Rola obrazów natury w filmie „Brzezina” (1970)
w reż. Andrzeja Wajdy i opowiadaniu Jarosława
Iwaszkiewicza.
Scenariusz lekcji do wykorzystania na lekcjach języka polskiego w klasach
III liceum ogólnokształcącego i klasach IV technikum.

Opracowała: Anna Równy
Przedmiot: język polski
Czas trwania zajęć: 90 minut
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Cele lekcji:
Uczeń:
- rozumie, czym jest adaptacja utworu literackiego;
- poznaje dokonania twórcze Andrzeja Wajdy;
- wyszukuje, nazywa i utrwala środki wyrazu charakterystyczne dla filmu oraz literatury;
- rozumie swoistość tekstów kultury przynależnych do filmu, sztuk plastycznych
i audiowizualnych.

Metody i formy pracy:
- język fotografii/język obrazów,
- praca z tekstami kultury (malarstwo, film, literatura),
- praca ze słownikiem (elementy samokształcenia),
- praca w parach,
- praca w grupach.

Materiały pomocnicze:
- karty pracy.

Przed lekcją:
Temat należy przeprowadzić po projekcji „Brzeziny” w reż. Andrzeja Wajdy.
Film można obejrzeć na platformie WFDiF.ONLINE pod adresem:
https://wfdif.online/strefa-vod/fabu%C5%82a/brzezina//, po założeniu konta
nauczyciela lub bez konieczności logowania się na TVP VOD: https://vod.tvp.pl/video/
brzezina,brzezina,50185163. Czas trwania: 91 minut.

Przebieg lekcji:
1. Rozpocznij od rozdania Karty pracy nr 1. Poproś uczniów o wybór reprodukcji, które
kojarzą im się z tematami i motywami podjętymi w filmie „Brzezina” i krótkie uzasadnienia.
Tematy/motywy wypiszcie na tablicy. Zapowiedz, że na lekcji skupicie się na roli obrazów natury w filmie i odwołacie do fragmentów opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza
„Brzezina”, którego adaptacji podjął się Andrzej Wajda. Podaj temat lekcji do zapisania
w zeszycie.
2. Podziel uczniów na pięć grup i rozdaj im Kartę pracy nr 2. Uczniowie przez 15 minut
będą pracować z reprodukcjami malarskimi, którymi inspirowali się twórcy filmowej „Brzeziny”, odczytując symbolikę wskazanych elementów. Po upływie wyznaczonego czasu
poproś ochotników z każdej grupy o odczytanie wypracowanych wniosków. Podsumuj
tę część lekcji, uświadamiając uczniów, że zainteresowania malarskie Andrzeja Wajdy
i współpraca przy „Brzezinie” z operatorem Zygmuntem Samosiukiem, zaowocowały filmem głęboko osadzonym w twórczości Jacka Malczewskiego, malarza symbolisty, który
często sięgał w swojej twórczości po elementy natury, nadając im znaczenie symboliczne.
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3. Zapowiedź, że uczniowie będą pracować w parach (tak jak siedzą w ławkach), analizując
fragmenty opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza „Brzezina”. Rozdaj w tym celu Kartę
pracy nr 3. Po upływie 15 minut poproś ochotników o odczytanie wniosków. Zachęć
uczniów do samodzielnego przeczytania opowiadania w całości, zwracając uwagę na
nastrojowość tekstu, mistrzostwo w ukazywaniu stanów emocjonalnych bohaterów oraz
uniwersalność tematu.
4. Podsumuj lekcję, prosząc o odwołanie się do tematu. Zapisz na tablicy hasło:
Rola obrazów przyrody w filmie „Brzezina”. Zadaniem uczniów będzie wypisanie wniosków, które zostały wypracowane w trakcie zajęć.
Propozycje:
- ukazanie piękna natury,
- krajobraz jako tło ludzkiego dramatu,
- wpływ przyrody na stany mentalne i emocjonalne bohaterów,
- brzozowy las jako tło opowieści i towarzysz cierpień Stanisława,
- las jako symbol nostalgii,
- przyroda jako ożywiony świadek śmierci Stanisława (płynie i wibruje).
Dodaj, iż początkowym zamierzeniem Andrzeja Wajdy było zrealizowanie całego filmu
w plenerze. Akcja miała odbywać się tylko w lesie. W trakcie produkcji filmu zrezygnowano
z tego pomysłu. Zdjęcia do „Brzeziny” zrealizowano w Puszczy Kampinoskiej.
5. Przedstaw i krótko objaśnij zadanie domowe. Praca domowa: Wykorzystując wiedzę
z odbytej lekcji, dokonaj analizy poniższej sceny z filmu „Brzezina”: https://www.youtube.
com/watch?v=k6u6yw6NcwA Zwróć uwagę na: sposób kreowania świata przedstawionego: kolory, światło, sposób filmowania bohaterów oraz warstwę audialną. Swoje wnioski
z analizy wpisz w poniższą tabelę.

Co wiem na pewno?

Czego nie jestem pewna/
pewien?

Czego chciałabym/chciałbym
się dowiedzieć?

KARTA PRACY NR 1 KARTA PR
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1. Wybierz reprodukcje, które kojarzą Ci się z tematami i motywami podjętymi
w filmie „Brzezina” i krótko uzasadnij swój wybór.

Gustaw Klimt, Brzozowy las (1902)
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Ferdynand Ruszczyc, Stare jabłonie (1903)

Józef Szermentowski, Droga do wsi (1872)
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Maksymilian Gierymski, Sosny (1868)
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Caspar David Friedrich, Mnich nad morzem (1808-1810)

Gustaw Klimt, Brzozowy las (1902)
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Wojciech Gerson, Cmentarz w górach (1894)
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Grupa I
Wykorzystaj poniższe definicje ze „Słownika symboli” Władysława Kopalińskiego i odczytaj
na obrazie Ferdynanda Ruszczyca „Ruczaj leśny” znaczenie brzozy (patrz: nr 1) i wody
(patrz: nr 2). Informacje w formie słów-kluczy zapisz pod grafikami.

