
Klasa IV TFTS – 20 kwietnia 

Temat: Motywy literackie – ćwiczenia. 

 

Jednym z najważniejszych i najczęściej poruszanych motywów literackich jest bunt.  

Bunt jest wpisany w ludzką naturę. Jest znakiem tego, że  człowiek posiada rozum i serce. W 
literaturze bunt ma różne oblicza. Bohaterowie literaccy buntują się przeciwko Bogu, władzy, 
niesprawiedliwości świata. Popularny jest motyw buntu młodych przeciw starym, związany z 
konfliktem pokoleń i wartości. Buntują się uciśnieni, poniżeni, biedni.  Zniewoleni przeciwstawiają się 
zaborcom, okupantom, totalitarnym systemom. Bunt, najczęściej zrodzony z cierpienia, niezgody na 
otaczającą rzeczywistość, jest wyrazem aktywnej postawy bohatera wobec świata, nie zawsze jednak 
prowadzi do oczekiwanej zmiany. 

 

 

Zastanów się, w jakich pozycjach literackich występuje bunt. Którzy bohaterowie i dlaczego 
buntują się? 

Biblia 

W starotestamentowej Księdze Rodzaju Adam i Ewa zbuntowali się Bogu. Ośmielili się 
sprzeciwić Mu, zrywając jabłko z zakazanego drzewa poznania dobra i zła. Za karę zostali wygnani z 
Raju. Ich bunt mógł wynikać z ciekawości lub z chęci poznania prawdy.  

Mitologia 

Najsłynniejszym mitologicznym buntownikiem jest Prometeusz. Tytan, dobroczyńca ludzkości, 
buntuje się przeciwko wszechwładzy Zeusa, kradnąc dla ludzkości ogień z Rydwanu Słońca. Za 
nieposłuszeństwo ponosi srogą karę 

Antygona, bohaterka dramatu Sofoklesa, działając wbrew rozkazom Kreona, ale w zgodzie z 
własnym sumieniem i prawem boskim, grzebie zwłoki brata. Wie, że za bunt zapłaci życiem, ale nie 
zawaha się zakwestionować rozkazu władcy – stawia bowiem odwieczne boskie prawa nad 
tymczasowymi, ludzkimi. 



Romantyzm 

W wierszu „Romantyczność” Mickiewicz zobrazował spór klasyków z romantykami.  Spór ten 
dotyczy sposobu widzenia świata. Młode pokolenie buntuje się przeciwko rozumowemu widzeniu 
rzeczywistości. Proponuje, by patrzeć na nią oczyma duszy i serca. 

Konrad Wallenrod postępuje wbrew kodeksowi rycerskiemu, przywdziewa maskę i zaczyna 
walczyć metodą lisa – zdradą i podstępem. Kieruje się chęcią zemsty na Krzyżakach, których wini za 
nieszczęścia ojczyzny. Bunt przeciw złu nie uczyni go szczęśliwym, gdyż wiąże się  z odrzuceniem 
wartości dla każdego rycerza świętej – honoru. 

Konrad w scenie Wielkiej Improwizacji – niczym mitologiczny Prometeusz – podejmuje walkę 
z Bogiem, którego czyni odpowiedzialnym za cierpienie ojczyzny i narodu. Bohater domaga się „rządu 
dusz”. Wierzy, że rządząc miłością, zdoła uszczęśliwić świat. 

 

Pozytywizm 

Raskolnikow, bohater utworu „Zbrodnia i kara” nie akceptuje świata, w którym jedni opływają 
w dostatki, żyją w luksusie, a inni egzystują w nędzy. Bunt bohatera zdaje się racjonalny, ale czyny z 
nim związane są irracjonalne. Niezgoda na niesprawiedliwość społeczną prowadzi bohatera do zbrodni. 
Raskolnikow buntuje się również przeciw Bogu i próbuje stworzyć świat bez Niego. 

 

Młoda Polska 

Doktor Judym z powieści S. Żeromskiego buntuje się przeciwko niesprawiedliwemu światu, w 
którym jedni mają wszystko, a inni egzystują w nędzy. Protest przeciw niesprawiedliwości społecznej 
skazuje go na odrzucenie i samotność. Bohater jest idealistą nieustannie płynącym pod prąd, 
skłóconym nie tylko z otaczającym go światem, ale również z samych sobą. 

 

Dwudziestolecie międzywojenne 

„Ferdydurke” to powieść, która ukazuje bunt przeciwko wszechobecnej tak zwanej „gębie”. 
Człowiek tak naprawdę nigdy nie jest sobą, zawsze zakłada jakąś maskę i wchodzi w jakąś rolę. Nie ma 
od tego ucieczki, ale zbuntować można się zawsze.  

 

Literatura współczesna 

Przypomnij sobie ostatnią lekturę i jej bohatera. Artur Stomil to buntownik przypominający 
bohaterów romantycznych pragnących moralnego ładu 

 

Wymienione przeze mnie lektury to tylko urywek przykładów literackich, w których występuje 
motyw buntu. Postaraj się przywołać jeszcze inne. Pomyśl, którzy bohaterowie się buntują i dlaczego? 

(Achilles, Ikar, Kochanowski, Makbet, Kmicic, Antek Boryna, bohaterowie „Dźumy”…) 


