Kultura odmienia
W życiu bywa różnie. Raz jestesmy z rodziną, raz daleko od niej – w ojczyźnie, w Europie,
w świecie. Sprawdź, jak opisują to poeci i pisarze.
MY
Rodzina
Najbliżej nas
Z pamiętnika polskiego szlachcica, czyli… Fraszki Jana
Kochanowskiego
„Idź, serdeńko, bo cię trzepnę” – Zemsta o kłótni i zgodzie
Odkrywanie świata wartości w rodzinie
Zwyczajny dzień, zwyczajny język
Mówienie o mówieniu
Bywa różnie
Nić porozumienia
O poszukiwaniu siebie
Jakie zagadki kryje w sobie język?
Słowa łagodzą, słowa wyostrzają
Jacy oni są? Charakterystyka postaci
Rozstania
Czy można się pogodzić ze śmiercią dziecka?
„Umarłaś, lecz niezupełnie…” – o rozpaczy i nadziei Władysława
Broniewskiego
Środowisko
Pierwsze wrażenia
Jak grzecznie zwracać się do innych
Od znajomości do przyjaźni
Z nimi i obok nich
Wspólny język łączy ludzi
Trudne chwile
Człowiek i jego świat w języku i w gramatyce
Ojczyzny
Małe ojczyzny
Pamięć o mieście ukrytym w toniach jeziora

Polszczyzna regionów
O patriotyzmie – różnie
Na czym polega bitewny heroizm?
Kto? Gdzie? Kiedy?
Wielkie małe działanie!
Słowa na sztandary
Ile jest polszczyzny w języku polskim?
W Europie
Nasze korzenie
„Na początku było Słowo...”
Jak można (nie) zrozumieć nauki Jezusa? Przypowieści
ewangeliczne
Czy Biblia żyje?
„Na początku był Chaos”, ale uporządkowały go… mity
Heros Tezeusz
„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie...” – o ludowym obrzędzie
dziadów
Płeć a rodzaj gramatyczny wyrazów
O czym szepczą słowniki?
Nasze podróże
„Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” – podróże bliskie i dalekie
Z przygód gwiezdnego podróżnika
Opisywanie i określanie rzeczy i czynności
My w Europie
Potraﬁmy opisać Europę
Ziemia i jej mieszkańcy
Wokół nas
Ziemia – planeta ludzi?
Ekologia i bioróżnorodność
Znaki przyrody w języku
Spotkania ze sztuką
Napisać obraz
TO
Rzeczy czyjeś
Rzeczy moje
Dom jako skarbnica pamięci
Czy dom to miejsce sacrum?
Czas, czyli jak w gramatyce opowiadamy o zdarzeniach
Rzeczy nasze
W świecie rzeczy – w świecie codzienności
Nie tylko Durendal, czyli o rycerskich sprawach w Pieśni
o Rolandzie i Potopie

Artefakty losu
O królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu
Śmierć Artura, trwanie legendy
Czy słowa mogą zmieniać świat?
Rzeczy jakieś
Rzeczy zmysłowe czy abstrakcyjne
Dziwne dialogi człowieka i rzeczy
Dedukcja detektywa
Przestrzeń – kierunek – ruch w komunikacji językowej
Reklamowy zawrót głowy
Rzecz jako dzieło sztuki
Tarcza Achillesa, czyli kowalstwo artystyczne
Czy można się najeść oczami? O jedzeniu w literaturze
i malarstwie
Perła w kolczyku
Opisywanie przedmiotów
Granice rzeczy
Rzeczy-nierzeczy
Inteligencja: między człowiekiem a maszyną
Czytamy teksty urzędowe
Człowiek to nie rzecz
Widzieć więcej
Kontrasty i przeciwieństwo w języku
Piszemy instrukcję
Spotkania ze sztuką
Współczesna sztuka użytkowa
WY
Rodzice
Nasze sprawy
Ojciec marnotrawnego syna
Wypowiedź też może mieć styl!
Nauczyciele
Zza biurka
Nauczyciele – marzenia i rzeczywistość
Językowy świat liczb
W szkole mówimy o szkole
Konfrontacje i starcia
Idealny nauczyciel
Jak Ich pamiętamy
Pożegnania ze szkołą
Fakty, wątpliwości, żądania – w języku i w tekście
Inne wzorce

Wybory
Kto silniejszy, ten lepszy? Pojedynek gigantów
Dał nam przykład hrabia Roland, jak umierać mamy
Czy artyście wolno kłamać?
Jaki jest świat w bajkach Krasickiego?
Pojedynki na słowa i dyskusja o dyskusji
Sprzeciwy
O sztuce argumentowania w wypowiedziach ustnych
Spotkania ze sztuką
Namalować uczucia
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Z pamiętnika polskiego szlachcica, czyli… Fraszki Jana
Kochanowskiego

Czarnolas – siedziba Jana Kochanowskiego, w której gospodarował aż do śmierci po opuszczeniu
Krakowa
Napoleon Orda, Czarny Las [Czarnolas], XIX wiek, litograﬁa, domena publiczna

Współcześnie słowa „fraszka” używa się w różnych sytuacjach. Określenie to pojawia się,
gdy jest mowa o jakiejś drobnostce („To dla mnie fraszka”), a także gdy wskazuje się utwory
o niewielkich rozmiarach lub teksty żartobliwe („Napisałem kilka fraszek”). Jednak
najczęściej słowo „fraszka” jest kojarzone z jednym z renesansowych twórców – Janem
Kochanowskim.
Już wiesz
Zapoznaj się z biograﬁą Jana Kochanowskiego zamieszczoną w tym podręczniku
i obejrzyj wirtualny spacer po Czarnolesie, Sycynie i Zwoleniu.
Materiał dodatkowy: wirtualny spacer po Czarnolesie, Sycynie i Zwoleniu.
ORE, tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl

Jan Kochanowski i jego Fraszki

Jan Kochanowski to najważniejszy
XVI‐wieczny poeta środkowej Europy.
Urodził się w szlacheckiej rodzinie w 1530
roku, w wiosce Sycyna w okolicach Radomia.
Po studiach w Akademii Krakowskiej
wyjechał na nauki do Królewca (wtedy –
Prusy, dziś – Rosja), a później do Padwy we
Włoszech, gdzie przebywał z przerwami
w latach 1556–1559. Po powrocie do kraju
najpierw pracował na dworach
możnowładców, by w końcu związać się
z dworem królewskim (pełnił m.in. funkcję
sekretarza króla Zygmunta II Augusta. Około
1574 roku osiadł w Czarnolesie (niedaleko
Sycyny), a rok później ożenił się z Dorotą
Podlodowską. Kochanowski gospodarował
w Czarnolesie do swej nagłej śmierci w 1584
roku. Poeta został pochowany w Zwoleniu.

Wizerunek Jana Kochanowskiego zaczerpnięty
z portretu w zwoleńskiej kaplicy.
Andrzej Zajkowski, „Tygodnik Ilustrowany” 1884 (z dn. 23.08),
domena publiczna

Trzeba pamiętać, że Jan Kochanowski
poświęcił się działalności literackiej od czasu swego pobytu we Włoszech. Artysta tworzył
zarówno w języku polskim, jak i po łacinie. Jego największe dzieła to: Fraszki, Pieśni, Treny,
Odprawa posłów greckich, Psałterz Dawidów – parafraza (czyli dość swobodna przeróbka
oryginału) Księgi Psalmów.
To Jan Kochanowski stworzył polski język literacki. Już za życia traktowano go jako poetę
dorównującego talentem wybitnym lirykom starożytnym – to był największy wyraz uznania
dla artysty.

Mapa życia i twórczości Jana Kochanowskiego
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl

O dziele
W 1584 roku (roku śmierci Kochanowskiego)
ukazały się w Krakowie Fraszki – zbiór około
300 utworów, które poeta pisał niemal przez
25 lat. Tytuł dzieła pochodzi od włoskiego
słowa frasca. Poeta wprowadził je do języka
polskiego. W skład podzielonego na trzy
księgi dzieła wchodzą wiersze o bardzo
różnorodnej tematyce i sięgające do różnych
źródeł, np. do literatury antycznej, oraz
czerpiące inspirację z życia obyczajowego
XVI wieku. Różnorodność widać też w tonacji
utworów wchodzących w skład zbioru

Fraszki. Obok utworów żartobliwych (a nawet
swawolnych) występują fraszki o charakterze
miłosnym, patriotycznym, a także
reﬂeksyjno‐ﬁlozoﬁcznym.

Kram z utworami

Fraszki Iana Kochanowskiego (strona tytułowa)
Jan Kochanowski, Fraszki Iana Kochanowskiego (strona
tytułowa), 1584, domena publiczna

O żywocie ludzkim (pierwodruk)
Jan Kochanowski, O żywocie ludzkim (pierwodruk), 1584, domena publiczna

Fraszki są zbiorem różnorodnych utworów, zarówno pod względem tematyki, tonacji, jak
i formy (niektóre mają charakter monologu postaci mówiącej, inne zawierają dialogi; jedne
są dosyć krótkie, składają się zaledwie z kilku wersów, inne zaś są dłuższe, bardziej
rozbudowane, składają się z kilkunastu wersów). Jan Kochanowski w zbiorze Fraszki zdaje
się mówić: „Każdy tu znajdzie coś dla siebie! A jeśli jakiś tekst nie odpowiada gustowi
czytelnika, nie trzeba od razu krytykować autora. Po prostu należy przeczytać kolejny
utwór…”.
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Jan Kochanowski, O fraszkach, czyta Bartosz Woźny
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Jan Kochanowski, O fraszkach, czyta Bartosz Woźny Jan Kochanowski, O fraszkach, czyta
Bartosz Woźny Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

“

Jan Kochanowski

O fraszkach (III 39)
Fraszki tu niepoważne z statkiem się zmieszały;
Komu by drugie rzeczy więc nie smakowały,
Wziąwszy swą część, ostatek drugim niech podawa;
Ty to wolisz, a ów zaś przy owym zostawa.
A ja, jako bogaty kupiec w sklepie wielkim,
Rozkładam swe towary cudzoziemcom wszelkim:

Tu bisiór, tu koftery, tu włoskie zaponki,
Sam dalej półhatłasie i czarne pierścionki.
Jan Kochanowski, O fraszkach (III 39), [w:] tegoż, Fraszki, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 2008, s. 141.

Po przeczytaniu powyższej fraszki wykonaj następujące polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 1.1
Ćwiczenie 1.2
Dokończ zdanie: Postać mówiącą w tym utworze można utożsamiać z Janem Kochanowskim,
ponieważ...


wspomina o twórczości literackiej.



kontaktuje się z cudzoziemcami.



zna się na materiałach.



zwraca się do odbiorcy słowem „Ty”.



używa 3. os. lp.



używa 1. os. lp.



nazywa siebie kupcem.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.3
W pierwszym wersie pojawia się opinia osoby mówiącej na temat zawartości całego zbioru.
Co z tej suges i wynika? Wyjaśnij.
Ćwiczenie 1.4
W drugim wersie znalazł się czasownik: „smakowały”. Wyjaśnij, w jakim znaczeniu został on
użyty.

Ćwiczenie 1.5
Jak sądzisz, co upodabnia postać mówiącą do kupca? Uzasadnij.
Ćwiczenie 1.6
Ćwiczenie 1.7
Podaj nazwę środka stylistycznego użytego w ostatnich dwóch wersach fraszki.


uosobienie



zdrobnienie



wyliczenie



apostrofa



pytanie retoryczne

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.8
Wyjaśnij, jaka jest funkcja tego środka artystycznego w kontekście przesłania utworu.

Ach, te kobiety…
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Jan Kochanowski, Na starą, czyta Krzysztof Kulesza
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Jan Kochanowski, Na starą, czyta Krzysztof Kulesza Jan Kochanowski, Na starą, czyta
Krzysztof Kulesza Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

“

Jan Kochanowski

Na starą (I 7)
Teraz by ze mną zygrywać się chciała,
Kiedyś, niebogo, sobie podstarzała.
Daj pokój, prze Bóg! Sama baczysz snadnie,
Że nic po cierniu, kiedy róża spadnie.
Jan Kochanowski, Na starą (I 7), [w:] tegoż, Fraszki, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 2008, s. 7.

Po przeczytaniu fraszki Na starą wykonaj
następujące polecenia i odpowiedz na
pytania:
Ćwiczenie 2.1
Wyjaśnij, do kogo zwraca się postać
mówiąca.
Ćwiczenie 2.2
Opisz postępowanie adresatki utworu,
o którym wspomina postać mówiąca.
Ćwiczenie 2.3

Apoteoza Kochanowskiego
Henrie a Beyer, Apoteoza Kochanowskiego, 1830, domena
publiczna

Zastanów się i powiedz, czy postać mówiąca
aprobuje postępowanie adresatki utworu.
Uzasadnij swoje stanowisko. W odpowiedzi zacytuj fragment fraszki, który określi stosunek
osoby mówiącej do tytułowej bohaterki.
Ćwiczenie 2.4
Jak sądzisz, w jakim celu w ostatnim wersie fraszki osoba mówiąca przywołuje różę?
W odpowiedzi uwzględnij symboliczne znaczenie tego kwiatu.
Ćwiczenie 2.5

Ćwiczenie 2.6
Z poniższego zestawu wybierz te słowa, które charakteryzują fraszkę Na starą, a następnie
uzupełnij wolne miejsca.
Fraszka Na starą jest

. Poeta zastosował w niej

. Podmiot mówiący

postawę bohaterki utworu. W jego ocenie można dostrzec
podziw

szyderstwo

żartobliwa

poważna

pochwala

ironię

.
krytykuje

podniosły styl
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Jan Kochanowski, Raki, czyta Bartosz Woźny
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Jan Kochanowski, Raki, czyta Bartosz Woźny Jan Kochanowski, Raki, czyta Bartosz Woźny
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

“

Jan Kochanowski

Raki (I 14)
Folgujmy paniom nie sobie, ma rada,
Miłujmy wiernie nie jest w nich przysada.
Godności trzeba nie za nic tu cnota,
Miłości pragną nie pragną tu złota.
Miłują z serca nie patrzają zdrady,
Pilnują prawdy nie kłamają rady.
Wiarę uprzejmą nie dar sobie ważą,
W miarę nie nazbyt ciągnąć rzemień każą.
Wiecznie wam służę nie służę na chwilę,
Bezpiecznie wierzcie nie rad ja omylę.
Jan Kochanowski, Raki (I 14), [w:] tegoż, Fraszki, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 2008, s. 10.

Po przeczytaniu fraszki Raki wykonaj następujące polecenia i odpowiedz na pytania:

Ćwiczenie 3.1
Utwór ten charakteryzuje bardzo oryginalna forma. Każdy wers można czytać zarówno od
lewej, jak i od prawej strony. Streść tę fraszkę, odnosząc się do wersji czytanej tradycyjnie, jak
i tej czytanej od końca.
Ćwiczenie 3.2
Określ, kim jest postać mówiąca we fraszce.
Ćwiczenie 3.3
Omów obraz kobiet, jaki wyłania się z tego utworu, odczytanego zarówno tradycyjnie, jak i od
końca.

Fraszka o polskich rycerzach
Dla zainteresowanych
Zbiór Fraszki zawiera także utwory, w których Jan Kochanowski nawiązywał do
znaczących wydarzeń rozgrywających się w czasach współczesnych poecie. Do takich
należała bitwa pod Sokalem (miejscowość nad rzeką Bug) w 1519 roku, w której wojska
polsko‐litewskie, walcząc w obronie kraju, zmierzyły się z Tatarami. Niestety, nie zdołały
odeprzeć ataku wroga. W walce z Tatarami poległo około 1200 polskich szlachciców.
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Jan Kochanowski, Na sokalskie mogiły, czyta Bartosz Woźny
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Jan Kochanowski, Na sokalskie mogiły, czyta Bartosz Woźny Jan Kochanowski, Na sokalskie
mogiły, czyta Bartosz Woźny Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

“

Jan Kochanowski

Na sokalskie mogiły (I 77)

Tuśmy się mężnie prze ojczyznę bili
I na ostatek gardła położyli.
Nie masz przecz, gościu, złez nad nami tracić,
Taką śmierć mógłbyś sam drogo zapłacić.
Jan Kochanowski, Na sokalskie mogiły (I 77), [w:] tegoż, Fraszki, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 2008, s. 38.

Po przeczytaniu fraszki Na sokalskie mogiły
wykonaj następujące polecenia i odpowiedz
na pytania:
Ćwiczenie 4.1
Określ, kim jest osoba mówiąca w utworze.
Ćwiczenie 4.2
Jak sądzisz, kto jest adresatem wypowiedzi
postaci mówiącej? Uzasadnij, przywołując
właściwy cytat z tekstu.
Ćwiczenie 4.3
Zinterpretuj znaczenie zwrotu: „położyć

Pomnik poległych pod Sokalem
Pomnik poległych pod Sokalem, 1916, pocztówka, domena
publiczna

gardło”.
Ćwiczenie 4.4
Określ, w jakiej tonacji poeta utrzymał swój utwór: żartobliwej czy poważnej? Uzasadnij.

Fraszka to…

Jana Kochanowskiego dzieła polskie
Jana Kochanowskiego dzieła polskie, Warszawa 1919, domena publiczna

To właśnie Jan Kochanowski wprowadził do polszczyzny słowo „fraszka”. W XVI wieku miało
ono kilka znaczeń, tym mianem określano „kogoś mało znaczącego”, „coś niedużego”, „rzecz
o niewielkiej wartości”. Dzięki zbiorowi Jana z Czarnolasu „fraszką” zaczęto nazywać też
jeden z gatunków literackich.
Ćwiczenie 5
Zdeﬁniuj fraszkę jako gatunek literacki. W tym celu uzupełnij wolne miejsca.
Fraszka – gatunek
mają
obszerne

; utwory należące do niego charakteryzują się tym, że są

rozmiary, podejmują
poważną

pisane wierszem

pisane wierszem lub prozą

dramatu

epiki
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Fraszki z Czarnolasu

tematykę.
pisane prozą
niewielkie

niesprecyzowane

różnorodną

liryki

żartobliwą

,

Odwiedziny Jana Zamoyskiego w Czarnolesie
Karol Miller (1835–1920; polski malarz), Odwiedziny Jana Zamoyskiego w Czarnolesie, 1877, Muzeum Narodowe w Krakowie,
domena publiczna

Dla zainteresowanych
Kochanowski w swej twórczości wiele razy odwoływał się do faktów z własnego życia,
wprowadzając wątki autobiograﬁczne. Dotyczy to także Fraszek i między innymi z tego
względu zbiór ten nazywa się „swoistym pamiętnikiem poety”. W tekstach odnaleźć
można zarówno odniesienia do ludzi, których artysta znał, jak i do miejsc, w których
bywał.
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Jan Kochanowski, Na dom w Czarnolesie, czyta Bartosz Woźny
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Jan Kochanowski, Na dom w Czarnolesie, czyta Bartosz Woźny Jan Kochanowski, Na dom
w Czarnolesie, czyta Bartosz Woźny Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

“

Jan Kochanowski

Na dom w Czarnolesie (III 37)
Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje;
Raczysz błogosławieństwo dać do końca swoje.
Inszy niechaj pałace marmórowe mają
I szczerym złotogłowiem ściany obijają,

Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym,
A Ty mię zdrowiem opatrz i sumnieniem czystym,
Pożywieniem ućciwym, ludzką życzliwością,
Obyczajmi znośnymi, nieprzykrą starością.
Jan Kochanowski, Na dom w Czarnolesie (III 37), [w:] tegoż, Fraszki, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 2008, s. 140.

Wskazówka
Więcej na temat Czarnolasu: Konteksty nr 1a i 1b oraz strona internetowa Muzeum Jana
Kochanowskiego w Czarnolesie.

Jan Kochanowski w Czarnolesie
Władysław Łuszczkiewicz (1828–1900; polski malarz, pedagog, historyk sztuki), Jan Kochanowski w Czarnolesie, 1864–1865,
Muzeum Narodowe w Krakowie, domena publiczna

Po przeczytaniu fraszki Na dom w Czarnolesie wykonaj następujące polecenia i odpowiedz
na pytania:
Ćwiczenie 6.1
Określ, przywołując odpowiedni cytat z tekstu, kim jest adresat fraszki.
Ćwiczenie 6.2
Zastanów się i powiedz, co świadczy o modlitewnym charakterze utworu.

Ćwiczenie 6.3
Jak sądzisz, czy w przypadku tej fraszki wolno utożsamiać autora wiersza z postacią mówiącą?
Uargumentuj swoją opinię.
Ćwiczenie 6.4
Jaki obraz domu w Czarnolesie wyłania się z tego utworu? Stwórz jego opis.
Ćwiczenie 6.5
Dlaczego Czarnolas jest miejscem, które – według Kochanowskiego – sprzyja szczęśliwemu
życiu? Uzasadnij.
Ćwiczenie 6.6
Na podstawie wiersza wyjaśnij, jakie czynniki – zdaniem Kochanowskiego – pozwalają
człowiekowi doświadczyć szczęśliwego życia, a jakie elementy są zbyteczne w osiągnięciu
szczęścia.
Jednym z najsłynniejszych polskich drzew jest czarnoleska lipa. Rozsławił ją w swoich
wierszach Jan Kochanowski. Chociaż dziś w Czarnolesie nie ma już tego drzewa, pod
którym tworzył poeta, pamięć o nim pozostała w wierszach. Dzięki twórczości poety lipa
stała się symbolem, który zyskał stałe miejsce w polskiej kulturze.
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Jan Kochanowski, Na lipę, czyta Bartosz Woźny
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Jan Kochanowski, Na lipę, czyta Bartosz Woźny Jan Kochanowski, Na lipę, czyta Bartosz
Woźny Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

“

Jan Kochanowski

Na lipę (II 6)
Gościu, siądź pod mym liściem,
a odpoczni sobie!
Nie dojdzie cię tu słońce,

przyrzekam ja tobie,
Choć się nawysszej wzbije, a proste
promienie
Ściągną pod swoje drzewa
rozstrzelane cienie.
Tu zawżdy chłodne wiatry z pola
zawiewają,
Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie

Lipa
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do
użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl

narzekają.
Z mego wonnego kwiatu pracowite
pszczoły
Biorą miód, który potym szlachci
pańskie stoły.
A ja swym cichym szeptem sprawić

umiem snadnie,
Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie.
Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie
Jako szczep napłodniejszy w hesperyskim sadzie.
Jan Kochanowski, Na lipę (II 6), [w:] tegoż, Fraszki, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 2008, s. 52.

Po przeczytaniu fraszki Na lipę wykonaj następujące polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 7.1
Jak sądzisz, kim jest adresat utworu? Uzasadnij swoją opinię.
Ćwiczenie 7.2
Wymień – na podstawie tekstu Kochanowskiego – jakie korzyści daje lipa. W odpowiedzi
wskaż i podaj nazwę przynajmniej dwóch środków artystycznych, które oddają stosunek poety
do tego drzewa.
Ćwiczenie 7.3
Jak sądzisz, kim jest „pan” wymieniony w przedostatnim wersie? Wyjaśnij.

Ćwiczenie 7.4
Lipa stała się symbolem poezji Kochanowskiego. Zastanów się i powiedz, jakie okoliczności –
twoim zdaniem – przyczyniły się do takiego postrzegania tego drzewa. Uzasadnij swoje
stanowisko.

Z fraszek dworskich
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Jan Kochanowski, O doktorze Hiszpanie, czyta Krzysztof Kulesza
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Jan Kochanowski, O doktorze Hiszpanie, czyta Krzysztof Kulesza Jan
Kochanowski, O doktorze Hiszpanie, czyta Krzysztof Kulesza Źródło: Contentplus.pl sp.
z o.o., licencja: CC BY 3.0.

“

Jan Kochanowski

O doktorze Hiszpanie (I 79)
„Nasz dobry doktor spać się od nas bierze,
Ani chce z nami doczekać wieczerze”.
”Dajcie mu pokój! Najdziem go w pościeli,
A sami przedsię bywajmy weseli”.
”Już po wieczerzy, pódźmy do Hiszpana!”
”Ba, wierę, pódźmy, ale nie bez dzbana”.
”Puszczaj doktorze, towarzyszu miły!”
Doktor nie puścił, ale drzwi puściły,
”Jedna nie wadzi, daj ci Boże zdrowie!”
”By jeno jedna” – doktor na to powie.
Od jednej przyszło aż więc do dziewiąci,
A doktorowi mózg się we łbie mąci.

”Trudny (powiada) mój rząd z tymi pany:
Szedłem spać trzeźwio, a wstanę pijany.”
Jan Kochanowski, O doktorze Hiszpanie (I 79), [w:] tegoż, Fraszki, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 2008, s. 39.

Po przeczytaniu fraszki O doktorze Hiszpanie wykonaj następujące polecenia i odpowiedz
na pytania:
Ćwiczenie 8.1
Znajdź w utworze wersy wypowiadane przez postać mówiącą. Następnie wyjaśnij, jakich
kwes i dotyczą te wypowiedzi.
Ćwiczenie 8.2
Określ, kim są uczestnicy dialogu i gdzie rozgrywa się akcja utworu.
Ćwiczenie 8.3
Jak sądzisz, na czym polega moralizatorski charakter fraszki O doktorze Hiszpanie? Uzasadnij.
Ćwiczenie 8.4
W jakim tonie utrzymany jest ten utwór: poważnym czy żartobliwym? Wyjaśnij.
Ćwiczenie 8.5

Ćwiczenie 8.6
Zakwaliﬁkuj tę fraszkę do odpowiedniej kategorii tematycznej.


autotematyczna (czyli koncentrująca się na tworzeniu)



patriotyczna



ﬁlozoﬁczno-releksyjna



religijna



miłosna



biesiadna

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Do Fraszek nawiązywali też twórcy kolejnych epok, a lipa czarnoleska do dziś symbolizuje
miejsce szczególnie sprzyjające tworzeniu poezji, będąc jednocześnie znakiem poezji Jana
Kochanowskiego. Na przestrzeni wieków wielu twórców pisało fraszki. Najwybitniejszym
autorem polskich fraszek współczesnych jest Jan Sztaudynger (zob. Preteksty).

Więcej o Czarnolesie

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
Rafał Terkner, licencja: CC BY-SA 3.0

1a.

“

Zbigniew Zielonka

Domy ojczyste Jana
Kochanowskiego
Ale my przejdźmy do
konkretnego domu, do którego
wprowadził Jan Kochanowski
w 1575 roku pochodzącą
z Przytyka żonę Dorotę z domu
Podlodowskich.
Prawdopodobnie przygotował
go specjalnie na te przenosiny,
Jan Kochanowski w Czarnolesie
przebywał bowiem tutaj
Antoni Oleszczyński, Jan Kochanowski w Czarnolesie, 1842,
przedtem, jeszcze jako sekretarz staloryt, domena publiczna
królewski […]. Był to dom
dębowy, podmurowany, jednopiętrowy. Obszerna sień rozdzielała
wszystkie mieszkania na dwie części. Kilka izb i komór znajdowało się
na parterze, na górze jedna większa sala, komnaty i izby. Dzisiaj nie

ma śladu po tym domu.
Zbigniew Zielonka, Domy ojczyste Jana Kochanowskiego, [w:] , Rzeczpospolita domów. Zamki, dworki i pałace, t. 1, red.
Krystyna Krawiec-Złotkowska, Słupsk 2008, s. 81.

1b.

“

Zbigniew Zielonka

Domy ojczyste Jana
Kochanowskiego
Obecnie stworzono przynajmniej
piękne wyobrażenie i otoczenie
miejsc, w którym mieszkał Jan
Kochanowski z żoną
i córeczkami. […] Ksiądz Józef
Gacki jeszcze przed powstaniem
styczniowym zdołał zdobyć
dokumenty dotyczące rodziny
Pamiątki po Janie Kochanowskim w Czarnym Lesie
Kochanowskiego […]. Wśród
Julia Krajewska, Pamiątki po Janie Kochanowskim w Czarnym
Lesie, „Tygodnik Ilustrowany” 1884 (z dn. 23.08), drzeworyt,
ocalonych (przedrukowanych)
dokumentów jest jeden, który
rzuca światło na rozkład i zasobność domostwa poety. Niestety, nie
dotyczy go bezpośrednio, bo mowa w nim jest o domu w Czarnolesie
Mikołaja Kochanowskiego, stryjecznego brata poety […]. Otóż według
tego dokumentu (podziałowego) było „w domu wielkim izb dobrych
trzy i komór pięć o sieni jednej; piwnica murowana pod tym domem
i lamus z drzewa zbudowany gliną oblepiany; a w małym budynku […]
dwie, jedna na drugiej i saliczka na sieni, sień, kuchnia i izdebka
kuchenna; piekarnia, podle piekarni serniczek i chlewik jeden,
a stodoły połowa tego siedliska”. […] Czyli że druga część składała się
z mniej więcej podobnych mieszkań i zabudowań. Włodarz i „roczna
czeladź” zajmowała stary dom, państwo Jan i Dorota Kochanowscy
nowy, złożony, jak widzieliśmy, z trzech izb, z pięciu komór i szóstą
na dole, z dwóch wielkich izb, z komnaty i sali na górze. […] Poeta

w swej fraszce Na dom w Czarnolesie prosi o błogosławieństwo Boże
dla tego właśnie domostwa.
Zbigniew Zielonka, Domy ojczyste Jana Kochanowskiego, [w:] , Rzeczpospolita domów. Zamki, dworki i pałace, t. 1, red.
Krystyna Krawiec-Złotkowska, Słupsk 2008, s. 81.

2.

“

Jacek Sokolski

Lipa, Chiron i labirynt.
Esej o "Fraszkach"
Nawet XVI‐wieczne polskie
zielniki, co może się wydawać
raczej dziwne ze względu na
powszechnie znane lecznicze
właściwości kwiatu lipy, nie
zajmują się nią. Dlatego też swoje
miejsce, które później zajęła
w polskiej tradycji literackiej,

Fragment zachowanych murów domu Jana
Kochanowskiego
Antoni Musiałowski, Fragment zachowanych murów domu
Jana Kochanowskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1884 (z dn.
23.08), drzeworyt,

zawdzięcza ona niemal bez
reszty autorowi Fraszek. To dzięki niemu stała się czymś więcej niż
tylko elementem swojskiej wersji przedstawień miejsca przyjemnego
[…].
Jacek Sokolski, Lipa, Chiron i labirynt. Esej o „Fraszkach”, Wrocław 1998, s. 51–52.

Po przeczytaniu fragmentów przywołanych tekstów Zbigniewa Zielonki i Jacka Sokolskiego
wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 9.1
Opisz własnymi słowami, jak wyglądał dom Kochanowskiego w Czarnolesie.
Ćwiczenie 9.2
Narysuj, korzystając z informacji podanych w Kontekstach – punkt 1b, plan domu
w Czarnolesie.

Fraszki Jana Sztaudyngera
Najbardziej znanym polskim fraszkopisarzem XX wieku był Jan Sztaudynger.

“

Jan Sztaudynger

Nie tylko "Piórka". Fraszki,
wiersze, bajki
Wilk i koza
Schwycił wilk kozę. Minęło lat kilka
I koza zjadła z kopytami wilka.
Rajska depesza
Jabłek nie jadam,
Zmądrzałem

Jan Izydor Sztaudynger
ok. 1970, fotograﬁa archiwalna,

Adam.
Dobra rada

„Módl się i pracuj” –
Radzą przyjacioły.
To się inni obłowią,
A ty będziesz goły.
Jan Sztaudynger, Nie tylko „Piórka”. Fraszki, wiersze, bajki, red. Anna Sztaudynger-Kaliszewicz, Łódź 1980, s. 12.

Po przeczytaniu kilku utworów Sztaudyngera wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 10.1
Określ tematykę przywołanych fraszek.

Ćwiczenie 10.2
Zastanów się i powiedz, na czym polega uniwersalność tekstów Jana Sztaudyngera.
Ćwiczenie 10.3
Rozważ, odnosząc się do obserwacji współczesnej kultury, jakie czynniki wpływają na to, że
fraszka jest atrakcyjnym gatunkiem dla artystów żyjących w czasach obecnych.

Zadaniowo
Ćwiczenie 11
Przygotuj – na podstawie fraszki O doktorze Hiszpanie – razem z koleżankami i kolegami
z klasy scenkę dramatyczną odnoszącą się do tego utworu.
Ćwiczenie 12
Narysuj komiks, odwołując się do dowolnie wybranej fraszki Kochanowskiego.
Ćwiczenie 13
Napisz krótki tekst (najwyżej na pół strony), w którym – cytując fraszki Kochanowskiego –
opiszesz kogoś ze swojej rodziny w zabawnej sytuacji.
Ćwiczenie 14
Wybierz dowolną fraszkę Kochanowskiego i znajdź w niej jak najwięcej informacji o świecie,
w którym żył poeta (obyczaje, stroje, wydarzenia itp.).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

„Idź, serdeńko, bo cię trzepnę” – Zemsta o kłótni i
zgodzie

Źródło: Scots, licencja: CC BY-SA 3.0.

Konﬂikty, jakie rodzą się między mieszkającymi w sąsiedztwie rodzinami, nie są niczym
niezwykłym i często wynikają z błahych powodów. Nieporozumienia mogą doprowadzić do
gwałtownych działań, opartych na złych emocjach, a w konsekwencji stać się źródłem
nienawiści i zemsty. Intrygi, nieumiejętność porozumiewania się i prowadzenia negocjacji
są często związane ze skrajnie różnymi charakterami skonﬂiktowanych ze sobą osób. Tę
zasadę wykorzystał Aleksander Fredro, tworząc w Zemście postaci – Cześnika
Raptusiewicza i Rejenta Milczka.
Już wiesz
1) Poszukaj – odnosząc się do różnych źródeł wiedzy – wyjaśnienia pojęć: „zemsta”
i „konﬂikt”.
2) Przeczytaj Zemstę Aleksandra Fredry.
3) Obejrzyj ﬁlm Zemsta (2002) w reżyserii Andrzeja Wajdy.

O dziele

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się
w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat.
Fragment rozmowy z profesorem Janem Hartmanem, ﬁlozofem, który przedstawia swoją opinię na temat Zemsty Aleksandra
Fredry oraz jej ekranizacji., www.scholaris.pl, tylko do użytku edukacyjnego

Fragment rozmowy z profesorem Janem Hartmanem, ﬁlozofem, który przedstawia swoją
opinię na temat Zemsty Aleksandra Fredry oraz jej ekranizacji. Obejrzyj nagranie. Wynotuj
w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się w wypowiedzi
i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat. Źródło: Fragment rozmowy z profesorem
Janem Hartmanem, ﬁlozofem, który przedstawia swoją opinię na temat Zemsty Aleksandra
Fredry oraz jej ekranizacji., Scholaris.pl.

Zemsta Aleksandra Fredry powstała w 1833
roku, została wystawiona na scenie we
Lwowie w 1834 roku. Dzieło opublikowano
cztery lata później – w 1838 roku. Utwór
nawiązuje do autentycznego konﬂiktu,
związanego z podziałem zamku
w Odrzykoniu – miejscu, w którym
komediopisarz osiadł po ślubie z Zoﬁą
z Jabłonowskich Skarbkową. Połowę zamku
Fredro otrzymał w posagu, natomiast druga
połowa należała do innej rodziny.
Z dokumentów majątkowych tego rejonu
wynika, że w XVII wieku w Odrzykoniu toczył
się proces między sąsiadami zamieszkującymi
dolny i górny zamek: Piotrem Firlejem
i Janem Skotnickim. Osią niezgody stały się
Zemsta: komedija w 4 aktach wiérszem. Reprint
m.in. rynny zalewające dolną część zamku
Aleksander Fredro, Zemsta: komedija w 4 aktach wiérszem.
Reprint, 1838, domena publiczna
oraz… mur. Długi konﬂikt zakończył ślub
dzieci przedstawicieli obu rodzin: syna
wojewody lubelskiego – Mikołaja Firleja i córki kasztelana połanieckiego – Zoﬁi Skotnickiej.

Zemsta
Zemsta, 1866, aﬁsz teatralny, domena publiczna

Ciekawostka
W czasach zaborów słowo „zemsta” kojarzyło się z zemstą na wrogu. Dlatego też cenzura
narzuciła rozszerzenie tytułu, aby nie wywoływał on tak jednoznacznych skojarzeń.
Zasugerowano pisarzowi, aby zatytułował swoje dzieło: Zemsta za mur graniczny.

Zemsta

Odrzykoń pod Krosnem
Józef Zajączkowski, non post 1913, fotograﬁa archiwalna, domena publiczna

Wskazówka
Przywołane fragmenty do przeczytania z podziałem na role.

“

Aleksander Fredro

Zemsta
AKT I, scena siódma

Papkin, Śmigalski, kilku służących z kijami, później Rejent i Cześnik
w oknach
PAPKIN
Panie majster, proszę waści
Przyzwoicie, grzecznie, ładnie,
Nie murować tu z napaści,
Bo mu na grzbiet co upadnie.

po krótkim milczeniu
Wy zaś drudzy, dobrzy ludzie,
Którzy młotki, piony, kielnie
W niepotrzebnym dzisiaj trudzie

Używacie arcydzielnie,
Idźcie wszyscy precz do czarta!

po krótkim milczeniu
Będzie, widzę, rzecz uparta!
Ta hołota, jakby głucha,
Mego słowa ani słucha. –
No, Śmigalski za kark! weź narzędzie!
Grzecznie, ładnie, bez hałasu,
Niech wszystkiemu koniec będzie.
Nic się nie bój – ja za tobą.

Śmigalski posuwa się z służącymi ku mularzom. Papkin cofa się za róg
domu.
ŚMIGALSKI
Precz! precz!
REJENT
w oknie
Stójcie! co to znaczy?
ŚMIGALSKI
Cześnik, pan mój, kazać raczy,
Aby muru nie kończono.
CZEŚNIK

w oknie
Tak jest, każę, bo mam prawo.
Dalej naprzód! dalej żwawo!

Śmigalski posuwa się naprzód. Papkin, który był wyszedł, znowu się
cofa za róg domu.

REJENT
Jakie prawo?
CZEŚNIK
Jak kupiono
Mur graniczny, tak zostanie.
REJENT
Ależ, luby, miły panie,
To szaleństwo z waszej strony –
I mur będzie naprawiony.
CZEŚNIK
Wprzódy trupem go zaścielę.
REJENT
do mularzy
Kończcie śmiało, przyjaciele,
Gardźcie ze mną próżnym krzykiem.
CZEŚNIK
Chcesz więc bójki?
REJENT
Mój cześniku,
Mój sąsiedzie, luby, miły,
Przestań też być rozbójnikiem.
CZEŚNIK
Co! jak! – Żwawo! bij, co siły!

Śmigalski ze swoimi ludźmi wstępuje na mur. Mularze cofają się tak,
że bójka zostaje zakryta częścią muru całego.
REJENT
Panie majster, ja w obronie –
Nic się nie bój! – Niechaj bije,

Kiedy go tam świędzą dłonie.
Dobrze! dobrze! – po czuprynie.
Ot, tak – lepiej! – co się wlezie!
Nic się nie bój! – z tego trzeba. –
Niechaj bije! Świat nie zginie!
Ja Cześnika za to skryję,
Gdzie nie widać ziemi, nieba.
CZEŚNIK

wołając za siebie
Hej! Gerwazy! daj gwintówkę!
niechaj strącę tę makówkę!
Prędko!

Rejent zamyka okno
Ha, ha! fugas chrustas!
No, Śmigalski, dosyć będzie!
Daj półzłotka albo złoty
Basarunku dla hołoty,
Ale zabierz im narzędzie.
Dosyć, dosyć na dziś będzie.

Zamyka okno
Po odejściu wszystkich Papkin, obejrzawszy się, że już nie ma nikogo,
mówi ku murowi:
PAPKIN

sam
Ha! hultaje, precz mi z drogi,
Bo na miazgę was rozgniotę –
Nie zostanie jednej nogi.
A mam diablą dziś ochotę!
Wielu was tam?

Chodź tu który!
Nie wylezie żaden z dziury?
O wy łotry! O wy tchórze!
Jutro cały zamek zburzę.
Aleksander Fredro, Zemsta, Wrocław 1969, s. 33–36.

Ćwiczenie 1
Wypisz – w odniesieniu do przywołanego fragmentu Zemsty – określenia nacechowane
emocjonalnie, wskazujące na ekspresję słowną osoby, która je wypowiada. W swojej
wypowiedzi uwzględnij np. wyzwiska (typu: „łotry”), formy trybu rozkazującego, groźby,
wykrzyknienia.
Ćwiczenie 2
Wyjaśnij, na czym polega komizm językowy w przywołanym fragmencie: „Hej! Gerwazy! daj
gwintówkę! niechaj strącę tę makówkę!”. Co symbolizuje w tym cytacie słowo „makówka”,
a jakie skojarzenia w tobie wywołuje?

Aleksander Fredro — wybitny komediopisarz

Aleksander hr. Fredro
Karol Auer, 1858, domena publiczna

Aleksander Fredro
1793–1876

jeden z najznakomitszych polskich komediopisarzy, pamiętnikarz, poeta i bajkopisarz, także
społecznik, żołnierz i polityk, pochodził z galicyjskiej rodziny średnioszlacheckiej. Fredro
to także utalentowany gracz karciany, wielbiciel spotkań towarzyskich, aktywny uczestnik
balów, barwna postać życia społeczno‐kulturalnego, doskonały obserwator czasów mu
współczesnych. Pisarz nigdy nie zdobył formalnego wykształcenia, nie chodził do szkół
publicznych, nie studiował na uniwersytecie, ale otrzymał edukację domową od
pobłażliwego guwernera, Płachetki. Ten uczył młodego Fredrę tylko muzyki, francuskiego
i znajomości obyczajów.
Aleksander Fredro brał udział w wojnach napoleońskich, co stało się dla pisarza wielką
szkołą życia, świata i historii. Tak Fredro napisał o początkach swego życia wojskowego:
Pisarz odwiedził także Paryż (przebywał tam w latach 1850–1855), gdzie poznał Adama
Mickiewicza. Fredro miał okazję bywać we wspaniałym paryskim teatrze, który wpłynął
niewątpliwie na jego twórczość komediową. W 1828 roku Aleksander Fredro ożenił się
z Zoﬁą z Jabłonowskich Skarbkową i osiadł pod Lwowem. Prowadził aktywną działalność
obywatelską i kulturalną, został posłem do Sejmu Stanowego w Galicji, walczył z władzami
austriackimi o wprowadzenie języka polskiego do szkół i urzędów, współpracował
z instytucjami naukowymi i lwowskimi teatrami. Fredro był członkiem Towarzystwa
Przyjaciół Nauk.
Pisarz został honorowym obywatelem Lwowa i członkiem Akademii Umiejętności
w Krakowie. Sztuki komediowe autorstwa Fredry wciąż cieszą się dużym powodzeniem
i nawet w czasach współczesnych są wystawiane w wielu polskich teatrach. Do najbardziej

popularnych dzieł tego pisarza należą: Damy i huzary, Pan Jowialski, Śluby panieńskie, Mąż
i żona, Dożywocie, Cudzoziemszczyzna i Zemsta.
Ciekawostka
Pomnik Aleksandra Fredry powstał w 1879 roku we Lwowie. Jego twórcą był Leonard
Marconi. Po wybuchu II wojny światowej pomnik został przewieziony do Wilanowa,
a stamtąd – w 1956 roku – przeniesiono go do Wrocławia, gdzie stoi do czasów obecnych.


Leonard Marconi, pomnik Aleksandra Fredry, 1879; tu: zdjęcie z Wrocławia
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 3.0

Zadania
Ćwiczenie 3
Ułóż – na podstawie znajomości treści dramatu – plan wydarzeń w Zemście.

Ćwiczenie 4.1
Scharakteryzujcie bohaterów dramatu.
Ćwiczenie 4.2
Podzielcie osoby dramatu na pierwszoplanowe, drugoplanowe i epizodyczne.
Ćwiczenie 4.3
Wpiszcie do tabeli w zeszycie najważniejsze informacje o tych bohaterach, podając ich główne
cechy charakteru.
Ćwiczenie 4.4
Weźcie udział w dyskusji o bohaterach występujących w komedii Fredry. Następnie dokonajcie
podziału tych osób dramatu, uwzględniając te, które ze sobą współpracują, i te, które ze sobą
„walczą”: Rejent Milczek, Cześnik Maciej Raptusiewicz, Klara Raptusiewiczówna, Józef Papkin,
Podstolina Hanna Czepiersińska, Wacław Milczek, Perełka, Dyndalski, Śmigalski, Mularze
(murarze), Ludzie z kaplicy.
Ćwiczenie 5
Wskaż, pracując w parze z koleżanką/kolegą, najzabawniejsze sceny z komedii Fredry.
Następnie napisz, dlaczego te sceny ciebie/was śmieszą.
Ćwiczenie 6
Aleksander Fredro wykorzystał w komedii trzy rodzaje komizmu: komizm sytuacyjny, komizm
postaci i komizm językowy. Pracując w grupach, odnajdźcie w tekście dzieła Fredry przykłady
charakterystyczne dla tych trzech typów komizmu.
Wskazówka
Propozycja podpowiedzi dla uczniów w formie pytań, np.: Do jakiej kategorii komizmu
zaliczyłbyś scenę dyktowania listu przez Cześnika?
Do jakiej kategorii zaliczyłbyś sceny oświadczyn Papkina czy spisania testamentu przez
Papkina?

Do jakich kategorii zaliczyłbyś postacie o charakterystycznym wyglądzie, zachowaniu
i nazwiskach uwypuklających ich cechy charakteru: Raptusiewicza i Milczka?
Do jakich kategorii zaliczyłbyś charakterystyczne i ulubione powiedzonka bohaterów?
Deﬁnicja: Komedia
gatunek dramatu obejmujący utwory o pogodnej tematyce i żywej akcji, najczęściej
zamkniętej rozwiązaniem pomyślnym dla bohaterów (happy end), operujące chwytami
komizmu językowego, karykaturalnego wyjaskrawienia i groteski, często mające
charakter satyryczny. Wśród klasycznych form dramatu komedia stanowiła gatunek
opozycyjny względem tragedii; wzajemne relacje obu gatunków opierały się przede
wszystkim na przeciwstawieniach: patosu i wesołości, kompozycji zwartej i kompozycji
luźnej (epizodycznej), jednolitości wysokiego stylu i różnorodności stylistycznej.
Deﬁnicja: Komedia charakterów
jedna z najbardziej rozpowszechnionych odmian komedii, traktowana jako opozycyjna
względem komedii sytuacji, obejmująca utwory, w których na plan pierwszy przed akcję
wysuwają się sylwetki moralne i psychologiczne bohaterów, operująca środkami
komicznego wyjaskrawienia w celu zbudowania zindywidualizowanych lub
stypizowanych portretów charakterologicznych. Postacie zarysowane przez komedię
charakterów są zwykle podporządkowane jakiejś jednej cesze charakteru lub
namiętności, która kieruje ich czynami i określa stosunki z otoczeniem.
Ćwiczenie 7
Opowiedz historię miłości Wacława i Klary. W wypowiedzi zwróć uwagę na to, że zakochani
są przedstawicielami zwaśnionych rodów. Uwzględnij również rolę Podstoliny – dawnej
przyjaciółki Wacława.
Wyjaśnij, jaka jest rola intrygi w tej historii miłosnej.
Ćwiczenie 8
Wynotuj z tekstu kilka najbardziej charakterystycznych cech szlachty.
Ćwiczenie 9
Znajdź w tekście argumenty potwierdzające opinię, że autor chciał ukazać w komedii zmierzch
polskiej szlachty.

Ćwiczenie 10
Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że dzięki zastosowanemu komizmowi Zemsta Fredry
zyskała wymiar ponadczasowy? Uzasadnij swoje stanowisko.

Pamiętniki Fredry

“

Aleksander Fredro

Trzy po trzy. Pamiętniki
Ośmnastego lutego, roku 1814,
jechał na białym koniu człowiek
średniego wieku, nieco otyły,
w sieraczkowym surducie pod
szyję zapiętym, w kapeluszu
stosowanym bez żadnego znaku
prócz małej trójkolorowej
kokardy. Za nim, w niejakiej
odległości, drugi, znacznie
Aleksander hr. Fredro (ojciec)
młodszy, także w surducie, ale
Aleksander Regulski, Aleksander hr. Fredro (ojciec), 1876,
ciemnozielonym, także
drzeworyt, domena publiczna
w kapeluszu bez znaków, także
zgarbiony równie jak pierwszy, a może i lepiej – siedział na
dereszowatym koniu. Koń biały, krwi orientalnej, był niewielki,
niepokaźny, ale dzielny. Deresz zaś był... dereszowaty, trudno co
o nim więcej powiedzieć; niewstrzymywany ani sławą przodków, ani
swoim własnym usposobieniem, potykał się często na drodze, którą
mu los codziennie wyznaczał.
Pierwszym z tych jeźdźców był Napoleon, drugim byłem ja. Między
nami liczny sztab cesarski, gdzie ja niby na szarym końcu miejsce

moje miałem, rozpuścił szeroko skrzydła na prawo i na lewo po
śniegiem okrytym polu. Za nami postępowały służbowe szwadrony
gwardii, a na samym końcu świergotliwa i niesforna czereda ciurów
z powodnymi i jucznymi końmi sztabowych oﬁcerów. Jechał więc
Cesarz, jechali wszyscy, jechałem i ja. A ile w noc pogodną gwiazd na
niebie, w tyle miejsc, stron, przedmiotów, nieodgadnionych
labiryntów pędziły rozstrzelone myśli nasze – a każda z nich znowu,
jak racy słup ognisty, składała się z milionów iskier, iskier
wspomnienia lub nadziei. Te padały to na tronowe kobierce, to na
murawę zagrody rodzinnej – mieszały się z jarzącym światłem uczty
albo z mdłym promykiem nocnego kagańca przy łożu chorego.
Niejedna przemknęła się po różanych ustach kochanki, niejedna
spuściła się jak sen lekki po tak drogie w każdej porze życia
błogosławieństwo matki. Były takie, co przebijały niebios sklepienia,
i takie, co wnikały w zasute już groby. Wiele, wiele pięło się po
szczeblach zaszczytów, bogactw, sławy, ale też i wiele spadało na
kwiaty cichego domowego szczęścia. Słowem, przeszłość, obecność,
przyszłość, świat, światy znane i nieznane były polem igrzysk naszych
rozstrzelonych myśli, gdy nagle, w mgnieniu oka, wszystkie jedną siłą
uderzone, w jeden zbiegły się punkt. Tym punktem był huk mocny
i powtórzony w niezbyt dalekiej przed nami odległości. – Armaty! tak
armaty, nie ma wątpienia, ryczą coraz lepiej jak na wyścigi, która
głośniej... wkrótce i ogień karabinowy, jakby kto groch sypał na
bęben, zapełnił przerwy grzmotu działowego.
– Aha! – rzekł niejeden i zaglądnął do manierki, alias ﬂaszki. – Aha –
powiedział, ale nic nie wiedział, kto atakuje, kto odpiera, czy to
korpus jaki, czy też armia cała taniec rozpoczyna, szary koniec nic nie
wiedział. – Biją się... daj Boże szczęście, to quotidianka nasza, ale
dlaczego tu – nie tam, dziś – nie jutro, nad tym nikt się nie zastanowił.
Podówczas krytyczny rozbiór każdego rozkazu, każdej czynności
przełożonego nie był koniecznym zadaniem podkomendnych. Wojsko
nie sejmowało, ale się biło. Starszy zdawał sprawę tylko swojemu

starszemu, a młodszy słuchał z ufnością i działał, jak mu kazano. Ale
tempora mutantur et nos mutamur in illis.
Aleksander Fredro, Trzy po trzy. Pamiętniki, t. 1, Kraków 2004, s. 32.

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 11.1
Powiedz, w jakich czasach toczą się wydarzenia przedstawione w pamiętniku hrabiego
Aleksandra Fredry.
Ćwiczenie 11.2
Oceń, w jaki sposób pisarz ukazuje w pamiętnikach postać Napoleona, a jak przedstawia
samego siebie. W wypowiedzi wskaż środki artystyczne służące Fredrze do wykreowania
zarówno postaci Napoleona, jak i jego samego. Podaj nazwy tych środków artystycznych.
Ćwiczenie 11.3
Powiedz, o czym – zdaniem Fredry – myśleli żołnierze idący na wojnę.
Ćwiczenie 12
Wypisz z tekstu kilka epitetów i porównań, a następnie określ ich wpływ na charakter świata
ukazanego przez Fredrę.
Ćwiczenie 13
Zastanów się i powiedz, czy przywołany fragment pamiętników Fredry można uznać za punkt
kulminacyjny tej „żołnierskiej opowieści”:
„Słowem, przeszłość, obecność, przyszłość, świat, światy znane i nieznane były polem igrzysk
naszych rozstrzelonych myśli, gdy nagle, w mgnieniu oka, wszystkie jedną siłą uderzone,
w jeden zbiegły się punkt. Tym punktem był huk mocny i powtórzony w niezbyt dalekiej przed
nami odległości. – Armaty!”
Uzasadnij swoje zdanie.

Ćwiczenie 14
Na podstawie przytoczonego fragmentu tekstu Trzy po trzy powiedz, jakie są cechy narracji
zastosowane w tym tekście kultury. Na czym – twoim zdaniem – polega narracja
pamiętnikarska.

Zemsta na plakatach ﬁlmowych i teatralnych
Po obejrzeniu w internecie plakatu
ﬁlmowego Zemsty w reżyserii Andrzeja Wajdy
wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 15.1
Odgadnij, którzy główni bohaterowie
z komedii Fredry zostali sportretowani na
plakacie ﬁlmowym.
Ćwiczenie 15.2
Zastanów się i powiedz, która z osób
przedstawionych na plakacie jest – według
ciebie – najbardziej wyrazista. Uzasadnij swój
wybór.

Józef Grzywiński jako Cześnik w Zemście Aleksandra
Fredry
ok. 1885, pocztówka, domena publiczna

Ćwiczenie 15.3
Oceń i omów, który z bohaterów ukazanych na plakacie ﬁlmowym jest – twoim zdaniem –
najbardziej zabawny.

Ćwiczenie 16
Po obejrzeniu w internecie różnych plakatów z przedstawień teatralnych Zemsty powiedz,
który z przywołanych tekstów kultury wywarł na tobie największe wrażenie. Uzasadnij swój
wybór. W odpowiedzi zwróć uwagę na graﬁczne rozwiązania zastosowane przez twórców
plakatów, takie jak gra kolorów, symbolika (np. pistolet, krokodyl), relacje między słowem
i obrazem.

Zadaniowo
Ćwiczenie 17.1
Wyjaśnij, dlaczego Zemstę można nazwać także komedią historyczną.
Ćwiczenie 17.2
Omów obraz szlachty, jaki wyłania się z komedii Fredry.
Ćwiczenie 17.3
Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że Cześnik i Rejent – bohaterowie należący do starszego
pokolenia – reprezentują inne wzorce zachowań niż przedstawiciele młodszej generacji (np.
Wacław i Klara)? Uzasadnij swoje stanowisko.
Ćwiczenie 18
Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że Papkin – jedna z najciekawszych i najbardziej barwnych
postaci w komedii Fredry – łączy w sobie wszystkie trzy typy komizmu: postaci, sytuacji
i języka? Uzasadnij swoje stanowisko w formie pisemnej.
Ćwiczenie 19
Napisz charakterystykę porównawczą bohaterów Zemsty: Cześnika i Rejenta.

Ćwiczenie 20
Napisz recenzję ﬁlmu Zemsta w reżyserii Andrzeja Wajdy.
Ćwiczenie 21
Czy potraﬁsz wskazać we współczesnych tekstach kultury (np. ﬁlmie, komiksie itp.) takiego
bohatera, który łączy w sobie trzy typy komizmu? Uzasadnij swój wybór. W odpowiedzi wskaż
te cechy wybranej postaci, które cię śmieszą.
Ćwiczenie 22
Przygotuj razem z koleżankami i kolegami wybraną scenę z komedii Fredry. Następnie
przedstawcie ją na forum klasy.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Odkrywanie świata wartości w rodzinie

ILUSTRACJA: Rodzina_rysunek
Katarzyna Kołodziej, licencja: CC BY 3.0

Rozważania i dyskusje o wartościach pomagają w kształtowaniu życiowych postaw.
Niektórzy badacze i ﬁlozofowie nazywają cechy ludzi, którzy potraﬁą określić swoją
postawę wobec innych, „wyczuciem na wartość” i wskazują na ich emocjonalny charakter.
Wyrażanie uczuć i nazywanie ich stanowi ważny, często pierwszy czynnik kształtujący
proces porozumiewania się w rodzinie. Dopiero w następnym etapie rozpoznawania
wartości pojawia się poznanie intelektualne. Nauka o wartościach i kryteriach
wartościowania nazywana jest aksjologią.
Już wiesz
1) Przygotuj zdjęcia, ilustracje oraz reprodukcje obrazów, na których znajduje się rodzina.
2) Przygotuj się do dyskusji o rodzinie, np. zrób listę słów kluczy, które ją charakteryzują,
określ różne modele rodziny.

Kwiat kalaﬁora Małgorzaty Musierowicz

“

Małgorzata Musierowicz

Kwiat kalaﬁora
Każdy, kto był [w mieszkaniu
Borejków] choćby pół godziny,
wychodził pełen uznania dla jego
przytulności, urody i nieokreślonego
wdzięku, jakim oddychał tu każdy
kąt. Nie zdawano sobie przy tym
sprawy, że podobne cechy miałoby
każde mieszkanie tej rodziny i że
wrażenie przytulności nie rodziło
się bynajmniej w umeblowaniu czy
dywanach. Przytulnie było po prostu

Małgorzata Musierowicz
Emilia Kiereś, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0

z tymi ludźmi – niezamożnymi,
niezaradnymi i pozbawionymi siły przebicia. To dlatego goście
u Borejków siedzieli zawsze dłużej, niż wypadało, a niejeden z nich
zasiedział się i do późnej nocy, choć często jako jedyny poczęstunek
wjeżdżała na stół herbata i chleb z dżemem.
Zresztą fakt, że w nowym mieszkaniu było więcej miejsca i że
nareszcie można było zapraszać wszystkich gości, jakich miało się
ochotę zobaczyć, stanowił dla każdego z Borejków źródło nieustającej
uciechy. A to się czuło. […]
Był już czas, bo czajnik zaczął gwizdać. O jciec zgasił pod nim płomień
gazowy i dalej wiódł pogawędkę z mamą, która przygotowywała
kolację. Patrzył przy tym na jej małe i zniszczone ręce, których każdy
ruch był celowy i precyzyjny. Mama krajała duże ilości chleba,
smarowała je masłem roślinnym, pastą twarogową, kładła na to
plasterek kiełbasy i zdobiła wszystko hojnie szczypiorkiem
i kminkiem. Patrzyła przy tym czule na swego męża, który opierał się
bokiem o ścianę przy kuchennym stole i opowiadał, co było w pracy,
podjadając przy tym po kawałeczku to tego, to owego. O jciec Borejko
był przygarbionym i posiwiałym rudzielcem o ciepłych brązowych
oczach i subtelnym uśmiechu. Jego wrodzoną i wykształconą z latami

melancholię spowijał woal zadumy, pozwalający mu izolować się
ochronną otoczką od oceanu kobiecości przewalającego się przy tym
domu. Tata Borejko wolał od dawna zachowywać rozsądne milczenie,
a jeśli już mówić, to jakby do siebie, nie zwracając szczególnej uwagi
na to, czy ktoś go w ogóle słucha. Ze spokojem prawdziwego ﬁlozofa
tkwił w toczących się burzliwych kłótniach, w razie potrzeby
schodząc po prostu z toru zamieci. Jednakże, kiedy akurat w pobliżu
nie tętniło życie którejś z córek, tato stawał się bardziej wymowny.
[…]
[Mama Borejko traﬁa do szpitala i rodzina musi radzić sobie sama –
przyp. red.]
Do dziś wszystkie poranki w rodzinie Borejków wyglądały jednakowo.
Mama wstawała pierwsza. Tym, co budziło co dzień Gabrielę, były
dźwięki – brzękały w kuchni naczynia i sztućce, stukały mamine
obcasy, gwizdał czajnik, dzwoniły butelki z mlekiem, w łazience
huczał piecyk, a mama przebiegała z pokoju do kuchni i z kuchni do
łazienki, podśpiewywała i nawoływała despotycznie, żeby wstawać.
Kto zaś wstał wreszcie, miał sposobność ujrzeć w kuchni uwijającą się
mamę, a na desce stos świeżo wyprasowanej bielizny lub zwitki
pocerowanych skarpet w koszyku. Na stole czekało już śniadanie,
a mama była rześka i wyspana jak skowronek, mimo że poprzedniego
dnia położyła się najpóźniej ze wszystkich. […] Miejsce taty przy
jadalnym stole w kuchni znajdowało się przy ścianie. Nad jego głową
wisiały przyklejone taśmą krótkie utwory i aforyzmy, stworzone
indywidualnie lub zbiorowo przez cztery Borejkówny. „Kto mlaszcze,
dostanie w paszczę” – głosiły te niechlujne świstki, albo: „Kto siorbie,
dostanie po torbie”, „Kto oblizuje nóż, ten nie przemówi już”. […]
Małgorzata Musierowicz, Kwiat kalaﬁora, Warszawa 1988, s. 14–47.

Po przeczytaniu fragmentu powieści Kwiat kalaﬁora wykonaj następujące polecenia:

Ćwiczenie 1.1
Scharakteryzuj atmosferę panującą w rodzinie Borejków.
Ćwiczenie 1.2
Wyjaśnij, jaką rolę pełnią w tej rodzinie matka i ojciec.
Ćwiczenie 2
Określ, pracując w grupie z koleżankami/kolegami z klasy, w jaki sposób rozumiesz pojęcie
gościnności. Następnie razem przygotujcie scenkę dramową, której tematem będzie sposób
witania gości w waszych domach.
Deﬁnicja: Aforyzm
maksyma, sentencja, złota myśl; zwięzła wypowiedź, formułująca w błyskotliwej formie
ogólne spostrzeżenie, myśl ﬁlozoﬁczną, moralną.

Dyskusyjna Grupa „Eksperymentalny Sygnał
Dobra”
Młodzi bohaterowie książki, rozmawiając o rozprawie Arystotelesa O cnotach i wadach,
próbują nazywać wartości i dyskutować o odróżnianiu dobra od zła; zastanawiają się między
innymi nad pojęciami niesprawiedliwości i nikczemności, szczerości i szlachetności,
prawdomówności i obłudy. Eksperyment, jaki młodzież przygotowuje, polega na rozsyłaniu
uśmiechów (sygnałów dobra) do ludzi przypadkowo spotkanych na ulicy.
Oto częściowe sprawozdanie z wyników eksperymentu. Pisze jeden z członków
Dyskusyjnej Grupy „Eksperymentalny Sygnał Dobra” – Robert Rojek:

“

Małgorzata Musierowicz

Kwiat kalaﬁora
W eksperyment włożyłem wiele serca i wysiłku! Przetestowałem
niemal każdego przechodnia! Przetestowałem nawet kontrolera

w tramwaju nr 8 (bardzo znamienny przypadek! Jechałem na gapę,
a on, mimo że nie miałem forsy na zapłacenie kary, zareagował na
ESD przychylnie, odpowiadając mi ojcowskim sygnałem, po czym
mrugnął i dał mi prztyczka w nos), a także – sierżanta MO, który na
mój widok najpierw odruchowo chwycił się za bok, a potem się
roześmiał, co prawda nieszczerze. Wyniki: Pozytywnych
osiemnaście, negatywnych dwa, nieokreślonych dwa, w sumie
eksperymentów dwadzieścia dwa. […]
Raport innego członka grupy ESD – Janusza Pyziaka:
Przede wszystkim wnoszę, żeby członkinie ESD nie ograniczały się do
rozsyłania promiennych uśmiechów w obce strony, a pomyślały
trochę o towarzyszach z grupy. Więcej ciepła! Teraz do rzeczy.
W myśl obietnicy uśmiech mój napoiłem słodyczą i strzelałem nim
wyłącznie w stronę panów, narażając się na niewymyślne docinki. Za
trzecim razem duch we mnie osłabł, bo o mało nie dostałem w gębę.
Wobec tego przeszedłem na eksperymentalne sygnały obojętności
(patrz: znieczulica). Mój występ uznajcie więc za całkowite ﬁasko.
Małgorzata Musierowicz, Kwiat kalaﬁora, Warszawa 1981, s. 126.