1

2

Ferdynand Ruszczyc, Ruczaj leśny
(pomiędzy 1898 a 1900)

kadr z filmu Brzezina, reż. Andrzej Wajda (1970)

BRZOZA
Brzoza symbolizuje oś świata; życie: śmierć; początek, wiosnę; miłość, zachętę miłosną;
fallusa; małżeństwo, wesele, rodzinę; sentymentalny wdzięk, łagodność; dziewczęcość,
niewinność, czystość, białość: władzę; opiekę; karę, chłostę: płacz, smutek: egzorcyzm;
oczyszczenie: czystość, łaźnię.
Brzoza — początek, rozpoczęcie, kołyska, Nowy Rok. Rózgami brzozowymi wyganiano
duchy Starego Roku nad kolebką Nowego, nowo narodzonego. Leśna brzoza najwcześniej
(jeśli nie liczyć krzewu bzu czarnego) pokrywa się liśćmi. Do 153 r. p.n.e. Nowy Rok rozpoczynał się u Rzymian 1 marca, stąd gałązki brzozowe na uroczystościach wprowadzania
nowych konsulów. W płn. Europie drewnem brzozowym często rozpalano „nowy ogień” na
początku roku.
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Brzoza — władza. Rzymskie fasces, pęki brzozowych rózg liktorskich związanych rzemieniami, były symbolem władzy najwyższych urzędników rz. Z plecionek z łyka brzozowego
sporządzano więzy, pęta i tarcze.
Brzoza — oczyszczenie, egzorcyzm. Rózgom brzozowym przypisywano własności wypędzania duchów, a także ducha nieposłuszeństwa, samowoli, uporu; bito nimi obłąkanych, aby wypędzić z nich demony, gdyż Kościół śrdw. wraz ze św. Grzegorzem Wielkim,
św. Anzelmem, Abelardem, Tomaszem z Akwinu i Wincentym z Beauvais utrzymywał (wbrew
naukom Hipokratesa, Arteusza, Soranusa i Galcna), że obłęd to nie choroba, ale opętanie
przez diabła.
Brzoza — kara. Rózgami brzozowymi bito niewolników, przestępców, poddanych chłopów
i, aż. do XX w., uczniów i dzieci. Przysłowia: Różdżką Duch Święty dziateczki bić radzi,
różdżka bynajmniej zdrowiu nie zawadzi. Daj jej różu, ale brzozowego - zbij ją, wychłostaj
rózgą. Poznasz się z panią Brzozowską — dostaniesz baty. Brzoza to gorzkie drzewo mądrości — rózga uczy rozumu. Rózga brzozowa żeber nie łamie.
Brzoza — opieka nad narodzinami, małżeństwem i zgonem, symbol życia ludzkiego. Z gałęzi
brzozy Rzymianie sporządzali pochodnie weselne, których ogień przynosić miał szczęście
nowożeńcom. Atrybut skand, bogini małżeństwa i rodziny, Friggi (germ. Frei).
Brzoza w folklorze — zachęta miłosna: gdy dziewczyna dawała chłopcu witkę brzozową,
ośmielała go do zalotów.
W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1990, s. 34.

WODA
Woda jest symbolem chaosu, niestałości, zmienności, przeobrażenia, rozpuszczania się;
bezmiaru możliwości; uzdrowienia; źródła życia, odrodzenia ducha i ciała; zmartwychwstania; potęgi, płodności: niebezpieczeństwa, śmierci; oczyszczenia, chrztu; wiedzy i pamięci
utajonych w podświadomości; zwierciadła; prawdy, mądrości; dobra i zła; łaski i cnoty; duszy
ludzkiej; umysłu kosmicznego; zapomnienia; zasady żeńskiej; magii.
Woda pojmowana była jako pramateria, zwłaszcza przez ludy zamieszkałe nad morzem
lub rzeką, np. egipski ocean pierwotny Nun; babiloński pierwotny ocean wody słodkiej,
Apsu, i wody słonej, Tiamat; biblijne wody Chaosu (tohuwabohu), nad którymi unosił się
duch boży (Gen. 1,2). Woda jest tu więc widziana jako podstawa wszechrzeczy; obrazem
tej idei jest też rzeka lub morze opływające albo unoszące dysk ziemi, jak np. grecki Okeanos. Woda jest też materią pierwotną, początkiem przyrody dlatego, że wszystko, co żywe,
żyje wilgocią, a martwe wysycha, że zarodki wszystkiego są mokre, a pokarm — soczysty
(według jońskiego filozofa przyrody z VII—VI w. p.n.e., Talesa z Miletu).Jako woda chaosu
unosząca ziemię, jako morze Lewiatana, materia prima wszelkiego życia, jest ona synonimem nieuporządkowania, przeciwieństwem Kosmosu (porządku), a także przeciwieństwem
uduchowionej pustyni. Woda wyobraża niestałość, chwiejność, a przy tym bezwład, inercję:
przybiera kształt naczynia, do którego się ją wlewa. Jakub mówi do Rubena (Gen. 49,4):
„Jesteś niestały jak woda, nie wyróżnisz się (spośród braci)”. Mówi się. że coś jest (widłami) na wodzie pisane, tj. nie pozostawia śladu. Woda jako masa niezróżnicowana zawiera
nieskończoność możliwości, zarówno możliwość rozwoju jak i uwiądu. (…)
Studnie i źródła są dla wędrownych synów pustyni miejscem radości i wesela, doniosłych
spotkań, rodzącej się miłości, która kończy się małżeństwem. Gościnność Bliskiego Wschodu wymaga poczęstowania świeżą, źródlaną wodą do picia i wodą do umycia znużonych
i zbrudzonych w czasie wędrówki stóp. Biblia jest hymnem na cześć wody. Ozeasz (6,3;
14,6) przyrównuje Boga do deszczu i do rosy. Pieśń Mojżesza (Deut. 32, 2—3) głosi:
„Niech spływa jak deszcz nauka moja, niech skrapla się jak rosa nauka moja, jak deszcz
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na zioła, jak krople na trawę, bo będę wzywał imienia Pańskiego”.Woda w studni, w źródle,
strumieniu, morzu wpływa na losy ludzi mieszkających na lądzie przez wydobywające się
z niej bajeczne i mityczne stwory, dobroczynne i zbawcze albo przynoszące nieszczęścia
i śmierć. Grecki bóg morza, Posejdon wysyła z morza potwora, który miał pożreć Hezjonę,
córkę króla trojańskiego, Laomedona; dwa ogromne węże, aby udusiły Laokoona, kapłana
Apollina w obozie Greków pod Troją; ofiarowuje królowi Krety, Minosowi, pięknego byka,
w którym zakochała się królowa, Pazyfae. Syrenka z bajki Andersena ratuje życie księciu
kosztem własnego życia. W balladzie Mickiewicza Świtezianka zakochuje się w strzelcu,
ale przynosi mu śmierćw odmętach wody.
W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1990, s. 475 - 476.

