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Wstęp
Gawęda jest gatunkiem ściśle związanym z kulturą sarmacką, a więc typowo polskim.
Charakterystyczne cechy narracji gawędowej to: spontaniczność i żywiołowość
wypowiedzi, niski, prowincjonalny styl, wielowątkowość, dygresyjność. Typowe są dla
gawędy powtórzenia, liczne zwroty do słuchacza, nagromadzenie swoistych powiedzonek
i porzekadeł, przytaczanie anegdot i dykteryjek, budowanie scenek, potoczność
i kolokwialność języka, obojętność na reguły poprawności gramatycznej wypowiedzi.
Gawęda jest opowieścią o czasie przeszłym, jej narrator zaś kimś w rodzaju łącznika

Między dawnymi i młodszymi laty. Narrator gawędy odwołuje się do własnych
doświadczeń, bądź sięga po formułę cytatu w cytacie – przytacza opowieści zasłyszane,
opowiada o zdarzeniach, których nie był bezpośrednim świadkiem i o których wiedzę
czerpie z opowieści innych osób. Gawęda nie zawiera wątków miłosnych, zostały one
prawie całkowicie wyeliminowane, prawdopodobnie jako zbyt błahe, niezasługujące na
uwagę i nielicujące z męską tematyką. W gawędzie nie ma wyraźnych ram
kompozycyjnych, gdyż pierwotnie była wyłącznie ustną opowieścią. Wszystkie te cechy
gatunku w pełnej krasie obserwować można w Pamiętnikach J. Ch. Paska.
Gawęda sarmacka była na tyle atrakcyjna, że nie odeszła w niepamięć wraz z mitem
Sarmatów. Chętnie sięgali po nią pisarze późniejszych epok. Pamiątki Soplicy H.
Rzewuskiego to jedna z pierwszych, a jednocześnie najlepsza realizacja tego gatunku.
W czasach wojen napoleońskich popularna staje się gawęda żołnierska. Reportaż wojenny
Melchiora Wańkowicza zawiera pewne elementy tego gatunku.
Gawęda sarmacka staje się nieśmiertelna, choć już w niesarmackim wydaniu, dzięki
pisarstwu Eugeniusza Małaczewskiego i Melchiora Wańkowicza.
Eugeniusz Małaczewski (1895–1922) był oﬁcerem Wojska Polskiego, a także prozaikiem
i poetą. Do najciekawszych jego utworów należy zbiór gawęd Koń na wzgórzu, które
stanowią plon wojennej wędrówki autora, po ucieczce z niewoli sowieckiej, po lodowatych
rejonach Murmańska i Archangielska. Ważną część stanowi zapis przeżyć pisarza

związanych z wojną polsko‐bolszewicką 1920 roku. Opowieści z tego zbioru nie zestarzały
się, wciąż są żywe, dowcipne właśnie dzięki stylowi gawędy.
Melchior Wańkowicz (1892–1974) pisarz, reportażysta, znakomity gawędziarz, jego fabuły
pełne są anegdot, dygresji i bezpośrednich zwrotów do czytelnika‐słuchacza. Uznany za
króla polskiej gawędy, dzięki umiejętnemu łączeniu stylu reportażowego z narracją
gawędy, w którym bardzo często pojawiały się legendy, facecje. Najobszerniejszym jego
dziełem jest Bitwa o Monte Cassino.
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Nauczysz się
rozpoznasz gatunek gawędy;
dostrzeżesz cechy narracji gawędowej;
udoskonalisz umiejętność opowiadania.
Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia
1. rozwija umiejętność słuchania i czytania utworów literackich;
2. rozwija umiejętność wyrażania własnych opinii na temat wysłuchanych utworów;
3. wyszukuje w tekście konkretne informacje, tworzą plan przebiegu wydarzeń;
4. nazywa własne wrażenia płynące z wysłuchania tekstu;
5. dostrzega analogie pomiędzy reportażem wojennym, żołnierską gawędą a stylem
gawędy J.CH. Paska;
6. podejmuje własną próbę literacką.

GAWĘDY NIESARMACKIE – audiobook
Rozdziały:
1. Gawęda o wojnie polsko‐bolszewickiej
2. Melchior Wańkowicz Bitwa o Monte Cassino
3. Gawędy Napoleończyków
Notatka dla prowadzącego



Wskazówka
Wysłuchaj uważnie nagrania o genezie gawędy i jej cechach gatunkowych.
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Wersja tekstowa z wyróżnieniem pojęć



Polecenie 1
Wysłuchaj uważnie nagrania i określ narratora, gatunek, styl i język.