Po przeczytaniu powyższego tekstu odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 3.1
Jak oceniasz działalność Dyskusyjnej Grupy „Eksperymentalny Sygnał Dobra”? Uzasadnij.
Ćwiczenie 3.2
Opisz, jaki jest twój sposób okazywania ludziom życzliwości.

Ćwiczenie 3.3
Określ – odwołując się do rozmaitych źródeł wiedzy (np. słowników, encyklopedii) – czym są
następujące pojęcia: niesprawiedliwość, donosicielstwo, szczerość, szlachetność,
prawdomówność, obłuda, życzliwość.

Uzupełnij

Ćwiczenie 3.4
Skomentuj poniższe cytaty. Jeśli potraﬁsz, oddaj sens jednego w formie pracy plastycznej (np.
rysunku).
a) Leszek Kołakowski:
”Ale naprawdę tym, czego duch świata od nas oczekuje, nie jest wcale sprawiedliwość, ale
życzliwość dla bliźnich, przyjaźń i miłosierdzie, a więc takie jakości, których ze sprawiedliwości
niepodobna wyprowadzić”.
Źródło: link.
b) Francis Sco Fitzgerald:
”Uśmiechnął się wyrozumiale, więcej niż wyrozumiale. Był to jeden z tych rzadkich uśmiechów
dających pewność i otuchę na zawsze, uśmiech, który można spotkać w życiu cztery albo pięć
razy. Obejmował albo zdawał się obejmować na moment calusieńki nieskończony świat,
a potem koncentrował się na tobie z nieodpartą życzliwością. Było w nim akurat tyle
zrozumienia, ile sam chciałbyś mieć; uśmiech ten zapewniał cię, że wywarłeś takie wrażenie,
jakie w najkorzystniejszych okolicznościach chciałbyś wywrzeć”.
Źródło: link.
c) Virginia Woolf:
”Często zatem, gdzie umysł jest największy, tam serce, zmysły, wielkoduszność, miłość,
wyrozumienie, życzliwość i cała reszta ledwie mają czym oddychać”.
Źródło: link.

Zadaniowo
Ćwiczenie 4
Podzielcie się na pięć grup i napiszcie rymowane aforyzmy, których tematem będzie
„codzienne życie rodziny”. W miarę możliwości spróbujcie zilustrować temat także w wersji
plastycznej (np. rysunków, plakatów itp.).
Ćwiczenie 5
Ułóżcie razem z koleżanką lub kolegą z ławki scenki dialogowe, których tematem będzie
życzliwość.
Ćwiczenie 6
Narysuj scenkę rodzinną osadzoną we współczesnym świecie i opisz ją.
Ćwiczenie 7
Napisz wiersz, którego tematem będzie uśmiech.

Uzupełnij

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zwyczajny dzień, zwyczajny język

ILUSTRACJA: Język_intro
Marc Wathieu, licencja: CC BY-NC 2.0

Polszczyzna – choć ma jedną gramatykę – pojawia się w kilku odmianach. Można by
żartobliwie powiedzieć, że generalnie komunikacja w naszym kraju odbywa się po polsku,
ale tak naprawdę Polacy mówią różnymi językami. Takie spostrzeżenie odnosi się do
niezliczonych sytuacji komunikacyjnych, w których ludzie uczestniczą (jedne są oﬁcjalne,
inne – codzienne, zwyczajne) i do których dostosowują różne odmiany stylistyczne języka.
Aby lepiej zrozumieć różnorodność języka (odmiany, warianty), przypomnij sobie, w jaki
sposób zazwyczaj opisujesz oceny szkolne. Pewnie wiesz, że wysoką ocenę można nazwać
oﬁcjalnie (np. w szkole, na świadectwie) „oceną bardzo dobrą”; w codziennych rozmowach
z rodzicami mówi się, że: „Dostałam/dostałem piątkę”. Z kolei w gronie koleżanek i kolegów
(a więc w języku młodzieżowym czy uczniowskim) niejednokrotnie można usłyszeć (a może
i tobie zdarzyło się mówić): „Właśnie dostałam/dostałem pionę”.
Już wiesz
1) Zastanów się, czy w sytuacji oﬁcjalnej można usłyszeć wyrazy: cool, „dżezi”, „fryz”,
„focia”, „luzik”. Czy wszyscy w twoim najbliższym gronie rozumieją te słowa?
2) Korzystając z dostępnych ci źródeł, znajdź oﬁcjalne synonimy (wyrazy bliskoznaczne)
podanych powiedzeń wywodzących się z języka potocznego: „wykuć coś na blachę”,
„masz fajne najki”, „ale ubaw”.

Odmiany polszczyzny
Polszczyzna pojawia się w wielu odmianach. Trudno je wszystkie wymienić. Oto kilka
najważniejszych podziałów:
style językowe (np. potoczny, artystyczny, urzędowy, naukowy, popularnonaukowy),
odmiany terytorialne – polszczyzna ogólnopolska i regionalna (gwarowa),
odmiany zawodowe (np. język sportowców, aktorów, lekarzy czy informatyków) oraz
środowiskowe (język młodzieży i grup kulturowych).
W każdej z tych odmian pojawiają się teksty pisane (np. artykuł, książka, druk urzędowy,
podręcznik) i mówione (np. wykład, rozmowa, dyskusja). Ponadto, mogą one powstawać
w oﬁcjalnej sytuacji komunikacyjnej (np. w szkole lub urzędzie, w tekstach artystycznych)
albo w sytuacji nieoﬁcjalnej (podczas codziennej rozmowy czy anonimowej dyskusji na
forach internetowych).
W codziennych, zwyczajnych sytuacjach komunikacyjnych posługujemy się językiem
potocznym. Jest to najważniejszy styl każdego użytkownika języka. Nie znaczy to wcale, że
styl potoczny można utożsamiać z językiem kolokwialnym, błędnym i prymitywnym
(wulgarnym czy obelżywym).
Podczas codziennej rozmowy używa się wyrazów znanych większości użytkowników.
W domowym otoczeniu ludzie posługują się też językiem charakterystycznym dla ich
rodzin. Warto pamiętać, że nie każda forma stosowana na co dzień może się pojawić
w wypracowaniu lub w tekstach, które przygotowujemy w oﬁcjalnych sytuacjach
komunikacyjnych. Słowa mogą się różnić swoją barwą stylistyczną. Korzystając ze
słowników języka polskiego, warto zapoznać się z ich znaczeniami i możliwościami użycia.

Gdzie szukać informacji o języku polskim?
Po pierwsze – informacje te znajdziesz w słownikach ogólnych języka polskiego. Podano
w nich nie tylko znaczenia słów, przykłady ich użycia, ale przede wszystkim ważne
informacje o zakresie stylistycznym wyrazów. Przy każdym haśle pojawiają się bardzo ważne
skróty – tzw. kwaliﬁkatory, np.:
oﬁcj. ‘oﬁcjalny’ – oznacza, że szukane słowo pojawia się w polszczyźnie oﬁcjalnej,
pot. ‘potoczny’ – oznacza, że wyraz jest charakterystyczny dla języka potocznego,
codziennego,

książk. ‘książkowy’ – oznacza, że słowo lub wyrażenie zostały zaczerpnięte z książek,
a więc może być charakterystyczne dla stylu wysokiego, oﬁcjalnego, artystycznego czy
naukowego.
Zapoznaj się z legendą do hasła słownikowego:
ĆWICZENIE: Hasło_dill mapa1
licencja: CC BY 3.0

Po drugie – jeśli nie wiesz, czy forma, której chcesz użyć, jest właściwa czy błędna, możesz
sięgnąć po słownik poprawnej polszczyzny. Jak sama nazwa mówi, w leksykonie tym
sprawdzisz, która z form jest poprawna, dopuszczalna (np. w języku potocznym lub innym
wariancie polszczyzny), a której koniecznie trzeba unikać, ponieważ jest błędna.
Warto zapamiętać, że formy poprawne to takie, które są akceptowane przez użytkowników
języka – nazywamy je inaczej formami normatywnymi. Natomiast formy nieuznawane
przez większość użytkowników języka i przez autorów wydawnictw poprawnościowych to
formy niepoprawne, błędne.
W słownikach poprawnej polszczyzny również przy hasłach pojawiają się wskazówki
i oznaczenia, czyli kwaliﬁkatory. Sprawdzaj zawsze uważnie te oznaczenia, ponieważ
w hasłach podawane są formy zalecane oraz przykłady błędów. Poniżej możesz zapoznać się
z opisem wybranego hasła z takiego słownika:
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zadaniowo

Ćwiczenie 1
Uzupełnij tabelę w zeszycie. W pracy zwróć uwagę na to, aby w tabeli pojawiły się słowa
i wyrażenia, które mogą być użyte w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Podaj
odpowiedniki słów, których znaczenie określono w pierwszej kolumnie tabeli.

W klasie podczas
Znaczenie

lekcji, w urzędzie,
w jakiejś instytucji

ocena bardzo
dobra

ocena
niedostateczna

szkoła

czas wolny

spotkanie
towarzyskie

dobry, ładny

W domu – wśród
najbliższych (rodzeństwa,
rodziców, dziadków),
w rodzinie

Wśród koleżanek
i kolegów z klasy,
w gronie przyjaciół

uczyć się
czegoś
z trudem,
długo

człowiek
niezaradny

Ćwiczenie 2
Podaj odpowiedniki słów i wyrażeń, które pojawiają się w dwóch różnych odmianach języka.

Potoczna odmiana języka

Oﬁcjalna odmiana języka

luz blues (czyt.: luz blus)

zdolny, wybitny

łepetyna

uważaj!

Ćwiczenie 3
Podaj przykłady pięciu zaskakujących wyrazów/wyrażeń/powiedzeń, które często słyszysz
w swojej rodzinie, a które nie są powszechnie znane. Wytłumacz ich znaczenie.
Ćwiczenie 4
Przeczytaj zdania i przyjrzyj się wyróżnionym formom. Oceń, która z form jest poprawna,
a która błędna. Zawsze możesz skorzystać ze słownika poprawnej polszczyzny.
FORMA POPRAWNA
Krzykłam z przerażenia.
Wczoraj szybko szłem przez plac
Dominikański.
FORMA NIEPOPRAWNA

To jest ciężki orzech do
zgryzienia.
Jutro wyślę do Ciebie e-mail.
Przecież tyś to napisała.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Wysłuchaj audycji o tematyce językowej i wynotuj z niej kilka „modnych” słów, wyrażeń, które
pojawiają się we współczesnym języku młodzieżowym.
link

Uzupełnij

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Mówienie o mówieniu

ILUSTRACJA: Mowa_intro
Jurgen Appelo, licencja: CC BY 2.0

Ludzie czasem muszą zapisać fragmenty innych tekstów lub wypowiedzi. Aby oznaczyć, że
słowa te należą do innego autora, powinni zastosować cytat, przypis lub specjalny odsyłacz.
Niekiedy cudze wypowiedzi trzeba przedstawić swoimi słowami. Mówimy wtedy, że
wypowiedzi te parafrazujemy.
Aby zachować spójność tekstu, trzeba wprowadzić do niego zapowiedzi tego, o czym chce
się powiedzieć (np. „o tym w następnym akapicie”, „opiszę to pokrótce:…”). Warto też
nawiązywać do fragmentów napisanych wcześniej (np. „jak wcześniej to zostało opisane”,
„wyżej omówiliśmy…”).
W tej części dowiesz się o tym, jak przywoływać i przekształcać cudze wypowiedzi.
Już wiesz
Nagraj kilkuminutową rozmowę dwóch osób na dowolny temat. Następnie opowiedz
własnymi słowami, kto i co powiedział.

Sposoby przytaczania cudzych wypowiedzi

W tekstach literackich pojawia się bogaty zbiór formułek słownych i zapisów, które są
związane z mówieniem o mówieniu. Są to cytaty, przytoczenia słów wypowiedzianych
przez kogoś lub przez bohaterów tekstów literackich oraz słowa nazywające mówienie (tzw.
czasowniki mówienia – np. „rzekł”, „dodał”, „powiedział”, „zapytał”), a także utarte
połączenia słowne (np. „odrzekł z przekąsem”, „w krótkich słowach przedstawił” itp.).
Wypowiedzi można przytaczać bezpośrednio, nie zmieniając ich treści. Najczęściej
pojawiają się wtedy w cudzysłowie po dwukropku albo też w tekstach dialogowych.
Wówczas wypowiedzi są zapisane jako następujące po sobie dialogi (inaczej – repliki). Przy
każdej takiej wypowiedzi może się pojawiać dodatkowy komentarz nazywający mówienie.
W tekstach literackich należy on do narratora. Taki sposób komponowania wypowiedzi
w tekstach nazywamy mową niezależną.
Cudze wypowiedzi można także komentować lub przekształcać w taki sposób, aby wplatały
się w tekst osoby piszącej. Służy do tego inny sposób zapisu – mowa zależna, w której cudza
wypowiedź nie jest już wiernym cytatem, ale fragmentem włączonym do tekstu autora.

Jak zapisać wypowiedzi w tekście?
bezpośrednio (mowa niezależna)

pośrednio (mowa zależna)

wypowiedź
+ formuły tekstowe nazywające mówienie

formułki nazywające mówienie
+ parafrazy wypowiedzi

– Jutro nasz sklep będzie nieczynny –

Sprzedawca powiedział, że jutro nasz
sklep będzie nieczynny.

powiedział sprzedawca.

Słowa nazywające mówienie
O czym trzeba pamiętać?
I. Czasowniki i utarte połączenia wyrazowe nazywające mówienie mają różne zabarwienie
stylistyczne. Za ich pomocą nadawca może zmienić charakter przytaczanej wypowiedzi.
W tekście, w którym nie pojawiają się dodatkowe oceny lub skojarzenia emocjonalne,
dominują słowa neutralne typu: „powiedział”, „odrzekł”, „spytał”. Jeśli nadawca chce
ubarwić zapożyczone słowa, może posłużyć się sformułowaniami typu „dodał z przekąsem”,
„cedził między zębami”, „warknął”, „wrzeszczał” itp.
Wyrażenia nazywające mówienie mogą też przeinaczać sens wypowiedzi. Należy pamiętać
o tym, że słowa użyte po przytoczeniu cudzej wypowiedzi mogą spowodować pojawienie

się np. oceny lub aluzji, które nie były zamierzeniem autora wypowiedzi. Trzeba więc
zawsze z namysłem cytować cudze wypowiedzi, aby nie użyć czyichś słów
w niewłaściwych kontekstach.
Porównaj następujące wypowiedzi:
WYPOWIEDŹ PIERWOTNA (przekaz neutralny)
– W tym roku nie przyznano nagrody głównej – powiedział dyrektor festiwalu
ﬁlmowego.
PRZEKSZTAŁCENIA CYTATU:
– W tym roku nie przyznano nagrody głównej –
poinformował dyrektor festiwalu ﬁlmowego.
– W tym roku nie przyznano nagrody głównej –
krótko skomentował dyrektor festiwalu
ﬁlmowego.

informacja (przekaz neutralny)
komentarz (przekaz z ukrytą
oceną)

– W tym roku nie przyznano nagrody głównej –
rzekł bez entuzjazmu dyrektor festiwalu
ﬁlmowego.
– W tym roku nie przyznano nagrody głównej –
ubolewał dyrektor festiwalu ﬁlmowego.

przekaz aluzyjny
przekaz krytyczny (negatywna
ocena ukryta w czasowniku
„ubolewać”)

II. Najczęstsze słowa, które nazywają mówienie:
„powiedzieć” – „odpowiedzieć”,
„wypowiedzieć”,
„rzec” – „orzec” – „mówić” – „dodać”,
„stwierdzić” – „podać do wiadomości” – „poinformować”,
„skarżyć się” – „mówić z niepokojem”,
„podać” – „przedstawić” – „zilustrować”
III. Ważne jest, aby przytoczenia były jednoznacznie wyróżnione. Cudze słowa w tekście
przywołuje się za pomocą cudzysłowu, czyli znaku, którego nazwa wyraża jego podstawową
funkcję. Zamiast cudzysłowu można użyć kursywy, czyli pochylonej czcionki. Kursywa
stosowana jest zwykle do zaznaczania krótszych cytatów lub krótkich wyrażeń
zaczerpniętych z innych tekstów.

Zadaniowo

Ćwiczenie 1
Przekształć poniższe wypowiedzi według wskazanego wzoru (mowa niezależna > mowa
zależna).
– Jutro w całym kraju opady śniegu z deszczem – poinformowała telewidzów spikerka
prognozy pogody.
– Która godzina? – spytał tata.
– Już prawie południe – odpowiedział mu sąsiad.
Nagle do pokoju przybiegła moja siostra z wielką nowiną: „Jutro wyjeżdżamy na wczasy!”.
Ćwiczenie 2
Przekształć poniższe wypowiedzi według wskazanego wzoru (mowa zależna > mowa
niezależna).
Nasza sąsiadka skarżyła się, że nie mogła kupić świeżego chleba.
Dziennikarka podała wiadomość, że w przyszłym tygodniu odbędzie się konkurs.
Podróżny spytał, ile kosztuje bilet. Kasjerka odpowiedziała mu, że to zależy, czy jedzie
pociągiem osobowym, czy pospiesznym.
Ćwiczenie 3
Wybierz fragment z dowolnego tekstu i na jego podstawie utwórz cytaty według poniższego
schematu. Pamiętaj o poprawnym zapisie cytatu.
a) Narrator w powieści... przedstawia ciekawe historie. Jedną z takich jest fragment,
w którym... mówi do..., że....
b) „...” – to jedna z najciekawszych wypowiedzi bohaterów tej powieści.

Ćwiczenie 4
Podziel następujące słowa i wyrażenia, których używa się do parafrazowania innych
wypowiedzi, na odpowiednie grupy.
Neutralne
„traﬁł jak kulą w płot”
„palnął bez namysłu”
Książkowe lub erudycyjne

„uparcie twierdziła”
„stwierdziła z przekonaniem”
„bredził jak Piekarski na mękach”
„mówił od rzeczy”

Wyrażenia neutralne lub książkowe zawierające ocenę

„bredził”

„mówił”

„powiedział”

„odpowiedział”

Wyrażenia potoczne zawierające ocenę

„wypunktował wszystkie
sprawy”
„mówił z przekąsem”
„przekazał wiadomość”

Wyrażenia frazeologiczne

„rzekł”

„skonkludował

„podsumował swoje rozważania”
„powiedział bez ogródek”
„ględził”
„cedził między zębami”

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Przekształć dowolny cytat prasowy w taki sposób, aby powstały następujące typy informacji:
informacja bez dodatkowych intencji i emocji (neutralna)
informacja krytyczna wobec autora wypowiedzi
informacja z emocjami i ocenami pozytywnymi
informacja z emocjami i ocenami negatywnymi lub ironicznymi

Ćwiczenie 6
Rozpoznaj typy tekstów, w których pojawiają się wyrażenia służące przekazywaniu informacji
o tekście, a następnie połącz je z właściwymi określeniami.
„Na początku stawiam pytanie o…”,
„Przedstawię stosowne argumenty…”,
„Odniosę się do deﬁnicji…”

rozprawy i dyskusje naukowe

przywołuje liczne opisy…, wyraża to
w słowach…, łączy fragmenty dwóch
tekstów…

obrady i debaty parlamentarne lub
samorządowe

„Deklarujemy”, „Oświadczamy”,
„Poświadczamy”, „Informujemy, że…”

listy prywatne lub oﬁcjalne

„Łączymy ukłony”, „Z wyrazami
szacunku”, „Przekazujemy
pozdrowienia”

odezwa, manifest, apel

„W krótkich słowach poinformował…”,
Jak dowiedziała się nasza redakcja…”,
„Przekazał, że…”

informacje dziennikarskie

„Apelujemy, wzywamy, wołamy o …”

opracowania lub esej na temat dzieł
literackich

„Przekazał pod obrady….”, „Wniósł
zapytanie…”, „Oddalił pytanie….”,
„Wygłosił z trybuny…”

druki urzędowe

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Podaj własne przykłady tekstów okolicznościowych lub użytkowych, w których mogą się
pojawiać następujące formuły tekstowe:
Po pierwsze…,
Po drugie…,
Po trzecie…,
Podsumowując,
Wracając do tematu…,
Pozwolą Państwo, że odniosę się do sprawy…,
Informujemy, że…,
Jednocześnie prosimy, aby Państwo przekazali tę wiadomość…,
Piszesz ostatnio, że…,
Mamy zaszczyt poinformować, że…
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Nić porozumienia

ILUSTRACJA: Rysunek_intro
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

W rodzinie najważniejsze jest porozumienie. Bez względu na to, jak wielka różnica wieku
dzieli dziadków, rodziców i dzieci – członkowie rodziny powinni słuchać siebie nawzajem
i pomagać sobie w codziennych kłopotach. Warto się zastanowić także nad pojęciem
wspólnego spędzania czasu, czyli „bycia razem”. Co ono dla ciebie znaczy?
Już wiesz
1) Wyszukaj w dowolnych trzech tekstach literackich trzy scenki dialogowe, które
pomogą ci odpowiedzieć na pytanie, czym jest porozumienie lub jego brak.
2) Przygotuj – na podstawie różnych źródeł wiedzy – biograﬁę XIX‐wiecznej autorki
Louisy May Alcott. W swojej pracy zwróć uwagę na realia epoki, w której żyła pisarka,
a także na jej zaangażowanie w sprawy społeczne.

Opium w rosole Małgorzaty Musierowicz
Małgorzata Musierowicz

“

Opium w rosole

Małgorzata Musierowicz
Margoz, 2008, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 4.0

Jeżeliby kto kiedykolwiek uważał, że
jest sam na świecie – to dałby tym
niewątpliwy dowód braku
wyobraźni. Nikt z nas nie jest sam.
Ludzie oddziałują na siebie
nawzajem, jakby byli połączeni
kręgami tajemniczej energii –
a przez każdego z nas przechodzi

przynajmniej kilka takich kręgów. Dzięki temu wszystko, co czynimy,
każde nasze uzewnętrznione uczucie, a może i myśli – nawet te,
którym nie dajemy wyrazu – zyskują nieskończony rezonans. Każdy
z nas, nawet nieświadomie, wpływa na innych i staje się ogniwem
łańcucha myśli, uczuć, reakcji i wydarzeń mogących zogromnieć
wręcz do procesów historycznych.
Tak więc nigdy nie wiesz, czy fakt, żeś rano zachował się podle wobec
kolegi w szkole, nie sprawi, iż w południe następnego dnia kto inny
dostanie zawału, za tydzień dojdzie do poważnej scysji rodzinnej
w miejscowości położonej na drugim krańcu Polski, a po roku jakiś
mąż stanu wyda złą decyzję, mogącą zaważyć nawet na losach świata.
Bodźce negatywne bowiem wykazują zdumiewającą żywotność,
przypominając w tym wirusy lub gronkowca złocistego. Jednym złym
czynem prowokujemy zło w innych ludziach, a ono – raz wyzwolone
– mnoży się już bez końca.
Całe szczęście, że z dobrem jest tak samo. Dobry czyn, dobre słowo
czy myśl mogą przenosić swój ładunek dalej i dalej – rosnąć
w postępie geometrycznym i pomnażać zasób Dobra we
Wszechświecie. Wystarczy sobie to uprzytomnić, by poczuć ciężar
tej odpowiedzialności. Bo przecież naprawdę nikt z nas nie jest sam.
Wpływamy na siebie nawzajem – i często zdarza się, że przelotne
spotkanie, rozmowa, wymiana myśli, złośliwy żarcik nawet – potraﬁą
wyżłobić głęboki ślad w czyjejś pamięci i zaważyć nawet na całym
życiu człowieka.

Ewa Jedwabińska usłyszała właśnie szczęknięcie zamka w drzwiach
z podniszczoną tabliczką „Borejkowie”. Pisnęły dawno nieoliwione
zawiasy. Drzwi otwarto.
Na progu stała siwa, drobna kobieta w skromnej sukni. Ponieważ zaś
Ewa zawsze zwracała większą uwagę na powierzchowność ludzi
i rzeczy niż na ich istotną treść – kobieta ta nie zyskała jej aprobaty.
Ewa nie uwierzyłaby zapewne, że rozmowa z tą niepozorną osobą
zaważy jakoś na jej życiu. Zresztą, pani Borejkowa też nie miała o tym
pojęcia.
Stała na progu, patrzała na gościa z życzliwym zainteresowaniem,
a nie doczekawszy się na razie ni słowa – zaprosiła Ewę do
przedpokoju.
– Proszę wejść – powiedziała z uśmiechem i wyciągnęła rękę.
Ręka ta była drobna, ale mocna i ciepła, o szorstkiej skórze i trochę
pokrzywionych reumatyzmem palcach.
Ewa przyjęła uścisk, konstatując, że jest on dziwnie krzepiący i miły.
– Jestem Jedwabińska – przedstawiła się. – Matka Aurelii… to jest, hm,
Genowefy.
Przez twarz pani Borejkowej przeleciał uśmiech.
– Genowefy Pompke? – upewniła się.
Pompke!... Ufff. Ewa przez chwilę nie wiedziała, co powiedzieć.
Wtedy jej wzrok padł na półeczkę pod zmatowiałym ze starości
lustrem. Leżał tam, niedbale ciśnięty, sztruksowy kapelusik Aurelii.
– Ona tu jest!!! – krzyknęła.
– Nie, wyszła przed chwilą – pogodnie odpowiedziała pani Borejko.
I nagle zlękła się: – Co pani… co pani tak zbladła?
Złapała Ewę pod rękę i zaprowadziła ją do najbliższego pokoju, gdzie
było chłodno, pusto i przytulnie. Pośrodku panoszył się wielki
rozwichrzony rododendron. Pod ścianami żyły sobie cicho swym
własnym życiem równe rzędy książek, fotograﬁa białej sylwetki
z rozpostartymi ramionami zdobiła główną ścianę i czyjeś puste
biurko lśniło gładkim, odkurzonym blatem.
– Już dawno chciałam z panią porozmawiać – oświadczyła mama

Borejko, sadzając gościa w kulawym fotelu pod rododendronem.
Ewa mogła myśleć tylko o jednym.
– Gdzie jest teraz moja córka? Czy mówiła, dokąd idzie? Może – do
domu?
– Poszła, zdaje się, do sąsiada. Do pana Ogorzałki. Wróci niedługo.
– Idę tam – zerwała się Ewa, po czym jakaś myśl kazała jej przystanąć.
– Przepraszam, czy ona też… chodziła tu… na obiady?
– O tak! – zaśmiała się pani Borejko. – Apetyt ma, aż miło! Przed
chwilą wrąbała dwa wielkie talerze rosołu i…
– Rosołu?! – Ewa była tak zdumiona, że już nawet nie usiłowała
przepraszać za córkę. – Aurelia nie cierpi rosołu! Nienawidzi! Trzeba
ją zmuszać, żeby przełknęła choć łyżkę! Czy może to był jakiś
specjalny rosół?...
– Zwykły chudy rosołek.
– Może… jakaś specjalna przyprawa?...
Pani Borejkowa roześmiała się.
– Może. Przyprawa pana Ogorzałki. Zresztą potem i Gabrysia, moja
córka, przyprawiała, i ja. To niezawodna przyprawa. Wszystko z nią
smakuje, nawet suche ziemniaki.
– Maggi? – dopytywała się Ewa całkiem już natarczywie, po czym
zreﬂektowała się i pokryła zmieszanie suchym śmieszkiem. – Albo
może jakiś narkotyk?
– Może to i narkotyk: trochę serca – śmiała się pani Borejko. – My tu
bardzo lubimy Geniusię. To jest Aurelię. To takie wesołe, ufne, śmiałe
dziecko. Taki ma łatwy, serdeczny kontakt z ludźmi.
Ewa aż usta otworzyła ze zdumienia.
– Kto, Aurelia?!
Mama Borejkowa spojrzała uważnie na twarz młodej kobiety. Oprócz
zdumienia ujrzała tam i napięcie. A także głęboki, ukryty smutek.
Nic nie powiedziała, tylko przechyliła się i poklepała Ewę po ręce.
Gest ten był tak zaskakujący, że Ewie ścisnęło się gardło i łzy stanęły
w oczach prędzej, niż zdołała pomyśleć, co się dzieje.
Przełknęła z wysiłkiem. Zagryzła wargę.

– Nie martw się, mała – powiedziała cicho mama Borejko. – Z bliska
widać najgorzej. Czasem trzeba oddalenia, żeby kogoś zobaczyć
naprawdę. A czasem własne nieszczęście zasłania widok na bliskiego
człowieka. A ty jesteś nieszczęśliwa, prawda? – mówiąc to, pogłaskała
Ewę po policzku, jakby pocieszała własną, zgnębioną córkę.
Coś się stało z Ewą Jedwabińską. Nie mogła wydobyć z siebie ani
słowa. I nagle ze zdumieniem stwierdziła, że płacze. Łzy leciały po jej
policzkach, rozmywając precyzyjny makijaż, kapiąc na zamszową
kurteczkę i powodując przypływ wilgoci w nosie – a ona siedziała bez
ruchu, gęsto tylko mrugając, i usiłowała jakoś się rozeznać we
własnych uczuciach. Ale bez skutku. Mama Borejko stropiła się nieco.
– Przepraszam – powiedziała. – Nie przypuszczałam, że to aż tak… nie
chciałam… – przeszła do okna i wyjrzała na ulicę.
Ewa nie mogła sobie przypomnieć, kiedy to po raz ostatni zdarzyło
się jej tak kompromitująco rozkleić.
– A Aurelia uciekła z domu – wyznała niespodziewanie.
– Wiem – pokiwała głową pani Borejko. – Buntuje się, prawda? Nie
chce nawet swojego imienia i nazwiska. Słuchaj, ja… porozmawiam
z nią, jak tylko się pojawi. Odprowadzę ją do domu. Napisz tu swój
adres.
Małgorzata Musierowicz, Opium w rosole, Łódź 2011, s. 219–222.

Po przeczytaniu powyższego fragmentu powieści Małgorzaty Musierowicz Opium w rosole
wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 1.1
Wyjaśnij, dlaczego mała Aurelia uciekła z domu.
Ćwiczenie 1.2
Opisz, co pani Borejkowa uświadomiła Ewie Jedwabińskiej.

Ćwiczenie 1.3
Scharakteryzuj przebieg rozmowy pani Borejkowej z Ewą Jedwabińską. Zwróć uwagę, jakie
środki językowe (nazwij je) pojawiają się w wypowiedziach tych dwóch bohaterek.
Ćwiczenie 1.4
Zastanów się i powiedz, co charakteryzuje obie matki: panią Jedwabińską i panią Borejkową.
Ćwiczenie 2
Wymyśl i zredaguj – wspólnie z koleżanką lub kolegą z klasy – rozmowę, w której mógłby się
ujawnić konﬂikt między matką a córką.

Małe kobietki

Louisa May Alco

(autorka Małych kobietek), [w:] Louisa May Alco , Her Life, Le ers, and Journals, Li le,

Brown & Co, Boston 1889.
domena publiczna

Ćwiczenie 3.1
Obejrzyj ﬁlm (lub jego fragment – pierwsze 20 minut) Małe kobietki (1994) w reżyserii Gillian
Armstrong.
Ćwiczenie 3.2
Na podstawie obejrzanego ﬁlmu Małe kobietki scharakteryzuj pięć bohaterek tego tekstu
kultury: matkę – panią Marmee March (czyt.: mermi marcz) i jej cztery córki: Meg (czyt.: meg),
Jo (czyt.: dżo), Beth (czyt.: bet), Amy (czyt.: ejmi).
Ćwiczenie 3.3
Przeczytaj jeszcze raz pierwszy akapit przywołanego fragmentu powieści Opium w rosole
Małgorzaty Musierowicz. Następnie – na podstawie tego fragmentu i obejrzanego ﬁlmu Małe

kobietki – wyjaśnij, dlaczego człowiek nie powinien twierdzić, że „jest sam na świecie”.
Przedstaw swoje stanowisko.
„Jeżeliby kto kiedykolwiek uważał, że jest sam na świecie – to dałby tym niewątpliwy dowód
braku wyobraźni. Nikt z nas nie jest sam. Ludzie oddziałują na siebie nawzajem, jakby byli
połączeni kręgami tajemniczej energii – a przez każdego z nas przechodzi przynajmniej kilka
takich kręgów. Dzięki temu wszystko, co czynimy, każde nasze uzewnętrznione uczucie,
a może i myśli – nawet te, którym nie dajemy wyrazu – zyskują nieskończony rezonans. Każdy
z nas, nawet nieświadomie, wpływa na innych i staje się ogniwem łańcucha myśli, uczuć,
reakcji i wydarzeń mogących zogromnieć wręcz do procesów historycznych.”

Rodzinka.pl
Obejrzyj fragmenty serialu komediowego Rodzinka.pl (2011–2015) w reżyserii Patricka Yoki,
a następnie wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 4
Opisz, w jaki sposób porozumiewają się członkowie rodziny Boskich. Co charakteryzuje ich
język wypowiedzi?

Ćwiczenie 5
Zastanów się i powiedz, w jaki sposób rodzice (Natalia i Ludwik Boscy) budują swoje relacje
z dziećmi. Uzasadnij swoją opinię na ten temat.

„Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu”
Ćwiczenie 6
Najsłynniejsze polskie powiedzenie o rodzinie brzmi: „Z rodziną najlepiej wychodzi się na
zdjęciu”. Przygotuj razem z koleżanką lub kolegą z klasy krótką wypowiedź (może być dialog),
którą mogłoby kończyć właśnie takie ekspresywne stwierdzenie.
W swojej wypowiedzi wyjaśnijcie, jak należy rozumieć to powiedzenie.
Porównajcie wasze interpretacje z opisem tego powiedzenia, który znajduje się
w internetowym Wielkim słowniku języka polskiego (zob. link).

Zadaniowo
Ćwiczenie 7
Przygotuj z kolegami i koleżankami z klasy scenki dramowe, których tematem będzie życie
rodzinne. Podczas realizacji polecenia zwróćcie szczególną uwagę na dialog pokoleń,
uwzględniając takie określenia, jak: dystans, chłód, dominacja, zrozumienie, ciepła atmosfera,
poczucie humoru, cierpliwość.

Ćwiczenie 8
Przeczytaj poniższe cytaty na temat rodziny.
a) Carlos Ruíz Zafón: „Małżeństwo i rodzina są tylko i wyłącznie tym, co sami z nich czynimy”.
b) Julian Tuwim: „Aby poznać się z najdalszą rodziną, wystarczy się wzbogacić”.
c) Fiodor Dostojewski: „Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny”.
d) Karol Dusza: „Jedynym miejscem familijnej zgody bywa zazwyczaj grób rodzinny”.
e) Antoine de Saint-Exupéry: „Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło:
i zwyczaje, i święta rodzinne. I dom pełen wspomnień. Najważniejsze jest, by żyć dla powrotu”.
f) Albert Schweitzer: „Demokracja zaczyna się w rodzinie”.
g) Antoni Kępiński: „Konﬂikt, który tkwi w samej strukturze grupy rodzinnej, wynika stąd, że
młodzi chcą się z niej wydostać, a starzy pragną ich w niej zatrzymać”.
Zastanów się i powiedz, w jaki sposób autorzy przywołanych cytatów postrzegają rodzinę.
Z którą opinią zgadzasz się najbardziej? Uzasadnij.
Ćwiczenie 9
Sformułuj najważniejsze – twoim zdaniem – cechy „dobrej rodziny”. W odpowiedzi możesz się
odwołać do dwóch, trzech przywołanych cytatów i/lub dwóch innych wybranych tekstów
kultury.
Ćwiczenie 10
Napisz aforyzm na temat rodziny i – jeśli potraﬁsz – opatrz go rysunkiem.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

O poszukiwaniu siebie

ILUSTRACJA: Złota rybka
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Współczesne problemy młodych ludzi, a zwłaszcza ich relacje z rodzicami i rówieśnikami,
przyjaźnie, pierwsza miłość, stanowią popularne tematy wielu najnowszych powieści.
Bardzo często książki te w sposób realistyczny przedstawiają problemy
społeczno‐obyczajowe. Bohaterowie, szukając szczęścia i próbując odnaleźć własną drogę
w życiu, borykają się z różnymi przeciwnościami losu. W tej podróży tylko nielicznym udaje
się spotkać złotą rybkę, która spełni ich marzenia. Niekiedy jednak okazuje się, że ta rybka
nie jest złota, lecz… pozłacana. A wtedy wszystko zależy już wyłącznie od nich samych.
Już wiesz
1) Poszukaj zdjęć (np. fotograﬁi prasowej, zdjęcia reklamowego, kadru z ﬁlmu)
ukazujących ludzi w sytuacji dialogu (rozmawiających ze sobą). Postaraj się znaleźć takie
zdjęcia, które będą prezentowały różne ludzkie emocje.
2) Zajrzyj do słownika języka polskiego, np. do Wielkiego słownika języka polskiego (zob.
link). Znajdź w nim słowo „empatia” i przeczytaj jego deﬁnicję. Spróbuj opisać własnymi
słowami, jak rozumiesz stwierdzenie „człowiek empatyczny”. Wymyśl dwa przykłady
sytuacji, w których ktoś zachowuje się empatycznie.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się
w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat.
Contentplus.pl sp. z o.o., Kim jestem? (dr Małgorzata Biedroń), licencja: CC BY-NC-SA 4.0

Kim jestem? (dr Małgorzata Biedroń) Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze,
twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej
dyskusji na ten temat. Źródło: Kim jestem? (dr Małgorzata Biedroń), Contentplus.pl sp.
z o.o..

Złote czy tylko pozłacane?
Powieść Pozłacana rybka (2007) Barbary Kosmowskiej otrzymała nagrodę literacką Książka
Roku 2007, przyznawaną przez Polską Sekcję IBBY, i pierwszą nagrodę w Konkursie
Literackim im. Astrid Lindgren.

“

Barbara Kosmowska

Pozłacana rybka
LISTY DO SAMEJ SIEBIE

Na początku byłam Bardzo Rozpieszczoną Jedynaczką. Nawet mama
i tata zwracali się do mnie słowami: Bardzo Rozpieszczona
Jedynaczko, czy mogłabyś ściszyć ten rozwrzeszczany zespół? Zmyć
po sobie naczynia? Zakręcać tubkę pasty do zębów? Nie wrzucać
brudnych skarpetek bezpośrednio do pralki? Nie buszować po
naszym gabinecie i nie przekładać ﬁszek na biurku?
Tak było na początku. I choć wówczas uważałam, że żyję w świecie
bezpodstawnych oskarżeń, szybko się okazało, jak ciepły i bezpieczny
był tamten świat.
Przestałam być Bardzo Rozpieszczoną Jedynaczką w dniu, kiedy
mama zdjęła z drzwi starą wizytówkę i zastąpiła ją nową. Z tej
wizytówki jasno wynikało, kto już z nami nie mieszka. Imię taty
powędrowało razem z nim na inną ulicę. Niby nic takiego. Pół naszej
kamienicy zmieniało wizytówki, a tatusiowie przestawali mieszkać ze
swoimi żonami i Bardzo Rozpieszczonymi Jedynaczkami. Tata zaczął
po prostu dzwonić do drzwi własnego mieszkania i częściej się ze
mną spotykać niż przedtem. Dziwne, bo wcześniej miał więcej
sposobności. Ale pewnie tak już jest, że dorośli lubią komplikować
wszystkim życie i trzeba być dorosłym, żeby to pojąć.
Do tego, że tata dzwoni jak pan Kawka, który wypożycza od nas
książki, zdążyłam się już przyzwyczaić. Chciałabym tylko, żeby mnie
nie traktował jak nową powieść skandynawską. Albo jak paczkę, którą
trzeba przewieźć swoim audi pod wskazany adres. A już w żadnym
wypadku jak córkę po rozwodzie, bo ja się z nim przecież nie
rozwiodłam. I żeby mnie gdzieś nie zapodział, co mu się przytraﬁło
z miłością do mamy. Bo z tą miłością rodziców stała się rzecz dziwna.
Topniała jak lody i stygła niczym nikomu niepotrzebna herbata.
A także milkła. Jakby już nic nie miała do powiedzenia. Jakby jej nie
zależało, żeby w naszym domu znowu krążyły pod lampą kolorowe
rozmowy i dobre słowa. Ale najbardziej zdziwiło mnie w tym
wszystkim jedno: że rodzice rozwiedli się dla mnie! Uwierzyłby kto?
Zrobili to dla mojego dobra! Co za wielkoduszność! Ciekawe, jak by się
czuli, gdybym to ja ich porzuciła. Dla ich dobra ma się rozumieć. Po

to, by byli jeszcze szczęśliwsi i bardziej ze mnie zadowoleni. Nie
porzucę. Nie znoszę roztopionych lodów. Nie pijam zimnej herbaty.
Lubię, kiedy moje uczucia mają pokojową temperaturę, a ja – dużo
cierpliwości. Pewnie dlatego czasami odnoszę wrażenie, że jestem
dużo starsza od własnych rodziców. Na szczęście gołym okiem wcale
tego nie widać […].
MISS LATA
Miss Lata ojciec przyprowadził do mieszkania Alicji w jakiś lipcowy
poranek. […] Rodzice Alicji, choć już szczęśliwie rozwiedzeni,
spotykali się często i prowadzili ze sobą całkiem przyjemne rozmowy.
Mama uśmiechała się do taty czarująco, a on potraﬁł przyznać, że
w nowej fryzurze jego była żona wygląda lepiej niż świeżo po ślubie.
[…] Więc gdy Alicja była niemal pewna, że następnego wieczoru ojciec
pojawi się w przedpokoju z walizką pełną osobistych rzeczy, on stanął
w drzwiach z Miss Lata.
Miss Lata nie wyglądała jak walizka ojca, tylko jak droga zawartość
babskiej torby podróżnej. Uśmiechała się głupawo […] i wyglądała
okropnie atrakcyjnie. Wiekowo na kogoś zawieszonego pomiędzy
Alicją i mamą, choć pewnie bliżej jej było do Alicji. Mama też musiała
to zauważyć, bo biegnąc w jej stronę z serdecznie otwartymi
ramionami, wciągnęła brzuch. Alicja niczego nie wciągała ani nie
wyciągała. Nawet ręki. Dopiero gdy mama z uśmiechem nalegała, aby
przedstawiła się miłej pani, szepnęła, że ma na imię, jak ma. […]
Miss ziewnęła, że ma na imię Klaudia, może być Alicji kumpelką. Alicja
odparowała, że ma już kumpelkę Sarę i nowej nie potrzebuje. O jciec
spochmurniał i córka dostrzegła głębsze bruzdy na jego czole.
A mama dalej udawała równą babkę, mówiąc tysiąc niepotrzebnych
nikomu słów. […]
Niechęć do Klaudii powróciła po pół roku, gdy w centrum
handlowym Alicja dowiedziała się, że zostanie siostrą […].
– Nie chcę nikogo takiego – powiedziała zbyt cicho, bo łzy, zamiast
napełniać oczy, pozostały w gardle.

– E tam – zignorowała problem Miss. – Jeszcze nawet nie wiadomo,
czy traﬁ ci się brat, czy siostra. A może ten nasz wspólny dzieciak
będzie całkiem fajny?
– To będzie wasz, a nie nasz dzieciak – podkreśliła gniewnie Alicja. –
Nie mam z nim nic wspólnego – dodała, nie kryjąc łez.
– Owszem. Tatę – powiedziała na odczepnego Miss, bo właśnie
grzebała w szklance z wodą mineralną, żeby wyjąć cytrynę. […]
OGÓRKI I MIŁOŚĆ
– Ani razu nie zapytałaś o Roberta – odezwała się babcia z udaną
naganą, gdy zmywały z talerzy resztki syropu malinowego. Dziadek
zdążył zająć swój ulubiony fotel i rozpoczął codzienne udawanie, że
czyta gazetę. Tymczasem czasopismo już dawno wypadło mu z rąk,
a okulary niebezpiecznie zwisały na końcu nosa.
– Ciekawe, dlaczego nie pytasz? Myślałam, że się przyjaźnicie. –
Babcia drążyła przykry temat wcale niezrażona milczeniem Alicji.
– Wie, gdzie mnie szukać, a jakoś nie szuka – Alicja wzruszyła
ramionami. Chciała, aby to zdanie zabrzmiało obojętnie, ale nawet
głuchy usłyszałby irytację w jej głosie.
– Nie szuka, bo go wciąż tu nie ma – babcia przetarła ostatni talerz
ścierką w maki. – Wyjechał za granicę do pracy.
– Pewnie zalicza trasę koncertową i przez rozdawanie autografów
spóźnił się na pociąg – prychnęła złośliwie Alicja. – Jak to Janko
Muzykant – dokończyła kąśliwie.
– Przecież go lubisz – babcia spojrzała na wnuczkę ze zdziwieniem. –
A on na pewno wolałby chodzić z tobą nad jezioro, niż zbierać
u obcego rolnika ogórki.
– Mógł zostać – nareszcie gniew Alicji stawał się czytelny. – Albo
pojechać w innym terminie – dodała z rozgoryczeniem. – Przecież
doskonale wiedział, kiedy przyjeżdżam.
– Rzeczywiście, mógł tu zostać i czekać na moją wnuczkę. I zostałby
już pewnie na zawsze w tej sypiącej się chałupie Puchałów. A musi
kupić instrument, jeśli chce się uczyć w liceum muzycznym…

– Mówiłaś, że obiecali mu jakieś stypendium! – Babcia otworzyła
w Alicji jakąś niewidzialną furtkę, przez którą z kopyta ruszyły
pretensje i długo zbierane urazy.
– Ależ to stypendium wystarczy tylko na codzienne skromne życie! –
Babcia aż potrząsnęła głową na tę bezmyślność wnuczki. – Przecież
wiesz, że ojciec mu nie pomoże. Ech, szkoda gadać! – wzdychała do
siebie, przecierając po raz kolejny ceratę na kuchennym stole. –
Biedny chłopiec… I serce ma dobre, i talent pierwszej wody, a pół
życia na noszeniu piwa mu minęło. Na szczęście nie dla siebie je
nosił…
Siwa głowa babci ugięła się pod ciężarem tej niesprawiedliwości,
a Alicja poczuła niemal zazdrość o babcine uczucia do Roberta.
– Może ty go lubisz bardziej niż mnie? – mruknęła gniewnie […].
ZŁOTA RYBKA
Mówi Robert:
– Kiedy umarła mama, myślałem, że już nigdy nie będę szczęśliwy.
Rozstałem się z nią na zawsze, ale tak naprawdę wcale się nie
rozstałem. Często sobie gadamy. Mówię jej nawet rzeczy, jakich nie
powiedziałbym ojcu. O tacie też jej mówię. Zawsze jak jestem na niego
wściekły, dzielę się tym z mamą. Może kiedyś, gdy dorosnę, to zacznę
ją oszczędzać, ale nie teraz. Teraz sam nie wytrzymałbym z tym
wszystkim…
– Gdybyś miał jedno życzenie do jakiejś złotej rybki, to pewnie takie,
żeby znowu była mama.
– Tego najbardziej bym chciał – Robert spoważniał i utkwił wzrok
w deskach pomostu. – Jednak wolałbym, żeby moje życzenie było
realne. Tylko takie może się spełnić.
– Więc jakie by było?
– Żeby ojciec przestał pić. Zbyt zwyczajne, co? – uśmiechnął się
smętnie. – A twoje życzenie? – Jeśli ma być realne, to nie może
dotyczyć rodziców. Prędzej dziadków. Chciałabym u nich zamieszkać.
– Eee, to nie jest życzenie, tylko zwyczajna ucieczka z domu.

– Ciekawe, o czym byś marzył, będąc na moim miejscu –
naburmuszyła się Alicja. Znad jeziora nadszedł zimny podmuch
wiatru, więc szczelniej otuliła ramiona swetrem.
– Czy ja wiem? – Robert zamyślił się, spoglądając ukradkiem na Alicję.
– Może chciałbym mieć taką moc, która sprawiałaby, że dorośli
odzyskiwaliby przy mnie wzrok i rozum? I żeby jeszcze sami się
połapali, jaki nam robią obciach. Ile przynoszą wstydu! Fajne
marzenie, co?
– Sama nie wymyśliłabym lepiej – szepnęła z zazdrością Alicja.
– Przyniosłam coś dla ciebie – sięgnęła do torby ze strojem
kąpielowym. Wyjęła zgrabną paczkę, starannie zawiniętą
w ekologiczny papier.
– Całe wakacje czekałam, żeby ci to dać – powiedziała z lekkim
wyrzutem, bo jakoś nie umiała inaczej wręczyć Robertowi upominku.
Rozwijał sznurek w milczeniu.
– Vivaldi! – ucieszył się jak dzieciak. – Biograﬁa! Skąd wiedziałaś? –
W jego głosie podziw mieszał się z radością. Alicja próbowała ustalić,
czego było więcej. I doszła do wniosku, że wszystkiego dokładnie
tyle, ile potrzeba, aby i ona poczuła się szczęśliwa.
A kiedy przytuleni wracali znad jeziora i Alicja opowiadała mu ze
śmiechem o radzie rodziców, która wystąpiła z pismem w sprawie
uśmiercenia w szkolnej bibliotece Harry’ego Pottera, Robert zamiast
zaśmiewać się do łez, mocniej ścisnął jej ramię. Pomyślała nawet, że
może i on jest zwolennikiem spalenia Pottera na stosie, ale w ostatniej
chwili zauważyła ojca Roberta, z trudem pokonującego ścieżkę
prowadzącą do domu Puchałów. Był tak pijany, że zamiast omijać
kępki zarośli przy drodze, wpadał w nie jak bezwładna piłka.
JABŁECZNIK Z OKRUCHAMI
Alicja nie mogła zebrać w rozsądną całość słów taty. Bo zrozumiała, że
stało się coś złego, kiedy nie chciał wypić kawy. Ale miała nadzieję, że
to coś złego dotyczy Miss Lata, która spakowała walizkę ojca
i wystawiła ją wraz z właścicielem na korytarz. Mogło też się zdarzyć,

że tata przestał być szefem w wydawnictwie. I dla niego byłby to
koniec świata, ponieważ rodzice Alicji swoją pracę traktowali jak
członka rodziny. Ale nie Fryderyk! Nic złego nie miało prawa dotknąć
Fryderyka, bo on ze złem nie miał nic wspólnego. Nigdy. Można mu
było zarzucić, że sepleni i przekręca wyrazy, że jest zbyt ﬁlozoﬁczny
na swoje pięć lat. Można było się nawet obrazić na Fryderyka za to, że
interesował się, czym kwiaty piją wodę, i powyjmował całą kolekcję
storczyków z doniczek. Jednak nie było takiej opcji, aby cokolwiek
złego mogło mu się przydarzyć.
I właśnie z tego powodu Alicja płakała, zaciskając dłonie w dwie
drżące pięści.
– Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Dlaczego dopiero dzisiaj?...
– Chcieliśmy, abyś chociaż ty miała spokojne wakacje. – O jciec nie
patrzył na córkę, jakby chciał uniknąć jej pełnych oskarżeń oczu. – Na
początku sami nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Wyniki badań znamy
dopiero od trzech dni. I tak, jak ci mówiłem, są fatalne […].
LISTY DO SAMEJ SIEBIE
Mnie wprawdzie pytania Frycka serdecznie bolą, ale nad każdym
staram się zastanowić i nie wciskam mu jakiejś lipy z nadzieją, że
zmieni płytę. Bo on już nigdy płyty nie zmieni, dopóki tam będzie.
Dzisiaj to zrozumiałam. Szpital rządzi się własnymi prawami
i miłościami. Szpital ma też własne tematy, zastrzeżone dla tych,
którzy w nich są. I myślę, że kiedy wszyscy zdrowi opuszczają sale
i korytarze, to chorzy zaczynają nareszcie ze sobą rozmawiać
i wzajemnie się rozumieć […].
– Moze będę konduktorem? – zamyślił się smętnie. – Wies co? –
zdecydował nagle. – Jak nie umrę, to będę. […]
– Więc ja ci powiem, że pewnie będziesz konduktorem – siliła się na
normalny głos, ściągając włosy gumką. – Jak chcesz wiedzieć – dodała
z mocnym przekonaniem – to w szpitalu ludzie nie umierają, tylko się
leczą.
– A Patryk mówi, ze umierają. Jak umarł Tobias z nasej sali, to wsyscy

płakali. Ja tez – pochwalił się […]
– Cy w niebie tez są snikersy? – zapytał Fryderyk, wkładając niemal
całego batonika do buzi.
Poczuła nieprzyjemne mrowienie na karku.
– Alicja, pytam się! – wbił w nią swe granatowe jak atrament oczy.
– A dlaczego pytasz? Przecież na razie jesteśmy na ziemi, a tu masz
tyle snikersów, że zdążysz zepsuć sobie nimi wszystkie zęby…
– Wiem – mruknął. – Powiedz, cy w niebie tez je spsedają i za ile –
patrzył na Alicję badawczo.
– Pewnie też – jej głos niepokojąco zadrżał […].
– A cy Pan Bóg ma brodę? Bo Patryk mówił, ze ma taką jak jego tata.
A tata Patryka wcale nie wygląda jak z nieba, tylko jak z kawiarni, bo
był w białej kosuli i krawacie. Pan Bóg ma krawat? …
– Myślę, że ma. On ma wszystko – szepnęła Alicja […].
Obraz Matki i jej gabinetu, w którym wisi wielki portret Astrid
Lindgren, który otrzymała od Szwedów. Był to prezent za
popularyzowanie twórczości pisarki. Alicja długo nie mogła pojąć, po
co mama popularyzuje to, co wszyscy świetnie znają.
Lubiła przyglądać się obco brzmiącej dedykacji, dyskretnie
umieszczonej w dolnym rogu portretu. Uważała, że rzeczywiście taki
dar mamie się ze wszech miar należał, skoro Astrid Lindgren
zajmowała jej więcej czasu niż własna córka […].
Alicja dotarła późno do domu. Mama zdążyła już na dobre zamieszkać
w gabinecie. Roztargniona, zagubiona w powikłanych ścieżkach życia
Astrid Lindgren, z trudem oderwała się od komputera, aby wysłuchać
krótkiej relacji córki.
– Wpadła tu Sara – rzuciła znad klawiatury. – Czekała chwilę, ale
gdzieś się śpieszyła. Chyba na jakiś koncert.
– Jutro się z nią zobaczę – odpowiedziała mechanicznie Alicja. –
Byłam z Miss Lata na kawie – dodała niepewnie, ciekawa reakcji, ale
mamy już nie było. Powróciła do wtrącania się w prywatne życie
ulubionej pisarki i mocno wystukiwała palcami opowieść czyjejś
intymności.

Barbara Kosmowska, Pozłacana rybka, Warszawa 2007, s. 7–101.

Po zapoznaniu się z cytowanymi fragmentami powieści Barbary Kosmowskiej odpowiedz na
pytania i wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 1.1
Omów, co charakteryzuje środowisko, w którym wychowuje się Alicja. Jakie czynniki wpłynęły
na atmosferę panującą w domu nastolatki, normy zachowań czy wartości wyznawane przez
członków rodziny bohaterki powieści?
Ćwiczenie 1.2
Porównaj sytuację mieszkaniową Alicji z warunkami, w jakich mieszkał Robert i jego ojciec.
Ćwiczenie 1.3
Empa a to proces wczuwania się w stany psychiczne innych osób. Czy dostrzegasz ją
w relacjach matki z córką? Czy Alicja zachowywała się empatycznie w stosunku do swojego
przyrodniego brata? Uzasadnij swoją opinię.
Ćwiczenie 1.4
Czy – twoim zdaniem – relacje między członkami rodziny opisanej przez Kosmowską są bliskie
i przyjazne, czy raczej charakteryzuje je „oddalenie” i „niezrozumienie”? Uzasadnij swoją opinię.
Ćwiczenie 2
W jaki sposób i w których momentach Alicja ujawnia swoje emocje i uczucia? Wynotuj
z przytoczonych fragmentów dwa rodzaje słów i wyrażeń:
a) słowa/wyrażenia, które świadczą o tym, że opis Alicji jest obiektywny,
b) słowa/wyrażenia, które świadczą o tym, że Alicja jest zaangażowana i emocjonalna.

Ćwiczenie 3
Przedstaw, pracując w grupie z koleżankami i kolegami z klasy, portret psychologiczny Alicji.
W swojej pracy uwzględnijcie opinię nastolatki na temat przebiegu wydarzeń (narracja
obiektywna), listy pisane przez Alicję do samej siebie (narracja pierwszoosobowa) oraz
bezpośrednie zaangażowanie bohaterki w rozmowy (dialogi) prowadzone z różnymi osobami:
z babcią, z mamą, z bratem, z chłopakiem, z Miss Lata (Klaudią – macochą).
Ćwiczenie 4
Nazwij – w odniesieniu do zdjęć przygotowanych w domu (przedstawiających ludzi
rozmawiających ze sobą) – emocje, jakie wyrażają rozmówcy. Podaj synonimy oraz antonimy
uczuć okazanych przez bohaterów fotograﬁi (np. smutek/żal – zadowolenie/radość itp.).
Wykonaj poniższe polecenia dotyczące cytowanych fragmentów powieści Pozłacana rybka.
Ćwiczenie 5.1
Wyjaśnij, jak rozumiesz określenie „Bardzo Rozpieszczona Jedynaczka”.
Ćwiczenie 5.2
Opisz, w jaki sposób nastoletnia bohaterka interpretuje i ocenia sytuację rozstania rodziców.
Ćwiczenie 5.3
Jak sądzisz, co oznaczają porównania: „miłość topniała jak lody” lub „stygła jak nikomu
niepotrzebna herbata”? Wyjaśnij.
Ćwiczenie 5.4
Zastanów się i powiedz, który z fragmentów listów pisanych przez Alicję świadczy
o dojrzałości psychicznej tej bohaterki. Uzasadnij swoją opinię.
Ćwiczenie 5.5
Scharakteryzuj, jaki jest stosunek Alicji do drugiej żony ojca.

Ćwiczenie 5.6
Rozważ, na czym polega ironia w określeniach przypisywanych macosze Alicji: „Miss Lata”, „[…]
wygląda jak droga zawartość babskiej torby podróżnej”.
Ćwiczenie 5.7
Zinterpretuj metaforyczny tytuł powieści Pozłacana rybka. A dlaczego tytułowa rybka nie jest
„złota”? Wyjaśnij.
Ćwiczenie 5.8
Opisz, jakie marzenia ma Robert, a jakie Alicja.
Ćwiczenie 6.1
Omów, co jest tematem rozmów Alicji z młodszym bratem – Fryckiem. Jaki wpływ na
zachowanie (odpowiedzi) nastolatki ma sytuacja, w której znalazła się ta bohaterka?
Ćwiczenie 6.2
Opisz, w jaki sposób ukazanie przestrzeni szpitala z perspektywy chorych dzieci
i przedstawienie ich wyobrażenia o „niebiańskim życiu po śmierci” kształtuje postawy
bohaterów powieści wobec śmiertelnej choroby dziecka.
Ćwiczenie 6.3
Czy na podstawie przytoczonych fragmentów można powiedzieć, że powieść ukazuje
dylematy młodości? Jeśli tak, to wskaż, jakie to problemy. W odpowiedzi zwróć także uwagę
na kwes e etyczne, jakie zostały podjęte w utworze Kosmowskiej.
Ćwiczenie 6.4
Czy w kontekście przywołanych tekstów właściwe jest określenie rewizja/weryﬁkacja własnej
postawy”? Uzasadnij odpowiedź.

Czytamy obrazy

Ćwiczenie 7
Poniżej znajdziesz kilka obrazów abstrakcyjnych. Wybierz jeden z nich, a następnie –
zainspirowana/zainspirowany treścią tego tekstu kultury – opisz swoje marzenia.

Senecio (wł., od słowa senes; czyt.: seneczjo – tu: starzec, ale także nazwa rośliny doniczkowej)
Paul Klee (1879–1940; czyt.: pol kle – malarz szwajcarsko-niemiecki), Senecio, 1922, Kunstmuseum, Bazylea, domena
publiczna

Wariacja
Aleksiej Jawlensky (1864–1941; czyt.: aleksiej jawlenski – rosyjski malarz), Wariacja, 1916, Chris e's, Nowy Jork, domena
publiczna

Niebieski koń
Franz Marc (1880–1916; czyt.: franc mark – niemiecki malarz), Niebieski koń, 1911, Muzeum Lenbachhaus, Monachium,
domena publiczna

Louis Blériot; 1872–1936; [czyt.: lui blerjo] – francuski producent akcesoriów motoryzacyjnych i samolotów,
wynalazca, pionier lotnictwa. W 1909 roku Blériot jako pierwszy człowiek na świecie przeleciał nad kanałem
La Manche [czyt.: la mansz].
Robert Delaunay (1885–1941; czyt.: robert delone – francuski malarz), W hołdzie Blériotowi , 1914, Kunstmuseum, Bazylea,
domena publiczna

Zadaniowo
Ćwiczenie 8
Przygotuj się do dyskusji na temat bohaterów powieści Kosmowskiej: ojca Alicji, jej mamy,
babci, chłopaka Alicji, brata, macochy – Klaudii.
Ćwiczenie 9
Zredaguj pisemną wypowiedź we wskazanym gatunku literackim na jeden z poniższych
tematów. W każdym z tematów uwzględnij zasugerowaną perspektywę: optymistyczną lub
pesymistyczną.
a) opowiadanie zaczynające się od słów: „Gdybym miała/miał pozłacaną rybkę…” (perspektywa
optymistyczna);
b) list opisujący twój ﬁkcyjny konﬂikt z kimś z rodziny (perspektywa pesymistyczna); pamiętaj,
by zastosować w pracy sformułowania i porównania o charakterze ironicznym.
Ćwiczenie 10
Wyjaśnij pisemnie – w nawiązaniu do przywołanych fragmentów powieści Barbary
Kosmowskiej – jak rozumiesz określenie „heroizm codzienności”.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Jakie zagadki kryje w sobie język?

Dom wiedzy
Jaume Plensa, Daniel70mi (fot.), Dom wiedzy, rzeźba/fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 2.0

Co to jest język? Wbrew pozorom wcale nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie.
Powszechnie wiadomo, że język służy porozumiewaniu się, ale to tylko część prawdy. Język
jest przecież także narzędziem przekazywania informacji. Jednak to stwierdzenie nie
określa w pełni znaczenia języka. Można przecież rozmawiać ze sobą za pomocą innych
znaków (np. w telefonie komórkowym lub w internecie ludzie posługują się emotikonami,
które zastępują słowa). Chemicy przekazują sobie wiadomości o substancjach chemicznych
dzięki długim i skomplikowanym wzorom, a informatycy piszą specjalistyczne programy
komputerowe, używając kombinacji cyfr i wielu innych znaków znanych z klawiatury
komputerowej.
Trudność ze zdeﬁniowaniem języka wiąże się ściśle z próbą wyjaśnienia, na czym polega
jego moc i tajemnica. Na przestrzeni wieków wielu badaczy uznawało język za
najdoskonalszy środek komunikacji. Byli też tacy, którzy – już w czasach renesansu –
skonstruowali maszynę naśladującą mowę człowieka. Marzenia częściowo spełniły się, bo
np. w telefonie wybrzmiewa komputerowy głos lektora (tzw. syntezator mowy ludzkiej),
w grach komputerowych bohaterowie prowadzą dialogi. Trzeba mieć jednak świadomość
tego, że nawet te najdoskonalsze dokonania nauki i techniki nie są w stanie zastąpić
naturalnej mowy ludzkiej, nie potraﬁą oddać melodii języka.


