
klasa 2 tgts 

31 marca - wtorek 

Temat: Publicystyka polskiego pozytywizmu – felieton  

B. Prusa „Wieża paryska” 

Ten temat nie wymaga od Ciebie wysyłania żadnych plików.  
Lekcje starajcie się jednak na bieżąco realizować.  

Jutro otrzymacie w pliku jedynie pracę domową (na ocenę). 

Notatka w zeszycie: 

1. Felieton jako gatunek publicystyczny  

(na podstawie zamieszczonych poniżej wiadomości zdefiniuj krótko podane pojęcia) 

a) publicystyka – 

b) felieton – (geneza i definicja gatunku) 

2. Felietony B. Prusa (odpowiedz krótko na pytanie: „Na łamach jakiej gazety i pod jakim tytułem 

B. Prus zamieszczał swoje felietony?) 

3. ”Wieża paryska” – krytyka Polaków 

Bohaterowie felietonu obserwują Francuzów, Niemców i Polaków budujących trzy budowle. 

Opis ich zachowania ma ukazać wady tych narodów; Polacy wypadają najgorzej. 

(przeczytaj fragment „Wieży paryskiej”, narysuj tabelkę i uzupełnij ją)  

Naród Cechy narodowe 

Niemcy  

 

Francuzi - zorganizowani, pracowici, „drobni, ruchliwi”, operatywni, oszczędni 

- mają wyrafinowane gusta kulinarne (wino, czekolada) 

- kulturalni - miłują sztukę (teatr)  

- potrafią się bawić (maskarada) 

- innowacyjni, są na wysokim poziomie rozwoju technologicznego 

- maja poczucie estetyki, wytwarzają rzeczy piękne 

Polacy  

 
 

 



1. Wyjaśnienie pojęcia „publicystyka” 

Publicystyka obejmuje, najogólniej mówiąc, wypowiedzi na aktualne problemy polityczne, społeczne, 
kulturalne itp. 
Stanowi podstawową formę działalności dziennikarskiej (obok informacji), chociaż dziś dotyczy już nie tylko 
tekstów pisanych (w prasie), ale także innych typów wypowiedzi w środkach masowego przekazu (np. 
reportaż telewizyjny, radiowy, informacja filmowa itp.). Rozwój publicystyki jest ściśle uzależniony od 
środków przekazu, dlatego ukształtowała się ona wraz z rozwojem prasy, a obecnie mają na nią bardzo 
istotny wpływ telewizja i internet. 

Publicystyka różni się od tekstów informacyjnych tym, że nie tylko przekazuje wiadomości  
w obiektywnej („neutralnej”) formie, ale też je komentuje, wyjaśnia, rozstrzyga problemy. 
Popularne gatunki dziennikarskie to: felieton, reportaż, wywiad, recenzja, komentarz czy artykuł 
polemiczny 

2. Narodziny felietonu 

Publicystyka w dzisiejszym znaczeniu tego słowa narodziła się w drugiej połowie XIX w. wraz  
z rozwojem prasy. Chcąc przyciągnąć czytelników, redaktorzy dzienników i tygodników pozyskiwali do 
współpracy znanych autorów (dla których działalność dziennikarska często stanowiła stałe źródło 
dochodów, co nie było bez znaczenia). 
W dolnej części strony czasopisma, oddzielonej poziomą linią, zamieszczano powieści w odcinkach. Od 
francuskiej nazwy tej części gazety (fr. feuilleton – zeszycik, powieść w odcinku) powstała nazwa gatunku 
literackiego – felieton.  
Felietony ukazywały się w dziennikach zazwyczaj w ostatnim dniu tygodnia, zaś w tygodnikach – w każdym 
numerze. 
W drugiej połowie XIX w. felieton zrobił wielką karierę. Powstało wówczas wiele jego odmian 
tematycznych: były to relacje z podróży (listy, kartki – obrazki z różnych etapów wędrówki po kraju i 
zagranicy), felietony naukowe, sądowe, salonowe, literackie, teatralne, uliczne. 
 
