


Siewca

Leon Wyczółkowski





ur. 11 kwietnia 1852 w Hucie Miastkowskiej

zm. 27 grudnia 1936 w Warszawie 

– polski malarz, grafik i rysownik, jeden z czołowych 
przedstawicieli Młodej Polski w nurcie malarstwa realistycznego.

Leon Jan 
Wyczółkowski




§ Obraz powstał          

w1869 roku.

§ Namalowany techniką 
olej na płótnie.
O wymiarach 
88 x 56 cm.

§ Obecnie dzieło 
znajduje się w 
Muzeum Śląskim       
w Katowicach

Siewca





Władysław Reymont
Chłopi

(fragment- Śmierć Boryny)




ur. 25 kwietnia 1867 w Kobielach Wielkich

zm. 5 grudnia 1925 w Warszawie

– polski pisarz, prozaik i nowelista, jeden z głównych 
przedstawicieli realizmu z elementami naturalizmu w prozie 
Młodej Polski. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 
za czterotomową „epopeję chłopską” Chłopi

Władysław 
Reymont

(Portret autorstwa Jana Wyczółkowskiego)




q Powieść  pisana w latach 1901–1908

q Po raz pierwszy ukazywała się w druku w odcinkach           
w "Tygodniku Ilustrowanym" od 18 stycznia 1902r. do 26 
grudnia 1908r.

q Opublikowana w formie książkowej partiami- pierwsze 
dwa tomy zostały wydane w 1904 roku, tom trzeci –          
w 1906, natomiast czwarty – w 1909

q Pisarz otrzymał za ten utwór Nagrodę Nobla w 1924r.

Chłopi
(Rękopis części pierwszej)



Fragment- Śmierć Boryny

„Dnieje... pora... - zamamrotał wreszcie, stając 
na podłodze. Wyjrzał oknem i jakby się budził z 
ciężkiego snu, zdało mu się, że to już duży 
dzień, że zaspał, a jakieś pilne roboty czekają 
na niego... - Pora wstawać, pora... - powtarzał, 
żegnając się wielekroć razy i zaczynając 
pacierz rozglądał się zarazem za odzieniem, po 
buty sięgał, kaj zwykły były stoić, ale nie 
nalazłszy niczego pod ręką, zapomniał o 
wszystkim i błądził bezradnie rękoma dokoła 
siebie, pacierz mu się rwał, iż jeno poniektóre 
słowa mamlał bezdźwięcznie. Skołtuniły mu się 
naraz w mózgu wspominki jakichś robót, to 
sprawy dawne, to jakby odgłosy tego, co się 
dokoła niego działo przez cały czas choroby, 
przesiąkało to w niego w strzępach nikłych, w 
bladych przypomnieniach, w ruchach zatartych 
jak skiby na rżyskach i budziło się teraz nagle, 
kłębiło w mózgu i na świat parło, że porywał się 
co chwila za jakimś majakiem, lecz nim się go 
uczepił, już mu się rozłaził w pamięci jako te 
zgniłe przędze, i dusza mu się chwiała, kiej 
płomień nie mający się czym podsycić. Tyle 
jeno teraz wiedział, co się może śnić o 
pierwszej zwieśnie drzewom poschniętym, że 
pora im przecknąć z drętwicy zimowej, pora 
nabrane chlusty wypuścić ze siebie, pora 
zaszumieć z wichrami weselną pieśń życia, a 
nie wiedzą, że płone są ich śnienia i próżne 
poczynania... Za czym cokolwiek robił, czynił, 
jako ten koń po latach chodzenia w kieracie 
czyni na wolności, że cięgiem się jeno w kółko 
obraca z przywyku”.
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