Wolfgang von Kempelen (1734–1804); węgierski baron, ﬁzyk i inżynier, wynalazca lalki potraﬁącej
wymawiać słowa i zdania, autor pracy Mechanizm ludzkiej mowy.
Wolfgang von Kempelen, Mechanizm ludzkiej mowy, 1791, rycina, domena publiczna

Inny słownik języka polskiego, t. 1–2, red. Mirosław
Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2000, s. 576.
skan, domena publiczna

Już wiesz
1) Przeczytaj deﬁnicję pojęcia „język” znajdującą się w Innym słowniku języka polskiego.
Następnie wynotuj – obecne w deﬁnicji – przysłowia, powiedzenia i wyrażenia
frazeologiczne.

2) Zastanów się i powiedz, o jakich aspektach języka mówi ta deﬁnicja. W tym celu
zredaguj notatkę, którą możesz uporządkować i/lub rozbudować według podanego
wzoru.
język – to mowa → „Mówił biegle w sześciu językach”

język – to przedmiot szkolny → „Jutro od rana język polski, potem angielski,
później łacina”
język – to komunikacja →
język – to myśli →
język – to uczucia i emocje →
język – to relacje między ludźmi →
język – to znaki →
język – to środek artystyczny →
…
3) Ułóż krótką notatkę stanowiącą uzupełnienie poniższego tekstu.
Język jest najlepszym sposobem komunikowania się. Za pomocą języka ludzie wyrażają
swoje myśli, wypowiadają je lub zapisują. Ale nie tylko! Dzięki językowi można…

Co to jest komunikacja językowa?
Język to kod – zbiór znaków. W celu poprawnego korzystania z języka należy znać te znaki,
umieć je rozpoznawać i łączyć ze sobą.
Podobnie są zbudowane inne narzędzia i formy komunikacji. Warto pamiętać, że np.
bezkolizyjna komunikacja na jezdniach jest możliwa, jeśli kierowcy sprawnie odczytują
symbole namalowane na znakach drogowych i potraﬁą się do nich dostosować. Podobne
zasady panują w sporcie, np. podczas turniejów szachowych. Gracze mogą rozgrywać
mecze, jeśli rozpoznają wartość pionków na planszy i wiedzą, jak ich użyć, aby zwyciężyć
w walce z przeciwnikiem.
W ludzkiej mowie funkcję znaków pełnią głoski, a w tekstach pisanych – litery. To właśnie
z nich tworzą się dłuższe słowa. Ludzie, aby komunikować się – podobnie jak kierowcy czy
szachiści – muszą wiedzieć, w jaki sposób korzystać z tych znaków. Na szczęście zasady
komunikacji językowej są poznawane od dzieciństwa. I dlatego układanie słów, a potem
tworzenie zdań czy nawet dłuższych tekstów przychodzi niejako automatycznie. Okazuje
się, że ludzie każdego dnia korzystają z reguł gramatycznych, choć nie zawsze sobie to
uświadamiają.

Język to właśnie zbiór różnych znaków, które łączą się ze sobą dzięki gramatyce. Trzeba
jednak pamiętać, że ludzki język różni się od innych kodów (np. wzorów matematycznych).
Język służy ludziom do przekazywania informacji, opisywania świata. Często też język jest
środkiem nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z różnymi osobami. Niejedno
spotkanie nie obędzie się przecież bez powitalnego „dzień dobry”, a niemal każda rozmowa
telefoniczna rozpoczyna się od zwrotów typu: „halo!”, „cześć”, „co u ciebie?”.
Słowa często towarzyszą emocjom i uczuciom (doskonale potwierdza to popularność
słowa „co?” (np. dla wyrażenia zdziwienia) czy słowa „łał!” oznaczającego zachwyt. Ponadto
ludzie za pomocą języka mogą wpływać na innych – nakłaniać ich do czegoś, doradzać im,
przekonywać. Dzięki językowi artyści piszą o magicznym świecie, który przecież ﬁzycznie
nie istnieje, a można go sobie z łatwością wyobrazić. Twórcy tekstów literackich korzystają
z rozmaitych słów, by przekazać swoje myśli i wyobrażenia o świecie.
Podczas redagowania wypowiedzi pisemnej (np. wypracowania) lub innego, dłuższego
tekstu (np. powieści) wiele uwagi i wysiłku wymaga logiczne uporządkowanie myśli,
wybranie właściwej formy i stylu językowego. W tekstach drukowanych jest istotny także
wybór właściwej czcionki, miejsca na tytuł, podpis, dodatkowe informacje.
Dlatego niejednego uczestnika procesu komunikacji może zadziwiać wielofunkcyjność
języka jako narzędzia umożliwiającego porozumiewanie się.

Zadania

Ćwiczenie 1
Wysłuchaj fragmentu rozmowy telefonicznej zamieszczonej w książce Krzysztofa
Kaszewskiego. Następnie przeczytaj zapis dialogu dziennikarza ze słuchaczem audycji
radiowej. Wynotuj słowa lub fragmenty zdań, które służą rozmówcom do komunikowania się
między sobą.
„A: Pan Janusz. Halo, dzień dobry, witam.
B: Dzień dobry, panie Kubo.
A: Kłaniam się panu.
B: Dzwonię z Bydgoszczy. Cieszę się, że udało mi się po raz kolejny dodzwonić do pana audycji.
I tak chciałbym w miarę króciutko.”
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Fragment dyskusji radiowej, czyta Bartosz Woźny
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Fragment dyskusji radiowej, czyta Bartosz Woźny Fragment dyskusji radiowej, czyta Bartosz
Woźny Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.

Ciekawostka
Czy wiesz, że słowo „hallo”, które najczęściej jest używane przez ludzi do nawiązywania
rozmowy, zostało wymyślone przez Thomasa Edisona? Historię tego wyrazu opisał słynny
polski leksykograf (autor słowników) – Władysław Kopaliński (1907–2007).
„HALLO – w jęz. ang. pierwotnie zawołanie zwracające na coś uwagę (pisane przez u jako

hullo). Popularność światową zdobył także wariant hello jako grzeczne lub neutralne
powitanie lub odzywka telefoniczna (w Polsce hallo obok proszę i niegrzecznego,
szorstkiego tak!) równa telefonowi wiekiem. Do wielu pożytecznych wynalazków
Thomasa Edisona, które stworzyły obraz współczesnego życia (przed komputerem,
Internetem i telefonem komórkowym), a były dziełem jego twórczego umysłu, zaliczyć
trzeba też upowszechnienie pozdrowienia używanego dziś na pewno wiele milionów
razy dziennie. W 1877 roku pierwszym słowem, jakie Edison nagrał na swoim nowo
wynalezionym fonograﬁe, było właśnie hallo, najwidoczniej często używane
w wynalazczym warsztacie Edisona w Menlo Parku w New Jersey. W tym właśnie
warsztacie on i jego współpracownicy stworzyli wiele ulepszeń w telefonie świeżo
opatentowanym w 1875 roku przez Aleksandra Grahama Bella. A w liście napisanym
w 1877 roku Edison był najwidoczniej pierwszym człowiekiem, który użył pisowni hello.”

Ćwiczenie 2
Nazwij emocje zawarte w przywołanych sformułowaniach:
a) „Aż się we mnie zagotowało” – …
b) „Ciarki przeszły mi po plecach” – …
c) „Padam już z nóg” – …
d) „Stanąć przed czymś jak wryty” – …
e) „Ojej!” – …
f) „Czuję się podniesiona/podniesiony na duchu” – …
g) „Bodajbyś…” – …
h) „No wiesz?!” – …
Ćwiczenie 3
Zastanów się i powiedz, w jaki inny sposób można w języku wyrażać emocje. Możesz
skorzystać z poniższego zbioru powiedzeń pomocnych w opisaniu stanu radości (euforii)
i stanu smutku (rozpaczy, żalu):
„RADOŚĆ”
Ćwiczenie 4
Przygotuj, pracując w grupie z koleżankami i kolegami z klasy, krótkie hasła mające nakłonić
kogoś do konkretnych zachowań/postaw:
a) oszczędzania energii,
b) słuchania ulubionej audycji muzycznej.
Ćwiczenie 5
Wymień – odwołując się do poprzedniego zadania, które wykonałaś/wykonałeś razem
z koleżankami i kolegami z klasy – jakie środki językowe (słowa, zwroty) okazały się pomocne
w przekonaniu potencjalnych odbiorców. Podaj nazwę tych środków językowych.

Jakie tajemnice kryje w sobie komunikacja
językowa?
Czasem mówi się o języku, że to „archiwum” obyczajów, zmian społecznych i pamiątek
z przeszłości. Dzieje się tak dlatego, że wiele słów i form gramatycznych, które są używane
współcześnie, przypomina o historii języka.
Wystarczy przywołać popularne – we współczesnym życiu obyczajowym – zjawisko
wspominania wakacyjnych przygód z pobytu w obcych krajach, kurortach, pensjonatach.
Można by użyć wielu wyrazów, w których pojawia się końcówka -ach. Jeśli jednak utworzy
się podobne formy gramatyczne (np. od nazw: Niemcy, Włochy, Węgry), pojawi się
wyjątkowo końcówka -ech. Dlaczego tak się dzieje? Jest to pozostałość zasad dawnej
gramatyki, a właściwie pewien ślad historii języka.
Można podać liczne dowody, które potwierdzają związek między gramatyką dawną
a zasadami obowiązującymi we współczesnym języku. Warto wskazać, np. wyjątki obecne
w gramatyce czy skomplikowane reguły ortograﬁczne. Aby lepiej poznać przeszłość
różnych form i pochodzenie słów, można sięgnąć po słowniki etymologiczne lub dawne
teksty.
W wielu przysłowiach, związkach frazeologicznych, wyrażeniach są zawarte potoczne
reﬂeksje o świecie, a nawet stereotypy. Językoznawcy już dawno zauważyli, że człowiek
nazywał świat, bazując na swoich subiektywnych ocenach rzeczywistości
i nieskomplikowanych wyobrażeniach o nim, które nie miały nic wspólnego z wiedzą
naukową czy encyklopedyczną.
W czasach obecnych jest podobnie. Wystarczy zwrócić uwagę, że nadal dużą popularnością
cieszą się formuły, które dotyczą różnych dziedzin nauki (np.: „słońce wschodzi
i zachodzi”, „coś jest za horyzontem”, „komputer jest zagrożony”, „wirusy atakują sieci
informatyczne”, „mój dysk przechodzi kwarantannę”), chociaż są sprzeczne z logiką
naukową. Dzieje się tak, ponieważ te sformułowania pozwalają ludziom opisać świat,
a jednocześnie dają okazję, aby uniknąć zagłębiania się w zawiłości naukowe. Taki sposób
komunikowania określa się mianem językowego obrazu świata.
Ponadto w wielu słowach i przysłowiach kryje się wiedza o kulturze, bogactwie duchowym
społeczeństw. Mogą to być pamiątki dawnych obyczajów językowych (tekstów
okolicznościowych, formuł wymawianych jako słowa magiczne lub zaklęć), które rzadziej
pojawiają się we współczesnej komunikacji, a jeśli już – to są obecne w sztuce ludowej lub
przekazach ustnych. Często też różne powiedzonka, nazwy znane z literatury, fragmenty
wypowiedzi bohaterów literackich lub przedstawicieli kultury są śladem dawnych
obyczajów, a nawet wydarzeń historycznych.

Zadaniowo (I)
Ćwiczenie 6
Zapoznaj się z treścią dwóch haseł słownikowych ilustrujących proces przemiany nazw
własnych w nazwy pospolite.
„Brystol – rodzaj kartonu rysunkowego albo kreślarskiego uzyskanego przez sklejenie kilku
warstw cienkiego białego papieru, używany także do wyrobu kart do gry i w malarstwie
akwarelowym. Ang. bristol (board) – od nazwy Bristolu, miasta w południowo-zachodniej
Anglii.”

Zadaniowo (II)

“

Jerzy Bralczyk

Pasta kiwi but ożywi. Hasło reklamowe, lata
międzywojenne XX wieku
Jedno z najgłośniejszych przedwojennych haseł reklamowych.
Nazwanie pasty do butów egzotycznym mianem nowozelandzkiego
ptaka nielota mogło być uznane za równie kontrowersyjne jak
związanie jej z nazwą oryginalnego owocu tropikalnego. Ale wielu
Polakom nazwa „kiwi” przez wiele dziesięcioleci kojarzyła się głównie
z pastą do obuwia. […] Reklamowe zapewnienia o takich
właściwościach są bezpieczne. Nie mogą być uznane za
nieprawdziwe. Po pierwsze, jest to czas przyszły, a w ogóle mówienie
o prawdziwości i, tym samym, o nieprawdziwości zdań o przyszłości
jest w zasadzie niemożliwe […].
Po drugie, mamy tutaj metaforę. Metafora nie może być literalnie
prawdziwa. Kiedy mówimy o żywych kolorach, nie uważamy ich za

organizmy. Nie oczekujemy, że nasze buty w wyniku działania pasty
zaczną się zachowywać jak zwierzęta czy rośliny. […] I po trzecie, nie
wiadomo, co to ma znaczyć, że but zostanie ożywiony. Może się
będzie świecił? Ale co żywego się świeci? Świetliki może jakieś…
Może koloru dostanie? Takiego żywego koloru, przypominającego
jakoś to, co żyje, może życie w ogóle?
W reklamie ważne są konotacje. Słowa mają dobrze się kojarzyć, ich
zakres odgrywa mniejszą rolę […]. Ożywienie buta to i tak całkiem
porządny zabieg znaczeniowy […]. Ożywienie butów brzmi płasko
i trywialnie, ożywienie buta – dziarsko i jakoś oryginalnie.
No i, oczywiście, co chyba decydujące, rytm przy dwóch butach
byłby niedobry. A tak mamy klasyczne dla reklamy parzyste trocheje:
akcent – brak, akcent – brak… i wierzymy jeszcze bardziej.
Że ożywi, cokolwiek to znaczyć może.
Jerzy Bralczyk, Pasta kiwi but ożywi. Hasło reklamowe, lata międzywojenne XX wieku, [w:] tegoż, Polak potraﬁ. Przysłowia,
hasła i inne polskie zdania osobne, Warszawa 2006, s. 221–222.

Na podstawie przywołanych fragmentów tekstu Jerzego Bralczyka i własnych obserwacji
życia współczesnego wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 7
Zastanów się i odpowiedz, dlaczego metafory są przydatne w tekstach, hasłach i sloganach
reklamowych.
Ćwiczenie 8
Znajdź słowa, powiedzenia z reklam, które kojarzą się z pozytywnymi odczuciami.
Ćwiczenie 9
Wyjaśnij, dlaczego w przywołanym haśle reklamowym użyto rymu „kiwi – ożywi”.

Ćwiczenie 10
Rozważ, jaką rolę w popularności przywołanego hasła reklamowego odegrała – użyta w nim –
forma liczby pojedynczej („but ożywi”).

Zadaniowo (III)

“

Krystyna Długosz-Kurczabowa

Wielki słownik etymologiczno‐historyczny języka
polskiego
Zdrowy – ‘odznaczający się zdrowiem, świadczący o zdrowiu’,
‘korzystnie wpływający na zdrowie, służący zdrowiu’, ‘będący
w należytym stanie’, pot. ‘duży, wielki’. Wyraz rodzimy,
ogólnosłowiański (por. czes. zdrávy, zdráv, słowac. zdravý, ukr.
zdorówyj, zdorów, ros. zdorówyj, zdorów, bułg. zdraw […].
W polszczyźnie wyraz poświadczony w XIV w., występuje też forma
odmiany prostej zdrów, zachowana do dziś m.in. we frazeologizmach

bądź zdrów; zdrów jak ryba oraz w przysłówku zdrowo […]. Rozwój
znaczeniowy wyrazu zdrowy przebiegał następująco: ‘z dobrego
drzewa’ → ‘twardy, mocny jak drzewo’ → ‘mocny, silny’ → ‘niechory,
nieskażony’; por. zn. przen.: ‘rozsądny, rzetelny’, np. zdrowy sąd
o czym, ‘uczciwy, moralny’, np. zdrowa atmosfera, pot. ‘duży wielki’,
np. zdrowa forsa. […] Fakt, że wyrazy o tak wielkim zróżnicowaniu
znaczeniowym, jak zdrowy, zdrowie, drzewko, drzewsko, zdrewnieć,
drewno, drwić, drwina, drzewiej mają wspólne pochodzenie,
świadczy o możliwości skojarzeń: drzewo staje się znakiem siły
i zdrowia, ale także martwoty i zdrętwienia, kpiny i wesołości
zarazem.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, Warszawa 2008, s. 734–736:
Zdrowy.

Na podstawie przywołanego fragmentu deﬁnicji słownikowej hasła „zdrowy” autorstwa
Krystyny Długosz‐Kurczabowej wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 11
Wskaż, jaka dawna forma językowa przymiotnika „zdrowy” jest używana we współczesnej
polszczyźnie.
Ćwiczenie 12
Zastanów się i powiedz, czy potraﬁsz wskazać we współczesnej polszczyźnie (w języku
używanym przez ciebie) kilka wyrazów, które są zbudowane podobnie jak przymiotnik
„zdrowy”.
Ćwiczenie 13
W jaki sposób Krystyna Długosz-Kurczabowa tłumaczy związek między rzeczownikiem
„drewno” a „przymiotnikiem”?

Zadaniowo (IV)

“

Anna Dąbrowska

Eufemizmy współczesnego języka polskiego
Jest rzeczą ogólnie znaną, że w społeczeństwach o wysokim poziomie
cywilizacyjnym, w których przeciętna długość życia jest stosunkowo
duża, unika się mówienia o starości. W wielu kulturach starość była
(jest) szanowana i otoczona czcią ze względu na to, że ludzi starych
uznawano za mądrych i doświadczonych, posiadających umiejętność
pokonywania przeszkód życia lub pokornego godzenia się
z wyrokami losu […].

Starość ociera się o śmierć, a ta jest, jak wiadomo, przedmiotem
bardzo silnie działającego tabu. Propagowany kult młodości
powoduje, że człowiek znacznie posunięty w latach nie jest stary, ale
np. „w pełni sił”, „dojrzały” itp. Z drugiej strony młodzież bardzo chce
być dorosła i chętnie podkreśla, że już taka jest. A więc ani zbytnia
starość, ani zbytnia młodość nie są (przynajmniej dla samych
zainteresowanych) cechami, o których uprzejmie jest mówić bez
ogródek. […]
W wielu współczesnych społeczeństwach na starość nałożone jest
tabu. Panujący kult młodości powoduje, że o wieku (zwłaszcza kobiet)
albo się nie mówi, albo się go łagodzi. Starość jest językowo
odmładzana, a odbywa się to za pomocą różnych środków
językowych. […] chętnie wykorzystywana jest litota – w tym wypadku
niemłody, np.: Bardzo niemłody, już chyba po osiemdziesiątce.
Rzeczywiście bardzo już „niemłody” […].
Odmianką tego jest „nie pierwszej młodości”, skąd poszło dalej –
„druga młodość”, „trzeci wiek” (por. Uniwersytet Trzeciego Wieku).
Między młodością i starością jest „ten wiek”, „wiek średni” lub
„pewien wiek” […]. Często spotykanym eufemizmem wieku starego
jest stopień wyższy […]: „starsza pani”, „starszy pan”, a także
„starszawy” […]. Pozytywne konotacje wzbudza „złoty wiek” i „jesień
życia”.
Anna Dąbrowska, Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Wrocław 1993, s. 137–138.

Ćwiczenie 14
Wyjaśnij – odwołując się do fragmentów tekstu Anny Dąbrowskiej i własnych przemyśleń –
z czego wynika popularność eufemizmów we współczesnym życiu społeczno-kulturowym.
Ćwiczenie 15
Wskaż kilka innych przykładów eufemizmów, które będą określeniem choroby, śmierci,
głupoty.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Słowa łagodzą, słowa wyostrzają

ILUSTRACJA: Słowa_intro
Stephen Poﬀ, licencja: CC BY-NC-ND 2.0

Język umożliwia ludziom informowanie nie tylko o faktach, ale również o ocenie tych
faktów i o emocjach, jakie one wywołują. Są osoby, które ujawniają przesadę w opisie ludzi,
przedmiotów lub zjawisk, wyolbrzymiając swoją relację. Można o nich powiedzieć, że
posługują się hiperbolami.
Są jednak i tacy, którzy – prezentując swoje stanowisko w jakiejś sprawie – posługują się
słowami lub sformułowaniami używanymi zastępczo, aby złagodzić wyrażenia drastyczne,
dosadne lub nieprzyzwoite. O takich osobach można powiedzieć, że upodobali sobie
eufemizmy.
Już wiesz
1) Zastanów się i powiedz, w jakich sytuacjach masz skłonność do wyolbrzymiania swoich
emocji, a w jakich do prezentowania ich w złagodzonej formie.
2) Czy znasz osoby, które przesadnie mówią o swoich odczuciach? Na czym polega ta
przesada? Uzasadnij swoją opinię.

Eufemizmy i hiperbole

Eufemizmy to określenia, którymi zastępuje się niegrzeczne lub niestosowne wypowiedzi.
Używa się ich również zamiast wulgaryzmów i wyrazów nieprzyzwoitych. Eufemizmy
stosuje się często w celu złagodzenia treści wypowiedzi, ponieważ zastępują one wyrazy
drastyczne, dosadne, a także nazwy czynów niemoralnych (np. „kraść”, „zabijać”, „kłamać”)
lub wstydliwych części ciała (przykładem może być popularny eufemizm „cztery litery”).
Eufemizmów używa się też jako nazw czynności ﬁzjologicznych (np. „jechać do Rygi” lub
„puścić pawia” – zamiast „wymiotować”). Stosuje się je także w miejsce wyrazów „umierać”
i „śmierć”, często jako: „zasnąć na wieki”, „zasnąć w Panu”, „odejść z tego świata”, „utracić
życie”, „pożegnać się z tym światem”. Najważniejszymi przyczynami pojawiania się
eufemizmów były zatem następujące czynniki: normy towarzyskie, wrażliwość mówiącego
oraz tabu (czyli zakaz językowy) wynikające z zabobonów, skromności, wstydu, uprzejmości
itp.
Eufemizm to osłabienie treści:

ILUSTRACJA: Eufemizm_schemat
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Zdecydowanie inny charakter ma hiperbola, czyli wyolbrzymienie, przesada w prezentacji
cech, znaczeń. Hiperbola służy najczęściej wytworzeniu odpowiedniego nastroju (np.
patosu lub grozy), przyczynia się do nadania uroczystego tonu, a także do wywołania
skrajnych uczuć (np. przerażenia). Hiperbola jest środkiem stylistycznym używanym nie
tylko w literaturze, ale również w tekstach, których celem jest przekonanie odbiorców do
czegoś (np. w reklamie często można spotkać takie wyrażenia, jak: „legendarny smak”,
„idealny produkt”, „niepowtarzalny aromat”, „niespotykany smak”, „absolutny hit”,
„wyjątkowy produkt”, „niewiarygodnie niskie ceny”). Ludzie posługują się też
wyolbrzymieniem w codziennej komunikacji. Dlatego tak popularne są zwroty: „pożerać

kogoś wzrokiem”, „umierać ze strachu”, „konać ze zmęczenia”, „powtarzać komuś coś tysiąc
razy”, „czekać na kogoś wieki”, „wylewać morze łez”. W funkcji hiperboli często pojawiają się
przymiotniki w stopniu najwyższym (np. „najwspanialszy”, „największy”, „najsmutniejszy”)
oraz wyrazy z przedrostkami prze-, hiper-, super-, mega- (np. „przemiły”, „hiperkrytyczny”,
„superinteligentny”, „megaszybki”).
Hiperbola to wyolbrzymienie treści:

ILUSTRACJA: Hiperbola_schemat
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Przykłady eufemizmów można znaleźć w słowniku:
Anna Dąbrowska, Słownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, w sposobie
łagodnie, Warszawa 2013.

Zadaniowo

Ćwiczenie 1
Uzupełnij poniższe wypowiedzi.
„Świątynia dumania”, „tam, gdzie król piechotą chodzi”, „ustronne miejsce” – to eufemizmy
rzeczownika

.

„Mijać się z prawdą”, „wprowadzać kogoś w błąd”, „mydlić komuś oczy”, „fantazjować”,
„opowiadać bajki” – to eufemizmy czasownika
zamek

toaleta

las

czarować

kłamać

.
marzyć

udawać
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Tam, gdzie król piechotą chodzi
Contentplus.pl sp. z o.o., Tam, gdzie król piechotą chodzi, licencja: CC BY 3.0

kraść

jaskinia

ogród

Mydlić komuś oczy
Contentplus.pl sp. z o.o., Mydlić komuś oczy, licencja: CC BY 3.0

Ćwiczenie 2
Uzupełnij poniższe wypowiedzi tak, aby nadać im formę eufemizmów.
Leniwy = urodzony w

.

Umrzeć = przenieść się na łono

.

Chętnie pić alkohol = nie wylewać
Być zarozumiałym = nie grzeszyć

.
.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Odwołaj się do twoich spostrzeżeń z obserwacji życia współczesnego i wskaż – pracując
w grupie z koleżankami i kolegami z klasy – jak najwięcej eufemizmów dotyczących
następujących kwes i:
a) starości,
b) samotności,
c) otyłości.
Następnie rozważcie, dlaczego ludzie wolą nie mówić bezpośrednio o takich cechach.

Ćwiczenie 4
Zdania zamieszczone poniżej mogłyby sprawić przykrość odbiorcy, gdyby zostały
wypowiedziane bezpośrednio. Przeredaguj te wypowiedzenia w taki sposób, aby złagodzić ich
wydźwięk/wymowę.
a) „Jak zwykle beznadziejnie napisałeś dyktando”.
b) „Tylko taka niezdara jak ty może upaść na prostej drodze”.
c) „Ale dziwacznie wyglądasz w tych nowych spodniach!”.
d) „Od razu wiedziałam, że zamiast posprzątać w mieszkaniu, jeszcze bardziej w nim
nabałaganisz”.
e) „Nigdy nie zaproszę do swojego domu kogoś takiego jak ty”.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Podaj – pracując w parze z koleżanką lub kolegą z klasy – jak najwięcej synonimów słowa
„hiperbola”. W trakcie wykonywania polecenia możesz/możecie odwołać się do różnych źródeł
słownikowych.

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Wskaż w sloganach reklamowych zamieszczonych poniżej słowa lub wyrażenia tworzące
hiperbole.
„Nowe wedlowskie Ptasie Mleczko o niebo lepsze!”.
„U nas najlepsze pierogi na całym świecie”.
„Wszyscy mają Mambę, mam i ja! Mambę owocową każdy z nas ma!”.
„Twój uśmiech wypełni cały dom”.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Bardzo często przesada czy wyolbrzymienie są źródłem humoru. Wyjaśnij, jak działa ta zasada
w poniższej wypowiedzi. Czy znasz dowcipy oparte na podobnej regule?
Wczoraj kupiłam w promocyjnej cenie kilogram mrożonego mintaja. Przyszłam do domu, rybę
włożyłam do miski i zostawiłam na całą noc do rozmrożenia. Rano okazało się, że w misce jest
bardzo dużo wody, chyba ze 2 litry. Tak to nas oszukują w tych sklepach!
Ćwiczenie 8
Zapisz – w formie mapy myśli – najważniejsze cechy bliskiej ci osoby. Każdą z wymienianych
właściwości wyraź hiperbolą. Możesz używać wyrażeń, takich jak np.: „ma serce ze złota”,
„uśmiechnięta całą dobę”, „biega szybciej niż lampart” itd.

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Zatytułuj poniższe zdjęcia. Zastosuj hiperbolę.


ILUSTRACJA: Zdjęcie kobiety w ekstrawaganckim stroju
Intothewind, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 10
Przyjrzyj się dokładnie poniższym przykładom karykatur, a następnie rozważ, czy karykatura
jest rodzajem hiperboli. Uzasadnij swoje stanowisko.


Karykatura Wiktora Hugo
Honoré Daumier, 1849, domena publiczna

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Jacy oni są? Charakterystyka postaci

ILUSTRACJA: Charakterystyka_intro
Jakub Niedziela, kolaż, licencja: CC BY-NC-ND 3.0

Każdy człowiek jest w pewnym sensie obserwatorem i jednocześnie badaczem innych osób,
które spotyka na swojej drodze. W myślach sporządza ich opis, analizuje cechy
charakterystyczne i zachowanie, zauważa podobieństwa i różnice, a także – na podstawie
dostępnych informacji – wyraża swoją opinię o poznanych ludziach. W ten sposób tworzy
prywatną charakterystykę postaci.
Już wiesz
1) Sprawdź w dowolnym słowniku terminów literackich deﬁnicje następujących pojęć:
„opis” i „charakterystyka postaci”. Zwróć uwagę na różnicę między nimi.
2) Przeprowadź wywiad z kimś, kto w pewien sposób ci imponuje (może to być członek
rodziny, przyjaciel itd.). Następnie sporządź krótką notatkę z rozmowy, zapisując
w punktach uzyskane informacje. Zapytaj tę osobę o jej najważniejsze cechy charakteru,
zainteresowania, umiejętności, przyzwyczajenia, wyznawane poglądy oraz stosunek do
ludzi i zwierząt.

Jak napisać charakterystykę

Charakterystyka to forma wypowiedzi ustnej lub pisemnej, która ma na celu
przedstawienie cech zewnętrznych i wewnętrznych postaci rzeczywistej, literackiej lub
ﬁkcyjnej. Analizie podlega nie tylko zewnętrzny wygląd prezentowanej osoby (jak
w wypadku opisu postaci), lecz również jej sposób zachowania, charakter, intelekt, styl
życia i wyznawane poglądy. Szczególną formą charakterystyki jest autocharakterystyka,
czyli próba przedstawienia samego siebie.
Jak napisać dobrą charakterystykę? Nie ma jednego ogólnie przyjętego schematu. Można
zacząć od przedstawienia informacji ogólnych, a potem opisać szczegóły, można też
rozpocząć od prezentacji najważniejszych cech postaci, następnie zaś przejść do mniej
istotnych. Ważne jest, by charakterystyka miała wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
W części wstępnej krótko należy przedstawić charakteryzowaną osobę i podać
podstawowe informacje na jej temat (np.: Jak się nazywa? Skąd pochodzi? Ile ma lat? Gdzie
mieszka?).
Rozwinięcie stanowi główną i najobszerniejszą część charakterystyki. W tej części pracy
należy skupić się nie tylko na cechach zewnętrznych przedstawianej osoby i ważnych dla
niej życiowych wydarzeniach (tzw. charakterystyka zewnętrzna), ale również opisać jej
charakter, sposób zachowania, zainteresowania i wyznawane wartości (tzw.
charakterystyka wewnętrzna).
Ostatnia część charakterystyki (zakończenie) zawiera opinię piszącej/piszącego na temat
prezentowanej postaci.

Przykładowe elementy charakterystyki postaci
Jak się nazywa?
Przedstawienie
postaci

Skąd pochodzi?
Ile ma lat?
Gdzie mieszka?
Itd.
Jaki ma wzrost?

Wygląd postaci

Jaki ma kolor włosów?
W jaki sposób się porusza?
Itp.

Jakie ma zalety?
Cechy charakteru

Jakie ma wady?
Co wyróżnia jej charakter?
Itp.
W jaki sposób się zachowuje?

Sposób zachowania

Czy ma jakieś stałe przyzwyczajenia, powiedzonka?
W jaki sposób traktuje innych ludzi?
Itp.
Czym się interesuje?

Zainteresowania
i umiejętności

Jakie ma zdolności?
Na czym zna się dobrze?
Itp.
Jaki wyznaje światopogląd?

Poglądy i wartości

Jakie ma życiowe cele?
Co pragnie osiągnąć?
Itp.

Ocena postaci

W jaki sposób autorka/autor charakterystyki postrzega
prezentowaną postać?
Za co podziwia się charakteryzowaną postać?
Co irytuje autorkę/autora charakterystyki
w prezentowanej postaci?
Itp.

Najczęstsze błędy pojawiające się podczas redagowania charakterystyki postaci:
pisanie nie na temat,
brak przemyślanej koncepcji całości,
zbyt obszerny opis wyglądu zewnętrznego (zamiast charakterystyki – opis postaci),
pominięcie opisu cech wewnętrznych postaci (tj. jej usposobienia, cech charakteru,
zainteresowań, poglądów),
brak oceny postaci (lakoniczne wnioski, brak uzasadnienia oceny),
występowanie zdań niepołączonych ze sobą w sposób spójny i logiczny,
ubogie słownictwo (zbyt częste powtarzanie wyrazów „mieć” i „być”),
błędy gramatyczne, błędy ortograﬁczne i błędy interpunkcyjne.
Charakterystykę postaci można spotkać zarówno w tekstach literackich (w prozie, poezji,
dramacie), jak i w pismach urzędowych, wypowiedziach dziennikarskich czy retorycznych,
a także w pracach naukowych. Elementy charakterystyki pojawiają się również m.in.
w liście motywacyjnym, scenariuszu ﬁlmowym, mowie pochwalnej i w deﬁnicji naukowej.
W zależności od intencji piszącej/piszącego charakterystyce można nadać nastrój
poważny, żartobliwy, ironiczny.

Zadaniowo (I)
Ćwiczenie 1
Jaka jest różnica między opisem i charakterystyką? Rozważ ten problem, odwołując się do
zebranych wiadomości. Następnie weź udział w klasowej dyskusji, w której przedstawisz
swoje zdanie na ten temat.
Ćwiczenie 2
Weź udział w grze „O kim mowa?”. W tym celu przygotuj – w formie ustnej – krótką
(składającą się z dwóch, trzech zdań) charakterystykę wybranej koleżanki/kolegi z klasy.
Następnie zaprezentuj swoją wypowiedź na forum. Pozostałe osoby z zespołu klasowego
powinny odgadnąć, o kim jest mowa.
Ćwiczenie 3
Sformułuj – według podanego wzoru – krótkie deﬁnicje poniższych wyrazów. Następnie
sprawdź w dowolnym słowniku języka polskiego lub Słowniku języka polskiego PWN (zob.
link), czy udało ci się poprawnie wykonać zadanie.
Wzór: gadatliwy – taki, który dużo mówi.
a) sumienny,
b) rycerski,
c) skromny,
d) dociekliwy,
e) szczodry,
f) chciwy,
g) awanturniczy,
h) zręczny,
i) mężny,
j) chełpliwy.

Ćwiczenie 4
Uzupełnij w zeszycie poniższą tabelę, wpisując do odpowiednich rubryk – zgodnie z podanymi
przykładami – jak najwięcej przymiotników związanych z charakterystyką postaci.

Wygląd zewnętrzny

Cechy charakteru, usposobienie

Stosunek wobec innych

wysoki,

pracowity,

egoistyczny,

przystojny,

ambitny,

cierpliwy,

tęgi,

uparty,

towarzyski,

...

...

...

Zadaniowo (II)
Ćwiczenie 5
Przeczytaj fragment scenariusza Znaków szczególnych brak autorstwa Małgorzaty
Kulisiewicz. Możesz zachęcić koleżanki i kolegów z klasy do przeczytania tego tekstu
z zachowaniem podziału na role.

“

Małgorzata Kulisiewicz

Znaków szczególnych brak
Wszystkie zdarzenia i postacie w ﬁlmie są ﬁkcyjne
SCENA 1: PRZED SZKOŁĄ – DZIEŃ

W kierunku szkoły idzie grupka roześmianych młodych ludzi w wieku
gimnazjalnym. Widać, że tworzą zżytą grupę. Rozmawiają o sprawach
szkolnych. Zwykła szkolna codzienność, dużo sprawdzianów i nauki,
szkoła – jakich wiele. W tle dźwiękowym piosenka o chuliganach,
którzy mają domy odrapane i strach obok nich przejść.
SCENA 2. PRZED SZKOŁĄ – DZIEŃ
Wyraźnie oddzielony od szkolnej grupy, idzie WIKTOR, chłopiec
około piętnastoletni, z wyglądu zwykły nastolatek. Podskakuje
wesoło. Kopie kamyczek po drodze. Ciąg dalszy piosenki
o chuliganach w tle, dźwięki nachodzą jeszcze na scenę w klasie.
Napisy tytułowe:

ZNAKÓW SZCZEGÓLNYCH BRAK
SCENA 3. KLASA SZKOLNA – DZIEŃ
Z wielkim impetem do klasy wpada troje uczniów. Siadają w szkolnych
ławkach:
DAGMARA
Hej, słyszeliście o tym nowym?
MATEUSZ
Jak go zobaczyłem, to od razu taki
jakiś (tu pokazuje gestem nienormalność)
wydał mi się.
KINGA
Jakiś w ogóle dziwny.
DAGMARA
Żadnych przyjaciół nie ma.
MATEUSZ
Podobno kujon.

KINGA
(z niedowierzaniem i lekką pogardą)
Kujon?
Znaków szczególnych brak
Ćwiczenie 6
Napisz, pracując w grupie z koleżankami i kolegami z klasy, dalszy ciąg historii opowiedzianej
przez Małgorzatę Kulisiewicz.
Po zakończeniu pracy każda z grup może zaprezentować swoją opowieść na forum klasy, a jury
– wyłonione wcześniej – oceni przedstawione historie.

ILUSTRACJA: Kilka rad
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Wskazówka
Pytania do dyskusji przed napisaniem scenariusza:
1. O czym opowiada ta krótka historia?
2. Jaki jest stosunek uczniów klasy do nowego chłopca?
3. W jaki sposób członkowie społeczności klasowej oceniają nowego kolegę?
4. Czy tobie/wam zdarzyła się podobna historia?

Ćwiczenie 7
Wyobraź sobie, że jesteś scenarzystką/scenarzystą i właśnie pracujesz nad scenariuszem ﬁlmu
przygodowego. Wymyśl postać głównego bohatera, a następnie sporządź jego charakterystykę
według podanego poniżej schematu.
A. Imię i nazwisko bohatera.
B. Narodowość.
C. Wiek i płeć.
D. Wygląd.
E. Ubiór.
F. Zainteresowania.
G. Rodzina.
H. Dzieciństwo.
I. Plany na przyszłość.
Ćwiczenie 8
Napisz – na podstawie informacji zebranych przed lekcją – charakterystykę wybranej przez
siebie osoby, uwzględniając następujące elementy:
przedstawienie postaci,
wygląd zewnętrzny,
szczególne cechy charakteru,
zainteresowania i zdolności,
charakterystyczny sposób zachowania,
przyzwyczajenia,
stosunek do ludzi i zwierząt,
opinię o prezentowanej osobie.

Ćwiczenie 9
Sporządź charakterystykę Małgorzaty Musierowicz na podstawie następujących informacji
umieszczonych przez pisarkę na stronie www.musierowicz.com.pl. Nadaj tekstowi nastrój
żartobliwy lub reﬂeksyjny.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Czy można się pogodzić ze śmiercią dziecka?

Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki
Jan Matejko, Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki, 1862, obraz zaginiony, domena publiczna

Jan Kochanowski – jak zgodnie twierdzą badacze kultury dawnej – to największy polski
poeta epoki zwanej odrodzeniem, która w Polsce przypadła głównie na XVI wiek. Za
najwybitniejsze dzieło Kochanowskiego uznaje się Treny wydane w Krakowie w 1580 roku.
Już wiesz
1) Poszukaj w prasie kilku nekrologów. Sprawdź, jakie elementy powtarzają się w ich
treści.
2) Wskaż – na podstawie dowolnego źródła wiedzy – jaka jest różnica między
nekrologiem a epitaﬁum.
Wskazówka
Przed zadaniami należy wyjaśnić pewne kwestie:
1) Kim są Orszula i Persefona?
2) Z czego wynika różnica w brzmieniu imienia córki Kochanowskiego:
Orszula/Urszula?
3) W jakich źródłach można znaleźć informacje na temat Persefony?

Urszulka-oliwka…

Jan Kochanowski z Urszulką
Władysław Łuszczkiewicz, Jan Kochanowski z Urszulką, przed 1900, domena publiczna

Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Jan Kochanowski, Tren V, czyta Bartosz Woźny
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Jan Kochanowski, Tren V, czyta Bartosz Woźny Jan Kochanowski, Tren V, czyta Bartosz
Woźny Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
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Jan Kochanowski

Tren V
Jako oliwka mała pod wysokim sadem
Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim szladem,
Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc,
Sama tylko dopiro szczupłym prątkiem wschodząc;
Tę jesli, ostre ciernie lub rodne pokrzywy
Uprzątając, sadownik podciął ukwapliwy,
Mdleje za raz, a zbywszy siły przyrodzonej,

Upada przed nogami matki ulubionej.
Tak ci sie mej namilszej Orszuli dostało:
Przed oczyma rodziców swoich rostąc, mało
Od ziemie sie co wzniózwszy, duchem zaraźliwym
Srogiej śmierci otchniona, rodzicom troskliwym
U nóg martwa upadła. O zła Persefono,
Mogłażeś tak wielu łzam dać upłynąć płono?
Jan Kochanowski, Tren V, [w:] tegoż, Treny, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 1986, s. 13.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się
w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat.
Doktor Urszula Glensk (ur.1967 – polska literaturoznawczyni, wykładowczyni akademicka, związana z Uniwersytetem
Wrocławskim) przybliża mitologiczną historię Persefony oraz interpretację tego mitu., www.scholaris.pl, tylko do użytku
edukacyjnego

Doktor Urszula Glensk (ur.1967 – polska literaturoznawczyni, wykładowczyni akademicka,
związana z Uniwersytetem Wrocławskim) przybliża mitologiczną historię Persefony oraz
interpretację tego mitu. Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim
zdaniem, zagadnienia pojawiające się w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na
ten temat. Źródło: Doktor Urszula Glensk (ur.1967 – polska literaturoznawczyni,
wykładowczyni akademicka, związana z Uniwersytetem Wrocławskim) przybliża
mitologiczną historię Persefony oraz interpretację tego mitu., Scholaris.pl.

Po przeczytaniu Trenu V wykonaj
następujące polecenia:
Ćwiczenie 1.1
Ustal – na podstawie dowolnego źródła wiedzy
– kim jest Persefona.
Ćwiczenie 1.2
Porwanie Persefony
Simone Pignoni, Porwanie Persefony, ok. 1650, olej na
płótnie, Musée des Beaux-Arts, Francja, domena publiczna

Zastanów się i powiedz, dlaczego ta bohaterka
pojawiła się w utworze Kochanowskiego.

Ćwiczenie 1.3
Streść Tren V , zwracając uwagę na fragment
poprzedzający pojawienie się Persefony.
Ćwiczenie 1.4
Podaj nazwę środka stylistycznego w drugim
Porwanie Prozerpiny (gr. Persefony)

wersie trenu. Następnie określ, jaką funkcję

Luca Giordano, Porwanie Prozerpiny (gr. Persefony), 1684–
1686, fresk, Palazzo Medici-Riccardi, Florencja, domena

pełni ten środek w kontekście całego utworu

publiczna

Kochanowskiego.

Ćwiczenie 1.5
Czy słowo „oliwka” to zdrobnienie? Uzasadnij odpowiedź.
Ćwiczenie 1.6
Poszukaj zdrobnień w przywołanym fragmencie Trenu V .
Jako oliwka mała pod wysokim sadem
Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim szladem,
Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc,
Sama tylko dopiro szczupłym prątkiem wschodząc;
Tę jesli ostre ciernie lub rodne pokrzywy
Uprzątając, sadownik podciął ukwapliwy,
Mdleje za raz, a zbywszy siły przyrodzonej,
Upada przed nogami matki ulubionej.
Tak ci sie mej namilszej Orszuli dostało [...].
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.7
Wyjaśnij, jaką funkcję w utworze pełnią zdrobnienia.

Ćwiczenie 1.8
Jak sądzisz, dlaczego poeta odszedł w tym trenie od tradycyjnego sposobu
obrazowania/mówienia o śmierci? Uzasadnij. W odpowiedzi zwróć uwagę na symbole, jakie
można wskazać w liryku Kochanowskiego.


Drzewa oliwne z Alpilles w tle
Vincent van Gogh, Drzewa oliwne z Alpilles w tle, 1889, olej na płótnie, Museum of Modern Art, Nowy Jork, domena
publiczna

Jak zapomnieć o nieszczęściu?
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Jan Kochanowski, Tren VII, czyta Bartosz Woźny
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
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Woźny Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
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Jan Kochanowski

Tren VII
Nieszczesne ochędóstwo,
żałosne ubiory
Mojej namilszej cory,
Po co me smutne oczy za sobą
ciągniecie?
Żalu mi przydajecie.
Już ona członeczków swych
wami nie odzieje –
Nie masz, nie masz nadzieje!
Ujął ją sen żelazny, twardy,
nieprzespany.
Już letniczek pisany

Jan Kochanowski po stracie Urszuli
Jan Matejko, Jan Kochanowski po stracie Urszuli, ok. 1862,
rysunek ołówkiem, domena publiczna

I uploteczki wniwecz, i paski
złocone –
Matczyne dary płone.
Nie do takiej łóżnice, moja dziewko droga,
Miała cię mać uboga
Doprowadzić; nie takąć dać obiecowała
Wyprawę, jakąć dała.
Giezłeczkoć tylko dała a lichą tkaneczkę;
Ociec ziemie bryłeczkę
W główki włożył. Niestetyż, i posag, i ona
W jednej skrzynce zamkniona.
Jan Kochanowski, Tren VII, [w:] tegoż, Treny, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 1986, s. 15–16.

Po przeczytaniu Trenu VII wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 2.1
Określ, kto jest osobą mówiącą w tym utworze. W odpowiedzi przywołaj odpowiednie cytaty.

Ćwiczenie 2.2
Jak sądzisz, do kogo i w jakim celu osoba mówiąca kieruje swoją wypowiedź? Uzasadnij.
Ćwiczenie 2.3
Opisz, jaka sytuacja przywołała u Kochanowskiego wspomnienie córki.
Ćwiczenie 2.4
W wierszu mowa jest o „wyprawie”. Wyjaśnij, jak rozumiesz to słowo w kontekście Trenu VII .
Ćwiczenie 2.5
Podaj nazwę środka stylistycznego zastosowanego w przywołanym cytacie: „Ujął ją sen
żelazny, twardy, nieprzespany”. Następnie zinterpretuj to sformułowanie.
Ćwiczenie 2.6
Scharakteryzuj i oceń – na podstawie przywołanego trenu – stosunek ojca do córki. Zwróć
uwagę na to, jakie środki stylistyczne oddają charakter tej relacji.
Ćwiczenie 2.7
Rozważ, dlaczego Kochanowski zestawił motyw ślubu z pogrzebem.
Ćwiczenie 2.8
Opisz, w jakim nastroju utrzymany jest Tren VII .

Pusty dom

Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Jan Kochanowski, Tren VIII, czyta Bartosz Woźny
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
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Jan Kochanowski

Tren VIII
Wielkieś mi uczyniła pustki
w domu moim,
Moja droga Orszulo, tym
zniknienim swoim.
Pełno nas, a jakoby nikogo nie
było:
Jedną maluczką duszą tak wiele
ubyło.
Tyś za wszytki mówiła, za
wszytki śpiewała,
Wszytkiś w domu kąciki zawżdy
pobiegała.
Nie dopuściłaś nigdy matce sie

Jan Kochanowski „Tren X”
Juliusz Kossak, Jan Kochanowski „Tren X”, „Tygodnik
Ilustrowany” 1884 (z dn. 23.08), domena publiczna

frasować
Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować,
To tego, to owego wdzięcznie obłapiając
I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając.
Teraz wszytko umilkło, szczere pustki w domu,
Nie masz zabawki, nie masz rośmiać sie nikomu.
Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje,
A serce swej pociechy darmo upatruje.
Jan Kochanowski, Tren VIII, [w:] tegoż, Treny, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 1986, s. 16–17.

Po przeczytaniu Trenu VIII wykonaj następujące polecenia:

Ćwiczenie 3.1
Wskaż adresata wypowiedzi osoby mówiącej w tym liryku. Podaj nazwę środka stylistycznego,
który pozwala zidentyﬁkować odbiorcę wiersza.
Ćwiczenie 3.2
Podaj nazwę czasu gramatycznego/czasów gramatycznych, jaki/jakie Kochanowski zastosował
we fragmentach trenu, w których jest mowa o córce poety. Uzasadnij odpowiedź.
Ćwiczenie 3.3
Scharakteryzuj obraz Urszulki wyłaniający się z tego tekstu. Oceń, w jakim stopniu
zachowanie dziewczynki – opisane przez poetę – jest adekwatne do jej wieku (zdaniem wielu
biografów dziecko zmarło, mając niespełna trzy lata). Czy – w poetyckiej wizji – bohaterka ma
jakieś wady?
Ćwiczenie 3.4
Zastanów się i powiedz, co łączy przywołane treny pod względem gatunkowym
i tematycznym.

Co to jest tren?

Autograf Jana Kochanowskiego
1571, domena publiczna

W XVI wieku wykorzystywano kilka różnych
gatunków literackich, aby upamiętnić śmierć
konkretnego człowieka. Źródłem poezji funeralnej
(pogrzebowej) była tradycja antyczna (grecka
i rzymska). Opublikowanie Trenów Jana
Kochanowskiego rozpowszechniło gatunek trenu,
czyniąc z niego najczęściej wybieraną formę
wyrażenia żalu, smutku z powodu śmierci bliskiej
osoby.

Treny
Jan Kochanowski, Treny, 1583, domena publiczna

Deﬁnicja: Tren
pieśń żałobna wywodząca się z tradycji starożytnej (hebrajskiej, greckiej i rzymskiej),
rozpamiętująca czyny osoby zmarłej, wyrażająca pochwałę dla zasług zmarłej/zmarłego,
podkreślająca poczucie straty po śmierci bliskiej osoby. Ważnymi cechami trenów są
także liryzm i emocjonalność.

Dziecko w sztuce dawnej
Jeszcze w XIII wieku dzieci – jeśli w ogóle pojawiały się na obrazach czy w rzeźbach –
wyglądały jak „pomniejszone” osoby dorosłe. Nie miały na sobie ubrań typowych dla
wczesnego okresu życia, raczej nie prezentowano ich przy zabawie. Zmianę w podejściu do
realizacji motywu dziecka można dostrzec w XIV wieku. Wówczas to rozpowszechniły się
takie artystyczne motywy, jak motyw Jezusa‐dziecka (np. w stajence betlejemskiej,
siedzącego na rękach Matki Bożej lub pomagającego Józefowi w pracach stolarskich),
motyw anioła‐dziecka z malutkimi skrzydłami, motywy duszy ukazanej jako nagie
niemowlę. Warto podkreślić, że twórczość wielu malarzy przełomu XV i XVI wieku (np.
Leonarda da Vinci, Michała Anioła i Rafaela) umocniła tę tendencję.


Madonna w grocie
Leonardo da Vinci, Madonna w grocie, ok. 1483–1486, olej na płótnie, Luwr, Paryż, domena publiczna

Wskazówka
Dodatkowe informacje do przekazania uczniom:
„Geneza Trenów, które Kochanowski „złzami”, czyli łzami, napisał po śmierci swej
30‐miesięcznej córeczki Orszulki, jest głęboko wpisana w biograﬁę poety, lecz się przez
nią w pełni nie objaśnia. […] Od końca lat 70. w rodzinie Kochanowskiego było wiele

śmierci. W 1577 roku umarł najstarszy brat Kasper, w 1578 roku odszedł siostrzeniec Piotr
Tynicki, około 1580 roku kolejno umarły córki Orszula i Hanna, w 1582 roku zmarł brat
Mikołaj. Cykl ogłoszonych drukiem w 1580 roku 19 trenów w pewnym stopniu wyrasta
więc z wielu tragicznych doświadczeń i nic dziwnego, że niektóre wątki myślowe,
najdobitniej wyartykułowane w Trenach, odnajdujemy już w tekstach wcześniejszych, jak
choćby w oracji Przy pogrzebie rzecz, napisanej po śmierci brata Kaspra.”
[Adam Karpiński (ur. 1952–2011) – polski historyk literatury, krytyk, wykładowca
akademicki, znawca literatury staropolskiej.]

Różne spojrzenia na problemy twórców i dzieci

“

Janusz Pelc

Wstęp
Jeszcze w roku 1585, a więc po
śmierci Jana Kochanowskiego,
wydawca poezji mistrza
czarnoleskiego, Jan Januszowski,
wysoko oceniając zresztą
cykliczny poemat przypisany
Urszulce, starał się
usprawiedliwić ojca‐poetę, który
tak wiele starania poświęcił, by
wystawić literacki pomnik
maleńkiej dziecinie. „Ten wielki
i zacny Poeta Polski […] zostawił

Jan Kochanowski z Urszulką
Zygmunt Trembecki (1847–1922; polski rzeźbiarz), Jan
Kochanowski z Urszulką, 1878, Galeria Sztuki Polskiej XIX
wieku w Sukiennicach, Kraków, domena publiczna

Treny; lekkie rzeką podobno; ja
nie wiem – stwierdzał Januszowski – afektu ojcowskiego przeciw
dziatkom w tej mierze upatruję, którego nie widzę, by kiedy kto lepiej
wyrazić mógł i umiał”. Odpowiedzią skierowaną pod adresem
krytyków wytykających twórcy Trenów, że tak obszerne,
rozbudowane dzieło, które byłoby odpowiednie dla uczczenia
pamięci jakiegoś bohatera, osoby poważnej, zasłużonej, poświęcił

maleńkiej córeczce, były też słowa poety wypowiedziane w Trenie
XVII:
Kto zaś na płacz lekkość wkłada,
Słyszę dobrze, co powiada;
Lecz się tym żal nie hamuje,
Owszem, więtszy przystępuje.
(ww. 37–40)
Kochanowski nie protestował wprawdzie wyraźnie, by wiersze
poświęcone małemu dziecku zgodnie z kanonami poetyki
renesansowej określane były jako „lekkie rymy”, ale tę „lekkość” sam
rozumiał w swoisty sposób. Przede wszystkim więc stwierdzał, iż
powszechna opinia określająca wiersze poświęcone dzieciom jako
„lekkie rymy” nie jest w stanie spowodować, by ojciec‐poeta
opłakujący w swym dziele zgon ukochanej córeczki mógł pohamować
wielki żal i przedstawić fakt śmierci oraz wywołany nim ból, rozpacz
jak drobnostkę, błahostkę.
Janusz Pelc, Wstęp, [w:] Jan Kochanowski, Treny, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 1972, s. 73–74.

Po przeczytaniu przywołanego tekstu Janusza Pelca wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 4.1
Wyjaśnij, dlaczego wydawca poezji Kochanowskiego, Janusz Januszowski, musiał
usprawiedliwiać ojca-poetę.
Ćwiczenie 4.2
Rozważ, dlaczego Kochanowski uczynił ze swojej córki Urszuli bohaterkę cyklu Trenów.
Ćwiczenie 4.3
Wyjaśnij, jakie było stanowisko poety wobec określenia Trenów mianem „lekkich rymów”.
W odpowiedzi uwzględnij ocenę postawy Kochanowskiego.

Urszula Kochanowska Bolesława Leśmiana
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Bolesław Leśmian, Urszula Kochanowska, czyta Katarzyna Maciąg
licencja: CC BY-SA 3.0

Bolesław Leśmian, Urszula Kochanowska, czyta Katarzyna Maciąg Bolesław Leśmian,
Urszula Kochanowska, czyta Katarzyna Maciąg Źródło: www.wolnelektury.pl, licencja: CC
BY-SA 3.0.
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Bolesław
Leśmian

Bolesław Leśmian

Pomnik Urszulki, wzniesiony na miejscu lipy J.

fotograﬁa archiwalna, domena publiczna

Kochanowskiego

Urszula Kochanowska

Edward Karol Nicz, Pomnik Urszulki, wzniesiony na miejscu
lipy J. Kochanowskiego, 1868, drzeworyt, domena publiczna

Gdy po śmierci w niebiosów
przybyłam pustkowie,
Bóg długo patrzał na mnie i głaskał po głowie.
„Zbliż się do mnie, Urszulo! Poglądasz, jak żywa...
Zrobię dla cię, co zechcesz, byś była szczęśliwa.”

„Zrób tak, Boże – szepnęłam – by w nieb Twoich krasie
Wszystko było tak samo, jak tam – w Czarnolasie!” –
I umilkłam zlękniona i oczy unoszę,
By zbadać, czy się gniewa, że Go o to proszę?
Uśmiechnął się i skinął – i wnet z Bożej łaski
Powstał dom kubek w kubek, jak nasz – Czarnolaski.
I sprzęty i donice rozkwitłego ziela
Tak podobne, aż oczom straszno od wesela!
I rzekł: „Oto są – sprzęty, a oto – donice.
Tylko patrzeć, jak przyjdą stęsknieni rodzice!
I ja, gdy gwiazdy do snu poukładam w niebie,
Nieraz do drzwi zapukam, by odwiedzić ciebie!”
I odszedł, a ja zaraz krzątam się, jak mogę –
Więc nakrywam do stołu, omiatam podłogę –
I w suknię najróżowszą ciało przyoblekam
I sen wieczny odpędzam – i czuwam – i czekam...
Już świt pierwszą roznietą złoci się po ścianie,
Gdy właśnie słychać kroki i do drzwi pukanie...
Więc zrywam się i biegnę! Wiatr po niebie dzwoni!
Serce w piersi zamiera... Nie!... To – Bóg, nie oni!...
Bolesław Leśmian, Urszula Kochanowska, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. Jacek Trznadel, Wrocław 1974, s. 197–198.

Po przeczytaniu utworu Bolesława Leśmiana wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 5.1
Wskaż, kto i do kogo mówi w wierszu. W odpowiedzi przywołaj konkretne cytaty z tekstu.

Ćwiczenie 5.2
Wyjaśnij, na czym – według Leśmiana – polega przebywanie w niebie.
Ćwiczenie 5.3
Opisz, jakie relacje łączą mieszkańców nieba: Urszulkę i Boga.
Ćwiczenie 5.4
Rozważ, jaki obraz Boga wyłania się z tekstu. Co charakteryzuje Stwórcę?
Ćwiczenie 5.5
Wyjaśnij, co oznacza w utworze stwierdzenie: „Sen wieczny odpędzam”.
Ćwiczenie 5.6
Scharakteryzuj Urszulkę na podstawie wiersza Leśmiana. Następnie porównaj to poetyckie
wyobrażenie z obrazem córki Kochanowskiego, jaki wyłania się z przywołanych trenów.
Ćwiczenie 5.7
Czy utwór Leśmiana to również tren? Uzasadnij odpowiedź.

Zadaniowo
Ćwiczenie 6
Napisz rozprawkę, w której odpowiesz na pytanie: „Czy współcześnie okazywanie czułości
w rodzinie jest powszechnie przyjęte?”.

Ćwiczenie 7
Wyobraź sobie, że żyjesz w czasach Jana Kochanowskiego. Napisz list, w którym postarasz się
pocieszyć poetę po stracie dziecka.
Ćwiczenie 8
Zredaguj wypowiedź (maksymalnie 15 zdań) zaczynającą się od słów: „Kiedy łzy rozlewają się
w środku i zostają tam już na zawsze…”.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

„Umarłaś, lecz niezupełnie…” – o rozpaczy i nadziei
Władysława Broniewskiego

Joanna (pierwsza od dołu) i Maria (Maria Broniewska-Pijanowska; ur. 1931; polska aktorka ﬁlmowa i teatralna,
adoptowana przez Broniewskiego córka jego drugiej żony, Marii Zarębińskiej; 1904–1947).
Benedykt Jerzy Dorys, Portret Władysława Broniewskiego z córkami, 1950, fotograﬁa, tylko do użytku niekomercyjnego

Władysław Broniewski
1897–1962
polski poeta, tłumacz, żołnierz. W latach 20. XX wieku związał się z lewicowym Związkiem
Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej. Można powiedzieć, że artysta przez całe życie
pozostał wierny poglądom lewicowym, wspierającym działania proletariatu.
Twórczości Broniewskiego nie można odmówić kunsztu poetyckiego. Trzeba jednak
pamiętać o tym, że poety nie doceniono wystarczająco ani za jego życia, ani też już po jego
śmierci. Władze PRL‐u chciały uczynić z artysty przede wszystkim piewcę ustroju
komunistycznego i dlatego oﬁcjalnie nie wspominano m.in. o jego udziale w Legionach
Polskich. Nawet obecnie spora część liryki tego poety wzbudza kontrowersje i spotyka się
z oskarżeniami o przesadne uwikłanie w politykę.
Nie można zapominać o tym, że na powojenną twórczość Broniewskiego składają się także
piękne liryki osobiste i treny, których źródłem była rodzinna tragedia poety: śmierć drugiej
żony Marii (zmarłej w 1947 roku) i śmierć – w 1954 roku – ukochanej córki – Joanny
Broniewskiej‐Kozickiej, zwanej przez poetę Anką. Okoliczności śmierci Anki pozostają
nadal niewyjaśnione. Córka Broniewskiego zginęła w wyniku zatrucia gazem, zdaniem

niektórych biografów było to samobójstwo. Odejście dziecka stało się dla artysty inspiracją
do stworzenia tomu poetyckiego Anka (1956).
Poza wierszami należącymi do liryki osobistej Broniewski – o czym nie można zapomnieć –
jest autorem erotyków i nastrojowych utworów pejzażowych (np. poemat Mazowsze czy
wiersz Hawrań i Murań).
Już wiesz
Przypomnij sobie główne cechy trenu jako gatunku literackiego.

Trzy i pół roku po śmierci…
Ważne!
Zbiór wierszy Anka to cykl poetycki. Tym mianem określa się liryki, które należą do tego
samego gatunku, mają wspólny temat i łączą się w nadrzędną całość kompozycyjną.
Cyklem poetyckim są też Treny Jana Kochanowskiego.
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Władysław Broniewski, *** [Anka! To już trzy i pół roku…], czyta Bartosz Woźny
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Władysław Broniewski, *** [Anka! To już trzy i pół roku…], czyta Bartosz Woźny Władysław
Broniewski, *** [Anka! To już trzy i pół roku…], czyta Bartosz Woźny Źródło: Contentplus.pl
sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.

“

Władysław Broniewski

*** [Anka! To już trzy i pół roku…]
Anka, to już trzy i pół roku,
długo ogromnie,
a nie ma takiego dnia, takiego kroku,
żebym nie wspomniał o mnie:
o mnie, osieroconym przez ciebie,
i choć twardość sobie wbijam w łeb,

nie widzę cię w żadnym niebie
i nie chcę takich nieb!
Żadna tu ﬁlozoﬁa
sprawy tej nie zgładzi:
mojej matce, mojej siostrze było: Zoﬁa,
i jakoś czas na to poradził.
A ja myślę i myślę o tobie
po przebudzeniu, przed snem…
Może ja jestem coś winien tobie? –
bo ja wiem.
Na Powązkach ośnieżona mogiła,
brzozy coś mówią szelestem…
Powiedz, czyś ty naprawdę była,
bo ja jestem…
Władysław Broniewski, *** [Anka! To już trzy i pół roku…], [w:] tegoż, Wiersze i poematy, Łódź 1980, s. 376.

Po przeczytaniu utworu Władysława Broniewskiego wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 1.1
Podaj nazwę środka stylistycznego rozpoczynającego wiersz, a następnie zastanów się i napisz,
jaka jest jego funkcja w kontekście całego liryku.
Ćwiczenie 1.2
Postać mówiąca stwierdza w pierwszej stroﬁe: „nie ma takiego dnia, takiego kroku, / żebym
nie wspomniał o mnie”. Wyjaśnij, dlaczego osoba mówiąca używa określenia „o mnie”, a nie „o
tobie”.
Ćwiczenie 1.3
Broniewski przywołał w tym liryku także dwa inne wydarzenia, które wiążą się ze śmiercią
bliskich mu osób: matki i siostry. Jak sądzisz, dlaczego, odnosząc się do tamtych tragicznych
wspomnień, poeta stwierdza: „jakoś czas na to poradził”. Czy – twoim zdaniem –
Broniewskiemu udało się pogodzić z odejściem córki? Uzasadnij odpowiedź.

Ćwiczenie 1.4
Zrozpaczony ojciec i poeta wątpi w to, że ukojenie przyniosą mu religia bądź systemy
ﬁlozoﬁczne. Jak sądzisz, dlaczego tak się dzieje? Wyjaśnij.
Ćwiczenie 1.5
Powiedz, do jakiego gatunku literackiego należy zaliczyć wiersz [Anka! To już trzy i pół roku…].
Uzasadnij swoją odpowiedź.

