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TEMAT: „Między szubienicą a 
Nagrodą Nobla” Włodzimierz Bolecki

• Józef Ponury - Wielki Książę Litewski, 

• Don Kichot, utopista, 

• krajowiec, 

• pisarz dla dorosłych,

• głos wołający w puszczy, 

• ptasznik z Wilna, 

• szlachcic szaraczkowy, 

• kronikarz ludzkich losów,

• człowiek, który zawsze miał pod górę,

• Nagroda Literacka „dla 
najniezależniejszego pisarza polskiego na 
emigracji”.
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Czesław Miłosz:

W „Drodze donikąd” doszukujemy się głębokiej warstwy filozoficznej. 
Mackiewicz nie tylko opisuje Litwę, nie tylko opowiada o jej okupacji, 
lecz także przedstawia konflikty ideowe między bohaterami. Fascynuje 
go nie tylko dokładne opisanie puszczy czy przedstawienie kolejności 
wydarzeń historycznych, lecz wierne przedstawienie racji 
poszczególnych ludzi, ich poglądów i argumentów, którymi uzasadniają 
swe działanie. Na tym także polega artystyczny realizm Józefa 
Mackiewicza.”



DROGA DONIKĄD ( fragm.)

Puszcza zwana Rudnicką od miejscowości Rudniki, położonej w jej środku, leżała w odległości 20 kilometrów na 
południe od miasta. Stanowiła jedną z resztówek niekończących się ongiś lasów Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 
niej polowali wielcy książęta, a po zjednoczeniu Litwy i Polski królowie obydwu narodów. Carowie Wszechrosji nie 
raczyli do niej zaglądać, obrawszy sobie za rewir do polowań bardziej słynną Puszczę Białowieską, gdzie do dziś dnia 
żyją żubry, podczas gdy w Rudnickiej wyginęły one na przełomie XVIII i XIX wieków. Ale ostatniego niedźwiedzia 
zabito w niej na początku XX, gdzieś przed rokiem 1914.

Od tej fatalnej daty począwszy, kraj przechodził z rąk do rąk piętnaście razy podczas licznych wojen. Z rosyjskich w 
niemieckie, w bolszewickie, litewskie, polskie i znowu litewskie, polskie ... Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
zjeżdżał tu na łosie jeszcze w roku 1938. W cień drzew ukradkiem zaledwie zaglądała historia, i od jakich przodków, 
przez jaki szlachetny atawizm zrodziła się piękność Weroniki, niepodobieństwem byłoby dojść dzisiaj. Być może, 
pochodziła od jakiegoś przygodnego kochanka, z licznych zabłąkanych czy polujących w puszczy myśliwych...

Były to ziemie nie tylko litewskie, białoruskie i polskie jednocześnie, zjednoczone w przeszłości i pokłócone 
współcześnie; zamieszkiwali je też Żydzi i Rosjanie; na tych ziemiach zwycięscy w wojnach tatarskich wielcy książęta 
osadzali przed wiekami jeńców dając im grunty i przywileje. Dlatego wśród sosen północnych zdarzało się spotykać 
jeszcze minarety z półksiężycem; tu, w stołecznych ongiś Trokach nad potrójnym jeziorem, zasiedli krymscy Karaimi, 
wyznający Pięcioksiąg Mojżeszowy, ale odrzucający Talmud; kościoły katolickie budowano przeważnie w stylu 
włoskiego baroku, rzadziej w gotyku; cerkwie prawosławne w niezmiennie kopulasto bizantyjskim stylu; z czasów 
Reformacji zostało trochę wyznawców Kalwina, mniej Lutra; w bardziej zaś odległych od miasta stronach, wśród lasów 
i bagien, ludzie szukający prawdy poddawali się wpływom różnorakich sekt; w ten sposób pokłócone ze sobą Cerkiew i 
Kościół zgodnie zwalczały badaczy Pisma Świętego, baptystów, zielonoświątkowców, sztundystów i wiele innych 
herezji...Ale opisywać szczegółowo ludzi tego kraju byłoby równie długo, co wymieniać wszystkie jego rośliny, 
zwierzęta albo rzeki i jeziora, które z dużej wysokości dostępnej dziś samolotom wydają się być podobne kałużom, 
ostałym po wielkim deszczu; tu dodać może by jeszcze wypadało, że niebo nad krajem jest przeważnie chmurne.