Element 1 - brzoza

Element 2 - woda
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GRUPA II
Na obrazie Jacka Malczewskiego „Zatruta studnia” rozpoznaj element pejzażu związanego
z Krakowem (patrz: nr 1) i określ jego funkcję. Wykorzystaj podane informacje na temat
symboliki drogi i odczytaj na obrazie jej znaczenie (patrz: nr 2). Element 2. zapisz w formie
słów – kluczy.

1

2

kadr z filmu Brzezina, reż. Andrzej Wajda (1970)

Jacek Malczewski, Zatruta studnia (1905)

DROGA
Droga to częsty motyw w literaturze i sztuce, a jej symbolika jest bardzo bogata. Droga
kojarzy się z wędrówką, przemieszczaniem się, poszukiwaniem czegoś lub kogoś,
z koniecznością zmierzenia się z czymś niebezpiecznym, dalekim, nieznanym. Człowiek
przebywający w drodze zdobywa doświadczenie oraz wiedzę o świecie zewnętrznym
i o sobie. Doświadczenia te wzbogacają jego osobowość, pomagają odnaleźć własną
tożsamość. Wędrówka to także zaspokajanie potrzeb, poszukiwanie przygód oraz próba
dotarcia do prawdy.
Źródło: https://zpe.gov.pl/a/w-drodze-do-prawdy-o-swiecie-i-sobie/Dia3NIOFo
Element 1 – widok związany z Krakowem

Element 2 - droga
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GRUPA III
Wykorzystaj poniższe definicje ze „Słownika symboli” Władysława Kopalińskiego i odczytaj
na obrazie Jacka Malczewskiego „Zatruta studnia V” znaczenie lasu (patrz: nr 1) i ziemi
(patrz: nr 2). Informacje w formie słów – kluczy zapisz pod grafikami.

1
2

kadr z filmu Brzezina, reż. Andrzej Wajda (1970)

Jacek Malczewski, Zatruta studnia V (1906)

LAS
Las symbolizuje Ziemię, Wielką Macierz, płodność, zasadę żeńską; nieświadomość; ciemność; ukrycie, schronienie, ucieczkę od ludzi, pustelnię, skupienie duchowe, medytację,
duszę; nauczyciela; niewinność; królestwo; świętość, świątynię; marzenie senne, czary,
siedzibę istot nadprzyrodzonych, tajemnicę; rozbój, zbójectwo; błąd, błądzenie; polowanie.
Las — ukrycie, miejsce schronienia duszy (Białej Łani) i ducha (Jednorożca), istot nadprzyrodzonych, duchów, demonów, dzikich ludzi, wilkołaków, wróżek, czarodziejek, krasnoludków
itd. Idź na bory, na lasy! — dawna formuła wypędzania diabłów, demonów, uroków.
Las — pierwszy dom człowieka, podobnie jak jaskinia.
Las — kryjówka i schronienie banitów, ludzi wyjętych spod prawa (np. Robin Hood w Lesie
Sherwoodzkim, Eustachy Mnich w Lesie Boulonnais), pustelników (jak św. Hubert i św.
Tybald z Provins w Lesie Ardeńskim), kochanków (indyjski Rama i Sita w puszczy, Tristan
i Izolda w Lesie Moreńskim), błędnych rycerzy (Parsifal w Gaste foret), powstańców, partyzantów. „Nawet bogowie mieszkali w lasach (...), lasy podobają się nam nade wszystko”
(Bukoliki, ekloga 2, 60 Wergiliusza).
Las — ucieczka od ludzi. „Tymon w las się chowa; w najdzikszych zwierzach,do których
ucieka, więcej litości znajdzie niż u człeka” (Tymon Ateńczyk 4, l Szekspira, tł. L. Uiricha).
„Precz, precz, od miast i ludzi, do dzikich borów i wydm, do cichych puszcz, gdzie dusza
może nie tłumić swej muzyki” (Las sosnowy. Zaproszenie P. B. Shelleya).
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Las — schronienie. „Nie sąż te lasy bezpieczniejsze niż zawistny dwór? (Jak wam się podoba 2, l Szekspira).
Las — medytacja. „Przebywać milcząc wśród zdrowotnych lasów i medytować o sprawach
godnych mądrego i dobrego człeka” (Listy 1.4.4 Horacego).
Las, puszcza (podobnie jak pustynia) — skupienie duchowe, wejście w siebie. Miejsce
pobytu pustelników, anachoretów, eremitów, ascetów (wczesnych chrześcijan, hinduistów,
buddystów).
Święty gaj — miejsce kultów; sanktuarium, azyl, schronienie ściganych przez prawo. „(Semnonowie) gromadzą się w lesie uświęconym wróżbami ich przodków i odwieczną grozą
religii” (Germania 39 Tacyta, tł. S. Hammera).
Las — świątynia. „Las-kościół organem zaszumiał przez liść” (Sielanka 5 Andrzeja
Niemojewskiego).
Las jako tajemnica, ostęp, matecznik, miejsce zasłonięte, występuje w wielu religiach,
legendach, bajkach, w poezji i pieśni, np. Las Dodony u Greków; miejsce czarów Merlina:
Las Broceliande.
Las — ciemność. Ciemny las (wł. selva oscwa) — mrok grzechu, w którym człowiek gubi
prostą drogę (wł. diritta via) cnoty. „W życia wędrówce, na połowie czasu, straciwszy z oczu
szlak niemylnej drogi, w głębi ciemnego znalazłem się lasu” (Boska Komedia, Piekło 1,
1—3 Dantego, tł. E. Porębowicza).
Las — miejsce czarów, zaczarowane. „Wejdź do tych zaczarowanych lasów, ty, który się
odważysz” (The Woods of Westermain l—2 George’a Mereditha).
Źródło: https://zpe.gov.pl/a/w-drodze-do-prawdy-o-swiecie-i-sobie/Dia3NIOFo