Płacz za córką…
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Władysław Broniewski, Moja córka, czyta Bartosz Woźny
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Władysław Broniewski, Moja córka, czyta Bartosz Woźny Władysław Broniewski, Moja
córka, czyta Bartosz Woźny Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.

“

Władysław Broniewski

Moja córka
Jeszcze jedna noc przepłakana,
jeszcze się myśli gonią,
to dla niej – moja kochana –
to biegną me myśli po nią!
Jakże ci w tej jesionowej,
drewnianej, zimnej odzieży?
A ona, bezdennie nowa,
uśmiecha się, leży.

Joanna Broniewska-Kozicka (Anka)

A jak z bezdennej rozpaczy

Jolanta Dyr, 1950, rysunek ołówkiem, licencja: CC BY-SA 3.0

dźwignąć się tyle,
żeby cię jeszcze zobaczyć
przez chwilę?
Widzę cię w sarkofagu
jak Firlejównę w Bejscach…
A pisać nie mam odwagi
ani dla siebie miejsca.
Władysław Broniewski, Moja córka, [w:] tegoż, Wiersze i poematy, Łódź 1980, s. 375.

Po przeczytaniu wiersza Moja córka wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 2.1
Określ, kim jest osoba mówiąca w tekście Broniewskiego.
Ćwiczenie 2.2
Opisz, jakie emocje wywołuje w tobie lektura tego utworu.
Ćwiczenie 2.3
W utworze pojawia się wzmianka o „jesionowej odzieży”. Wyjaśnij, co znaczy to określenie.
Ćwiczenie 2.4
Opisz, jaki jest nastrój wiersza. W odpowiedzi przywołaj właściwe cytaty potwierdzające
twoją opinię.
Ćwiczenie 2.5
Wyjaśnij, jaką funkcję pełnią anafory zastosowane w tym wierszu.

Ćwiczenie 2.6
Zinterpretuj trzecią strofę tekstu, zwracając uwagę na funkcję pytania retorycznego
zastosowanego przez poetę. Jaki jest wpływ tego środka stylistycznego na wymowę trzeciej
zwrotki wiersza?

Wyrwać się z rozpaczy…

Grób Władysława Broniewskiego i jego żony na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach
Grzegorz Petka, fotograﬁa barwna, domena publiczna

Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Władysław Broniewski, Obietnica, czyta Bartosz Woźny
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Władysław Broniewski, Obietnica, czyta Bartosz Woźny Władysław Broniewski, Obietnica,
czyta Bartosz Woźny Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.
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Władysław Broniewski

Obietnica

Córeczko moja daleka,
pusto, pusto koło mnie,
serce krwawi i czeka,
ono nie umie zapomnieć.
Umarłaś, lecz niezupełnie:
nadal razem się trudzim.
Com ci obiecał – spełnię:
wiersz mój odniosę ludziom,
by dawał pokój i światło,
miłość, nadzieję, radość,
choć niełatwo, córeczko, niełatwo
nieść wiersz i pod nim upadać...
Ta noc straszliwym ptaszydłem
siadła na mnie i kracze.
Oberwę, oberwę jej skrzydła,
wyrwę się, wyrwę rozpaczy.
Władysław Broniewski, Obietnica, [w:] tegoż, Wiersze i poematy, Łódź 1980, s. 362.

Po przeczytaniu wiersza Obietnica wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 3.1
Określ, kim jest osoba mówiąca w wierszu.
Ćwiczenie 3.2
Wskaż w tekście Broniewskiego przykłady słów, zwrotów, które określają relacje między
ojcem i córką.
Ćwiczenie 3.3
Co znaczą słowa: „Umarłaś, lecz niezupełnie”. Wyjaśnij.

Ćwiczenie 3.4
Osoba mówiąca w tym liryku nie potraﬁ pogodzić się ze śmiercią ukochanego dziecka,
niezwykle cierpi. Wskaż i nazwij środki stylistyczne, które odzwierciedlają tragizm opisywanej
sytuacji.
Ćwiczenie 3.5
Rozważ, odwołując się do wiersza i własnych przemyśleń, jaką funkcję pełni poezja w życiu
człowieka doświadczonego śmiercią bliskiej osoby.
Ćwiczenie 3.6
Zastanów się i napisz, z jakim faktem z dziejów ludzkości można powiązać stwierdzenie
obecne w liryku Broniewskiego: „Nieść wiersz i pod nim upadać”. Jak ty je rozumiesz?
Uzasadnij.
Ćwiczenie 3.7
Ćwiczenie 3.8
W wierszu pojawia się forma czasownika „trudzim się”. We współczesnym języku
ogólnopolskim ta forma czasownikowa nie występuje, mówi się przecież „trudzimy się”. Podaj
nazwę przywołanego środka stylistycznego.
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Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Kwiaty na grobie…

Bratki (ﬁołki trójbarwne)
Hans Olav Lien, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0

Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Władysław Broniewski, Bratek, czyta Bartosz Woźny
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Władysław Broniewski, Bratek, czyta Bartosz Woźny Władysław Broniewski, Bratek, czyta
Bartosz Woźny Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.
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Władysław Broniewski

Bratek
Przyniosłem bratek z grobu Anki,
stoi przede mną,
i znowu będą chmurne poranki,
w południe ciemno.
Chciałem powiedzieć pani doktór,
że tak mi lepiej,
a ona mnie, żeby zamknąć okno,
będzie cieplej.
A czy tam ciepło w tej jesionowej
wąskiej trumnie?

Chory. W lecznicy. I znów na nowo.
Chciałbym umrzeć.
Złamię termometr, wyleję leki,
precz z medycyną, daleko.
Ale ten bratek, bliski i daleki,
spojrzę – i lekko.
Anka, pożyję, dopóki będę
ten bratek biały
oplatał w miłość, śmierć i legendę,
w tym jestem cały.
2 XI 1961
Władysław Broniewski, Bratek, [w:] tegoż, Wiersze i poematy, Łódź 1980, s. 377.

Po przeczytaniu wiersza Broniewskiego Bratek wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 4.1
Wyjaśnij, czego można się dowiedzieć z utworu na temat sytuacji życiowej osoby mówiącej.
Swoje wnioski poprzyj właściwymi cytatami z tekstu.
Ćwiczenie 4.2
Określ nastrój wiersza. Następnie opisz, jakie emocje i dlaczego wywołuje w tobie ten liryk.
Ćwiczenie 4.3
Zbierz informacje, odwołując się do dowolnych źródeł wiedzy, co symbolizuje bratek.
Wyjaśnij, w jaki sposób ta symbolika znalazła odzwierciedlenie w wierszu Broniewskiego.
Ćwiczenie 4.4
Zinterpretuj sens ostatniej strofy.

Po odejściu bliskiej osoby

“

Mariusz Urbanek

Broniewski. Miłość, wódka, polityka
Jadwidze Stańczakowej powiedział kiedyś, że oddałby oczy za życie
córki. – Utracić wzrok… to straszne. Ale mniej okrutne od mego
cierpienia – mówił. […] Zakochał się w urodzonej 24 listopada 1929
roku córeczce od pierwszego wejrzenia. „Tu się chyba zaczęła
Władka największa, najważniejsza w życiu miłość” – pisała Janina
Broniewska. Była małą muzą, Joanną, Anką, Anią, Anczydłem, Anulą,
córką‐bzdurką. […] W dniu pogrzebu Anki spotkała Broniewskiego na
ulicy Maria Iwaszkiewicz. Pamiętała go sprzed wojny i z całkiem
niedawnych czasów, gdy przychodził do Anki do WFD. Wtedy
zobaczyła kogoś zupełnie innego. „Był wrakiem człowieka.
Zapuchnięty od płaczu, pijany, zupełnie załamany”.
Mariusz Urbanek, Broniewski. Miłość, wódka, polityka, Warszawa 2011, s. 284–296.

“

Mariusz Urbanek

Broniewski. Miłość, wódka, polityka
Wszystkie wiersze, które złożyły się na tom Anka, powstały w ciągu
jednego roku, od stycznia 1955 do stycznia 1956. Zachowały się
w Muzeum Broniewskiego bez wariantów. Inaczej niż dziesiątki
innych rękopisów. „Jakby wyrzucał je z siebie na papier, a kiedy nie
odpowiadały mu, nie wyrażały tego, co przeżywał, niszczył i pisał
dalej” – pisała Wanda Broniewska. Zdaniem Feliksy Lichodziejewskiej
próbował ukryć najbardziej tragiczne uczucia, które nim targały.
Wiersze, które czytał jej przez telefon, tuż po napisaniu, różniły się od
tych, które pokazywał w maszynopisie. Wcześniejsze wersje niszczył.
Mariusz Urbanek, Broniewski. Miłość, wódka, polityka, Warszawa 2011, s. 284–296.

Feliksa Lichodziejewska

“

Życie i twórczość Władysława Broniewskiego
Przez długich kilka lat nie zdołał Broniewski „wyrwać się z rozpaczy”,
zapomnieć o bólu, skupić myśli na innym temacie niż wspomnienia
o córce. Z rozpaczą ojca łączyła się tragiczna świadomość twórcy, że
pisze mniej, niż chciałby. […]
Trudno o tych wierszach pisać piórem krytyka, trudno je analizować.
Są to strofy rozpaczy, krzyk serca, które niejeden już raz zamierało
z bólu. […] Niewielu jest liryków, którzy by w podobnym stopniu co
Broniewski uczynili swe wiersze zarówno wiernym i bezpośrednim
wyrazem wielkich przeżyć zbiorowych, jak niczego
nieprzemilczającym pamiętnikiem własnego życia.
Feliksa Lichodziejewska, Życie i twórczość Władysława Broniewskiego, [w:] , Władysław Broniewski, Warszawa 1966, s. 93.

Po przeczytaniu przywołanych tekstów Mariusza Urbanka i Feliksy Lichodziejewskiej
wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 5.1
W pierwszym tekście Broniewski. Miłość, wódka, polityka Urbanek napisał, że po śmierci córki
poeta przelewał wszystkie swoje emocje na papier. Jednak utwory, które zostały ostatecznie
opublikowane, różniły się od maszynopisów. Jak sądzisz, z czego to wynikało? Wyjaśnij.
Ćwiczenie 5.2
Zacytuj – odnosząc się do drugiego fragmentu autorstwa Urbanka – w jaki sposób poeta
zwracał się do swojego dziecka.
Ćwiczenie 5.3
Wyjaśnij – na podstawie tekstu Lichodziejewskiej – na czym polegał kryzys twórczy
Broniewskiego.

Ćwiczenie 5.4
Rozważ i oceń, który z fragmentów przywołanych tekstów zawiera w sobie większy ładunek
emocjonalny i ukazuje – twoim zdaniem – bardziej przejmująco cierpienie Broniewskiego po
śmierci ukochanej córki.

Śmierć jako temat tabu
Znany francuski historyk, Philippe Ariès, autor Rozważań o historii śmierci, pisał
o kulturowym nakazie milczenia na temat śmierci. Zdaniem badacza, do przełamania tabu
doszło okrężną drogą – za pośrednictwem naukowców.
Ćwiczenie 6.1
Jak sądzisz, dlaczego współcześnie śmierć jest tematem tabu? Uzasadnij, odnosząc się do
obserwacji życia społeczno-kulturalnego i własnych przemyśleń.
Ćwiczenie 6.2
Czy możliwe jest oswojenie się ze śmiercią? Czy są jakieś sposoby, które to ułatwiają?
Przedstaw swoje stanowisko i je uzasadnij.

Zadaniowo
Ćwiczenie 7
Napisz rozprawkę na temat: „Czy możliwe jest pogodzenie się ze śmiercią bliskiej osoby?”.
Rozważ temat, odwołując się do przywołanych wierszy Broniewskiego i dwóch innych
tekstów kultury.

Ćwiczenie 8
Przygotuj się do dyskusji, której punktem wyjścia będzie stwierdzenie: „Jeśli nasze życie
wydaje się nam wartością, możemy oczywiście pragnąć oddalenia śmierci, przełożenia jej na
kiedy indziej. […] Jednak pragnienie nieśmiertelności jest wewnętrznie sprzeczne: «to, co nie
umiera, nie żyje»” (Mateusz Kwaterko, Śmierć i Filozof, [w:] Vladimir Jankélévitch, To, co
nieuchronne, Warszawa 2005, s. 13–14).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Jak grzecznie zwracać się do innych

ILUSTRACJA: Rozmowa_intro
www.pixabay.com, graﬁka komputerowa, domena publiczna

Styl ubierania się, zachowanie się przy stole czy sposób bycia w różnych sytuacjach
komunikacyjnych są przejawem znajomości zasad grzeczności lub savoir‐vivre’u.
Grzeczność wyraża się również za pomocą języka, często zupełnie nieświadomie, np.
w takich zwrotach, jak: „dzień dobry”, „do widzenia”, „cześć”. Słowem grzecznościowym jest
– pochodzące z języka młodzieżowego – „narka”, ponieważ wymaga odpowiedzi ze strony
koleżanek lub kolegów, z którymi dana osoba się żegna.
Można używać różnych zwrotów, lecz trzeba pamiętać o tym, że wszystko zależy od
kontekstu, okoliczności, w których wypowiada się określone słowa. Nie wszystkie z nich są
dozwolone w każdej sytuacji. Do zwrotów wypowiadanych w gronie osób bliskich nadawcy
(np. przyjaciół, znajomych, koleżanek, kolegów) zaliczają się: „narka”, „cześć”, „czołem”, „hej”.
Należy pamiętać, aby w towarzystwie nieznajomych, ludzi starszych lub w oﬁcjalnych
sytuacjach używać tradycyjnych, neutralnych zwrotów, nie zapominając o etykiecie
językowej.
Już wiesz
Wyjaśnij, odwołując się do różnych słowników języka polskiego, jaka jest różnica między –
zamieszczonymi poniżej – zwrotami z czasownikiem „witam” a współczesnymi formami
powitań stosowanych w korespondencji elektronicznej (e‐mailach). W odpowiedzi
uwzględnij także, czy użycie formy „witam” jest poprawne.

Zapamiętaj!
Kto i w jakich okolicznościach używa zwrotu „witam”
„Szanowni Goście, witamy serdecznie”
„Szanowni Nasi Goście, serdecznie witamy”
„Witam Szanownych Gości”
„Witamy Szanownych Gości”
„Witamy Państwa bardzo serdecznie”
„Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwa przywitać bardzo serdecznie”
„Szanowne Panie i Szanowni Panowie, z prawdziwą przyjemnością witamy”
„Szanowni zgromadzeni, witamy”

Wzorce zachowania i komunikacji
W każdej kulturze pojawiają się – typowe dla niej – wzorce zachowania i normy
komunikacji. W polskiej tradycji grzeczność językowa wywodzi się z kultury szlacheckiej.
Mówią o tym choćby bardzo oﬁcjalne zwroty i skróty zamieszczane na kopercie, np. „W.Sz.
Pan” (co znaczy „Wielce Szanowny Pan”), będące pozostałością dawnej formy „Wielce
Miłościwy Pan”. W etykiecie językowej są utrwalone także życzenia skierowane do kogoś,
np. „dzień dobry” (to nie tylko określenie pogodnego dnia, ale również życzenie „niech ten
dzień będzie dobry dla ciebie”, „niech ci się darzy”, czyli „niech się spełnia każde twoje
życzenie”). Podobną rolę odgrywa – znana już w dawnej polszczyźnie – formułka „bądź
zdrów”.
Trzeba pamiętać, że w kulturze polskiej etykieta językowa przechowuje kilka ważnych
zasad:
Do odbiorcy należy zwracać się z szacunkiem, okazywać zainteresowanie jego
sprawami, a przede wszystkim – zawsze odpowiadać na pozdrowienie. Z tego też
powodu formy grzecznościowe układają się w pewien schemat komunikacyjny: „dzień
dobry – dzień dobry”, „życzę szczęśliwej podróży – dziękuję”.
W hierarchii zawsze wyżej stawia się odbiorcę; w sytuacjach oﬁcjalnych trzeba dbać
o to, by szczególnie uhonorować takie aspekty, jak: wiek, pełnione funkcje społeczne,
posiadane tytuły naukowe lub godnościowe.
W codziennej komunikacji warto również dbać o szatę graﬁczną listów i kompozycję
tekstów elektronicznych, ponieważ ich forma jest pozajęzykowym wyrazem szacunku
dla odbiorcy komunikatu.

Ludzie powinni dostosowywać zasady savoir‐vivre’u do sytuacji, okoliczności (np.
porozumiewanie się na co dzień wymaga innych form niż komunikacja podniosła,
uroczysta), a także do roli społecznej, wieku i stopnia zaznajomienia (zażyłości) z osobami,
z którymi się komunikują. Są formy neutralne (np. „dzień dobry”, „do widzenia”), podniosłe
(np. („witam” rozpoczynające ważną uroczystość, używane przez jej gospodarza), ale też
potoczne, które należy stosować, jeśli nie narusza to godności adresata. Wśród przyjaciół
swobodnie można używać zwrotów typu „cześć”, „hejka”, „narka” (jeśli odwzajemniają taką
formę powitań czy pożegnań). Natomiast w sytuacjach oﬁcjalnych lub w gronie osób
starszych czy nieznajomych najlepiej jednak stosować neutralne konstrukcje.
Znajomość zasad grzecznościowych jest szczególnie potrzebna w korespondencji
tradycyjnej i w korespondencji elektronicznej. Powinno się pamiętać o konieczności
używania zwrotów grzecznościowych zarówno w tekstach urzędowych, jak i w tekstach
wypowiadanych podczas uroczystości (np. zaproszenie, gratulacje, podziękowania).

Zwroty adresatywne

ILUSTRACJA: Koperta
www.pixabay.com, graﬁka komputerowa, domena publiczna

Teksty oﬁcjalne zwykle należy rozpoczynać od zwrotów adresatywnych (można je również
nazwać inwokacjami). Poniżej znajdują się przykłady takich zwrotów.

Jak należy rozpoczynać teksty oﬁcjalne?
„...proszę zauważyć...”
„...proszę, aby Pan przesłał...”
„Szanowny Panie,...”

„...proszę, aby się Pan z tym zapoznał...”
„...czy byłby Pan łaskaw... + (bezokolicznik)”
„...czy mógłby Pan... + (bezokolicznik)”
„...proszę zauważyć...”
„...proszę, aby Pani przesłała...”

„Szanowna Pani,...”

„...proszę, aby się Pani z tym zapoznała...”
„...czy byłaby Pani łaskawa... + (bezokolicznik)”
„...czy mogłaby Pani... + (bezokolicznik)”
„...proszę, aby Państwo zauważyli...”
„...proszę, aby Państwo przesłali...”

„Szanowni Państwo,...”

„...proszę, aby się Państwo z tym zapoznali...”
„...czy byliby Państwo łaskawi... + (bezokolicznik)”
„...czy mogliby Państwo... + (bezokolicznik)”

Należy pamiętać, że przy takich formach, jak „Szanowna Pani”, „Szanowny Panie”, zawsze
występuje czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej, a forma „Szanowni Państwo”
wymaga użycia czasownika w trzeciej osobie liczby mnogiej. I dlatego powinno się mówić
np. „Szanowni Państwo wiedzą”, a nie (jak czasem można usłyszeć) „Szanowni Państwo
wiecie”.
Podobne zasady dotyczą również zwrotów używanych względem osób starszych.
Oczywiście w sytuacjach nieformalnych (np. w gronie rodziny) wygląda to różnie. Poniżej
zamieszczono zasady, które są zgodne z polską normą stylistyczną.

Jak należy zwracać się do osób starszych?
„...prosimy, aby Dziadek/Wujek przybył do nas...”
„Kochany Dziadku,...”
„Drogi Wujku,...”

„...zapraszam Dziadka/Wujka na urodziny...”
„...czy mógłby Dziadek/Wujek...”
„...może zechciałby Dziadek/Wujek...”
„...prosimy, aby Babcia/Ciocia przybyła do nas...”

„Kochana Babciu,...”

„...zapraszam Babcię/Ciocię na urodziny...”

„Droga Ciociu,...”

„...czy mogłaby Babcia/Ciocia...”
„...może zechciałaby Babcia/Ciocia...”

Przykłady zwrotów adresatywnych przeznaczonych do użycia w oﬁcjalnej komunikacji.

Jak należy tytułować odbiorców w różnych sytuacjach
społecznych?
„Szanowna Pani”
Ogólne formy grzecznościowe

„Szanowny Panie”
„Szanowni Państwo”
„Szanowna Pani Profesor”

Osoby z tytułami naukowymi

„Szanowny Panie Profesorze”
„Szanowna Pani Doktor”
„Szanowny Panie Doktorze”
a) adwokat
„Szanowna Pani Mecenas”

Osoby z tytułami zawodowymi

„Szanowny Panie Mecenasie”
b) dziennikarz lub pracownik redakcji
„Szanowna Pani Redaktor”
„Szanowny Panie Redaktorze”
a) prezydent i wiceprezydent
„Szanowna Pani Prezydent”
„Szanowny Panie Prezydencie”
b) marszałek i wicemarszałek

Osoby z godnościami urzędowymi

„Szanowna Pani Marszałek”
„Szanowny Panie Marszałku”
c) rektor i prorektor
„Wasza Magniﬁcencjo”
„Jej/Jego Magniﬁcencja raczy
przyjąć…”
a) dyrektor i wicedyrektor
„Szanowna Pani Dyrektor”

Osoby zajmujące stanowiska kierownicze

„Szanowny Panie Dyrektorze”
b) kierownik i zastępca kierownika
„Szanowna Pani Kierownik”
„Szanowny Panie Kierowniku”

a) aspirant i młodszy aspirant
„Szanowna Pani Aspirant”
„Szanowny Panie Aspirancie”
b) inspektor i nadinspektor
Osoby z tytułami służbowymi lub stopniami
wojskowymi (policyjnymi)

„Szanowna Pani Inspektor”
„Szanowny Panie Inspektorze”
c) pułkownik i podpułkownik
„Szanowna Pani Pułkownik” [forma
ta jest rzadko używana]
„Szanowny Panie Pułkowniku”

Formuły adresatywne
Formuły adresatywne są przydatne przede wszystkim w listach tradycyjnych
i elektronicznych.

Jak rozpoczynać korespondencję?
I Zwroty oﬁcjalne
skierowane do osoby
(adresata), której
zawód (rola społeczna)
nie jest znana nadawcy
lub jej nie wskazuje

II Zwroty oﬁcjalne
skierowane do adresata
mającego tytuł naukowy
lub pełniącego określone
funkcje zawodowe (np.
dyrektor, profesor itp.)

III Zwroty nieoﬁcjalne
(prywatne) skierowane do
osób bliskich nadawcy (np.
do rodziców, dziadków,
rodzeństwa, przyjaciół,
znajomych itp.)

„Kochana Mamo!

„Szanowna Pani,...” 1
„...dziękuję za
wiadomość...”
„Szanowny Panie,...”
„przeczytałem Pana
list...”
„Szanowni
Państwo,...”
„...dziękuję za miłe
słowa...”

„Szanowna Pani
Dyrektor,...”

2/Kochany Tato!/
Kochani Rodzice!/

„...dziękuję, że

Kochani!”

zapoznała się Pani

„Dziękuję za miłe
słowa...”
„Droga Ciociu!”

z moim listem...”
„Szanowny Panie
Dyrektorze,...”

„Otrzymałam

„...piszę do Pana
(Dyrektora)
w sprawie...”
„Szanowna Pani

wiadomość, za którą
dziękuję...”

Profesor,...”
„...dziękuję za życzliwe
przyjęcie mojego
referatu...”
„Szanowny Panie

„Droga
Koleżanko!/Drogi
Kolego!”
„Cześć, Aniu!”
„Odpowiadam na twój
e‐mail (mejl)”
„Hej, Jacek!/Hej,

Profesorze,...”

Jacku!/Cześć!”

„...otrzymałem uwagi

„Dziękuję/Dzięki za

Pana Profesora i...”

wieści...”
„Witaj!/Witam!” 3

Jak kończyć korespondencję?
I Zwroty oﬁcjalne skierowane do osoby
(adresata), której zawód (rola społecznej)
nie jest znana nadawcy lub jej nie
wskazuje
II Zwroty oﬁcjalne skierowane do
adresata mającego tytuł naukowy lub
pełniącego określone funkcje zawodowe
(np. dyrektor, profesor itp.)
„...Z wyrazami szacunku 4/
Z poważaniem/Łączę ukłony...” +
(własnoręczny podpis)

III Zwroty nieoﬁcjalne (prywatne)
skierowane do osób bliskich nadawcy
(np. do rodziców, dziadków, rodzeństwa,
przyjaciół, znajomych itp.)

„...Z pozdrowieniami 5/
Pozdrawiam/Pozdrowienia/Z
wyrazami szacunku...” +
(własnoręczny podpis)

Zadaniowo
Ćwiczenie 1
Rozpoznaj właściwy gatunek tekstu okolicznościowego lub codziennego i dopasuj do niego
odpowiednie wzorce formuł grzecznościowych.
Podziękowania

„Szanowna Pani, proszę przyjąć
podziękowania za…”.

Kondolencje

„Pan pozwoli, że złożę wyrazy
współczucia”.

Zaproszenie

– „Czy mógłbyś mi pożyczyć tę
książkę?”.
– „Przykro mi./Nie gniewaj
się./Wybacz, ale nie mogę”.

Rozmowa telefoniczna

„Proszę przyjąć moje gratulacje z okazji
zakończenia studiów…”.

Gratulacje

„Dzień dobry, nazywam się Jacek
Nowak. Jestem uczniem III Gimnazjum
w Poznaniu”.

Odmowa

– „Halo”.
– „Dzień dobry, mówi… Czy mogłabym
rozmawiać z…”.

Przedstawianie się

„Mamy wielki zaszczyt zaprosić
Państwa na uroczystość zakończenia
roku szkolnego”.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Oceń, które z poniższych par replik [replika – tu: odpowiedź rozmówcy na słowa partnera
w dialogu] – używanych w różnych sytuacjach komunikacyjnych – są poprawne lub zgodne
z zasadami grzeczności. Formy poprawne oznacz znakiem +, błędne zaś znakiem –.
Przykład

+

-

– „Do widzenia”.
– „Do widzenia”.





– „Życzę udanej zabawy”.
– „Dziękuję. Wzajemnie”.





– „Dzień dobry, mówi Ela
Mrozińska. Czy mogłabym
rozmawiać z Wojtkiem?”.
– „Dzień dobry. Już
przekazuję słuchawkę”.





– „To cześć!”.
– „Cześć!/Nara!”.





– „Gratuluję zdanego
egzaminu”.
– „Dziękuję”.





– „Czy mogłabyś przeczytać
zadanie domowe?”.
– „Tak. Bardzo proszę”.





– „Do widzenia”.
– „Narka”.





– „Życzę szczęśliwej
podróży”.
– „Dzięks”.





– „Dzień dobry”.
– „Witam”.





– „Czy mógłbyś podejść do
tablicy?”
– (Brak komunikatu
zwrotnego).





– „Gratuluję wygranej
w zawodach”.
– „Nie ma czego”.





– „Życzę miłej wycieczki”.
– „To ja życzę”.





Przykład

+

-

– „Do widzenia Państwu”.
– „Pozdrowienia”.





– „Do widzenia”.
– „Żegnam”.





Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Napisz oﬁcjalny list o dowolnej tematyce, w którym zastosujesz wzorce grzecznościowe
zaproponowane w tej lekcji.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Z nimi i obok nich

Klasa
Albert Anker, Klasa, 1862, olej na płótnie, domena publiczna

Powieść Drzazga jest tekstem niezwykle ważnym, ponieważ porusza problem
faworyzowania dzieci przez rodziców. Bohaterami tego utworu są członkowie pewnej
rodziny: matka‐nauczycielka, ojciec (niezaangażowany w sprawy domu, skupiony na
nowym związku z inną kobietą), dwie córki: Marta Piotrowicz (osoba sumienna, zdolna,
pracowita, wzór córki i uczennicy, ulubienica matki) i Jagna Piotrowicz (przeciwieństwo
Marty, „drzazga”, buntowniczka lekceważąca wszelkie obowiązki).
Tekst Ewy Nowak jest obrazem cierpienia obu młodych bohaterek, które tak naprawdę
łączy tylko wzajemna nienawiść i pogarda względem siebie. Autorka powieści, tworząc
literacki obraz konﬂiktu między siostrami, jednocześnie stawia młodym czytelnikom wiele
pytań dotyczących nie tylko relacji rodzinnych, ale także społecznych.
Powieść Drzazga sprawia, że odbiorcy powieści stają się świadkami specyﬁcznej przemocy
wymierzonej przeciwko uczniom faworyzowanym przez nauczycieli.
A ty? Czyją stronę zajęłabyś/zająłbyś w konﬂikcie jednostka – grupa? Jak odnajdujesz się
w swojej klasie? Jesteś duszą towarzystwa czy raczej klasowym odludkiem?
Już wiesz
Zróbcie zdjęcie wszystkich uczniów waszej klasy. Następnie – indywidualnie bądź
w kilkuosobowych zespołach – wykonajcie polecenia:
1) Wydrukujcie zdjęcie i naklejcie je na środku kartki A3.

2) Przyjrzyjcie się dokładnie portretom koleżanek i kolegów, a następnie, wykorzystując
do tego celu strzałki, opiszcie koleżankę/kolegę z klasy chociaż jednym „dobrym”
słowem. Starajcie się nie powtarzać tych samych cech.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się
w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat.
Contentplus.pl sp. z o.o., Dr Anna Mitręga o znaczeniu środowiska życia dla kształtowania tożsamości, licencja: CC BY-NC-SA 4.0

Dr Anna Mitręga o znaczeniu środowiska życia dla kształtowania tożsamości Obejrzyj
nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się
w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat. Źródło: Dr Anna Mitręga
o znaczeniu środowiska życia dla kształtowania tożsamości, Contentplus.pl sp. z o.o..

Ewa Nowak
Ewa Nowak
ur. 1966
polska pisarka, terapeutka, publicystka. Wychowała się
na warszawskim Powiślu. Pochodzi z rodziny
nauczycielskiej. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki

Specjalnej w Warszawie. Mieszka na warszawskiej
Białołęce. Współpracuje z pismami „Cogito”, „Victor
Gimnazjalista”, „Victor Junior”, „Trzynastka”, „Sens”. Jej
książki szybko traﬁają na listy bestsellerów. Co ciekawe,
teksty autorstwa Ewy Nowak z równym
zainteresowaniem czyta tak młodzież, jak i dorośli.
Autorka podejmuje bowiem tematy trudne, nieobecne
do tej pory w literaturze, a równocześnie bardzo bliskie
odbiorcy. Ewa Nowak pisze o przemocy – psychicznej
i ﬁzycznej – wśród nastolatków, faworyzowaniu dzieci
w rodzinie, rozwiedzionych rodzicach walczących
o dziecko, szykanowaniu szkolnych kolegów. Posiada
wyjątkową umiejętność opisu rzeczywistości, stanów
emocjonalnych i racjonalizowania świata z perspektywy
nastolatków. Otrzymała wiele nagród i wyróżnień.
Utwory pisarki szybko zyskały sympatię
i zainteresowanie czytelników. Do najbardziej znanych
należą: Wszystko, tylko nie mięta (2002), Diupa (2002),

Ewa Nowak
Gwidosz, fotograﬁa barwna, domena publiczna

Chłopak Beaty (2004), Lawenda w chodakach (2004), Michał Jakiśtam (2006), Koleżaneczki
(2006), Rezerwat niebieskich ptaków (2008), Niewzruszenie (2010), Drzazga (2012),
Bransoletka (2013).
Ciekawostka
W powieściach Ewy Nowak masowo pojawiają się: koty, psy, węże, warany, papugi, drób
ozdobny, ryby, myszy, szczury, modliszki, pająki, szynszyle, konie, a nawet świnia
wietnamska zwisłobrzucha. Każde z tych zwierząt ma swoją osobną historię.

Drzazga

“

Ewa Nowak

Drzazga
Rozdział I
[…] Marta nie przepadała za szkołą. Lubiła i umiała się uczyć. Była
w drugiej lub trzeciej klasie podstawówki, kiedy mama pokazała jej, jak
robić ﬁszki, jak się uczyć na pamięć, jak dobrze i trwale

zapamiętywać, więc nauka szła jej zawsze jak z płatka. Lubiła czytać,
nie szukała znajomości na siłę, nie interesowała się chłopcami.
Owszem, jeśli o to chodzi, miała marzenia, ale nikt w klasie o nich nie
wiedział. Jakoś tak dziwnie rozmijała się we wszystkim ze swoimi
koleżankami i kolegami i z nikim specjalnie się nie przyjaźniła.
W ławce siadała, z kim popadło. W zeszłym roku wiosną podczas
konkursu „Wyschnięte Strumienie” przez chwilę czuła się zgrana
z klasą i, gdy Radzio wygrał, brawurowo wykonując Samosierrę,
razem ze wszystkimi solidarnie skandowała i wiwatowała. Tak było
jednak przez chwilę. Na co dzień, na przerwach, czytała albo coś
powtarzała, albo jadła i starała się nie myśleć o tym, że po dwóch
latach nadal nie ma tu z kim pogadać.
Nie miała też szczęścia do koleżanek. Próbowała kilka razy, ale zawsze
okazywało się, że dziewczyna jest nudna, głupia albo złośliwa, albo
chodzi jej tylko o to, żeby Marta dawała jej ściągać, a najczęściej,
niestety, o wszystko naraz. Gdyby miała w klasie bliską koleżankę,
wiedziałaby, że wszyscy od rana namawiają się, żeby solidarnie
postawić się Polonie, ich polonistce, i wyraźnie jej zapowiedzieć, że
charakterystykę oddadzą dopiero za tydzień, bo przecież przez jeden
dzień nikt normalny nie napisze takiej pracy. […]
Jedyną osobą, z którą Marta chętnie by się… no, może nie
zaprzyjaźniła, ale przynajmniej zakolegowała, była Karolina
Wierzbicka. Lubiła tę dziewczynę – jej tupet, odwagę, pewność
siebie, i jej dziwaczne włosy. Karolina nie uczyła się za dobrze, ale też
nie była najgorsza. Rozgłaszała po szkole, że chce zostać pisarką,
i obsesyjnie notowała wszystko, co wydawało jej się ciekawe,
w ładnych i chyba drogich notesach. Niektórym to nie przeszkadzało,
ale niektórych skrajnie irytowało. W pierwszej klasie na polskim
Wiktoria siłą wyrwała Karolinie notes i wyrzuciła go przez okno po
tym, jak ta zapisała sobie błędy językowe, które Wiktorii wytknęła
Polona. Nauczycielka wpisała im uwagi, ale potem sporo czasu
poświęciła Karolinie i zagadnieniu przygotowania do zawodu pisarza.
Pochwaliła Karolinę za robienie notatek, ale skrytykowała, że nie

czyta tego, co trzeba. Co się stało z wyrzuconym notesem, tego
Marta nie wiedziała, ale od tamtego dnia dziesiątki razy widziała, jak
Karolina kogoś z wrzaskiem goni albo ktoś wyrywa kartki z jej notesu,
nie chcąc w przyszłości być dla niej śmieszną lub kompromitującą
inspiracją. Notesy Karoliny zmieniały się, ale zawsze były małe
i eleganckie, i zawsze wzbudzały sporo emocji. Jednak to nie w tym
Karolina imponowała Marcie, ale przede wszystkim tym, że w ogóle
nie bała się nauczycieli. Może dlatego, że jej rodzice byli
nauczycielami i wiedziała, że to zwyczajni ludzie, a nie demony.
Z niektórymi nauczycielami wręcz kłóciła się jak z kolegami i zawsze
była twardym negocjatorem.
– …nie możemy powiedzieć jej, że nie mamy.
– Gdyby wszyscy solidarnie…
– Ludzie, ja…
– …znów jej podpadniemy…
Marta stała razem ze swoją klasą, a w zasadzie obok swojej klasy, bo,
mimo że była między nimi, nie była z nimi. Każdy, kto nie czuje się
dobrze w szkole, wie, o co chodzi. Nie włączała się do rozmów, ale
oczywiście łowiła ich strzępki. To, że się z nikim nie przyjaźniła, nie
znaczyło, że nie jest ciekawa ludzi z klasy i nie chce wiedzieć, o czym
rozmawiają. Nawet do głowy jej nie przyszło, że napisanie
charakterystyki może w nich wzbudzić aż takie emocje. To było
przecież banalne.
Gdy tylko Polona skończyła sprawdzać listę, Karolina wstała
i poinformowała polonistkę, że klasa żąda – nie prosi, ale właśnie żąda
– by dała im więcej czasu, bo nikt charakterystyki na dziś nie napisał.
W tym momencie Marta dowiedziała się, co było przyczyną tych
tajemniczych narad na przerwie.
– Nikt nie ma? – Polona rozczarowanym spojrzeniem powiodła po
klasie.
Na Marcie zatrzymała wzrok dłużej.
Marta poczuła zdenerwowanie. Zaschło jej w gardle, a serce zaczęło
bić znacznie szybciej. Skupiła się na oddechu, żeby opanować emocje,

ale bez skutku. Jako jedyna w klasie miała na semestr szóstkę i chciała
ją mieć nadal. Już pogodziła się z tym, że będzie musiała napisać tekst
dyktanda, a teraz nowy problem. Akcja protestacyjna klasy była jej
wyjątkowo nie na rękę.
Wydawało się, że polonistka niespecjalnie się tym przejęła, ale Marta
dobrze ją znała. Była wyczulona na jej humory i rozpoznawała je
bezbłędnie.
– Proszę podnieść rękę do góry: kto ma na dziś pracę? Co ty tam
znowu zapisujesz, Wierzbicka? – zwróciła się do Karoliny.
– Nooo… booo pani powiedziała „podnieść do góry”, a czy można coś
podnieść do dołu? Czyli to… przepraszam, jak się nazywa taki błąd
językowy?
Klasa zamarła.
– Pleonazm. Zapisz sobie. Inne przykłady: wracać z powrotem, cofać
się do tyłu. Zanotowałaś? Wracamy do tematu. – Polona znowu
powiodła surowym spojrzeniem po klasie.
– Nikt nie napisał? W takim razie ten, kto nie ma pracy, otrzyma
ocenę…
– Ale proszę pani… – zaczęła Karolina, ale Polona uciszyła ją
stanowczym gestem.
– Termin oddania pracy przekładałam wam dwa razy. Uważam, że
jesteście niepoważni i nie będę z wami pertraktować. Mateusz
Abramowicz, nie masz? Jedynka. Karolina Borczyńska? Jedynka.
Marta siedziała jak na rozżarzonych węglach. Była przygotowana,
wypracowanie miała napisane, a teraz przez tych leni z klasy
wszystko się skomplikowało. Jeśli powie, że nie ma pracy, może się
pożegnać z szóstką na koniec roku, poza tym mama… raczej jej się to
nie spodoba. Na pewno zaraz po szkole zapyta, jak tam praca, i co jej
Marta powie? Że poszła na dno razem ze zgrają tych nieuków? Że
dostała jedynkę za coś, co miała zrobione? Oceny nie da się ukryć, bo
w szkole był dziennik elektroniczny. Narobi sobie kłopotów przez
głupie pomysły klasy. Z drugiej strony nie może okazać się
łamistrajkiem. Co prawda nikt nawet z nią o tym nie rozmawiał, ale

jednak to jej klasa… Napracowała się jak idiotka i teraz za połowę
nieprzespanej nocy ma dostać jedynkę?
– Marta Piotrowicz… – polonistka wbiła w nią surowe,
prześwietlające spojrzenie.
Marta całym ciężarem ciała oparła się na rękach i wolno wstała.
– Masz pracę?
Marta o mało się nie przewróciła. Kiedy miała siedem lat, po raz
pierwszy obejrzała ﬁlm Disneya Arielka – Mała Syrenka. Zrobiła na
niej wstrząsające wrażenie, a zwłaszcza scena, w której wiedźma
morska Urszula wyjmuje syrence głos z gardła. Teraz Marta
doświadczyła dokładnie tego samego. Nie chciała nic powiedzieć, ale
nie chciała też milczeć. Głos wydobył się z niej sam, bez jej udziału.
– Mam.
W pierwszej chwili lekko się obejrzała, kto to powiedział. Kątem oka
zobaczyła tylko, że Karolina rzuciła się, żeby coś zapisać w swoim
notesie…
Polonistka wyciągnęła dłoń i wzięła od Marty zeszyt. Przebiegła tekst
wzrokiem.
– Widzę, że masz coś ciekawego do powiedzenia.
Marta usiadła. Nie widziała nikogo i nie patrzyła na nikogo. Nie
musiała. Czuła, że patrzą na nią wszyscy. Parzyły ją te spojrzenia.
”Co ja najlepszego zrobiłam? Oni mnie zaszczują. Ale co by
powiedziała mama? I co teraz będzie?”.
Na przerwie jak zwykle ze wszystkich głośników coś wyło. Może była
to muzyka, ale tak skutecznie mieszała się z gwarem rozmów, że
trudno było zidentyﬁkować, co to za dźwięk. Takie warunki nie
sprzyjały rozmowie, ale krzycząc do siebie z całej siły, jednak się
porozumiewali. W tym koszmarnym hałasie Marta czuła się jak
w bańce. Nie wiedziała, kiedy i w jaki sposób zdołali to ustalić, ale na
pewno się zmówili, że ona dla nich nie istnieje. Tuż koło niej
przechodzili ludzie z klasy, ale nikt się do niej nie odezwał ani jednym
słowem. Nikt nie zapytał, dlaczego tak się zachowała. Nikogo to nie
obchodziło. Skazali ją bez procesu. Dla łamistrajków nie ma litości. […]

Marta nie mogła zasnąć. Ludzie z jej klasy na pewno siedzieli
wieczorem na Our Society i tylko o niej rozmawiali. Hating był
przecież taki emocjonujący. Na pewno nie przepuścili okazji, żeby się
na kimś powyżywać. Tak naprawdę nigdy do końca nie wiesz, co
w tobie denerwuje innych ludzi. Dopiero gdy czytasz, nie możesz
uwierzyć, że aż tak cię wszyscy nienawidzą, wyśmiewają się z ciebie
i pogardzają tobą. Oczywiście, gdy sam wypisujesz takie rzeczy,
wszystko wygląda całkiem inaczej. […]
Mocno przytuliła się do matki, a potem wsunęła jej rękę pod ramię
i poszły w kierunku domu. Mama była bardzo mądra. Zawsze
wiedziała, kiedy Marta ma kłopoty, i teraz też od razu poprosiła, żeby
Marta powiedziała, co się stało. […]
Starała się mówić spokojnie, bez emocji. Słabo jej to wychodziło
i z trudem dobrnęła do końca.
– …oni mnie teraz zaszczują… Mamuś, ja tam nie chcę już iść.
– Bardzo dobrze zrobiłaś. To była próba ogniowa twojego systemu
wartości. Tak sobie żyjemy wszyscy dzień po dniu, dużo mówimy
o wartościach, o priorytetach, ale człowiek ma w życiu tylko kilka
okazji, żeby się tak konkretnie sprawdzić. Trudno dziś o sytuacje
ostateczne, weryﬁkujące nasze człowieczeństwo. A tobie traﬁła się
taka okazja! Bohaterstwo to nie narażanie życia, ale siła, żeby
zawalczyć o swoje wartości. Wyszłaś z tej próby zwycięsko.
Przyjemnie było słuchać takich słów. Wtuliła głowę w ramię mamy
i przez chwilę płakała z wielkiej ulgi. Mama zawsze umiała powiedzieć
to, co należało. Marcie bardzo było potrzebne upewnienie się, że to
miało głęboki sens.
– Nigdy nie wolno dawać sobie narzucać pomysłów innych ludzi. Oni
nie będą się o ciebie troszczyć. Ich nie obchodzi, czy zdasz na studia,
czy będziesz dobrze zarabiać. Oni nie widzą niczego poza „tu i teraz”.
Literatura uczy, że w życiu każdego człowieka jest moment
przełomowy, zakręt. Idziesz jutro do szkoły z wysoko podniesioną
głową. Za kilkanaście lat będziesz dumna z tego, co wczoraj zrobiłaś.
”Za kilkanaście lat może i tak, a jutro? Co będzie jutro?!”.

Mama […] zwróciła się w kierunku wystawy sklepowej.
– Zobacz, jaki piękny płaszcz.
Rzeczywiście płaszcz był ponadprzeciętny. W szarościach,
z szalowym kołnierzem, eleganckim paskiem, kieszeniami wszytymi
przez krawca artystę.
– Wchodzimy – zdecydowała mama.
Płaszcz z wystawy był ostatni, akurat w rozmiarze Marty i akurat tyle
mama miała jeszcze na karcie.
[…] Na grupę nic tak dobrze nie działa jak wspólny wróg. Nagle
w klasie poznikały wszelkie animozje, zaszłości i resentymenty.
Wszyscy byli radośni, wymieniali się kanapkami, opowiadali dowcipy
i co chwila ktoś podrzucał Karolinie coś absolutnie rewelacyjnego do
notesu.
Marta miała świadomość, że to przedstawienie jest dla niej, że trwa
teatr jednego widza. Ludzie z klasy chcieli pokazać, jak świetnie im
bez niej.
Kiedy w końcu po lekcjach zeszła do szatni, poczuła ulgę, że wreszcie
stąd wyjdzie, zostawi za sobą nienawistne spojrzenia.
Jej płaszcz miał w kilku miejscach pocięty rękaw. Marta
z niedowierzaniem go dotknęła, a potem bezradnie rozejrzała się
dokoła.
Nikt nie zwracał na nią uwagi. Wszyscy wesoło rozmawiali.
– Kto to zrobił? – Chciała krzyknąć, ale z gardła wydobył się słabiutki
piskliwy szept.
Nikt na nią nie patrzył, nikt niczym się nie przejął i niczego nie
zauważył. […]
Marta kucnęła przy swoim wieszaku i zaczęła płakać. Bynajmniej nie
z powodu płaszcza, ale z powodu nienawiści, jaką poczuła wokół
siebie. Odechciało jej się żyć.
– Martuś… – Ktoś nagle dotknął jej ramienia. – Słuchaj, my…
Marta podniosła wzrok i zobaczyła Karolinę.
– Co ci jest? – Karolina objęła Martę ramieniem.
Po chwili obok nich zjawiła się Monika, a zaraz potem Magda

i Mateusz.
– Marta, myśmy nie chcieli, żeby to tak wyszło. Myśmy chcieli tylko…
– Ona zaraz zemdleje. Siadaj.
– Ale syf! – powiedział Mateusz.
Dopiero wtedy wszystkie głowy zwróciły się w stronę wieszaka.
Marta zaniosła się od płaczu, ale głowę miała wtuloną w ramiona
Karoliny, a na plecach co rusz czuła przyjazne głaśnięcia. Ktoś wcisnął
jej chusteczkę, ktoś pobiegł kupić wodę w automacie. Niby nic się nie
zmieniło, bo przecież płaszcz nadal pozostawał zniszczony, ale
wszystko było inaczej. Marta nie była już sama i uznała, że płaszcz to
niska cena za to, czego właśnie doświadcza.
To nieprawdopodobne, ale pierwszy raz w życiu przytulał ją obcy
człowiek. W tym momencie nie miało dla Marty znaczenia, że być
może właśnie ci sami ludzie pocięli jej płaszcz. Liczyła się tylko ta
chwila.
Ewa Nowak, Drzazga, Warszawa 2012, s. 76–302.

Po przeczytaniu przywołanego fragmentu powieści Drzazga wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 1.1
Zredaguj krótką wypowiedź pisemną, w której streścisz historię opisaną w tym fragmencie
powieści Ewy Nowak.
Ćwiczenie 1.2
Na podstawie przywołanego fragmentu Drzazgi dokończ zdania:
A. Marta, chociaż była dobrą uczennicą, nie przepadała za szkołą, ponieważ…
B. Podczas przerw Marta…
C. Klasa Marty to…
Ćwiczenie 1.3

Ćwiczenie 1.4
Fragment utworu Ewy Nowak można zinterpretować jako historię przemiany Marty
Piotrowicz, a także jako obraz skrajnych emocji doświadczanych przez główną bohaterkę (np.
od niechęci do sympa i). Uzupełnij końcowe fazy metamorfozy Marty. W tym celu wybierz
z rozrzuconych słów odpowiednie określenia dotyczące przemiany bohaterki.
od znajomości do

,

od niezrozumienia do

,

od odrzucenia do

,

od zakłamania do

,

od samotności do

,

od alienacji do
akceptacji

integracji

włączenia

przyjaźni

prawdy

empa i

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.5
Wybierz jedną z utworzonych przez ciebie par pojęć, a następnie wyjaśnij, jak rozumiesz
i oceniasz tę zmianę w kontekście historii przemiany Marty Piotrowicz.
Ćwiczenie 1.6
Dopisz do listy określającej metamorfozę głównej bohaterki powieści Drzazga co najmniej
dwie inne propozycje.
Ćwiczenie 1.7

Ćwiczenie 1.8
Twardy negocjator...


dąży do kompromisu.



dąży do zwycięstwa.



broni swojego stanowiska.



forsuje własne racje.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.9
Polonistka potraktowała Karolinę...


niegrzecznie.



po partnersku.



sprawiedliwie.



pogardliwie.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.10
Marta mogłaby zaprzyjaźnić się z Karoliną, ponieważ Karolina...


była pewna siebie.



nie oddała pracy polonistce.



miała tupet i odwagę.



była prymuską.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.11
Imponować to inaczej...


fascynować.



zachwycać.



ignorować.



inwestować.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.12
Karolina imponowała Marcie...


umiejętnością negocjacji z nauczycielami.



zdolnościami pisarskimi.



kolorem włosów.



wynikami w nauce.
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Ćwiczenie 1.13
Polonistka dała uczniom na napisanie pracy...


jedną lekcję.



dobę.



tydzień.



trzy dni.
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Ćwiczenie 1.14
Uczniowie mieli napisać...


rozprawkę.



charakterystykę postaci.



opowiadanie.



dialog.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.15
„Podnieść do góry” to pleonazm. Wskaż, które ze stwierdzeń powiela ten sam błąd.


cofać się do tyłu



dalej kontynuować



iść naprzód



fakt autentyczny

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.16
Martę gryzło...


poczucie winy.



gołębie serce.



potępienie.



sumienie.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.17
Marta obawiała się zaszczucia ze strony klasy. Które z poniższych cech łączą się z tym
zjawiskiem?


nękanie



wrażliwość



akceptacja



destrukcja

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.18
Zastanów się i powiedz, co zrobiłabyś/zrobiłbyś na miejscu Marty, gdyby spotkała cię taka
reakcja ze strony klasy. Przedstaw swoje stanowisko.
Ćwiczenie 1.19
Zastanów się i powiedz, czy Marta dokonała właściwego wyboru. Uzasadnij swoje zdanie.
Ćwiczenie 1.20
Jak sądzisz, czy postawa Marty wobec kolegów i koleżanek z klasy niosła z sobą jakieś ryzyko?
A może bohaterka na coś liczyła? Wyjaśnij.
Ćwiczenie 1.21
Wyjaśnij, co Marta musiała poświęcić, aby zyskać sympa ę grupy.
Ćwiczenie 1.22
Mama Marty zajęła bardzo wyraźne stanowisko w sprawie decyzji córki. Przytocz argumenty
matki. Wypunktuj je.

Ćwiczenie 1.23
Przeprowadź polemikę z mamą Marty. Postaraj się znaleźć argumenty obalające jej
twierdzenia.
Ćwiczenie 1.24
W ostatnim akapicie przywołanego tekstu powieści pojawia się stwierdzenie: „Niby nic się nie
zmieniło, bo przecież płaszcz nadal pozostawał zniszczony, ale wszystko było inaczej”.
Zinterpretuj sens tej wypowiedzi. W tym celu zredaguj krótką wypowiedź pisemną.
Ćwiczenie 1.25
Zastanów się i powiedz, na ile ważna jest dla ciebie akceptacja grupy. W tym celu dokończ
poniższe zdania. Następnie napisz dwa inne zdania, które będą stanowić uzupełnienie twojego
wyjaśnienia.
A. Aby zyskać przychylność klasy, jestem w stanie...
B. Nigdy nie zgodzę się na...
C. ...
D. ...
Ćwiczenie 1.26
Porozmawiaj z kolegą/koleżanką z klasy na temat posiadanych przez was umiejętności.
Zastanów się – odnosząc się do tego, co usłyszałaś/usłyszałeś – które z nich są dla ciebie
banalne, a które sprawiają trudność. W ramach podsumowania waszej dyskusji zredaguj
zdanie, w którym przedstawisz, co jest dla was łatwe, a co problematyczne, np. „Arek nie
poradziłby sobie z jazdą na jednej łyżwie, a dla mnie jest to banalne! Jestem sprawny
i wysportowany”.

Zadaniowo

Ćwiczenie 2
W jednym z przywołanych fragmentów powieści Drzazga pojawia się ważne zdanie: „Marta
stała razem ze swoją klasą, a w zasadzie obok swojej klasy, bo, mimo że była między nimi, nie
była z nimi”. Zinterpretuj jego sens, uwzględniając uczucia bohaterki, jej rozterki
i konsekwencje podjętych decyzji.
Ćwiczenie 3
Stwórz własny wpis na blogu (składający się z siedmiu wypowiedzeń), który zakończysz
stwierdzeniem: „Zupełnie ich nie rozumiem… Stałam/stałem z nimi, a w zasadzie obok nich, bo
mimo że byłam/byłem między nimi, nie byłam/byłem z nimi…”.
Ćwiczenie 4
Wykonaj drzewo decyzyjne odpowiadające na pytanie: „Czy Marta powinna przyznać się do
napisania pracy?”.
Ćwiczenie 5
Przypomnij sobie taki moment w swoim życiu szkolnym lub klasowym, który można byłoby
podsumować słowami: „Liczyła się tylko ta chwila!”. Zdaj z niego relację w dowolnej formie
pisemnej lub wizualnej (np. zdjęcie z opisami, rysunek, komiks, kolaż).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wspólny język łączy ludzi

ILUSTRACJA: Wspólny język_intro
www.pixabay.com, fotograﬁa barwna, domena publiczna

Język, którym ludzie posługują się na co dzień, pełni wiele funkcji. Dzięki niemu można
tworzyć nieskończoną liczbę tekstów, wyodrębniać, nazywać i opisywać rzeczywistość,
porozumiewać się, przekazywać swoją wiedzę, dzielić się własnymi doświadczeniami
i emocjami. Język może wreszcie jednoczyć członków danej wspólnoty zawodowej, grupy
środowiskowej lub rówieśniczej.
Już wiesz
1) Jesteś uczniem, a więc członkiem społeczności uczniowskiej. Przygotuj listę innych
grup środowiskowych, z którymi się stykasz lub do których należysz.
2) Znajdź w internecie strony zawierające słownictwo typowe dla różnych środowisk.
Mogą to być słowniki wyrazów używanych przez przedstawicieli rozmaitych grup
zawodowych (np. lekarzy, maklerów giełdowych), ale też przez graczy komputerowych,
sportowców, fanów określonego gatunku muzycznego (np. rapu, hip‐hopu) itp. Na tej
podstawie stwórz listę najbardziej oryginalnych słów (określeń) czy najciekawszych
deﬁnicji.

Ś

Środowiskowe odmiany języka
Poszczególne grupy środowiskowe wykształciły swoje własne sposoby komunikacji. Można
je nazwać środowiskowymi odmianami języka lub językiem grupowym. Środowiskowe
odmiany języka różnią się między sobą przede wszystkim słownictwem. Przykładami takich
środowiskowych wariantów języka mogą być: język uczniów, studentów, sportowców,
żołnierzy, lekarzy lub informatyków. Do odmian środowiskowych zaliczamy ponadto slangi
i żargony, czyli języki grup nieformalnych, subkultur (np. hip‐hopu).

ILUSTRACJA: Język lekarzy-schemat
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Na podstawie: link
Wiele wyrazów funkcjonujących w językach grupowych ma odpowiedniki w polszczyźnie
ogólnej. Niektóre z nich mają jednak silniejsze zabarwienie emocjonalne. Wystarczy
porównać pary następujących słów: „rodzice” – „staruszkowie” czy „dyrektorka” – „dyrka”.
Do tej pory powstało wiele słowników gromadzących wyrazy charakterystyczne dla
konkretnej środowiskowej odmiany języka. Ostatnio szczególnie popularne są tego typu
słowniki publikowane w internecie (por. np. link).
Bardzo ważne miejsce we współczesnej polszczyźnie zajmują socjolekty, czyli odmiany
języka funkcjonujące w określonej grupie społecznej. Nikt nie wie, jaka liczba socjolektów
występuje obecnie w Polsce. Dzieje się tak dlatego, że właściwie każda grupa, która
wspólnie działa, może mieć własny sposób komunikacji. Niektóre warstwy społeczne
tworzą go niejako mimochodem. Wówczas powstaje socjolekt tylko z tego powodu, że ludzie
ze sobą pracują i o tym rozmawiają. Inne grupy w pełni świadomie tworzą socjolekt. Można

powiedzieć, że robią to z premedytacją, pilnując, aby sposób wzajemnej komunikacji był
zgodny z regułami.
Trzeba pamiętać, że socjolekt nie jest odrębnym językiem (jak np. język migowy czy język
kaszubski). Właściwie to jest on przede wszystkim zbiorem wyrazów, których nie używa się
poza grupą. Na przykład w socjolekcie wizażystek pojawiają się słowa związane z robieniem
makijażu, takie jak rzeczowniki: „kocie oko”, „ﬂuid”, „korektor”, „kreska”, ale też czasowniki
(nazwy czynności): „rozświetlić”, „przypudrować”, „wklepywać”. Do socjolektu kulturystów
należą słowa nazywające różne rodzaje mięśni: „grucha”, „klata”, „tricek”, „kaptury”, „motyle”,
ale też przedostały się tu powszechnie znane słowa, wykorzystane jednak do nazwania
innych czynności: „pakować”, „pchać”, „cisnąć” itp.

Zadaniowo
Hejka wam wszystkim! Dziś temat całkiem, całkiem. Nie ściemniamy – będzie się działo. Na
dzień dobry jednak sorewicz. Łapcie trudny termin: socjolekt. Znacie? Nie znacie? To tak:
socjolekt to specjalna nawijka jakiejś grupy. Własny socjolekt możecie mieć ty i twoje ziomy,
socjolekt mają ekipy od różnych gier na kompa czy typiary, co coś zbierają. Socjolektem
może lecieć czyjś staruszek w robocie – np. na tirze przez CB, w korpo czy w urzędzie.
Tylko po kiego grzyba? Wychodzi na to, że ludziska potrzebują socjolektów z trzech
powodów: dla zgrywu i rozgrywu, aby się dokładniej kumać, aby inni nic nie kumali…
Po przeczytaniu tekstu wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 1.1
Przywołany tekst napisano językiem młodzieżowym. A tak naprawdę autor starał się ten język
wiernie naśladować. Podaj nazwę zabiegu polegającego na celowym naśladownictwie czyjegoś
stylu wypowiedzi.
Ćwiczenie 1.2
Opisz wrażenia, jakie wywołuje w tobie lektura tekstu.

Ćwiczenie 1.3
Wypisz z tekstu wszystkie słowa, które są charakterystyczne dla slangu młodzieżowego.
Następnie zastanów się i napisz, czy znasz jakieś aktualniejsze odpowiedniki tych wyrazów (np.
takie, których używają twoi rówieśnicy).

Na podstawie: Zoﬁa Sawaniewska-Moch, Włodzimierz Moch, Jakim językiem mówi polski hip hop?, [w:] Język
trzeciego tysiąclecia, red. Grzegorz Szpila, Kraków 2000.
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Dla zainteresowanych
Na wypowiedź o charakterze socjolektu składają się różne elementy, zarówno wyrazy
typowe dla określonej grupy społecznej (słownictwo specjalistyczne), jak i słowa
przynależne do języka ogólnopolskiego.
Istnieją trzy typy socjolektów:
1) Slangi – to języki zabawowe i bardzo ekspresywne. Tworzą je środowiska nieformalne,
zwykle ludzie młodzi, kreatywni. Bawią się wtedy językiem i używają go, by się odróżniać
od reszty społeczeństwa. Ich język jest znakiem rozpoznawczym ich grupy. Zawiera on
bardzo wiele wariantów słów nazywających te same zjawiska (np. „spać” to: „kimać”, „ciąć
komara”, „walić w kimono”, „zawinąć się w naleśnik”).
2) Języki zawodowe – tworzą je profesjonaliści. Najczęściej są to ludzie wykonujący jakiś
zawód, który wymaga fachowej komunikacji. Używane przez nich słowa są bardzo
precyzyjne, pozbawione emocji, a nazywane zjawiska nie mają zbyt wielu synonimów.
Osoby spoza ich grupy często mogą nie rozumieć ich wypowiedzi.

3) Języki tajne – tworzą je ludzie, którzy chcą przed innymi ukryć jakieś informacje.
W pewnym sensie język ten działa jak szyfr. Niektóre słowa zupełnie nie przypominają
polskich wyrazów. Dzięki temu treści są dobrze zamaskowane. W taki sposób zwykle
mówią osoby, które robią coś nielegalnego (np. przestępcy, handlarze narkotyków).
Czasem posługują się też nimi – tylko dla zabawy – dzieci.
Ćwiczenie 2
Ustalcie – odwołując się do słownictwa zebranego przed lekcją – do którego z trzech typów
socjolektów należą wskazane przez was wyrazy.
Ćwiczenie 3
Przygotujcie, pracując w grupach, słownik języka uczniowskiego.
Wskazówka
Tworzymy słownik języka uczniowskiego.
A jak ankieta
Aby stworzyć słownik języka uczniowskiego, potrzebna będzie ankieta. Uczniowie
powinni ją przeprowadzić między sobą i między innymi uczniami szkoły. Dzięki niej
młodzi badacze zbiorą wiele słów, z których utworzą prawdziwy słownik. Trzeba
pamiętać, aby polecenia w tej ankiecie nie były skomplikowane. Poniżej, mając na
uwadze, że wymyślenie tematów dotyczących życia szkolnego może być trudne,
zamieszczono kilka przykładowych tematów mogących pojawić się w ankiecie:
a) Jak nazywasz oceny szkolne?
b) Jak nazywasz przedmioty szkolne?
c) Jak nazywasz nauczycieli?
d) Jakie powiedzonka szkolne możesz przywołać?
e) Jakich innych wyrazów związanych za szkołą używasz (np.: „uczyć się”, „nie mieć
zadania” itp.)?
B jak badania
Kiedy ankiety są gotowe (a można je zrobić w kilka minut ręcznie na kartkach),
uczniowie powinni wyruszyć na badania. Mogą to zrobić w czasie przerwy, w czasie
części lekcji lub po lekcjach (jako zadanie domowe).
C jak „co dalej?”