Gdy Hitler ze Stalinem podzielili wschodnią Europę, Sowiety wkroczyły doń czerwoną armią w latach 1939-40, i był to 
początek tego nowego okresu, o którym nikt na świecie nie wiedział przedtem, w co się wyrodzi kraj i ludzie, gdy 
zostaną opanowani przez współczesny bolszewizm.







„(…)w literaturze nie polityka, nie naród, a 
najciekawszy jest zawsze człowiek”. J.Mackiewicz



„Bolszewizm nie od radości "nieba" chce oderwać człowieka, a właśnie 
przeciwnie, od radości "ziemi". On nie jest wrogiem, jak to powiada pierwszy 
z brzegu klecha, życia pozagrobowego, a właśnie życia doczesnego. On 
niczego nie "rozpętał", jak to utrzymywali nasi ojcowie w okresie rewolucji 
1917-18 r., a na wszystko, absolutnie na wszystko nałożył pęta! Ot, co! 
(…)Teraz wiem, że bolszewizm powstał nie z walki z Bogiem, a z walki z 
człowiekiem, z jego przyrodzonym prawem do wolnego życia”.

TEMAT: 
Postawy bohaterów wobec nasilającej się sowietyzacji

*   *   *
„ (…)każda czynność musi mieć cel. Musi. Po coś czy dla 
kogoś musi się coś robić. A my, po co tak robimy, jeżeli 
ani dla ludzi, ani dla siebie. Może właśnie trzeba zmienić 
stanowisko…”                           Droga donikąd    (fragm.)        



„Związek Radziecki jest najbardziej tolerancyjnym ustrojem świata!
Związek Radziecki nikogo nie odtrąca, na nikim się nie mści! Bratnią rękę
wyciąga do każdego! Tylko podli agenci obcych wywiadów, tylko płatni
lokaje plutoracji i kapitalizmu rozpuszczać mogą nikczemne plotki, siejąc
niepokój. Nie słuchajcie szpiegów i prowokatorów! Nikomu nic nie
grozi!(…) Każda najmniejsza troska wasza odbija się troską naszego
drogiego Stalina, który czuwa nad naszym dobrem, któremu zaufać
możemy bezgranicznie!...Towarzysze! Wdzięczni jesteśmy z całego serca i
dziękujemy na tym miejscu, nie po raz pierwszy już, ale też nie
przestaniemy dziękować do końca dni naszych wybawicielowi, stwórcy
naszego szczęścia, Józefowi Stalinowi! Niech żyje!” Droga donikąd (fragm.)



Przygotuj się do dyskusji: 
Różne sposoby przystosowania się do „nowej rzeczywistości”

„Z nastaniem jesieni portretom Stalina w witrynach sklepowych przestały
wreszcie dokuczać muchy. Miasto przybrało wygląd jeszcze bardziej szaro-
czerwono-szary. Wszyscy mieszkańcy wpadli na ten sam pomysł, aby się
sztucznie przybiednić. Kobiety zamiast kapeluszy włożyły chustki na
głowę, mężczyźni zaś czapki. Każdy wdział ubranie możliwie najstarsze i
podniszczone. Do jesieni pasowały palta koloru nijakiego, spod których
wystawały spodnie niezaprasowane, również koloru nijakiego. Z drugiej
jednak strony unikano wyróżniania się szczególną biednością. Przeciwnie,
chodziło o to właśnie, aby się jak najmniej wyróżniać, zlać z otoczeniem
możliwie najidealniej, przystosować do tła. W ten sposób w państwach
kapitalistycznych usiłują zlewać się niewidocznie z tłem ulicy szpicle
policyjni i konfidenci. Po wkroczeniu armii czerwonej sztuka rozpływania
się w szarości dnia stała się od razu udziałem wszystkich; nie musiała być
zatem trudna, skoro ulica od pierwszych dni przybrała wygląd, jakby szły
nią wyłącznie tłumy konfidentów.” Droga donikąd (fragm.)



TEMAT: TERROR jako mechanizm kontroli społecznej
Siła słowa. Donosicielstwo. Nowomowa.

