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dr Małgorzata Juda-Mieloch 

konsultant ODN Kalisz 

 

Materiały do wideolekcji języka polskiego 

Temat: Nie dajcie się zwieść prostocie opowiadania Sławomira Mrożka „Artysta”! 

 

„Artysta” Sławomira Mrożka jest tekstem obowiązkowym w spisie lektur dla klas VII–VIII. 

 

► Co powtórzymy? 

 Rodzaje narracji: pierwszoosobowa, trzecioosobowa. 

 Gatunki literackie: bajka, przypowieść. 

 Pojęcia: osobienie (personifikacja), ironia. 

 

► Przeczytaj tekst. 

Sławomir Mrożek 

ARTYSTA 

 

Kogut przeczytał ogłoszenie: „Potrzebujemy zwierząt – Cyrk”.  

– Zgłoszę się – powiedział, składając gazetę. – Zawsze chciałem być artystą.  

Po drodze snuł wielkie plany:  

– Sława i pieniądze. A może nawet wyjazdy za granicę.  

– I z powrotem – dodał Lis.  

– Dlaczego z powrotem? Za granicą podpiszę kontrakt z Metro Godwyn Meyer.  

Dyrektor przyjął go na świeżym powietrzu, gdzie urzędował. Właśnie rozwijano namiot 

cyrkowy. Ja i Lis zatrzymaliśmy się opodal.  

– Bardzo mi miło, że pan się do nas zgłasza. Można poznać godność?  

– Lew – przedstawił się Kogut krótko.  

– Lew? – zdziwił się dyrektor. – Czy jest pan tego pewny?  

– Ewentualnie tygrys.  

– No dobrze. Wobec tego niech pan zaryczy. 

Kogut zaryczał jak umiał.  

– Owszem, nieźle, ale są lepsze lwy od pana. Gdyby pan się zgodził na koguta, to co innego. 

Wtedy mógłbym pana zaangażować.  

– Ja dla pana przyjemności nie będę udawał ptaka – obraził się Kogut.  

– Żegnam wobec tego.  

W drodze powrotnej Kogut milczał ponuro. Wreszcie nie wytrzymałem.  

– Co ci strzeliło do głowy, dlaczego chciałeś grać lwa?  

– Jak to, dlaczego… – odpowiedział za niego Lis. – Czy widziałeś kiedy artystę bez ambicji? 
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► Wskaż bohaterów literackich. 

Sławomir Mrożek 

ARTYSTA 

 

Kogut przeczytał ogłoszenie: „Potrzebujemy zwierząt – Cyrk”.  

– Zgłoszę się – powiedział, składając gazetę. – Zawsze chciałem być artystą.  

Po drodze snuł wielkie plany:  

– Sława i pieniądze. A może nawet wyjazdy za granicę.  

– I z powrotem – dodał Lis.  

– Dlaczego z powrotem? Za granicą podpiszę kontrakt z Metro Godwyn Meyer.  

Dyrektor przyjął go na świeżym powietrzu, gdzie urzędował. Właśnie rozwijano namiot 

cyrkowy. Ja i Lis zatrzymaliśmy się opodal.  

 

 

► Określ rodzaj narracji. 

Trzecioosobowa? 

Kogut przeczytał ogłoszenie 

przeczytał – 3 osoba liczby pojedynczej 

 

Pierwszoosobowa? 

Ja i Lis zatrzymaliśmy się opodal. 

zatrzymaliśmy się – 1 osoba liczby mnogiej 
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► Podziel tekst na wypowiedzi bohaterów. 

Bohaterowie: 

Kogut      Dyrektor       Lis        Ja (narrator) 

 

Uwaga: „Ja” jest zarazem bohaterem, jak i narratorem!, ale w tekście zaznacz jego 

wypowiedź jako bohatera. 

 

Sławomir Mrożek 

ARTYSTA 

Kogut przeczytał ogłoszenie: „Potrzebujemy zwierząt – Cyrk”.  

– Zgłoszę się – powiedział, składając gazetę. – Zawsze chciałem być artystą.  

Po drodze snuł wielkie plany:  

– Sława i pieniądze. A może nawet wyjazdy za granicę.  

– I z powrotem – dodał Lis.  

– Dlaczego z powrotem? Za granicą podpiszę kontrakt z Metro Godwyn Meyer.  

Dyrektor przyjął go na świeżym powietrzu, gdzie urzędował. Właśnie rozwijano namiot 

cyrkowy. Ja i Lis zatrzymaliśmy się opodal.  

– Bardzo mi miło, że pan się do nas zgłasza. Można poznać godność?  

– Lew – przedstawił się Kogut krótko.  

– Lew? – zdziwił się dyrektor. – Czy jest pan tego pewny?  

– Ewentualnie tygrys.  

– No dobrze. Wobec tego niech pan zaryczy. 

Kogut zaryczał jak umiał.  

– Owszem, nieźle, ale są lepsze lwy od pana. Gdyby pan się zgodził na koguta, to co innego. 

Wtedy mógłbym pana zaangażować.  

– Ja dla pana przyjemności nie będę udawał ptaka – obraził się Kogut.  

– Żegnam wobec tego.  

W drodze powrotnej Kogut milczał ponuro. Wreszcie nie wytrzymałem.  

– Co ci strzeliło do głowy, dlaczego chciałeś grać lwa?  

– Jak to, dlaczego… – odpowiedział za niego Lis. – Czy widziałeś kiedy artystę bez ambicji? 
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► Scharakteryzuj bohaterów ze szczególnym uwzględnieniem Koguta. 

Postacie Koguta i Lisa są uosobione, to znaczy, że są nośnikami pewnych ludzkich postaw 

(podobnie jak w bajce). 

 

Kogut – ambitny, kłamca, uważa innych za naiwnych, celebryta (chce sławy, pieniędzy i 

wyjazdów za granicę), karierowicz z wielkimi oczekiwaniami wobec siebie i otoczenia, który 

nie potrafi właściwie ocenić swoich umiejętności, a prawdziwa sztuka nie ma dla niego 

znaczenia. 

 

Dyrektor – kulturalny, dystyngowany, nieco staroświecki, mądry. 

 

Lis –sprytny, ironizuje z Koguta. 

 

Ja (narrator) – uczciwy, emocjonalny, dobry obserwator. 

 

 

 

►Jakie jest przesłanie utworu? Czy można sformułować pouczenie, które z niego 

wypływa? 

Warto dbać i walczyć o swoje marzenia, jednocześnie należy mierzyć siły na zamiary. 

Ambicja jest zjawiskiem pozytywnym, jednak gdy towarzyszy jej realna ocena możliwości. 

W życiu trzeba ciężko pracować i być pokornym wobec losu. Warto pamiętać, że postawa 

roszczeniowa i poprzestawanie na oczekiwaniach do niczego nie prowadzą, natomiast 

sumienne wykonywanie obowiązków oraz wyciąganie wniosków z porażek, które zdarzają się 

każdemu, wzmacniają nas, kształtują w odpowiedni sposób.  

Utwór epicki, którego bohaterowie są nośnikami konkretnych postaw, którego akcja nie 

rozgrywa się w konkretnym czasie i miejscu oraz zawiera uniwersalne przesłanie możemy 

nazwać przypowieścią (podobnie jak przypowieść biblijna). 

 

 


