Łódź jako „ziemia obiecana” – adaptacja filmowa
powieści Władysława Stanisława Reymonta
w reż. Andrzeja Wajdy (1975).
Scenariusz lekcji do wykorzystania na lekcjach języka polskiego w klasach
III liceum ogólnokształcącego i klasach IV technikum.

Opracowała: Anna Równy we współpracy z Tadeuszem Banowskim
Przedmiot: język polski
Czas trwania zajęć: 90 minut

CENTRUM KULTURY FILMOWEJ

2

Cele lekcji:
Uczeń:
- poszerza wiedzę dotyczącą motywu miasta w tekstach kultury;
- utrwala wiadomości dotyczące kierunków artystycznych Młodej Polski: ekspresjonizmu,
naturalizmu, realizmu i secesji;
- poznaje cechy i sposoby adaptacji tekstu literackiego;
- poznaje dokonania twórcze Andrzeja Wajdy.

Metody i formy pracy:
- miniwykład/pogadanka z prezentacją multimedialną,
- mapa kontekstów,
- praca z kadrami filmowymi,
- praca w parach,
- praca w grupach.

Materiały pomocnicze:
- karty pracy,
- dostęp do tablicy interaktywnej/ekranu.

Przed lekcją:
- Temat należy przeprowadzić po obejrzeniu „Ziemi obiecanej” w reż. Andrzeja Wajdy.
Film można obejrzeć na platformie WFDiF.ONLINE pod adresem: https://wfdif.online/
strefa-vod/fabu%C5%82a/ziemia-obiecana/ po założeniu konta nauczyciela.
Czas trwania filmu: 162 minuty

Przebieg lekcji:
1. Rozpocznij od przypomnienia definicji adaptacji filmowej. Zapowiedz, że na kolejnych
dwóch lekcjach zajmiecie się adaptacją książki, która nie znajduje się wśród lektur
szkolnych, ale zasługuje na uwagę jako ważny tekst literacki napisany w epoce
Młodej Polski przez Władysława Stanisława Reymonta. Wykorzystaj dołączoną do
niniejszego scenariusza prezentację multimedialną (Załącznik nr 1 – prezentacja
przygotowana i udostępniona przez Archiwum Państwowe w Łodzi pod adresem:
https://www.lodz.ap.gov.pl/art,156,lodz-widziana-oczami-reymonta
2. Po przypomnieniu uczniom, że powieść Reymonta powstała w epoce Młodej Polski,
nakieruj ich uwagę na fakt, iż Andrzej Wajda i twórcy filmowej „Ziemi obiecanej”
tworząc film, zainspirowali się, kierunkami artystycznymi epoki końca wieku XIX.
Podziel uczniów na cztery grupy i rozdaj im (lub wyświetl) karty pracy z zadaniami
o wykonania (Karta pracy nr 1). Po upływie 10 minut poproś, aby przedstawiciele grup
przedstawili wnioski ze swojej pracy. W tym czasie wyświetl kadry z filmu, do których
będzie odnosić się dana grupa, aby uczniowie, którzy pracowali z innym kierunkiem
artystycznym, mieli wgląd do pozostałych treści. Koniec pierwszej jednostki lekcyjnej.