„Bo straszna teraz siła ludziom dana. Takiej siły wprzódy nikt a nikt nie miał. A
dziś każdy. I ludzie sami tej siły przelękli się.

- Co za siła?

- A ta siła i jest, że każdy jeden, kto tylko zechce, może zgubić. Nie trzeba, jak
kiedyś bywało, nożem czy zza węgła albo i w lesie jakim strzelić. Dziś słowem
jednym można zgubić. Poszedł z donosem, powiedział co na drugiego i
tamten człowiek przepadł. Prawda, że i przedtem można było naszczekać, ale
to inna sprawa, za wszystkiem inna rzecz była. Zaraz zapytali, a gdzie
dowody? A gdzie świadkowie? A skąd wiesz? A sąd, a tamto i drugie, i
trzecie. I jeszcze patrzaj, żeby za swój donos samemu nie przyszło się płacić.
A dziś... Powiesz: zapisali i koniec. Ani sądu, ani niczego. Oto, skąd i jest, że
każdy na oczach innych nie chce w niczym różnicy podać, żeby od reszty nie
różnić się. Razem, to razem. Kto pierwszy "hurra", jak pan mówisz, to za nim
wszyscy "hura".(…)

Droga donikąd (fragm.)



„W małym zakładzie strzygł tylko jeden pracownik. W rogu, twarzą od okna, wciśnięty między wiszące 
palta, siedział drugi klient i czekał swojej kolejki. Paweł nie zwróciwszy na niego uwagi powiesił kożuch, 
siadł i wyjął pudełko z tytoniem. Po dłuższej chwili siedzący obok z widocznym przymusem i przesadnie 
ugrzecznionym tonem wyjąkał słowa powitania. Paweł odwróciwszy się, zaskoczony, zobaczył, iż był to 
stary znajomy, zecer z drukarni, do której Paweł zachodził w dawnych czasach często. Znał go chyba od lat 
pięciu jako przyjaznego i rozsądnego człowieka. Właśnie w dzisiejszym numerze lokalnej "Prawdy", którą 
kupił na dworcu, uderzony był wyjątkowo przykrym tonem "wywiadu", jakiego udzielił ten zecer w 
rubryce "Wypowiedzi robotników". Zapewniał w nim o bezgranicznej miłości i wdzięczności dla Związku 
Radzieckiego za wyzwolenie, cytując jednocześnie nieprawdopodobne zgoła przykłady nędzy dawnego 
zecera, głodowe stawki itd... Kończył zaś słowami o własnym sercu, które: "krwawiło i rozdzierało się w 
bólu przy składaniu pod butem systemu kapitalistycznego artykułów oszczerczych i wrogich względem 
Związku Sowieckiego i Jego Wodza, genialnego Stalina".

Paweł odkiwnął głową, milcząc.

- Czy pan myśli, że to ja sam tak mówiłem? - odezwał się szeptem zecer.

- Co? A... w "Prawdzie"? Tak, czytałem - odparł Paweł krótko.

- Kazali. Nic nie poradzisz. Kazali podpisać i koniec. Spróbuj przeciwstawić się... - mówił dalej zduszonym 
szeptem. - Pan przecież sam chyba wie.

- Ja wiem, ja wiem. - I Paweł zaczął przyglądać się portretom wiszącym na ścianie. U fryzjera był nie tylko 
przepisowy Stalin, ale ponadto Woroszyłow, Mołotow i Budienyj.

- Przecież... - jeszcze bardziej zniżając głos, szeptał zecer - pan wie, jak było... Razem pracowaliśmy... I jak 
ślicznie się zarabiało. Ot, chociażby i to palto, co mam... - Było coś nieprzyjemnie poniżającego w tych 
szeptem składanych usprawiedliwieniach nieomal po psiemu skomlących, i Paweł mimo woli 
przytaknął (…).”          

Droga donikąd (fragm.) 



Nowomowa jako sposób na ograniczenie człowieka 

NOWOMOWA MYŚLOZBRODNIA
„Słowa mają tu znaczenie odwrotne albo nie mają żadnego. Odbierz ludziom 
pierwotny sens słów, a otrzymasz właśnie ten stopień paraliżu psychicznego, 
którego dziś jesteśmy świadkami.”

