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Krzysztof Kamil Baczyński – „Pokolenie”
W utworze pokazana została obfitość natury, którą opisano poprzez 
liczne metafory i epitety.
Występuje kontrast, który polega na zestawieniu piękna natury 
z okrucieństwem i tragizmem wojny. Poeta używa zwielokrotnień: 
„ciemny strop", „skręcone ciała", służą do pokazania grozy 
i okrucieństwa wojny. W kolejnych zwrotkach podmiot wypowiada się 
w pierwszej osobie liczby mnogiej, co świadczą o tym słowa: „żyjemy", 
„staniemy". Podmiot zbiorowy mówi w imieniu pokolenia Kolumbów. 
Identyfikuje się z nimi. Wojna nauczyła ich braku litości, sumienia, miłości 
i tego, by zapomnieli o dawnym systemie wartości, by móc przetrwać. 
Wojna wywoływała brak poczucia bezpieczeństwa jak i brak oparcia, więc 
zmusiła pokolenie do ukrycia się w schronach przed okrutnym wrogiem: 
„W jamach żyjemy strachem zaryci.”

Podmiot liryczny w ostatniej strofie pisze w czasie przyszłym (staniemy). 
Rozmyśla nad tym , czy jego pokolenie zostanie zapamiętane, czy 
docenią ich trud, czy przetrwają jak Iliada.



Lista Schindlera
Amerykański dramat wojenny z 1993 roku podstawie książki 
Thomasa Keneally’ego Schindler’s Ark (Arka Schindlera). 
Reżyserem filmu był Steven Spielberg, Scenariusz opracował 
Steven Zaillian.

Film oparty jest na faktach i opowiada o wydarzeniach 
z czasów II wojny światowej. „Lista Schindlera” opowiadała 
historię Oskara Schindlera, niemieckiego przedsiębiorcy, który 
w czasie II Wojny Światowej, w prowadzonej przez siebie 
fabryce zatrudniał osoby pochodzenia żydowskiego. Traktując 
je jako tanią siłę roboczą, uratował od niechybnej śmierci 
ponad tysiąc istnień. Za swe czyny został pośmiertnie 
odznaczony medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata 
– niezwykle cennym odznaczeniem, przyznawanym osobom, 
które w czasie wojny nie bały się pomagać Żydom.



W samym filmie jest dość mocno poruszany 
temat Holocaustu. Prócz trzymania się 
fabularnej osi, skupiającej się na osobie 
głównego bohatera, film ma także 
rozbudowane tło, widzowie otrzymują obrazy 
typowe dla tamtych przeżyć i tamtych 
dramatów m.in. ukazywanie wszelkich 
przejawów ciemiężenia Żydów.

Sam czyn Schindlera możemy porównać do 
biblijnej Arki prowadzonej przez Noego, 
powstałej by nieść ocalenie wybranym. 
Otoczenie pełne jest niebezpieczeństw, 
natomiast fabryka zapewnia bezpieczeństwo. 
Nie bez powodu oryginalny tytuł książki 
brzmiał po prostu „Arka Schindlera”. 

Spielberg w swoim filmie próbuje okazać hołd 
dla ofiar żydowskiej nacji. Prócz licznych 
faktów pozwala widzowi także zapoznać się 
nieco lepiej z Żydami. Pokazuje on ich 
tradycyjne rytuały co pozwala łatwiej przejąć 
się losem cierpiących.



Salvador Dali – „Oblicze wojny”



Salvador Dali – „Oblicze wojny”

Obraz został namalowany w 1940 roku przez Salvadora Dali. Sam tytuł sugeruje nam do jakiego wydarzenia 
nawiązuje dzieło, dodatkowym potwierdzeniem może być rok jego wykonania. Choć bezpośrednio dotyczy II 
wojny światowej to jest także niezwykle uniwersalny, gdyż można go przypisać do jakiegokolwiek konfliktu 
zbrojnego.

