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Mój głos w ważnej sprawie …

Dawne teksty literackie nie muszą być anachroniczne, można z nich zaczerpnąć wiele rad i
przestróg. Dzięki temu nie będziemy popełniać różnych błędów.

Ignacy Krasicki jest uważany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli oświecenia.
Napisał on około 200. bajek, w których głównymi bohaterami są zwierzęta. W bajkach zostały
podjęte różne tematy, które aktualne są do dziś. Dzieje się tak, ponieważ na przestrzeni lat
ludzie nie zmienili się zbytnio. Ich cechy i sytuacje życiowe są podobne. W każdej bajce zawarty
jest morał, czyli pouczenie. Dawne teksty literackie nie muszą być anachroniczne, można z nich
zaczerpnąć wiele rad i przestróg. Dzięki temu nie będziemy popełniać różnych błędów. Bajka
pt.:,, Filozof’’ ukazuje czytelnikowi, jak szybko mogą zmienić się ludzkie poglądy. Wystarczy
tylko, że pojawi się słabość. Główny bohater, filozof, za młodu odrzucił wszystko, co związane z
religią. Dopiero starość przyniosła zmianę poglądów. Uwierzył w Boga i nie tylko. Morał tej bajki
aktualny jest do dziś. Człowiek jest skłonny uwierzyć we wszystko, byle tylko nie zostać
potępionym.

Z kolei głównym tematem w bajce pt. :,,Ptaszki w klatce’’ jest wolność. Młody czyżyk od
urodzenia mieszka w klatce. Jest mu dobrze tak jak jest; nie musi martwić się o pożywienie ani
uciekać przed drapieżnikami. Stary czyżyk trafił do klatki niedawno, nie może odnaleźć się w
nowej sytuacji. Nic nie jest w stanie wynagrodzić mu braku wolności. Akcja bajki pt. :,, Szczur i
kot’’ ma miejsce w kościele. Szczur w obecności rodziny chełpi się, że to jemu oddaje się cześć.
Jego nieuwagę wykorzystuje kot i zabija go. Utwór pokazuje, że nie warto się przechwalać, być
pysznym, ponieważ ktoś może to wykorzystać. Człowiek próżny zatraca się w sobie, nie zwraca
uwagi na otaczający go świat, traci kontakt z rzeczywistością. Do morału tej bajki można
odnieść się i dziś. Przestroga w niej zawarta jest nadal aktualna. W dzisiejszym świecie ludzie
pragną, by im schlebiano, przeceniają swoje możliwości, zapominają o ostrożności i uwadze.
Moją tezę mogą potwierdzić ,,Treny’’ napisane przez Jana Kochanowskiego. Pisał je po śmierci
ukochanej córki Urszuli. Zawarty jest w nich bunt i cierpienie ojca, a następnie wyciszenie i
ukojenie bólu. Kochanowski nie może pogodzić się z ogromną stratą, zaczyna kwestionować
istnienie Boga. Temat podjęty w ,,Trenach’’ jest ponadczasowy, ponieważ uczucia ludzi nie
zmieniały się. Gdy nie idzie coś po naszej myśli, zaczynamy zastanawiać się, dlaczego Bóg na
to pozwolił. W cierpieniu mówimy i myślimy różne rzeczy, tak jak Kochanowski. Bajki
Krasickiego i ,,Treny’’ Kochanowskiego ukazują, że dawne teksty literackie i tematy w nich
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podjęte, nie muszą być przestarzałe. Zawarte w nich prawdy są aktualne do dziś, ponieważ
świat i człowiek nie zmieniły się tak bardzo, jak może się wydawać.
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