
Lekcja 20.04

Temat: „Przed nami jest jądro ciemności…” 
Etyka i polityka w opowiadaniu Conrada



Zasadniczym tematem utworu są kwestie moralnych 
wyborów człowieka. Conrad wskazuje tu na pułapkę, jaką 
zastawia na człowieka powierzchowna lektura pism 
Friedricha Nietzschego. Głoszona przez niego filozofia – 
zastosowana bezpośrednio do polityki, może rodzić przemoc 
i zbrodnię. Naziści wykorzystali niektóre tezy tej filozofii do 
uzasadnienia zbudowanego przez siebie totalitarnego 
zbrodniczego i ekspansywnego porządku



Do powinowactwa tekstu Conrada i myśli Nietzschego odsyła niemieckie nazwisko 

bohatera. Postrzegany jak nadczłowiek „nietzscheański” Kurtz odkrywa, że 

odrzucenie imperatywu moralnego, demonstrowania obojętności na ludzkie 

cierpienia i śmierć sprawiają, że immoralista może być otaczany niemal boską 

czcią, bezrefleksyjnie wielbiony i fanatycznie słuchany. Tym samym jest w stanie 

sterować zachowaniami zbiorowości, burzyć tradycyjne normy reguły życia, 

tworzyć nową rzeczywistość społeczną, w której jedynym moralnym prawem jest 

jego wola.

Praca domowa

Na podstawie fragmentów z podręcznika (str.198 – 200) wymień cechy 

charakteryzujące Kurtza



Odmiany stylowe 
polszczyzny



W zależności od sytuacji komunikacyjnej posługujemy się rozmaitymi 

odmianami stylowymi polszczyzny. W centrum tego systemu znajduje się 

styl potoczny, który dominuje w naszych wypowiedziach. Uczniowie, 

studenci, nauczyciele i wykładowcy obcują z tekstami naukowymi lub 

popularnonaukowymi, petenci i obsługujący ich urzędnicy – z  

kancelaryjnymi, czytelnicy literatury – z artystycznymi, wierni 

uczestniczący we mszy świętej i nabożeństwach – z religijnymi, a 

czytelnicy prasy – z publicystycznymi. Scharakteryzujmy poniżej 

najważniejsze style funkcjonalne polszczyzny.



Styl potoczny – w szerszym rozumieniu postrzegany jest jako neutralna 

odmiana polszczyzny, służąca porozumiewaniu się w codziennych sytuacjach 

życiowych, np. w domu, między członkami rodziny i znajomymi. Tak 

pojmowaną potoczność cechuje zdroworozsądkowe ujęcie tematu, 

konkretność, a także spontaniczność wypowiedzi i  antropocentryzm 

(człowiek w centrum świata). Obejmuje ona środki używane powszechnie 

przez większość osób. W węższym znaczeniu potoczność utożsamia się z 

elementami ekspresywnymi, kolokwialnymi, rubasznymi, brakiem 

staranności, niedbałością, fragmentarycznością i eliptycznością, 

dopuszczalnymi wyłącznie w sytuacjach nieoficjalnych.



Styl urzędowy stosowany jest w sytuacji 

komunikowania się przedstawicieli urzędu 

lub instytucji z obywatelem (petentem) 

albo określoną grupą obywateli. 

Najważniejsze cechy tego stylu to:



● oficjalność,
● precyzja, osiągana dzięki terminologii, wyrazom fachowym, które w tym 

stylu nazywane są kancelaryzmami (np. zleceniobiorca, powództwo, absencja 
chorobowa, być obowiązanym, dokonać otwarcia, zakład pracy, ewidencja 
gruntów, rachunek oszczędnościowo‑rozliczeniowy),

● bezosobowość, przejawiająca się w stosowaniu imiesłowów przysłówkowych, 
form bezosobowych zakończonych na -no, -to (zarządzono, wykonano), a 
także konstrukcji z się (informuje się, odwołuje się, stwierdza się, nie 
dopuszcza się),

● schematyzm,
● dyrektywność, czyli zobowiązywanie odbiorcy do wykonywania określonych 

czynności; w stylu urzędowym pojawiają się liczne nakazy, zakazy, 
pozwolenia, stąd częste są takie wyrazy, jak: należy, trzeba, nie powinien, 
jest zakazane, oraz zdania typu: „Przejście przez tory surowo wzbronione”; 
„Po otrzymaniu wezwania należy niezwłocznie stawić się w urzędzie”.



Styl naukowy – charakterystyczny jest dla tekstów naukowych, zarówno 
mówionych (np. wykład, referat), jak i pisanych (np. artykuł naukowy, rozprawa 
naukowa). Najważniejsze właściwości tego stylu to: abstrakcyjność, ścisłość, 
logiczność i obiektywizm, realizowane za pomocą takich środków językowych, 
jak: terminy naukowe (czyli wyrazy używane w danej dziedzinie nauki), którymi 
często są neologizmy lub internacjonalizmy (wyrazy mające takie samo znaczenie 
w różnych językach), pojęcia abstrakcyjne zakończone na -ość, -anie, -enie, 
zdania wielokrotnie złożone, zwłaszcza złożone podrzędnie i wypowiedzenia 
rozwinięte, liczne spójniki wskazujące na relacje (zatem, jak również, jednak, iż, 
ponieważ). Ponadto pojawiają się wyrazy i wyrażenia o funkcji metatekstowej, 
komentujące tekst główny i go organizujące, np. na początku, reasumując, 
przejdźmy teraz do, z przeprowadzonej analizy wynika, że. W tekstach 
naukowych występują przypisy, cytaty, wykresy, tabele i bibliografia. 
Obszerniejsze prace, a więc rozprawy, często są podzielone na rozdziały, 
podrozdziały, paragrafy i punkty.



Styl artystyczny to odmiana języka używana w literaturze, w 

której dominuje funkcja poetycka, co oznacza, że tekst zwraca 

uwagę nie tylko na swą treść, lecz także na formę. Użyte środki 

językowe podporządkowane są zatem celom estetycznym, 

ponieważ autorzy, choć korzystają z zamkniętego zbioru 

środków konwencjonalnych, to w konkretnym tekście 

wykorzystują je w twórczy, oryginalny sposób. Stąd obecność 

metafor i innych środków stylistycznych, a  także 

wieloznaczność wypowiedzi reprezentujących styl artystyczny.



Praca domowa:

Bardzo proszę uzupełnić ćwiczenia z 
e-podręcznika 11.2 i 11.5
link do strony
https://moje.epodreczniki.pl/a-share
d-owner/DFtfCbF8n/53k3UYIi
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