
Klasa IV TFTS – 22 kwietnia 

Temat: Motywy literackie – ćwiczenia. 

Motyw domu to chętnie wykorzystywany motyw literacki.  

Dom w starożytnym Egipcie utożsamiano z łonem matki, w starożytnym Rzymie polecano opiece 
duchów opiekuńczych szczęścia rodzinnego. Stoicy antyczni domem bogów i ludzi nazywali świat. W 
Biblii pojawia się określenie Domu Bożego jako synonimu nieba. W literaturze dom spełnia różne 
funkcje. Może być schronieniem, azylem, arkadią, ostoją tradycji. Utożsamiany bywa również z 
ojczyzną i tradycjami, patriotycznymi wartościami. 

Starożytność 

„Odyseja” to utwór, w którym dla głównego bohatera domem jest Itaka. Odyseusz tęskni za nią przez 
20 lat – 10 lat wojny trojańskiej i 10 lat tułaczki po morzach i wyspach. Powrót do domu jest dla niego 
jednocześnie powrotem do ojczyzny. 

Renesans 

Jan Kochanowski „Na dom w Czarnolesie” 

Dom w tym utworze zostaje przedstawiony jako ojczyste gniazdo, miejsce szczęśliwego, spokojnego i 
sielskiego bytowania, którego nie zakłócają wieści z dalekiego świata. To przestrzeń idylliczna, w której 
wszyscy są radośni, pogodni i spokojni. 

Romantyzm 

Dworek w Soplicowie staje się symbolem ojczyzny. Jest miejscem, do którego bohaterowie wracają i 
za którym tęsknią. Sopliców  jest też ostoją polskości. Pilnie przestrzega się tam tradycji, nie przejmuje 
się obyczajowych nowinek, wszystko musi być „jak dawniej”, zgodnie z obyczajem szlacheckim i 
prawami gościnności. Dom w Soplicowie możemy rozpatrywać również jako arkadię, krainę szczęśliwą 
Jest to bowiem pochwała domu, życia w zgodzie z naturą, którego wspomnienie jest dla pielgrzyma 
swoistą terapią. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pozytywizm 

Dom Anzelma i Jana Bohatyrowiczów ( „Nad Niemnem”)  jest miejscem, w którym przestrzega się 
tradycji i pielęgnuje pamięć o przeszłości. Jego mieszkańcy żyją legendą o Janie i Cecylii – protoplastach 
rodu. Wspominają powstanie styczniowe, w którym zginął ojciec Jana – Jerzy. 

Dwudziestolecie międzywojenne 

Obraz rodziny Młodziaków z „Ferdydurke” jest parodią domu mieszczańskiego. Młodziakowie – 
pozornie nowocześni – w gruncie rzeczy powielają model Dulskich.  Rodzina Młodziaków, uciekając od 
formy, jaką jest tradycja, wpadają w drugą formę -  w nadmierną nowoczesność. Ich dom jest miejscem 
bez wartości, z doprawioną gębą. 

 

Postaraj się znów przytoczyć inne przykłady literackie, w których realizowany jest motyw domu. 


