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Nurt chªopski (wiejski) w literaturze
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Literatura ±redniowieczna

Satyra na leniwych chªopów, Anonim, (II poªowa XV wieku)

4 / 41



Satyra na leniwych chªopów, Anonim, (II poªowa XV wieku)

Chytrze bydl¡ z pany kmiecie,

Wiele sie w jich siercu plecie.

Gdy dzie« panu robi¢ maj¡,

Cz¦stokro¢ odpoczywaj¡.

(...)

Mnima¢ ka»dy czªowiek prawie,

By byª prostak na postawie,

Bo¢ si¦ zda jako prawy woªek,

Ali¢ jest chytry pachoªek.
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Nurt chªopski (wiejski) w literaturze XX wieku

• Nurt chªopski wg Henryka Berezy � 3 pokolenia

1. 1., lata XX wieku: Stanisªaw Pi¦tak, Henryk Worcell, Józef
Morton, Stanisªaw Czernik, Józef Ozga-Michalski etc.

2. 2.: Tadeusz Nowak, Wiesªaw My±liwski, Zygmunt Wójcik,
Marian Pilot

3. 3.: Edward Redli«ski1

1H. Bereza, cyt. za: Anna Marzec, Proza Juliana Kawalca, Warszawa 1983,

s. 6
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Okªadka ksi¡»ki
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Nurt chªopski (wiejski) w literaturze XX wieku

• Wªadysªaw Reymont, Chªopi (1904-09)

• Leon Kruczkowski, Kordian i cham (1932)

• Julian Kawalec, Ziemi przypisany (1962), Ta«cz¡cy jastrz¡b

(1964)

• Wiesªaw My±liwski, Nagi sad (1967), Kamie« na kamieniu

(1984)

• Edward Redli«ski, Konopielka (1973)

• Marian Pilot, Jednoro»ec (1978), Pióropusz (2010)

• Tadeusz Nowak, Diabªy (1971), A jak królem, a jak katem

b¦dziesz (1968)
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Okªadka
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�Ta«cz¡cy jastrz¡b� w oczach krytyków i badaczy

• dydaktyzm

• narrator mentor

• �Ty� epickie, epika apelatywna, epika na ty

• utwór o kosztach awansu spoªecznego

• psychika dorobkiewicza, uniwersalno±¢ sceny delegacji ze wsi2

2Zob. Jacek Kajtoch, Julian Kawalec � dyspozycje do portretu, w:

Pokªosie, red. Konrad Strzelewicz, Kraków 2001, s. 47
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Plakat �lmowy
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�Ta«cz¡cy jastrz¡b� � paralele i nawi¡zania

• William Faulkner, Michel Butor � narrator nie jest

wszechwiedz¡cy, wiedza narratora o bohaterze jest

�podziurawiona�

• paralele: Wasilij Szukszyn, Kalina czerwona3

3Zob. Olga Cybienko, Julian Kawalec w Rosji, w: Pokªosie, red. Konrad

Strzelewicz, Kraków 2001, s. 33
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Jacek Kawalec i krytycy
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Krytycy i badacze na temat �Ta«cz¡cego jastrz¦bia�

• dialektyka pa«sko±ci i chªopsko±ci

• powody odej±cia ze wsi, z �przeludnionej wsi�

• opozycj¡ do chªopsko±ci nie jest pa«sko±¢, ale miejsko±¢

• chªopi si¦ �spó¹nili�, s¡ sami sobie winni

• rozczarowanie do ziomków � znów wina chªopów
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Hipoteza badawcza i metodologia
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Hipoteza badawcza i metodologia

• Hipoteza: Powie±¢ pisana jest z perspektywy pana (hegemona)

• Metodologia
• dystynkcja Bourdieu
• Perspektywa post-kolonialna, post-zale»no±ciowa
• Hybrydyzacja i mimikra (Homy Bhabba): chªop aspiruje do

bycia panem
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Wyniki
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Wioska
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• rzekomy brak kumulacji i przyczyna �spó¹nienia�

�twoi wcze±niejsi nie pomogli ci, bo oni tylko tyle zrobili,

»e dali ci »ycie i nauczyli ci¦ miªo±ci do drobiazgów i to ju»

byªo dla nich du»o� (s. 190)
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Przemiana
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Przemiana

• Jastrz¡b

�Michaª, ten mocny, wysoki chªop o ±niadej, jastrz¦biej,

zachªannej twarzy� (s. 19)
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Przemiana
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Przemiana

• epifania narcyzmu, przemiana w lustrze w hallu

�bªaze«sko-uroczyste przywdziewanie nowej skóry� (s.

96-99)

• prosi, aby »ona spaliªa stare odzienie (s. 97)
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Rewolucja spoªeczna
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Rewolucja spoªeczna � trzcinka

• Trzcinka zach¦ca do rewolucji

�Ten drobny przedmiot, ta trzcinka zako«czona skó-

rzan¡ p¦telk¡ w dalszym ci¡gu prowadziªa my±li i wyobra¹-

ni¦ tych ludzi, którzy weszli do pa«skiego paªacu� (s. 51)
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Rewolucja spoªeczna � pies

• maªy pisesek � pierwsza o�ara rewolucji spoªecznej (conf.