Teraz pora na porządkowanie zebranego materiału. Uczniowie, pracując w większych
grupach, powinni stworzyć siatkę słownika. Najlepiej do tego celu wykorzystać arkusz
kalkulacyjny (np. Excel, LibreOfﬁce). Byłoby idealnie, gdyby grupa pracowała wspólnie
w jednym arkuszu – np. na dysku Google. Siatka słownika to po prostu rodzaj tabelki
z alfabetyczną listą wyrazów. W kolumnach tabelki powinny się pojawić typowo
słownikowe kategorie (ich lista jest otwarta i zależy od nauczyciela, np.: tematyka/część
mowy/nacechowanie emocjonalne/przykład użycia). Wypełniona tabelka stanowi
gotowy „wsad” treści do słownika. Na koniec można go wydać w formie papierowej
(wydrukować) lub zamieścić w wersji elektronicznej na stronie internetowej (takich
szkolnych projektów jest sporo).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Człowiek i jego świat w języku i w gramatyce

Dom Wiedzy
Jaume Plensa, Adrien Sifre (fot.), Dom Wiedzy, rzeźba/fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-NC-ND 2.0

Warto zastanowić się nad tym, do czego ludziom jest potrzebna gramatyka. Nie od dzisiaj
wiadomo, że działa ona podobnie jak wzory matematyczne. Dzięki gramatyce wyrazy łączą
się w zdania, z których potem powstają dłuższe teksty. Gramatyka jest zatem ważnym
elementem w procesie komunikacji językowej.
Gramatyka nie polega jednak tylko na odmianie wyrazów i regułach łączenia zdań. Istnieją
przecież języki – posiadające bogaty zbiór tekstów pisanych – w których nie odmienia się
wyrazów w tak skomplikowany sposób jak w polszczyźnie (np. język angielski).
Co – poza skomplikowanymi wzorami form i końcówek – znajduje się w gramatyce? Można
powiedzieć, że ta dziedzina wiedzy jest zapisem sposobu myślenia jakiejś wspólnoty
ludzkiej (kulturowej) o świecie, jego właściwościach, a nawet formą rejestrowania
informacji o liczbach, przestrzeni i emocjach.
Już wiesz
1) Przygotuj dowolną fotograﬁę (może być fotograﬁa prasowa lub reklamowa, fotograﬁa
historyczna lub współczesna). Przyjrzyj się dokładnie światu, który utrwalił fotograf.
2) Zredaguj – na podstawie przygotowanego zdjęcia – notatkę, w której uwzględnisz
elementy będące treścią ilustracji (np. ludzi, rzeczy, zjawiska, zdarzenia) i/lub te, których

można się domyślać ze zdjęcia (np. zjawisk trudno dostrzegalnych, zjawisk
skomplikowanych, emocji i nastroju, wartości itp.).

Znaczenia konkretne i abstrakcyjne w języku
Na przestrzeni wieków każda wspólnota tworzyła tysiące wyrazów, aby oznaczyć ludzi,
zwierzęta, rośliny, aby nazwać otaczający ją świat. Ludzie potraﬁli też kreować nazwy
rzeczy i zjawisk trudno dostrzegalnych, wymyślając określenia obrazujące różnorodność
człowieczych myśli, postaw i wartości.
Pierwszą ważną opozycją, pojawiającą się w każdej kulturze językowej, jest podział świata na
zjawiska konkretne – materialne (np. przyrodnicze, geograﬁczne, ﬁzyczne) i zjawiska
abstrakcyjne – umysłowe (np. psychiczne, artystyczne, religijne). Wyrazami, które
pozwalają nazywać oba wymiary rzeczywistości otaczającej człowieka i jego samego, są
głównie rzeczowniki.
Rzeczowniki stanowią jedną z najważniejszych części mowy. Zgodnie z zasadami
obowiązującymi w języku polskim (gramatyce) rzeczowniki odmieniają się przez siedem
przypadków (mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz)
i dwie liczby (liczbę pojedynczą i mnogą). Każda forma rzeczownika w odmianie przez
przypadki może się zmieniać, ponieważ po fragmencie wyrazu (zwanego tematem
ﬂeksyjnym) pojawia się końcówka przypadka, czyli końcówka ﬂeksyjna.
Rzeczowniki mają też rodzaj (męski albo żeński, albo nijaki), jednak przez rodzaje się nie
odmieniają.

“

Edward T. Hall

Taniec życia: inny wymiar czasu
Komputery zawładnęły wyobraźnią Świata Zachodniego. Są one
wspaniałymi służącymi umysłu, zwalniają matematyków od
większości rutynowych prac związanych z ich rzemiosłem. Symulują
wszystkie rodzaje procesów i procedur. Łączą sieci informacyjne
i pamięci banków […]; kierują ruchem metra i kolejami, pilotują
kosmiczne wahadłowce, usprawniają ruch w czasie godzin szczytu,
piszą listy, zbierają rachunki i w zasadzie wykonują wiele zadań
przedtem przeznaczonych dla niższego i średniego szczebla

zarządzania. Jest jednak jedna rzecz, której komputery nie potraﬁą
robić dobrze: tłumaczyć!
Edward T. Hall, Taniec życia: inny wymiar czasu, tłum. Radosław Nowakowski, Warszawa 1999, s. 69.

Przeczytaj fragment tekstu Edwarda Twitchella Halla Taniec życia, a następnie wykonaj
polecenia:
Ćwiczenie 1.1
Przyporządkuj rzeczowniki do odpowiedniej grupy.
RZECZOWNIKI KONKRETNE (nazywające rzeczy,
przedmioty, zjawiska konkretne)

procedura
metro

RZECZOWNIKI ABSTRAKCYJNE (nazywające zjawiska
przenośne, symboliczne, uczucia, emocje)

proces

służący

zadanie

zarządzanie

list

matematyk

ruch

wahadłowiec

pamięć

komputer

godzina

rachunek

bank

umysł

rzemiosło

wyobraźnia

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.2
Uzupełnij luki w zdaniach, podając odpowiednie formy przypadka.
Było już południe, a nasz znajomy ciągle czekał na

(przystanek) na

(tramwaj), który się spóźniał. Za kwadrans
(biuro), a do

(spotkanie) w

(praca) trudno dojechać. – Zawołam

(taksówka) – przez chwilę pomyślał. – No tak, ale nie mam przy sobie
(gotówka). Postanowił pójść piechotą. Wyjdzie mu to na zdrowie, a przy
okazji poukłada sobie w

(głowa)

(wynik) wczorajszych

(mecz) ligowych. Ciekawe, czy w
(plotka) o jego
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

(biuro) pojawią się
(spóźnienie).

Rzeczy i czynności
Od wielu rzeczowników powstały nazwy, w których zapisano informacje o tym, że ktoś coś
robi, coś jest miejscem czegoś, ktoś/coś posiada jakieś cechy. Są to nawet nazwy rzeczy,
które służą do jakichś czynności albo powstały dzięki temu, że ktoś coś zrobił. Na
przykład wyraz „uczeń” znaczy, że „jest ktoś, kto się uczy „, a „uczenie” odnosi się do tego,
że ktoś się uczy. Tych skomplikowanych objaśnień – na szczęście – nie trzeba szukać
w słownikach i encyklopediach czy innych źródłach wiedzy. Z pomocą przychodzi właśnie
gramatyka, a dokładniej – budowa wyrazu. O tym, że ktoś czyta, powie się, że jest to
„czytanie”. Inaczej jest to nazwa czynności. Warto zauważyć, że w języku polskim istnieje
wiele podobnie zbudowanych nazw: „składanie”, „pisanie”, „latanie”, „skakanie” itp. Cechą
gramatyczną tych wyrazów jest to, że są rzeczownikami powstałymi od czasowników:
„czytać”, „składać”, „pisać”, „latać”, „skakać”. Poza tym te rzeczowniki odczasownikowe łączy
cząstka -anie, która informuje o znaczeniu i pochodzeniu tych wyrazów.
Ćwiczenie 2
Napisz deﬁnicję każdego z poniższych wyrazów (np. nauczyciel – ktoś, kto naucza).
a) kawiarnia – miejsce, gdzie…
b) wyklejanka – coś, co się…
c) kierowca – ten, który…
d) mędrzec – ktoś, kto…
e) pływanie – to, że ktoś…
f) czytanka – coś, co się…
g) czerwień – to, że coś jest…
h) dobroć – to, że ktoś jest…
i) dołanie – to, że ktoś…
j) trawnik – miejsce, gdzie…
k) wiertarka – coś, co…
l) mądrość – to, że ktoś jest…

Uzupełnij

Ćwiczenie 3
Wszystkie zdeﬁniowane przez ciebie wyrazy są rzeczownikami konkretnymi lub
rzeczownikami abstrakcyjnymi. Przyporządkuj wyrazy do odpowiednich grup, wykorzystując
– stworzone we wcześniejszym ćwiczeniu – deﬁnicje.
Nazwy osób wykonujących jakąś czynność

Nazwy osób posiadających jakieś określone cechy

mądrość

dobroć

czerwień

trawnik

pływanie

kierowca

wiertarka

wołanie

wyklejanka
kawiarnia
Nazwy wykonywanych czynności

Nazwy przedmiotów wykonanych przez jakąś osobę

Nazwy miejsc

Nazwy narzędzi lub rzeczy służących do zrobienia
czegoś

Nazwy cech

mędrzec

czytanka

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Żywotność i nieżywotność
Wiele form gramatycznych zachowało informację o tym, że coś związane jest z życiem lub
takiej właściwości nie ma. Dlatego też w odmianie wyrazów (głównie rzeczowników)
znajdziemy podział na: żywotność – nieżywotność. W związku z tym same rzeczowniki –
oprócz tego, że są konkretne lub abstrakcyjne – dzieli się na żywotne (np. „człowiek”,
„pies”, „kot”, „jeż”, „gołąb”) albo nieżywotne (np. „list”, „dom”, „obraz”, „dym”). Mianem
rzeczowników żywotnych określa się pojęcia, zjawiska, które są abstrakcyjne, ale – zgodnie
z wiarą lub symboliką – mają cechy przypisywane człowiekowi (np. „duch”, „anioł”, „diabeł”).
Niektóre rzeczowniki zawierają wybrane ślady tego rozróżnienia (np. rzeczowniki żywotne
rodzaju męskiego w dopełniaczu liczby pojedynczej mają końcówkę „-a”: „człowiek‐a”,
„ps‐a”, „kot‐a”, „jeż‐a”, „gołębi‐a” oraz „duch‐a”, „anioł‐a”, „diabł‐a”).
Rzeczowniki nieżywotne – choć nie wszystkie – w tej samej formie mają końcówkę „-u” (np.
„list‐u”, „dom‐u”, „obraz‐u”, „dym‐u”). Łatwiej dostrzec tę różnicę w formie biernika.
Rzeczowniki męskie żywotne będą miały formę taką samą jak w dopełniaczu, np.:
„Widzę ps‐a” (biernik).
„Nie było ps‐a” (dopełniacz).
Rzeczowniki męskie nieżywotne będą miały w bierniku taką samą postać jak
w mianowniku, np.:
„Widzę mój dom” (biernik).
„To jest mój dom” (mianownik).

Ćwiczenie 4
B.=D., jeśli biernik jest równy dopełniaczowi, albo B.=M., gdy biernik jest równy
mianownikowi.">
W zdaniach wyróżniono pogrubieniem rzeczowniki w formie biernika. Zaznacz przy każdym
z wyrazów skrót B.=D., jeśli biernik jest równy dopełniaczowi, albo B.=M., gdy biernik jest
równy mianownikowi.
a) Od dłuższego czasu lubię jeść twarożek. B.=M. / B.=D.
b) Wczoraj przeczytałem ciekawy artykuł. B.=M. / B.=D.
c) Ojej! Zdawało się, że spotkaliśmy ducha. B.=D. / B.=M.
d) Przed godziną gdzieś widziałem naszego psa. B.=D. / B.=M.
e) Przeczytałem z uwagą twój list. B.=M. / B.=D.
f) Posłuchaj tego grajka B.=D. / B.=M.. Strasznie dziś fałszuje.
g) Poproś konduktora B.=D. / B.=M., by sprzedał ci bilet. B.=M. / B.=D.
h) Wszyscy z zachwytem patrzyli na mój nowy tablet B.=M. / B.=D., ale i tak najbardziej lubię
mój stary rower. B.=M. / B.=D.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Przyporządkuj rzeczowniki wyróżnione pogrubieniem w poprzednim ćwiczeniu do
odpowiedniej grupy.
Rzeczowniki męskie żywotne (posiadające w liczbie
pojedynczej formę biernika taką samą jak forma
dopełniacza)

bilet

rower

duch

grajek

list

tablet

pies

artykuł
konduktor

twarożek

Rzeczowniki męskie nieżywotne (posiadające w liczbie
pojedynczej formę biernika taką samą jak forma
mianownika)

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Osobowość i nieosobowość
Gramatyka również zawiera formy osobowe (informujące o tym, że ktoś coś robi) oraz
formy nieosobowe (mówiące przede wszystkim o czynności, a pomijające jej wykonawcę).
Tę sytuację można doskonale zaobserwować głównie w formach czasownika, np. „Janek
opowiada o wakacjach” (informacja o człowieku i o tym, co robi – forma osobowa),
„Godzinami opowiadano o wakacjach” (informacja o tym, że wykonano jakąś czynność, ale
nie wiadomo, kto był jej wykonawcą – forma nieosobowa). Ta niezwykle ważna dla wielu
języków różnica – w formach osobowych – nieosobowych dotyczy nie tylko form
czasownika, widać ją również np. w wielu wyrażeniach, metaforach, w słownictwie.
Język potoczny nazywa człowieka i jego świat. To właśnie język umożliwia postrzeganie
przedmiotów za pomocą określeń, które dotyczą ludzi lub organizmów żywych (np.
„komputer ma wirusa”). Bywa też tak, że w języku potocznym człowiek określany jest za
pomocą wyrazów, nazw, które dotyczą zjawisk nieżywotnych (np. „zatoki przynosowe”) lub
wywodzą się ze świata roślin i zwierząt (np. „wierny jak pies”).

Ćwiczenie 6
Zastanów się – pracując w grupie z koleżankami i kolegami z klasy – nad poniższymi zdaniami.
Wyobraźcie sobie, że jesteście scenarzystami i musicie przygotować scenariusz do ﬁlmu
Człowiek i jego świat. Każdemu zdaniu powinno odpowiadać jakieś ujęcie ﬁlmowe.
Pamiętajcie, aby w waszym ﬁlmie w niektórych kadrach na pierwszym planie pojawiał się
człowiek, a w pozostałych, aby pierwszorzędną rolę odgrywało otoczenie, w którym rozgrywa
się konkretne zdarzenie.
a) Ta niespokojna rzeka biegnie z południa na północ.
b) Mleko wykipiało, bo o nim zapomniano.
c) Ten artykuł bardzo się podobał.
d) Redaktorzy naszej gazety pewnie zamieszczą ten felieton na pierwszej stronie.
e) Stare gmaszysko nie było remontowane od lat.
f) Wczoraj wróciliśmy do domu strasznie zmęczeni.
g) Uczniowie naszej klasy chętnie startują w biegach przełajowych.
h) Miasto od lat próbuje zagospodarować nieużytki w dalszych dzielnicach.
i) W tym roku akcje na giełdzie po prostu skoczyły.
j) Janek nie przygotował na czas projektu.
k) Komputer Janka walczył z wirusem.

Ćwiczenie 7.1
Wskaż zdania z poprzedniego ćwiczenia, które odpowiadają rysunkowi przedstawiającemu na
pierwszym planie człowieka.



Janek nie przygotował na czas projektu.



Uczniowie naszej klasy chętnie startują w biegach przełajowych.



Miasto od lat próbuje zagospodarować nieużytki w dalszych dzielnicach.



Stare gmaszysko nie było remontowane od lat.



Ten artykuł bardzo się podobał.



Redaktorzy naszej gazety pewnie zamieszczą ten felieton na pierwszej stronie.



W tym roku akcje na giełdzie po prostu skoczyły.



Mleko wykipiało, bo o nim zapomniano.



Ta niespokojna rzeka biegnie z południa na północ.



Komputer Janka walczył z wirusem.



Wczoraj wróciliśmy do domu strasznie zmęczeni.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7.2
Wskaż zdania z poprzedniego ćwiczenia, które odpowiadają rysunkowi przedstawiającemu na
pierwszym planie otoczenie człowieka.



Stare gmaszysko nie było remontowane od lat.



Komputer Janka walczył z wirusem.



Uczniowie naszej klasy chętnie startują w biegach przełajowych.



Janek nie przygotował na czas projektu.



W tym roku akcje na giełdzie po prostu skoczyły.



Redaktorzy naszej gazety pewnie zamieszczą ten felieton na pierwszej stronie.



Wczoraj wróciliśmy do domu strasznie zmęczeni.



Ta niespokojna rzeka biegnie z południa na północ.



Ten artykuł bardzo się podobał.



Mleko wykipiało, bo o nim zapomniano.



Miasto od lat próbuje zagospodarować nieużytki w dalszych dzielnicach.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zadaniowo

“

Jerzy Bartmiński

Styl potoczny
W słownictwie potocznym […] nazwy odnoszące się do człowieka
stanowią grupę najbardziej rozbudowaną […]. Człowiek jest w nim
także obecny pośrednio. Na odniesieniu do ciała człowieka opiera się
orientacja przestrzenna – odróżnianie wymiaru pionowego góra‐dół
i wymiarów poziomych przód‐tył oraz prawy‐lewy, przy czym na te
wymiary nałożone jest potoczne wartościowanie dobry‐zły. Dobre
jest to, co w górze, z przodu i z prawej strony, złe to, co na dole,
z tyłu, z lewej strony […]. Dlatego mówimy wartościująco o czyichś
„wzlotach i upadkach”, „pójściu do przodu” lub „cofaniu się”,
„wywyższeniu lub poniżeniu”; ideały, zamiary moralne oceniane
pozytywnie określamy potocznie słowami „górne”, „wysokie”, czasem
„szczytne”, „wzniosłe”, natomiast pobudki, uczucia, czyny oceniane
negatywnie – jako „niskie”.
Nazwy części ciała ludzkiego są źródłem metaforyki: „główka
kapusty”, „szyjka butelki”, „noga stołowa”, „oko sieci”, „ramię dźwigu”
itd. Ciało człowieka, jego wielkość, stało się punktem odniesienia dla
miar: „łokieć i stopa”, „coś grube na palec”, „wysokie na chłopa”;
mówimy: „mieć coś pod ręką”/”pod bokiem”/”pod nosem”, co znaczy
„mieć blisko”; „mieć czegoś po uszy”/”po dziurki w nosie”/”po pachy”
to „mieć dużo”; podobnie w różnych znaczeniach używamy
antropocentrycznych wyrażeń „o mały włos”, „na oko”, „w mgnieniu
oka”, „kilka kroków dalej” itp. […].
Jerzy Bartmiński, Styl potoczny, [w:] , Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2001, s. 125–386.

Po przeczytaniu tekstu Jerzego Bartmińskiego wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 8.1
Wypisz z tekstu wyrażenia, które – w języku potocznym – pozwalają wyrazić oceny pozytywne
i oceny negatywne.
Ćwiczenie 8.2
Wypisz z tekstu określenia metaforyczne dotyczące miary i przestrzeni.

“

Jerzy Bartmiński, Jolanta Panasiuk

Stereotypy językowe
Pies i kot w językowym obrazie świata są kontrastowane (fraz. „żyć
jak pies z kotem” – „w niezgodzie”). Pies ma nie tylko nieliczne cechy
pozytywne – głównie „wierność” (fraz. „wierny jak pies”) – tradycja
przekazała w języku jego obraz zdecydowanie negatywny (fraz. „zejść
na psy”, derywat „zepsieć” – „podupaść”, „szczekać jak pies”– „kłamać”,
„na psa urok” – formuła odczyniająca uroki; „pies z tobą tańcował” –
formuła ubliżająca; „pieski świat”, „pieska pogoda” – „zły, zła”, co
potwierdza frazeologizm „zły jak pies”). Nazywanie człowieka „psem”
jest obraźliwe, podczas gdy „kotem” – nie.
„Kot” jest „zwinny” (fraz. „kocia zwinność”, przysł. „Kot zawsze spada
na cztery łapy”) i „mały” (fraz. „tyle, co kot napłakał”). Zdrobnienia od
wyrazu „kot” („kotek” w zwrocie do człowieka „kotku”, „kociak” –
„młoda, ładna dziewczyna”) dziedziczą konotacje pozytywnych nazw
młodych zwierząt). […]
Ze zwierząt dzikich lew utrwalił się w języku jako symbol „odwagi”,
„siły” (fraz. „walczyć jak lew”), „królewskości”, „drapieżności” (fraz.
„włazić lwu w paszczę” – „narażać się na największe
niebezpieczeństwo”).
Wilk jest uosobieniem „drapieżności” (przysł. „Człowiek człowiekowi
wilkiem”, fraz. „wilczy głód” – „silny, chorobliwy”) i „dzikości” (fraz.

„patrzeć wilkiem” – „patrzeć wrogo, nieufnie”; „wilcze prawo” –
„bezprawie”), jest „niebezpieczny dla człowieka” (fraz. „wilcze jagody”
– „gatunek silnie trujących jagód”); małpa – „bezmyślnego
naśladownictwa” (stąd czasownik „małpować” i wyrażenie „małpie
miny”); zając – „strachliwości” (fraz. „zajęcze serce”, „siedzieć jak zając
pod miedzą”). […]
Podobnie jak zwierzęta i ptaki, również rośliny mają utrwalone
wizerunki kulturowe, przywoływane w derywatach i wyrażeniach
metaforycznych. Dąb utrwalił się jako obraz „siły” i „zdrowia” (fraz.
„chłop jak dąb” – „rosły, silny”, „zdrowy jak dąb” – „bardzo zdrowy”).
„Twardość” dębu utrwaliła się w czasowniku „dębieć” – „twardnieć”
(np. „kartoﬂe zdębiały”), „sztywnieć” (fraz. „stanąć dęba”), też
„znieruchomieć ze zdziwienia”, „zdębieć”. […]
Jerzy Bartmiński, Jolanta Panasiuk, Stereotypy językowe, [w:] , Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2001,
s. 385–386.

Po przeczytaniu tekstu Jerzego Bartmińskiego i Jolanty Panasiuk wykonaj następujące
polecenia:
Ćwiczenie 9
Oceń prawdziwość poniższych zdań, odwołując się do fragmentów tekstu Stereotypy

językowe.
{prawda}Wiele nazw i określeń człowieka wywodzi się z nazw roślin i zwierząt.{/prawda}
{prawda}Mimo że pies jest „przyjacielem człowieka”, wiele jego określeń ma odcień negatywny.
{/prawda}
{fałsz}Kot w porównaniu z psem w języku potocznym jest określany wyłącznie pozytywnie.
{/fałsz}
{prawda}Określenia człowieka dotyczące jego odwagi, siły, zdrowia mają swe źródła
w wyrażeniach mówiących o roślinach i zwierzętach.{/prawda}
{fałsz}Słowa i wyrażenia, które odnoszą się do małpy, służą do tego, aby pozytywnie oceniać
ludzi.{/fałsz}
{prawda}Połączenia wyrazowe typu: „chłop jak dąb”, „patrzeć wilkiem”, „zejść na psy”
nazywamy frazeologizmami.{/prawda}
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Pamięć o mieście ukrytym w toniach jeziora

Łan lobelii jeziornej
Przykuta, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0

Każdy człowiek przechowuje w swojej pamięci obrazy miejsc i przedmiotów mu bliskich,
które wiele dla niego znaczą, do których chciałby jeszcze powrócić.
Mogą to być pejzaże, niegdyś uznane za najpiękniejsze, wyjątkowo urzekające. Ważne
miejsce w ludzkiej pamięci zajmuje także spotkanie z drugim człowiekiem. Istotne są
okoliczności tego spotkania. Czy dochodzi do niego w chwilach dobrych, radosnych, czy
może w trudnych, smutnych?
Mechanizm ludzkiej pamięci pozwala zachować obraz minionego czasu. Może to być świat
dzieciństwa lub czasy młodości albo najwspanialsza podróż w życiu.
Wizerunki minionych światów są przechowywane w legendach, podaniach ludowych,
przekazach słownych i literackich, które budują kulturę i pamięć narodową. Pośród tych
tekstów kultury jest również piękna opowieść o Świtezi, mieście, które nagle zniknęło
w toniach krystalicznie czystego jeziora…
Już wiesz
1) Poszukaj, odwołując się do różnych źródeł wiedzy (np. map, stron internetowych itp.),
gdzie są położone: Nowogródek i – znajdujące się na południe od niego – jezioro Świteź.
2) Na podstawie zebranych informacji sporządź notatkę, w której uwzględnisz
następujące elementy:

a) nazwę kraju, gdzie obecnie znajdują się oba miejsca: miasto Nowogródek i jezioro
Świteź,
b) odległość między wskazanymi miejscami a obecnymi granicami Polski,
c) współczesne otoczenie jeziora Świteź,
d) kształt jeziora.
3) Zastanów się i napisz, czy jakieś wyjątkowe miejsce tak cię urzekło, że zawsze będziesz
o nim pamiętać. Uzasadnij.
4) Zapoznaj się z biogramem Adama Mickiewicza, który zamieszczono w podręczniku.
5) Przygotuj – na podstawie dowolnego źródła wiedzy – informacje o symbolice koloru
białego.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się
w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat.
Contentplus.pl sp. z o.o., Ojczyzna (dr Jolanta Kędzior), licencja: CC BY 3.0

O jczyzna (dr Jolanta Kędzior) Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim
zdaniem, zagadnienia pojawiające się w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na
ten temat. Źródło: O jczyzna (dr Jolanta Kędzior), Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY
3.0.

O autorze

Portret Adama Mickiewicza
Julian Mackiewicz, Portret Adama Mickiewicza, ok. 1853, litograﬁa, domena publiczna

Adam Mickiewicz
2–1855

poeta, pisarz, tłumacz, działacz polityczny, jeden z najbardziej znanych twórców literatury
polskiej. Artysta urodził się w Nowogródku na Litwie, w średniozamożnej rodzinie
szlacheckiej. Już w trakcie studiów na Uniwersytecie Wileńskim Mickiewicz zaangażował
się w działalność tajnego stowarzyszenia – Towarzystwa Filomatów. W 1819 roku poeta
zaczął pracować jako nauczyciel w Kownie. W 1823 roku Mickiewicza aresztowano,
podobnie jak innych działaczy patriotycznych, i osadzono w klasztorze Bazylianów
w Wilnie. Poeta przebywał tam do marca 1824 roku. Następnie zesłano go do Rosji.
Mickiewicz znalazł się w centralnej części tego kraju (w Odessie, Moskwie i Petersburgu),
gdzie spędził lata 1824–1829.
Od 1829 roku rozpoczął się dla Mickiewicza czas podróży po Europie. Artysta zwiedził
Niemcy, Szwajcarię i Włochy, nawiązując znajomość z uznanymi twórcami tamtych czasów.
Na wieść o wybuchu powstania listopadowego w 1830 roku Adam Mickiewicz usiłował
wrócić do kraju. Niestety, nigdy nie udało mu się zrealizować tych planów.
W 1832 roku rozpoczął się tzw. okres paryski w biograﬁi Mickiewicza. Poeta mieszkał
w stolicy Francji do 1855 roku, wyłączając przerwę na pobyt w Lozannie (1839), gdzie był
wykładowcą literatury łacińskiej, oraz w Rzymie (1848), gdzie utworzył legion polski. We
wrześniu 1855 roku Adam Mickiewicz udał się do Stambułu z misją powołania legionów
polskich do walki z Rosją. Poeta zmarł nagle podczas epidemii cholery.

Do najbardziej znanych dzieł tego twórcy należą: Oda do młodości, Ballady i romanse,
Grażyna, Dziady (część II, część IV, część III), Sonety krymskie i Sonety odeskie, Konrad

Wallenrod, Pan Tadeusz, cykl liryków lozańskich.


Nowogródek. Ogólny widok śródmieścia
1918–1939, pocztówka, domena publiczna


Świteź
Julian Fałat, 1888, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna

Ćwiczenie 1
Podziel się – na forum klasy – zebranymi informacjami dotyczącymi Nowogródka i jeziora
Świteź.
Ćwiczenie 2.1
Weź udział w dyskusji na temat: „Miejsce, które dobrze pamiętam”. W trakcie debaty
uwzględnij poniższe polecenia i pytania, starając się wyjaśnić, dlaczego to konkretne miejsce
pozostało w twojej pamięci.
Ćwiczenie 2.2
Opisz, wykorzystując bogactwo środków stylistycznych, miejsce, które utkwiło ci w pamięci.
Ćwiczenie 2.3
Czy z miejscem, które szczególnie pamiętasz, wiąże się jakaś legenda i/lub niezwykła historia?
Opowiedz ją.
Ćwiczenie 2.4
Jak sądzisz, czy warto polecić to miejsce do zwiedzenia innym osobom? Uzasadnij swoją
opinię.

Ballada Świteź

Poezye Adama Mickiewicza
Adam Mickiewicz, Poezye Adama Mickiewicza, Wilno 1822, domena publiczna

Poezye Adama Mickiewicza
Adam Mickiewicz, Poezye Adama Mickiewicza, Wilno 1822, domena publiczna

Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Adam Mickiewicz, Świteź, czyta Roma Gąsiorowska
licencja: CC BY-SA 3.0

Adam Mickiewicz, Świteź, czyta Roma Gąsiorowska Adam Mickiewicz, Świteź, czyta Roma
Gąsiorowska Źródło: www.wolnelektury.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.

“

Adam Mickiewicz

Świteź. Ballada. Do Michała Wereszczaki
Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie,
Do Płużyn ciemnego boru
Wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie,
Byś się przypatrzył jezioru.
Świteź tam jasne rozprzestrzenia łona,
W wielkiego kształcie obwodu,
Gęstą po bokach puszczą oczerniona,
A gładka jak szyba lodu.
Jeżeli nocną przybliżysz się dobą
I zwrócisz ku wodom lice,
Gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą,
I dwa obaczysz księżyce.
Niepewny, czyli szklanna spod twej stopy
Pod niebo idzie równina,
Czyli też niebo swoje szklanne stropy
Aż do nóg twoich ugina:
Gdy oko brzegów przeciwnych nie sięga,
Dna nie odróżnia od szczytu,
Zdajesz się wisieć w środku niebokręga.
W jakiejś otchłani błękitu.
Tak w noc, pogodna jeśli służy pora,
Wzrok się przyjemnie ułudzi;
Lecz żeby w nocy jechać do jeziora,
Trzeba być najśmielszym z ludzi.
Bo jakie szatan wyprawia tam harce!
Jakie się larwy szamocą!
Drżę cały, kiedy bają o tym starce,
I strach wspominać przed nocą.

Nieraz śród wody gwar jakoby w mieście,
Ogień i dym bucha gęsty,
I zgiełk walczących, i wrzaski niewieście,
I dzwonów gwałt, i zbrój chrzęsty.
Nagle dym spada, hałas się uśmierza,
Na brzegach tylko szum jodły,
W wodach gadanie cichego pacierza
I dziewic żałośne modły.
Co to ma znaczyć? – różni różnie plotą,
Cóż, kiedy nie był nikt na dnie;
Biegają wieści pomiędzy prostotą,
Lecz któż z nich prawdę odgadnie?
Pan na Płużynach, którego pradziady
Były Świtezi dziedzice,
Z dawna przemyślał i zasięgał rady,
Jak te zbadać tajemnice.
Kazał przybory w bliskim robić mieście
I wielkie sypał wydatki;
Związano niewód, głęboki stop dwieście,
Budują czółny i statki.
Ja ostrzegałem: że w tak wielkim dziele
Dobrze, kto z Bogiem poczyna,
Dano więc na mszą w niejednym kościele
I ksiądz przyjechał z Cyryna.
Stanął na brzegu, ubrał się w ornaty,
Przeżegnał, pracę pokropił,
Pan daje hasło: odbijają baty,
Niewód się z szumem zatopił.

Topi się, pławki na dół z sobą spycha,
Tak przepaść wody głęboka.
Prężą się liny, niewód idzie z cicha,
Pewnie nie złowią ni oka.
Na brzeg oboje wyjęto już skrzydło,
Ciągną ostatek więcierzy;
Powiemże, jakie złowiono straszydło?
Choć powiem, nikt nie uwierzy.
Powiem jednakże: nie straszydło wcale,
Żywa kobieta w niewodzie,
Twarz miała jasną, usta jak korale,
Włos biały skąpany w wodzie.
Do brzegu dąży; a gdy jedni z trwogi
Na miejscu stanęli głazem,
Drudzy zwracają ku ucieczce nogi,
Łagodnym rzecze wyrazem:
„Młodzieńcy, wiecie, że tutaj bezkarnie
Dotąd nikt statku nie spuści,
Każdego śmiałka jezioro zagarnie
Do nieprzebrnionych czeluści.
I ty, zuchwały, i twoja gromada
Wraz byście poszli w głębinie,
Lecz że to kraj był twojego pradziada,
Że w tobie nasza krew płynie –
Choć godna kary jest ciekawość pusta,
Lecz żeście z Bogiem poczęli,
Bóg wam przez moje opowiada usta
Dzieje tej cudnej topieli.

Na miejscach, które dziś piaskiem zaniosło,
Gdzie car i trzcina zarasta,
Po których teraz wasze biega wiosło,
Stał okrąg pięknego miasta.
Świteź, i w sławne orężem ramiona,
I w kraśne twarze bogata,
Niegdyś od książąt Tuhanów rządzona
Kwitnęła przez długie lata.
Nie ćmił widoku ten ostęp ponury;
Przez żyzne wskróś okolice
Widać stąd było nowogródzkie mury,
Litwy naówczas stolicę.
Raz niespodzianie obległ tam Mendoga
Potężnym wojskiem car z Rusi;
Na całą Litwę wielka padła trwoga,
Że Mendog poddać się musi.
Nim ściągnął wojsko z odległej granicy,
Do ojca mego napisze:
”Tuhanie! w tobie obrona stolicy,
Spiesz, zwołaj twe towarzysze”.
Skoro przeczytał Tuhan list książęcy
I wydał rozkaz do wojny,
Stanęło zaraz mężów pięć tysięcy,
A każdy konny i zbrojny.
Uderzą w trąby, rusza młódź, już w bramie
Błyska Tuhana proporzec,
Lecz Tuhan stanie i ręce załamie,
I znowu jedzie na dworzec.

I mówi do mnie: „Jaż własnych mieszkańców
Dla obcej zgubię odsieczy?
Wszak wiesz, że Świteź nie ma innych szańców
Prócz naszych piersi i mieczy.
Jeśli rozdzielę szczupłe wojsko moje,
Krewnemu nie dam obrony;
A jeśli wszyscy pociągniem na boje,
Jak będą córy i żony?”
„O jcze – odpowiem – lękasz się niewcześnie,
Idź, kędy sława cię woła,
Bóg nas obroni: dziś nad miastem we śnie
Widziałam jego anioła.
Okrążył Świteź miecza błyskawicą
I nakrył złotymi pióry,
I rzekł mi: ‘Póki męże za granicą,
Ja bronię żony i córy’”.
Usłuchał Tuhan i za wojskiem goni,
Lecz gdy noc spadła ponura,
Słychać gwar z dala, szczęk i tętent koni,
I zewsząd straszny wrzask: „ura!”
Zagrzmią tarany, padły bram ostatki,
Zewsząd pocisków grad leci,
Biegą na dworzec starce, nędzne matki,
Dziewice i drobne dzieci.
„Gwałtu! – wołają – zamykajcie bramę!
Tuż, tuż za nami Ruś wali.
Ach! zgińmy lepiej, zabijmy się same,
Śmierć nas od hańby ocali”.

Natychmiast wściekłość bierze miejsce strachu;
Miecą bogactwa na stosy,
Przynoszą żagwie i płomień do gmachu
I krzyczą strasznymi głosy:
„Przeklęty będzie, kto się nie dobije!”
Broniłam, lecz próżny opor,
Klęczą, na progach wyciągają szyje,
A drugie przynoszą topor.
Gotowa zbrodnia: czyli wezwać hordy
I podłe przyjąć kajdany,
Czy bezbożnymi wytępić się mordy;
”Panie! – zawołam – nad pany!
Jeśli nie możem ujść nieprzyjaciela,
O śmierć błagamy u ciebie,
Niechaj nas lepiej twój piorun wystrzela
Lub żywych ziemia pogrzebie”.
Wtem jakaś białość nagle mię otoczy,
Dzień zda się spędzać noc ciemna,
Spuszczam ku ziemi przerażone oczy,
Już ziemi nie ma pode mną.
Takeśmy uszły zhańbienia i rzezi;
Widzisz to ziele dokoła,
To są małżonki i córki Świtezi,
Które Bóg przemienił w zioła.
Białawym kwieciem, jak białe motylki,
Unoszą się nad topielą;
List ich zielony jak jodłowe szpilki,
Kiedy je śniegi pobielą.

Za życia cnoty niewinnej obrazy,
Jej barwę mają po zgonie,
W ukryciu żyją i nie cierpią skazy,
Śmiertelne nie tkną ich dłonie.
Doświadczył tego car i ruska zgraja,
Gdy piękne ujrzawszy kwiecie,
Ten rwie i szyszak stalowy umaja,
Ten wianki na skronie plecie.
Kto tylko ściągnął do głębiny ramię,
Tak straszna jest kwiatów władza,
Że go natychmiast choroba wyłamie
I śmierć gwałtowna ugadza.
Choć czas te dzieje wymazał z pamięci,
Pozostał sam odgłos kary,
Dotąd w swych baśniach prostota go święci
I kwiaty nazywa cary”.
To mówiąc pani z wolna się oddala,
Topią się statki i sieci,
Szum słychać w puszczy, poburzona fala
Z łoskotem na brzegi leci.
Jezioro do dna pękło na kształt rowu,
Lecz próżno za nią wzrok goni,
Wpadła i falą nakryła się znowu,
I więcej nie słychać o niéj.
Adam Mickiewicz, Świteź. Ballada. Do Michała Wereszczaki, [w:] tegoż, Wybór poezyj, t. 1, oprac. Czesław Zgorzelski,
Kraków 1997, s. 105–113.

Zadania

Na podstawie przeczytanej ballady Adama Mickiewicza wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 3
Wyjaśnij, skąd Mickiewicz zaczerpnął inspirację do napisania tego utworu.
Ćwiczenie 4
Wskaż, ile i jakich części tematycznych można wyróżnić w opowieści o Świtezi.
Ćwiczenie 5
Ułóż w poprawnej kolejności miejsca i osoby pojawiające się w utworze.
Świteź



Mendog



Cyryn



książęta Tuhanowie



car z Rusi



Płużyny



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Połącz fragmenty opowieści o Świtezi z odpowiednimi osobami/miejscami.
„A gładka jak szyba lodu”

Tuhan

„Stanął na brzegu, ubrał się w ornaty”

Ksiądz z Cyryna

„I mówi do mnie: «Jaż własnych
mieszkańców
Dla obcej zgubię odsieczy?
Wszak wiesz, że Świteź nie ma innych
szańców
Prócz naszych piersi i mieczy»”

Kobiety zamienione w kwiaty

„Kazał przybory w bliskim robić
mieście”

Pan na Płużynach

„Białawym kwieciem, jak białe motylki,
Unoszą się nad topielą;
List ich zielony jak jodłowe szpilki,
Kiedy je śniegi pobielą”

Świteź

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Wskaż w tekście, pracując w grupie z koleżankami i kolegami z klasy, przykłady fragmentów,
które można określić mianem:
a) poetyckich, nastrojowych, emocjonalnych (lirycznych),
b) fabularnych (epickich),
c) dialogowych (dramatycznych).
Uzasadnij przyczynę swojego wyboru.
Ćwiczenie 8
Zwróć uwagę na fragmenty, które twoim zdaniem należą do różnych rodzajów literackich,
a następnie podaj nazwę środków stylistycznych, które w nich dominują, i je wskaż.

Ćwiczenie 9
Powiedz, w jaki sposób poeta zbudował w balladzie nastrój grozy i tajemniczości. Wskaż
środki artystyczne, które odegrały znaczącą rolę w kreowaniu nastroju tego tekstu.
Ćwiczenie 10
Wymień elementy realistyczne i fantastyczne obecne w utworze Mickiewicza.
Ćwiczenie 11
Omów symbolikę białych kwiatów, o których mowa w balladzie, odwołując się do wiadomości
zebranych przed lekcją.

Lobelia jeziorna („car-ziele”)
Przykuta, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 12
Wyjaśnij, dlaczego kobiety – mieszkanki Świtezi – zostały przemienione w „białawe kwiecie”.

Ćwiczenie 13
Wskaż – na podstawie dokonanej analizy utworu Świteź – podstawowe cechy ballady jako
gatunku literackiego. W tym celu zaznacz te elementy, które znalazły odzwierciedlenie
w przywołanym tekście Mickiewicza.


gatunek zawierający zawsze przesłanie dydaktyczne



gatunek opisujący wyłącznie fantastykę



gatunek łączący cechy liryki, epiki i dramatu



gatunek skupiony zazwyczaj na tematyce historycznej, baśniowej bądź sensacyjnej



gatunek zezwalający na istnienie obok siebie postaci kontrastowych



gatunek zawierający elementy jedynie epickie



gatunek wskazujący istnienie narratora jako osoby relacjonującej opisywane
zdarzenia

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 14
Napisz, uwzględniając zebrane dotąd informacje, deﬁnicję ballady jako gatunku literackiego.

Uzupełnij

Filmowa realizacja ballady Świteź
Obejrzyj ﬁlm Świteź (2010) w reżyserii Kamila Polaka.
Ciekawostka

Prace nad ﬁlmem Świteź trwały ponad siedem lat. Początkowo realizowano go w studiu
Se‐ma‐for w Łodzi, a potem w pracowni reżysera. Na skutek różnych okoliczności
produkcja zaczęła się rozciągać w czasie. Zakończenia prac nad tą animacją podjęło się
warszawskie studio graﬁki komputerowej i animacji 3D – Human Ark. Dzieło Polaka łączy
w sobie elementy literatury, malarstwa i muzyki.
Na podstawie obejrzanego ﬁlmu wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 15.1
Akcja ﬁlmu rozgrywa się w dwóch planach czasowych. Jakich? Wskaż je.
Ćwiczenie 15.2
Omów i oceń, w jaki sposób zabiegi artystyczne zastosowane przez reżysera pozwoliły oddać
charakter ballady Mickiewicza.
Ćwiczenie 15.3
Rozważ, jaką funkcję – w kontekście tego współczesnego tekstu kultury – pełni symbolika
kolorów.
Ćwiczenie 15.4
Ważną rolę w ﬁlmie Świteź odgrywa muzyka rozpisana na orkiestrę symfoniczną i chór. Oceń,
czy muzyka skomponowana przez rosyjską kompozytorkę Irinę Bogdanovich oddaje charakter
ballady Mickiewicza.
Ćwiczenie 15.5
Wymień uniwersalne tematy, które zostały podjęte w balladzie Mickiewicza i współczesnej
animacji Polaka.

Ballada jako gatunek muzyczny

Mianem ballady określa się także gatunek muzyczny, którego początki sięgają czasów
średniowiecza. Ballada była wówczas śpiewana głównie na dworach przez tzw. trubadurów
(poetów, a równocześnie muzyków). Tekst mógł liczyć nawet kilkaset wersów, a jego treścią
były zazwyczaj romanse, czyny rycerzy bądź tajemnica śmierci.
Współczesne śpiewane ballady mają wiele odmian. Często są to utwory spokojne,
nostalgiczne, opowiadające o aktualnych wydarzeniach, problemach nurtujących
teraźniejszych odbiorców. Mogą też odnosić się do wydarzeń historycznych.
Ćwiczenie 16
W różnych dostępnych źródłach poszukaj dowolnej ballady muzycznej, a następnie wysłuchaj
tego utworu.
Po wysłuchaniu ballady wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 17
Wymień cechy, jakimi wyróżnia się wysłuchany przez ciebie utwór.

Uzupełnij

Ćwiczenie 18
Określ tematykę wysłuchanego utworu i nazwij zagadnienia, które zostały w nim poruszone.
Ćwiczenie 19
Zastanów się i powiedz, jakie zabiegi artystyczne, zastosowane w balladzie, wpływają na
nastrojowość tego utworu. Uzasadnij swoją wypowiedź.

Zadaniowo

Ćwiczenie 20
Zredaguj wypowiedź pisemną, w której rozważysz, w jaki sposób utwór Świteź nawiązuje do –
typowego dla ballad – przesłania: „Nie ma winy bez kary”.
Ćwiczenie 21
Przygotuj, razem z koleżankami i kolegami z klasy, recytację (z podziałem na role) wybranych
fragmentów ballady.
Ćwiczenie 22
Stwórz, wykorzystując dowolną technikę plastyczną, interpretację historii miasta Świteź.
Ćwiczenie 23
Napisz balladę opisującą miejsce, które zapadło ci w pamięć. W swojej pracy uwzględnij cechy
charakterystyczne dla tego gatunku literackiego.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Polszczyzna regionów

ILUSTRACJA: Jezyk_intro
www.pixabay.com, fotograﬁa barwna, domena publiczna

Dlaczego jedni ludzie nazywają takie same owoce „borówkami”, a inni „jagodami”? Dlaczego
mieszkańcy niektórych regionów Polski piją „kwaśne mleko”, a pozostali „zsiadłe mleko”?
Dlaczego dzieci z Małopolski wychodzą „na pole”, a ich rówieśnicy z innych regionów kraju
wychodzą „na dwór”? Dzieje się tak dlatego, że chociaż w Polsce obowiązuje jeden język, to
jednak każdy region geograﬁczny ma – typowe dla siebie – słowa i formy gramatyczne.
Już wiesz
1) Przypomnij sobie, czy ktoś z twojej rodziny, przyjaciół lub znajomych mieszkających
w innym regionie Polski posługuje się językiem, który różni się od tego używanego przez
ciebie. Jeśli tak, to wyjaśnij, na czym polegają te różnice.
2) Wykaż, odwołując się do różnych źródeł wiedzy, w których częściach Polski mówi się
„ziemniaki”, w których – „kartoﬂe”, a w których – „pyry”.
3) Mieszkaniec Wrocławia to wrocławianin, natomiast mieszkanka tego miasta to
wrocławianka. Czy od nazwy miejscowości, w której mieszkasz, tworzy się nazwę jej
mieszkanki/mieszkańca? Jeśli tak, to podaj te słowa.

Terytorialne odmiany języka
W polszczyźnie można wyodrębnić wyrazy ogólne i wyrazy o ograniczonym zasięgu
terytorialnym. Co to znaczy? Te pierwsze są używane na co dzień, każdy Polak je zna (np.
„szkoła”, „muzyka”, „jedzenie”). Do drugiej grupy należą wyrazy charakterystyczne dla
pewnego regionu (jest to tzw. słownictwo regionalne lub gwarowe).
Terytorialne odmiany języka polskiego nazywane są gwarami, dialektami lub odmianami
regionalnymi. Pierwsze dwa terminy określają mowę mieszkańców wsi, ostatni z nich
używany jest natomiast w odniesieniu do mowy osób mieszkających w miastach.
Tradycyjnie wyróżnia się pięć dialektów: wielkopolski, małopolski, mazowiecki, śląski oraz
kaszubski, które odzwierciedlają dawny podział na pięć plemion: Polan, Wiślan,
Mazowszan, Ślężan i Pomorzan. Od 2005 roku dialekt kaszubski traktowany jest jako język
regionalny. Oznacza to m.in., że możliwe jest posługiwanie się nim – jako językiem
pomocniczym – w urzędach województwa pomorskiego. Na mapie zasięgu dialektów języka
polskiego – zamieszczonej poniżej – widoczne są również dwa obszary, których mieszkańcy
posługują się tzw. nowymi dialektami mieszanymi. Obecnie są one efektem połączenia
polszczyzny ogólnej z elementami gwar używanych przez osadników z różnych regionów
kraju, którzy – po II wojnie światowej – przybyli na tereny włączone do Polski.

Zasięg dialektów języka polskiego w granicach Polski (na podstawie: Gwary polskie. Przewodnik mul medialny
pod redakcją H. Karaś)
Aotearoa, licencja: CC BY-SA 3.0

W obrębie jednego dialektu wyróżnia się wiele gwar, dlatego mówimy, że gwara obejmuje
swoim zasięgiem mowę mieszkańców mniejszego obszaru niż dialekt, to znaczy kilku,
kilkunastu lub kilkudziesięciu wsi. Przykładowo w obrębie dialektu małopolskiego

wyróżniamy m.in. takie gwary, jak: gwara sądecka, gwara żywiecka, gwara kielecka, gwara
krakowska i gwara podhalańska. Natomiast do gwar mazowieckich zaliczają się m.in.: gwara
kurpiowska, gwara łowicka i gwara ostródzka.

Zadaniowo (I)
Ćwiczenie 1
Przyporządkuj do odpowiednich grup wyrazy ogólnonarodowe i wyrazy o ograniczonym
zasięgu terytorialnym.
Słownictwo ogólnonarodowe
łokulory
ludź
Słownictwo o ograniczonym zasięgu terytorialnym

czoło

coło

okulary
człowiek

roki

lata

czapka
copka

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wykonaj następujące polecenia, odwołując
się do mapy zasięgu dialektów języka
polskiego:
Ćwiczenie 2.1
Określ, który z dialektów obejmuje region
twojego zamieszkania.
Ćwiczenie 2.2

Zasięg dialektów języka polskiego w granicach Polski
(na podstawie: Gwary polskie. Przewodnik
mul medialny pod redakcją H. Karaś)
Aotearoa, licencja: CC BY-SA 3.0

Zastanów się i napisz, czy mieszkańcy regionu,
w którym mieszkasz, posługują się jakąś
konkretną gwarą.

Ćwiczenie 3
Sprawdź – w dostępnych ci źródłach wiedzy – czy język regionu, w którym mieszkasz, został
scharakteryzowany w formie słownika dialektów i gwar. Jeśli tak, to podaj tytuł oraz
autora/autorów/redaktora/redaktorów tej publikacji.

Ćwiczenie 4
Przyjrzyj się poniższym fotograﬁom. Czy wiesz, że w różnych regionach Polski te obiekty
(istoty/rośliny) nazywają się inaczej? Sięgnij do dowolnych źródeł wiedzy i podaj przynajmniej
dwie nazwy każdego z obiektów, jakie funkcjonują w różnych regionach naszego kraju.

ILUSTRACJA: Chaber
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 3.0

ILUSTRACJA: Czerwona porzeczka
mako, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 2.0

ILUSTRACJA: Biedronka
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 3.0

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Powiedz, co przedstawiają poniższe fotograﬁe. Wybierz jedną z podanych form wymowy
i określ, czy odpowiada ona normie ogólnopolskiej. Określ, w jaki sposób mieszkańcy twojego
regionu wymawiają te nazwy.

[żaba], [zaba]
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 3.0

[oko], [łoko]
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 3.0

[kobieta], [kobita]
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 3.0

[anioł], [janioł]
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 3.0

Uzupełnij

Zadaniowo (II)
Ćwiczenie 6
Zgromadź, korzystając z dostępnych ci źródeł, jak najwięcej legend dotyczących regionu
twojego zamieszkania. Przeczytaj je, a następnie wynotuj z nich regionalizmy i gwaryzmy.
Ćwiczenie 7
Wiele polskich miast/miejscowości posiada symbole, które są ich wyróżnikiem na tle innych
miejsc w kraju (np. jednym z symboli Warszawy jest syrenka, Krakowa – smok wawelski,
Poznania – koziołki, Grójca – jabłka, a Torunia – pierniki). Zdecyduj, kto lub co może być
symbolem/symbolami twojego regionu. Wybierz jeden z nich i ułóż krótką rymowankę na ten
temat.


Toruński piernik
Contentplus.pl sp. z o.o., Toruński piernik, tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl

Ćwiczenie 8
Wyjaśnij, pracując w grupie z koleżankami i kolegami z klasy, w jaki sposób mieszkańcy
regionu, w którym mieszkacie, pielęgnują jego kulturę. Wasza odpowiedź powinna zawierać
pełną informację o takich przedsięwzięciach/podmiotach jak: fes wale, konkursy,
stowarzyszenia, wystawy, muzea, galerie, zespoły pieśni i tańca itp.
Ćwiczenie 9
Posłuchaj piosenki Jo cłek wolny w wykonaniu popularnego zespołu góralskiego
Trebunie-Tutki. Wyszukaj w internecie tekst utworu i wynotuj z niego słowa mające – według
ciebie – pochodzenie gwarowe. W odpowiedzi podaj także różnice między słownictwem
góralskim a tym, którego używasz na co dzień.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Na czym polega bitewny heroizm?

Rosyjski atak na redutę 56 w 1831 roku, [w:] Wacław Tokarz, Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831
autor nieznany, XIX wiek, domena publiczna

Heroizm, czyli bohaterstwo, męstwo, poświęcenie i odwaga w walce to pojęcia, które
występują w wielu tekstach literackich i historycznych. Historia XIX‐wiecznych powstań
i walk przeciwko zaborcom dostarczyła wielu przykładów heroizmu. Bohaterowie tamtych
czasów walczyli z poświęceniem życia o wolność ojczyzny.
Już wiesz
Stwórz własny słownik terminów wojskowych, w którym wyjaśnisz pojęcia: „adiutant”,
„armata”, „artyleria”, „bagnet”, „bombardier”, „faszyna”, „forteca”, „generał”, „okop”, „oﬁcer”,
„palisada”, „okop”, „pułk”, „reduta”, „szaniec”, „szyk”.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się
w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat.
Contentplus.pl sp. z o.o., Patriotyzm (dr Jolanta Kędzior), licencja: CC BY 3.0

Patriotyzm (dr Jolanta Kędzior) Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze,
twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej
dyskusji na ten temat. Źródło: Patriotyzm (dr Jolanta Kędzior), Contentplus.pl sp. z o.o.,
licencja: CC BY 3.0.

Heroizm opiewany przez Mickiewicza
Wiersz Reduta Ordona został napisany przez
Adama Mickiewicza w Dreźnie w 1831 roku.
Należy do nurtu poezji batalistycznej.
Przedstawia bohaterską bitwę – dramatyczną
walkę w obronie Warszawy, którą stoczyła
grupa polskich żołnierzy (załoga reduty nr
54, zwanej też lunetą) z Rosjanami podczas
wojny polsko‐rosyjskiej w latach 1830–1831.
Dowódcą wojsk polskich był Julian Ordon,
który w ﬁnale wiersza popełnia samobójstwo,

wysadzając całą redutę w powietrze. Utwór
ma podtytuł Opowiadanie adiutanta.
Mickiewicz wykorzystał tu relację naocznego
świadka wydarzeń, uczestnika walk
o Warszawę – swojego przyjaciela Stefana
Garczyńskiego.
Nagranie dostępne na portalu
epodreczniki.pl
Adam Mickiewicz, Reduta Ordona. Opowiadanie
adiutanta, czyta Bartosz Woźny
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Julian Konstanty Ordon
Bolesław Łaszczyński, Julian Konstanty Ordon, ok. 1872,
domena publiczna

“

Adam Mickiewicz, Reduta Ordona.
Opowiadanie adiutanta, czyta Bartosz Woźny
Adam Mickiewicz, Reduta Ordona.
Opowiadanie adiutanta, czyta Bartosz Woźny
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC
BY 3.0.

Adam Mickiewicz

Reduta Ordona.
Opowiadanie adiutanta
Nam strzelać nie kazano. –
Wstąpiłem na działo
I spojrzałem na pole; dwieście
armat grzmiało.
Artyleryi ruskiej ciągną się
szeregi,
Prosto, długo, daleko, jako morza
brzegi;
I widziałem ich wodza:
Pomnik Ordona we Lwowie
przybiegł, mieczem skinął
Pomnik Ordona we Lwowie, 1914–1918, pocztówka,
domena publiczna
I jak ptak jedno skrzydło wojska
swego zwinął;
Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota

Długą czarną kolumną, jako lawa błota,
Nasypana iskrami bagnetów. Jak sępy
10 Czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy.
Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona,
Jak głaz bodzący morze, reduta Ordona.
Sześć tylko miała armat; wciąż dymią i świecą;
I nie tyle prędkich słów gniewne usta miecą,
Nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w rozpaczy,
Ile z tych dział leciało bomb, kul i kartaczy.
Patrz, tam granat w sam środek kolumny się nurza,
Jak w fale bryła lawy, pułk dymem zachmurza;
Pęka śród dymu granat, szyk pod niebo leci
20 I ogromna łysina śród kolumny świeci.
Tam kula, lecąc, z dala grozi, szumi, wyje.
Ryczy jak byk przed bitwą, miota się, grunt ryje; –
Już dopadła; jak boa śród kolumn się zwija,
Pali piersią, rwie zębem, oddechem zabija.
Najstraszniejszej nie widać, lecz słychać po dźwięku,
Po waleniu się trupów, po ranionych jęku:
Gdy kolumnę od końca do końca przewierci,
Jak gdyby środkiem wojska przeszedł anioł śmierci.
Gdzież jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia?
30 Czy dzieli ich odwagę, czy pierś sam nadstawia?
Nie, on siedzi o pięćset mil na swej stolicy,
Król wielki, samowładnik świata połowicy;
Zmarszczył brwi, – i tysiące kibitek wnet leci;
Podpisał, – tysiąc matek opłakuje dzieci;
Skinął, – padają knuty od Niemna do Chiwy.
Mocarzu, jak Bóg silny, jak szatan złośliwy,
Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże,
Gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże, –
Warszawa jedna twojej mocy się urąga,

40 Podnosi na cię rękę i koronę ściąga,
Koronę Kazimierzów, Chrobrych z twojej głowy,
Boś ją ukradł i skrwawił, synu Wasilowy!
Car dziwi się – ze strachu drżą Petersburczany,
Car gniewa się – ze strachu mrą jego dworzany;
Ale sypią się wojska, których Bóg i wiara
Jest Car. – Car gniewny: umrzem, rozweselim Cara.
Posłany wódz kaukaski z siłami pół‐świata,
Wierny, czynny i sprawny – jak knut w ręku kata.
Ura! ura! Patrz, blisko reduty, już w rowy
50 Walą się, na faszynę kładąc swe tułowy;
Już czernią się na białych palisadach wałów.
Jeszcze reduta w środku, jasna od wystrzałów,
Czerwieni się nad czernią: jak w środek mrowiska
Wrzucony motyl błyska, – mrowie go naciska, –
Zgasł – tak zgasła reduta. Czyż ostatnie działo
Strącone z łoża w piasku paszczę zagrzebało?
Czy zapał krwią ostatni bombardyjer zalał?
Zgasnął ogień. – Już Moskal rogatki wywalał.
Gdzież ręczna broń? – Ach, dzisiaj pracowała więcej
60 Niż na wszystkich przeglądach za władzy książęcej;
Zgadłem, dlaczego milczy, – bo nieraz widziałem
Garstkę naszych walczącą z Moskali nawałem.
Gdy godzinę wołano dwa słowa: pal, nabij;
Gdy oddechy dym tłumi, trud ramiona słabi;
A wciąż grzmi rozkaz wodzów, wre żołnierza czynność;
Na koniec bez rozkazu pełnią swą powinność,
Na koniec bez rozwagi, bez czucia, pamięci,
Żołnierz jako młyn palny nabija – grzmi – kręci
Broń od oka do nogi, od nogi na oko:
70 Aż ręka w ładownicy długo i głęboko
Szukała, nie znalazła – i żołnierz pobladnął,

Nie znalazłszy ładunku, już bronią nie władnął;
I uczuł, że go pali strzelba rozogniona;
Upuścił ją i upadł; – nim dobiją, skona.
Takem myślił, – a w szaniec nieprzyjaciół kupa
Już łazła, jak robactwo na świeżego trupa.
Pociemniało mi w oczach – a gdym łzy ocierał,
Słyszałem, że coś do mnie mówił mój Jenerał.
On przez lunetę wspartą na moim ramieniu
80 Długo na szturm i szaniec poglądał w milczeniu.
Na koniec rzekł; „Stracona”. – Spod lunety jego
Wymknęło się łez kilka, – rzekł do mnie: „Kolego,
Wzrok młody od szkieł lepszy; patrzaj, tam na wale,
Znasz Ordona, czy widzisz, gdzie jest?” – „Jenerale,
Czy go znam? – Tam stał zawsze, to działo kierował.
Nie widzę – znajdę – dojrzę! – śród dymu się schował:
Lecz śród najgęstszych kłębów dymu ileż razy
Widziałem rękę jego, dającą rozkazy. –
Widzę go znowu, – widzę rękę – błyskawicę,
90 Wywija, grozi wrogom, trzyma palną świecę,
Biorą go – zginął – o nie, – skoczył w dół, – do lochów!”
”Dobrze – rzecze Jenerał – nie odda im prochów”.
Tu blask – dym – chwila cicho – i huk jak stu gromów.
Zaćmiło się powietrze od ziemi wyłomów,
Harmaty podskoczyły i jak wystrzelone
Toczyły się na kołach – lonty zapalone
Nie traﬁły do swoich panew. I dym wionął
Prosto ku nam; i w gęstej chmurze nas ochłonął.
I nie było nic widać prócz granatów blasku,
100 I powoli dym rzedniał, opadał deszcz piasku.
Spojrzałem na redutę; – wały, palisady,
Działa i naszych garstka, i wrogów gromady;
Wszystko jako sen znikło. – Tylko czarna bryła
Ziemi niekształtnej leży – rozjemcza mogiła.

Tam i ci, co bronili, – i ci, co się wdarli,
Pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli.
Choćby cesarz Moskalom kazał wstać, już dusza
Moskiewska, tam raz pierwszy, cesarza nie słusza.
Tam zagrzebane tylu set ciała, imiona:
110 Dusze gdzie? nie wiem; lecz wiem, gdzie dusza Ordona.
On będzie Patron szańców! – Bo dzieło zniszczenia
W dobrej sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia;
Bóg wyrzekł słowo stań się, Bóg i zgiń wyrzecze.
Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze,
Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona
Obleją, jak Moskale redutę Ordona –
Karząc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute,
Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę.
Adam Mickiewicz, Reduta Ordona. Opowiadanie adiutanta, [w:] tegoż, Wiersze, t. 1, red. Czesław Zgorzelski, Warszawa
1982, s. 302–305.

Po przeczytaniu wiersza Reduta Ordona
wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 1.1
Zaznacz w utworze fragmenty o charakterze
narracyjnym i reﬂeksyjnym.
Ćwiczenie 1.2
Nadaj własne tytuły obrazom batalistycznym
przedstawionym w utworze.
Ćwiczenie 1.3
Alegoria upadku powstania listopadowego

Wynotuj z tekstu czasowniki, które świadczą
o dynamice opowiadanego wydarzenia.
Określ formę przywołanych przez ciebie
części mowy.

autor nieznany, Alegoria upadku powstania listopadowego,
ok. 1831, litograﬁa, domena publiczna

Ćwiczenie 2
Przebieg bitwy relacjonuje naoczny świadek wydarzeń – adiutant, którego opowiadanie ma
niezwykle emocjonalny charakter. Wynotuj te określenia, które wskazują u bohatera na: gniew,
oburzenie, pogardę, domysł, reﬂeksję.
Ćwiczenie 3
Przeczytaj wskazany poniżej fragment utworu. Następnie wyjaśnij, jaką rolę w tym fragmencie
odgrywa kontrast barw. Wymień środki stylistyczne służące do prezentacji dwóch wrogich
obozów wojskowych.
„I widziałem ich wodza: przybiegł, mieczem skinął
I jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął;
Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota
Długą czarną kolumną, jako lawa błota,
Nasypana iskrami bagnetów. Jak sępy
Czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy.
Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona,
Jak głaz bodzący morze, reduta Ordona.”
Ćwiczenie 4
Przeczytajcie w parach poniższy dialog. Określcie, w jakich okolicznościach spotkaliście się
z wypowiedzią o podobnie emocjonalnym charakterze.
„„Znasz Ordona, czy widzisz, gdzie jest?” – „Jenerale,
Czy go znam? – Tam stał zawsze, to działo kierował.
Nie widzę – znajdę – dojrzę! – śród dymu się schował:
Lecz śród najgęstszych kłębów dymu ileż razy
Widziałem rękę jego, dającą rozkazy. –
Widzę go znowu, – widzę rękę – błyskawicę,
Wywija, grozi wrogom, trzyma palną świecę,
Biorą go – zginął – o nie, – skoczył w dół, – do lochów!”
”Dobrze – rzecze Jenerał – nie odda im prochów”.
Tu blask – dym – chwila cicho – i huk jak stu gromów.”
Wskazówka

Podpowiedź dla ucznia: przerzutnie, krótkie niepełne zdania, równoważniki zdań, które
czasem składają się z jednego wyrazu, bezpośrednie zwroty do rozmówcy, pytania,
okrzyki, wyrażenia lakoniczne, „poszarpany tok słów” świadczący o zdenerwowaniu
i gwałtowności reakcji człowieka mówiącego. Zob. także: Czesław Zgorzelski, Wstęp, [w:]
Adam Mickiewicz, Poezje wybrane, Kraków 1997, t. 2, s. LXXI.
Ćwiczenie 5
Znajdź w tekście fragment, w którym pojawiają się oskarżenia cara (ukrytego „o pięćset mil na
swej stolicy”). Wyjaśnij, w jaki sposób został nakreślony obraz cara. Zwróć uwagę na
„kontrastowe zestawienia przeciwieństw, ironiczne określenia cara, jego wielkość i potęgę
ukazaną w okrucieństwie wobec poddanych” (Zob. Czesław Zgorzelski, Wstęp, [w:] Adam
Mickiewicz, Poezje wybrane, Kraków 1997, t. 2, s. LXXIII).
Ćwiczenie 6
Odnieś pojęcia z ćwiczenia powyżej do przesłania utworu, które jest zawarte we fragmencie:
„Bo dzieło zniszczenia
W dobrej sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia;
Bóg wyrzekł słowo stań się, Bóg i zgiń wyrzecze.
Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze,
Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona
Obleją, jak Moskale redutę Ordona –
Karząc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute,
Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę.”
Wskazówka
Wprowadzenie do dyskusji poprzez wyjaśnienie pojęć i odniesienie ich do historii
współczesnej (przejawy despotyzmu we współczesnym świecie, łamanie praw człowieka
a rola Amnesty International), podkreślenie uniwersalizmu przesłania.