Na pierwszym planie widnieje wielka gnijąca głowa zastygła w wyrazie przerażenia, wychodzą z niej niczym 
włosy, syczące węże. Usta ma wyschnięte, rozwarte jak do krzyku, a w nich widzimy dwa ostatnie zęby oraz 
cztery czaszki. 
W oczach wielkiej twarzy także widzimy cztery czaszki o tak samo przerażonym wyrazie. Głowa ta pokazuje 
strach ludzi, ich trudności w codziennym życiu. A sama jej wielkość pokazuje skale konfliktu. Tłem jest pustynia 
– sucha, jałowa kraina, na której, prócz jednego odcisku dłoni w prawym dolnym rogu, nie ma śladu działalności 
człowieka. Jest to symbol zniszczeń dokonanych podczas wojny i całkowitego spustoszenia.



Miasto 44
Polski film wojenny w reżyserii Jana Komasy, którego premiera 
miała miejsce 19 września 2014 roku. Za Scenariusz odpowiadał 
Maciej Pisuk.

Film opowiada historię Stefana Zawadzkiego, młodego chłopaka, 
który po śmierci ojca postanawia dołączyć do powstania 
Warszawskiego. 

Sam film nie kojarzy się za bardzo z poetyką tradycyjnego, 
historycznego kina. W „Miasto 44” widzowi zostają przedstawione 
głównie uczucia a nie fakty (ujęcie pocałunku w zwolnionym 
tempie, w ogniu karabinowego ostrzału itp.). Film odcina grubą 
kreską całą tradycję "powstańczego" kina ale idealnie wpisuje się 
w kategorię dramatu.



Zdzisław Beksiński– „Pełzająca śmierć”



Zdzisław Beksiński– „Pełzająca śmierć”

Obraz, znany pod nazwą „Pełzająca śmierć” (tytuł nie został nadany 
przez samego Beksińskiego) wywołuje wiele emocji i cały czas 
pozostaje aktualny.

Koniec świata jawi się w mrocznych, brązowo-krwawych barwach. 
A śmierć zbiera swoje żniwo, po czym niepostrzeżenie znika z pola 
bitwy. Palące się w tle miasto oznacza, że śmierć znowu zwyciężyła. 
Nikt nie przetrwał. Śmierć może przybierać różne kształty, może 
przypominać człowieka, zwierzę lub pająka. Na obrazie Zdzisława 
Beksińskiego jest przerażającym stworzeniem, które na przykurczonych 
kończynach opuszcza zrujnowany teren. Zamiast twarzy widać bandaż, 
przez który przebija plama krwi.

Właśnie w taki sposób jawiła się w oczach malarza śmierć –
przychodzi niespodziewanie i niszczy wszystko, co napotka na swojej 
drodze.



Pociąg życia
Pociąg życia (fr. Train de vie) – film fabularny w reżyserii Radu 
Mihăileanu. Premiera filmu miała miejsce 16 września 1998.

Akcja filmu toczy się w 1941 roku, w małej żydowskiej wiosce 
(Europa Wschodnia). Do wsi przybiega Shlomo, który ma dla 
mieszkańców złą wiadomość, że zbliżają się do nich hitlerowcy. 
Żydzi na tą wieść sami się deportują kupionym z oszczędności 
mieszkańców pociągiem, przy czym część z nich udaje 
eskortujących ich faszystów. Wioska pustoszeje po tym, jak 
odjeżdża pociąg z jej mieszkańcami, chcącymi dotrzeć do 
Palestyny. Po drodze uciekinierzy spotykają m.in. prawdziwych 
Niemców oraz grupę zaprzyjaźnionych Cyganów, którzy wpadli na 
podobny pomysł udawania hitlerowców. 



Film „Pociąg Życia” to Komediodramat który pozwala w dość łagodny sposób przedstawić czasy wojenne. Widz 
już z samego początku doświadcza żydowskiego humoru (Scena z umierającą żoną i jej mężem). Żart ten daje rys 
żydowskiej mentalności: odrobina nietaktu połączona z inteligencją łagodzi nieszczęścia nawet w 
najsmutniejszym obrzędzie. Mihăileanu dzięki temu zabiegowi nie tylko tłumi brutalność tamtych czasów ale 
także prezentuje piękno tamtejszej społeczności Żydowskiej. Sam potwierdził że inspiracja dla niego był film „Lista 
Schindlera”. 
Z jednej strony wzruszała go ona, lecz z drugiej – uważał on, że dość już opowiadania o tragedii Żydów w aurze 
męczeństwa.