ZIEMIA
Ziemia symbolizuje zasadę bierną, Wielką Macierz, genitalia żeńskie, dawcę życia, płodność, orkę, siew. żniwa, skarbnicę życia i bogactw, odrodzenie; nieruchomość, gęstość,
kondensację, przeciwieństwo nieba, świętości, duchowości; ciemność, świat podziemny,
śmierć, grób, nieśmiertelność, wieczność; wolę i potęgę boską, chwałę Pana, podnóżek
Boga, gniew bóstwa, świętość; cykliczność istnienia; uczuciowość; mądrość; zmysł praktyczny, materializm; świadka, gwaranta.
Ziemia dyskiem wspierającym się na słupach. Mówi Pan do Hioba: „Na czym osadzone
są filary ziemi, kto założył jej kamień węgielny?” (Hiob 38,6).
Ziemia podnóżkiem Boga. „To mówi Pan: (...) ziemia podnóżkiem nóg moich” (Izajasz 66,1).
Ziemia — wieczność, nieśmiertelność. „Pokolenie przemija i pokolenie nadchodzi, a ziemia
na wieki stoi” (Ektezjastes 1,4).
Ziemia — cykliczność: narodziny, rozkwit, dojrzałość i więdnięcie.
Ziemia — świętość. Przysłowia: Nie wart, aby go święta ziemia nosiła. Czarny jak święta
ziemia.
W mitach o genealogii człowieka jego ciało i kości stworzone zostają z ziemi i gliny, z prochu
ziemi, z kamieni (uważanych przez mit. gr. za kości Matki Ziemi). „Utworzył tedy Pan Bóg
człowieka z mułu ziemi” (Gen. 2,7).
Ziemia — schronienie, ukrycie, azyl. Schować się pod ziemię — b. dobrze. Chcieć
zapaść się pod ziemię (np. ze wstydu) — chcieć zniknąć, stać się nieobecnym.
Pod ziemią — w konspiracji, w ukryciu. Podziemie — tajna organizacja.
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Ziemia — grób człowieka. „Wszystko, co jest z ziemi, do ziemi się wróci, a wszystkie
wody powrócą do morza” (Eklezjastyk 40,11). ,,Ziemia zabiera wszystko, co zrodziła”, łac.
capit omnia tellus quae genuit (Pharsalia 7,818 Lukana). Pójść do ziemi — umrzeć. Niech
ci ziemia lekką będzie!, tac. sit tibi terra levis! (często na rz. nagrobkach w formie inicjałów
STTL). Gryźć ziemię — nie żyć. Oddać kogoś ziemi — pochować go. Droga wszystkiej ziemi
— śmierć (Jozue 23,14). ,,Grobem sławnych mężów jest cała ziemia” (Wojna peloponeska
2,43 Tukidydesa, tł. K. Kumanieckiego).
W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1990, s. 494.

Element 1 – las

Element 2 - ziemia
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GRUPA IV
Wykorzystaj poniższe definicje ze „Słownika symboli” Władysława Kopalińskiego i odczytaj na obrazie Jacka Malczewskiego „Proroctwo Ezechiela” znaczenie sosny (patrz: nr 1)
i kwiatu (patrz: nr 2). Informacje w formie słów – kluczy zapisz pod grafikami.

1

2

Jacek Malczewski, Proroctwo Ezechiela
– prawa strona tryptyku (1918-1819)

kadr z filmu Brzezina, reż. Andrzej Wajda (1970)

SOSNA (Świerk)
Sosna symbolizuje długowieczność, wytrzymałość, śmiałość, zwycięstwo; zdrowie, męskość,
seks, płodność; wierność; samotność, żal, smutek; siostrę; harfę; pacierz. Raj, nieśmiertelność; filozofię, mądrość; karę, współczucie; ogień. Słońce; żeglugę; por. Pinia, Jodła.
Sosna — nieśmiertelność. Zmarłym wrzucano do grobu gałązki sosny, aby wzmocnić odlatującą duszę, a zwłoki uchronić od zepsucia.
Sosna — ogień. Słońce; płodność. W Egipcie poświęcona była Ozyrysowi, bogu wegetacji
i wody. W kulcie Mitry związana ze Słońcem. U Greków poświęcona Afrodycie, Artemidzie,
Panu; zob. Pinia (piniole — afrodyzjak). Palące się drewno sosnowe wydaje miłą woń, ale
sypie iskry.
Sosna — atrybut Attisa czczonego we Frygii, Azji Mniejszej, a potem w całym imperium
rzymskim mitycznego małżonka Wielkiej Matki Bogów (klasycznej Kybele), który pozbawił
się męskości pod sosną, gdy zakochana w nim hermafrodytyczna Adgistis pomieszała mu
zmysły; wg innych wersji mitu został zmieniony w sosnę; zob. też Pinia.
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Sosna — żegluga. Drzewo, jako budulec okrętów, zwł. stępek, poświęcone Posejdonowi
(podobnie jak modrzew i jodła). ,,I te, co długo stały na wyniosłej górze sosny, płynąc po
morzach wyzywają burze” (Metamorfozy l, 134 Owidiusza, tł. B. Kicińskiego). „Tutaj sterujcie, wy, skrzydlate sosny” (Inner Tempie Masque. Song of the Sirens Williama Browne’a).
Sosna — zwycięstwo. Wieniec z. gałązek sosnowych był nagrodą dla zwycięzców na igrzyskach istmijskich.
Sosna — słodki szept, poważny szmer, pacierz, żałoba, wzdychanie, ojczyste głosy, myśli
polskie. „Jest coś słodkiego w szepcie sosny” (Idylle l, l, l, Teokryta). ,,I od sosen na wsze
strony, jak pacierza szept stłumiony, szmer poważny, smętny płynie” (Sroczka 3. 26—8
Adama Pługa). ..Nasz ubogi naród (...) ojczyste głosy słyszy nawet w sosen szumie (...)
i z szumu sosny kmiotek pieśń układa polną, w której jakby w jeziorze (...) myśli polskie
(...) płyną” (Na wstęp do... „Ochrony” 47-54 Teofila Lenartowicza). ,,Szumiące sosny nad
grobami” (Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu 27, 161 Słowackiego). „Sosny na wzgórzach
wzdychały” (Sosny na wzgórzach... Roberta Bridgesa).
Sosna niekiedy — drzewo Raju.
W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1990, s. 395.