CENTRUM KULTURY FILMOWEJ

3

3. Rozdaj Kartę pracy nr 2 (po 1 sztuce na ławkę). Zapowiedz, że uczniowie będą pracować
w parach. Najpierw wyświetl uczniom fragment wykładu dr Iwony Kurz, który odbył się
w ramach Akademii Polskiego Filmu w Warszawie, w 2010 roku: https://www.youtube.
com/watch?v=gui-VfgY3rE. Uczniowie po wysłuchaniu wykładu odpowiadają na pytania
z karty pracy, następnie przechodzą do fragmentu tekstu Grażyny Różańskiej „Obraz
miasta w Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta”. Całkowity czas pracy
to ok. 20 minut. W razie potrzeby pozwól uczniom na samodzielne odtworzenie fragmentów
wykładu dr Kurz na własnych smartfonach. Po upływie wyznaczonego czasu ochotnicy
czytają wypracowane odpowiedzi.
4. Rozdaj uczniom Kartę pracy nr 3 (lub wyświetl na tablicy interaktywnej/ekranie)
i podziel ich na cztery grupy przyporządkowane odpowiedniemu kontekstowi: grupa
I – kontekst społeczny, grupa II – kontekst literacki, grupa III – kontekst religijny, grupa
IV – kontekst historyczny. Przedstawiciele grup po 5 minutach prezentują wypracowane
wnioski, które następnie są zapisywane w zeszytach przez resztę klasy.
5. Podsumuj lekcję, zadając pytanie związane z tematem lekcji: Jaki obraz Łodzi ukazuje
Andrzej Wajda w adaptacji „Ziemi obiecanej”? Na ile łączy się on z wizją miasta z powieści
Władysława Stanisława Reymontao której dowiedziałeś/dowiedziałaś się na dwóch
ostatnich lekcjach? Zinterpretujcie tytuł „Ziemia obiecana”, odwołując się do symboliki
biblijnej.

Praca domowa:
Przeczytaj recenzję filmu „Ziemia obiecana” autorstwa Anety Kyzioł https://www.
polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1652462,1,ziemia-obiecana-wciaz-zachwyca.
read i napisz streszczenie tekstu nieliterackiego. W swojej pracy możesz wykorzystać
wskazówki dotyczące pisania streszczenia ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
http://bityl.pl/DfRHk
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GRUPA I
Zapoznaj się z definicją ekspresjonizmu i wskaż jego cechy w kadrach z filmu
Andrzeja Wajdy.
EKSPRESJONIZM
Kierunek w sztuce i w literaturze, który rozwinął się na początku XX w. głównie
w Niemczech. (…) dążył do wyrażania subiektywnych stanów wewnętrznych zamiast do
chwytania wrażeń wywoływanych przez rzeczywistość zewnętrzną, a w wyborze środków
artystycznych dbał o jak największą ekspresywność.
(Stanisław Sierotwiński, Słownik terminów literackich, Kraków 1960, s.47-48)

Kadr z filmu „Ziemia obiecana” (zrzut ekranu)

Kadr z filmu „Ziemia obiecana” (zrzut ekranu)
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GRUPA II
Zapoznaj się z definicją realizmu i wskaż jego cechy w kadrach z filmu Andrzeja Wajdy.
REALIZM
Odtwarzanie w utworze literackim, w dziele sztuki istotnych zjawisk rzeczywistości w sposób
zgodny z obserwacją i osiągniętym stopniem poznania (…) (Witold Doroszewski, https://sjp.
pwn.pl/doroszewski/realistyczny;5489041.html) wierne, zgodne z obserwacją odtwarzanie
rzeczywistości w utworze literackim, w dziele sztuki; też: kierunek w literaturze i w sztuce
posługujący się takim opisem. (PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/realizm.html)

Kadr z filmu „Ziemia obiecana” (zrzut ekranu)

Kadr z filmu „Ziemia obiecana” (zrzut ekranu)

Kadr z filmu „Ziemia obiecana” (zrzut ekranu)
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GRUPA III
Zapoznaj się z definicją naturalizmu i wskaż jego cechy w kadrach z filmu Andrzeja Wajdy.
NATURALIZM
Kierunek artystyczny, szkoła, okres w literaturze albo charakterystyczna dla nich forma
artystyczna, stosunek świata przedstawionego w dziele do rzeczywistości obiektywnej. Ujęcie
rzeczywistości w naturalizmie polega na fotograficznej wierności szczegółów, na odtwarzaniu
raczej zjawisk przypadkowych niż typowych, często drastycznych, na motywacji opartej
na prawach przyrodniczych (walka o byt, dziedziczność, itp.), a nie na prawidłowościach
rozwoju społecznego
(Stanisław Sierotwiński, Słownik terminów literackich, Kraków 1960, s.72)

