
Klasa IMA – 13 maja 

Temat: Siła poetyckiego słowa. J. Słowacki „Testament mój”. 

Zapoznaj się z wierszem Juliusza Słowackiego. Wiersz ten powstał na przełomie 1839 i 1840r. w 

Paryżu. Był poetyckim wyrazem nastroju Juliusza Słowackiego jaki towarzyszył mu w 

środowisku emigracyjnym. 

 

Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami,  

Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny,  

Dziś was rzucam i dalej idę w cień - z duchami -  

A jak gdyby tu szczęście było - idę smętny.  

 

Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica  

Ani dla mojej lutni - ani dla imienia; -  

Imię moje tak przeszło jako błyskawica  

I będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia.  

 

Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie,  

Żem dla ojczyzny sterał moje lata młode;  

A póki okręt walczył - siedziałem na maszcie,  

A gdy tonął - z okrętem poszedłem pod wodę...  

 

Ale kiedyś - o smętnych losach zadumany  

Mojej biednej ojczyzny - przyzna, kto szlachetny,  

Że płaszcz na moim duchu był nie wyżebrany,  

Lecz świetnościami dawnych moich przodków świetny.  

 

Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą  

I biedne moje serce spalą w aloesie,  

I tej, która mi dała to serce, oddadzą -  

Tak się matkom wypłaca świat - gdy proch odniesie...  

 

Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze  

I zapiją mój pogrzeb - oraz własną biedę;  

Jeżeli będę duchem - to się im pokaże,  

Jeśli mię Bóg uwolni od męki - nie przyjdę...  

 

Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei  

I przed narodem niosą oświaty kaganiec;  

A kiedy trzeba - na śmierć idą po kolei,  

Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!...  

 

Do fragmentu Jak kamienie przez Boga 

rzucane na szaniec nawiązuje tytuł książki 

Kamienie na szaniec Aleksandra 

Kamińskiego. Przypomnij sobie tę lecture 

o młodych żołnierzach-harcerzach. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamienie_na_szaniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Kami%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Kami%C5%84ski


Co do mnie - ja zostawiam maleńką tu drużbę  

Tych, co mogli pokochać serce moje dumne;  

Znać, że srogą spełniłem, twardą bożą służbę  

I zgodziłem się mieć tu - niepłakaną trumnę.  

 

Kto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi  

Iść... taką obojętność, jak ja, mieć dla świata?  

Być sternikiem duchami napełnionej łodzi,  

I tak cicho odlecieć - jak duch, gdy odlata?  

 

Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna,  

Co mnie żywemu na nic... tylko czoło zdobi;  

Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna,  

Aż was, zjadacze chleba - w aniołów przerobi. 

 

Zauważ: 

Podmiot liryczny (wypowiadający się w 1 os.l.poj. ), który utożsamiać można z samym poetą, 

dokonuje podsumowania swojego życia i twórczości artystycznej. Monolog, który wypowiada, 

skierowany jest do jego przyjaciół, a także do współczesnego mu pokolenia romantyków. 

Spadkobiercami poety są również przyszłe pokolenia, które przejmą poezję wieszcza - czyli my. 

Utwór ten ma swoich adresatów, mimo iż sam Słowacki nie pozostawił prawdziwego dziedzica 

swego nazwiska i lutni. 

 

Majątek, który pozostawił po sobie Słowacki, to nie pieniądze i kosztowności, lecz 

testament poetycki, który prezentuje zbiór myśli, uczuć i dorobek twórczy poety. 

W wierszu przeplatają się dwa wątki treściowe: osobisty i patriotyczny. Podmiot liryczny 

przedstawia nakazy, które pragnie, aby wypełniali po jego śmierci potomni. Na swój temat mówi 

Słowacki z goryczą, zaś jego wypowiedź pełna jest rezygnacji. Dotkliwie odczuwa swoją 

samotność i niezrozumienie jego poezji przez współczesnych. Mimo iż nie zaznał zrozumienia 

za życia, nie pragnie pochwał ani wielkich nagród. Widzi siebie jako sternika na walczącym 

okręcie, w całości jest mu oddany i gotów zginąć razem z nim. 

 

 

 

 



Elementy poetyckiego testamentu Słowackiego 

 

- Stosunek poety do przyjaciół i narodu; 

- Prośby poety; 

- Nakazy dla narodu; 

- Podkreślenie spełnienia przez poetę patriotycznego obowiązku wobec ojczyzny; 

- Nastrój smutku i osamotnienia poety; 

- Określenie roli swojej poezji w życiu narodu w przyszłości. 

 

 

 

NON OMNIS MORIAR – NIE WSZYSTEK UMRĘ! 

W finale utworu poeta zastanawia się nad tym, co przyniesie ze sobą przyszłość. Zastanawia się, 

czy kiedyś nadejdzie ktoś jemu podobny. Przewiduje pewność jednego: mocy swojej poezji. Nie 

ma wątpliwości, że jej siłą będzie inspirowanie ludzi do wzbijania się ponad własną przeciętność:  

Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna,/ 

Co mi żywemu na nic... tylko czoło zdobi:/ 

Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna,/ 

Aż was, zjadacze chleba — w aniołów przerobi. 

Jakkolwiek słowa poety zdają się brzmieć buńczucznie, nie da się zaprzeczyć, że okazały się 

prorocze i jego wiara w przetrwanie siły oddziaływania pozostawionej poezji nie była bezzasadna. 

Bohaterowie Kamieni na szaniec są tego najlepszym potwierdzeniem. 

 

Praca domowa: 

1. Wymień pojawiające się w wierszu testamentowe nakazy: 

a. -wobec przyjaciół: 

b. -wobec potomnych: 

2. Wypisz z wiersza po jednym przykładzie: 

a. Epitetu: 

b. Metafory: 

c. Porównania: 

Odpowiedzi wyślij na maila do 18 maja. Ten sam plik będzie umieszczony na platformie 

Teams. W zakładce pliki w zespole język polski znajdziecie tę lekcję. W zakładce zadania 

będzie dostępna ta praca domowa. Możesz wykonać ją więc także online i odesłać na Teamsie 

do oceny. 