KWIAT
Kwiat symbolizuje centrum mistyczne, tajemnicę; logikę; symetrię; gwiazdę (na Ziemi);
wagę; nadzieję; niewinność, cnotę, czystość, dziewictwo; wdzięk, wiosnę; słodycz; vulvę;
dojrzewanie; bierność, słabość; namiętność, pokusę, posłanie miłosne, miłość (kobiety);
małżeństwo, wesele, harmonię, rozkosze ziemskie; narodziny, tworzenie, odrodzenie;
łagodność, dobroć, subtelność, szlachetność; piękno, wesołość; szczęście; duszę; poezję;
sprawiedliwość, dobroczynność, miłosierdzie; bezpieczeństwo; porozumienie; gratulacje,
uroczystość, hołd; błogosławieństwo; gościnność; zwycięstwo, uwieńczenie dzieła; wybór;
powonienie; przemijanie, oszustwo, zło, Szatana, śmierć.
Kwiat — przemijanie. „Uschła trawa i opadł kwiat, bo duch Pański wionął nań” (Izajasz
40,6). „Ah! na tym świecie Śmierć wszystko zmiecie, robak się lęgnie i w bujnym kwiecie”
(Maria 2, 733—4 Antoniego Malczewskiego).
Kwiat w alegorycznych martwych naturach, zwł. z kroplami rosy na liściach i płatkach
- przemijanie życia ludzkiego.
Kwiat — kobieta, uroda kobieca, miłość kobiety, vulva, zasada pasywna, bierne poddanie
się; panna, dziewica, dziewictwo (przest. panieński kwiatek); defloracja dosł. odkwiecenie;
pozbawienie dziewictwa od łac. flos dpn. floris ‚kwiat’); również jako przeciwieństwo owocu-mężczyzny. „(Oblubienica:) Jam kwiat polny i lilia padolna” (Pieśń nad pieśniami 2,1).
Kielich kwiatu pojmowany jako zbiornik aktywności nieba: deszczu i rosy (por. Rosa).
Kwiat — błogosławieństwo. Wg tradycji ind., gdy Budda przemawiał, kwiaty spadały z nieba.
Kwiaty szczęścia (w Japonii) — wiśnia, złocień, klon, narcyz, piwonia, mak, wistaria,
kosaciec.
Kwiaty w staroż. Grecji i Rzymie — uroczystość, ozdoba, wesołość, radość życia.
Grecy i Rzymianie nosili na głowach wieńce z kwiatów w czasie świąt, uroczystości, uczt,
sypali kwiaty swoim zmarłym w czasie pogrzebu i na grób prawdop. Jako emblemat przezwyciężania smutnych myśli. Ozdoba świątyń, ołtarzy, posągów bogów i herosów, kapłanów,
zwierząt ofiarnych, ofiara bogom (zwykle jako wieńce i girlandy).
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Czerwony kwiat — miłość, namiętność; krew, życie; szczęście.
Biały kwiat — niewinność, dziewictwo, czystość; mleko; miłość płciowa; bohaterstwo,
odwaga; śmierć; atrybut Wielkiej Bogini, Hery, Artemidy, Flory, Aurory, Demeter, Persefony
(świat podziemny, świat korzeni roślin); skandynawskiej Frei; Matki Boskiej.
W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1990, s. 184.

Element 1 – sosna

Element 2 - kwiat
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GRUPA V
Wykorzystaj poniższe definicje ze „Słownika symboli” Władysława Kopalińskiego i odczytaj na obrazie Jacka Malczewskiego „Autoportret z Thanatosem” znaczenia chmur (patrz:
nr 1) i drzew (patrz: nr 2). Informacje w formie słów – kluczy zapisz pod grafikami.

1

2

Jacek Malczewski, Autoportret z Thanatosem (1919)

kadr z filmu Brzezina, reż. Andrzej Wajda (1970)

CHMURA (Obłok)
Chmura symbolizuje Opatrzność, epifanię, świętość; tajemnicę; niebo; deszcz; prawdę;
piękno; mądrość: niewiedzę, nieświadomość, ułudę; przemijanie; łagodność, łaskawość;
posępność, zmartwienie; niełaskę, gniew; zdradę; groźbę; wojnę, armię; marsz; postój;
stado, tłumy. „Obłok ciemny i oświetlający noc”, postawiony przez anioła, ciemny od strony Egipcjan, jasny od strony Izraelitów, tarcza obronna przed pościgiem wojsk egipskich
(Ex. 14, 19—20).
Obłok (słup obłoku) przewodnikiem w marszu i na postoju (Ex. 40,34—6).
Obłok — chwała Pańska. „Wielmożnością jego obłoki przebiegają” (Ex. 40, 32—3, Deut.
33, 26).
Obłok — miejsce epifanii i apoteozy. Mówi Pan do Mojżesza: „W obłoku ukazywać
się będę nad wyrocznicą” (Lev. 16.2). Mówi Salomon: „Pan rzekł, że miał mieszkać we
mgle” (3. Ks. Król. S, 12). „Czynisz obłoki wozem Twoim” (Psalm 103 3), stąd emblemat
Opatrzności, łaskawości, mądrości, świętości, obrony przed palącymi promieniami Słońca.
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Dzień obłoku” (Ezechiel 30. 3) „Dzień obłoku i chmury” (34. 12) — dzień Pański,
dzień sądu.
Obłok — fundament stolicy mądrości. „Ja (mądrość) mieszkałam na wysokości,
a stolica moja na słupie obłoku” (Eklezja-styk 24, 7).
Chmura deszczowa — piękno, mądrość, owocowanie. „Bóg więzi wody w obłokach
swoich, aby razem nie spadły na dół” (Hiob 26, 8).
„Obłok i wiatr bez deszczu — mąż wychwalający się darem, którego nie dał” (Ks. Przypowieści 25, 14).
Obłok— łaska królewska. „Łaska króla jest jak obłok z deszczem wiosennym”
(Ks. Przypowieści 16, 15).
Chmura, obłok — przemijanie. „Jak niszczeje obłok i przemija, tak ten, który zstąpi
do otchłani, nie wyjdzie” (Hiob 7,9). „I cóż, że przemija? Od tego chwila, by minęła (...)
jak chmur znikome arcydzieła” (Chwila 1—4 Leopolda Staffa).
Chmury — „górne wody” Posejdona związane z płodnością i urodzajem, przynoszące
zbawczy deszcz.
Chmury — wojna. „Okrutna chmura wojny” (Ody istmijskie 7, 27 Pindara).
Chmura — tłum, mnóstwo. „I my, mając wokół siebie tak wielką chmurę świadków (...)
biegnijmy” (List do Żydów 12, l).
Chmury, podobnie jak mgła, są emblematem rzeczy nieokreślonych, stapiania się powietrza
i wody, zaciemnionych, zamazanych kształtów i zarysów, zmiennych zjawisk i pozorów
osłaniających niezmienność prawd wyższych, wspomnieniem Chaosu poprzedzającego
istnienie Ziemi.
W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1990, s. 43 - 44.