Reduta Ordona w innych dziedzinach sztuki –
rzeźba, obraz i piosenka


Rosyjski szturm na Warszawę w 1831 roku
Georg Benedict Wunder, Rosyjski szturm na Warszawę w 1831 roku, 1831–1846, staloryt, Muzeum Narodowe w
Warszawie, domena publiczna

Ciekawostka
W 2009 roku zespół Trzeci Wymiar dokonał hip‐hopowej interpretacji Reduty Ordona.
Utwór ten znajduje się na płycie Poeci, na której zamieszczono także inne nowoczesne
aranżacje muzyczne polskich tekstów poetyckich.

Zadaniowo

Sępy
Ma hias Kabel, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 7
Wyjaśnij, pracując w grupie z koleżankami i kolegami z klasy, metaforę: „Jak sępy / Czarne
chorągwie na śmierć prowadzą zastępy”. Ustalcie, jakie skojarzenia wywołuje w was symbolika
sępa. Możecie wykorzystać zamieszczoną poniżej deﬁnicję słownikową.
„Sęp symbolizuje niebo, Słońce, ogień, oczyszczenie, wiatr, burzę, błyskawicę, zniszczenie; zło,
złą sławę, zgryzotę, nieszczęście; drapieżność, żarłoczność, bezwzględność, śmierć; karę,
skruchę, nieśmiertelność; wysokie loty, bystrość wzroku, objawienie, wróżbę, proroctwo,
pustelnictwo […]. Sęp oznacza wysoki lot i bystry wzrok: „Ścieżki do niej nie zna sęp i nie
wypatrzyło jej oko sokoła” (Hiob 28,7). Sęp – pustelnik, odludek: „Tam tylko sępy zlatywać się
będą, jeden do drugiego” (Izajasz 34,15), w opustoszałym i zniszczonym kraju zmienionym
w pustynię. „Tylko trupy tu nocują, tylko sępy tu koczują” (Farys 59–60 Mickiewicza).”
Ćwiczenie 8
Przekaz adiutanta zawiera elementy epickie, dramatyczne i liryczne. Współcześnie można by
porównać taką wypowiedź do relacji sprawozdawcy radiowego, przedstawiającego np. jakieś
wydarzenie sportowe. Jest to zazwyczaj sprawozdanie pełne emocji, poszarpane, pospieszne
i nerwowe, ale oddające pełny obraz sytuacji. Przygotuj relację z wybranego (realnego bądź
ﬁkcyjnego) wydarzenia sportowego (np. meczu piłki nożnej czy siatkówki) i zaprezentuj ją na
forum klasy.

Ćwiczenie 9
Napisz, co oznacza heroizm w obecnych czasach. Podaj przykład współczesnego herosa,
wskazując na cechy, jakimi powinien się wyróżniać.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Kto? Gdzie? Kiedy?

ILUSTRACJA: Kamienie_intro
UWr, licencja: CC BY 3.0

Współcześnie – bardziej niż kiedykolwiek od momentu zakończenia II wojny światowej –
ludzie zdają sobie sprawę, jak wielką wartością jest pokój i dążenie do jego utrzymania.
Niestety, każdego dnia człowiek przekonuje się, że pokój jest niezwykle kruchy,
a zagrożenie wojną staje się bardzo realne… Wystarczy odnieść się do wydarzeń na
Ukrainie czy w Syrii, by znaleźć potwierdzenie tej opinii. Warto się zastanowić, dlaczego
ludzie współcześni nie wyciągają wniosków z konﬂiktów i wojen, które miały miejsce w XX
wieku? Dlaczego doświadczenia minionych pokoleń nie stanowią przestrogi?
W jakim stopniu ty jesteś wnikliwym obserwatorem współczesności? A może cechuje cię
bierność i zniechęcenie? Jak zachowałabyś/zachowałbyś się w sytuacji wymagającej od
ciebie zaangażowania w walkę o wolność ojczyzny?
Już wiesz
1) Przeczytaj powieść Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego.
2) Obejrzyj ﬁlm Przedwojenna Warszawa.
3) Opisz, jaki obraz miasta i jego mieszkańców wyłania się z przywołanego ﬁlmu.
4) Zastanów się i powiedz, w czym przedwojenni warszawiacy przypominają
współczesnych mieszkańców miast. Uzasadnij swoją opinię.

5) Wskaż, które z zachowań/postaw/czynności ukazanych w ﬁlmie są podobne do
twoich nawyków.
6) Który fragment ﬁlmu najbardziej do ciebie przemawia? Uzasadnij swoje zdanie.

O autorze

Tablica poświęcona Aleksandrowi Kamińskiemu na budynku przy ulicy jego imienia w Łodzi
Zorro2212, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0

Aleksander Kamiński
1903–1978

Pomnik Aleksandra Kamińskiego w parku
Staromiejskim (Łódź)

pedagog, wychowawca, instruktor harcerski,
harcmistrz, żołnierz Armii Krajowej, pisarz,
posługujący się licznymi pseudonimami (np.
Dąbrowski, Fabrykant, Faktor, Juliusz Górecki,
Hubert, Kamyk). Studiował historię
i archeologię na Uniwersytecie
Warszawskim. Kamiński jest uważany za ojca
duchowego Szarych Szeregów. W 1940 roku
założył pismo „Biuletyn Informacyjny”,
wydawane w Warszawie. Od 1941 roku
Aleksander Kamiński pełnił funkcję szefa

Arewicz, licencja: CC BY-SA 3.0

Biura Informacji i Propagandy (BIP) Okręgu
Warszawskiego ZWZ (Związku Walki

Zbrojnej).
W latach 1940–1944 Kamiński kierował Organizacją Małego Sabotażu „Wawer”. W 1945 roku
pisarz został wiceprzewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego, a w latach 1956–1958
pełnił funkcję przewodniczącego Naczelnej Rady Harcerskiej. W 1962 roku Kamiński został
profesorem. Był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego.
Aleksander Kamiński jest autorem kilkunastu książek, ponad 300 artykułów i ponad 200
innych opracowań, a jednak sławę i pamięć czytelników zapewniła mu jedna powieść –
Kamienie na szaniec (1943).
Ćwiczenie 1
Obejrzyj ﬁlm Akcja pod Arsenałem (1977) w reżyserii Jana Łomnickiego.

Kamienie na szaniec w opiniach czytelników

“

Wstęp (opinie czytelników)
„Lektura obowiązkowa, którą czyta się z zapartym tchem, ze łzami
w oczach. Książka, która na zawsze zostaje w sercu. Niesamowite jest
to, że w czasie tak smutnym, tragicznym była w nich radość, miłość,
siła przetrwania. Nie ma Ich. Odeszli. A jednak są. Żyją w każdym
wrażliwym człowieku. Pokolenie Rudych, Alków i Zosiek pokazało
nam, co to jest honor, braterstwo, odwaga, przyjaźń…”
Agnieszka Kowalska, LO, klasa II, Ciechanów
„Ta opowieść o Nich zmieniła moje życie. Przestałam się bać być
sobą”
Joanna Sekutowicz, studentka, Warszawa
„Za mało dziś wierzymy w siebie, w swe własne siły. Za mało
wierzymy w sens robienia czegoś wielkiego. Może też za mało

współdziałamy ze sobą… […] Rosną dziś młodzi ludzie, którzy
zupełnie nie wiedzą, za kim iść… Książki Druha Kamińskiego są
inspiracją do działania, myślenia i czucia…”
Witold Pietrusiewicz, Warszawa
„Giną. To nie jest wyrównana walka… Więc – dlaczego? W imię jakich
nadzwyczajnych celów poświęcają swoje życie «i kiedy trzeba, na
śmierć idą po kolei jak kamienie ręką Boga rzucane na szaniec». Byli
tacy jak my. Chodzili do szkoły, zdawali maturę (może się bali? – jak
my). Nie wiedząc o swojej wielkiej próbie […], którą przeszli
z podniesioną głową. Czy dziś byłoby to możliwe?”
Sylwester Brzuchacz, maturzysta, Kraków
Wstęp (opinie czytelników), [w:] Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec, Warszawa 1999, s. 5–20.

Zadania
Ćwiczenie 2.1
Jakie emocje wywołuje w tobie lektura Kamieni na szaniec? Zredaguj kilkuzdaniową
wypowiedź, w której przedstawisz swoją ocenę tej książki.

Ćwiczenie 2.2
Dokończ zdania, odwołując się do znajomości powieści Aleksandra Kamińskiego
i przywołanych opinii czytelników.
Ta książka na zawsze zostaje w sercu, ponieważ...

Kamienie na szaniec są inspiracją do działania, ponieważ...
Rudy, Alek i Zośka pokazali, czym jest honor, ponieważ...
Bohaterowie utworu Kamińskiego poświęcają swoje życie w imię najwyższych wartości,
takich jak:...
Rudy, Alek i Zośka przeszli najtrudniejszą próbę charakteru z podniesioną głową,
ponieważ...
Ćwiczenie 2.3
Zaproponuj własny – autorski – wstęp do powieści Aleksandra Kamińskiego.
Ćwiczenie 2.4
Wybierz właściwe określenia tak, by informacja była poprawna.

Kamienie na szaniec to nowela / powieść Aleksandra Kamińskiego / Aleksandra Kamieńskiego,
której akcja rozgrywa się podczas I wojny światowej / II wojny światowej, w okresie od
stycznia / czerwca 1936 r. / 1939 r. do sierpnia / września 1943 r. / 1945 r.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.5
Dopasuj pseudonimy i daty śmierci do właściwych osób – bohaterów powieści Kamińskiego.

Leszek Domański, pseud. {#Zeus} {Alek} {Sokół} {Rudy} {Zośka} {Czarny}, zm. {#1939/1940} {30
marca 1943} {20 sierpnia 1943} {21 sierpnia 1943} {1940/1941} {1939/1940}
Aleksy Dawidowski, pseud. {#Alek} {Zeus} {Sokół} {Rudy} {Zośka} {Czarny}, zm. {#30 marca
1943} {20 sierpnia 1943} {1939/1940} {20 sierpnia 1943} {21 sierpnia 1943} {1940/1941}
Jan Bytnar, pseud. {#Rudy} {Alek} {Zeus} {Sokół} {Czarny} {Zośka}, zm. {#30 marca 1943} {20
sierpnia 1943} {1939/1940} {20 sierpnia 1943} {21 sierpnia 1943} {1940/1941}
Tadeusz Zawadzki, pseud. {#Zośka} {Rudy} {Alek} {Zeus} {Sokół} {Czarny}, zm. {#20 sierpnia
1943} {1939/1940} {30 marca 1943} {20 sierpnia 1943} {21 sierpnia 1943} {1940/1941}
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.6
Scharakteryzuj wskazanych bohaterów, uwzględniając w swojej wypowiedzi najbardziej
adekwatne cechy.
RUDY
uparty

delikatny

reﬂeksyjny
ZOŚKA

trochę roztrzepany

uczynny

wybitnie inteligentny
wybitnie inteligentny
urodzony przywódca
ALEK

zawsze uśmiechnięty
samotnik

przewidujący

wrażliwy na innych

ambitny

doskonały organizator
szczery
silnie związany z matką
bezpośredni
skromny

pomocny
empatyczny

konsekwentny w działaniu
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.7
Wskaż miejsca wydarzeń ukazanych w powieści Kamienie na szaniec.


Celestynów



ZSRR



Celestynków



Warszawa



Kraków



Sieczychy



Katowice

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.8
Ułóż plan wydarzeń powieści Kamienie na szaniec.
Sabotaż.



Tortury.



Okupowana Warszawa.



Dywersja.



Akcja pod Arsenałem.



Rudy aresztowany.



Celestynów – uwolnienie więźniów.



Depresja.



Śmierć przyjaciół.



Wrzesień 1939.



Oto oni.



Wysadzenie mostu.



Bohaterska śmierć Zośki.



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Wysłuchaj wspomnienia dr. Zygmunta Kujawskiego – „«Zośka» zmarł na moich rękach” (1971):
link.

Ćwiczenie 4
Wybierz dwa punkty wymienione w zadaniu 2.8 i, dodając do nich po kilka podpunktów,
stwórz plan szczegółowy wydarzeń głównych.
Ćwiczenie 5
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Doświadczenie wojny
Stanisław Burkot (ur. 1932) jest historykiem literatury, krytykiem literackim, badaczem
literatury XIX i XX wieku, wykładowcą akademickim. Ten wybitny krakowski profesor
zwraca uwagę na to, że artyści nie umieli poradzić sobie z doświadczeniem wojny, nie
potraﬁli o niej pisać.
Czasy II wojny światowej okazały się tak traumatycznym i trudnym przeżyciem, że
podważyły wiarę w humanistyczne ideały, w wartość kultury europejskiej. Artyści –
zdaniem Burkota – nie potraﬁli znaleźć odpowiednich środków wyrazu, aby oddać prawdę
o tamtych tragicznych momentach w historii świata.

“

Stanisław Burkot

Literatura polska 1939---2009
[Wobec wojny – przyp. red.] bezradne okazały się tradycyjne gatunki
prozy fabularnej, […] zwłaszcza powieści, której – co wynikało
z tradycji gatunku – przypisywano zdolność do utrwalania wielkich
obszarów życia społecznego, tworzenia syntez, obrazów ﬁkcyjnych,
lecz wiernych rzeczywistości. Wielkie wydarzenia historyczne kusiły
twórców do ujęć epickich. Wymagały one jednak w konstruowaniu
fabuł wyróżnienia wielkich bohaterów, sprawców wydarzeń. […]
Tymczasem wojny totalne XX wieku uniemożliwiały takie ujęcie.
Bohaterzy stawali się anonimowi, decyzje zapadały w sztabach, z dala
od linii frontu, gdzie ginęły masy żołnierskie. Śmierć była także
anonimowa. Żołnierz umierał, nie widząc niekiedy twarzy wroga –
ginął od bomb, min, stratowany przez pojazdy pancerne. Wojna

totalna zwracała się przeciwko cywilom, polegała na burzeniu nie
tylko fortyﬁkacji, lecz całej struktury gospodarczej. Cywilów ginęło
więcej niż żołnierzy. […] Bluźnierstwem i obelgą wobec niewinnych
oﬁar wydawało się układanie ﬁkcyjnych fabuł, wyróżnianie herosów
[…]. Owo poszukiwanie pojedynczego człowieka w wojnie totalnej
wyodrębniło, w sensie literackim, lotników, walczących sam na sam
w pojedynkach powietrznych; kapitanów okrętów wojennych,
i później – już na prawach mitu i legendy – dowódców oddziałów
partyzanckich.
Stanisław Burkot, Literatura polska 1939–2009, Warszawa 2010, s. 47–48.

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 6.1
Wskaż problemy, na jakie zwraca uwagę Stanisław Burkot.
Ćwiczenie 6.2
Zastanów się i powiedz, w jakim stopniu opinię Burkota można także odnieść do powieści
Aleksandra Kamińskiego. Uzasadnij swoje stanowisko.

„Być zwyciężonym i nie ulec...”

“

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo,
zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”
Józef Piłsudski

Józef Piłsudski
K. Pęcherski, 1910–1920, fotograﬁa archiwalna, domena publiczna

Ćwiczenie 7
Zastanów się i powiedz, co oznaczają słowa, których autorem jest postać przedstawiona na
fotograﬁi.
Ćwiczenie 8
Sięgnij do różnych źródeł wiedzy i zbierz najważniejsze – twoim zdaniem – informacje o Józeﬁe
Piłsudskim.
Ćwiczenie 9
Jak sądzisz, dlaczego postać Józefa Piłsudskiego staje się ważnym kontekstem dla właściwego
odczytania Kamieni na szaniec?
Ćwiczenie 10
Zredaguj – odwołując się do powieści Aleksandra Kamińskiego i własnych doświadczeń –
wypowiedź argumentacyjną, w której punktem wyjścia uczynisz słowa: „Być zwyciężonym
i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”.

Zadaniowo
Ćwiczenie 11
Zredaguj wypowiedź pisemną, w której – w imieniu bohatera Kamieni na szaniec
wzbudzającego twoje największe zainteresowanie lub sympa ę – zachęcisz do przeczytania
powieści.
Ćwiczenie 12
Czego chciałabyś/chciałbyś się dowiedzieć od autora Kamieni na szaniec, Aleksandra
Kamińskiego, gdybyś mogła/mógł przeprowadzić z nim wywiad? Ułóż kilka/kilkanaście pytań.”
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wielkie małe działanie!

Przedmaturalna pielgrzymka klasy Rudego, Alka i Zośki na Jasną Górę w maju 1939, [w:] Barbara Wachowicz,
Rudy, Alek, Zośka. Gawęda o bohaterach „Kamieni na szaniec”
1939, zdjęcie archiwalne, domena publiczna

Czasem cel uświęca środki…
Czasem uczeń przerasta mistrza…
Czasem szkoda żałować róż, gdy płoną lasy…
Czasem jajko jest mądrzejsze od kury…
Zawsze – kropla drąży skałę!
Już wiesz
1) Obejrzyj ﬁlm Grupy Szturmowe – Szare Szeregi (1994).
2) Stwórz – wykorzystując dowolną metodę (np. kolaż, gazetka, wywiad, prezentacja
multimedialna itp.) – razem z koleżankami i kolegami z klasy prezentację o grupie Buków.
W swojej pracy przywołajcie właściwe cytaty z powieści Kamińskiego. Następnie
uporządkujcie (pogrupujcie) informacje i zaplanujcie podtytuły dla poszczególnych grup
tematycznych.

Kamienie na szaniec

“

Aleksander Kamiński

Kamienie na szaniec
W jednej z dzielnic warszawskich było środowisko młodzieży
harcerskiej, które umiało stworzyć atmosferę i warunki, w jakich
młodzież czuła się dobrze, pragnęła sama kształcić swe charaktery,
sama sobie stawiała cele i sama czyniła wszystko, co w jej mocy, aby
te cele osiągnąć.
Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec, Warszawa 1999, s. 47.

Ćwiczenie 1.1
Wyjaśnij, w jakim stopniu stwierdzenia zawarte we wstępie do lekcji mogą ilustrować losy
bohaterów Kamieni na szaniec.
Ćwiczenie 1.2
Zaprezentujcie przygotowane materiały poświęcone grupie Buków.
Ćwiczenie 2.1
Wysłuchaj w internecie piosenki Szare Szeregi.
Ćwiczenie 2.2
Opowiedz własnymi słowami treść wysłuchanego utworu.
Ćwiczenie 2.3
Określ, co cię wzrusza, zdumiewa, a co szokuje w tej piosence.

Ćwiczenie 2.4
Wysłuchaj kilku piosenek patriotycznych z czasów II wojny światowej (skorzystaj np.
z zasobów internetowych). Po ich wysłuchaniu wybierz tę, która najbardziej cię poruszyła.
Uzasadnij dlaczego.

Ćwiczenie 2.5
Przyporządkuj właściwe wyjaśnienia do poniższych pojęć.

DEPORTACJE

Akcje zbrojne lub propagandowe
prowadzone przede wszystkim na
tyłach wojsk nieprzyjacielskich. Miały
odwracać uwagę nieprzyjaciela,
nadszarpnąć jego morale, osłabić
psychicznie i ﬁzycznie. Prowadzone
przeciw Niemcom z jednej strony
podnosiły ducha oporu wśród Polaków,
z drugiej zaś utrudniały sytuację
oddziałów niemieckich walczących na
froncie.

SABOTAŻ

Miejsca, w których – w nieludzkich
warunkach – więziono obywateli
okupowanych państw (brak higieny,
głodowe racje żywnościowe, zmuszanie
do niewolniczej pracy, tortury,
egzekucje, komory gazowe,
eksperymenty medyczne).

DYWERSJA

Skryte niszczenie lub uszkadzanie
różnorakich obiektów i urządzeń
służących Niemcom do prowadzenia
wojny. To także umyślne niewypełnianie
albo wypełnianie wadliwie swoich
obowiązków z zamiarem wywołania
dezorganizacji, strat i szkód. Ma na celu
uniemożliwienie lub utrudnienie
prawidłowego funkcjonowania
instytucji, zakładów itp.

MASOWE EGZEKUCJE

Napis, który pojawiał się w różnych
miejscach; kwaliﬁkował je jako
dostępne jedynie dla obywateli Rzeszy,
prawdziwych Aryjczyków. Tak
sygnowane mogły być: rzeczy, usługi,
fragmenty przestrzeni (np. restauracja,
przedni pomost w tramwaju, określona
dzielnica miasta, kawiarnia, sklep, część
parku, miejsce zabaw dla dzieci itp.).
Akcje organizowane przez niemiecką

NUR FÜR DEUTSCHE! (niem.; czyt.: nur
fy:a dojcze)

policję, mające na celu masowe
zatrzymania przechodniów. Odbywały
się niespodziewanie i nagle. Były często
brutalne. Stały się kolejnym elementem
zastraszania okupowanego narodu. Ich
celem było uwięzienie, przesiedlenie lub
skierowanie na roboty przymusowe.

OBOZY

Stały się istotnym elementem polityki
terroru. Miały za zadanie zastraszyć,
przerazić, zniszczyć nadzieję, osłabić
tym samym wolę oporu i chęć do walki.
Przeprowadzano je w większości bez
procesów sądowych, łamiąc prawo
międzynarodowe. Dla wzmocnienia
efektu zastraszania odbywały się często
w miejscach publicznych.

ŁAPANKI

Masowe wywózki ludności polskiej ze
wschodnich obszarów Polski za
okupacji sowieckiej w głąb Związku
Sowieckiego.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.6
Znajdź w powieści Kamienie na szaniec odpowiednie cytaty, które mogłyby obrazować każde
z pojęć wyjaśnionych w poprzednim ćwiczeniu. Zastanów się, czy w tekście Kamińskiego
znajdziesz przykłady wszystkich wymienionych działań.

Katechizm młodego Polaka
Opublikowany w marcu 1943 roku w Warszawie Katechizm młodego Polaka stanowi zbiór
zasad (szczególny kodeks moralny) młodego patrioty, zaangażowanego w działalność
Polskiego Państwa Podziemnego. Przeczytaj z uwagą:

“

Katechizm młodego Polaka. Zasady etyczne
adresowane do młodzieży zaangażowanej w prace
polskiego podziemia
1. Jestem żołnierzem Polski walczącej z barbarzyńskim najeźdźcą.
2. Życiem moim: Polska cierpiąca i walcząca. Wiarą moją: Polska
zwycięska i triumfująca.
3. Żołnierska moja służba spełnia się przede wszystkim przez
bezwzględny, bierny opór wobec poczynań wroga.
4. Przy spełnianiu służby okazywać będę męską twardość
i niezłomną wierność Sprawie, obcy mi jest płacz słabych, obca mi
jest niemoc chwiejnych i niewierzących.
5. Całym życiem swym okazuję najeźdźcy swą wrogość i piętnuję
każdym spojrzeniem. Rodakom niosę braterską pomoc, przyjaźń
i serce.
6. Młodość swą uratuję wbrew zakusom wroga, chcącego ją
wyjałowić i zmarnować.
7. W tym celu ducha swego kształtować będę na narzędzie Wielkiej
i Dobrej Sprawy O jczystej, będę prawy, dobry i silny.
8. Umysł swój będę kształcił i ćwiczył, by myśl polska bogaciła się,
rozwijała, bym w przyszłości zawodową swą pracą jak najlepiej
służył dobru O jczyzny.
9. Walczyć będę nieugięcie o swą dzielność ﬁzyczną, by Naród mój
uratował się od cherlactwa, a godzina Przełomu zastała mnie
silnym i mężnym.
10. Bogiem zbrojny prawom powyższym zaprzysięgam wierność i ich
apostolstwo wśród wszystkich Młodych Polaków.
Katechizm młodego Polaka. Zasady etyczne adresowane do młodzieży zaangażowanej w prace polskiego podziemia,
Warszawa 1943.

Ćwiczenie 3.1
Wybierz dwa punkty z Katechizmu młodego Polaka, a następnie wyszukaj w powieści
Kamienie na szaniec cytaty ilustrujące założenia tekstu z 1943 roku.

Ćwiczenie 3.2
Ułóż własny, współczesny Katechizm młodego Polaka. Zredaguj pięć punktów, które określą
godne zachowania patrioty, zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie zagrożenia wojną.

Mały sabotaż
Przeczytaj fragmenty deﬁnicji zamieszczonej w popularnej encyklopedii internetowej:

“

Mały sabotaż
Mały sabotaż – kategoria akcji konspiracyjnych w czasie okupacji
niemieckiej (w latach 1939–1945). Mały sabotaż był stosowany przez
ruch oporu w wielu krajach okupowanej Europy. Jego znaczenie było
głównie psychologiczne – utwierdzał w ludności przekonanie
o istnieniu i działaniu ruchu oporu oraz o możliwości zwycięstwa
mimo represji.
Twórcą pojęcia mały sabotaż był prawdopodobnie Aleksander
Kamiński, który w listopadzie 1940 roku zamieścił w „Biuletynie
Informacyjnym” artykuł pod takim właśnie tytułem. W artykule tym
użycie wyrażenia mały sabotaż odbiegało jeszcze od jego
późniejszego znaczenia. Kamiński zaliczał do przykładów małego
sabotażu powolną i niesolidną pracę (na rzecz okupanta), niedbałe
wykonywanie niemieckich zarządzeń, udawanie nieznajomości języka
niemieckiego itp. Na dalszym dopiero miejscu wymieniał działania,
które z czasem uznane zostaną za charakterystyczne dla tej właśnie
formy oporu.
Mały sabotaż

Ćwiczenie 4
Obejrzyj dokładnie zdjęcie pomnika Lotnika na placu Unii Lubelskiej w Warszawie, ukazujące
przykład małego sabotażu dokonanego przez Jana Bytnara (ps. „Rudy”). Wskaż, jakie działania
sabotażowe zostały przedstawione na fotograﬁi. Jak sądzisz, czemu miały służyć takie akcje?


Kotwica wykonana przez Jana Bytnara na pomniku Lotnika
Stefan Bałuk, fotograﬁa barwna, domena publiczna

Ćwiczenie 5
Wypisz z utworu Kamińskiego, posiłkując się właściwymi cytatami, inne działania
charakterystyczne dla małego sabotażu.
Ćwiczenie 6
Zredaguj własną deﬁnicję pojęcia mały sabotaż.

Cele Polskiego Państwa Podziemnego

Znak Polski Walczącej – symbol w kształcie kotwicy, której element w kształcie litery P symbolizuje Polskę,
a ramiona literę W – walkę lub „kotwicę” – symbol nadziei na odzyskanie niepodległości.
Bas anow, licencja: CC BY-SA 2.5

“

Cele Polskiego Państwa Podziemnego
1. Polska walczy z wrogiem nie tylko poza granicami Kraju, ale na
swoich obecnie okupowanych ziemiach.
2. Do chwili rozpoczęcia rozprawy zbrojnej – wyrazem wojny na
ziemiach polskich jest walka cywilna.
3. Udział w walce cywilnej jest obowiązkiem każdego obywatela
polskiego.
4. Podstawowym nakazem i obowiązkiem jest poszanowanie
prawowitych władz polskich na emigracji oraz posłuch wobec
zarządzeń czynników miarodajnych w Kraju.
5. Nakazem walki cywilnej w stosunku do okupanta jest bojkot jego
zarządzeń i wezwań, utrudnianie mu wszelkiej akcji – w granicach
nakreślonych mu przez kierownictwo życia polskiego, oraz
absolutny bojkot w stosunkach handlowych, kulturalnych
i towarzyskich.
6. Obowiązuje konieczność solidarności społeczeństwa, wspieranie
bliźniego Polaka wszędzie, gdzie grozi mu zguba lub nędza.

7. Utrzymywać należy na najwyższym poziomie poczucie honoru
narodowego i zgodnie z tym honorem postępować.
8. Należy przeciwdziałać w spotykanych wypadkach odstępstwa
Polaka od obowiązujących go zasad postępowania, a to drogą
perswazji, napomnień, bojkotu towarzyskiego, wreszcie
rejestrowania występnych faktów i przekazania ich odpowiednim
czynnikom polskim.
9. Wobec odstępców i zaprzańców obowiązuje bojkot jak wobec
wroga i rejestrowanie ich jako zdrajców.
10. Powinnością każdego Polaka jest troska o ocalenie i zachowanie
polskości we wszelkiej postaci, a więc ludzkiej, kulturalnej
i materialnej, jako sił potrzebnych do wywalczenia wolności
i odbudowania O jczyzny.
Polacy!
Stopień podporządkowania się powyższym zasadom i nakazom
będzie sprawdzianem naszej wartości obywatelskiej wobec
przyszłych pokoleń. Pamiętajcie, że w dniach wolności wszyscy
będziemy musieli zdać rachunek z naszego obecnego stanowiska
i naszych czynów.
Cele Polskiego Państwa Podziemnego, „Biuletyn Informacyjny” 7 V 1942, nr 18.

Ćwiczenie 7
Wskaż punkt/punkty, które mogą być aktualne także współcześnie. Uzasadnij swój wybór.

Miasto ruin

Ruiny kamienic między ulicą Sienną a Śliską widziane od ulicy Wielkiej w Warszawie (1945)
autor nieznany, odbitka z lat 60. z negatywu z Polskich Archiwów, domena publiczna

Naziści okrutnie ukarali walczącą Warszawę, miasto, które miało odwagę wszcząć
powstanie. Ten patriotyczny zryw mieszkańców stolicy Polski stanowił wyraz buntu wobec
nieludzkich działań oprawców. Wielu twórców kultury próbowało się zmierzyć z historią
zniszczenia Warszawy. Jednym z najciekawszych obrazów ostatnich lat jest
krótkometrażowy ﬁlm animowany Miasto ruin. W obrazie tym ukazano Warszawę – z lotu
ptaka – zburzoną i wyludnioną wiosną 1945 roku.
Ćwiczenie 8.1
Obejrzyj ﬁlm Miasto ruin (2010) w reżyserii Damiana Nenowa, z muzyką autorstwa Adama
Skorupy.
Ćwiczenie 8.2
Określ, jakie wrażenie wywarł na tobie ﬁlm Nenowa. Uzasadnij swoją wypowiedź.
Ćwiczenie 9
Wyobraź sobie, że możesz przenieść się w czasie i odbyć lot nad zniszczoną – w czasie II wojny
światowej – Warszawą. Zredaguj wypowiedź pisemną, która będzie stanowić relację z tego
zdarzenia.

Pomnik Małego Powstańca

Jerzy Jarnuszkiewicz, Pomnik Małego Powstańca, zaprojektowany w 1946, a odsłonięty 1 października 1983,
rzeźba z brązu, Warszawa, ul. Podwale
Cezary P., licencja: CC BY-SA 4.0

Ćwiczenie 10
Obejrzyj pomnik Małego Powstańca według projektu Jerzego Jarnuszkiewicza. Opisz rzeźbę.
W swojej pracy uwzględnij ocenę pomnika, a także zaprezentuj i uzasadnij emocje, jakie
wywołuje w tobie obcowanie z tym dziełem sztuki.

Zadaniowo

Ćwiczenie 11
Odwołując się do powieści Aleksandra Kamińskiego, Katechizmu młodego Polaka oraz jednej
ze strof przywołanego poniżej wiersza Juliusza Słowackiego Testament mój, pisemnie
zinterpretuj zagadnienie sensu śmierci dla ojczyzny.
„[…]
Lecz zaklinam – niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec;
A kiedy trzeba – na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!...
[…]”
Ćwiczenie 12
Wyobraźcie sobie, że jesteście twórcami nowej organizacji politycznej. Opracujcie jej statut,
uwzględniając:
a) wybór nazwy (np. Młodzi Patrioci, Strażnicy Świętych Narodowych Miejsc itp.);
b) konieczność stworzenia logo ugrupowania;
c) hasło przewodnie waszej par i;
d) cele organizacji (opieka nad grobami żołnierzy, czczenie narodowych rocznic, przypinanie
kotylionów w Dniu Flagi, dbanie o dobro wspólne, np. o klatkę schodową, podwórko itp.);
(Uwaga: Cele organizacji muszą być zawarte w co najmniej pięciu punktach)
e) miejsce i częstotliwość spotkań przedstawicieli waszego ugrupowania;
f) konieczność wyboru duchowego przywódcy-opiekuna waszej par i i przypisanie tej osobie
określonych zadań;
g) strukturę organizacyjną waszego ugrupowania (tj. przygotowanie listy członków
zrzeszonych w organizacji z wskazaniem na pełnione przez nich funkcje)
h) planowane akcje o charakterze patriotycznym.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Słowa na sztandary

ILUSTRACJA: Pracy i chleba
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Każdy człowiek ma swój świat wartości, opinii i prawd, według których stara się żyć. Dla
jednych ludzi najważniejsze są wartości związane z życiem (np. szczęście, zdrowie), dla
innych – wartości moralne (np. godność, honor). Jeszcze inni cenią wartości poznawcze
(np. prawda, poznanie, wiedza), a są też tacy, którzy wybierają wartości estetyczne (np.
piękno, uroda). Oczywiście, dzięki językowi można porównywać świat wartości, można
o nich mówić, a nawet o nie się spierać.
Trzeba pamiętać, aby strzec i nie nadużywać słów określających wartości. Słowa te mogą
spowszednieć, zdewaluować się (tzn. stracić swoją wartość). Bywają jednak sytuacje,
w których człowiek powinien używać takich słów, bo tylko one pozwalają wyrazić jego
pragnienia i uczucia. Mówi się, że są to słowa, które ludzie chcieliby „zapisać na swoich
sztandarach”.
Już wiesz
Poszukaj w internecie zdjęć z różnych manifestacji, protestów czy marszów. Przyjrzyj się
uważnie tym fotograﬁom, a następnie wybierz 10–20 haseł, które zostały uwiecznione na
transparentach niesionych przez protestujących ludzi.

Słownictwo wartościujące

ILUSTRACJA: Kuferek
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Wyrazy, które wyrażają oceny pozytywne lub negatywne, często są nazywane słownictwem
wartościującym. Na ogół do oceniania służą przymiotniki lub przysłówki, np.: „dobry” –
„zły”, „pracowity” – „leniwy”, „uczciwy” – „zakłamany”, „ładnie” – „brzydko”, „szybko” –
„wolno”. Rozmieszczenie znaczeń przywołanych wyrazów zapewne nikomu nie sprawiłoby
kłopotu, ponieważ słownictwo wartościujące pojawia się w każdej sferze ludzkiego życia,
tak często poddawanego przecież ocenie.
Słowa mogą wyrażać wartości bezpośrednio (np. pozytywną ocenę w swoim znaczeniu
zawierają przymiotniki „dobry”, „spokojny”, „godny”, a negatywną – „zły”, „kłótliwy”,
„paskudny”). Często jednak wartości nie ujawniają się w sposób bezpośredni, mogą być
wyrażone np. za pomocą obrazów i metafor. Dla przykładu warto przywołać określenia
potoczne: „być na topie”, „być gwiazdą”, które wywołują pozytywne skojarzenia, i te, które
również są obecne w języku codziennym, ale są nacechowane negatywnie, np.: „mieć doła”,
„być spłukanym”.

Słowa wartościowe
Tematem tego bloku są słowa, którym przypisuje się wyjątkową wartość, są to tzw. słowa
sztandarowe. Niektóre z nich są bezdyskusyjne i wspólne (np. „honor”, „życie”, „matka”,
„wolność”), dzięki czemu każdy człowiek łatwo je rozpozna. Te „słowa sztandarowe” tworzą
kulturę i system wartości wyznawanych przez ludzi.

Istnieją też słowa będące powodem dyskusji i sporów. Wystarczy przywołać rzeczownik
„praca”, który powszechnie oznacza „działanie człowieka, zajęcie, czynność”. Trudno więc
w tym wyrazie szukać bezpośrednio takich ocen, jak w słowach „mędrzec” – „głupiec”,
„ładny” – „brzydki” czy „życie” – „śmierć”.
Sposób oceny określonego pojęcia zależy od sytuacji komunikacyjnej i relacji między ludźmi.
Szczególnie to widać w burzliwych dyskusjach społecznych i politycznych, w których jedno
słowo może wywoływać różne – również sprzeczne – opinie. Dlatego też dla niektórych
osób – przywołane wcześniej – słowo „praca” staje się wielką wartością (np. dla osób bez
pracy), a zarazem celem, do którego dążą.

ILUSTRACJA: Sztandar
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Jak rozpoznać słowa wartościujące („słowa na sztandary”)? Zwykle takim wyrazom w zdaniu
towarzyszą emocje. Jeśli ktoś używa zdań z wyrazami oceniającymi (np.: „Dla mnie
najważniejsza jest prawda”, „W moim życiu najważniejszy jest spokój”, „Szczęście osobiste –
to dla mnie najważniejsza wartość”), to w ten sposób daje otoczeniu do zrozumienia, że
zaczyna mówić o swoich osobistych wartościach.
Poniżej zamieszczono sposoby oceniania słowa „praca”. Z zestawienia wynika, że
różnorodna ocena tego wyrazu wiąże się ze znaczeniami przypisywanymi pojęciu „praca”
(np. w związkach wyrazowych, metaforach i przysłowiach).

Sposób oceniania słowa „praca”

Oceny pozytywne związane ze słowem

Oceny negatywne związane ze słowem

„praca”

„praca”

„Bez pracy nie ma kołaczy”.
„Osiągnąć coś ciężką pracą”.
„Żadna praca nie hańbi”.
„Kto się nie leni, robi złoto z kamieni”.
„Kto dobrze orze, ma chleb
w komorze”.
„Kawał dobrej roboty”.

„Orka na ugorze”.
„Praca nie zając, nie ucieknie”.
„Zasuwać jak wół/koń”.
„Czarna robota”.
„Praca galernicza”.
„Wół roboczy”.

Co ciekawe, obok wartości zawsze pojawiają się antywartości. Najczęściej są to zjawiska,
z którymi ludzie się nie zgadzają, które pozostają w sprzeczności z wyznawanym przez nich
światopoglądem. Słowa o charakterze antywartości także można zapisać na sztandarach
(np. „Precz z...”).

Słowa – symbole kulturowe
W życiu społecznym pojawiają się słowa, za którymi kryją się idee lub wartości podzielane
przez większą grupę ludzi. Słowa te nabierają znaczenia w ważnych momentach
historycznych, określając kulturę danego społeczeństwa. Mogą wyzwalać dodatkowo różne
uczucia (np. ważnymi znakami kultury francuskiej są pojęcia: „wolność – równość –
braterstwo”, czyli hasła wywodzące się z rewolucji francuskiej).

20 franków z napisem: „Wolność, równość, braterstwo”
1851, domena publiczna

W polskiej przestrzeni publicznej często występują wyrazy odnoszące się do wydarzeń
związanych z walką o wolność i niepodległość, z czasem rozbiorów, okresem II wojny
światowej czy czasami PRL‐u (np. hasła: „Bóg – honor – ojczyzna”; „Solidarność”). Wszystkie
te wyrazy należą do słownictwa wartościującego i występują obok słów związanych
z życiem społecznym, takimi jak: „demokracja”, „wolność”, „państwo”, „patriotyzm”,
„bezpieczeństwo społeczne”.

Wielkie słowa – wielkie litery
Wyrazy, które są ważne dla jakichś osób czy grup społecznych można rozpoznać też po
specyﬁcznej ortograﬁi. W znaczeniach ogólnych (potocznych) zapisuje się je przecież
małymi literami. Niekiedy jednak ze względów uczuciowych (emocjonalnych) –
w wybranych tekstach lub sytuacjach komunikacyjnych – stosuje się wielkie litery. Trzeba
pamiętać, by nie nadużywać tej emocjonalnej ortograﬁi i właściwie stosować zasady
uprawniające do stosowania wielkich liter jako znaku pozytywnych emocji.
Poniżej znajdziesz wskazówki określające okoliczności wprowadzania wielkich liter ze
względów uczuciowych (emocjonalnych):
w nazwach szczególnie ważnych wydarzeń historycznych, np. „Powstanie
Listopadowe”, „Powstanie Warszawskie” (trzeba jednak pamiętać, że na ogół nazywy
tego typu są zapisywane małymi literami, np. „unia lubelska”, „insurekcja
kościuszkowska” itp.);
w wyrazach i wyrażeniach budzących szacunek, np.: „O jczyzna”, „Orzeł Biały”, „Naród”;
w oﬁcjalnych nazwach organów i instytucji państwowych, np. „Sejm i Senat
Rzeczypospolitej Polskiej”, „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów”; jeśli nie podaje się
pełnej nazwy instytucji, można stosować nazwy pospolite, które zapisuje się małą literą
(np. „obradował sejm i senat”, „prezydent przyjął delegację” itp.);
w nazwach świąt, np. „Święto Konstytucji 3 Maja”; trzeba jednak pamiętać o tym, że
słownikowa wersja tej nazwy brzmi: „święto Konstytucji 3 maja”, a oﬁcjalne określenie
tego dnia to: „Święto Narodowe Trzeciego Maja”.
W niektórych tekstach okolicznościowych, przygotowanych na specjalną okazję, można
stosować wielkie litery w zapisie ważnych pojęć, wartości. Warto pamiętać jednak o tym, że
nie wprowadza się tej reguły w tekstach codziennych, nieokolicznościowych.

Zadaniowo

Ćwiczenie 1
Przyjrzyjcie się przygotowanym wcześniej fotograﬁom (zob. część „Przed lekcją”). Stwórzcie
zbiór napisów widocznych na transparentach, które ukazano na tych zdjęciach. Pogrupujcie
hasła na te, które odzwierciedlają wartości (np. „Pracy i chleba”), i te, które są obrazem
antywartości (np. „Precz z komuną”).
Ćwiczenie 2
Rozważcie, jakich sfer życia dotyczą wypisane przez was hasła.
Wskazówka
Może to być zwykły intuicyjny podział. W tym ćwiczeniu można jednak wprowadzić
dodatkowo takie narzędzia, jak kategoryzacja czy typologia. Wówczas jest ważne, aby
uświadomić uczniom rolę, jaką odgrywa spójne kryterium podziału. Ćwiczenie to można
też zaaranżować w formie mapy myśli tworzonej na dużej kartce papieru lub osobnych
karteczkach.
Ćwiczenie 3
Odwołaj się do polecenia zamieszczonego w części „Przed lekcją” i poleceń zamieszczonych
powyżej, a następnie wyróżnij (np. kolorem) wartości i antywartości, z których oceną się
zgadzasz. Uzasadnij przyczyny swojego wyboru. Twoja praca może przyjąć następujący
schemat:
a) Dla mnie X to także wartość pozytywna, ponieważ…
b) Dla mnie Y to także wartość negatywna, ponieważ…
Ćwiczenie 4
Zastanów się i napisz – odwołując się do wniosków sformułowanych podczas wspólnej pracy
z koleżankami i kolegami – czy cała twoja grupa w podobny sposób postrzega (ocenia)
wybrane wartości i antywartości.
Ćwiczenie 5.1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5.2
Przyjrzyj się uważnie tej liście. Rozważ, czy brakuje na niej jakichś słów. Jeśli tak, to dopisz
hasła, które – według ciebie – powinny się tam znaleźć.
Ćwiczenie 6
Oceń poprawność ortograﬁczną poniższych zapisów.


Czytał o przebiegu Bitwy pod Grunwaldem.



Czytam artykuł na temat Niepodległości i walki w obronie Ojczyzny



Gimnazjum im. Hugona Kołłątaja.



W 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe.



Obrady otworzył Marszałek sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Przeczytaj pytanie skierowane do Poradni Językowej PWN i odpowiedź prof. Małgorzaty
Marcjanik, a następnie streść, czego dotyczy problem.
„18.06.2007”
Ćwiczenie 8
Napisz list do swojego zwierzaka (psa, kota, chomika, rybki itp.). W liście wyjaśnij pupilowi,
które jego zachowania podobają ci się, a które wzbudzają twoją dezaprobatę. Zastosuj zasady
„grzecznej” emocjonalnej ortograﬁi. Jeśli nie masz zwierząt, wyobraź sobie takie, które
mogłoby z tobą zamieszkać, i napisz list właśnie do niego.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ile jest polszczyzny w języku polskim?

ILUSTRACJA: Język polski_polona
typo.polona.pl, domena publiczna

Na świecie istnieje kilka tysięcy języków. W ciągu stu najbliższych lat może zniknąć blisko
połowa z nich. UNESCO w 1999 roku, aby uświadomić ludziom współczesnym rolę języków
ojczystych w dziejach kultury i narodu, ustanowiło Międzynarodowy Dzień Języka
O jczystego, który przypada na 21 lutego. Z obchodami tego święta w Polsce wiążą się dwie
kampanie społeczne: „O jczysty – dodaj do ulubionych” (zainaugurowana w 2012 roku) oraz
„Język polski jest ą‐ę” (zainicjowana w 2013 roku).
Oto strona pierwszej z akcji społecznych: link.
Już wiesz
1) Czy uważasz, że przyszłość języka polskiego jest zagrożona? Uzasadnij swoje zdanie.
2) Wysłuchaj spotów kampanii „Język polski jest ą‐ę”: link.

Losy wyrazów obcych w języku polskim
Wielu ludzi często zadaje sobie pytania: „Czym we współczesnym świecie jest patriotyzm?”,
„Czy postawa ta – w odniesieniu do języka ojczystego – oznacza całkowitą rezygnację
z używania wyrazów obcych?”.
Otóż okazuje się, że Polacy nie byliby w stanie porozumiewać się skutecznie bez
możliwości korzystania z wyrazów pochodzących z innych języków. Dzieje się tak dlatego,
że zapożyczenia zajmują bardzo ważne miejsce w kulturze polskiej, ponieważ
przedostawały się do polszczyzny już od początków istnienia państwa polskiego.
Niejednokrotnie zapożyczenia są słowami, które funkcjonują w języku polskim od bardzo
dawna i dlatego wielu ludzi odbiera je jako wyrazy rodzime (np.: „zupa”, „sos”, „bigos”,
„kluska”, „sznycel”, „befsztyk”, „dżem”, „bulion”, „tort”, „kawa”).

W pierwszych wiekach funkcjonowania polszczyzny najbardziej oddziaływały na nią
następujące języki: łacina oraz język niemiecki i język czeski, potem język włoski oraz język
francuski. W XVII wieku – za sprawą wojen toczonych przez Polaków z różnymi krajami – na
nasz język wpływały np.: język szwedzki, język ruski, język węgierski i język turecki.
Powszechnie stosowaną manierą było wówczas także makaronizowanie, czyli
dostosowywanie składni tekstu do zasad obowiązujących w łacinie, a także wtrącanie
wyrażeń z języków obcych (zwłaszcza z języka łacińskiego) do wypowiedzi w języku
polskim.
Trzeba też pamiętać, że wiele zapożyczeń, popularnych w okresie zaborów, pochodzi
z języka rosyjskiego i języka niemieckiego. W XX i XXI wieku najwięcej wyrazów
zapożyczonych wywodzi się z języka angielskiego.
W stosunku do zapożyczeń można przejawiać dwie skrajne postawy: puryzm lub
liberalizm. Zwolennicy pierwszej z nich są przeciwni wprowadzaniu do polszczyzny
jakichkolwiek obcych elementów. W tym wypadku pojawia się jednak problem, ponieważ
wiele słów – traktowanych przez Polaków jako rodzime – zostało przyswojonych przez
polszczyznę w różnych momentach jej rozwoju. Inaczej mówiąc, trudno zredagować
jakąkolwiek wypowiedź, nie posługując się zapożyczeniami. Jeżeli jednak w języku
rodzimym istnieje odpowiednik wyrazu obcego, nie ma powodu, by nim się nie posłużyć.
Osoby, które są przeciwne temu poglądowi, czyli tolerują wszelkie elementy obce, cechuje
postawa liberalizmu językowego.
Kiedy ludzie nie akceptują wyrazów zapożyczonych, starają się je zastąpić słowami
utworzonymi z elementów wywodzących się z języka polskiego. Nie zawsze jednak takie
wyrazy są w swojej formie satysfakcjonujące. Tuż po II wojnie światowej próbowano zastąpić
wyraz „szlafrok”, który pochodzi z języka niemieckiego, polskim odpowiednikiem. Na
konkurs ogłoszony przez tygodnik „Przekrój” nadesłano dwa tysiące propozycji. Wśród nich
pojawiły się m.in. takie słowa, jak: „uroczyk”, „dyskretnik”, „fantazyjnik”, „niezbędnik”,
„okazyjnik”, „praktycznik”, „powierzchownik”, „skromnik”, „zacisznik”, „przytulnik”,
„pokojownik”, „chwilownik”, „domownik”, „leniwiec”, „wygodniak”, „wcześniak”, „intymna”,
„przyzwoitka”, „okrojnik”, „strojnik”, „łokietnik”, „pokutnik”, „przymilnik”, „zatulnik”,
„narzutnik”, „okrywacz”, „okryj ciałko”, „osłaniacz”, „otulacz”, „otulak”, „zarzucik”, „otoczek”,
„pośpieszka”, „alkownik”, „alkierzanka”, „poizbuszek”, „wierzchnia”, „okryjwdzięcznik”,
„tulipani”, „podomka”.
Okazało się jednak, że choć żaden z tych wyrazów nie przyjął się w znaczeniu „ubiór
domowy” przypominający luźny płaszcz lub rozpinaną sukienkę, nakładany zwykle na
nocną bieliznę, to do polszczyzny weszło słowo „podomka”, ale w nieco innym znaczeniu,
a mianowicie jako „luźna rozpinana sukienka noszona przez kobiety w domu”.

Zadaniowo
Ćwiczenie 1
Wyrazy „komputer”, „show”, „weekend” są zapożyczeniami z języka angielskiego. Zaproponuj,
pracując razem z koleżankami i kolegami z klasy, jak najwięcej rodzimych wyrazów będących
odpowiednikami każdego z wymienionych słów.
Ćwiczenie 2
Porozmawiaj z koleżanką/kolegą z ławki na temat zapożyczeń. Zastanówcie się, którą z postaw
każde z was reprezentuje: puryzm czy liberalizm językowy. A może nie akceptujecie w pełni
żadnej z nich? Uzasadnijcie swoje wypowiedzi.
Ćwiczenie 3
Ułóż zdanie, w którym użyjesz wyłącznie wyrazów rodzimych. Sprawdź w wybranym słowniku
etymologicznym, czy poprawnie wykonałaś/wykonałeś polecenie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Jak nazywają się zapożyczenia z poszczególnych języków?
zapożyczenia z języków ukraińskiego
i białoruskiego

anglicyzmy

zapożyczenia z języka francuskiego

italianizmy

zapożyczenia z języka włoskiego

rutenizmy

zapożyczenia z języka czeskiego

germanizmy

zapożyczenia z języka angielskiego

latynizmy

zapożyczenia z języka rosyjskiego

rusycyzmy

zapożyczenia z języka węgierskiego

galicyzmy

zapożyczenia z języka niemieckiego

bohemizmy

zapożyczenia z języka łacińskiego

hungaryzmy

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Określ, z jakich języków pochodzą poniższe zapożyczenia z dziedziny kulinariów. Co oznaczają
te słowa?
JĘZYK FRANCUSKI
strudel

riso o

kogel-mogel
JĘZYK WŁOSKI

ravioli

spaghe

ragoût

kajzerka

quiche

rolmops

fondue

cappuccino

JĘZYK NIEMIECKI

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ciekawostka

ragoût (fr.; czyt.: ragu) – potrawa złożona z regularnych kawałków różnych składników
(np. warzyw, drobiu, dziczyzny, ryb), które dusi się w wywarze (rybnym, warzywnym lub
mięsnym). Czasem ragoût zagęszcza się zasmażką, przyprawioną zazwyczaj ziołami lub
korzeniami.
quiche (fr.; czyt.: kisz) – rodzaj tarty; jej kruchy spód przykrywa się nadzieniem (np.
warzywnym), który polewa się mieszaniną jajek i gęstej śmietany.
fondue (fr.; czyt.: fądi) – potrawa szwajcarska; starty ser topi się w specjalnym garnku
i zanurza w nim kawałeczki chleba. Do tego celu używa się specjalnych długich
widelczyków. Przepisów na fondue jest bardzo wiele i nie musi być ono serowe.
risotto (wł.; czyt.: rizotto) – potrawa wywodząca się z północnej części Włoch;
podsmażany ryż z dodatkiem cebuli i czosnku. Można dodać także wina, szafranu, soli.
Ryż można wymieszać z parmezanem, śmietaną lub jogurtem.
ravioli (wł.; czyt.: rawioli) – potrawa włoska; małe nadziewane – najczęściej szpinakiem
(ale też mięsem, innymi warzywami) – pierogi.

Ćwiczenie 6
Zastanów się, pracując w grupie z koleżankami i kolegami z klasy, jakimi działaniami można
uczcić najbliższy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Zaproponujcie konkretne
działania, przygotujcie je, a następnie zrealizujcie.
Ćwiczenie 7
Skorzystaj z wyszukiwarki internetowej i oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Zaznacz
P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.
Stwierdzenie

P

F

W języku polskim nie ma
związku między zapisem
a wymową.





Znaki diakrytyczne istnieją
w większości języków
europejskich.





Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego to święto
obchodzone tylko w Polsce.





Obecnie piszemy mniej niż
kiedyś.





Unikanie znaków
przestankowych można
odebrać jako przejaw
niegrzecznego zachowania
wobec adresata.





W języku łotewskim nie ma
znaków diakrytycznych.





Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Wymień wszystkie litery, które w języku polskim są tworzone za pomocą znaków
diakrytycznych.

Uzupełnij

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

„Na początku było Słowo...”

Fragment zwoju Tory znaleziony w genizie synagogi kairskiej (zawiera tekst Księgi Rodzaju 32:6-36:12)
ok. XIII w., Bodleian Library, domena publiczna

Skąd się wziął świat? Współcześnie poszukiwaniem odpowiedzi na to pytanie zajmują się
przede wszystkim ﬁzycy. Zanim jednak ﬁzyka narodziła się jako dyscyplina nauki,
próbowano wyjaśnić, jak powstał kosmos. Czyniono to przede wszystkim w ramach
rozważań religijnych.
Najważniejszym dziełem chrześcijaństwa jest Biblia. Otwierająca ją Księga Rodzaju (Genesis),
której autorstwo przypisuje się Mojżeszowi, mówi m.in. o stworzeniu świata.
Już wiesz
Poszukaj w podręczniku do ﬁzyki (albo w innym źródle) obowiązującej dziś głównej teorii
na temat powstania świata. Przygotuj się do przedstawienia tej teorii w sposób atrakcyjny
i zrozumiały dla:
a) koleżanek i kolegów w twojej klasie,
b) dzieci w klasach I–III szkoły podstawowej.

Biblijny opis stworzenia świata i człowieka

Zwój Tory, czyli zapisanych językiem hebrajskim pierwszych pięć ksiąg Biblii opisujących między innymi
stworzenie świata
meghamama, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-NC 2.0

W pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju znajdują się dwa (niezależne od siebie) opisy
stworzenia świata. Oto pierwszy z nich (młodszy o kilkaset lat od drugiego):

“

Świat stworzony przez Boga. Księga Rodzaju, rozdz.
1, w. 1---31; rozdz. 2, w. 1---4
Rozdział I
(1) Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (2) Ziemia zaś była
bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru
wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. (3) Wtedy Bóg rzekł:
«Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość. (4) Bóg widząc, że
światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. (5) I nazwał Bóg
światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór
i poranek – dzień pierwszy.
(6) A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstanie sklepienie w środku wód
i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!» (7) Uczyniwszy to
sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad

sklepieniem; a gdy tak się stało, (8) Bóg nazwał to sklepienie niebem.
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień drugi.
(9) A potem Bóg rzekł: «Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno
miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha!» A gdy tak się stało,
(10) Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód
nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, (11) rzekł: «Niechaj ziemia
wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące
na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona». I stało
się tak. (12) Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie
według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było
nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. (13) I tak
upłynął wieczór i poranek – dzień trzeci.
(14) A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące
na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały
pory roku, dni i lata; (15) aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu
nieba i aby świeciły nad ziemią». I stało się tak. (16) Bóg uczynił dwa
duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby
rządziło nocą, oraz gwiazdy. (17) I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba,
aby świeciły nad ziemią; (18) aby rządziły dniem i nocą i oddzielały
światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. (19) I tak upłynął
wieczór i poranek – dzień czwarty.
(20) Potem Bóg rzekł: «Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych,
a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!» (21) Tak
stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające
istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo
skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre,
(22) Pobłogosławił je tymi słowami: «Bądźcie płodne i mnóżcie się,
abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na
ziemi». (23) I tak upłynął wieczór i poranek – dzień piąty.
(24) Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego
rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich

rodzajów!» I stało się tak. (25) Bóg uczynił różne rodzaje dzikich
zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział
Bóg, że były dobre. (26) A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na
Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad
ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi
zwierzętami pełzającymi po ziemi!» (27) Stworzył więc Bóg człowieka
na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę
i niewiastę. (28) Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich:
«Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili
ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad
ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po
ziemi». (29) I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą
ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie
nasienie: dla was będą one pokarmem. (30) A dla wszelkiego
zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla
wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia,
będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I stało się tak. (31) A Bóg
widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął
wieczór i poranek – dzień szósty.
Rozdział II
(1) W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej
zastępy [stworzeń]. (2) A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe
dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym
swym trudzie, jaki podjął. (3) Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy
dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej
swej pracy, którą wykonał, stwarzając. (4) Oto są dzieje początków po
stworzeniu nieba i ziemi.
Świat stworzony przez Boga. Księga Rodzaju, rozdz. 1, w. 1–31; rozdz. 2, w. 1–4, [w:] , Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.

Stworzenie Adama
Michał Anioł, Stworzenie Adama, 1508–1512, fresk, Kaplica Sykstyńska, Watykan, Rzym, domena publiczna

Zawarty w Biblii opis stworzenia świata jest
charakterystyczny dla kultury żydowskiej,
z której wyrósł Stary Testament (sam tę
kulturę współtworzący). Biblijny opis
stworzenia nie jest jednak jedyną próbą
ukazania genezy kosmosu i człowieka. Warto
pamiętać o tym, że niemal każda z religii
przedstawiała swoją wersję dotyczącą
początku istnienia świata (kosmogonia).

Stworzenie Świata (Chrystus jako Pan czasu
kosmicznego)
Giusto de’ Menabuoi, Stworzenie Świata (Chrystus jako Pan
czasu kosmicznego), 1376–1378, fresk, Bazylika Katedralna
Matki Bożej Wniebowziętej, Padwa, domena publiczna

Stworzenie świata i wypędzenie z Raju
Giovanni di Paolo, Stworzenie świata i wypędzenie z Raju,
1445, tempera i złoto na desce, Metropolitan Museum of Art,
Nowy Jork, domena publiczna

Deﬁnicja: Kosmogonia
z gr.: kósmos (‘wszechświat’, a także ‘ład’) oraz gónos (‘pochodzenie’) – mitologiczne,
religijne albo ﬁlozoﬁczne wyobrażenie o pochodzeniu i porządku świata.
Ćwiczenie 1
Obejrzyj dwa dzieła inspirowane kosmogonią biblijną: fresk Stworzenie świata Giusta de’
Menabuoi i fresk Stworzenie Adama Michała Anioła. Wybierz jeden z przywołanych tekstów
kultury i dokładnie go opisz. W odpowiedzi – w celu lepszego zilustrowania treści dzieła –
przywołaj właściwe fragmenty Księgi Rodzaju.
Całe Pismo Święte jest podzielone nie tylko na księgi i rozdziały, lecz także na wersety.
Werset to fragment tekstu, którego nie należy utożsamiać z linijką prozy czy z wersem
w tekstach wierszowanych.
Deﬁnicja: Werset
odcinek tekstu, fragment prozy biblijnej składającej się z jednego lub kilku zdań, które
stanowią logiczną i rytmiczną całość. Z wersetów zbudowana jest nie tylko Biblia, lecz
także święta księga islamu, czyli Koran, oraz te dzieła literackie, w których zastosowano
stylizację biblijną.

Zadania
Przeczytaj przywołany wcześniej fragment Biblii, a następnie wykonaj następujące
polecenia:
Ćwiczenie 2.1
Wyjaśnij, dlaczego w różny sposób – od wielkiej lub małej litery – można zapisać wyraz „bóg”.
Jak sądzisz, dlaczego w biblijnym opisie stworzenia świata występuje zapis tego słowa od
wielkiej litery?
Ćwiczenie 2.2
Ćwiczenie 2.3
Z jakiego powodu w biblijnym opisie stworzenia świata nie umieszczono informacji o tym,
kiedy i jak powstał Bóg?


Autor biblijny nie chciał zdradzać tej tajemnicy.



Fragment Biblii wyjaśniający tę kwes ę zaginął.



Nie ma to znaczenia dla wyznawców Boga.



Według wyznawców Boga jest on wieczny.



Wyjaśniają to inne mity.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.4
Poszukaj epitetu, którym Bóg określa kolejne etapy stworzenia. Podaj antonim tego epitetu.
Ćwiczenie 2.5

Ćwiczenie 2.6
Wskaż słowa, które – według kosmogonii biblijnej – opisują dobro i zło, a następnie
przyporządkuj je do odpowiedniej grupy.
DOBRO
pustkowie
płodność

bezład
jasność

ciemność

ZŁO

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.7
Zanim Bóg zaczął porządkować kosmos, wszystko było chaosem. Jak rozumiesz to zdanie?
Uzasadnij swoją odpowiedź, uwzględniając wyjaśnienie pojęcia chaosu.
Ćwiczenie 2.8
Ćwiczenie 2.9
W języku polskim wyraz „ład” kojarzy się ze słowem „ładny” (są to wyrazy pokrewne). Na tej
podstawie można wysnuć wniosek, że...
Ładne jest to, co
chaotyczne

naturalne

.
niejednoznaczne

uporządkowane

kolorowe
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Ćwiczenie 2.10
Opisz, w jaki sposób – według kosmogonii biblijnej – powstał człowiek.
Ćwiczenie 2.11
Zastanów się i powiedz, w jaki sposób można interpretować fakt, że człowiek był ostatnim
dziełem Boga. W wypowiedzi uwzględnij odpowiedni cytat z przywołanego fragmentu Biblii.

Ćwiczenie 2.12
Wyjaśnij, jak rozumiesz słowa Boga: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam”.
Ćwiczenie 2.13
Wymień zadania, jakie Stwórca przeznaczył do wykonania człowiekowi.
Ćwiczenie 2.14
Opisz, jaka wizja świata i człowieka została przedstawiona w Starym Testamencie.
Ćwiczenie 2.15
Określ, jakie pytania – twoim zdaniem – porusza przywołany fragment Biblii.