Cechy gatunkowe felietonu: 

• aktualna tematyka 
• tematyczna dowolność (felieton nie ma ograniczeń tematycznych) 
• stylistyczna swoboda wypowiedzi dowolność kompozycyjna 
• subiektywizm (autor wybiera ważki dla niego temat, dzieli się z czytelnikiem opinią, skojarzeniami, 

obnaża swoje zdolności analityczne, chwali się swoją wnikliwością) 
• indywidualizacja stylu wypowiedzi 
• konceptyzm, zaskakujące pomysły (felieton powinien zaskoczyć odbiorcę) 
• żywiołowość, barwność 
• lekkość stylu 
• krytyczne spojrzenie na rzeczywistość 
• zaangażowanie czytelników, nakłonienie ich do aktywności 
• cykliczność (na ogół felietony sa publikowane systematycznie w czasopismach i dziennikach) 

 
 
 



3.  Felietony B. Prusa 

B. Prus serię swoich felietonów tworzył od 1847 roku, czyli od momentu gdy rozpoczął pracę  
w redakcji „Kuriera Warszawskiego”. Od roku 1848 regularnie pojawiały się one na łamach czasopisma 
umieszczane pod tytułem „Kroniki tygodniowe”. Felietony Bolesława Prusa skupiały się głównie na życiu 
Warszawy i Polaków w drugiej połowie XIX wieku. 

Kroniki Prusa uznaje się za klasyczne reprezentantki gatunku. Charakterystyczną cechą jest 
specyficzny humor Prusa, nadający opisywanym ludziom i wydarzeniom zabawne zabarwienie, pozbawione 
jednak złośliwości czy agresji. Tok jego narracji jest swobodny, gawędziarski; język – potoczny. Pisarz 
posługiwał się techniką karykatury, obnażał bezsens i głupotę, a także starał się propagować optymizm 
u swoich czytelników. 

 

*** 

 

B.Prus Kronika tygodniowa — Kurier Warszawski, rok 1887, dnia 28 lutego 

 
Wiadomo, że w roku 1889 ma odbyć się wystawa powszechna w Paryżu. Celem zaś zwabienia największej 
ilości widzów, których już przestały zaciekawiać zwykłe wystawy, Francuzi wymyślili szczególnego 
rodzaju przynętę, mianowicie wieżę — aż na 300 metrów wysoką. […] 

Jest nas trzech na szczycie: ja, naczelny architekt i wartownik uzbrojony w potężną lunetę, przez którą 
widać nie tylko cały glob ziemski, ale jeszcze wszystko to, co się na nim działo i dziać może. […] 

— Pokażże mi pan moich ukochanych ziomków, kiedy już mamy taką cudowną lunetę — rzekłem do 
architekta. 

Nastawił szkła i skierował czarodziejskie narzędzie na plac wystawowy. 

Zobaczyłem tam trzy pracujące grupy ludzi: 100 Francuzów, 100 Niemców i 100 nadwiślańczyków. Każda 
z tych grup miała wznieść osobny budynek z dużych brył ciosowych, za których ustawienie płacono im 
franka od sztuki. 

Niemcy i Francuzi natychmiast wybrali sobie po pięciu dyrektorów i wzięli się do roboty. Polacy z początku 
wszyscy chcieli być dyrektorami, o co nawet pobili się i rozbiegli. Dopiero gdy im głód dokuczył, zeszli się 
znowu, i zapytawszy o radę Francuzów, Niemców, przechodniów lub gapiów, wybrali sobie dyrektorów 
ledwie wówczas, gdy pod francuskim i niemieckim budynkiem już stały fundamenty. Ułożono się też o 
system wynagrodzenia. 