DRZEWO
Drzewo jest symbolem wzrostu, drabiny do nieba, osi świata, kolumny niebiańskiej, życia
kosmicznego; stworzenia; boskiej gwarancji odnowy, prawa lub ducha boskiego, jedności organicznej; sprawiedliwości; wielkości, królewskości; piękna, poezji; wiedzy; kary, szubienicy,
krzyża; schronienia, azylu; odkupienia; miłości, ofiary; wróżby; stałości; nadziei; szlachetności; pokoju; bogactwa; energii, radości; mądrości; czci; człowieka; życia psychicznego; zdrowia; fallusa, płodności, genealogii rodu, długowieczności, odrodzenia, odmłodzenia; życia
i śmierci, zwycięstwa życia nad śmiercią, zmartwychwstania, nieśmiertelności; wśród roślin
odpowiednik lwa między zwierzętami; siedziba elfów, duchów, chochlików, krasnoludków.
Jako najpotężniejsza roślina symbolizuje w wielu kultach istoty boskie albo miejsce przebywania bogów i dlatego bywa przedmiotem czci, zwłaszcza jako połączenie podziemnych
sił chtonicznych (przez korzenie) i niebiańskich sfer kosmicznych (korona) z życiem na
ziemi (pień); rozumiane często jako wyobrażenie osi świata, na której się on wspiera, jak
np. w mitologii skandynawskiej drzewo Wszechświata Igdrasil (Yggdrasilt, Mimameidr),
wiecznie zielony olbrzymi jesion podtrzymujący Wszechświat. Drzewa Wszechświata mają
często w gałęziach mityczne zwierzęta, dusze zmarłych lub nie narodzonych, niekiedy
w postaci ptaków, lub gwiazdy. Księżyc i Stonce; w Indiach i Chinach 12 ptaków słonecznych
zamieszkuje koronę Drzewa Świata.
Drzewo — idea wiecznego odradzania się: gdy zrzuca liście — umiera (częściowo), aby przeżyć jako całość, a gdy je zatrzymuje — wyobraża wiecznego ducha
i nieśmiertelność. „Drzewo może mieć nadzieję: choć jest ścięte, znowu się odradza,
a jego pędy rosną dalej” (Hiob 14,7).
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Drzewo — żywotność; czerpie ze wszystkich czterech „elementów”: korzenie w ziemi
i wodzie, korona w promieniach słońca i w powietrzu; drzewa wrastają z czasem coraz
głębiej w ziemię i wyrastają coraz wyżej ku niebu.
Drzewo — płodność; sam Jahwe porównuje się pod względem siły i płodności do drzewa:
„Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie twój owoc” (Ozeasz 14,8). Płodność
jako miara wartości drzewa: „Z owocu poznaje się drzewo” (Ew. wg Mat. 12,33). W wielu
okolicach Indii narzeczona przed wyjściem za mąż „poślubia” drzewo owocowe, aby jej
udzieliło swej płodności. Zabiegiem magicznym mającym pobudzić żywotne siły natury
był ludowy obyczaj tańców wokół drzewa majowego, drzewa wiosny (najczęściej brzozy)
obwieszonego wstęgami, kiełbaskami i ciastkami, zwykle pierwszego dnia maja. W Polsce
gaik, maj, maik, nowe łatko, turzyce, ludowy obchód witania wiosny, kiedy dziewczęta obnosiły po wsiach drzewko przystrojone we wstążki, kwiaty, świecidełka i dzwonki, czasem
z przywiązaną do wierzchołka laleczką — „królową wiosny” albo zieloną gałąź — dawny
zwyczaj słowiański związany z obchodem topienia Marzanny.

Element 1 – chmury

Element 2 - drzewa
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Przeczytaj poniższe fragmenty opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza „Brzezina”
i wykonaj polecenia pod tekstami.
Fragment rozdziału VI (o Stasiu)

