zbliża się moment omawiania „Lalki” B. Prusa. Zachowajcie czujność rewolucyjną, bo na 

pewno pojawią się jakieś zadania, wymagające od Was znajomości lektury. 

 

1. Portret Mendla Gdańskiego 

Mendel Gdański to jedna z najpiękniejszych postaci żydowskich w literaturze polskiej. Nie mieszka  

w Gdańsku, choć na to wskazywałoby jego nazwisko. „Nie jestem paryski ani nie jestem wiedeński, ani nie 

jestem berliński – jestem Gdański. Pan dobrodziej powiada, co ja cudzy. Nu, jak to może być? (…) Czy to 

tam już wyschła Wisła? Czy tratwy tam nie idą od nasze miasto?” – mówi o sobie. 

Urodził się w biednej, wielodzietnej rodzinie („Że ja się Mendel nazywam, to przez to, co nas było dzieci 

czternaście, a ja byłem piętnasty” – słowo „mendel” oznacza piętnaście sztuk) i całe życie spędził  

w Warszawie na Starym Mieście, wiele lat pracując ciężko jako introligator („już od lat dwudziestu i 

siedmiu w tej samej izbie, pod tym samym oknem”). W Warszawie także pochowani zostali jego rodzice, 

żona Resia, z którą przeżył trzydzieści lat, ukochana najmłodsza córka Lija. Synowie Mendla rozjechali się 

po świecie, starzec został sam, jedynie z synkiem przedwcześnie zmarłej córki. Mały Kubuś ma około 

dziesięciu lat, chodzi do gimnazjum. Jest dumą starego Żyda, a jednocześnie, ze względu na swoje słabe 

zdrowie, przyczyną jego niepokoju. 

Ci, którzy go znają, szanują starca i próbują mu pomóc. Sąsiadka przynosi mu obiady, proboszcz 

szanuje jego pobożność. Mendel to człowiek uczciwy i pracowity. Konopnicka szczególnie podkreśla 

przywiązanie starego Żyda do miasta, w którym żyje. Warszawa jest jego domem, uczestniczył w jej życiu – 

razem z innymi pracował, a także cierpiał (był świadkiem powstania styczniowego). Porusza wielka 

godność tego bohatera. Nie wstydzi się swojej wiary – gdy się modli, zostawia otwarte okno. W czasie 

pogromu nie pozwala postawić w oknie krzyża – bo nie chce wypierać się tego, kim jest. Kiedy Kubuś 

przyznaje się, że zgubił czapkę, uciekając przed człowiekiem, który krzyczał: „Żyd!… Żyd!…” – Mendel 

jest oburzony: „Ty się w to miasto urodził, toś ty nie obcy, toś swój, tutejszy, to ty prawo masz kochać to 

miasto, póki ty uczciwie żyjesz. (…) Uczciwym Żydem być jest piękna rzecz”. 



W pewnym sensie Mendel przypomina bohaterów tragedii antycznych. Jest dobry i uczciwy, ale jego 

pochodzenie – niczym fatum – skazuje go na klęskę. Tak właśnie, jako klęskę, można określić 

pesymistyczne zakończenie utworu. Mendel rozczarowuje się miastem, które tak kochał. Traci w nie wiarę, 

gdy widzi zranionego Kubusia. 

2. Przesłanie utworu 

„Mendel Gdański” Marii Konopnickiej został napisany w 1890 roku. Są to czasy, gdy określenie 

Żydów mianem „Polaków mojżeszowego wyznania” ulega dezaktualizacji. Podobnie dzieje się z ideą 

asymilacji, czyli narodowego i kulturowego zintegrowania obu narodowości. Te wzniosłe hasła w starciu z 

rosnącym napięciem, spowodowanym głównie przez zakorzenione od wieków antyżydowskie przesądy, 

traciły moc oddziaływania. Efektem zaistniałego stanu rzeczy była nieufność i wrogość, która przejawiała 

się napadami ulicznymi, bojówkami czy chociażby wybijaniem szyb żydowskich domów. 

Przesłaniem utworu jest to, aby wszystkich ludzi traktować na równi. Każdy ma prawo do 

normalnego życia. Jeżeli się już kogoś nienawidzi, to trzeba mieć do tego konkretne powody, a jedynym 

powodem, dla którego nienawidzono Żydów były stereotypy. Konopnicka apeluje o rozsądek i uznanie 

„obcych” zamieszkujących w polskim społeczeństwie za „swoich”, gdyż oprócz względów kulturowych 

niczym nie różnili się od Polaków, a nawet często dużo silniej kochali swoją drugą ojczyznę. 

3. Mendel Gdański jako przykład noweli realistycznej 

Nowela to utwór jednowątkowy, zwięzły, w którym pojawia się niewielu bohaterów, mający 

uporządkowaną kompozycję, na którą składają się: 

• ekspozycja (pokazanie Mendla i jego otoczenia); 

• zawiązanie akcji (informacje o pogromie, pierwsze niepokojące sygnały); 

• punkt kulminacyjny (pogrom, zranienie w głowę Kubusia); 

• perypetia (obronienie Mendla przez studenta); 

• wyrazista pointa (słowa Mendla: „u mnie umarło serce do tego miasto!…”). 
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