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Przed sobą masz notatki, które pozwolą Ci się 
przygotować do matury pisemnej i ustnej z tej 

lektury.
 

Pamiętaj! To tylko propozycja, która nie wyczerpuje 
tematu :)

 
Notatki przygotowane prze Się Wie wyróżnia to, że 

dołączam do nich fragmenty tekstu i pojęcia 
kluczowe. Dzięki nim, nie musisz czytać całości 

lektury!
 

Fragmenty pomogą Ci przeanalizować pytania i 
zrozumieć odpowiedzi. Jeśli znasz lekturę, zaznacz 
kilka innych fragmentów, które uważasz za istotne. 
Jeśli mimo załączonych fragmentów, lektura nie jest 
zrozumiała, sięgnij po streszczenie lub całość 😔 

 
Podane fragmenty i odpowiedzi wykorzystuj we 

wszystkich tematach związanych z "Przedwiośniem". 
Podejdź do tych notatek krytycznie. Na marginesach 

zapisuj informacje uzupełniające. 
 

Pamiętaj, że notatki te objęte są prawem autorskim i 
nie możesz ich wrzucać na fejsbukowe grupy ani 

sprzedawać.
 

Zapraszam Cię do siebie na stałe korepetycje lub 
pojedyncze konsultacje. Na zamówienie dokonam 

skrótów z wybranej lektury. 
 

Kontakt: 607 822 845 

Wszelkie treści zamieszczone w tej publikacji (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie 
prawnej na podstawie przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych 
(tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autorazabronione 
jest m.in. powielanie treści, ich kopiowqanie, przedruk, przetwarzanie z zastosowaniem 

jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest 
dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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Andrzej Stasiuk (ur. 25.09.1960 r.)
polski prozaik, poeta, dramaturg, eseista, publicysta i wydawca.
Wydalony kolejno: z liceum zawodowego, technikum, zasadniczej szkoły
zawodowej. We wczesnych latach 80. zaangażowany w działalność Ruchu
Wolność i Pokój. Zdezerterował z wojska, za co półtora roku spędził w
więzieniu. W 1986 roku wyjechał z Warszawy i zamieszkał w Czarnem, a
kilka lat później w Wołowcu w Beskidzie Niskim. Wraz z żoną Moniką
Sznajderman prowadzi Wydawnictwo Czarne, specjalizujące się w
literaturze środkowoeuropejskiej. Za "Jadąc do Babadag" otrzymał Nagroda
Literacka „Nike”. Twórczość Stasiuka posłużyła scenarzystom do
stworzenia takich filmów jak "Wino truskawkowe" czy "Gnoje"

Geneza
"Opowieści galicyjskie" wyd. w 1995 to zbiór opowiadań, w których
dominuje proza poetycka połączona z reporterskim ujęciem szczegółów
topograficznych. Wybrane utwory były wcześniej publikowane na łamach
„Tygodnika Powszechnego”. Tom jest owocem zainteresowania Stasiuka
życiem ludzi na terenie Beskidu Niskiego. Autor chciał pokazać
przystosowywanie się ludności do rzeczywistości po upadku Związku
Radzieckiego. Doświadczenie miejsca, o którym mówi bohater-narrator w
opowiadaniu jest również doświadczeniem samego autora, który przez okres
niemal 7 lat pilnował cerkwi i dokonywał w niej niezbędnych napraw. 

Tytuł
Tytułowe "miejsce" jest przestrzenią nie do uchwycenia, ulotną. Nie
istnieje fizycznie, ale jedynie mentalnie – w świadomości człowieka. W
opowiadaniu takim przykładem jest cerkiew, pojawiająca się we
wspominkach mieszkańców wsi. Cerkiew rozebrano i zabrano do skansenu,
nie istnieje więc ona już fizycznie, a jedynie we wspomnieniach.

Gatunek
Opowiadanie jest krótką formą narracyjną. Warto zwrócić uwagę na dwa
poziomy narracji opowiadania: w jednym bohater narrator przechadza się z
turystą po miejscu po cerkwi i drugim, w którym narrator opowiada
historię budowy świątyni. W prozie Stasiuka zwraca uwagę niezwykle
poetycki styl, którego autor nie osiąga jednak za pomocą środków
stylistycznych, a sposobu opowiadania. Historia opowiadana jest
szczegółowo (opisy budowania cerkwi), prostym językiem aczkolwiek
niezwykle pobudzającym do refleksji i poetyckim (narrator opisuje
szczegółowo budowniczych i snuje refleksję nad czasem i przestrzenią). 

Problematyka

czas
Opowiadanie zawiera refleksję na temat "bezprzymiotnikowego Czasu".
Otchłani, w której zawieszony jest człowiek. Ów epitet
"bezprzymiotnikowy" ma pokazać, że data, sposób liczenia czasu jest
nieistotny, coś co powstaje na przestrzeni lat i zapisuje się w ludzkiej
pamięci jest tak samo nieuchwytne, przemijające jak i wieczne.

