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Szymborska „Monolog dla Kasandry” 

 

1. „Monolog dla Kasandry” - tekst 

 
To ja, Kasandra.  
A to jest moje miasto pod popiołem.  
A to jest moja laska i wstążki prorockie.  
A to jest moja głowa pełna wątpliwości.  
 
To prawda, tryumfuję.  
Moja racja aż łuną uderzyła w niebo.  
Tylko prorocy, którym się nie wierzy,  
mają takie widoki.  
Tylko ci, którzy źle zabrali się do rzeczy,  
i wszystko mogło spełnić się tak szybko,  
jakby nie było ich wcale.  
 
Wyraźnie teraz przypominam sobie,  
jak ludzie, widząc mnie, milkli wpół słowa.  
Rwał się śmiech.  
Rozpalały się ręce.  
Dzieci biegły do matki.  
Nawet nie znałam ich nietrwałych imion.  
A ta piosenka o zielonym listku -  
nikt jej nie kończył przy mnie.  
 
 

 
Kochałam ich.  
Ale kochałam z wysoka.  
Sponad życia.  
Z przyszłości. Gdzie zawsze jest pusto  
i skąd cóż łatwiejszego jak zobaczyć śmierć.  
Żałuję, że mój głos był twardy.  
Spójrzcie na siebie z gwiazd - wołałam -  
spójrzcie na siebie z gwiazd.  
Słyszeli i spuszczali oczy.  
 
Żyli w życiu.  
Podszyci wielkim wiatrem.  
Przesądzeni.  
Od urodzenia w pożegnalnych ciałach.  
Ale była w nich jakaś wilgotna nadzieja,  
własną migotliwością sycący się płomyk.  
Oni wiedzieli, co to takiego jest chwila,  
och bodaj jedna jakakolwiek  
zanim -  
Wyszło na moje.  
tylko że z tego nie wynika nic.  
A to jest moja szmatka ogniem osmalona.  
A to są moje prorockie rupiecie.  
A to jest moja wykrzywiona twarz.  
Twarz, która nie wiedziała, że mogła być piękna. 
 

 

 



2. Kim była Kasandra? 

Najpiękniejsza córka króla Troi, Priama, i Hekabe. Zakochał się w niej Apollo i 

udzielił jej daru proroczego, ale gdy nie odwzajemniła miłości boga, ten za karę 

sprawił, że nikt nie wierzył jej przepowiedniom; daremnie przestrzegała Trojan 

przed drewnianym koniem Greków, na próżno zapowiadała klęskę miasta.  

W czasie gdy Achajowie plądrowali Troję, skryła się pod opiekę Ateny w jej 

świątyni, skąd wywlókł ją jednak, a potem zgwałcił Ajaks Mały, przywódca 

Lokryjczyków, odtąd znienawidzony przez boginię. Przy podziale łupów Kasandra 

dostała się Agamemnonowi, który ją jako niewolnicę zabrał ze sobą do Grecji.  

W Mykenach została wraz z Agamemnonem zamordowana przez Egista i 

Klitajmestrę. 

Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2000, s. 469. 

 

3. Interpretacja wiersza (szczegółową interpretację znajdziesz w Intrenecie) 

http://aleklasa.pl/liceum/c230-wiersze/c304-analiza-wierszy/monolog-dla-kasandry 

4. Wpływ na życie Kasandry daru prorokowania 

Dar prorokowania Kasandry 
 

Mocne strony Słabe strony 
• niezwykły dar Kasandry – umiejętność 

przepowiadania przeszłości 

• całkowite sprawdzanie się przepowiedni 

• dystans, zdolność szerszego spojrzenia na ludzkość 

• brak wiarygodności – za sprawą Apollina nikt nie 

wierzył w jej przepowiednie; niemożność zmiany 

przyszłości ani przekonania ludzi do swoich 

przepowiedni 

• brak więzi międzyludzkich 

• niewiara w sens przyszłości 

Szanse Zagrożenia 
• możliwość ocalenia miasta (Troi) i jego 

mieszkańców 

• wpływ na bieg wypadków 

• wdzięczność ludzi za ocalenie 

• poczucie spełnienia obowiązku 

• samotność wróżbitki, niezrozumienie i ciągły 

niepokój (widok Kasandry wywoływał u ludzi lęk) 

• konieczność życia na marginesie społeczności 

 

 

http://aleklasa.pl/liceum/c230-wiersze/c304-analiza-wierszy/monolog-dla-kasandry


5. Analiza środków stylistycznych 

Cytat 
Nazwa środka 

stylistycznego 

Funkcja środka 

stylistycznego w tekście 

A to jest moje miasto [...] 

A to jest moja laska [...] 

A to jest moja głowa [...] 

anafora określenie przez bohaterkę 

własnej tożsamości 

miasto pod popiołem  peryfraza/omówienie zastąpienie konkretnej nazwy 

(Troja) nadaje wierszowi 

charakter uniwersalny – to 

może być każde inne 

zniszczone miasto 

wyszło na moje  kolokwializm ułatwia kontakt z odbiorcą 

laska i wstążki prorockie wyliczenie określenie atrybutów 

wróżbitki 

szmatka ogniem osmalona 

prorockie rupiecie 

wyliczenie i epitety degradacja atrybutów 

prorokini 

 