Trzy następne dni, przez które deszcz lał bez najmniejszego przestanku, były najszczęśliwszymi dniami w życiu Stasia. Harmonia świata, która mu się odkryła tego wieczora
- przyprawiała go o uczucie niezwykłej pełni, ponad którą unosił się szept ciepłego i nieustannego deszczu. Wszystko było piękne i jak gdyby skomponowane w obraz czy w utwór
muzyczny. Lipa, opierająca się mokrymi liśćmi o dach i prawie o okno jego pokoju, miała
kształt doskonale zrobionej powieści, dzielącej się przemyślnie na konary i uwieńczonej
zielenią. Gdy poczynał się budzić z rana, do uśpionej jeszcze świadomości przedzierały
się dźwięki kropel, miarowo kapiących z dachu, i turkot wody, ściekającej rynną do podstawionej beczki. Mieszając się ze snem, muzyka ta przypominała dźwięki orkiestry, jakie
czasem przygrywają nam w nocy.
Wyobrażał sobie, że jest w olbrzymiej sali, gdzie jest mnóstwo ludzi, i że wszyscy oni
słuchają szemrania instrumentów. Potem powoli, nie otwierając powiek, spostrzegał
zieloną jasność, idącą od okien, potem przenikał go dreszcz z głębokiej rozkoszy istnienia. I tak zaczynał się dzień, zmierzający do końca zupełnie bez zdarzeń, ale przepełniony wewnętrznym światłem. W blasku tego światła nawet ponury Bolesław wydawał się istotą pełną radości. Ku wieczorowi było najlepiej; Staś czuł podniecenie
gorączki, osłabienie mijało i tętno żywiej uderzało w skroniach. Owijał nogi pledem
i wyciągał się na werandzie, gdzie wiała wilgoć deszczu i gdzie tylko trzeba było rękę wyciągnąć, aby mieć pełną dłoń mokrych lipowych liści, szerokich i bardzo przyjemnych w dotknięciu. Odsuwały się wtedy wszystkie, jak to sobie nazywał Staś, „europejskie” obrazy i było tak,
jak gdyby nigdy nie wyjeżdżał z Polski i od dzieciństwa siedział tutaj, patrząc na sosny, na lipy,
na brzozy. Wieczór po chmurnym niebie przechodził gwałtownie. Noc zagęszczała się razem
z deszczem. Nic już nie widząc, tym bardziej mógł odczuwać szelesty. Drżały one różnorodnymi tembrami wciąż wokoło niego, przysuwając się bliżej, aż brały całkowicie go w swoje
posiadanie: zasypiał. Do kolacji przychodził zziębnięty wypijał kieliszek wódki. Bolesław
siedział przy lampie naftowej sztywny, smutny, milczący i niedostępny. Nie zwracał uwagi
na jego stan, Staś, który milczał dzień cały, rozpoczynał opowiadać o wszystkim: o Davos,
o kawiarniach, o sanatoriach, o pannach, których tam było tak bardzo dużo, o muzyce,
o szmerach orkiestr symfonicznych, które podobne były do szeptu deszczu tu na leśniczówce. W ciągu tych trzech dni Malinę widział tylko dwa razy: przychodziła do Katarzyny
w jakichś sprawach i przebiegała przed werandą, wysoko zadzierając spódnicę i pokazując
bardzo białe gołe łydki. Krzykliwym głosem pozdrawiała Stasia i, nie oglądając się, ginęła za
rogiem domu. Minuty te były czymś niby iskra elektryczna, która przebiegała po wychudzonym jego ciele. Nie oglądał się za nią ani nawet nie spojrzał dłużej, ale czuł tę obecność chwilową wszystkimi nerwami. Drżał bardziej. Ponad wszystkim jednak-ponad deszczem chłodu
i szmerem kropel, górowało jedno uczucie, uczucie odnalezienia. Wszystkie podróże i wszystkie spotkania wydawały mu się tylko przygotowaniem do tych dżdżystych nocy, kiedy spał
z uczuciem w sercu, że ma tam schowaną największą tajemnicę. Wszystko razem stanowiło
radość tak wielką, aż nawet za ciężką do udźwignięcia - przeto trudno mu było podnieść się,
wstać, chodzić z takim uczuciem w sercu.
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Stawał w oknach swojego pokoju i patrzył na pokrywę szarych nitek, za jaką skrył się świat,
patrzał na monotonne szeregi sosen, jak gdyby po raz pierwszy ujrzał je przed sobą, i nagle
przychodziła mu myśl o tej dziewczynie: - To jest więc życie - powtarzał sobie przez zęby.
I zdanie to, które w gruncie rzeczy nie wyrażało żadnej myśli, w którym tylko wyładowywały
się zebrane w sercu jego uczucia, stało się motywem przewodnim tych dni niezapomnianych. - To jest więc życie - mówił przy każdej sposobności.
Wydawało mu się, że w chwili, kiedy część życia pożegnał, kiedy odszedł od tego wszystkiego, co w jego wyobrażeniu było ,,wielkim życiem”... „prawdziwym życiem”, kiedy zatrzasnął drzwi, aby umrzeć tutaj spokojnie, ono dopiero ukazało swoją prawdziwą twarz. Nie
zastanawiał się nawet, dlaczego uważał to życie za zdobyte czy odsłonięte w tym właśnie
momencie, tylko cieszył się, że zanim odszedł stąd, zaznał tych wszystkich zgromadzonych
w jedno uczuć.
W południe deszcz stawał się gęstszy, cięższy, bardziej przenikliwy i nie można było nawet
podejrzewać, że za tymi obłokami, które tak nisko opadły nad sosny, jest słońce letnie
i niebo niebieskie. Ale Staś nie szukał oczami niebieskiego nieba. Mogło się ono już mu nie
ukazać nigdy, deszcz cieszył go i radował chłód, który przenikał go, gdy tak stał przy oknie
i patrzał na szare welony mgły, wieszające się na czarnych gałęziach, omytych z kurzu
sosen. Więc jednak znalazłem - powtarzał sobie na zmianę. I nie trzeba mu było zadawać
pytania, co znalazł. Była to jakaś treść ukryta i niewyrażalna, jakaś odwrotna strona, podszewka wszystkiego, co widział, drzew, domów, budynków, ludzi. Coś, co było tłem i istotą
zarazem tego, a co napełniało go równą, niezmienną radością. Bał się, iż wszystko się zmieni
przy pierwszym promieniu słońca, i z niepokojem śledził, czy się nie wyjaśnia. Ale deszcz
równy, czasem tylko zmieniając swój rytm, uderzał o gonty dachu i strumyk, spływający
z rynny do beczki, szemrał jednakowo głośno i gwałtownie. Chodził w tym szmerze jak
w atmosferze szczęścia.
Fragment
opowiadania
Jarosława
Iwaszkiewicza
https://polona.pl/item/brzezina,MTMzNjg1NDMz/0/#info:metadata

„Brzezina”

zaczerpnięty

z

biblioteki

cyfrowej

Polona:

Ćwiczenie
1. Wypisz wszystkie nazwy gatunków roślin, które pojawiają się we fragmencie.
2. Wymień zjawiska pogodowe opisywane w przedstawionym fragmencie.
3. Udowodnij, że ukazany opis przyrody łączy się ze stanem emocjonalnym Stasia. Wypisz odpowiednie fragmenty potwierdzające tę tezę.
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Fragmenty rozdziału VII (o Bolesławie)