Kosmogonia biblijna

Bóg Ojciec tworzący świat

Carl Ferdinand Sohn, Bóg Ojciec tworzący świat, 1851, rysunek piórem i atrament na papierze, Walters Art Museum, USA,
domena publiczna

Ciekawostka
Kosmogonia biblijna została zapisana w księdze zatytułowanej po grecku Genesis. Od
tego słowa wywodzi się określenie genezyjski, czyli dotyczący pochodzenia, powstania
(świata i człowieka).
Motyw genezyjski występuje w większości wierzeń religijnych. Utwory o charakterze
genezyjskim dążyły do wyjaśnienia, kto (i w jaki sposób) jest odpowiedzialny za
stworzenie kosmosu i ludzi.
Przyjrzyj się obrazowi Stworzenie świata Williama Blake’a, a następnie wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 3.1
Dopasuj do obrazu odpowiedni werset
z I rozdziału Księgi Rodzaju.
Ćwiczenie 3.2
Porównaj wizerunek Boga na obrazie Blake’a
z obrazem Stwórcy ukazanym w biblijnym
opisie stworzenia.
Ćwiczenie 3.3
Opisz, z jakiej perspektywy Bóg – ukazany na
obrazie Blake’a – stwarza świat. Wyjaśnij,
w jaki sposób odczytujesz takie usytuowanie
Stwórcy.

Stworzenie świata
William Blake, Stworzenie świata, 1794, Bri sh Museum,
Londyn, domena publiczna

Ćwiczenie 3.4
Wskaż, odwołując się do dzieła Blake’a, jakim atrybutem posługuje się Bóg w akcie stwarzania.
W odpowiedzi uwzględnij wpływ tego atrybutu na charakter obrazu.

Ćwiczenie 3.5
Dlaczego można powiedzieć, że angielski malarz proponuje w swoim dziele reinterpretację
biblijnego motywu stworzenia świata? Uzasadnij swoje stanowisko.
Ćwiczenie 3.6
Poszukaj w dowolnym źródle informacji, jaka ﬁgura geometryczna symbolizuje Boga.
Zastanów się, dlaczego właśnie ta ﬁgura jest plastycznym wyobrażeniem Stwórcy.
Ważne!
Przy analizie opisu stworzenia świata trzeba brać pod uwagę formę artystyczną, jaka
została wybrana przez jego autora. Dwa pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju nie są ani
kroniką, ani reportażem na temat powstania kosmosu i człowieka. Nie należy zatem
traktować ich dosłownie.
Na podstawie przywołanego wcześniej fragmentu Biblii wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 4.1
Biblijny opis stworzenia świata można podzielić na dwie główne części. Zastanów się
i powiedz, jaki fragment tekstu stanowi granicę oddzielającą te części.
Ćwiczenie 4.2
Wskaż i uzasadnij, na ile cząstek tematycznych można podzielić cały opis.

Różne wersje stworzenia świata

Bóg tworzący zwierzęta
Izaak van Oosten, Bóg tworzący zwierzęta, XVII wiek, olej na miedzi, domena publiczna

“

Konstanty Ildefons Gałczyński

Osiem dni stworzenia
Teatrzyk Zielona Gęś
ma zaszczyt przedstawić:
Osiem dni stworzenia
Dzień pierwszy
oddzielenie wody od ziemi
Dzień drugi
stworzenie nieba i gwiazd

Konstanty Ildefons Gałczyński
Henryk Hermanowicz, 1947, fotograﬁa archiwalna, domena
publiczna

Dzień trzeci
ryby i gady
Dzień czwarty

stworzenie roślin
Dzień piąty
stworzenie zwierząt, m.in. Psa Faﬁka i Osiołka Porﬁriona

Dzień szósty
stworzenie pierwszych ludzi
Dzień siódmy
przerwa
Dzień ósmy
stworzenie teatru, premiera polskiej sztuki, kosmiczny deﬁcyt, nuda,
trąby i koniec świata
KURTYNA
Konstanty Ildefons Gałczyński, Osiem dni stworzenia, [w:] tegoż, Teatrzyk Zielona Gęś, Warszawa 2009, s. 111.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Konstanty Ildefons Gałczyński, Osiem dni stworzenia
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Konstanty Ildefons Gałczyński, Osiem dni stworzenia Konstanty Ildefons Gałczyński, Osiem
dni stworzenia Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.

Po przeczytaniu utworu Osiem dni stworzenia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
wykonaj następujące polecenia:

Ćwiczenie 5.1
Ustal, czy etapy stworzenia opisane przez poetę odpowiadają tym podanym w Biblii.
W odpowiedzi przedstaw, na czym polega różnica między tymi dwoma wizjami stworzenia
świata.
Ćwiczenie 5.2
Opisz, w jaki sposób poeta odczytuje historię biblijną.

Zadaniowo
Ćwiczenie 6
Opisz elementy wspólne między pierwszym i czwartym, drugim i piątym oraz trzecim i szóstym
dniem stworzenia.
Ćwiczenie 7
Podaj pięć argumentów do jednej z dwóch tez:
a) „Świat to najlepszy wynalazek Boga”.
lub
b) „Świat to najgorszy wynalazek Boga”.
W swojej wypowiedzi możesz odwołać się do przywołanych powyżej tekstów kultury.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Jak można (nie) zrozumieć nauki Jezusa? Przypowieści
ewangeliczne

Ewangelia, sceny ilustrujące przypowieści i cuda Jezusa Chrystusa
Jan Ziarnko, 1620, miedzioryt, domena publiczna

Biblia jest dziełem obszernym, składającym się z około 70 ksiąg, które powstawały w ciągu
wielu wieków. Teksty te nie są jednolite pod względem stylu, ponieważ były pisane przez
kilkudziesięciu autorów posługujących się rozmaitymi językami. Pismo Święte tworzą
dwie części: Stary Testament i Nowy Testament.
Stary Testament składa się z trzech części: Tory (Pięcioksięgu Mojżesza), ksiąg prorockich
i ksiąg mądrościowych.
Chrześcijaństwo uzupełniło zestaw ksiąg o Nowy Testament. Składają się na niego: cztery
Ewangelie (autorstwa: św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana), Dzieje Apostolskie,
listy (w większości przypisywane św. Pawłowi) i Apokalipsa św. Jana.
Biblia stanowi ważne źródło kultury i ma charakter uniwersalny. Przedstawia bowiem m.in.
dzieje ludzkości od stworzenia pierwszego człowieka (Księga Rodzaju) do końca świata
(Apokalipsa św. Jana).
Już wiesz
1) Znajdź informacje – w dowolnych źródłach wiedzy – na temat znaczenia Biblii
w kulturze polskiej.
2) Wyjaśnij, jaką rolę odgrywa Biblia w kształtowaniu ludzkich postaw.

Dom na skale

Ewangeliści (Mateusz, Marek, Łukasz, Jan), Grandes Heures d'Anne de Bretagne
Jean Bourdichon, 1503–1508, Bibliothèque na onale de France, domena publiczna

O dziele
Dla chrześcijan szczególne znaczenie mają
zamieszczone w Nowym Testamencie cztery
Ewangelie autorstwa czterech uczniów
Jezusa: Marka, Mateusza, Łukasza i Jana.
Ewangelie mówią o życiu Jezusa i o Jego
nauczaniu. Zawarte w nich przypowieści
stanowiły niezwykle pomocne źródło
w dotarciu do ludzi, były lustrem, w którym
zarówno współcześni Chrystusowi, jak
i ludzie kolejnych epok mogli odkryć prawdę
o sobie i świecie.

Czterej ewangeliści
Peter Paul Rubens, Czterej ewangeliści, ok. 1614,

Ponadczasowość przypowieści
Bildergalerie Sanssouci, Poczdam, domena publiczna
ewangelicznych objawia się m.in. w tym, że
osoby niewierzące lub wyznawcy innych – poza chrześcijaństwem – religii używają w życiu
codziennym (w języku potocznym) zwrotów, które wywodzą się z tego gatunku biblijnego.
Wskazówka

Kolejne fragmenty tekstów oraz zadania prowadzą ucznia do samodzielnego
sformułowania deﬁnicji przypowieści.
Ćwiczenie 1
Odczytaj znaczenie trzech związków frazeologicznych mających swoje źródło w Ewangeliach:
„wdowi grosz”, „zgubiona owca”, „raj utracony”.

“

Dobra lub zła budowa. Ewangelia wg św. Łukasza,
rozdz. 6, w. 47---49
(47) Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do
Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. (48) Podobny jest do
człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył
na skale. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom,
ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. (49) Lecz
ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który
zbudował dom na ziemi bez fundamentu. [Gdy] potok uderzył
w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki».
Dobra lub zła budowa. Ewangelia wg św. Łukasza, rozdz. 6, w. 47–49, [w:] , Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj następujące polecenia:

Ćwiczenie 2
Wskaż kilka wyróżników przypowieści. Zwróć uwagę na jej budowę, występujące postacie
oraz na temat, który porusza.


Przedstawia niezwykłe wydarzenia.



Ma rozbudowaną fabułę.



Występuje w niej wielu bohaterów.



Ma ograniczoną liczbę bohaterów.



Jest niewielkich rozmiarów.



Jest pisana wierszem.



Przedstawia wydarzenia wzięte z życia.



Jej fabuła nie jest rozbudowana.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zboże i chwasty

Pszenica, owies, jęczmień
Merbalge, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0

“

Przypowieść o chwaście. Ewangelia wg św.
Mateusza, rozdz. 13, w. 24---31
(24) Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne
jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. (25) Lecz
gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między
pszenicę i odszedł. (26) A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy
pojawił się i chwast. (27) Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go:
„Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc
wziął się na niej chwast?” (28) Odpowiedział im: „Nieprzyjazny
człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli
i zebrali go?” (29) A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie
wyrwali razem z nim i pszenicy. (30) Pozwólcie obojgu róść aż do
żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast
i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego
spichlerza”».
Przypowieść o chwaście. Ewangelia wg św. Mateusza, rozdz. 13, w. 24–31, [w:] , Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.

Po przeczytaniu powyższej przypowieści wykonaj następujące polecenie:

Ćwiczenie 3
Czy w przytoczonym fragmencie przypowieści dostrzegasz dodatkowe cechy przypowieści?
Uzasadnij swoje stanowisko.

Pejzaż z przypowieścią o siewcy
Pieter Brueghel starszy, Pejzaż z przypowieścią o siewcy, 1557, olej na desce, Timken Art Museum, USA, domena publiczna

“

Wyjaśnienie przypowieści o chwaście. Ewangelia wg
św. Mateusza, rozdz. 13, w. 36---43
(36) Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do
Niego uczniowie i prosili Go: «Wyjaśnij nam przypowieść
o chwaście!» (37) On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie,
jest Syn Człowieczy. (38) Rolą jest świat, dobrym nasieniem są
synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego.
(39) Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest
koniec świata, a żeńcami są aniołowie. (40) Jak więc zbiera się chwast
i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. (41) Syn Człowieczy
pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia
i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, (42) i wrzucą ich w piec
rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. (43) Wtedy

sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie O jca swego. Kto ma
uszy, niechaj słucha!
Wyjaśnienie przypowieści o chwaście. Ewangelia wg św. Mateusza, rozdz. 13, w. 36–43, [w:] , Biblia Tysiąclecia, Poznań
1983.

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 4.1
Wyjaśnij, w jaki sposób wersety 36–43 łączą się z wersetami 24–30.
Ćwiczenie 4.2
Wskaż, kto poprosił Jezusa o wyjaśnienia.
Ćwiczenie 4.3
Rozważ, o czym może świadczyć fakt, że Jezus został poproszony o wytłumaczenie sensu
przypowieści.
Ćwiczenie 4.4
Wskaż, odwołując się do przywołanego tekstu, jaki jest kolejny wyróżnik przypowieści.
Ćwiczenie 4.5
Podaj swoją propozycję deﬁnicji przypowieści.
Wskazówka
Zanim uczeń porówna swoją propozycję deﬁnicji z deﬁnicją słownikową, warto zestawić
przypowieść z kilkoma innymi gatunkami, w których fabuła skrywa głębszy, alegoryczny
sens lub które za podstawę mają porównanie lub podobieństwo (postaci, zjawisk itd.).
Służy temu kolejne zadanie.

Ćwiczenie 5
Poniżej podano kilka gatunków literackich podobnych do przypowieści. Zapisz w zeszycie –
obok każdego z nich – jedną cechę, która według ciebie odróżnia przypowieść od
wymienionego gatunku:
bajka,
mit,
legenda.
Wskazówka
Podpowiedzi dla ucznia, wskazujące na cechy wymienionych w ćwiczeniu gatunków:
a) w bajce dzieją się wydarzenia nieprawdopodobne (np. zwierzęta mówią),
b) w micie porównanie zwykle nie wypełnia całej fabuły, a bywa tylko częścią
przedstawianej historii,
c) w legendzie bohaterowie mają ponadludzkie umiejętności (pokonują smoki, wyrywają
dęby itd.).

Po co nam przypowieści?

Ewangelia, sceny ilustrujące przypowieści i cuda Jezusa Chrystusa
Jan Ziarnko, 1620, miedzioryt, domena publiczna

Deﬁnicja: Przypowieść (parabola)
gatunek literatury o charakterze dydaktycznym, pouczającym, służący przekazywaniu
prawdy moralnej. Przypowieść ma formę niewielkiej fabularnej historii, która przedstawia
schematycznie skonstruowanych bohaterów (często skontrastowanych) w typowych
życiowych sytuacjach.
Odpowiednia interpretacja przypowieści wymaga zrozumienia znaczeń metaforycznych
(symbolicznych).
Przypowieść występuje nie tylko w Biblii, jest charakterystyczna również dla religii
Wschodu.
Ważne!
Znanych jest około 40 przypowieści Jezusa, co oznacza, że był to główny sposób
przekazywania Jego nauki. Kulturowe i religijne znaczenie przypowieści
ewangelicznych sprawia, że chociaż parabole występują również w Starym Testamencie,
to dziś kojarzy się ów gatunek niemal wyłącznie z Nowym Testamentem, z życiem
i działalnością Chrystusa.
Ćwiczenie 6
Zastanów się i odpowiedz, dlaczego Jezus sięgał po gatunek przypowieści, zamiast mówić
wprost albo tworzyć precyzyjne, naukowe wystąpienia (zob. Preteksty).

Dwaj synowie

Winnice w Markgräﬂerland w Badenii-Wirtembergii
Taxiarchos228 , fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0

“

Przypowieść o dwóch synach. Ewangelia wg św.
Mateusza, rozdz. 21, w. 28---32
(28) «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do
pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!” (29) Ten
odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. (30) Zwrócił się do
drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak
opamiętał się i poszedł. (31) Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?»
Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę,
powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do
królestwa niebieskiego. (32) Przyszedł bowiem do was Jan drogą
sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice
uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie
opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
Przypowieść o dwóch synach. Ewangelia wg św. Mateusza, rozdz. 21, w. 28–32, [w:] , Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 7.1
Uzasadnij, że przytoczony fragment Ewangelii jest przypowieścią.
Ćwiczenie 7.2
Choć Jezus nie wyjaśnił przypowieści, jej wymowa wydaje się oczywista. Podaj dwa
objaśnienia:
a) religijne:
Ojciec to...
Syn pierwszy to...
Syn drugi to...
b) niereligijne:
Ojciec to...
Syn pierwszy to...
Syn drugi to...
Ćwiczenie 7.3
Ćwiczenie 7.4
Wybierz odpowiednie określenia i dopasuj do obu synów. Nie musisz wykorzystać wszystkich
propozycji. Może się też zdarzyć, że któraś cecha pasuje do obu braci.

Syn pierwszy: obłudny, leniwy, uprzejmy, głupi, kapryśny, źle wychowany, wybuchowy, dobry,
pracowity, wysportowany, podstępny, krnąbrny, posłuszny, miły, rozsądny, wysoki, bogaty.
Syn drugi: obłudny, leniwy, uprzejmy, głupi, kapryśny, źle wychowany, wybuchowy, dobry,
pracowity, wysportowany, podstępny, krnąbrny, posłuszny, miły, rozsądny, wysoki, bogaty.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Przypowieści poetów i teologów

ILUSTRACJA: Mak1
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 3.0

Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Leopold Staﬀ, Podwaliny, czyta Krzysztof Kulesza
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Leopold Staff, Podwaliny, czyta Krzysztof Kulesza
Leopold Staff, Podwaliny, czyta Krzysztof Kulesza
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku
edukacyjnego.

“

Leopold Staﬀ

Podwaliny

Leopold Staﬀ
autor nieznany, fotograﬁa, domena publiczna

Budowałem na piasku
I zwaliło się.
Budowałem na skale
I zwaliło się.
Teraz budując zacznę

Od dymu z komina.
Leopold Staﬀ, Podwaliny, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1985, s. 224.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Czesław Miłosz, Przypowieść o maku, czyta Elżbieta Golińska
Contentplus.pl sp. z o.o.,

Czesław Miłosz, Przypowieść o maku, czyta Elżbieta Golińska Czesław Miłosz, Przypowieść
o maku, czyta Elżbieta Golińska Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o..

“

Czesław Miłosz

Przypowieść o maku
Na ziarnku maku stoi mały dom,
Pieski szczekają na księżyc
makowy
I nigdy jeszcze tym makowym
psom,
Że jest świat większy, nie
przyszło do głowy.
Ziemia to ziarnko – naprawdę
nie więcej,
A inne ziarnka – planety
i gwiazdy.
A choć ich będzie chyba sto

ILUSTRACJA: Mak3
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., fotograﬁa
barwna, licencja: CC BY 3.0

tysięcy,
Domek

ILUSTRACJA: Makówka
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., fotograﬁa
barwna, licencja: CC BY 3.0

z ogrodem może stać na każdej.
Czesław Miłosz na znaczku pocztowym

Wszystko w makówce. Mak rośnie
w ogrodzie,
Dzieci biegają i mak się kołysze.
A wieczorami, o księżyca wschodzie
Psy gdzieś szczekają, to głośniej, to ciszej.

A. Ratkevičiené, domena publiczna

[z cyklu: Świat, poema naiwne, z tomu: Ocalenie (1945)]
Czesław Miłosz, Przypowieść o maku, [w:] tegoż, Wiersze wszystkie, Kraków 2011, s. 200.

“

Joseph Ratzinger (Benedykt XVI)

Jezus z Nazaretu: Od chrztu w Jordanie do
Przemienienia
[…] Mimo kolejnych przemian cywilizacyjnych nie przestają nas one
poruszać swą świeżością i ludzką wymową. […] Jednocześnie jednak
znajdujemy się w podobnej sytuacji, w jakiej znajdowali się
współcześni Jezusowi, a nawet sami Jego uczniowie: ciągle na nowo
musimy Go pytać, co chce nam powiedzieć w danej przypowieści
(zob. Mk 4,10). Wysiłki podejmowane w celu właściwego zrozumienia
przypowieści widoczne są w całej historii Kościoła. Także egzegeza
krytyczno‐historyczna musiała wielokrotnie korygować swe

wcześniejsze opinie i nie jest w stanie dostarczyć nam deﬁnitywnych
informacji.
Joseph Ratzinger (Benedykt XVI), Jezus z Nazaretu: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, t. 1, tłum. Wiesław Szymona,
Kraków 2007, s. 159.

Po przeczytaniu tekstów Leopolda Staffa,
Czesława Miłosza i Josepha Ratzingera wykonaj
polecenia:
Ćwiczenie 8.1
Zinterpretuj, odnosząc się do tytułu wiersza
Podwaliny, zwrot: „[budować coś] od dymu
z komina”.
Ćwiczenie 8.2

Joseph Ratzinger (Benedykt XVI)
Fabio Pozzebom, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 3.0

Wyjaśnij, co twoim zdaniem symbolizują
poszczególne elementy wymienione w Przypowieści
o maku:
a) ziarnko maku,
b) makówka,
c) domek z ogrodem,

d) księżyc makowy.
Swoją odpowiedź możesz przedstawić również w formie infograﬁki.
Ćwiczenie 8.3
Wymień podobieństwa i różnice gatunkowe między poznanymi przypowieściami biblijnymi
a Przypowieścią o maku Czesława Miłosza.
Ćwiczenie 8.4
Na podstawie przeczytanego fragmentu książki Josepha Ratzingera i własnych doświadczeń
lekturowych wytłumacz:
a) z czego wynikają trudności w interpretacji przypowieści biblijnych,
b) co może świadczyć o atrakcyjności tej formy przekazu treści.

Język przypowieści

“

Humphrey Carpenter

Jezus
Dlaczego Jezus miałby znaczną
część swego nauczania ująć
w przypowieściach? Marek daje
odpowiedź, która współcześnie
brzmi dziwnie – Jezus chciał, by
zrozumiało Go tylko najbliższe
grono uczniów. Marek powiada,
że Jezus wykorzystał
przypowieści do zamaskowania
Kazanie na górze
znaczenia własnych słów
Carl Heinrich Bloch, Kazanie na górze, 1877, olej na miedzi,
i wprowadzenia w błąd reszty
Det Na onalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, Dania,
słuchaczy […]. Niepodobna tego domena publiczna
uznać za prawdziwy motyw.
Byłoby dziwne, gdyby Jezus, nauczając publicznie, rozmyślnie
wprowadzał w błąd słuchaczy. […]
Jeśli odrzucimy wyjaśnienie Marka dotyczące tego, dlaczego Jezus
nauczał w przypowieściach, jaki był zatem prawdziwy tego powód?
Być może znajduje się on w tym, co dokładnie przeciwstawne słowom
ewangelisty. Otóż najczęściej Jezus przemawiał nie do
wykształconych intelektualistów, lecz do zwykłych ludzi, głównie
biedaków i wyrzutków. Najlepszym sposobem na utrzymanie uwagi
słuchaczy było opowiadanie im historii. Wypowiedzi o królestwie
Bożym wywoływały większe zainteresowanie, jeżeli przemawiały
obrazowym językiem. Dlatego, aby przedstawić działanie królestwa,
Jezus sięgał po obrazy z codziennego życia Galilei: siewcy; właściciela
winnicy wynajmującego robotników, wschodzącego zboża na polu.
Humphrey Carpenter, Jezus, tłum. Robert Piotrowski, Warszawa 1999, s. 134–135.

“

Antonio Salas

Ewangelie synoptyczne. Jezus --- Ten, który głosi
Królestwo Boże
Przed laty byłem świadkiem pewnego żenującego wydarzenia.
W ramach tygodnia biblijnego odbywały się wykłady, prowadzone
przez grupę profesorów – łącznie ze mną. Wśród słuchaczy nie
zabrakło garstki „erudytów”, którzy – kierując się zapewne
snobizmem – gorąco pragnęli zakosztować „naukowej dyskusji”.
Kiedy jeden z kolegów wyłożył swój temat z ogromną jasnością
i prostotą, ci „erudyci” zarzucili mu niekompetencję. Jak mógł
przekazać rzetelną doktrynę bez zacytowania przynajmniej jednego
z niemieckich autorów? Następnego dnia miał swój wykład inny
„mistrz”, ekspert w dziedzinie zaciemniania tekstu: dokumentował
swoje wystąpienie niezliczonymi cytatami, niektóre z nich, ku
zadowoleniu „erudytów”, odczytywał w języku oryginalnym. Szczerze
muszę przyznać, że nie zrozumiałem prawie nic z tego, co
zaprezentował w swoim wystąpieniu. Natomiast „erudyci” obsypali
go pochwałami: „Jaka rzetelność! Jak wiedza!”. Być może mieli rację, ja
jednak nie przestawałem zadawać sobie pytania: „W jaki sposób
zareagowaliby ci tzw. naukowcy, gdyby słuchali przypowieści
Jezusa?”.
Jest dla mnie jasne, że Jezus mówił do prostych ludzi, których
semicka mentalność łatwo odczytywała wymowę metafory, symbolu
i obrazu. Czy traﬁłby do prostych ludzi, gdyby przemawiał do nich jak
do uczonych? Przecież Jezus od samego początku kieruje swoje
orędzie do „maluczkich”.
Antonio Salas, Ewangelie synoptyczne. Jezus – Ten, który głosi Królestwo Boże, tłum. Ewa Krzemińska, Częstochowa 2002,
s. 109.

Po przeczytaniu tekstów Humphreya Carpentera i Antonia Salasa wykonaj następujące
polecenia:

Ćwiczenie 9.1
Wymień cechy przypowieści, które – zdaniem Humphreya Carpentera – sprawiają, że
przyciąga ona uwagę słuchaczy.
Ćwiczenie 9.2
Jak rozumiesz określenie „obrazowy język”?
Ćwiczenie 9.3
Objaśnij znaczenie słowa „erudyta”.
Ćwiczenie 9.4
Antonio Salas kilka razy użył cudzysłowu. Zastanów się i napisz, odwołując się do każdego
słowa zapisanego w cudzysłowie, dlaczego autor posłużył się tym znakiem interpunkcyjnym.
Ćwiczenie 9.5
Wyjaśnij powody zachowania się części uczonych, o których mowa w tekście Salasa.
Ćwiczenie 9.6
Odpowiedz na wątpliwość Salasa wyrażoną w pytaniu: „W jaki sposób zareagowaliby ci tzw.
naukowcy, gdyby słuchali przypowieści Jezusa?”.

Zadaniowo

“

Przypowieść o pannach
roztropnych

i nieroztropnych.
Ewangelia wg św.
Mateusza, rozdz. 25, w.
1---13
(1) Wtedy podobne będzie
królestwo niebieskie do
dziesięciu panien, które wzięły
swoje lampy i wyszły na
spotkanie pana młodego. (2) Pięć
z nich było nierozsądnych,
a pięć roztropnych.
Przypowieść o pannach roztropnych
(3) Nierozsądne wzięły lampy, ale i nieroztropnych
William Blake, Przypowieść o pannach roztropnych i
nie wzięły z sobą oliwy.
nieroztropnych, 1822, Tate Gallery, Londyn, domena
(4) Roztropne zaś razem
publiczna
z lampami zabrały również oliwę
w naczyniach. (5) Gdy się pan
młody opóźniał, zmorzone snem
wszystkie zasnęły. (6) Lecz
o północy rozległo się wołanie:
„Pan młody idzie, wyjdźcie mu
na spotkanie!” (7) Wtedy
powstały wszystkie owe panny
i opatrzyły swe lampy.
(8) A nierozsądne rzekły do
roztropnych: „Użyczcie nam
swej oliwy, bo nasze lampy
gasną”. (9) Odpowiedziały
Ilustracja do przypowieści o pannach roztropnych
roztropne: „Mogłoby i nam,
i nieroztropnych (znane także jako: Christus und die
klugen Jungfrauen)
i wam nie wystarczyć. Idźcie
K. Feofan, ok. 1725, drzeworyt, domena publiczna
raczej do sprzedających i kupcie
sobie!” (10) Gdy one szły kupić,
nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę

weselną, i drzwi zamknięto. (11) W końcu nadchodzą i pozostałe
panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” (12) Lecz on
odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”.
(13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
Przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych. Ewangelia wg św. Mateusza, rozdz. 25, w. 1–13, [w:] , Biblia
Tysiąclecia, Poznań 1983.

Ćwiczenie 10
Napisz uwspółcześnioną wersję wybranej przypowieści Jezusa, wprowadzając do niej
XXI-wieczne realia.
Ćwiczenie 11
Przyjrzyj się obrazowi Przypowieść o bogaczu Rembrandta, a następnie wykonaj polecenia:
Napisz przypowieść, której plastycznym wyobrażeniem mógłby być przywołany obraz
Rembrandta.
Odszukaj w Ewangeliach przypowieść, która zainspirowała malarza, i sprawdź, czy
Rembrandt oddał wiernie jej treść.

Przypowieść o bogaczu
Rembrandt van Rijn, Przypowieść o bogaczu, 1627, Gemäldegalerie, Berlin, domena publiczna

Ćwiczenie 12
Przeczytaj dwa poniższe teksty autorstwa Mar na Bubera, a następnie napisz notatkę
zawierającą streszczenie historii, uwagi na temat przynależności utworu do gatunku
przypowieści, a także morał płynący z opowiastki.

“

Mar n Buber

Blisko i daleko
Pewien uczeń zapytał Baalszema: „Jak się to dzieje, że ktoś, kto kocha
Boga całym sercem i wie, że jest przy nim blisko, doświadcza niekiedy
uczucia rozłąki i oddalenia od Boga?”
Baalszem tak mu to wyjaśnił: „Kiedy ojciec uczy swojego małego
synka chodzenia, stawia go najpierw przed sobą, a chcąc go uchronić
przed upadkiem, rozpościera blisko niego ręce i w ten sposób
chłopczyk idzie ku ojcu między jego rękami. Ale kiedy już jest blisko,
ojciec odsuwa go troszkę od siebie i szerzej rozpościera ręce, a robi
to tak długo, póki dziecko nie nauczy się chodzić”.
Mar n Buber, Blisko i daleko, [w:] tegoż, Opowieści chasydów, tłum. Paweł Hertz, Poznań 1989, s. 92.

“

Mar n Buber

Modlitwa o świcie
Są tacy cadykowie – rzekł pewnego razu rabbi Naftali – co modlą się,
aby ci, którzy potrzebują pomocy, przyszli do nich i dzięki ich
modlitwie znaleźli pomoc. Ale rabbi z Ropczyc wstaje o świcie i modli
się, aby wszyscy, którzy potrzebują pomocy, mogli ją znaleźć u siebie
w domu, nie musieli jechać do Ropczyc i nie ulegali pokusie myśli, że
to rabbi z Ropczyc im pomógł.
Mar n Buber, Modlitwa o świcie, [w:] tegoż, Opowieści chasydów, tłum. Paweł Hertz, Poznań 1989, s. 214.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Czy Biblia żyje?

Oznaczenia rozdziałów w Biblii Tysiąclecia
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 3.0

Biblia stanowi jedno ze źródeł kultury śródziemnomorskiej (w szczególności europejskiej).
Choć od ukończenia Pisma Świętego upłynęło około 1900 lat, to trzeba pamiętać, że
wartości w nim zawarte mają charakter uniwersalny i wciąż znacząco oddziałują na sztukę,
ﬁlozoﬁę czy życie społeczne.
Księgi Starego i Nowego Testamentu inspirowały i inspirują zarówno twórców kultury, jak
i zwykłych ludzi. Współcześnie wiele osób bezwiednie posługuje się w życiu codziennym
zwrotami mającymi swe korzenie w Piśmie Świętym.
Dzieje się tak również dlatego, że Biblia to dzieło, które w całości przetłumaczono na ponad
450 języków, a Nowy Testament na ponad 1200 języków. Liczba wydrukowanych
egzemplarzy Biblii stawia ją na pierwszym miejscu wśród wszystkich dzieł: w ostatnich 50
latach ukazały się cztery miliardy egzemplarzy Pisma Świętego.
Już wiesz
Poniżej zamieszczono kilkanaście zwrotów i wyrażeń wywodzących się z Biblii. Wybierz
osiem z nich i podaj ich przenośne znaczenia. Wymyśl krótką historyjkę (najlepiej
zabawną), w której wykorzystasz co najmniej pięć wybranych frazeologizmów:
„jabłko Adama”, „wieża Babel”, „manna z nieba”, „grzech pierworodny”, „zamienić się
w słup soli”, „trąba jerychońska”, „alfa i omega”, „rzeź niewiniątek”, „korona cierniowa”,

„egipskie ciemności”, „judaszowe srebrniki”, „plagi egipskie”, „wdowi grosz”, „salomonowy
wyrok”, „z pustego i Salomon nie naleje”, „zakazany owoc”.

Roman Brandstae er
Biblia kształtowała i kształtuje nie tylko język
(frazeologizmy biblijne), ale również
inspirowała i inspiruje wielu artystów. Do
autorów, którzy w swojej twórczości
odwoływali się do ksiąg Starego i Nowego
Testamentu, należał Roman Brandstaetter.

Roman Brandstae er
1906–1987
urodził się w Tarnowie w inteligenckiej
rodzinie żydowskiej, kultywującej religię
i obyczajowość swego narodu. W czasie II
wojny światowej przebywał w Jerozolimie,
gdzie przeszedł na katolicyzm (zob.
Konteksty 1). W 1948 roku wrócił do Polski
i na stałe związał się z Poznaniem, gdzie
zmarł w 1987 roku.

Portret Romana Brandstae era
Benedykt Jerzy Dorys, 1947, fotograﬁa archiwalna, tylko do
użytku niekomercyjnego

Brandstaetter w swojej twórczości chętnie odwoływał się do tradycji, szczególnym źródłem
inspiracji była Biblia. Artysta pisał dramaty, powieści, utwory liryczne. Przełożył na
polszczyznę sporą część Biblii (m.in. Księgę Psalmów, Ewangelię, Dzieje Apostolskie,
Apokalipsę).
Brandstaetter jest uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich znawców Pisma
Świętego.

Tora
Ben Faulding, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-NC 2.0

Roman Brandstaetter tłumaczył swój kult dla
Biblii m.in. chęcią wypełnienia ostatniej woli
swego dziadka Mordechaja Dawida
Brandstaettera, który kilka dni przed
śmiercią nakazał wnukowi czytanie Tory
(Pięcioksięgu Mojżesza).

“

Roman Brandstae er

Na zdjęciu przedstawiono Torę, czyli zwój

Krąg biblijny
i franciszkański

Będziesz Biblię nieustannie czytał –
Testamentu, oraz tak zwaną sukienkę, w której
powiedział do mnie – Będziesz ją
przechowuje się zwój.
kochał więcej niż rodziców… Więcej
Roy Lindman, Tora, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0
niż mnie… Nigdy się z nią nie
rozstaniesz… A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że
wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym
komentarzem do tej jedynej Księgi.
zawierający pierwszych pięć ksiąg Starego

Roman Brandstae er, Krąg biblijny i franciszkański, Warszawa 1981, s. 223.

Biblio, ojczyzno moja

Biblia
Heritage Collec ons, ok. XIII w., fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-NC 2.0

Dla artystów, którzy w swojej twórczości nawiązują do Biblii, inspiracją staje się czasem jakaś
postać czy sytuacja, czasem styl biblijny, a czasem całe Pismo Święte. Z taką sytuacją mamy
do czynienia w wierszu Biblio, ojczyzno moja Romana Brandstaettera.
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Roman Brandstae er, Biblio, ojczyzno moja, czyta Bartosz Woźny
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Roman Brandstaetter, Biblio, ojczyzno moja, czyta Bartosz Woźny Roman Brandstaetter,
Biblio, ojczyzno moja, czyta Bartosz Woźny Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku
edukacyjnego.

“

Roman Brandstae er

Biblio, ojczyzno moja
Biblio, ojczyzno moja,
Biblio, moja ziemio polska,
Galilejska
I franciszkańska,

O wy, Księgi mojego dzieciństwa,
Pisane dwujęzyczną mową,
Polską hebrajszczyzną,
Hebrajską polszczyzną,
Dwumową
Świętą
I jedyną.
Gdy ma się ku zachodowi
I z lipy przed moim domem opadają liście,
Siedzę nad Tobą,
Biblio,
I wywołuję z Twoich wersetów
Wszystkich najlepszych,
Którzy są dla mnie niedościgłym wzorem,
Wszystkich najpiękniejszych,
Których podziwiam,
Wszystkich szlachetnych,
Którym nie umiem dorównać,
Biblio,
Mówiąca do mnie głosem napomnienia
I głosem nagany,
I głosem gniewu,
I głosem kary,
I głosem potępienia,
I głosem przestrogi,
I głosem sumienia,
Biblio,
Sprawująca nade mną
Sąd.
Gdy ma się ku zachodowi,
A z lipy przed moim domem opadają liście,
Patrzysz na mnie
Oczami O jca i Syna, i Ducha Świętego,

Oczami moich praojców,
Oczami mojego dziadka,
Oczami mojej żony,
Oczami moich umiłowanych poetów,
Oczami Jana z Czarnolasu, Skargi i Anhellego.
Wołasz do mnie z głębokości
Psalmem krematoriów,
Płaczem nad ruinami walczącej Warszawy,
Lamentem nad zwłokami spalonego getta,
Pamięcią Oświęcimia,
Treblinki,
Majdanka,
Jeremiaszowym jękiem
Moich w dwójnasób umęczonych
Dziejów.
Wszystko jest w Tobie,
Cokolwiek przeżyłem.
Wszystko jest w Tobie,
Cokolwiek kochałem.
Wszystko.
Cały żywot własny
Człowieka,
Żyjącego w nawiedzonym przez szatana
Wieku.
Zaplątany w jego sprzecznościach,
W szaleństwach
I w kłamstwach,
Jak Absalom w gałęziach wisielczego dębu,
Na Tobie uczyłem się żyć.
Na Tobie uczyłem się czytać,
Na Tobie uczyłem się pisać,

Na Tobie uczyłem się myśleć,
Na Tobie uczyłem się prawdy,
Na Tobie uczyłem się prosić o odpuszczenie grzechów,
Na Tobie uczyłem się kochać,
Na Tobie uczyłem się mądrości,
Na Tobie uczyłem się przebaczenia,
Na Tobie uczyłem się pokory,
Na Tobie uczyłem się modlić.
Jeżeli jednak nie nauczyłem się żyć,
Jeżeli nie nauczyłem się czytać,
Jeżeli nie nauczyłem się pisać,
Jeżeli nie nauczyłem się myśleć,
Jeżeli nie nauczyłem się prawdy,
Jeżeli nie nauczyłem się prosić o odpuszczenie grzechów,
Jeżeli nie nauczyłem się kochać,
Jeżeli nie nauczyłem się mądrości,
Jeżeli nie nauczyłem się przebaczać,
Jeżeli nie nauczyłem się pokory,
Jeżeli nie nauczyłem się modlić,
Moja wina,
Moja wina,
Moja bardzo wielka wina.
Już ma się ku zachodowi,
Z lipy przed moim domem opadają liście.
Ludzie z mojego życia bezpowrotnie odchodzą,
Grobów jest więcej niż żywych przyjaciół,
Nawet spłowiał atrament na matczynych listach,
Pisanych do mnie nocą z dzielnicy pogromu.
A ja siedzę nad Tobą,
Biblio,
I uczę się śmierci.

Może tego jednego w końcu się nauczę.
Roman Brandstae er, Biblio, ojczyzno moja, [w:] tegoż, Krąg biblijny i franciszkański, Warszawa 1981, s. 396–398.

Po przeczytaniu wiersza Romana Brandstaettera Biblio, ojczyzno moja wykonaj następujące
polecenia:
Ćwiczenie 1.1
Jak sądzisz, dlaczego utwór Brandstae era zalicza się do liryki? Podaj kilka najważniejszych
cech wyróżniających ten rodzaj literacki.
Ćwiczenie 1.2
Ćwiczenie 1.3
Jak nazywa się osoba wypowiadająca się w utworze Biblio, ojczyzno moja, należącym do
liryki?


postać mówiąca



narrator



Roman Brandstae er



autor

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.4
Wymień, jakie informacje dotyczące osoby mówiącej można znaleźć w wierszu.
Ćwiczenie 1.5
Wyjaśnij, czy osoba wypowiadająca się w tekście objawia swoją obecność. W jaki sposób to
czyni?

Ćwiczenie 1.6
Postać mówiąca zwraca się wielokrotnie do Biblii. Jakiego środka stylistycznego wówczas
używa? Swoją odpowiedź poprzyj właściwymi cytatami z wiersza.
Ćwiczenie 1.7
Ćwiczenie 1.8
Określ, do jakiego typu liryki ze względu na temat można zaliczyć wiersz Romana
Brandstae era Biblio, ojczyzno moja.


reﬂeksyjnej



miłosnej



pośredniej



historycznej



bezpośredniej



zwrotu do adresata

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.9
W liryku pojawia się motyw „dwujęzycznej mowy”. Wyjaśnij, odwołując się do biograﬁi poety,
czym jest ta mowa.
Ćwiczenie 1.10
W drugiej stroﬁe osoba mówiąca wspomina m.in. lipę. Omów, z jakim polskim poetą kojarzysz
to drzewo.
Ćwiczenie 1.11
Napisz, co łączy miejsca wymienione w trzeciej stroﬁe tekstu.

Ćwiczenie 1.12
Zinterpretuj słowa: „Moich w dwójnasób umęczonych dziejów”.
Ćwiczenie 1.13
Zastanów się i napisz, który wiek – zdaniem osoby mówiącej – jest „nawiedzony przez
szatana”. W swojej odpowiedzi uwzględnij, jakie dowody diabelskiej obecności można znaleźć
w wierszu.
Ćwiczenie 1.14
Jak rozumiesz stwierdzenie osoby mówiącej: „Moja wina, / Moja wina, / Moja bardzo wielka
wina”.
Ćwiczenie 1.15
Rozważ, jaką reﬂeksję o sobie i swoim miejscu w świecie prezentuje postać mówiąca w liryku.
Deﬁnicja: Liryka bezpośrednia
odmiana liryki, w której postać mówiąca objawia bezpośrednio swoją obecność przez
użycie czasownika w pierwszej osobie; formą wypowiedzi jest przeważnie monolog,
a tematem – przeżycia postaci mówiącej.
Deﬁnicja: Liryka zwrotu do adresata (liryka inwokacyjna)
odmiana liryki, w której adresat jest wyraźnie zasygnalizowany, a wypowiedź postaci
mówiącej skierowana jest do człowieka, zwierzęcia, przedmiotu, uosobionego pojęcia
abstrakcyjnego itd.

Biblia jako źródło kultury

Księgarnia archidiecezjalna, Wrocław
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 3.0

Romana Brandstaettera uznaje się za wybitnego biblistę, który wielokrotnie w swojej
twórczości podejmował reﬂeksje nawiązujące do Pisma Świętego (np. w wierszu Hymn do

miłości). W opinii wielu badaczy przekład biblijnego psałterza autorstwa Brandstaettera
dorównuje swoim kunsztem XVI‐wiecznemu Psałterzowi Dawidów Jana Kochanowskiego.
Wysoko oceniane są również – poza lirykami – inne dzieła autora wiersza Biblio, ojczyzno
moja, np. dramaty oraz teksty epickie poświęcone postaciom i wydarzeniom opisanym
w Piśmie Świętym.
Nie przypadkiem tytuł analizowanego wiersza Biblio, ojczyzno moja stał się zarazem tytułem
jednego z ﬁlmów podkreślających znaczenie Pisma Świętego: link

Ćwiczenie 2
Podaj po dwa, trzy przykłady tekstów kultury nawiązujących do Biblii. W tym celu skorzystaj
z poniższej tabeli i uzupełnij właściwe rubryki.

Utwór

Utwór

Dzieło plastyczne (obraz, fresk,

literacki

muzyczny

rzeźba)

Film

Spektakl
teatralny

Uzupełnij

O Biblii i spotkaniach z Bogiem

“

Roman Brandstae er

Noc biblijna
Była grudniowa wietrzna noc,
jedna z owych jerozolimskich
bezsennych nocy, które
spędzałem od dwóch lat
w biurze Polskiej Agencji
Telegraﬁcznej, gdzie
pracowałem, niekiedy do świtu,
przy nasłuchu radiowym. […]
Skończyłem pracę po północy.
[…] Przerzuciłem leżące na stole
broszury propagandowe,
zwalone w nieładzie na półkę,

ILUSTRACJA: Rożaniec
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC
BY 3.0

jakieś powieści, które, nie wiadomo dlaczego i po co, znalazły się
w biurze nasłuchu radiowego, i zatrzymałem wzrok na leżącej obok
jednego z biurek stercie starych tygodników. Wyciągnąłem na chybił
traﬁł kilka numerów. Z jednego z nich wypadła na podłogę dużych
rozmiarów wkładka. Była to reprodukcja rzeźby z XVII wieku
Innocenza da Palermo z kościoła San Damiano w Assyżu
przedstawiająca ukrzyżowanego Chrystusa. Usłyszałem szelest oliwek
rosnących na stokach wzgórz umbryjskich i poczułem nieprzepartą
konieczność powrotu do Assyżu – tak! powrotu! – chociaż w tym
mieście nigdy dotychczas nie byłem. […] Spojrzałem na reprodukcję.
Wyobrażała Chrystusa w chwilę po Jego śmierci. Z półrozchylonych
warg uszedł ostatni oddech. Kolczasta korona spoczywała na Jego
głowie, jak gniazdo uwite z cierni. Miał oczy zamknięte, ale widział.
Głowa Jego wprawdzie opadła bezsilnie ku prawemu ramieniu, ale na
twarzy malowało się skupione zasłuchanie we wszystko, co się wokół
działo. Ten martwy Chrystus żył.
Pomyślałem:
Bóg…
Roman Brandstae er, Noc biblijna, [w:] tegoż, Krąg biblijny i franciszkański, Warszawa 1981, s. 276–277.

“

Anna Kamieńska

Na progu słowa
W naszym kręgu kulturowym
Biblia to niemal upostaciowienie
tego, co nazywamy Księgą.
Wielu ludzi zapytanych, jaką
jedną książkę zabraliby na
bezludną wyspę – odpowiada:
Biblię. Tak jakby w niej zawierały
się w jakiś sposób wszystkie inne
książki.
Stara kobieta czytająca Biblię

Gerrit Dou, Stara kobieta czytająca Biblię, ok. 1630, olej na
Oczywiście, jest to przede
płycie, Rijksmuseum, Amsterdam, domena publiczna
wszystkim księga święta.
W synagogach przechowuje się jej święte zwoje w misternych
pokrowcach w specjalnej szaﬁe, tzw. Arce Przymierza, i wyjmuje ze
czcią. Jest specjalny zawód przepisywaczy ksiąg […] Przez długie
wieki Żydzi nie dotykali świeckich książek. Uważali je za przedmioty
brudzące ręce. […] W domach żydowskich, ale też protestanckich

Biblia jest przedmiotem leżącym na własnym miejscu, jest jakby
ośrodkiem domu. […] Na Biblię świadkowie przysięgają w sądach, że
mówić będą prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, jakby
w przekonaniu, że to, co jest samą prawdą, kryje się na kartach tej
książki.
Cała nasza kultura zakorzeniona jest tak głęboko w Biblii, że nie
wiedząc nawet o tym, nie myśląc o tym, oddychamy nią i myślimy.
Anna Kamieńska, Na progu słowa, Poznań 1985, s. 36–37.

Po przeczytaniu tekstów Romana Brandstaettera i Anny Kamieńskiej wykonaj następujące
polecenia:
Ćwiczenie 3.1
Wyjaśnij, w jakim stopniu doświadczenie życiowe Romana Brandstae era – opisane
w przytoczonym fragmencie Nocy biblijnej – nawiązuje do treści wiersza Biblio, ojczyzno moja.
Ćwiczenie 3.2
Biblia nazywana jest również „Księgą nad księgami”. Opisz własnymi słowami, jak rozumiesz to
określenie.
Ćwiczenie 3.3
Z fragmentu Na progu słowa Anny Kamieńskiej wypisz, jakie znaczenie ma Biblia w kulturze
żydowskiej i chrześcijańskiej.

Ćwiczenie 3.4
Przeczytaj jeszcze raz ostatni akapit cytowanego tekstu Kamieńskiej. Jak rozumiesz znaczenie
słów: „nie wiedząc nawet o tym, nie myśląc o tym, oddychamy nią i myślimy”?

Wiara czy rozum?

ILUSTRACJA: Biblia_swieca
Vishnu gs, licencja: CC BY-SA 3.0

Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Jan Twardowski, ***, czyta Krzysztof Kulesza
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Jan Twardowski, ***, czyta Krzysztof Kulesza Jan Twardowski, ***, czyta Krzysztof Kulesza
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.

“

Jan Twardowski

*** [Nie dają spokoju...]

Nie dają spokoju tajemnicom naszej
wiary
opukują ją dziobem rozumu
stają na głowie, żeby ją pojąć –
tłumaczą z hebrajskiego na grecki
z greki na łacinę – tam i z powrotem
zaglądają w nie okiem ciekawej myszy
dorabiają się przy okazji doktoratów

Jan Twardowski

inni
pokrywają je chytrym milczeniem
drążą ponad nimi jaskinię bluźnierców
wyrywają z Biblii zęby

Mariusz Kubik, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0

a tajemnice zostają tajemnicami
jak alfabet żywych i umarłych
jak nieznane śpiewniki ptaków
jak bezustanne strącanie sekund
jak hieroglif ostatniego oddechu
Jan Twardowski, *** [Nie dają spokoju...], [w:] tegoż, Zaufałem drodze. Wiersze zebrane 1932–2006, Warszawa 2007, s.
264.

Po przeczytaniu wiersza Jana Twardowskiego odpowiedz na następujące pytanie:
Ćwiczenie 4
Wyjaśnij, co – według ciebie – zyskuje lub traci człowiek, próbując rozumowo wyjaśnić
tajemnice Biblii.

Zadaniowo

Ćwiczenie 5
Napisz tekst (prozą lub wierszem) będący apoteozą (pochwałą) twojego ulubionego tekstu
kultury (np. książki/piosenki/ﬁlmu/spektaklu teatralnego itp.).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

„Na początku był Chaos”, ale uporządkowały go…
mity

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się
w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat.
Contentplus.pl sp. z o.o., Dr hab. Bogusław Bednarek o roli mitów we współczesnym świecie, licencja: CC BY-NC-SA 4.0

Dr hab. Bogusław Bednarek o roli mitów we współczesnym świecie Obejrzyj nagranie.
Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się
w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat. Źródło: Dr hab. Bogusław
Bednarek o roli mitów we współczesnym świecie, Contentplus.pl sp. z o.o..

W czasach obecnych nauka zajmuje się tłumaczeniem zasad rządzących światem. To dzięki
niej wiemy, skąd się wzięły wulkany, jak powstaje echo, co wywołuje wiatr, dlaczego po
zimie następuje wiosna… Na niektóre pytania próbują odpowiadać też teologowie
i ﬁlozofowie. To oni dociekają, w jaki sposób ludzie pojawili się na Ziemi, czym należy
kierować się w życiu, czy śmierć biologiczna jest końcem wszystkiego.
Odkrycia naukowe, dogmaty religijne, systemy ﬁlozoﬁczne dostarczają współcześnie
wyjaśnień o pochodzeniu i istocie świata. A w jaki sposób ludzie starożytni radzili sobie
z tajemnicami wszechświata? Tworzyli mity! Dzięki nim oswajali otaczającą rzeczywistość,
starali się zrozumieć, jak powstawały elementy natury (np. góry, pioruny, gwiazdy itd.).
Już wiesz

1) W szkole podstawowej poznałaś/poznałeś różne mity. Wybierz jeden z nich,
a następnie streść go.
2) Zastanów się i napisz, dlaczego wybrana i opowiedziana przez ciebie historia jest
mitem.

Dlaczego powstały mity?

ILUSTRACJA: Tęcza
Eric Rolph, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 2.5

Ćwiczenie 1.1
Wyjaśnij, skąd się bierze tęcza. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, skorzystaj z dowolnego źródła, by
uzyskać naukowe informacje na ten temat.
Ćwiczenie 1.2
Wyobraź sobie, że obecnie nie tylko nie ma internetu, ale że właściwie nie istnieje nauka.
Wyjaśnij w sposób racjonalny, wykorzystując własną wyobraźnię, proces powstawania tęczy.

Ćwiczenie 1.3
Pamiętaj, że dla naszych przodków oczywiste było istnienie Boga lub bogów. Znajdź
wytłumaczenie pojawiania się tęczy uwzględniające interwencję sił nadprzyrodzonych.
Ważne!
Zostańmy przy tęczy…
Uczeni wiedzą, że tęcza to zjawisko optyczne powstające wskutek załamania,
rozszczepienia i całkowitego odbicia promieni słonecznych w kroplach deszczu lub
mgły oraz że tworzy ona łuk o barwach widma i promieniu 42,5º.
Starożytni Arabowie uważali natomiast, że tęcza to łuk należący do boga pogody
Quazaha, który po użyciu strzał przynoszących grad zawiesił swą broń na chmurach.
Dla Izraelitów tęcza stanowiła znak przymierza (układu) między Jahwe a ludem
wybranym po potopie – tęcza łączyła niebo i ziemię.
Grecy dostrzegali w tęczy boginię Iris – wysłanniczkę innych bogów, dostarczającą na
ziemię polecenia i wieści z Olimpu, czyli z góry zamieszkanej przez istoty nieśmiertelne.

Wizerunek bogini Iris. Malowidło na a yckim skyfosie czerwonoﬁgurowym.
ok. V w. p.n.e., malowidło, domena publiczna

To właśnie Grecy i Rzymianie stworzyli wiele mitów, które niezwykle mocno wpłynęły na
kulturę europejską. Okazało się, że nawet gdy nie potrzebowano ich jako źródła wiedzy,
stanowiły inspirację dla artystów. I chociaż mitologie (czyli zbiory mitów funkcjonujących
w danej społeczności) były tworzone przez wszystkie ludy starożytne, to dla kultury
europejskiej (także współczesnej) największe znaczenie mają opowieści przekazujące
wierzenia starożytnych Greków i Rzymian.

Mit to…

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się
w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat.
Contentplus.pl sp. z o.o., Dr hab. Bogusław Bednarek o pojęciu mitu, licencja: CC BY 3.0

Dr hab. Bogusław Bednarek o pojęciu mitu Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach
najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się w wypowiedzi i przygotuj się do
klasowej dyskusji na ten temat. Źródło: Dr hab. Bogusław Bednarek o pojęciu mitu,
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Deﬁnicja: Mit
„Opowieść, zazwyczaj nieznanego pochodzenia, przynajmniej w części tradycyjna,
pozornie relacjonująca wypadki historyczne, mająca zazwyczaj służyć do wyjaśnienia
zjawisk naturalnych, zwłaszcza związanych z magią albo kultem, albo wierzeniami
religijnymi [...]”.
Mity nie dotyczyły wszystkiego – miały za zadanie wyjaśnić, skąd wzięły się rzeczy
niebędące wytworem ludzkich rąk. Ze względu na tematykę można podzielić mity
na kilka kategorii.

Większość ludów uważała za konieczne wyjaśnienie podstaw istnienia, tłumacząc w ten
sposób pochodzenie: bogów, świata, człowieka oraz rodów i narodów.
W zależności od dominującego tematu mity mają odpowiednie nazwy.

MITY
teogoniczne

kosmogoniczne

antropogeniczne

genealogiczne

theós (gr.) – bóg

kósmos (gr.) –
wszechświat, ład

ánthropos (gr.) –
człowiek

génos (gr.) – ród,
pochodzenie

Wyjaśniały, skąd

Przedstawiały, w jaki

Tłumaczyły, jak

Objaśniały

wzięli się

sposób powstał

zrodził się gatunek

pochodzenie rodów

bogowie.

świat.

ludzki.

i narodów.

Ćwiczenie 2
Określ główne problemy, jakie ludzie w czasach antycznych musieli/chcieli wyjaśnić za
pomocą mitów. Wybierz z zaproponowanych poniżej tematów cztery kwes e, które
motywowały naszych przodków do sięgnięcia po mity.
ogień lampa człowiek jaskółka internet długopis noc wszechświat szpinak bóg but statek
statek kosmiczny ślimak stół naród schody sushi piłka (nożna) rosa zapalniczka
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Jak powstał świat? (I)
Zgodnie z mitologią grecką, zanim pojawił się
kosmos, istniał Chaos. Skąd się wziął? Czym
był? Nie da się tego jednoznacznie
powiedzieć. Wiadomo jednak, że na samym
początku świata z Chaosu wyłoniła się
pierwsza para bogów: Uranos – Niebo i Gaja –
Ziemia, czyli pierwsi rodzice. Wydali oni na
świat wiele dzieci. Najstarszymi byli tytani
i tytanidy. Po nich narodzili się jednoocy
cyklopi oraz sturęcy hekatonchejrowie.
Potomstwo nie przypadło ojcu do gustu –

wyglądało dość ohydnie! Strącił je więc do
Tartaru, czyli najgłębszej części podziemnego
królestwa. Wydawało się, że stamtąd nie ma
ucieczki, a jednak – udało się… Najmłodszy
z synów, tytan Kronos, uknuł spisek z matką.
Postanowili się zemścić, zanim Uranos
wtrąciłby w otchłań także Kronosa. Ten, by
zhańbić ojca, wykastrował dotychczasowego
władcę stalowym sierpem.
Uranos musiał ustąpić. Po nim rządy przejął
Kronos, któremu oswobodzone rodzeństwo
przyznało najważniejszą pozycję wśród
bogów. Z racji tego, że na tronie powinna
zasiadać królewska para, Kronos pojął za żonę
swą siostrę, tytanidę Reę. Z tego związku
narodziło się pięcioro dzieci: Hestia,
Demeter, Hera, Hades i Posejdon. Los nie
obszedł się z nimi łaskawie. Kronos,
pamiętając o przepowiedni Uranosa, że
potomstwo odbierze mu władzę, postanowił
temu zapobiec. Szybko zrozumiał, że
zamknięcie dzieci w podziemiach nie daje
gwarancji spokoju. Postanowił zabezpieczyć
się inaczej, połykając dzieci tuż po
urodzeniu.

Centralny fragment mozaiki podłogowej z rzymskiej
willi Sen num (Sassoferrato) we Włoszech,
przedstawiający Aiona (Uranosa) z Tellus (Gają).
ok. 200-250 w., Glyptothek, Monachium, domena publiczna

Jednak instynkt macierzyński Rei okazał się
pomocny w zniweczeniu planów Kronosa.
Rea nie mogła znieść myśli, że wszystkie jej
dzieci zostaną pożarte. Dlatego postanowiła
oszukać męża. Gdy urodził się Zeus (Dzeus),
którego imię oznacza jasność, nie owinęła
Saturn
w pieluchy niemowlęcia, lecz kamień,
Johann Ladenspelder, Saturn, XVI w., rycina, Blanton
a następnie podała go Kronosowi. Ten, nie
Museum of Art, Aus n, domena publiczna
spostrzegłszy podstępu, połknął głaz i –
przekonany, że nic mu nie grozi – uznał, że może dalej spokojnie sprawować rządy.
Tymczasem Rea musiała ukryć dziecko. Zabrała je na Kretę. Tam, w jednej z grot, nimfy
zaopiekowały się małym Zeusem, a jego karmicielką została koza Amaltea.

Dzieciństwo Zeusa
Jakob Jordaens, Dzieciństwo Zeusa, ok. 1640, Luwr, Paryż, domena publiczna

Kiedy Zeus dorósł, poczuł w sobie zew zemsty. Namówił matkę, by podała ojcu środek na
wymioty. Efekt był piorunujący! Żarłoczny i okrutny Kronos zwrócił braci i siostry Zeusa.
Wówczas dzieci przystąpiły do walki przeciw Kronosowi i tytanom. Na czele buntowników
stał Zeus. Syn Kronosa używał – jako ochrony przed zranieniem ze strony wrogów – tarczy
wykonanej ze skóry Amaltei. Wojna Zeusa z Kronosem trwała 10 lat, ale nadal nie było widać
szansy na jej zakończenie. Wówczas Zeus poszukał sojuszników. W tym celu uwolnił
z Tartaru cyklopów i sturękich. Całą ziemię ogarnęła pożoga wojenna. Szala zwycięstwa
przechyliła się na stronę zwolenników Zeusa – szczególne spustoszenie siały rzucane przez
niego pioruny. Wszyscy tytani po kolei zostali zrzuceni do Tartaru i tylko Kronosowi udało
się uniknąć straszliwej kary, został ułaskawiony i osiadł na Wyspach Szczęśliwych…
Po przeczytaniu powyższej wersji mitu wykonaj następujące polecenia i odpowiedz na
pytania:
Ćwiczenie 3.1
Wskaż, do której kategorii tematycznej należy – według ciebie – zaliczyć ten mit. Uzasadnij
przyczynę twojego wyboru.

Ćwiczenie 3.2
Określ prawdziwość stwierdzeń, które zamieszczono poniżej.
FAŁSZ
Demeter i Kronos byli
rodzeństwem.

PRAWDA

Cyklopi wsparli w wojnie
Kronosa.
Demeter i Posejdon to
rodzeństwo.
Zeus miał stalową tarczę.
Uranos był starszy od Gai.
Cyklopi wsparli w wojnie Zeusa.
Hekatonchejrowie mieli po
jednym oku.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3.3
Potomstwo Uranosa i Gai stanowiły m.in. liczne potwory (np. istoty o stu rękach). Wyjaśnij,
z jakiego powodu Grecy postrzegali świat jako przestrzeń zamieszkaną przez tak wiele postaci
budzących grozę.
Ćwiczenie 3.4
Wykaż, w czym greccy bogowie byli podobni do ludzi, a w czym się od nich różnili.
Ćwiczenie 3.5
Rozpocznij rysowanie drzewa genealogicznego bogów greckich, pamiętając, aby na początku
umieścić Chaos. W swojej pracy wykorzystaj informacje podane w tekście mitu.

Ćwiczenie 3.6
Czy w postępowaniu Zeusa można dostrzec jakąś różnicę w porównaniu z działaniem
wcześniejszych władców świata? Uzasadnij odpowiedź.
Ćwiczenie 3.7
Niemiecki artysta Johann Ladenspelder jest autorem ryciny przedstawiającej Kronosa
(Saturna) pożerającego własne dzieci. Wyjaśnij, jaki mógł być powód umieszczenia Kronosa na
dzikim koźle.

Jak powstał świat? (II)

Rada bogów
Rafael San , Rada bogów, 1517–1518, fresk, Villa Farnesina, Włochy, domena publiczna

“

Lucilla Burn

Mity greckie
Zeus i jego bracia ciągnęli następnie losy, by rozstrzygnąć, w jaki
sposób podzielą się władzą. Posejdonowi przypadło panowanie nad

morzem, Hadesowi zwierzchnictwo nad podziemnym światem
zmarłych, Zeus stał się naczelnym władcą rządzącym niebem i ziemią.
Ich trzy siostry to: Hestia, bogini domowego ogniska, Demeter, pani
zbiorów i zbóż, oraz Hera, żona Zeusa.
Sześcioro tych bóstw stanowiło starszą generację bogów
olimpijskich, ale i wiele dzieci Zeusa uzyskało tę samą rangę. Niektóre
spośród nich urodziła Hera, pozostałe przyszły na świat z innych
matek. Hera urodziła Aresa, boga wojny, Hefajstosa, kalekiego
boga‐kowala, oraz Hebe, boginię młodości, i Ejlejtyję […], opiekunkę
porodów i kobiet w połogu. Istnieją różne przekazy na temat
pochodzenia bogini miłości, Afrodyty: albo była ona córką Zeusa
i Dione, albo też przyszła na świat z piany powstałej po tym, jak
Kronos wrzucił do morza genitalia swego ojca, Uranosa. Atena […],
bogini mądrości i wojny, córka Zeusa i Metis, personiﬁkowała
roztropność. Przyszła na świat w niecodzienny sposób: gdy Metis
była brzemienna […] Zeus połknął […] Metis i w stosownym czasie
Atena, dorosła i w pełni uzbrojona, wyskoczyła z głowy ojca.
Dopomógł jej w tym Hefajstos, który rozpłatał toporem głowę Zeusa.
Jak już wiemy, córką Zeusa i Demeter była Persefona, bogini
Podziemia. Leto urodziła Zeusowi bliźnięta: Apollona, boga muzyki
i poezji, oraz Artemidę, panią łowów; Semele urodziła Dionizosa, boga
wina; Maja była matką Hermesa, boga‐posłańca.
Lucilla Burn, Mity greckie, tłum. Robert A. Sucharski, Warszawa 1999, s. 17–18.

Po przeczytaniu powyższego fragmentu tekstu Lucilli Burn mitu wykonaj następujące
polecenia:
Ćwiczenie 4.1
Dokończ rysowanie drzewa genealogicznego greckich bogów (rozpoczęte w punkcie 3.6.).
Ćwiczenie 4.2

Ćwiczenie 4.3
Połącz imiona bogów z odpowiednimi pojęciami.
Ares

przekazywanie informacji

Afrodyta

wojna

Hermes

polowanie

Apollo

poezja

Hebe

miłość

Demeter

urodzaj

Artemida

młodość

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4.4
Przypomnij sobie, czym zarządzali Zeus i jego rodzeństwo. Wskaż, czy została jakaś przestrzeń,
której nie przydzielono nikomu z braci i sióstr Zeusa.
Ćwiczenie 4.5
Zastanów się i napisz, co wpłynęło na to, że starożytni Grecy postrzegali swoich bogów jako
istoty brutalne.
Ćwiczenie 4.6
W starożytnej Grecji często podkreślano, że większe znaczenie ma ojciec niż matka. Poszukaj
w poznanych mitach argumentów usprawiedliwiających taki pogląd.
Ćwiczenie 4.7
Przypomnij, jak w języku greckim brzmi słowo „bóg”. Następnie – wiedząc, że w tym samym
języku wyraz polis oznacza „wiele” – wyjaśnij znaczenie terminu „politeizm”.