Kadr z filmu „Ziemia obiecana” (zrzut ekranu)

Kadr z filmu „Ziemia obiecana” (zrzut ekranu)

Kadr z filmu „Ziemia obiecana” (zrzut ekranu)
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GRUPA IV
Zapoznaj się z definicją symbolizmu i wskaż jego cechy w kadrach z filmu Andrzeja Wajdy.
SYMBOLIZM
Kierunek w literaturze i sztukach plastycznych, występujący w ostatnim dwudziestoleciu XIX
i pocz. XX w., odwołujący się do świata przeżyć wewnętrznych, pragnący oddać duchową
i zmysłową dwoistość zjawisk w sposób subiektywny, intuicyjny, służący wyrażaniu idei;
tendencja istniejąca w sztuce różnych epok, dążąca do przekazania głębszych ukrytych
znaczeń dzieła poprzez sugerowanie nastrojów, doznań i treści, wykraczających poza
bezpośrednie odtwarzanie rzeczywistości; często wyrażana symbolem lub alegorią.
(Słownik terminologiczny sztuk pięknych, praca zbiorowa, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielska-Łach,
A. Manteuffel-Szarota, Warszawa 2003, s. 396)

Kadr z filmu „Ziemia obiecana” (zrzut ekranu)

Kadr z filmu „Ziemia obiecana” (zrzut ekranu)

Kadr z filmu „Ziemia obiecana” (zrzut ekranu)
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GRUPA V
Zapoznaj się z definicją secesji i wskaż jej cechy w kadrach z filmu Andrzeja Wajdy.
SECESJA
Kierunek w sztuce ostatniego dziesięciolecia XIX i pierwszej dekady XX w. (…). Głównym
środkiem wyrazu były: giętka, długa, ruchliwa linia, płaska plama, subtelna, jasna kolorystyka,
barwy przechodzące jedna w drugą, efekty połysku. Głoszony przez secesję zwrot do świata
natury przejawił się w wyborze motywów, odznaczających się ww. cechami: żywiołów ognia
i wody, strzelistych lub wijących się roślin (trzciny, lilie, powoje), kwiatów o symbolicznej
wymowie (mlecz, oset, róża) bądź przejętych ze sztuki japońskiej (irysy, chryzantemy,
nenufary); ze świata zwierząt wybierano: pawie, łabędzie, węże, ważki i motyle. Często
przedstawiano także stwory fantastyczno-baśniowe (chimery, fauny, nimfy, smoki) oraz
smukłe postacie kobiet o długich, rozwianych włosach.
(Słownik terminologiczny sztuk pięknych, praca zbiorowa, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielska-Łach,
A. Manteuffel-Szarota, Warszawa 2003, s. 375)

Kadr z filmu „Ziemia obiecana” (zrzut ekranu)

Kadr z filmu „Ziemia obiecana” (zrzut ekranu)

Kadr z filmu „Ziemia obiecana” (zrzut ekranu)
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Wysłuchaj fragmentu wykładu dr Iwony Kurz, który odbył się w ramach Akademii Polskiego
Filmu w Warszawie, w 2010 roku: https://www.youtube.com/watch?v=gui-VfgY3rE
i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie przeczytaj załączony tu fragmentu artykułu
Grażyny Różańskiej „Obraz miasta w Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta”
i odpowiedz na pytania pod tekstem.

