Antek – opracowanie, problematyka, charakterystyka Antka
Czas i miejsce akcji
Miejscem akcji jest rodzinna wieś Antka, w której przyszedł na świat i dorastał. Miejscowość nie
została nazwana, czytelnik jednak wie, że znajduje się ona nad Wisłą. Czasem akcji jest wiek
XIX.
Geneza
„Antek” to nowela napisana przez Bolesława Prusa, która została opublikowana pod koniec XIX
wieku.
Motywy
W utworze znaleźć można szereg motywów, których użycie pozwala na lepsze i bardziej pełne
zilustrowanie problemu, który stanowi temat utworu. Jednym z ważnych motywów jest motyw
ciekawości, która to stanowiła inspirację do podjęcia działań przez Antka. Istotnym jest także
przedstawienie zmiany życia oraz roli, którą niosła wiedza.
Idea, która pojawiał się w głowie chłopca miała wpływ na całe jego losy. Związany z tym jest
motyw twórczości. Można także dopatrzeć się w postaci chłopca osoby artysty
nierozumianego. Podczas gdy jego otoczenie zajmuje się ciężką pracą w gospodarstwie, on
uważany jest za próżnującą osobę, której talent nie ma realnej wartości.
Istotnym jest motyw biedy, która warunkuje losy wszystkich mieszkańców wsi. Pojawia się
także motyw zabobonów, ludowych wierzeń, które w tym przypadku okazują się być tragicznymi
w skutkach.
Ważnym jest także motyw miłości, która staje się dodatkową inspiracją dla Antka do twórczości.
Pojawiające się w utworze motywy pokazują realia życia chłopca i sytuację utalentowanego
dziecka, które nie jest rozumiane przez otoczenie. Użycie motywu wsi jest w tym kontekście
bardzo wymowne i ukazuje ją jako miejsce, które nie jest idyllicznym.
Problematyka
Opowieść o losach Antka to nowela, która przestawia chłopca niezwykłego, wyróżniającego się
na tle społeczności, w której żyje. Jest to nowela, która pokazuje także biedę z innej
perspektywy. Bieda zdaje się rodzić myślenie czysto praktyczne, a osoba, która nie podziela
tego pojmowania świata, jest po prostu nierozumiana.
Ciekawie i zgodnie z założeniami pozytywizmu został przedstawiony obraz wsi. To nie tylko
miejsce biedne, ale i takie, gdzie widoczny jest brak edukacji, a także specyficzna mentalność,
która sprawia, że Antek nie mógł się rozwinąć nawet podczas pracy u kowala. Ważnym jest
także przedstawienie wiejskiej zabobonności oraz wiary w różnorakie przesądy, która może
mieć złe skutki.
Taki obraz wsi wydaje się być idealną ilustracją dla nawoływania o pracy u podstaw czy pracy
organicznej. Warto zauważyć, że historia Antka zdaje się mieć otwarte zakończenie. Chłopiec
wyrusza, opuszczając wieś, w której nie ma dla niego miejsca. Utwór pokazuje, jak wiele
działań jest tam niezbędnych.

Charakterystyka Antka
Antek, to młody chłopiec, który zamieszkuje małą wieś nad Wisłą. Jego rodzina jest uboga, a
on sam posiada spory talent. Od kiedy odbywa podróż w celu dowiedzenia się, czym jest
wiatrak, owładnięty jest myślą zostania konstruktorem tego typu urządzeń. Antek pragnie
podjąć naukę, która przybliża go do tego celu.
Jest on osobą nawiną, która jest nierozumiana przez otoczenie. Mimo starań nie zdobywa on
poparcia rodziny, także i w szkole nie znajduje zrozumienia. Gdy okazuje się, że posiada talent
i ma możliwość pobierania szybszych nauk u kowala, zostaje ukarany. Antek to także osoba
uczuciowa, która swoją miłość do Wójtowej wyraża poprzez swoją twórczość.
Zmuszony przez sytuację chłopiec postanawia wyruszyć w świat. Pokazuje to, że wieś jest dla
niego miejscem tak bardzo nieodpowiednim, że mimo tęsknoty i lęku, zmuszony przez sytuację,
opuszcza ją.