3

https://pl.wikipedia.org/wiki/Proza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dramat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Esej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Publicystyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydawca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_Wolno%C5%9B%C4%87_i_Pok%C3%B3j
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dezercja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1986_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarne_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82owiec_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Niski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Monika_Sznajderman
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydawnictwo_Czarne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Literacka_%E2%80%9ENike%E2%80%9D


motyw przemijania
W omawianym opowiadaniu pisarz przedstawił proces zapominania miejsc
kultu ważnych dla ludzi starszego pokolenia, tych którzy żyją w Polsce i
za wschodnią granicą. Podobnie jak w pozostałych utworach w tomie,
Miejsce oparte zostało na motywie przemijania, rozpadu świata wartości,
odchodzenia w niepamięć tego, co w przeszłości było ważne. Autor wysuwa
stwierdzenie, że rozpadająca się, zanikająca cerkiew jest znakiem
degradacji, dowodem, że nietrwałość odnosi triumf. Potem natomiast
dostrzega, że paradoksalnie nadaje to budowli wartość, znak czasu jakim
jest powolne odchodzenie stwarza jej tożsamość, a więc posiada wartość
pozytywną. To dość nowatorskie spojrzenie na kwestię przemijania w
kontekście wcześniejszych, choćby barokowych ujęć.

przyroda
W tekście pojawiają się personifikacje i ożywienia aby uczynić przyrodę
osobnym bohaterem w opowieści o budowie cerkwi. Podkreśla tym samym
harmonię i jedność człowieka z naturą w przeszłości.

pamięć
Opowiedziana historia dotyczy cerkwi budowanej przez Łemków (grupy
etnicznej zamieszkującej Beskid Niski przed II wojną światową),
ludności, która została siłą przesiedlona po wojnie. Po latach powrócili
na ziemię swoich przodków, ale odnalezienie się w nowej rzeczywistości
okazało się jednak trudne. W opowiadaniu losy świątyni splatają się z
losami Łemków – w końcu to oni byli jej budowniczymi.

Streszczenie
Pierwszoosobowy narrator (nieujawniający swojej tożsamości) spotyka
turystę, który przybywa do miejsca, w którym dawniej stała cerkiew.
Świątynię jednak rozebrano i „w kawałkach” przewieziono do muzeum.
Rozmowa nastraja narratora do rozważań na temat historii budowy
świątyni. Opowieść składa się z opisów – „wypełnionych przestrzeni
między datami”. Świątynię najpewniej zaczęto budować zimą, gdy ludzie ze
wsi mieli więcej czasu. Bale drzewa wieziono na wozach. Tworzący cerkiew
walczyli z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (z padającym
śniegiem i chłodem), jednak udało im się zbudować kościół. Przyroda w
tym fragmencie jest animizowana oraz personifikowana (np. bale drzewa
zaczynają się poruszać jakby były żywe), by podkreślić jej
nieobliczalność. Narrator prezentuje czytelnikowi także opis
niszczejącej z czasem cerkwi. Drewno, z którego zbudowane zostały
ściany, spróchniało, a farba zaczęła się łuszczyć. Jednak starsze
kobiety wciąż traktowały tę przestrzeń jako miejsce kultu. Narrator
wspomina również człowieka, który przyjechał do wsi zza wschodniej
granicy, ponieważ chciał zobaczyć miejsce, gdzie był chrzczony.
Sparaliżowany staruszek pamiętał też, że jego ojciec pomagał w remoncie
dachu świątyni. Po obejrzeniu cerkwi rzekł do narratora, że teraz może
spokojnie umierać. W finale opowiadania narrator znów powraca do rozmowy
z turystą. Obcy nie odczuwa klimatu miejsca, w którym się znajduje. Pyta
o to, gdzie był próg cerkwi, podczas gdy na nim stoi. Ta symboliczna
scena oznacza, że w świadomości turysty kościoła nie ma, nawet jeśli
kiedyś istniał. Narrator natomiast przechowuje wspomnienia o miejscu, z
którym był związany. Dla niego, i ono samo, i świątynia istnieją, nawet
jeśli nie ma ich już fizycznie.
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„Bardzo szybko się uwinęli. W dwa miesiące. Pozostał prostokąt szarej, gliniastej
ziemi. W lesistym i bezludnym pejzażu ta nagość wygląda jak płatek zdartej skóry.
W przyszłym roku, pierwszy raz po dwustu latach, wyrośnie tutaj trawa. Albo raczej
pokrzywy – one najprędzej zjawiają się w miejscach porzuconych przez ludzi.
  – Co tu było? – zapytał mnie mężczyzna. Miał plecak, w ręku mapę, a na szyi
aparat fotograficzny.

  – Cerkiew – odpowiedziałem.

  – I co się stało?

  – Nic. Zabrali ją do muzeum. [...]

Wielekroć próbowałem sobie wyobrazić początek [...]