Przebieg lekcji:
Zadania do wykładu dr Iwony Kurz dotyczące adaptacji filmowej „Ziemi obiecanej”
1. Co wyznacza rytm życia mieszkańców Łodzi?
2. W jaki sposób dr Iwona Kurz uzasadnia zastosowany kontrast w przedstawianiu
Łodzi przez twórców filmu?
3. W jaki sposób zaprezentowany w filmie obraz XIX - wiecznego miasta wpływa
na człowieka?
Grażyna Różańska „Obraz miasta w Ziemi obiecanej”
Władysława Stanisława Reymonta (fragmenty)
Władysław Reymont proces funkcjonowania organizmu miejskiego ukazał na przykładzie
Łodzi, miasta stanowiącego zlepek przeciwieństw klasowych, w którym odzwierciedlały się
rożne tendencje i postawy. Było to swoiste miejsce niczyje, które można było zagospodarować
od nowa, gdzie można było zdobyć fortunę lub stracić wszystko (…).
Miasto i fabryka jako organizmy żywe wydają różne głosy: piszczą, wyją, oddychają i pulsują,
a także warczą, huczą, trzęsą się, intensywnie patrzą „wytrzeszczonymi ślepiami”.
Ruch ma tu również pozytywne znaczenie; to życie, powodzenie w interesach, nowe fabryki,
handel i praca dla wielu nowych robotników, którzy stanowią również nieodłączny element
tego organizmu (…).
Ruch jest najbardziej widocznym przejawem życia miasta. Odbywa się on trójfazowo:
o świcie, gdy ludzie sennie podążają do fabryk; w południe, kiedy idą na przerwę; wieczorem,
gdy zmęczeni wracają do swych nor - domów.
Miasto pokryte ogromnym chropowatym cielskiem to istota groźna, zła, jednoznacznie
negatywnie oceniana. Dla Reymonta jest to twór sztuczny i nienaturalny, stąd też
w pejzażu miejskim dominują barwy ciemne; kolory szary i czarny, a typowe rekwizyty
opisujące tę przestrzeń to: błoto, śmietnisko i ciągle padający deszcz. Błoto jest słowemkluczem, pojawiającym się w opisach przestrzeni miejskich, podkreślających ich odrażającą
brzydotę. (…)
Reymont wskazuje również na upodobnienia między człowiekiem a maszyną. Widać
to wyraźnie w opisie sytuacji, gdy Borowiecki wraca pociągiem do Łodzi po otrzymaniu
wiadomości o podpaleniu fabryki. (…)
Pisarz niejednokrotnie wskazywał na podobieństwo człowieka i maszyny, zwracając uwagę
na rosnącą przewagę tej drugiej i zagrożenie, jakie ta przewaga niesie. (…)
Fabryka - utożsamiana ze złym bogiem Molochem - panuje niepodzielnie nad człowiekiem.
Jej prawa są prawami całego miasta. Wszystko jest jej podporządkowane. Ona daje pracę,
pieniądze, a niektórym bogactwo a w zamian domaga się czci i danin. Ludzie nie buntują
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się przeciw jej władzy. Nie chcą czy nie mogą? A może, jak sugeruje narrator, brak im silnej
woli, aby móc się spod tego jarzma uwolnić? Pisarz, opisując stosunki międzyludzkie w tym
molochu, podkreślał panujące tam zasady darwinizmu społecznego. (…)
Życie w mieście to ciągła walka o przetrwanie, to dżungla, przez którą nie sposób
się przedrzeć. Jeżeli komuś uda się przejść przez nią cało, a nawet osiągnie sukces,
to inni zostaną przez to zrujnowani. (…)
Dla większości bohaterów miasto jest przestrzenią obcą, na którą zostali skazani
przez chęć lepszego życia, zmamieni jego pozornym blaskiem. Okazało się, że miasto
to obszar fałszywego życia, miejsce samotności, degradacji materialnej i duchowej, obszar
cierpienia i życia bez sensu. (…)
Większość mieszkańców Łodzi nie buntuje się przeciw takiej sytuacji, uważając ją za
naturalną. Ten moloch wyzwala w ludziach najgorsze instynkty. Liczy się tylko ten, kto
