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ADAM ZAGAJEWSKI

 

  Adam Zagajewski (ur. 21 czerwca 1945 we Lwowie) – polski poeta, 
eseista, prozaik, tłumacz, laureat Międzynarodowej Nagrody Neustadt 
w dziedzinie literatury (2004). Zagajewski tworzy niemal wyłącznie 
wiersze białe i wolne. Przy tym definiuje poezję jako sztukę 
przetwarzania i układania wyrażeń myślowych. Wbrew wiodącemu 
prym postmodernizmowi uważa, że nie kształtowanie języka, ale sens 
jest najważniejszą cechą poezji.



OPIS KSIĄŻKI

 
   „W cudzym pięknie” to zbiór esejów Adama 
Zagajewskiego. Przedstawiają one życie 
człowieka na Ziemi. Człowiek nie ma czasu na 
wiarę, tylko skupia się cały czas na sobie, nie 
poświęca czasu dla Boga. Książka ukazuję 
również jak człowiek musi się u porywać ze 
swoimi problemami jakie stwarza mu los, 
dlatego, że człowiek nie ma czasu na modlitwę, 
tylko jest ciągle zabiegany, to z problemami musi 
radzić sobie sam.



„BÓG OJCIEC”

Stanisław Wyspiański



STANISŁAW WYSPIAŃSKI

 

   Stanisław Mateusz Ignacy Wyspiański (ur. 15 stycznia 1869 w Krakowie, zm. 28 
listopada 1907 tamże) – polski dramaturg, poeta, malarz, grafik, architekt, projektant 
mebli. Jako pisarz związany z dramatem symbolicznym. Tworzył w epoce Młodej 
Polski. Dorobek artystyczny Wyspiańskiego jest bardzo szeroki i obejmuje dzieła 
różnego typu: malarstwo (rysunki, szkicowniki, obrazy olejne, pastele) 
przedstawiające widoki Krakowa, portrety i autoportrety, rośliny, projekty witraży      
i malowideł, ilustracje; grafika; projekty mebli i wnętrz; architektoniczny projekt 
zabudowy Wawelu; dramaty, wiersze i inne.





ANALIZA

Witraż Stanisława Wyspiańskiego przedstawia Stwórcę w postaci 
potężnego, ważnego i ogromnego Boga Świata, osobę starszą, 
która ma długie, siwe włosy i brodę. Jego postawa jest 
wyprostowana. Lewą rękę ma w górze, a prawą jakby coś 
przytrzymywał, coś stwarzał. Ma Skupioną twarz. Brakuje mu 
normalnego oka, wygląda jakby płakał albo słońce raziło go w 
oczy i było trudno mu patrzeć na świat. W witrażu przeważa kolor 
niebieski, w wielu odcieniach. Można zobaczyć tam łączące się 
razem kolory żółte, pomarańczowe, czerwone i biały. Bóg unosi 
się nad powierzchnią, nad falami morza. Z obrazu można 
wywnioskować, że to mogło być uwiecznione w drugim dniu 
stwarzania świata. Nie widać tam Ziemi. Gest podniesionej ręki 
oznacza, że stwórca zastanawia się, czy odłączyć Ziemię od nieba. 
Bóg Zajmuje całą powierzchnię witrażu.



Porównanie

Witrażu „Bóg Ojciec”                      
i książki „ W cudzym pięknie”



W książce Adama Zagajewskiego „W cudzym pięknie” 
opisane jest życie człowieka, sprawy przyjemne             
i problemy w życiu takie jak np. czasy studiów. 
Człowiek rządzi sam sobą i nie ma czasu na wiarę         
i dlatego świat stwarza mu wiele problemów z którymi 
sam sobie musi poradzić. Witraż Stanisława 
Wyspiańskiego „Bóg Ojciec” ukazuje Boga, który rządzi 
całym światem, pokazuje to wszystko w kolorowych 
barwach. Witraż skupia uwagę tylko na Stworzycielu,    
a nie na człowieku tak jak było to przedstawione            
  w książce Adama Zagajewskiego „W cudzym 
pięknie”.
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