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Wolność czy zniewolenie. Sztuka polska po 1945 roku
karta pracy

fiodor dostojewski 

Jedyna wolność 
to zwycięstwo 

nad samym 
sobą.

tukidydes 

Podstawą 
szczęścia 

jest wolność, 
a podstawą 

wolności 
odwaga.

adam mickiewicz 

Lepszy 
w wolności 

kęsek lada jaki 
niźli w niewoli 

przysmaki. 

albert camus

Być wolnym, 
to móc nie 

kłamać.

arthur

schopenhauer 
Wolnym 

bowiem jest 
człowiek tylko 
wtedy, gdy jest 

samotny. 

albert camus

Nie ma  
wolności dla 
człowieka, 
jak długo 

nie pokonał 
on strachu 

przed 
śmiercią. 

george orwell 

Nieposłu-
szeństwo jest 

prawdziwą 
podstawą wol-
ności, posłusz-

ni muszą być 
niewolnicy.

Dopasuj określenia do 
właściwych miejsc na mapie.

strefa kapitalistyczna

strefa komunistyczna

żelazna kurtyna 

Jak rozumiesz pojęcie 
wolności artystycznej w latach 
powojennych i dzisiaj?

socrealizm 
(realizm 
socjalistyczny)

element ideologii stalinow-
skiej w literaturze i sztuce. 
Od 1934 roku obowiązywał 
w sztuce radzieckiej,  
a w pozostałych krajach 
socjalistycznych od końca 
lat 40. XX wieku. Kierunek 
miał status jedynej, 
obowiązującej metody 
twórczej i był narzędziem 
propagandowym partii  
komunistycznych. 
Tematyka prac to portrety 
przywódców, praca robot-
ników i rolników, rodzinne 
życie ukazywane z dba-
łością o realia. Obrazy 
miały mieć socjalistyczną 
treść ukazaną w narodowej 
formie.

Przeczytaj cytaty. Wymień inne niż system 
polityczny powody odczuwania stanu niewoli.

Czy dotyczą one tylko artystów? 

Przyjrzyj się obrazowi Wojciecha Weissa 
Manifest namalowanemu w latach 
1949–1950. Odpowiedz na pytania.

arystoteles 

Ten człowiek 
jest wolny, 

który żyje dla 
siebie, a nie 
dla innych. 

Kogo przedstawia obraz?

Co trzymają postacie?

Jak ukazane są postacie, jakie mają pozy?

Jaką rolę pełni światło?



Uzupełnij terminy i dopasuj do dzieł.

(sztuka nieprzedstawiająca, 
niefiguratywna, bezprzedmiotowa) 
– sztuka oderwana 
od obrazowania rzeczywistości, 
nieprzedstawiająca świata 
rozpoznawalnych przedmiotów, 
bez narracji i treści literackiej; 
wyróżniamy abstrakcję liryczną, 
geometryczną, ekspresyjną

malarstwo poszukujące nowych 
form ukazywania postaci ludzkiej, 
wykorzystujące deformację, 
aluzyjność i symbolikę

nurt w abstrakcyjnym malarstwie 
lat 50. cechujący się swobodną 
kompozycją, ekspresją 
i gwałtownością tworzenia oraz 
wykorzystaniem przypadkowych 
efektów

nurt, w którym artyści łaczą farbę 
z piaskiem, żwirem, cementem 
lub drobnymi przedmiotami w celu 
uzyskania grubej, zróżnicowanej 
powierzchni obrazów
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podobieństwa

Przyjrzyj się 
dziełom. 
Wypisz różnice 
i podobieństwa.
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