Władysław Hasior – „Dzieciom Zamojszczyzny”



Władysław Hasior – „Dzieciom Zamojszczyzny”
78 lat temu, w nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku, Niemcy rozpoczęli 
na Zamojszczyźnie zakrojoną na szeroką skalę akcję wysiedleńczą. Jej 
bilans był tragiczny - do sierpnia 1943 roku, okupanci przeprowadzili 
brutalną pacyfikację prawie 300 polskich wsi. Ponad 100 tys. ich 
mieszkańców wywieziono z domów, a ich miejsce zajęli niemieccy 
koloniści z różnych części Europy. Wśród wypędzonych było przeszło 
30 tys. dzieci.

Dzieła Władysława Hasiora charakteryzuje nieopisane okrucieństwo, 
niemal psychologiczne znęcanie się nad odbiorcą. Wózek wypełniony 
ziemią 
i wbitymi w nie krzyżami i świecami to nie tylko „nagrobek" poległych, 
anonimowych dzieci. Jest to także przedmiot zmuszający do refleksji. 
Schylając się w celu dokładniejszego przypatrzenia wbitym w ziemię 
elementom, oglądający dostrzega swoje odbicie w lustrze, które jest 
ukryte pod daszkiem wózka. Język Hasiora jest czytelny, ale bardzo 
dosadny, pełen brutalnych skojarzeń i drastycznych rozwiązań.



Wołyń
Polski dramat wojenny z 2016 roku w reżyserii Wojciecha 
Smarzowskiego, którego scenariusz powstał na kanwie opowiadań 
Stanisława Srokowskiego oraz wspomnień świadków rzezi 
wołyńskiej w latach 1943–1944.

Film opowiada historię 17-letniej Zosi Głowackiej z wołyńskiej 
wioski, zamieszkanej przez Ukraińców, Polaków i Żydów. Główna 
bohaterka zakochuje się w Ukraińcu Petrze, lecz ojciec wydaje ją 
za mąż za dużo starszego od niej sołtysa, Macieja Skibę. Krótko po 
ślubie Zosia zostaje w domu z dziećmi męża z pierwszego 
małżeństwa, gdy ten udaje się na wojnę, która wybucha we 
wrześniu 1939. Po powrocie do wioski Maciej ukrywa się z obawy 
przed nacjonalistami ukraińskimi. Gdy Wołyń zajmuje Armia 
Czerwona, Rosjanie witani są przez Ukraińców chlebem i wódką. 
Skiba, uznany za kułaka, zostaje zesłany w głąb ZSRR, a bohaterka 
ponownie sama zajmuje się wychowaniem dzieci w wojennych 
warunkach. Gdy w 1941 Zachodnia Ukraina zostaje zajęta przez 
Niemców, ci sami ludzie, którzy radośnie witali Sowietów, cieszą 
się, widząc mundury hitlerowskie. Rozpoczyna się ludobójstwo. 
Niemcy mordują Żydów, następnie Ukraińcy Polaków. 
Polacy w odwecie mordują Ukraińców.



Smarzowski w swoim filmie w pełni krwawo i żywo pokazuje brutalność czasów rzezi wołyńskiej. Film pełen jest 
scen powodujących u widza strach i przerażenie (Scena rozdwojenia polskiego żołnierza przez 2 konie itp.). 
„Wołyń” przedstawia prawdę o ludzkiej naturze, nie jest tyle filmem o ludobójstwie, co o erozji świata 
opanowanego przez symbole i przynależności. 



Andrzej Wróblewski – „Rozstrzelanie VIII”
(surrealistyczne)



Andrzej Wróblewski – „Rozstrzelanie VIII”
(surrealistyczne)