Roert Darnton, Wielka masakra kotów)

�przydusiª mu ªeb butem i pies skrobn¡ª kilka razy no-

gami i zdechª� (s. 49)

• wskutek tego Toporny nie chce opowiada¢ synowi o parcelacji

(s. 182)

26 / 41



Rewolucja spoªeczna � dziedzic

• Upokorzenie dziedzica

�i wypadªo tak, »e dziedzic kl¦kn¡ª przed tym najbied-

niejszym z caªej wsi. (. . . ) kazali temu panu pocaªowa¢

nogi dziada i dziedzic to musiaª zrobi¢� (s. 34)
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Rewolucja spoªeczna � dziedzic

• Dziedzic sam jest o�ar¡

�mówiono o tym psie nieboraku, »e porzuciªa go dzie-

dziczka, gdy uciekaªa przed frontem� (s. 47)
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Rewolucja spoªeczna � morderstwo

• chªop zabija mechanika � antagonizm mi¦dzy wsi¡ a

miastem, a nie mi¦dzy wsi¡ a arystokracj¡

�ten du»y chªop w chwili, gdy zaszumiaª motor, uderzyª

siekier¡ w gªow¦ czªowieka siedz¡cego na siodeªku spycha-

cza i zabiª go� (s. 154)
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Dystynkcja
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Dystynkcja
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Dystynkcja

• kondycja chªopa

�� Byªem zwyczajnym chªopem i mªodo±¢ nie upªy-

waªa mi na je¹dzie konnej. Gdy trzeba byªo, zakopywaªem

zdechªe ±winie, dobijaªem zdychaj¡c¡ kobyª¦ (...)� (s. 140)
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Dystynkcja

• chªopstwo trzeba wyzna¢ jak win¦

�przedstawiasz tej dziewczynie to swoje chªopstwo i

oskar»asz si¦ swoim chªopstwem, a potem pokornie wpatru-

jesz si¦ w twarz tej kobiety i oczekujesz pokornie wyroku�

(s. 83)

• motywacja do bezustannego awansu: aby nie musie¢ ukrywa¢

korzeni (s. 141)
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Dystynkcja

• utracone cechy chªopstwa

�pozbyªe± si¦ tego chªopskiego gapienia si¦ i rozwa»a-

nia, tego powolnego rozwa»ania i znów gapienia si¦, i tego

chªopskiego zdziwienia na widok rzeczy drobnych� (s. 119)
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Dystynkcja

Michaª Toporny i mªody in»ynier
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Dystynkcja

• Mªody in»ynier

1. �eleganckim zachowaniem si¦ i znajomo±ci¡ spraw teatru (. . . )
miaª dost¦p do biblioteki ojca zajmuj¡cymi si¦ naukami
humanistycznymi, a w szczególno±ci literatur¡ francusk¡� (s.
176)

2. dobrze ta«czy (s. 177)
3. zna j¦zyki obce (s. 188)
4. �czªowiek, w którym przetrwaªy zdobycze gromadzone dla

niego przez wiele pokole« bez jego wysiªku i bólu� (s. 185)
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Diagnoza
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Diagnoza

• nauczyciel wie, »e nie tylko Toporny jest winny, »e

�spor¡ cz¦±¢ winy trzeba przerzuci¢ na dawny czas� (s.

158)
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Wnioski i dalsze pytania
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Wnioski i dalsze pytania

1. dialektyka pa«sko±ci i chªopsko±ci � hybrydyzacja i mimikra

Homy Bhabba, chªop aspiruje do bycia panem

2. opozycj¡ do chªopsko±ci nie jest pa«sko±¢, ale miejsko±¢ �

antagonizowanie biedoty

3. chªopi si¦ �spó¹nili�, s¡ sami sobie winni � faªszywa

±wiadomo±¢

40 / 41



Literatura

1. Olga Cybienko, Julian Kawalec w Rosji, w: Pokªosie, red. Konrad

Strzelewicz, Kraków 2001.

2. Jacek Kajtoch, Julian Kawalec � dyspozycje do portretu, w: Pokªosie,

red. Konrad Strzelewicz, Kraków 2001.

3. Anna Marzec, Proza Juliana Kawalca, Warszawa 1983.

4. Wªodzimierz Pawluczuk, Wierszalin, czyli reporta» o ko«cu ±wiata

5. W. I. Thomas, F. Znaniecki, The Polish Peasant in Europe and America.

Monograph of an Immigrant Group, Vol. IV, Disorganization and

Reorganization in Poland, Boston, The Gorham Press, 1920.

41 / 41


	Nurt chłopski (wiejski) w literaturze
	Jacek Kawalec i krytycy
	Hipoteza badawcza i metodologia
	Wyniki
	Wioska
	Przemiana
	Rewolucja społeczna
	Dystynkcja
	Diagnoza

	Wnioski i dalsze pytania

