
Lekcja 

Temat: Kultura polska przełomu XIX i XX wieku 

1. Okoliczności kształtowania się kultury polskiej przełomu XIX i XX stulecia 

a. Germanizacja i rusyfikacja narodu polskiego 

b. Walka o utrzymanie polskiej tożsamości narodowej 

 Zachowanie języka polskiego, kultury i tradycji i wyznania katolickiego jako przejawu polskości 

c. Galicja (zabór austriacki)– ośrodek polskiej tożsamości 

 Polskie uczelnie wyższe (Kraków, Lwów) 

 Ośrodki kulturalne i naukowe (np. Akademia Umiejętności w Krakowie) 

d. Ośrodki polskiej kultury poza Galicją 

 Warszawa, Poznao, Wilno 

2. Polski pozytywizm 

a. Odrzucenie romantycznej idei walki zbrojnej o niepodległośd 

b. Praca organiczna 

 Rozwój i umacnianie polskiego społeczeostwa pod względem gospodarczym, kulturalnym i 

oświatowym (społeczeostwo jak jeden organizm) 

c. Praca u podstaw 

 Krzewienie oświaty i kształtowanie postaw patriotycznych wśród najniższych warstw 

społecznych (przede wszystkim mieszkaocy wsi) 

d. Literatura jako narzędzie w umacnianiu polskiej tożsamości 

 Literatura postyczniowa – nawiązywała do wydarzeo z powstania styczniowego (Eliza 

Orzeszkowa, Bolesław Prus) 

3. Rola historii w umacnianiu polskiej tożsamości 

a. Polskie badania naukowe, podważające zaborczą wizję samozawinionego upadku Polski 

b. Sztuka ku pokrzepieniu serc  

 Henryk Sienkiewicz – literatura historyczna (Trylogia, Krzyżacy) 

 Jan Matejko – malarstwo historyczne 

 Stanisław Wyspiaoski – dramaty historyczne (Warszawianka, Noc listopadowa) 

 Maria Konopnicka – poezja historyczna (Rota) 

4. Kultura Młodej Polski 

a. Modernizm – nurt w kulturze, który usuwał z twórczości idee polityczne, narodowe i społeczne (sztuka 

dla sztuki) 

b.  Młoda Polska (neoromantyzm) – kultura polskiego modernizmu 

 Swoboda w twórczości artystycznej i w stylu życia 

c. Przedstawiciele Młodej Polski:  

 Poezja - Stanisław Przybyszewski, Jan Kasprowicz  

 Literatura – Stefan Żeromski, Władysław Reymont 

 Malarstwo (impresjonizm, realizm) – Władysław Podkowioski, Aleksander Gierymski 

5. Początki kultury masowej na ziemiach polskich 

a. Okoliczności 

 Rozwój techniki (rejestracja dźwięku i obrazu) 

 Prasa 

b. Przejawy 

 Literatura popularna i czasopisma 

 Kino (Kazimierz Prószyoski) 

 Rozwój kultury fizycznej (ogródki jordanowskie – Henryk Jordan, skauting – Andrzej Małkowski) 