"... Otóż bolszewicy stworzyli: dym bez ognia. To są rzeczy genialne, mój drogi! 
Sto tysięcy nakładu dla rozpowszechnienia w naszym kraju, który jeszcze pół 
roku temu wiedział, jak było naprawdę!”            „Droga donikąd” (fragm.)

• Język propagandy totalitarnej lub po prostu propaganda językowa. Pojawia się nie 
tylko na gruncie stricte politycznym, lecz także w mediach.

• Głównym celem stosowania nowomowy jest narzucenie społeczeństwu konkretnego 
systemu wartości. 

• Obalenie kłamstwa wydaje się dużo łatwiejsze od obalenia manipulacji, półprawdy. 
Język propagandy opiera się na emocjach i marzeniach ludu, podważaniu wartości 
wrogich obozów politycznych.



„Natura była dla niego prawdą absolutną, światem lepszym, bo istniejącym 
bez człowieka. Widział w niej doskonałość, której zaprzeczeniem była ludzka 
historia i świat społeczny” – pisze badacz twórczości Mackiewicza, prof. Włodzimierz Bolecki.



Motyw bliskości dzikiej przyrody
„W lasku, dzielącym Martę od przystanku kolejowego, spotkało się trzy rodzaje 
śladów na śniegu: cztery łapki, dwie szerzej rozstawne, dwie węziej, jak w 
odwróconej figurze trapeza – to wiewiórki; cztery łapki wyciągnięte nierównymi 
parami, na kształt ukośnika – to zająca; równiutka linia łapek – to lisa.(…)Ślady lisa 
idą niby z poważną rozwagą do celu; gdy śnieg jest głębszy, towarzyszy im po 
wierzchu delikatny rowek, jakby kto puszkiem do pudrowania pociągnął po śniegu –
to znak lisiego ogona.”

*      *      *

„Dąb jest jedynym drzewem, które bezmyślnie przedłuża walkę jesieni z zimą. Gdy 
inne drzewa dawno już skapitulują, a nawet zapomną o swych liściach, dąb wciąż 
jeszcze zachowuje – swoje.”

*      *      *

„W bliskości musiały się mieścić gniazda wróbli: rano stary samiec, o czarnym 
zniszczonym dziobie i brudnoszarym brzuchu, wrzeszczał siedząc na krokwi, 
wykładając coś młodszym z klanu, najwidoczniej zaniepokojonym niespodziewaną 
bliskością obcych ludzi. Paweł otworzył oczy i ujrzał obłok, o kształcie kopulastej 
cerkwi, zakończony rodzajem dwugarbnego wielbłąda a oświetlony z jednej strony 
promieniami wschodzącego słońca. Na tle obłoku widać było orła krążącego na 
nieruchomych skrzydłach nad moczarami.”                      Droga donikąd  (fragm.)



„Droga jest czymś dla człowieka, bez czego życie jego byłoby wegetacją tylko. Rośliny
wegetują, a nie żyją, bo nie mogą się ruszać, nie mogą wyjść na drogę i pójść nią.
Natomiast człowiek bez dróg, po których chodzi jest nie do pomyślenia. Wszystkie
tęsknoty, bodźce, impulsy życia pchają go na drogi, a one biegną przed nim do złego i
dobrego, rozchodzą się, schodzą i prowadzą, prowadzą.(…)” J.Mackiewicz



Propozycje prac twórczych:
1.„Kto walczy z drogą, ten walczy z wolnością” (Józef Mackiewicz). 
Rozwiń myśl pisarza odwołując się do powieści „Droga donikąd” oraz  
innych tekstów kultury.
2. Zaprojektuj pomnik upamiętniający ofiary represji, aby uwiecznić 
pamięć o tych, których niewinnie skazał system. 
3. Przygotuj głos w dyskusji: „Jeżeli nikt tego nie chce, dlaczego to jest? 
Inaczej mówiąc, człowiek wobec Bestii Społecznej”.



Czytajmy zatem Mackiewicza, sięgajmy po powieści, publicystykę, listy. Po 
poruszającą "Kontrę", po "obrazoburczą", fantastyczną "Lewą wolną", po 
genialną "Sprawę pułkownika Miasojedowa"...To przygoda na całe życie.