Najprawdopodobniej wszystko zaczęło się zimą. Wtedy jest najwięcej czasu, a
transport stosunkowo łatwy. Jeżeli ówczesna granica lasów przebiegała podobnie do
dzisiejszej, to najbliższe jodły znajdowały się kilometr dalej i wyżej. Trzeba
było odnaleźć te najlepsze, grube, proste, rosnące w miejscach słonecznych. I
potem ściąć.
  Gdy przyglądałem się pochyłym słupom stanowiącym nośny szkielet świątyni, ich
grubość dawała pojęcie o potędze dawnego lasu. Niektóre drzewa użyte do budowy
musiały mieć u podstawy blisko metr średnicy. Piły były ręczne. Dwóch mężczyzn
piłowało jedno drzewo cały dzień. Piłowali, wbijali drewniane kliny, zdejmowali
ubrania, póki nie zostali w samych koszulach, z których na mrozie unosiła się
para. Ostatnie chwile były pełne niepokoju. Nasłuchiwali trzasków, z jakimi
zrywają się włókna, gdy drzewo zaczyna swój powolny upadek. Potem krzesanie
grubszych gałęzi i konarów i można było do srebrnoszarego pnia zaprzęgać konie. Na
pewno rwały się uprzęże, pękały łańcuchy. Nim poprzez zawiane śniegiem wykroty,
próchniejące kłody i wiatrołomy wydostali się na skraj lasu, grzbiety koni
parowały tak samo jak godzinę wcześniej grzbiety ludzi. Na pochyłości rzecz była
już prostsza. Jeśli wcześniej przeszły tędy inne zaprzęgi, to w śniegu wyżłobiona
była głęboka rynna. Pięćdziesiąt, sto, więcej drzew? W każdym razie dużo jak na
możliwości wsi, która liczyła może[…]”.

wybrane
fragmenty

Narrator opisuje, a raczej wyobraża sobie, jakcerkiew mogła powstawać. 
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„Gdy niedawno otwarto wschodnią granicę, zaczęli się tutaj zjawiać potomkowie
budowniczych pięćdziesiąt lat temu, przemocą albo podstępem, wysiedleni z
rodzinnej wsi. Stare kobiety przestępowały próg cerkwi, wchodziły do nawy, klękały
na gliniastym klepisku, bo podłogi już dawno nie było, żegnały się i biły pokłony.
Komu? Ołtarz stał koślawo, wsparty o ścianę, ze wspaniałości nie pozostał nawet
ślad. Tabernakulum z wyrwanymi drzwiczkami przypominało odrapaną skrzynkę. Części
ikon, tych najważniejszych: Chrystusa, Matki Bożej, św. Mikołaja, nie było. Inne,
te z wyższych szeregów ikonostasu, tonęły w ciemności, spęczniałe od wilgoci,
trudne do rozróżnienia. Zapach wnętrza był zapachem piwnicy. Lecz kobiety klękały.

  Albo ten starzec, którego przywiozła rodzina mieszkająca kilkanaście kilometrów
dalej. Siedział wyprostowany na krześle ustawionym w środku zwykłego chłopskiego
wozu. Myślałem, że to z uszanowania wożono go tak uroczyście. Lecz dwóch”
„mężczyzn musiało go zdjąć i wnieść razem z krzesłem do cerkwi. Był sparaliżowany.
Jego dziewięćdziesięcioletni umysł zachował jednak jasność.

  – Panie, byłem na Syberii, byłem w Kazachstanie i widziałem mahometan, byłem i w
Mongolii, widziałem buddystów. Widziałem i Ruskich, którzy od urodzenia w nic nie
wierzyli. Mój ojciec w 95 roku pomagał zmieniać tutaj dach. Gont przykrywali
blachą. A potem mnie tutaj chrzcili.

  Szedłem później obok wozu, a stary człowiek wskazywał miejsca, gdzie stały domy,
wymieniał imiona, opowiadał okruchy jakichś zdarzeń. Jechał przez wieś, która
istniała w jego pamięci. Ani czas, ani ogień, ani kruchość nie miały do niej
dostępu. W końcu, na pożegnanie, uśmiechnął się trochę kpiąco. Jego twarz
przypominała zwarzone mrozem jabłko. I powiedział z prawie wesołym błyskiem w oku:

  – No, właściwie to można by już umierać.”

wybrane
fragmenty

Narrator przytacza historię
ludzi, którzy pamiętają
czasy, kiedy cerkiew jeszcze
stała. Jak czytamy, miejsce
zachowało się w ich pamięci,
jako pamiątka czasów
przeszłych. 

Odwiedziny
miejsca są dla nich niemal
świętem, co wyraża opinia
starszego mężczyzny.
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„Z czasem opuszczona cerkiew zaczęła pochylać się na bok. Wilgoć nadjadła północne
podwaliny. Pomiędzy belkami rysowały się szpary. Spod cienkiej warstwy wapiennego
tynku przezierało próchno, delikatny złotawy pył. Myślałem, że jest to znak
zwycięstwa nietrwałości. Ale to przecież żywe bakterie, roztocza i owady
pokonywały iluzoryczny marmur.