Cykl ośmiu płócien poświęconych tematowi egzekucji, powstał w 1949 
roku, choć na dobrą sprawę zaistniał dopiero w 1958 roku, już po 
przedwczesnej śmierci artysty w wieku 30 lat. 
Wróblewski chciał na swój własny sposób włączyć się w nurt realizmu 
socjalistycznego (in. Socrealizm; oficjalny status podstawowej i jedynej 
metody twórczości artystycznej i był ideowym oraz propagandowym 
narzędziem partii komunistycznych.) sztuką czytelną i reagującą na 
problemy rzeczywistości. Odpowiedzią na pojawiające się postulaty 
miał być między innymi cykl "Rozstrzelań".
Kolejność obrazów nie ustalił jednak Wróblewski. Błędnie ustaliła ją 
podczas przygotowań do pośmiertnej wystawy matka artysty, Krystyna 
Wróblewska. (numeracja nie zgadza się z kolejnością powstawania 
obrazów) 

„Rozstrzelanie VIII” pozornie przedstawiające grupę mężczyzn, 
w rzeczywistości ukazuje jednego człowieka w kolejnych fazach 
umierania – od deformacji, przez utratę barwy, po rozczłonkowanie 
ciała.



Bękarty wojny

Amerykańsko-niemiecki film wojenny z 2009 roku, utrzymany 
w tonacji czarnej komedii, w reżyserii Quentina Tarantino. 
Światowa premiera filmu odbyła się 20 maja 2009 roku w Cannes

Film przedstawia historię dwóch spisków mających na celu zabicie 
Adolfa Hitlera – pierwszy z nich planowany przez grupę żołnierzy 
żydowskiego pochodzenia, dowodzoną przez amerykańskiego 
porucznika Aldo Raine’a. Drugi – przez młodą francuską Żydówkę.



Film Quentina Tarantino można podsumować jednym 
zdaniem: „Pół żartem, pół serio”. „Bękarty Wojny” to 
podejście z dystansem oraz czarnym humorem do czasów 
Hitlerowskich. Tytułowy odział to fantazja samego 
Tarantino o żydowskiej zemście na nazistach.

Widz otrzymuje prawie 3h materiału prezentującego 
społeczność tamtych czasów z przymrużeniem oka. 
Choć samym tytuł wypełniony jest brutalnością, to 
można śmiało przyznać, że jest doszczętnie zabawny. 
Sam Quentino chce po prostu bawić widownie. 



Andrzej Wróblewski – „Matka z zabitym dzieckiem”



Andrzej Wróblewski – „Matka z zabitym dzieckiem”

Kolorystyka pracy ograniczona jest do kilku barw: ciemnej zieleni, którą 
namalowana jest sukienka matki, i żółtawych odcieni, ukazujących zmęczenie 
skóry matki. Dziecko natomiast namalowano w błękicie. Tło jest 
bladoniebieskie.

Malarz z rozmysłem ogranicza się do kilku barw. Zaskakujące, ale nie 
ma tu spodziewanego koloru krwi. W ciele dziecka widać tylko ślad po kuli –
ciemnogranatowy. Brak jakichkolwiek przesadnych uczuć. Nie widać 
wykrzywionych twarzy, jedynie cichą śmierć, cichą rozpacz. 

Choć nie widzimy śmierci, domyślamy się jej. Domyślamy się obecności 
śmierci, choć jej po prostu nie widzimy. 

W żadnym z jego obrazów, nie znajdziemy odpowiedzi, dlaczego używał on 
niebieskiej barwy, by ukazać śmierć. Pozostają nam jedynie domyślać się.



Katyń
Polski film wojenny (dramat historyczny) z 2007 roku w reżyserii 
Andrzeja Wajdy, który przedstawia zbrodnię katyńską. Uroczysta 
premiera filmu odbyła się 17 września 2007 w Warszawie.

Dla samego Wajdy temat mordu katyńskiego był szczególnie 
ważny. Jego ojciec, oficer Wojska Polskiego został rozstrzelany 
przez Sowietów w '40 roku.

Wydarzenia w filmie przedstawione są w dość realistycznych 
warunkach, które idealnie dopasowują się do kategorii dramatu. 
„Katyń” w dość bezpośredni sposób pokazuje czasy kiedy to ZSRR 
napada na Polskę we wrześniu 1939 roku, a dowódcy i oficerowie 
Wojska Polskiego zostają pojmani, a następnie rozstrzelani przez 
Armię Czerwoną.



Józef Szajna
Malarz, scenograf, reżyser, twórca nowatorskich przedstawień teatralnych, 
główny reprezentant nurtu zwanego teatrem narracji plastycznej (spektakle 
teatralne, w których plastyka dominuje nad słowem).