W grupie francuskiej i niemieckiej każde 100 franków zarobionych dzielono w następny sposób: 

Na utrzymanie dyrekcji szło 25 fr., na oszczędność 25 fr., a pozostałe 50 fr. dzielono między wszystkich — 
po 25 centymów na osobę. 



W grupie polskiej również płacono po 25 cent. jednej osobie. Ta jednak była oryginalność, że dyrektorowie 
brali 50 fr., a na oszczędność nie odkładano nic. 

Pracowano też bardzo rozmaicie w tych grupach. Mocne i flegmatyczne Niemcy przenosiły od razu po 12 
kamieni, robiąc na godzinę pięć obrotów. Drobni, ale ruchliwi Francuzi dźwigali tylko po 6 kamieni, ale 
robili na godzinę po dziesięć obrotów. Polacy zaś wygłodzeni przez poprzednią awanturę, nosili tylko po 8 
kamieni i robili po sześć obrotów na godzinę. 

W końcu 10 godzin interes tak się przedstawiał: 

Każdy Francuz i Niemiec zarobił po 3 franki; prócz tego każdy dyrektor dostał 30 franków i na każdą grupę 
przypadało po 150 fr. oszczędności. Polacy zaś zarobili na osobę po 2 fr. 40 cent., a oszczędności nie mieli 
żadnych, ale ich dyrektorzy otrzymali po 46 fr. na osobę. 

W czasie wypoczynku Niemcy za oszczędzone pieniądze kupili grochowych kiszek, beczkę piwa i nasycili 
się tak, że każdemu z nich przybyło po pięć funtów wagi. Francuzi wypili wina, zakąsili czekoladą i 
sprowadzili sobie teatr, który mocno podtrzymywał wrodzoną żywość ich ducha. Polacy zaś nie bardzo syci 
poszli spać, ale za to dyrektorowie ich wyprawili sobie bal polski, który podziwiano w całym Paryżu. 

Na drugi dzień jeden z dyrektorów francuskich, wracając z maskarady, wpadł na myśl zbudowania 
maszyny, która zastępowała pracę 100 ludzi. Współcześnie pięciu dyrektorów niemieckich, 
przestudiowawszy Euklidesa i Archimedesa, wysmażyli plan machiny, która zastępowała pracę 90 ludzi. 
Ale dyrektorowie Polacy, zmęczeni tańcem, spali coś do południa i dopiero ku wieczorowi jeden z nich 
wynalazł nową figurę mazura, a drugi bardzo misterne łóżko składane, z którego można było zrobić karabin 
i fortepian, bez możności jednak grania na fortepianie, strzelania z karabinu i sypiania na łóżku. 

Toteż w ciągu następnych dni zarobki Francuzów podwoiły się, Niemców prawie że się podwoiły, a 
Polaków zostały te same. W miesiąc później gmach budowany przez Francuzów jaśniał pięknością, 
Niemców imponował siłą i niezgrabnością, a polski ledwie zaczęty począł się rozwalać. Pracujący bowiem, 
straciwszy chęć do roboty, wymyślali dyrektorom, a dyrektorzy, wiedząc, że na budownictwie już nic nie 
zyskają, utworzyli balet i postanowili objeżdżać Europę... 

Widok ten — pisze nasz paryski korespondent — napełnił mnie wielkim żalem. Odepchnąłem precz lunetę; 
a że wicher dął coraz mocniej, chwiejąc na wszystkie strony wieżą, i mróz ściskał coraz dokuczliwszy, 
wypiliśmy więc po kropelce koniaku: ja, naczelny architekt i wartownik. 

Żal mój przemienił się teraz w gniew. 

— Niech diabli porwą pańską lunetę — krzyknąłem do wartownika. — Pokazuje rzeczy głupie i 
niegodziwe!... 

— Przecież nie ona temu winna. — odparł coraz pochmurniejszy architekt. […] 

— Diabła warta pańska luneta!... — mruknąłem. 

— Ależ ona pokazuje tylko to, co jest... 