  Konserwatorzy przynieśli ze sobą zapach śmierci. Za pomocą chemikaliów o ostrej,
nieprzyjemnej woni zatrzymywali rozkład. W sierpniowym upale wszystko cuchnęło jak
jakiś szpital. Potem zawijali belki w specjalne materiały i ładowali na samochody
niczym mumie.
  Nie jestem miłośnikiem ruin. Ale wizja odnowionej świątyni stojącej pomiędzy
innymi domami i sprzętami tak samo wyjętymi z ich czasu i miejsca ma w sobie skazę
jednowymiarowości. Badacze owadzich nogów będą się spierać o rutenizację albo
latynizację fryzów i przedstawień. Barok będzie szedł o lepsze z bizantyjskością,
policzone zostaną proporcje i ktoś ostatecznie ustali typ i czystość bryły. Lecz
miejsca nie można przenieść. Miejsce nie ma wymiarów. Jest punktem i nieuchwytną
przestrzenią. Dlatego wciąż nie mam pewności, czy rzeczywiście ją zabrano.

  Mężczyzna zamknął futerał aparatu.

  – A w którym miejscu było wejście? – zapytał.

  – Tu. Stoi pan na progu.”

wybrane
fragmenty

Narrator wyraża refleksję na

temat tego, że mimo, iż cerkiew

zachowa się w skansenie, to

świętości i atmosfery miejsca,

które wiązało się z całą

kulturą i obecnością Łemków,

nie da się przenieść.

Dodatkowo, owa świętość jest

dostrzegalna tylko dla tych,

którzy z miejscem są w jakiś

sposób związani, obce osoby nie

będą w stanie nigdy poznać i

doświadczyć tajemniczego sacrum

miejsca.
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pytania na
maturę ustną

Motyw przemijania i jego znaczenie w kreacji świata
przedstawionego. Omów zagadnienie na podstawie
"Miejsca" Andrzeja Stasiuka. W wypowiedzi uwzględnij
wybrany kontekst.
Kultura i tradycja jako źródła tożsamości człowieka.
Omów zagadnienie na podstawie "Miejsca: Andrzeja
Stasiuka. W wypowiedzi uwzględnij wybrany kontekst.
Jaką wartość dla człowieka ma pamięć o przeszłości?
Omów zagadnienie na podstawie "Miejsca: Andrzeja
Stasiuka. W wypowiedzi uwzględnij wybrany kontekst.
Powojenna historia kresów i próba jej ocalenia. Omów
zagadnienie na podstawie "Miejsca" Andrzeja Stasiuka.
W wypowiedzi uwzględnij wybrany kontekst. 
Miejsca jako przestrzeń kształtowania tożsamości
jednostkowej i zbiorowej. Omów zagadnienie na
podstawie "Miejsca" Andrzeja Stasiuka. W wypowiedzi
uwzględnij wybrany kontekst. 

Miejsce



Motyw przemijania i jego znaczenie w kreacji świata przedstawionego. 
Omów zagadnienie na podstawie "Miejsca" Andrzeja Stasiuka. W wypowiedzi 

uwzględnij wybrany kontekst.