jest sprytniejszy i bardziej przebiegły. Nie jest ważne, jakie metody stosuje, by dojść do
upragnionego celu - fortuny. (…)
Człowiek w mieście jest wyobcowany, wyjęty z właściwego środowiska, którym jest
natura, a zatem wieś. Reymont bardzo wyraźnie ukazuje kontrast między miastem
i naturą. Przyroda nie może rozwijać się w przestrzeni wielkomiejskiego śmietnika, jest
chora, porażona śmiercią (…).
W miejskiej przestrzeni Ziemi obiecanej wyeksponowany jest również motyw śmierci.
Obok zachwytu nad potęgą i siłą miasta, w utworze obecna jest niepokojąca aura śmierci.
Nie chodzi tu o śmierć pojedynczych osób, Reymont miasto porównuje do trupa (…).
W kategoriach naturalistycznego turpizmu ujęte są nie tylko łódzkie ulice czy domy,
ale także parki, które powinny stanowić miejsce azylu i odpoczynku człowieka.
Moloch widziany z zewnątrz nie jest jeszcze tak odpychający jak wówczas, gdy
spojrzymy na niego od strony podwórek, śmietników rozsiewających cuchnącą woń,
a także strychów, komórek, piwnic i wąskich kuchennych schodów. I choć odrażający
widok miasta zostaje złagodzony, gdy oglądamy go z pewnego dystansu, to nie
oznacza, że stało się ono mniej niebezpieczne. W dalszym ciągu budzi ono grozę
i przerażenie.
Miasto staje się bardzo często miejscem samotnych wędrówek bohaterów, którzy
snują się dobrze znanymi im ulicami, aby zapomnieć i odejść od samego siebie
lub po to, by zagłuszyć rozdzierającą rozpacz czy tęsknotę. (…)
U Reymonta niechęć do Łodzi ściera się z zachwytem nad fenomenem tego miasta,
rozwijającego tak prężnie swą potęgę (…).
I choć miasto to jest nieludzkie i okrutne, to jednak imponują pisarzowi łódzkie rekiny
finansjery, takie jak Bucholc czy Szaja Mendelson.
Miasto w powieści Reymonta ma rożne oblicza. Jest to moloch, potwór, ale również miejsce
rzeczywiste, konkretne, usytuowane zgodnie z topografią. (…)
Grażyna Różańska, Obraz miasta w „Ziemi obiecanej” Władysława Stanisława Reymonta, Słupskie Prace Filologiczne.
Seria Filologia Polska 1, 2002, s. 141-147.
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Ćwiczenie
1. Jakie znaczenie autorka tekstu przypisuje w „Ziemi obiecanej” Reymonta ruchowi?
2. W jaki sposób przedstawiona jest w artykule relacja człowiek – maszyna?
3. Wypisz z tekstu określenia mówiące o tym, czym jest miasto dla bohaterów powieści.

Pytania podsumowujące:
1. Które wątki poruszone w wykładzie łączą się z treściami rozwiniętymi w powyższym
artykule?
2. Co oznacza określenie „miasto – moloch”, które pojawia się w wykładzie i w tekście?
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Rozbuduj mapę myśli zawierającą konteksty do filmu „Ziemia obiecana”
w reż. A. Wajdy, umożliwiające pogłębione odczytanie sensu motywu i funkcji miasta.

SPOŁECZNY
ukazujący społeczeństwo,
przemiany i relacje społeczne

HISTORYCZNY
związany z wydarzeniami
i wiedzą historyczną,
do której nawiązuje film
lub ukazaną w filmie

MIASTO
W „ZIEMI OBIECANEJ”
- KONTEKSTY

RELIGIJNY
odnoszący się do wierzeń
ukazanych w filmie

LITERACKI
przykład z literatury wskazujący
na podobieństwa problematyki,
łączący go z filmem
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Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy
Biuro
ul. Szpitalna 5/18
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+48 518 640 875

Facebook: www.facebook.com/CentrumKulturyFilmowej
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