Zanim rozpoczął pracę artystyczną, życie skonfrontowało go we wczesnej 
młodości z tragicznym doświadczeniem wojny i obozu koncentracyjnego. 
Jako członek antyfaszystowskiego ruchu oporu został aresztowany 
i uwięziony w Oświęcimiu. Przeżycia obozowe zaważyły na charakterze całej 
jego późniejszej twórczości. Po wojnie studiował grafikę i scenografię 
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Następnie debiutował w Teatrze 
Ziemi Opolskiej, po czym rozpoczął pracę w nowo założonym Teatrze 
Ludowym w Nowej Hucie – najpierw jako scenograf (1955-1963), następnie 
dyrektor (1963-1966). Zrealizowane tam przedstawienia – w większości 
wspólnie z Krystyną Skuszanką i Jerzym Krasowskim jako reżyserami 
(m.in. Księżniczka Turandot Carlo Gozziego, 1956; Stan oblężenia Alberta 
Camusa, 1958; Burza Williama Shakespeare’a, 1959; Dziady, 1962) lub 
samodzielnie (m.in. Rewizor Nikołaja Gogola, 1963) – przyniosły mu uznanie 
w całym kraju.



Józef Szajna

„Dziady” A. Mickiewicza w Teatrze Ludowym w Nowej 
Hucie, 1962 Przykładowy obraz Józefa Szajny



Józef Szajna



Jojo Rabbit

Amerykańsko-nowozelandzko-czeski film z 2019, będący 
satyryczną czarną komedią. Został napisany i wyreżyserowany 
przez nowozelandzkiego twórcę, Taikę Waititiego. Jest adaptacją 
powieści autorstwa Christine Leunens pod tytułem „Caging Skies”.

Tytułowy bohater jest członkiem Deutsches Jungvolk
(chłopcy w III Rzeszy od 10 do 14 lat, starsi Hitlerjugend), którym 
jest zafascynowany. Chłopiec odkrywa, że jego matka ukrywa na 
strychu żydowską dziewczynę. Jojo musi zakwestionować swoje 
przekonania, mając bezustannie do czynienia z interwencjami 
swojego wymyślonego przyjaciela, który jest wyidealizowaną przez 
psychikę Jojo, na skutek nazistowskiej propagandy, wersją Adolfa 
Hitlera. 



Waititi w swoim filmie w genialny sposób pokazuje umysł młodego nazistowskiego chłopca, który boryka 
się problem swojego oddania Führerowi a miłością z dziewczyną z nacji, którą zaprzysiągł zniszczyć. 
„Jojo Rabbit” to film przedstawiający wojnę w łagodny i satyryczny sposób. Dominującą role odgrywa 
Hitler grany przez samego Waititi, który z pochodzenia jest żydem, co pozwala spotęgować postrzeganie 
otoczenia zawartego w samym filmie.



Bronisław Wojciech Linke



Bronisław Wojciech Linke
Malarz, rysownik i grafik, tworzący kompozycje o tematyce 
politycznej i społecznej.

Jednym z najbardziej znanych dzieł artysty jest obraz „Morze 
przelanej krwi. Malunek przedstawia morze krwi, w którym 
pływają ludzkie szczątki. Niebo pokrywają ciemne chmury. Jest to 
niewątpliwie symboliczne nawiązanie do tragizmu wojny – nikt nie 
jest w stanie policzyć, ile ludzi zginęło i na tym obrazie, i podczas 
wojny.

Jego znanym obrazem również jest „Hitler grający na fortepianie 
z armat”, na którym to szalony przywódca III Rzeszy gra na 
fortepianie, a każdy naciśnięty klawisz fortepianu, to wystrzelona 
kula armatnia. Jest to nawiązanie do „koncertu śmierci”. Należy 
zauważyć, że na szyi Hitlera zawiązana jest dziecięca muszka, która 
to symbolizować może „zabawę Hitlera w zabijanie”, który nie miał 
na uwadze konsekwencji swoich czynów (oprócz swoich 
pierwotnych planów wojennych).



Dziękujemy za uwagę ☺
Marcel Gańczarczyk I Konrad Kempara
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