Motyw przemijania wiąże się ściśle z tradycją biblijną. Pojawiający się w
starotestamentowej Księdze Koheleta refren vanitas, vanitatum et omnia vanitas
("marność nad marnościami i wszystko marność") wyraża myśl o nietrwałości i
przemijaniu wszelkich dóbr życiowych czy zasług, ale i cierpień. Motyw vanitas
niesie więc ze sobą przesłanie o kruchości świata doczesnego i doskonałości
życia wiecznego. Innym motywem (podobnie jak vanitas mającym swe żródło w
antyku), który dotyczy przemijania jest horacjańskie "non omnis moriar" ("nie
wszystek umrę"). Myśl rzymskiego poety zaznacza jednak, że pamięć o artyście,
zapisana w jego dziełach jest wieczna, dzięki czemu on sam nigdy nie umiera. Te
dwa motywy wraz z autorską interpretacją motywu przemijania są warte
przywołania w kontekście jednego z opowiadań Andrzeja Stasiuka pt. "Miejsce".
Tekst, wchodzący w skład tomu "Opowieści galicyjskie" dotyka bowiem tematu
przemijania.
Bohater i narrator tekstu zajmował się starą cerkwią (wątek autobiograficzny
Stasiuka), którą przeniesiono do skansenu. Przy okazji spotkania z turystą,
snuje domysły na temat powstania i niszczenia świątyni oraz rozważa kwestię
pamięci.
W akcji bieżącej opowiadania cerkwi już nie ma, jest tylko miejsce, które po
niej zostało. Wraz z budynkiem przeminęła kultura Łemków - grupy etnicznej
zamieszkującej Beskid Niski przed II wojną światową. Narrator wyobraża więc
sobie, jak budowano świątynię. Opowieść jest niezwykle poetycka, uwagę zwraca
szczegółowość opisu i jedność człowieka z naturą. Opowieść nosi cechy baśni czy
mitu - pojawiają się przypuszczenia, nic nie jest bowiem pewne, historia
budowana jest ze szczątków historii i wyobraźni narratora. Możemy więc
powiedzieć, że o tym, co minęło opowiada się stylem, który służy mitologizacji.
Miejsce po cerkwi staje się bowiem mityczne i święte. Cerkiew i miejsce, w
którym stała mają znaczenie sentymentalne i emocjonalne dla ludzi związanych z
przeszłością. Ale ludzi tych także już nie ma w okolicy. Narrator wspomina
sparaliżowanego starca, którego rodzina przywiozła by ten mógł zobaczyć przed
śmiercią swą rodzinną miejscowość i świątynię, w której był chrzczony. 
Tekst łączy więc motyw wanitatywny z motywem wiecznej pamięci. Z jednej strony
bowiem narrator przekazuje nam informację o zabraniu świątyni do skansenu,
pustym miejscu i braku rdzennych mieszkańców w okolicy; z drugiej zaś zaznacza,
że miejsce nie ma wymiarów i nie da się go przenieść, a co za tym idzie, jest
wieczne i nieprzemijalne. Mężczyzna wciąż bowiem odczuwa obecność cerkwi w
miejscu, w którym stała, choć jej już tam nie ma. 
Warto zwrócić jeszcze uwagę na nieczęstą w literaturze interpretację motywu
przemijania w opowiadaniu Stasiuka. Narrator historii podkreśla bowiem
naturalność procesu przemijania. Niszczejąca cerkiew, była remontowana przez
mieszkańców, stając się tym samym integralną częścią społeczności. Spreparowana
chemicznie, przeniesiona do skansenu budowla jest sztuczna. Zachowanie jej
kształtu, odmalowanie fresków etc. będzie pustym świadectwem minionej kultury,
pozbawionym sfery sakralnej. Wydaje się, że Stasiuk jest zwolennikiem
naturalnego, harmonijnego rozkładu i zmian, które dokonują się w przyrodzie.
Taka interpretacja motywu przemijania jest rzadka, gdyż wiąże się z akceptacją
śmierci, która, rozumiana jako ostateczny koniec wszystkiego, jest  nie
akceptowana w współczesnej kulturze.
Podsumowując, opowiadanie pt. "Miejsce" podejmuje motyw przemijania zgodnie z
antycznymi interpretacjami tego motywu, ale także poszerza znaczenie i rolę
przemijania w życiu człowieka, oswajając tym samym śmierć i kruchość
istenienia.



Kultura i tradycja jako źródła tożsamości człowieka. Omów zagadnienie na 
podstawie "Miejsca" Andrzeja Stasiuka. W wypowiedzi uwzględnij wybrany 

kontekst.

Naturalna jest potrzeba przynależności człowieka. Dzięku poczuciu bycia częścią
jakiej społeczności człowiek kształtuje swoją tożsamość społeczną czyli wizję
własnej osoby w odniesieniu do innych ludzi. Podzielanie tych samych zachowań i
wartości wiąże się z przynależnością do kultury i tradycji, które stanowią
cechy odrębności narodowej. Wartość tychże podejmowali tacy twórcy jak Adam
Mickiewicz w "Panu Tadeuszu" (kultura i tradycja szlachecka) czy Władysław
Stanisław Reymont w "Chłopach" (kultura i tradycja chłopów końca XIX wieku w
Polsce), tematykę tę podjął także Andrzej Stasiuk w opowiadaniu pt. "Miejsce",
wchodzącym w skład tomu "Opowieści galicyjskie". Współczesny autor, w
przeciwieństwie do wskazanych autorów epoki romantyzmu i modernizmu (którzy
zajmowali się kulturą polską), podejmuje temat odrębności kultury i tradycji
Łemków - etnicznej grupy, zamieszkującej Beskid Niski przed II wojną światową,
którzy zostali zmuszeni do opuszczenia rodzinnych terenów ze względu na czystki
etniczne. 
Narrator i bohater opowiadania snuje historię powstawania i stopniowego
niszczenia cerkwi - prawosławnej świątyni,  którą konserwatorzy zabytków
przenieśli do skansenu. Mitologizowane miejsce łączy się z kulturą i tradycją
ludności siłą przesiedlonej przez wojsko PRL w ramach akcji "Wisła". Z
opowieści na temat cerkwi możemy zebrać szczątki informacji na temat kultury i
tradycji Łemków: byli nieliczni, wyznawali prawosławie, utrzymywali się z roli,
cechowała ich jedność z naturą. Ciekawe jest to, że tożsamość Łemków przetrwała
mimo wysiedlenia. Nie zmienili bowiem oni swojego stosunku chociażby do
religii. Narrator wspomina o kobietach, które po otwarciu wschodniej granicy (z
Ukrainą) przybyły do rodzinnej miejscowości i z pietyzmem oddały się modlitwie
w ruinach cerkwi. Choć nie było już w niej posadzki, ikonostasu, a ołtarz był
zniszczony, kobiety żegnały się i biły pokłony. Swoje przywiązanie do kultury i
tradycji zachował także przywieziony przez rodzinę starzec, który wizytę we wsi
traktuje niczym mityczny Odys Itakę. Oto bowiem, bo wielu latach tułaczki,
powraca do wsi, którą pamięta taką, jaką opuścił. Choć spędził część życia na
Wschodzie (Kazachstan, Mongolia, Rosja) nie wyrzekł się swojej tożsamości
etnicznej, spokojnie zwierza się narratorowi, że odwiedziwszy święte dla niego
miejsce, może spokojnie umierać. 
Te dwa przykłady pokazują, że ukształtowanej w oparciu o kulturę i tradycję
tożsamości człowieka nie da się zmienić, jest stała.
Dodatkowo, przedstawiona na kartach opowiadania historia kultury i tradycji
Łemków jako ich źródła tożsamości ma wymiar mitologiczny. Narracja jest
prowadzona w taki sposób, że bohaterowie ci, choć opowiadanie oparte jest na
doświadczeniach i spotkaniach samego autora, podobni są do legendarnych czy
mitologicznych postaci. Wysiedlenie Łemków z perspektywy historycznej nie jest
przecież wydarzeniam dawnym, natomiast narracja prowadzona jest w taki sposób,
że mamy wrażenie jakiejś otchłani czasowej dzielącej bohaterów od krainy lat
dziecinnych. Bowiem dla jednostki, jej indywidualny los i rozdzielenie z małą
ojczyzną nabiera wręcz charakteru tragicznego, co Stasiuk świetnie wyraził
opisem scen modlitwy kobiet i przejażdżką po wsi mężczyzny. Dlatego też możemy
uznać, że tożsamość społeczna jednostki (czyli oparta na kulturze) jest dla
niej elementem konstytutywnym osobowość i mającym duży wpływ na poczucie
szczęścia. Przebywając poza miejscem przynależności etnicznej, człowiek odczuwa
pustkę i zagubienie.
Podsumowując, Stasiuk w swoim opowiadaniu wskazuje kulturę i tradycję jako
źródła tożsamości człowieka, który oderwany od społeczności i miejsca
zjednoczonego tą samą kulturą, czuje się niepełny i nieszczęśliwy.