Koń na Wzgórzu E. Małaczewski
Narrator ……………………………………
Gatunek …………………………………..
Styl i język ………………………………..
Polecenie 2
Wysłuchaj uważnie nagrania i powiedz, kim jest narrator. Zwróć uwagę na zwroty i wyrażenia
potoczne w reportażu Wańkowicza i powiedz, jaką one pełnią funkcję w budowaniu narracji.
Polecenie 3

Opisz nastroje żołnierzy i mieszczan związane z przybyciem Napoleona, zwróć uwagę na sposób
narracji.

Podsumowanie


Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

PRACA DOMOWA
Praca domowa

Polecenie 4.1

Na podstawie zdjęć z wojny w Afganistanie, napisz krótką gawędę żołnierską, w której
zamieścisz całościowo zamknietą historię.
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Ćwiczenia
Wskazówka
W przypadku braku możliwości rozwiązania zadania z klawiatury lub trudności
z odczytem przez czytnik ekranu skorzystaj z innej wersji zadania.

Ćwiczenie 1

Ułóż w kolejności wydarzenia.
Wyjazd na front.
Przyjazd do Polski.
Rozpaczliwa obrona przed polskimi wojskami.
Dotarcie do rodzinnego dworku.
Rozkaz obrony wzgórza.
Załamanie się ataku wroga.
Przybycie w rodzinne strony.
Obrona Wisły.
Natarcie na wroga.
Ucieczka wroga.
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Inna wersja zadania



Ćwiczenie 3

Przenieś odpowiednie określenia na właściwe pola.

Narrator: uczestnik, Wydarzenia: rok 1920, Narracja: prosty, dosadny język, Narracja:
plastyczność opisu, Narrator: obserwator, Wydarzenia: rok 1944, Narracja: subiektywizm
narracji, Narracja: obecność dialogu

Koń na wzgórzu frag.

Bitwa o Monte Cassino frag.
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Inna wersja zadania



Ćwiczenie 4

Zadanie składa się z dwóch części i zawiera dwa zestawy odpowiedzi (przycisk 'Nowy
przykład'). Dla jednego zestawu wskaż, jaką postawę przyjmuje narrator wobec Napoleona. Dla
kolejnego zestawu zaznacz sposób w jaki Napoleon dbał o morale żołnierzy.
niecierpliwość
podziw
uznanie
neutralność
Osobiście wizytował oddziały.
Wygłaszał przemowy.
Dyscyplinował żołnierzy.
Wypytywał o przebieg służby.
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Słowniczek
Anegdota
krótka forma literacka, zawierająca prawdziwe lub zmyślone opowiadanie o zdarzeniu
z życia znanej postaci, żyjącej lub historycznej, lub z życia określonego środowiska czy
grupy społecznej.
Dygresja
wtrącenie – odejście od głównego tematu narracji lub wypowiedzi. Dygresja polega na
okresowym wprowadzeniu wątków luźno lub wcale niezwiązanych z podstawową treścią
utworu lub wypowiedzi.
Dykteryjka
krótkie zabawne opowiadanie, synonim anegdoty.
Gawęda
krótki utwór literacki, mający charakter swobodnego opowiadania.
Kultura oralna

kultura oparta na słowie mówionym, w której dominujący jest przekaz ustny. Jedynym
sposobem przechowywania treści jest ich powtarzanie.
Napoleończyk
Polak służący w wojsku pod dowództwem Napoleona.
Reportaż
(fr. reportage) gatunek dziennikarstwa, polegający na przedstawianiu wydarzeń, których
autor był świadkiem lub też które rekonstruuje dzięki rozmowom ze świadkami, lekturze
prasy i dokumentów.
Styl gawędziarski
żywy, plastyczny, często z opisami batalistycznymi, humorystycznymi wplatanymi w tok
narracyjny, zbliżony do powieściowego, przypominający wypowiedź ustną, przeznaczoną
dla określonego grona słuchaczy; narracja jest nieskrępowana regułami kompozycji,
zawiera obﬁtość dygresji, bogactwo anegdot i przysłów, liczne słownictwo potoczne,
luźno połączone ze sobą struktury składniowe, właściwy temu gatunkowi żart i humor.

Powrót do e-podręcznika
E‐podręcznik „Kultura i życie”
http://www.epodreczniki.pl/reader/c/131473/v/latest/t/student-canon
4.2.3.1. Barokowa stylizacja i makaronizmy
https://www.epodreczniki.pl/reader/c/131473/v/30/t/studentcanon/m/j0000000CWB1v38#j0000000CWB1v38_0000008B
4.2.3.1. Pasek – szlachcic i żołnierz
https://www.epodreczniki.pl/reader/c/131473/v/30/t/studentcanon/m/j0000000CWB1v38#j0000000CWB1v38_000EX00