Pogoda była nie ustalona i pełno chmur na niebie, chłodnawo. Siedział w lesie do wieczora,
pilnując roboty, znacząc drzewa cyframi i starając się nie myśleć o wczorajszym wieczorze.
I rzeczywiście, wydał mu się sennym przywidzeniem. I owszem, myślał dużo o Basi i bardzo
tęsknił do niej. Pamięta, jak kupowała jagody od baby, jak zsypywała z dzbana górę poziomek
na półmisek, pamięta, jak z Olą szła przez las w białej sukni, pamięta, jak odbierała zająca
z rąk Michała, który go jej przyniósł w prezencie. Tak, więc Michał i wtedy już przychodził,
ale to przecie był strzelec, chłop, ktoś, na kogo się zupełnie nie zwraca uwagi, tak jak on
sam na przykład wcale nie zwraca uwagi na narzeczoną Michała.
Nie był histerykiem i zbyt wielki szacunek miał dla Basi, aby móc pomyśleć o niej coś złego,
ale samo połączenie myśli o umarłej z myślą o cielesnym podobaniu się, w ogóle o ciele,
sprawiało mu dojmującą przykrość. Po raz pierwszy przyszło mu do głowy, że Basi mógł
się ktoś poza nim podobać. Że na przykład doskonała budowa Michała mogła uczynić na
niej pewne wrażenie, mogła wywołać myśli, o jakie nigdy nie posądzał żony podczas ich
krótkiego małżeństwa. Że miała sfery życia zmysłowego, które nigdy do niego nie należały.
Nie pojechał do domu na obiad i przerwę obiadową spędził na brzegu polany, patrząc, jak
wiatr rozpędza chmury. Robiło się coraz cieplej i coraz pogodniej i ziemia schła w oczach.
Leżał w rowie, mrużył powieki i odczuwał rozleniwienie, które nie miało do niego dostępu
podczas epoki tępego zajęcia się bieżącymi sprawami. Rozleniwienie to było mu tak dalece
obce, że odczuwał je jakby jakiś żywioł odmienny od jego istoty, wlewający mu się do żył.
Zastrzyk dziwnego mleka, który odmieniał same składniki jego bytu.
Południe już było gorące, świerszcze ćwierkały i pachniały czerwcowe smółki.Kwitły
w rowie różowo. Grzebał palcami bezwiednie w trawie i w kwiatach, czuł, jak miał wilgotnawej ziemi zachodzi mu za paznokcie, i przyszedł mu do głowy werset: proch jesteś
i w proch się obrócisz. Basia obróciła się już w proch.
Ciężko mu było myśleć o tym wszystkim, nieszczęście było silniejsze od niego. A przy tym
jak nieszczęście odczuwał swoje siły, swoje zdrowie, tęgość swoich ramion, krok swój, który
był bardzo pewny siebie i sprężysty nawet wtedy, kiedy łaził z kąta w kąt, nie wiedząc, co
robić z sobą, ze swoim życiem i swoją biedą.
W końcu, leżąc tak w cieple i zapachu, zasnął niezdrowym snem, jakim śpią na ziemi
i w trawie ludzie, całe życie sypiający w łóżku. Gdy zbudził się, robotnicy przystąpili do
pracy bez niego. Posuwali się szeregiem wzdłuż młodego lasu, oskrobując korę niektórych
drzew, młodszy leśniczy z sąsiedniego rewiru szedł i znaczył cyfry czerwonym ołówkiem
i pędzlem umoczonym w smole.
Ptaki śpiewały jak szalone. Liście były pełne i zielone.
Poczucie uspokojenia się w przyrodzie było dla niego pewnego rodzaju ulgą. Przez chwilę jeszcze siedział w rowie i nie zastanawiał się nad tym, czy robota idzie, jak należy.
Nie myślał nawet o swoich niepokojach.
Tylko jedno mu przyszło do głowy, że gdyby był żonaty, to by nie przespał tak w rowie
godzin obiadowych. I że lepiej jest, bo mógł tu pozostać i dopilnować wszystkiego,
jak należy. (…)
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Gdy wyszedł za stajnię, za sosny, jak gdyby po raz pierwszy także zobaczył brzezinę, gdzie leżała żona. W tle późnego wieczora tkwiły te pnie białe, oświetlone resztkami światła, jak perły wprawione w aksamit. Pnie te, białe, gładkie, toczone, przypominały mu tutaj ramiona kobiece, mnóstwo splątanych ramion, wznoszących się w górę
gestami błagania, uniesienia, czasem odgiętych ku dołowi ruchem poddania i rezygnacji. Bukiety ramion w górze łączyły się dłońmi, plątały palcami, niektóre zaś stały pojedyncze i beznadziejne. Wilgotne, parne powietrze napełniało zgęszczeniem interwały
pomiędzy brzozami i wszystko razem czyniło wrażenie jakiejś zmysłowej świątyni.
Ramiona te tworzyły kolumnę połysków. Nigdy mu się ten las nie wydawał taki, ten las
trwożnych szeptów, zimnych powiewów, nocy zimowych, kiedy gwiazdy takie ogromne, dni
jesiennych, kiedy płatki jak złoty deszcz spadały na mogiłę, kiedy wisiały w górze niby żółte,
potargane strumienie. W ten wieczór czerwcowy nie było w brzezinie ani śmierci, ani trwogi,
ale życie, którym dyszał las, stało się potężne i niepokojące do tego stopnia, iż spokojny
oddech Bolesława zamącił się niespodzianie. Powietrze uwięzło mu w gardle i serce się ścisnęło. Stał i patrzał, a lasem przechodzi raz w raz pieszczotliwy dreszcz, ramiona pochylały
się i zmieniały układ, potem wracały, a ciemne coś, w co wpijały się te białe ręce, słodko
szemrało za każdym razem. Jak jeden złoty punkt wbity w te cienie zalśniła nagle pierwsza nuta spóźnionego słowika. Zachłysnęła ona stojącego wciąż nieruchomo, niby grudką
lodu. Grudka ta topniała w gardle, robiła się słodka i słona, przepełniła czymś ciepłym oczy.
Fragmenty opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza „Brzezina” zaczerpnięty z biblioteki cyfrowej Polona: https://polona.pl/item/brzezina,MTMzNjg1NDMz/0/#info:metadata

Ćwiczenie
1. Odwołując się do pierwszego fragmentu, wypisz cytaty, które udowodnią tezę,
iż przyroda wpłynęła na nastrój i stan emocjonalny Bolesława.
2. Korzystając z fragmentu drugiego, dokonaj opisu lasu brzozowego widzianego oczami
Bolesława. Jak sądzisz, jaka przemiana dokonała się w tym momencie akcji
w bohaterze opowiadania? Uzasadnij swoją odpowiedź.
3. Przypomnij pojęcia: animizacja, antropomorfizacja i personifikacja.
Wskaż na ich użycie we fragmencie drugim.
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Gustaw Klimt, Brzozowy las (1902)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Gustav_Klimt_-_Beech_Grove_I_-_Google_Art_Project.jpg
Ferdynand Ruszczyc, Stare jabłonie (1903)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Ferdynand_Ruszczyc_-_
Old_apple_trees_-_MP_394_-_National_Museum_in_Warsaw.jpg
Józef Szermentowski, Droga do wsi (1872)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Droga_do_wsi_
by_J%C3%B3zef_Szermentowski.jpg
Maksymilian Gierymski, Sosny (1868)
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Tetmajer/Images/Zrekowiny.jpg
Caspar David Friedrich, Mnich nad morzem (1808-1810)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Caspar_David_Friedrich_029.jpg
Julian Fałat, Krajobraz zimowy (1907)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Fa%C5%82at_Winter_
landscape_with_a_river.png
Wojciech Gerson, Cmentarz w górach (1894)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Gerson_Cemetery_in_
the_mountains.jpg
Ferdynand Ruszczyc, Ruczaj leśny (pomiędzy 1898 a 1900)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Ferdynand_Ruszczyc_-_Forest_
rivulet_-_MP_454_-_National_Museum_in_Warsaw.jpg
Jacek Malczewski, Zatruta studnia (1905)
https://rogalin.mnp.art.pl/Addons/195e02570e59538dff7d4165a0bd0ca8-1000-500.jpg
Jacek Malczewski, Zatruta studnia V (1906)
https://i.pinimg.com/736x/8d/61/4f/8d614f78e9551ad235d8c957a8b79235.jpg
Jacek Malczewski, Proroctwo Ezechiela – prawa strona tryptyku (1918-1819)
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Malczewski_J/Images/Przepowiednia_Ezechiela_P.jpg
Jacek Malczewski, Autoportret z Thanatosem (1919)
https://api.culture.pl/sites/default/files/styles/1920_auto/public/2018-07/jacek-malczewski-autoportret-thanatosem.jpg?itok=TYafs6hR
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