Jaką wartość dla człowieka ma pamięć o przeszłości? Omów zagadnienie na 
podstawie "Miejsca" Andrzeja Stasiuka. W wypowiedzi uwzględnij wybrany 

kontekst.

W pamięci człowiek zachowuje obrazy przeszłości, doświadczenia, które go
ukształtowały, nabytą wiedzę  i wspomnienia. Dzięki niej, nawet to, co już nie
istnieje zachowuje swoją żywotność. Pisał o tym w swej Odzie XXX Horacy, poeta
starożytnego Rzymu, który wprowadził do literatury i sztuki motyw "non omnis
moriar" ("nie wszystek umrę"). Czy zatem wieczność jest równoznaczna z
pamięcią? I czy możemy ów bezkres czasu uznać za wartość pamięci o przeszłości?
Opowiadanie współczesnego autora Andrzeja Stasiuka pt. "Miejsce" podejmuje
temat pamięci w kontekście motywu przemijania i wieczności.
Narrator i bohater opowiadania wspomina Łemków, którzy w latach 40 i 50
opuścili Beskid Niski, skazując tym samym na popadanie w niebyt, zbudowaną
przed wiekami cerkiew - ostoję ich kultury i tożsamości etnicznej. Świątyni już
nie ma, została przeniesiona do skansenu, ale pozostało miejsce. Zachowuje się
ono w pamięci mężczyzny, w sposób znaczący. Jest on w stanie określić, w którym
miejscu stał ołtarz, zniszczony ikonostas etc. Choć budynku nie ma fizycznie,
pozostaje on w jego pamięci. Dzięki temu możemy poznać minioną, dawną historię
Łemków.
Podobnie jest ze wspomnieniami starca, który przybywa do wsi przed śmiercią.
Narrator wspomina, że Łemko z precyzją odtwarzał z pamięci obraz wsi sprzed
dziesięcioleci. Okazuje się zatem, że dzięki pamięci człowiek zachowuje coś
więcej niż wspomnienia. Przenosi nas ona w czasie i jesteśmy w stanie poczuć i
doświadczyć przeszłości. Kpiący uśmiech na twarzy starca sugeruje zwycięstwo
jakie odniósł nad czasem. Choć minęło kilkadziesiąt lat i wieś wygląda zupełnie
inaczej, to mężczyzna jest w stanie widzieć i odtworzyć jej obraz sprzed lat. 
Ogromną wartość pamięci o przeszłości dostrzegamy także na przykładzie kobiet,
które odwiedziwszy wieś po latach. Rusinki (inna nazwa Łemków) na klęczkach
modlą się w ruinie cerkwi. Pamięć nakazuje im oddawanie czci miejscu, które dla
współczesnych było ruiną, dla nich jednak cerkiew, dzięki pamięci wciąż była
miejscem wyjątkowym i świętym.
Czy dzięki takich zachowanim ostatnich Łemków pamięć o przeszłości przetrwa i
zachowa się na wieczność? Wydaje się, że Stasiukowi nie zależy na pomnikowym
traktowaniu cerkwi i przeszłości. W przeciwieństwie do wspomnianego we wstępie
Horacego, autor godzi się z przemijaniem i popadaniem w niebyt jako naturalnymi
konsekwencjami życia. Co ważne jednak, kultura Łemków nie zanikła w sposób
naturalny - wobec czego pamięć o przeszłości, zapisana chociażby w twórczości
tego autora zyskuje pierwiastek wieczności.
Podsumowując, opowiadanie Stasiuka pokazuje, że pamięć o przeszłości ma dla
człowieka dużą wartość. Dzięki niej ludzie zachowują swoją tożsamość, są w
stanie odtworzyć przeszłość i zanurzyć się w niej, kiedy zechcą. Dodatkowo
pamięć o przeszłości jest ważna ze względu na przyszłość. Znając bowiem
niechlubne wydarzenia z przeszłości, możemy uniknąć takich samych mechanizmów
działania w przyszłości, czego dotyka także literatura okresu wojny i okupacji.



