
Melchior Wańkowicz Ziele na kraterze  (epika) 

 

• Tematyka  utworu 

Powieść została napisana w 1951 r. Jest to utwór o charakterze autobiograficznym.  
Są w nim przedstawione prawdziwe losy rodziny autora. Wańkowicz  w znacznej mierze 
koncentruje się na narodzinach i dojrzewaniu swoich dwóch córek - Krysi (emocjonalnej, 
ciekawej świata, głęboko przeżywającej niepowodzenia) oraz Marty (pełnej energii, 
niezrażającej się potknięciami, gadatliwej i wesołej). Przedwojenne życie Wańkowiczów 
to splot niezwykłych zdarzeń, czas beztroskich zabaw i kontaktów  
z naturą, okres  podróży, poznawania świata i ludzi. Radosny obraz załamuje się, gdy 
wybucha II wojna światowa. Wszechobecna atmosfera zagrożenia powoduje, że ojciec  
i młodsza córka opuszczają ojczyznę. Wańkowicz wyrusza do Rumunii, skąd przedostaje 
się na Bliski Wschód, a później do zachodniej Europy. Marta z kolei zatrzymuje się  
w Stanach Zjednoczonych, gdzie sama zakłada rodzinę. W Polsce zostają pani Zofia  
i Krysia. Starsza córka Wańkowiczów dołącza do batalionu „Parasol” i ginie w powstaniu 
warszawskim. Ostatnie fragmenty powieści ukazują sytuację po upadku powstania. 

• Czas i miejsce akcji 

Akcja utworu rozpoczyna się w roku 1919 (narodziny Krysi), a kończy się w roku 1945 

(narodziny Anny Krystyny, wnuczki Wańkowicza). 

Rozgrywa się w kilku miejscach w Polsce (Warszawa, Wielkopolska, Kresy) oraz we 

Francji, Anglii, Rumunii, na Cyprze, w Palestynie i Ameryce. 

• Główni bohaterowie 

ojciec (King), matka (Królik), córki: Krystyna i Marta (Tili) 

• Tytuł utworu 

Świat i historia są wulkanicznym kraterem, wulkanem – niebezpiecznym, pokrytym 

zastygła lawą i popiołami. Na tym niebezpiecznym podłożu, dzięki ogromnej miłości, 
ciągle odradza się życie (ziele). 

• Najważniejsze motywy 

Rodzina 

W utworze pokazany jest obraz szczęśliwej rodziny. Krystyna i Marta dorastają w  domu 

pełnym miłości, rodzinnego ciepła, życzliwości, otwartości i tolerancji. Córki są 

wychowywane w duchu patriotyzmu, polskiej tradycji, społecznych i obywatelskich 

obowiązków. W utworze ukazana jest waga tworzenia świata opartego na wartościach. 

Pozwala to pogodzić się z najtragiczniejszymi wojennymi przeżyciami. 

Zwycięstwo życia i miłości 

Losy rodziny Wańkowiczów ukazują, że w trudnym, niebezpiecznym życiu można 

przetrwać dzięki sile miłości. Ukochana córka Krystyna ginie w powstaniu warszawskim, 

ale niedługo potem na świat przychodzi wnuczka pisarza. 

Ostatnie słowa, które ojciec kieruje do Krysi (Żyjesz, Krysiuniu. Żyjesz i żyć będziesz) 
potwierdzają również przeświadczenie o nieśmiertelności miłości i pamięci. 



Wojna i okupacja 

Bardzo ważną kwestią poruszoną w „Zielu na kraterze” jest wpływ wojny na ludzkie życie. 

Zgubny charakter tego kataklizmu zobrazowany zostaje nie tylko poprzez wymowne 

opisy, lecz również poprzez kontrast z wcześniejszym życiem bohaterów, które po 1939 
wywróciło się do góry nogami. 

 