Powojenna historia kresów i próba jej ocalenia. Omów zagadnienie na 
podstawie "Miejsca" Andrzeja Stasiuka. W wypowiedzi uwzględnij wybrany 

kontekst.

Kresy wschodnie utrwaliły się w pamięci literackiej głównie dzięki Adamowi
Mickiewiczowi i jego twórczości, opisującej Litwę. Mitologizowana małą ojczyzna
naszego wieszcza narodowego zyskiwała w "Panu Tadeuszu" cechy Arkadii - krainy
wiecznej szczęśliwości. Ale kresy wschodnie to nie tylko Litwa, to także tereny
graniczące z Ukrainą, których historia jest zgoła odmienna od tej związanej z
północnym wschodem Polski. 
Tereny Beskidu Niskiego były przed wojną zamieszkiwane przez Łemków, inaczej
Rusinów, którzy stanowili odrębną grupę etniczną wobec Ukraińców, Białorusinów
czy Rosjan. Ludzie ci zostali przymusowo wysiedleni przez wojsko polskie w
ramach akcji "Wisła" po II wojnie światowej. Jako pretekst władze PRL podawały
przynależność Łemków do faszystowskich grup Ukraińskich UPA i konieczność ich
rozbicia dzięki rozlokowaniu na północy i zachodzie kraju. Niechlubna historia
w dziejach Polski zostaje poruszona, choć z pominięciem aspektu politycznego,
przez Andrzeja Stasiuka w opowiadaniu "Miejsce". Tekst wchodzi w zbiór
zatytułowany "Opowieści galicyjskie", który opisuje społeczność Beskidu
Niskiego w okresie przemian po upadku systemu komunistycznego i likwidacji
miejscowego PGR-u. Narrator, którym jest człowiek z zewnątrz, dostrzega
metamorfozy zachodzące w poszczególnych ludziach. Tylko część społeczności
potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości rodzącego się kapitalizmu, reszta
skazana jest na wegetację w miejscu zapomnianym przez świat. Beskid Niski
przedstawiony przez Stasiuka jest miejscem mitycznym, w którym czas zakreśla
koło, a przeszłość, teraźniejszość i przyszłość współistnieją.
Bohater i narrator "Miejsca" wspomina, czy raczej snuje domysły na temat budowy
i popadania w ruinę cerkwi, która ostatecznie została przeniesiona do skansenu.
Działanie konserwatorów wydaje się słuszną decyzją, gdyż zaniedbany pomnik
kultury Łemków bez odpowiedniej preparacji nie zachowa się już długo. Ale
Stasiuk zdaje się prezentować konserwację zabytku jako zbędną, sztuczną i
niepotrzebną. Podkreśla, że atmosfery miejsca pamięci nie da się przenieść, że
wraz z wyrwaniem z fundamentów duch przeszłości ulotni się i zostanie tylko w
pamięci tych, którzy żyli tu przed laty. Potwierdza to stosunek turysty, który
chodzi bezwiednie po placu na którym stała cerkiew, waha się czy robić zdjęcia,
stając w miejscu drzwi nie odczuwa mistycznej, sakralnej atmosfery "miejsca",
czyli tego, co najważniejsze. Autor podkreśla tym samym, że sam budynek do za
mało, to niepełny obraz kresów. Aby ocalić historię Łemków i Kresów należy
wsłuchiwać się w historię starców odwiedzających wieś. 
Narrator zna takich ludzi i prezentuje ich czytelnikowi. Są to kobiety, które
odwiedziwszy wieś, modliły się w zrujnowanej cerkwi czy mężczyzna, który z
precyzją odtwarza z pamięci przedwojenny obraz wsi. Te historie zdają się
przestrzegać nas przed tym, że świadków i rdzennych mieszkańców kresów jest już
niewielu i aby ocalić ich historię od zapomnienia należy przekazywać, niczym
mity, ich historie, a nie przenosić i konserwować budynki. 
Podsumowując Andrzej Stasiuk próbuje ocalić od zapomnienia historię kresów
południowych na wzór starożytnego poety Rzymu - Horacego. Opisując i nadając
mitologiczny charakter swoim opowiadaniom autor zachowuje przede wszystkim
pamięć o ludziach i miejscach, a nie obiektach, które bądź co bądź nie
powstałyby bez pracy, zaangażowania, kultury i tradycji Łemków.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Niski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowe_gospodarstwo_rolne


Miejsca jako przestrzeń kształtowania tożsamości jednostkowej i 
zbiorowej. Omów zagadnienie na podstawie "Miejsca" Andrzeja Stasiuka. W 

wypowiedzi uwzględnij wybrany kontekst. 

Naturalna dla człowieka jest potrzeba przynależności. Dzięku poczuciu bycia
częścią jakiej społeczności człowiek kształtuje swoją tożsamość społeczną,
czyli wizję własnej osoby w odniesieniu do innych ludzi. Podzielanie tych
samych zachowań i wartości wiąże się z przynależnością do kultury i tradycji,
które stanowią cechy odrębności narodowej. Na kształtowanie się tożsamości
jednostkowej i zbiorowej ma wpływ także miejsce, w którym rodzi się i wychowuje
jednostka. Kraj lat dziecinnych, na który zwracali szczególnie uwagę twórcy
romantyzmu, zostaje opisany także w opowiadaniu "Miejsce" Andrzeja Stasiuka. 
Narrator i bohater współczesnego opowiadania opisuje miejsce, w którym stała
niegdyś cerkiew, przeniesiona obecnie do skansenu. Świątynia była miejscem
kultu społeczności Łemków (Rusinów) mieszkających na terenach Beskidu Niskiego
przed II wojną światową. Ale funkcja sakralna cerkwi to nie wszystko. Narrator,
snując historię o budowaniu świątyni maluje przed czytelnikiem obraz
zaangażowanej we wspólne działanie społeczności, która zespolona z naturą,
działa w zgodnym celu. Życie w jednym miejscu i dbanie o nie jednoczyło tę
społeczność i wpływało na kształtowanie się tożsamości zbiorowej.
Kiedy cerkiew już stała, mieszkańcy wsi dbali o nią i remontowali ją w miarę
swoich możliwości. Z czasem jednak budynek stał się ruiną. Na taki stan rzeczy
wpłynęło przymusowe przesiedlenie Łemków na północ i zachód Polski. Rusini
odeszli, zostało miejsce. Co ważne, dla nowych mieszkańców, niezintegrowanych
przy procesie budowania cerkwi, miejsce to nie ma tak mitycznego i świętego
znaczenia. Udowadnia to przykład turysty, który  nie odczuwa atmosfery
świętości na miejscu, w którym stała budowla. Cerkiew niszczała i w końcu
konserwatorzy zabytków zdecydowali się ją rozebrać i wstawić do skansenu jako
pomnik kultury Łemków. 
Jednak po latach  nieobecności, przesiedleńcy wracają, choć na chwilę, by
odwiedzić ważne dla nich miejsca. I co ciekawe, choć cerkiew była zniszczona, a
wieś wygląda zupełnie inaczej niż przed wojną, dla dawnych mieszkańców Beskidu
Niskiego niewiele się zmieniło. Miejsce to ukształtowało ich nie tylko jako
zbiorowość, która została rozbita, ale i jednostkowo. Spotykając się po latach
w rodzinnej wsi mają taki sam stosunek do miejsca swoich narodzin i
dzieciństwa. Nosili je w sobie przez kilkadziesiąt lat, by po przybyciu do
niego zachowywać się zupełnie tak samo, jak gdyby nic się nie zmieniło. Kobiety
z czcią i namaszczeniem modlą się na klęczkach, a starszy mężczyzna precyzyjnie
odtwarza przedwojenny obraz wsi. 
Podsumowując przestrzeń, rozumiana jako miejsce narodzin i wychowania
kształtuje tożsamość jednostkową i zbiorową. Zamieszkujący przez jakiś czas ten
sam teren ludzie czują wewnętrzną przynależność do miejsca, nawet, kiedy
zmuszeni są mieszkać z dala od niego. Podobny obraz utrwalili w swojej
twórczości poeci romantyzmu. Zarówno dla Adama Mickiewicza, jak i Juliusza
Słowackiego ojczyzna, ale przede wszystkim miejsce narodzin, ta mała ojczyzna
była wartością noszoną w sercu przez całe życie. Mickiewicz sakralizował Litwę,
kierując do niej inwokację swej epopei narodowej "Pan Tadeusz". Taki sam,
sakralny czy mitologiczny wręcz wymiar wpływu miejsca na kształtowanie się
tożsamości utrwalił Andrzej Stasiuk w opowiadaniu "Miejsce".
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