Świat po Chaosie

Chaos
George Frederic Wa s, Chaos, ok. 1875, olej na płótnie, Tate Britain, domena publiczna

“

Jan Parandowski

Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian
Na początku był Chaos. Któż zdoła powiedzieć dokładnie, co to był
Chaos? Niejedni widzieli w nim jakąś istotę boską, ale bez określonego
kształtu. Inni – a takich było więcej – mówili, że to wielka otchłań,
pełna siły twórczej i boskich nasieni, jakby jedna masa
nieuporządkowana, ciężka i ciemna, mieszanina ziemi, wody, ognia
i powietrza. Z tej napełnionej otchłani, kryjącej w sobie wszystkie
zarodki przyszłego świata, wyłoniły się dwa potężne bóstwa,
pierwsza królewska para bogów. Uranos – Niebo i Gaja – Ziemia. Oni
dali początek wielu pokoleniom bogów.
Z ich małżeńskiego związku wyszedł wielki ród tytanów, wśród
których najstarszy był Okeanos, bóg potężnej rzeki, co szerokim,
błękitnym kręgiem opływa całą ziemię dokoła. Młodszym
rodzeństwem tytanów byli kiklopowie (cyklopi) i hekatonchejrowie –
sturęcy. Cyklopi, potwornego wzrostu, o dzikim wyglądzie, mieli
jedno oko w środku czoła, a hekatonchejrowie o stu rękach przerażali
swą siłą niezłomną. Uranos nie był zadowolony z tego potomstwa,

które było szkaradne lub okrutne. Wszyscy oni napełniali go
strachem i odrazą. Nie spodziewając się po nich ani wdzięczności, ani
poszanowania swej władzy ojcowskiej, strącił ich w bezdenne czeluści
Tartaru. […]
Gaja słyszała jęk potępionych tytanów dobywający się z przepastnych
wnętrzności ziemi. Znienawidziła wyrodnego ojca i zaczęła knuć
spisek przeciw jego władzy bezwzględnej. Namowom matki uległ
najmłodszy z tytanów – Kronos, dotychczas nie pozbawiony
wolności. Uzbrojony w żelazny sierp, zaczaił się na Uranosa, okaleczył
go haniebnie i strącił ze świetlistego tronu niebios. Z krwi, która
wyciekła z rany powalonego boga, zrodziły się trzy straszne boginie
zemsty, Erynie, o włosach wężowych. Uranos, ukryty w błękitach
nieba, zeszedł z widowni dziejów boskich.
Razem z bogami rodził się świat. Nad ziemią, która jako ląd stały
wydobyła się z chaosu, świeciło młode słońce, a z chmur spadały
deszcze obﬁte. Podniosły się pierwsze lasy i ziemię przykryła wielka,
szumiąca puszcza. Po nieznanych wzgórzach błądziły rzadkie
zwierzęta. Z wolna rzeczy zaczęły przybierać znajome kształty.
Źródła znalazły swe groty, a jeziora wygodne kotliny; góry śnieżnym
grzebieniem zarysowały się na jasnym niebie. Gwiazdy lśniły
w ciemnych przestworzach nocy, a kiedy one bladły, ptaki
wydzwaniały jutrzence swą pierwszą pieśń powitalną.
Nad światem rządził Kronos wraz z małżonką Reją. Był to władca
ponury i podejrzliwy. Większą część uwięzionych braci pozostawił
w otchłaniach Tartaru. Zachował w pamięci klątwę ojca, który mu
przepowiedział, że i jemu syn odbierze berło. Każde więc dziecko,
które powiła Reja, natychmiast połykał. W ten sposób pięcioro dzieci
dostało się do potwornych wnętrzności tytana. Gdy urodziło się
szóste dziecko, Reja podała Kronosowi kamień zawinięty w pieluszki.
Kronos połknął kamień, sądząc, że połyka syna.

Tymczasem Reja zeszła na ziemię. […] Wykąpawszy małego, nadała
mu imię: Dzeus. Powędrowała na Kretę i w złotej kołysce złożyła go
w grocie idajskiej, której wejście osłaniał gęsty las, a po ścianach
pełzały lśniące zwoje bluszczu. Dzeus chował się pod opieką nimf
górskich, karmiony mlekiem kozy Amaltei. […] Aby zaś płacz
i kwilenie dzieciątka Dzeusa nie doszło do uszu czujnego Kronosa,
kapłani Rei, kureci, wykonywali nad jego kołyską hałaśliwe tańce
wojenne wśród grania bębnów, rogów i piszczałek.
Dzeus dorósł i wyszedł z ukrycia, miał teraz stanąć do walki z ojcem.
Poradził matce, aby przede wszystkim dała Kronosowi potajemnie
środek na wymioty. Wtedy Kronos, wśród straszliwych męczarni,
wyrzucił z powrotem połknięte potomstwo. Był to wcale piękny
zastęp młodych bogów: synowie – Hades i Posejdon, i trzy siostry –
Hera, Demeter i Hestia. Właśnie umarła dobra koza Amalteja. Nawet
po śmierci oddała swemu wychowankowi jeszcze jedną przysługę,
albowiem z jej skóry uczynił sobie Dzeus puklerz, którego nie mógł
przebić żaden pocisk. Tak powstała egida, cudowna tarcza, którą
Dzeus brał zawsze do bitwy. Pierwsza, którą stoczył, była przeciw
ojcu. Polem walki były równiny Tesalii. […] Dziesięć lat trwała wojna
bez widocznego skutku, gdy Dzeus postanowił wprowadzić nowe siły
do tych śmiertelnych zapasów. Uwolnił mianowicie z Tartaru
cyklopów i sturękich, trzech olbrzymów, z których każdy miał sto rąk
i głów pięćdziesiąt. W owym dniu wywiązała się zaciekła bitwa.
Z gwałtownym hukiem morza mieszał się jęk ziemi i nieba. Pod
nogami nieśmiertelnych drżał Olimp, a drżenie to dawało się odczuć
w najdalszej głębi Tartaru. Z obu stron podnosił się zgiełk nieopisany.
Gwiazdy spadały z ﬁrmamentu.
Ze szczytów Olimpu Dzeus bez przerwy ciskał pioruny, które dniem
i nocą wykuwali cyklopi. Gromy rozbiegały się po górach, a na
równiny lał się ogień święty. Ziemia pękała w płomieniach, lasy całe
paliły się jak smolne pochodnie. Morza i rzeki wrzały. […]

Jak wprzódy dostojny Uranos, tak obecnie Kronos zwalił się w nicość
zapomnienia, z której dochodziły już o nim tylko słabe echa.
Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Londyn 1992, s. 36–40.

Po przeczytaniu powyższego fragmentu tekstu Jana Parandowskiego wykonaj następujące
polecenia:
Ćwiczenie 5.1
W pierwszym akapicie tekstu pojawiły się różne opinie dotyczące tego, czym/kim jest Chaos.
Wyjaśnij, z czego – według ciebie – wynikają różnice w określeniu istoty Chaosu.
Ćwiczenie 5.2
W Chaosie wymieszane były cztery żywioły. Wymień je oraz powiedz, w jaki sposób wpływały
na człowieka.
Ćwiczenie 5.3
Opisz, jaki był stosunek Uranosa do własnego potomstwa.
Ćwiczenie 5.4
Powiedz, co twoim zdaniem wpłynęło na stosunek Kronosa wobec jego dzieci.
Ćwiczenie 5.5
Jak sądzisz, jaki jest związek między sposobem zdobycia władzy przez Kronosa i Zeusa
a obrazem greckich obyczajów politycznych? Uzasadnij.
Ćwiczenie 5.6
Zinterpretuj sens związku frazeologicznego: „pod egidą”.

Zadaniowo
Ćwiczenie 6
Mity są poważne w swej wymowie. Można powiedzieć, że w mitologii prawie w ogóle nie ma
tekstów podejmujących wątki komiczne. Dlatego warto spróbować stworzyć taką zabawną
wersję mitu, np. o powstaniu świata. Poniżej znajdziesz początek takiej historii. Przeczytaj ją,
a następnie dopisz dalszy ciąg mitu, pamiętając, że ostatecznie Zeus pokonał Kronosa.

Kronos połknął już pięcioro dzieci. Rea, chcąc uchronić maleńkiego Zeusa, podała mężowi
owinięty w pieluchy kamień, lecz syn Uranosa nie dał się nabrać. Pożarł najpierw
najmniejszego potomka, a później swoją małżonkę. I został sam, całkiem sam… Kronosowi
bardzo się nudziło, a tymczasem w jego wnętrzu reszta rodziny urządziła się całkiem znośnie.
Bogowie stworzyli w brzuchu potomka Uranosa góry (np. wątroba), rzeki (np. krew w żyłach)
i morza (zawartość nerek). W ogóle nie tęsknili do tego, aby wrócić do okrutnej rzeczywistości.
Było im ciepło, przytulnie, niczego nie musieli się bać! Od czasu do czasu bawili się,
wymyślając różne psoty. Nic w tym dziwnego, byli w końcu jeszcze dziećmi! Ich skoki i wrzaski
denerwowały Kronosa, zwłaszcza wtedy, gdy bolał go brzuch. Na nic zdały się środki
przeczyszczające, na nic było stawanie na głowie: lokatorzy nie chcieli opuścić swojego
lokum...

Uzupełnij

Ćwiczenie 7
Napisz mit genealogiczny, w którym przedstawisz początki swojej rodziny.

Uzupełnij

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Heros Tezeusz

Wyobrażenie Akropolu i Areopagu w Atenach w okresie klasycznym
Leo von Klenze, 1846, Neue Pinakothek, Monachium, domena publiczna

Dla starożytnych bardzo często wzorami postępowania stawali się herosi. O ich życiu
opowiadano wiele legend, które przekazywano z pokolenia na pokolenie. Herosi stanowili
nieodłączny element greckich wierzeń.
Niejednokrotnie stawiano herosów na równi z bogami, przypisując im rolę półbogów i/lub
potomków greckich bóstw.
Herosem mogła zostać po śmierci osoba o wybitnych osiągnięciach, która wzbudziła
szacunek i podziw swoich współtowarzyszy. Herosami byli np. założyciele rodów lub miast,
bohaterowie wojenni, prorocy, wynalazcy.
Warto wiedzieć, że w starożytnej Grecji groby herosów stanowiły miejsce kultu. W chwilach
trwogi, niebezpieczeństwa ludzie starożytni modlili się do herosów, wierząc, że ci – jako
najbliżsi opiekunowie – mogli im przyjść z pomocą.
Już wiesz
1) W dowolnym słowniku sprawdź znaczenie słów: „heroiczny” i „heroizm”.
2) Rozważ, kogo w czasach współczesnych można nazwać herosem. Czy takie określenie
jest zasadne? Czy mianem herosa można określić np. kolarza, który pokonał trasę

o długości 250 kilometrów? Uzasadnij odpowiedź.
3) Czy w dzisiejszych czasach są potrzebni herosi? Czy potraﬁsz wskazać kilku
współczesnych, bliskich tobie, herosów? Uzasadnij.

Kim był heros?

Tezeusz walczący z Minotaurem
É enne-Jules Ramey, Tezeusz walczący z Minotaurem, 1826, marmur, ogród Tuileries, Paryż, domena publiczna

Grecy nazywali herosami przede wszystkim
potomków bogów i ludzi. Do najsłynniejszych
herosów – dzieci boga i śmiertelniczki –
należeli Herakles, Achilles, Tezeusz
i Perseusz. Do grona herosów zaliczano
również potomstwo zrodzone wyłącznie
z ludzi – warunkiem było dokonanie
niezwykłych czynów (np. założenie miasta).
Tak herosami stali się Edyp, Hektor, Jazon czy
Odyseusz.
Tym, co łączyło większość herosów, była nie
tylko boska krew płynąca w ich żyłach, lecz
także potężna siła i wielka odwaga, dzięki

którym pokonywali wszelkie przeszkody,
walcząc z potworami, a nawet z samymi
bogami.
Za jednego z największych herosów uważano
Tezeusza, bohatera ateńskiego.
Kim byli jego rodzice? Urodziła go Ajtra,
córka Pitteusa, mędrca‐króla Trojzeny.
Pitteus, nie mogąc doczekać się wnuków,
upił goszczącego u niego Egeusza (Ajgeusa),
który rządził Atenami. Egeusz spędził
miłosną noc z piękną dziewczyną i dlatego
później uchodził za ojca Tezeusza, ale
niewykluczone, że owym ojcem był bóg mórz
Posejdon, który też został kochankiem Ajtry.
Tezeusz zatem miał niejako dwóch ojców:
boga i człowieka.

Tezeusz i Ajtra
Laurent de La Hyre, Tezeusz i Ajtra, ok. 1635–1636, olej na
płótnie, Muzeum Sztuk Pięknych, Budapeszt, Węgry, domena
publiczna

Wychowanie syna Egeusz powierzył
królewnie z Trojzeny. Poprosił tylko, by
chłopiec porzucił miejsce dzieciństwa
dopiero wtedy, gdy będzie w stanie podnieść
ogromny głaz, pod którym zostały ukryte
miecz i sandały. Chodziło o to, aby
młodzieniec ruszył w świat (a właściwie – do
Aten), kiedy będzie dość silny, by
przeciwstawić się innym pretendentom do
władzy. Stało się to, gdy Tezeusz miał 16 lat.
Po zapoznaniu się z powyższymi
informacjami wykonaj następujące polecenia
i odpowiedz na pytania:

Tezeusz znajduje miecz ojca
Nicolas Poussin, Tezeusz znajduje miecz ojca, 1638, olej na
płótnie, Musée Condé, Chan lly, Francja, domena publiczna

Ćwiczenie 1.1
Zastanów się i powiedz, w jaki sposób pochodzenie Tezeusza (według jednych źródeł uchodził
za syna króla Aten, według innych był dzieckiem boga Posejdona) okazało się pomocne w życiu
tego bohatera. Uzasadnij swoją opinię.

Ćwiczenie 1.2
Wyjaśnij, dlaczego Egeusz schował pod kamieniem sandały i miecz. W odpowiedzi uwzględnij
symboliczne znaczenie tych przedmiotów.
Ćwiczenie 1.3
Zanim jeszcze Tezeusz podniósł głaz, zrobił coś, czego w Grecji wcześniej nie praktykowano:
zgolił przód głowy. Później pomagało mu to w trakcie walk. Jak sądzisz, dlaczego? Uzasadnij
odpowiedź.

Tezeusz wyrusza w świat…

Przesmyk Koryncki
NASA, zdjęcie satelitarne, domena publiczna

“

Zygmunt Kubiak

Mitologia Greków i Rzymian
W Epidauros zabił syna Hefajstosa i Antiklei, zbója Perifetesa,
przezywanego Korynetesem („Pałkarzem”), bo tłukł podróżnych

maczugą. Tezeusz wyrwał mu ją z rąk, jemu samemu roztrzaskał
głowę i odtąd zawsze miał przy sobie ową maczugę. Na Przesmyku
Korynckim położył trupem potwornego olbrzyma Sinisa, zwanego
Pityokamptesem („Naginaczem Sosen”), który zmuszał wędrowców,
by mu pomogli przygiąć sosnę, a on niespodzianie ją puszczał
i biedacy wyrzucani byli w górę jak z katapulty; albo przywiązywał
nieszczęsnych do dwóch drzew, które potem rozsuwał, by ginęli
rozdarci. Tezeusz w taki sam sposób, jak on to innym czynił,
uśmiercił okrutnika.
W miejscowości Krommyon na zachód od Przesmyku jednym ciosem
miecza zgładził olbrzymią dziką świnię, która zdążyła zabić mnóstwo
ludzi. […] Doszedłszy do skał w pobliżu Megary, poskromił łotra
Skejrona (od jego imienia owe skały będą zwane Skirońskimi), który
zmuszał wędrowców, żeby myli jego nogi, a gdy to czynili,
kopnięciem strącał ich z urwiska, w dole zaś rozszarpywał ich
olbrzymi żółw. Tezeusz sprawił, że Skejron mył jego nogi i został tak
zrzucony, jak to się innym działo. W Eleusis zgniótł groźnego siłacza
Kerkyona, który zmuszał wędrowców do zapasów. Wreszcie,
niedaleko od Eleusis, rozprawił się ze złoczyńcą zwanym Damastesem
(„Ujarzmicielem”) albo Prokrustesem („Rozciągaczem”). Miał on przy
drodze dom z dwoma łóżkami, jednym dużym, drugim małym.
Zapraszał wędrowców na nocleg, kładąc dużych ludzi na małym
łóżku, a małych na dużym. Aby wszystko pasowało, przycinał
wystające członki dużych i rozciągał ciała małych. Tezeusz zmusił
Prokrustesa, by się dopasował do jednego ze swoich łóżek.
Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997, s. 352.

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 2.1
Wskaż elementy łączące przygody Tezeusza.

Ćwiczenie 2.2
Określ, jakie są cechy wspólne ludzi/istot spotkanych przez Tezeusza podczas jego wędrówki.
Ćwiczenie 2.3
Scharakteryzuj i oceń obraz świata, jaki wyłania się z historii Tezeusza. W odpowiedzi
uwzględnij to, co cię fascynuje i co przeraża w opowieści o mitologicznym bohaterze.
Ćwiczenie 2.4
Oceń i uzasadnij, w jakim stopniu rzeczy znalezione przez Tezeusza pod kamieniem okazały się
mu pomocne.

…i wraca do domu

Tezeusz ujarzmiający maratońskiego byka
Charles-André Vanloo, Tezeusz ujarzmiający maratońskiego byka, ok. 1730, olej na płótnie, Los Angeles County Museum of Art,
domena publiczna

Po wielu przygodach Tezeusz traﬁł do ojczyzny swojego ojca. Od razu zyskał sobie sympatię
całego ludu (poza ukochaną Egeusza, czarodziejką Medeą, która nienawidziła Tezeusza,

ponieważ obawiała się, że dzielny młodzieniec zawładnie tronem Aten i nie dopuści do
władzy jej nienarodzonego jeszcze syna). Tym, co wywołało zachwyt Ateńczyków, było
pokonanie kolejnego potwora…

“

Jan Parandowski

Mitologia. Wierzenia
i podania Greków
i Rzymian
Nieznany nikomu wszedł
Tezeusz do Aten. Wypadło mu
iść koło budującej się właśnie
świątyni Apollina. A był on
Tezeusz zostaje rozpoznany przez ojca
Hippolyte Flandrin, Tezeusz zostaje rozpoznany przez ojca,
jeszcze bardzo młodziutki, miał
1832, olej na płótnie, École na onale supérieure des Beauxdelikatną cerę, białe ręce i długie Arts, Paryż, domena publiczna
włosy. Matka dała mu płaszczyk
szkarłatnej barwy. Na jego widok mularze, pracujący przy świątyni,
zaczęli się śmiać, a jeden z nich powiada: „Hej, bracia, słuchajcie no,
od kiedy to nastał zwyczaj, żeby panienki same włóczyły się po
ulicach?”. Tezeusz nie rzekł nic, tylko odprzągł od stojącego obok
wozu parę wołów, wziął je mocno w obie garście i cisnął w powietrze
wyżej, niźli sięgał dach świątyni. Zaraz rozeszła się po mieście
wiadomość, że zjawił się jakiś młodzieniec nadludzkiej siły. W Atenach
wówczas niedobrze się działo. Ajgeus był już stary i zniedołężniały. Ze
wszystkich stron szarpali go nieprzyjaciele. Wielka więc była radość,
gdy po mieczu i sandałach poznał w Tezeuszu własnego syna.
Chcąc pozyskać miłość ludu, młody bohater wyprawił się na
olbrzymiego byka, który grasował w okolicach Maratonu. Ujarzmił go
żywcem i oprowadziwszy po całym mieście, złożył na oﬁarę
Apollinowi.
Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Londyn 1992, s. 186.

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj następujące polecenia:

Ćwiczenie 3.1
Wyjaśnij, dlaczego ateńscy mularze drwili z Tezeusza.
Ćwiczenie 3.2
Opisz, w jaki sposób Tezeusz – w konfrontacji z ateńskimi mularzami – ujawnił swoją
nadludzką siłę.
Ćwiczenie 3.3
Powiedz, jak rozumiesz słowa: „Ze wszystkich stron szarpali go nieprzyjaciele”.
Ćwiczenie 3.4
Zastanów się i wymień, jeśli potraﬁsz, kraje, w których odbywają się walki człowieka z bykiem.
Ćwiczenie 3.5
Zbierz informacje – odwołując się do dowolnego źródła wiedzy – na temat symbolicznego
znaczenia postaci byka.
Ćwiczenie 3.6
Rozważ, czy w czasach współczesnych walka człowieka z bykiem ma jakiekolwiek
uzasadnienie. W tym celu zredaguj pięć argumentów, które potem przedstawisz na forum
klasy.

Tezeusz, Ariadna i Minotaur (I)

Tezeusz i Minotaur (fragment ceramiki)
Marie-Lan Nguyen, Tezeusz i Minotaur (fragment ceramiki), ok. 480 p.n.e., fotograﬁa barwna, Museo Gregoriano Etrusco,
Watykan, domena publiczna
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Ale nikt się z tego nie cieszył, bo
w Atenach panowała
powszechna żałoba. Oto
przyjechali z Krety od króla
Minosa posłowie z żądaniem
dorocznego haraczu. Straszny to Labirynt na portyku katedry San Mar no (Lukka,
Toskania)
był haracz. Siedem dziewcząt
Beatrice, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 2.5
i siedmiu chłopców wybierano
losem z rodzin obywatelskich, aby ich zawieźć na żer dla
kreteńskiego potwora o byczej głowie, Minotaura. Tezeusz
oświadczył, że pojedzie zabić owo krwi chciwe monstrum. Ajgeus dał
mu czerwony żagiel, prosząc, aby go rozpiął w razie szczęśliwego
powrotu. Jeżeli zaś wszyscy zginą, niech majtkowie pozostawią
czarny żagiel, który już z daleka zwiastować będzie nieszczęście.

Kiedy Tezeusz przybył na Kretę i zjawił się na dworze Minosa, oczy
wszystkich patrzyły nań złowrogo i podejrzliwie. Tylko córka
królewska, Ariadna, patrzyła nań inaczej:

Tam skoro go królewska dziewka oglądała,
Która na wonnym łożu przy matce siedziała…
Nie drzewiej oka z niego chciwego spuściła,
Aż ognia nieobacznym sercem zachwyciła,
Który w niej wszystkich członków zmacał aż do kości
i rozpalił niebogę w okrutnej miłości.
[…] Minotaur żył we wspaniałym gmachu, zwanym labiryntem. Było
tam tyle pokoi, przejść, sieni, schodów i krużganków, że ktokolwiek
wszedł, już drogi powrotnej znaleźć nie mógł. Lecz Ariadna dała
pięknemu Ateńczykowi kłębek nici i pouczyła, co ma robić. Tezeusz
przywiązał nić u wejścia do labiryntu i w miarę, jak się zapuszczał
w zawrotną głąb gmachu, rozsnuwał kłębek. Wreszcie spotkał
Minotaura, zabił go i wyszedł tą samą drogą, nawijając nici na kłębek.
Po czym wsiadł na okręt i odpłynął. A z nim Ariadna.
Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Londyn 1992, s. 186.

Ilustracja przedstawiająca mitycznego bohatera Tezeusza przy wejściu do labiryntu wraz z potworem
Minotaurem
Scholaris.pl, tylko do użytku edukacyjnego

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj następujące polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 4.1
Labirynt to przestrzeń, która często nabiera
znaczeń symbolicznych. Odszukaj w tekście trzy
symboliczne znaczenia labiryntu.
Ćwiczenie 4.2
Podaj dwa synonimy słowa „monstrum”.
Ruiny pałacu w Knossos, nazywanego pałacem
Minosa lub labiryntem kreteńskim
Bernard Gagnon, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 4.3

Streść w punktach (w formie planu równoważnikowego) historię pokonania Minotaura przez
Tezeusza.
Ćwiczenie 4.4
Określ, odwołując się do przywołanego fragmentu, co symbolizują w tej historii kolor czarny
i kolor czerwony.
Ćwiczenie 4.5
Zastanów się i napisz, jakie inne symboliczne znaczenia można przypisać czerni i czerwieni.

Ćwiczenie 4.6
Dlaczego Ariadna pomogła Tezeuszowi?


Chciała opuścić dom rodzinny.



Pragnęła zdobyć nagrodę przeznaczoną dla tego, kto zabije Minotaura.



Nienawidziła brata.



Zakochała się w Tezeuszu.



Posłuchała rozkazu ojca.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4.7
Wyjaśnij znaczenie związku frazeologicznego „nić Ariadny”.
Ćwiczenie 4.8
Opisz, w jaki sposób radzisz sobie, gdy pojawiają się problemy z odnalezieniem drogi do
wybranego miejsca. Czy korzystasz wówczas z czyjejś pomocy? A może sama/sam próbujesz
znaleźć właściwą drogę?
Ćwiczenie 4.9
Rozważ, odnosząc się do różnych tekstów kultury i/lub obserwacji świata współczesnego,
w jaki sposób współcześnie można odczytać postać Minotaura.
Ćwiczenie 4.10
Przyjrzyj się obrazom Boba Kessela przedstawiającym Minotaura i dokładnie je opisz. Zob. link.
Ćwiczenie 4.11
Scharakteryzuj sposób, w jaki Bob Kessel interpretuje mit o Minotaurze.

Tezeusz, Ariadna i Minotaur (II)

Ariadna opuszczona przez Tezeusza
Angelika Kauﬀmann, Ariadna opuszczona przez Tezeusza, 1774, olej na płótnie, Museum of Fine Arts, Houston, domena
publiczna
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Kochali się bardzo, coś jednak musiało się po drodze odmienić, gdyż
Tezeusz kazał wynieść śpiącą Ariadnę i zostawić ją na wyspie Naksos.
Chłód ranny budzi ją ze snu. Ariadna rozgląda się dokoła i widzi jakieś
obce i puste wybrzeże, nad którym świeci pobladły księżyc. Woła
Tezeusza i słyszy, jak skały powtarzają za nią to imię. Wbiega na górę
i zdaje się jej, że w oddali widać żagiel okrętu. Zaczyna krzyczeć.
Krzyczy z całych sił, lecz głos łamie się pod szumem fal. Zdejmuje
z ramion szkarłatny szal i powiewa nim długo, aż ręce opadają
omdlałe. Płacze. Idzie wybrzeżem i nie spotyka śladu ludzi. Płacze
z żalu za ojczyzną, za domem i ze strachu, że w tym pustkowiu rzuci

się na nią zwierz dziki. Tezeuszu! Tezeuszu! Ramiona wyciąga ku
morzu, jakby go chciała prosić, żeby z drogi jeszcze zawrócił – i pada
bez zmysłów na ziemię.
W tej chwili góry napełniają się zgiełkiem i ku dziewczynie zbiega
tłum satyrów, menad i bachantek. Gdy Ariadna otwiera oczy, zbliża
się do niej Dionizos, piękny jak dzień, bierze ją za rękę i mówi: „Piękna
pani! Kocham cię i pragnę, żebyś była moją żoną”. Ariadna przymyka
powieki, bo zdaje się jej, że śni. Ale już bachantki wzięły ją na ramiona
i zaniosły na rydwan zaprzężony w tygrysy. Porzucona kochanka
Tezeusza została małżonką boga wina i ślub odbył się na tej samej
wyspie Naksos, która swym kształtem przypomina liść winnej
latorośli.
Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Londyn 1992, s. 186.

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 5.1
W parze z koleżanką lub kolegą podzielcie się rolami: niech jedna osoba zostanie oskarżycielem
Tezeusza i znajdzie argumenty przeciwko opuszczeniu przez niego Ariadny, natomiast druga
osoba niech odegra rolę obrońcy Tezeusza i przedstawi argumenty usprawiedliwiające jego
postępowanie. Pomocą mogą być Konteksty 1.
Ćwiczenie 5.2
Napisz dialog między królem Minosem a jego córką odnalezioną przez niego na wyspie Naksos.

Czarny żagiel

Grecka triera – okręt wojenny z trzema rzędami wioseł
Ma hiasKabel, Muzeum Niemieckie, Monachium, licencja: CC BY-SA 3.0

Niezależnie od tego, czy Tezeusz chciał rozstać się z Ariadną, czy w ogóle nie brał tego pod
uwagę, wracał do Aten jako bohater. Tezeusz na pewno wyobrażał sobie, jak jego ojciec wita
go w porcie jako zbawcę ojczyzny. Niestety i tym razem losy Tezeusza potoczyły się
inaczej…

“
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Tymczasem Tezeusz wesoło wracał do Aten. Ale zapomniał zmienić
na okręcie żagiel czarny na szkarłatny, jak o to prosił Ajgeus. Stary
król patrzył z wysokości skały nadmorskiej. Słabe oczy niewiele już
mogły dojrzeć na migotliwej powierzchni wody. Pytał więc co chwila
otaczających, czy nie widzą okrętu Tezeusza i jaki na nim żagiel. Nagle
wszystkich twarze sposępniały: zbliżał się znany statek, o czarnych
żaglach. Ajgeus, pewny, że syn zginął, rzucił się z rozpaczy do morza.
W tej chwili właśnie okręt Tezeusza zawinął do portu Faleron.
Bohater wysiadł i zabrał się przede wszystkim do oﬁar, które
ślubował bogom. Jednocześnie wysłał do miasta herolda, aby zaniósł
ojcu dobrą nowinę. Herold spotkał na gościńcu tłum ludzi
opłakujących śmierć króla, wielu jednak powitało go radosnymi

okrzykami, jako zwiastuna pomyślnych wieści, i oﬁarowało mu
wieńce w nagrodę. Herold przyjął wieńce, lecz zamiast ustroić nimi
głowę, zawiesił je na lasce i tak wrócił do portu. Ponieważ Tezeusz nie
skończył jeszcze oﬁary, herold trzymał się z daleka, aby mu nie
przeszkadzać. Dopiero gdy wylano libację, zawiadomił go o śmierci
ojca. Posłyszawszy to, Tezeusz i wszyscy, którzy z nim byli, skierowali
się ku miastu, płacząc i wznosząc okrzyki. Pamięć tego dnia święcono
podczas Oschoforiów, dokładnie odtwarzając dwojaki nastrój
uroczystości: żałobny z powodu śmierci Ajgeusa i radosny z powodu
szczęśliwego powrotu Tezeusza.
Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Londyn 1992, s. 186.

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj następujące polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 6.1
Podaj więcej przykładów użycia czerni w sytuacji, gdy chodzi o nieszczęście, smutek itp.
Ćwiczenie 6.2
Dziś wieńce składa się przeważnie na grobach. Dla kogo były przeznaczone wieńce w micie
o Tezeuszu?


dla poetów



dla zwycięzców w zawodach sportowych



dla przynoszącego dobrą nowinę



dla nowo narodzonych dzieci



dla bohaterów

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6.3
Czy oskarżanie Tezeusza o śmierć ojca jest słuszne? Znajdź argumenty, dzięki którym uwolnisz
Tezeusza od tych oskarżeń.

Tezeusz – przywódca Aten

Przyjaciele Tezeusz i Pejritoos, medaliony w Świątyni Przyjaźni
James Steakley, fotograﬁa barwna, Sanssouci Park, Poczdam, licencja: CC BY-SA 3.0
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Po śmierci Ajgeusa dokonał Tezeusz wielkiego dzieła zjednoczenia
wszystkich rodów i gmin attyckich w jedną całość państwową, ze
stolicą w Atenach. Równocześnie zrzekł się władzy królewskiej
i utrwalił pierwsze zasady ustroju republikańskiego. Urządziwszy
w ten sposób sprawy krajowe, ruszył nad Morze Czarne, aby idąc
śladami Heraklesa, spróbować walki z Amazonkami. Skończyło się na
tym, że porwał królową Amazonek, Antiope, i wplątał Ateny
w długotrwałą wojnę z tym dziarskim plemieniem kobiet.
Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Londyn 1992, s. 186.

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj następujące polecenia i odpowiedz na pytania:

Ćwiczenie 7.1
Wyjaśnij, z jakiego powodu mitycznego Tezeusza – nawet w czasach współczesnych – uznaje
się za twórcę demokracji.
Ćwiczenie 7.2
Podaj, kto i dlaczego zainspirował Tezeusza do podjęcia walki z Amazonkami.
Ćwiczenie 7.3
Poszukaj w dowolnym źródle informacji o herosie naśladowanym przez Tezeusza. Wymień co
najmniej pięć wydarzeń, które pozwalają zestawiać ze sobą obu bohaterów mitów greckich.
Ćwiczenie 7.4
Czy Tezeusz okazał się władcą idealnym? Uzasadnij odpowiedź.
Już jako władca Aten Tezeusz zaprzyjaźnił się z księciem z Tesalii – Pejritoosem. Pewnego
razu nieopatrznie obaj sobie obiecali, że będą się wspierać w zdobyciu córek Zeusa na żony.

“

Zygmunt Kubiak
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Pejritoos zaś teraz wyjawił, jaką z olimpijskiego rodu oblubienicę
pragnie on dla siebie zdobyć: małżonkę Hadesa, Persefonę, córkę
Zeusa i Demeter. Zgroza zatrzęsła Tezeuszem, ale dotrzymując
danego słowa, zszedł z przyjacielem w mrok podziemia. […] kiedy
dwaj herosowie chcieli rozmawiać o swojej sprawie z Hadesem, ten
udał, że zaprasza ich na ucztę. Posadził gości na kamiennym „Krześle
Zapomnienia” (ho tes Lethes thronos), do którego zaraz przyrośli i nie
mogli już wstać, zwłaszcza że węże oplotły ich ciała. Dopiero […] gdy
Herakles zstąpi do podziemia po psa Cerbera i Tezeusz głośno
wezwie przyjaciela na pomoc, ręka owego mocarza oderwie
ateńskiego króla od krzesła, zostawiając jednak spory strzęp jego ciała
na kamieniu. Herakles pragnął wyszarpnąć też Pejritoosa, lecz

wówczas ziemia zatrzęsła się tak strasznie, że musiał tego zaniechać.
[…] Błąkała się też taka wieść, że obaj śmiałkowie, usiłujący wydrzeć
Hadesowi żonę, zostali wówczas już na zawsze uwięzieni
w podziemiu. […] Przeważająca jednak w tradycji wersja wyprowadza
króla ateńskiego, bez Pejritoosa, z podziemia i otwiera jeszcze przed
nim drogę po ziemi oświeconej słońcem, chociaż niedługą i gorzką
[…]. Wróciwszy z ciemności, nie znalazł już dla siebie miejsca
w Atenach.
Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997, s. 352.

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj
następujące polecenia i odpowiedz na
pytania:
Ćwiczenie 8.1
Określ, dlaczego Tezeusz zaniepokoił się na
wieść o tym, że jego przyjaciel, Pejritoos,
pragnie poślubić Persefonę.
Ćwiczenie 8.2

Herakles i Cerber
Hans Sebald Beham, Herakles i Cerber, 1545, domena
publiczna

Jak sądzisz, dlaczego Tezeusz mimo wielu
obaw wyruszył na wyprawę razem ze swoim przyjacielem? Uzasadnij swoje stanowisko.
Ćwiczenie 8.3
Oceń postępowanie Tezeusza.
Ćwiczenie 8.4
Wyjaśnij, na czym polega dydaktyczny charakter opowieści o pobycie Tezeusza
w podziemiach.

Ćwiczenie 8.5
W mitach greckich wielu bohaterów z własnej woli zapragnęło wejść do królestwa podziemi.
Odwołaj się do dowolnego źródła wiedzy i wskaż co najmniej trzech mitycznych bohaterów,
którzy zdecydowali się na wyprawę do Hadesu. W odpowiedzi uwzględnij ich powód zejścia
do podziemi i ocenę tej wyprawy. Wnioski zapisz w zeszycie – w formie tabeli.

Bohater

Powód zejścia do podziemi

Czy wyprawa się powiodła?

Ćwiczenie 8.6
Zastanów się i napisz, co było powodem tego, że Tezeusz po powrocie z podziemi „nie znalazł
już dla siebie miejsca w Atenach”.

Śmierć Tezeusza

„[...] wódz ateński Kimon, opanowawszy wyspę, odnalazł grób Tezeusza. W czasie poszukiwań ujrzał orła, który
wzleciał na wzgórek i, uderzając raz po raz dziobem w ziemię, darł murawę pazurami, jakby chciał się dostać do

wnętrza”.
Sumeet Moghe, Orzeł cesarski, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0
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Tezeusz, mając już lat pięćdziesiąt, popełnił wielki błąd: porwał ze
Sparty Helenę, córkę króla Tyndareosa, wówczas siedmioletnią
dziewczynkę. Po co to uczynił – nie wiadomo. Podobno chciał ją
sobie wychować na żonę i dlatego umieścił w jednym ze swoich
zamków, pod okiem matki staruszki, Ajtry. Synowie króla Tyndareosa
zebrali wojsko i stanęli pod Atenami. Tezeusz był z Pejritoosem na
jakiejś dalekiej wyprawie. Ateńskie zgromadzenie ludowe kazało
wydać Helenę, a nieobecnego Tezeusza obłożyło karą wygnania.
Jakoż więcej nie wrócił. Resztę dni przeżył na wyspie Skyros, u króla
Likomedesa. Pewnego razu przechadzał się po górach, pośliznął się
i spadł w przepaść.
Po wojnach perskich wyrocznia delﬁcka nakazała Ateńczykom
sprowadzić kości bohatera do ojczyzny. Nie było rzeczą łatwą znaleźć
zwłoki od tak dawna zapomniane […]. Lecz wódz ateński Kimon,
opanowawszy wyspę, odnalazł grób Tezeusza. W czasie poszukiwań
ujrzał orła, który wzleciał na wzgórek i, uderzając raz po raz dziobem
w ziemię, darł murawę pazurami, jakby chciał się dostać do wnętrza.
Kimon, widząc w tym znak boży, kazał kopać w tym miejscu: jakoż
znaleziono tam trumnę, a w niej szkielet mężczyzny wielkiego
wzrostu, obok zaś żeleźce włóczni i miecz. Kimon przeniósł te
drogocenne szczątki na okręt i zawiózł do Aten. Ateńczycy, upojeni
radością, przyjęli je z procesją i oﬁarami, i z takim przepychem, jak
gdyby Tezeusz we własnej osobie zawitał do miasta. Działo się to
w roku 474 przed n.e.
Pochowano go w środku miasta, a grób bohatera stał się azylem dla
niewolników i wszystkich, którzy obawiali się jakiejś krzywdy. Był to
najpiękniejszy hołd dla Tezeusza, który w ciągu swego żywota był
dobroczyńcą uciśnionych. Ateńczycy obchodzili ku jego czci

uroczyste święto w 8 dniu miesiąca Pyanopsion (październik), tj.
w dniu, w którym on powrócił z Krety po zabiciu Minotaura.
Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Londyn 1992, s. 186.

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj następujące polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 9.1
Ćwiczenie 9.2
Dlaczego Tezeusz przestał rządzić Atenami?


Sam zrezygnował z władzy.



Była to decyzja zgromadzenia obywateli Aten.



Pokonał go następca.



Był już zbyt stary.



Jego syn odebrał mu władzę.



Była to kara za ściągnięcie na ojczyznę niebezpieczeństwa.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9.3
Opisz okoliczności śmierci Tezeusza.
Ćwiczenie 9.4
Wyjaśnij, kto i dlaczego rozpoczął kult Tezeusza.
Ćwiczenie 9.5
Rozważ, co wpłynęło na to, że Tezeusz stał się ulubionym bohaterem różnych tekstów kultury
(np. poetyckich, malowideł, rzeźb).

Ćwiczenie 9.6
Tezeusz był herosem. Czy ten fakt sprawiał, że ludzie starożytni pragnęli się z nim utożsamiać?
Uzasadnij odpowiedź.
Ćwiczenie 9.7
Zastanów się i napisz, na czym polega ponadczasowość historii Tezeusza. Czy ludzie
współcześni mogą się z niej dowiedzieć czegoś o sobie samych? Uzasadnij swoje stanowisko.

Jeszcze więcej o Tezeuszu

“

Popiersie Zbigniewa Herberta w Alei Sław na
skwerze Harcerskim w Kielcach
Arkadiusz Latos, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 4.0

Tezeusz z głową Minotaura
ok. 1800, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0

Zbigniew Herbert

Historia Minotaura
W nieodczytanym jeszcze piśmie linearnym A opowiedziano
prawdziwą historię księcia Minotaura. Był on – wbrew późniejszym
plotkom – autentycznym synem króla Minosa i Parsifae. Chłopak

urodził się zdrowy, lecz z nienormalnie dużą głową – co wróżbiarze
poczytywali jako znak przyszłej mądrości. W istocie Minotaur rósł
w lata swoje jako silny, nieco melancholijny – matołek. Król
postanowił oddać go do stanu kapłańskiego. Ale kapłani tłumaczyli, że
nie mogą przyjąć nienormalnego księcia, bo to mogłoby obniżyć już
i tak nadszarpnięty przez odkrycie koła – autorytet religii.
Sprowadził tedy Minos modnego w Grecji inżyniera Dedala – twórcę
głośnego kierunku architektury pedagogicznej. Tak powstał labirynt.
Przez system korytarzy, od najprostszego do coraz bardziej
skomplikowanych, różnicą poziomów i schody abstrakcji miał
wdrażać księcia Minotaura w zasady poprawnego myślenia. Snuł się
tedy nieszczęsny książę popychany przez preceptorów korytarzami
indukcji i dedukcji, nieprzytomnym okiem patrzył na poglądowe
freski. Nic z tego nie rozumiał. Wyczerpawszy wszystkie środki, król
Minos postanowił pozbyć się zakały rodu. Sprowadził (także z Grecji,
która słynęła ze zdolnych ludzi) zręcznego Tezeusza. I Tezeusz zabił
Minotaura. W tym punkcie mit i historia są ze sobą zgodne. Przez
labirynt – niepotrzebny już elementarz – wraca Tezeusz, niosąc
wielką, krwawą głowę Minotaura o wytrzeszczonych oczach,
w których po raz pierwszy kiełkować zaczęła mądrość – jaką zwykło
zsyłać doświadczenie.
Zbigniew Herbert, Historia Minotaura, [w:] tegoż, Król mrówek. Prywatna mitologia, Kraków 2001, s. 90.

Po przeczytaniu powyższego fragmentu tekstu Zbigniewa Herberta wykonaj następujące
polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 10.1
Zastanów się i napisz, jakie emocje wywołuje w tobie stwierdzenie dotyczące Minotaura: „[…]
rósł w lata swoje jako silny, nieco melancholijny – matołek”. Czy ta mityczna postać wzbudza
twoją litość? Uargumentuj swoje stanowisko.

Ćwiczenie 10.2
Herbert użył w tekście określenia „architektura pedagogiczna”. Wyjaśnij – odwołując się do
historii powstania labiryntu na Krecie – na czym polega istota tej architektury.
Ćwiczenie 10.3
Wyjaśnij, o kim i dlaczego mówi się „zakała rodu”.
Ćwiczenie 10.4
Podaj nazwę środka stylistycznego zastosowanego w zdaniu: „W wytrzeszczonych oczach
Minotaura po raz pierwszy kiełkować zaczęła mądrość”.
Ćwiczenie 10.5
Zbigniew Herbert często nawiązywał w swych dziełach do antyku, ale nie po to, by powtarzać
dobrze znane motywy, ale by je reinterpretować, odkrywać na nowo. Po zapoznaniu się
z tekstem Historia Minotaura napisz apel zaczynający się od słów: „Tezeuszu, nie zabijaj
Minotaura…”.

Bohaterowie są wśród nas?
Ćwiczenie 11
Zastanów się nad następującymi tematami, a potem przedyskutuj je z kolegami i koleżankami
z klasy:
Czy w czasach współczesnych są potrzebni wielcy herosi? Uzasadnij swoje stanowisko.
Czy ktoś wybitny, zasłużony np. dla swojej społeczności, miasta, kraju itp. powinien mieć
większe prawa niż zwykły członek tej zbiorowości? Rozważ i podaj cztery argumenty
uzasadniające twoje zdanie.

Zadaniowo
Ćwiczenie 12
Odnosząc się do mitu o Tezeuszu, napisz list, w którym Minotaur opowiada o swoim
nieszczęściu.
Ćwiczenie 13
Napisz tekst argumentacyjny na jeden z dwóch tematów: „Tezeusz jest moim idolem,
ponieważ…” lub „Tezeusz nie jest moim idolem, ponieważ…”.
Ćwiczenie 14
Wymyśl postać jakiegoś współczesnego herosa i przedstaw jego życiorys w dwóch formach:
jako krótkie hasło w Wikipedii oraz jako CV.
Ćwiczenie 15
Napisz opowiadanie na temat: „Dobrze jest czasem błądzić w labiryncie”.
Ćwiczenie 16
Napisz dwa listy: w jednym wyjaśnij Ariadnie powody pozostawienia jej na wyspie Naksos,
a w drugim zamieść odpowiedź Ariadny na argumenty Tezeusza.
Każdy z napisanych listów zastąp trzema SMS-ami (masz więc około 480 znaków).
Ćwiczenie 17
Spośród trojga bohaterów mitu: Ariadny, Tezeusza i Minotaura wybierz jedną postać, która
wydaje ci się najbardziej tragiczna. Uzasadnij swój wybór.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie...” – o
ludowym obrzędzie dziadów

Zaduszki
Władysław Podkowiński, Zaduszki, 1890, rysunek tuszem, zaginiony, domena publiczna

Romantycy czerpali natchnienie do swoich dzieł między innymi
z ludowej wyobraźni. To właśnie z nią wiąże się tradycja
pogańskiego obrzędu – wywoływania duchów zmarłych. II część
Dziadów Adama Mickiewicza jest nie tylko dramatem –
obrzędem, ale także swoistym rytuałem, z którym wiążą się
zaklęcia, klątwy i wezwania. Z jednej strony nawiązuje on do
tradycji świętej uczty (przygotowywania posiłków dla duchów
zmarłych), z drugiej natomiast – rozmów, które prowadzono
z duchami...

Puchacz
domena publiczna

Kruk
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC
BY-NC-SA 4.0

Już wiesz
1) Przygotuj, odwołując się do różnych źródeł wiedzy (np. Słownika symboli Władysława
Kopalińskiego lub internetu), informacje na temat symboliki kruka i puchacza w kulturze.
2) Zbierz, odwołując się do dowolnego źródła wiedzy, informacje związane z pojęciem
„rytuał”.
3) Zapoznaj się z treścią dramatu Adama Mickiewicza Dziady, część II.

O obrzędzie dziadów

Poezye, t. 2
Adam Mickiewicz, Poezye, t. 2, Wilno 1823, domena publiczna

Dziady Adama Mickiewicza reprezentują dramat romantyczny. Dziady, część II oraz Dziady,
część IV zostały wydane jako Dziady wileńsko‐kowieńskie w 1823 roku. Charakteryzuje je:
wizyjność i fantastyka, akcentowanie roli tradycji ludowej i wiary ludu w siłę rytuałów
i obrzędów oraz tematyka życia pozagrobowego (współistnienie świata ludzi ze światem
duchów), szerzej – synkretyzm religijny, tj. łączenie obrzędów pogańskich z wyobrażeniami
religii chrześcijańskiej. W dramacie pojawiają się trzy typy (kategorie) duchów
reprezentujących trzy różne typy (kategorie) grzechów: dzieci – Józio i Rózia (grzechy
lekkie), wiejska dziewczyna – Zosia (grzechy pośrednie), zły Pan (grzechy ciężkie). Ma to
związek także z przeplataniem się dwóch poziomów świata: realnego i fantastycznego. Ów
podział zwraca uwagę także na indywidualne i konkretne losy poszczególnych postaci,
a jednocześnie uświadamia uniwersalizm i aktualność przywoływanych w utworze prawd
etycznych (1).
Dziady to nazwa ludowego obrzędu zadusznego, wywodzącego się z tradycji rytualnego
poczęstunku. Ta swoista uczta była organizowana przez pospólstwo dla przywoływanych
duchów zmarłych (lub dla zmarłych przodków: dziad = przodek) oraz żebraków, starców
i dziadów – jałmużników, na których kończył się poczęstunek. Istotą dziadów było
„obcowanie żywych z umarłymi”. W tradycji słowiańskiej (w zależności od regionu) święta
zaduszne obchodzono nawet sześć razy do roku, np. na wiosnę ok. 2 maja oraz jesienią –
z 31 października na 1 listopada. Jesienne obrzędy były właściwym przygotowaniem do
święta zmarłych.
Celem obrzędu dziadów było ugoszczenie dusz, mające na celu – z jednej strony – zdobycie
ich „zaufania” i zapewnienie sobie ich przychylności, z drugiej natomiast – udzielenie im
pomocy w pozyskaniu wiecznego szczęścia. Dusze karmiono kaszą, miodem, jajkami, kutią

oraz częstowano... wódką. Biesiady/uczty przygotowywano zarówno w domach, jak i na
cmentarzach, przy grobach przodków oraz w przestrzeniach szczególnych – znaczących
miejscach kultu, np. na wzgórzach, pod drzewami uznanymi za święte, przy kaplicach,
które powstawały czasami w miejscach kultu pogańskiego.
W niektórych regionach przy blasku ognisk organizowano dla dusz także kąpiel i saunę.
Ogień stawał się symbolem blasku wskazującego duszom właściwą drogę, która prowadziła
do bliskich im osób. Szczególną rolę przypisywano w obrzędzie żebrakom (dziadom), którzy
mieli pełnić wyjątkową funkcję w kontaktach z zaświatami (żebracy – „mediatorzy”).
Obowiązywał w tym czasie zakaz pracy (np. sprzątania po wieczerzy, „aby dusze mogły się
naprawdę ugościć”, czy wylewania wody przez okno po myciu naczyń – aby nie spłoszyć
dusz).
W dramacie Mickiewicza, szczególnie w kontekście takich pojęć, jak: „czyściec”
i „zbawienie”, występuje swoiste połączenie zwyczajów pogańskich z chrześcijańskimi.
We wschodniej Polsce, także na Białorusi i Ukrainie, obrzęd karmienia dusz na grobach
zmarłych przetrwał do dziś.

Dziady Mickiewiczowskie

Opactwo w dębowym lesie
Caspar David Friedrich, Opactwo w dębowym lesie, 1809–1810, olej na płótnie, Alte Na onalgalerie, Berlin, domena publiczna

Dziady, aﬁsz teatralny
Kraków 1902, domena publiczna

Deﬁnicja: Dramat romantyczny
jeden z gatunków literackich realizujących programowe hasła romantyzmu, zrywający
z klasycznymi regułami dramatu. Cechuje go luźna, otwarta kompozycja,
fragmentaryczność, mieszanie tragizmu z komizmem i realizmu ze światem
fantastycznym (np. duchy, zjawy, upiory, anioły, diabły). Forma ta łączy w sobie elementy
liryczne, epickie i dramatyczne, różne gatunki literackie, np. pieśń, bajkę, opowiadanie
czy monolog, jak również partie muzyczne i efekty plastyczne.
Ćwiczenie 1.1
Po zapoznaniu się z treścią II części Dziadów, określ czas i miejsce akcji tego utworu. Omów,
na czym polega tajemniczość obrzędu dziadów.
Ćwiczenie 1.2
Przedstaw, jakie emocje wywołuje w tobie cytat: „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to
będzie? Co to będzie?”.
Ćwiczenie 1.3
Scharakteryzuj postać Guślarza, uwzględniając jego symboliczną rolę w utworze.

Ćwiczenie 1.4
Omów, co charakteryzuje zachowanie uczestników obrzędu dziadów. Zwróć uwagę na to, co
mówią i co robią bohaterowie dramatu Mickiewicza.
Wskazówka
„Guślarz każe duchom: 1) przemawiać i prezentować swoje winy za życia, 2) mówi
o karze pośmiertnej oraz 3) o nauce moralnej, jaka wynika z ich pozagrobowego losu ku
przestrodze żywych” [Skuczyński, s. XXIX–XXX]. Guślarz wie, gdzie dusze mogą
przebywać – lokalizacja: smoła, dno rzeczki, surowe drewno lub w ogóle różne świata
strony (w. 14–16, 18); zachęca biesiadą: „jest jałmużna, są pacierze, / i jedzenie, i napitek”
(w. 25–26).

Pocztówka ze spektaklu Dziady Adama Mickiewicza w inscenizacji Stanisława Wyspiańskiego
Józef Sebald, 1904, domena publiczna

Na podstawie tekstu dramatu Dziady, część II wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 2.1
Wyjaśnij, jaką funkcję w dziele Mickiewicza pełni magia. Zwróć uwagę np. na działanie
magicznych zaklęć słownych oraz na magiczne przedmioty czy antropomorﬁzację duchów
odbywającą się „w trzech odsłonach”.

Ćwiczenie 2.2
Wskaż, ile duchów przybywa na „ucztę”.
Ćwiczenie 2.3
Opisz, jakie przewinienia były powodem błąkania się duchów po zaświatach. Rozważ, czy
w dramacie Mickiewicza rodzaj kary jest zależny od winy popełnionej przez człowieka za życia.
Ćwiczenie 2.4
Wymień prawdy moralne, jakie wypowiada chór.
Ćwiczenie 2.5
Uzasadnij, dlaczego wypowiedzi chóru można nazwać pouczeniami moralno-dydaktycznymi.
Ćwiczenie 2.6
Zacytuj odpowiednie fragmenty, w których Mickiewicz, opisując obrzęd dziadów, przywołuje
elementy związane z religią chrześcijańską, oraz te wskazujące na rytuały pogańskie.
Ćwiczenie 2.7
Wskaż, w których fragmentach utworu Mickiewicza przenika się realność i fantastyka.

Pocztówka ze spektaklu Dziady Adama Mickiewicza w inscenizacji Stanisława Wyspiańskiego
Józef Sebald, 1904, domena publiczna

Ważne!
Kompozycja II części Dziadów jest zwarta. Akcja dzieje się w czasie nocy dziadów,
w zamkniętej kaplicy cmentarnej. W dramacie występują przywołujący duchy Guślarz,
towarzyszący mu chór wieśniaków oraz zjawy – duchy zmarłych przybywające na obrzęd
dziadów. Spotkanie światów ludzi żyjących i zmarłych przynosi korzyści obu stronom:
zakłada niesienie pomocy duszom w ich pośmiertnym cierpieniu (poprzez modlitwę, ale
też np. posiłek), z drugiej strony – żyjący kierują prośby o pomoc w rozwiązaniu ich
ziemskich problemów. Swoistym wprowadzeniem (prologiem) do II części Dziadów jest
utwór Upiór.

Dziady w popkulturze
Piosenka Baranek, napisana przez Stanisława Staszewskiego, powstała w 1961 roku. Należy
do repertuaru zespołu Kult, znalazła się na płycie Tata Kazika.

Pocztówka ze spektaklu Dziady Adama Mickiewicza w inscenizacji Stanisława Wyspiańskiego
Józef Sebald, 1904, domena publiczna

“

Stanisław Staszewski

Baranek
Ech ci ludzie, to brudne świnie, co napletli o mojej dziewczynie.
Jakieś bzdury o jej nałogach, no to po prostu litość, trwoga.
Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości,
Plotki płodzi, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło na mój sposób
widzieć ją.
ref.
Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek
A przed nią bieży baranek
A nad nią lata motylek
A przed nią bieży baranek
A nad nią lata motylek
Krzywdę robią mojej panience, opluć chcą ją podli zboczeńcy
Topić chcą ją w morzu zawiści
Paranoicy, podli sadyści, utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach
fałszywy uśmiech

Byle zagnać do swego bagna
Ale wara wam, ja ją przecież lepiej znam
ref.
Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek
A przed nią bieży baranek
A nad nią lata motylek
A przed nią bieży baranek
A nad nią lata motylek
Znów ją widzieli z jakimś chłopem, znów pojechała do Saint‐Tropez
Znów męczyła się, Boże drogi!
Znów na jachtach myła podłogi, tylko czemu ręce ma białe?!
Chciałem zapytać, zapomniałem
Ciało kłoniąc, skinęła dłonią
Wsparła skroń o skroń
Znów zapadłem w nią jak w toń
Ta dziewczyna pięknie się stara
Kosi pieniądz, ma Jaguara
Trudno prace z miłością zgodzić
Rzadziej może do mnie przychodzić
Tylko pyta, kryjąc rumieniec
Czemu patrzę jak potępieniec
Czemu zgrzytam, kiedy się pyta, czy ma ładny biust
Czemu toczę pianę z ust
ref.
Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek
A przed nią bieży baranek
A nad nią lata motylek
A przed nią bieży baranek
A nad nią lata motylek
Baranek

Zinterpretuj tekst śpiewanej przez Kazika piosenki Baranek. Odnieś się do następujących
poleceń:
Ćwiczenie 3.1
Scharakteryzuj i oceń bohaterów lirycznych utworu: dziewczynę i chłopca.
Ćwiczenie 3.2
Wyjaśnij, jaką rolę odgrywają w utworze ﬁgury „motylka” i „baranka”, i „wianka”.
Ćwiczenie 3.3
Wypisz z tekstu piosenki zespołu Kult te elementy, które wpływają na współczesny kontekst
opowieści.
Ćwiczenie 3.4
Wytłumacz, czy można powiedzieć, że prawdy moralne, które Mickiewicz wyraził w II części

Dziadów, są wciąż aktualne.

Inne symbole widm

ILUSTRACJA: Sowa2
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 3.0

Ciekawostka
„Lud wyobrażał sobie duchy zmarłych pod postacią właśnie ptaków […] Chór ptaków
nocnych byłby zatem najwłaściwszym co do upostaciowania widm uczestnikiem
obrzędu, sprawowanego przez wiejską gromadę. Ale on nie został wcale przyzwany przez
Guślarza, przybył za Złym Panem, aby go publicznie oskarżyć przed tą gromadą. A potem
nie dozwala Widmu pańskiemu „pożywić się i napoić” – negując istotę obrzędu jako
„świętej uczty”. Potencjalnie najstosowniejszy uczestnik obrzędu, Chór ptaków nocnych,
staje się mu w konsekwencji najbardziej obcy”. [Skuczyński, s. XXXI–XXXII].



Kaprysy, obraz 43: Gdy rozum śpi, budzą się demony
Francisco Goya, Kaprysy, obraz 43: Gdy rozum śpi, budzą się demony, 1797-1798, akwaforta, Museo del Prado, Madryt,
domena publiczna

Ćwiczenie 4
W czym widmo Złego Pana przypomina postać mitologicznego Prometeusza? Uzasadnij.
Ćwiczenie 5
Wysłuchaj w internecie poniższych utworów muzycznych, które zawierają motyw „ptaków
nocy”, a następnie opisz, jakie emocje wywołała w tobie ta muzyka:
Stanisław Moniuszko, Widma – chór ptaków nocnych, pieśń I;

The Raven [czyt. we rejwen] w wykonaniu holenderskiego zespołu Omnia.
Ćwiczenie 6
Przyjrzyj się „ptakom nocnym” ukazanym na obrazie Gdy rozum śpi, budzą się demony
Francisca Goi. Wyjaśnij, jaka jest ich funkcja w tym tekście kultury. Czy „ptaki nocne” budzą
przerażenie, zaufanie, a może ich obecność jest zupełnie neutralna? Uzasadnij.

Dziady a Halloween


ILUSTRACJA: Halloween_duch
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-NC 4.0

Ćwiczenie 7
Pracując w grupach, przygotujcie w domu (w dowolnie wybranej formie) informacje
o Halloween oraz odpowiedzcie na pytania:
Jaki charakter mają obchody tego święta w Ameryce?
Jaką rolę w tych obchodach odgrywają elementy maskarady i zabawy?
Wskazówka
Zwracamy uwagę na rodowód tradycji (maskarada, święto zmarłych), genezę, czas
i miejsce obchodów, rodzaj czynności, zabaw, które związane są z tym świętem,
najważniejsze postacie i symbole, nawiązania do elementów kultury popularnej, przede
wszystkim amerykańskiej. Głównym symbolem święta w Ameryce jest świecąca w środku

dynia z wyciętymi zębami; inne popularne symbole to duchy, wampiry, czarownice,
trupie czaszki itp.; kolorami święta Halloween są czarny i pomarańczowy.
Ćwiczenie 8
Pracując w grupach, przygotujcie odpowiedzi na pytania:
1) W jakim stopniu tradycja Halloween przyjęła się w Polsce?
2) Które momenty podczas obchodów Halloween przypominają obrzęd Mickiewiczowskich
dziadów?
Ćwiczenie 9
Wytłumacz, odwołując się do zdjęć z obchodów Halloween i do obrazu Daniela Maclise’a, na
czym polega zabawa wpisująca się w tradycję współczesnych obchodów święta zmarłych.
W odpowiedzi uwzględnij, jakich rekwizytów, strojów i w jakim celu używają uczestnicy
zabawy halloweenowej.

Snap-Apple Night
Daniel Maclise, Snap-Apple Night, olej na płótnie, prywatna kolekcja, domena publiczna

Zadaniowo

Ćwiczenie 10
Rozważ, jaką reﬂeksję o człowieku i świecie prezentuje II część Dziadów. W odpowiedzi
przywołaj także odpowiednie cytaty z tekstu Mickiewicza.
Ćwiczenie 11
Przygotujcie inscenizację teatralną II części Dziadów. Osadźcie ją we współczesnej scenerii.
Zwróćcie uwagę na rolę reżysera, scenografa, kos umologa, choreografa, autora muzyki,
aktorów, suﬂera oraz na oświetlenie.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Płeć a rodzaj gramatyczny wyrazów

ILUSTRACJA: intro
www.tagxedo.com, domena publiczna

Mogłoby się wydawać, że gramatyczny rodzaj wyrazu będzie zawsze jednoznacznie
powiązany z płcią nazywanych istot. Okazuje się jednak, że w różnych językach liczba
rodzajów nie jest identyczna, a „płeć” rodzajową mają nawet przedmioty (por. pol.: „ten stół”,
ale „ta ławka”). W językach europejskich na ogół wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje:
męski, żeński i nijaki. Znane są jednak języki (np. włoski lub francuski), w których rodzaj
nijaki zanikł i dziś występują tylko dwa rodzaje: męski i żeński. Czasem zestaw rodzajów
bywa jednak bardziej skomplikowany.
Już wiesz
Określ rodzaj gramatyczny następujących wyrazów: „szkoła”, „zaradny”, „towarzystwo”,
„pilnowały”, „trzeci”, „markotni”, „szukałam”.

Rodzaj gramatyczny wyrazów
Rodzaj to jedna z najważniejszych cech odmiennych części mowy. Przez rodzaj odmieniają
się: czasowniki (w niektórych formach, np. w czasie przeszłym i trybie przypuszczającym),
przymiotniki, liczebniki porządkowe i niektóre zaimki. W liczbie pojedynczej tych części

mowy pojawiają się formy rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego, a w liczbie mnogiej –
męskoosobowego i niemęskoosobowego. Poniżej znajduje się tabela, która obrazuje
omówiony podział.

Rodzaj czasownika, przymiotnika, liczebnika i zaimka
Liczba pojedyncza

męski

żeński

Liczba mnoga

męskoosobowy

nijaki

niemęskoosobowy

Spójrzmy teraz na formy przymiotników, liczebników, zaimków i czasowników w poniższej
tabeli, reprezentujące różne rodzaje gramatyczne.

Liczba pojedyncza
rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

wesoły uczeń, pies

wesoła uczennica

wesołe dziecko

pierwszy uczeń, pies

pierwsza uczennica

pierwsze dziecko

ten uczeń, pies

ta uczennica

to dziecko

uczeń, pies stał

uczennica stała

dziecko stało

Liczba mnoga
rodzaj męskoosobowy

rodzaj niemęskoosobowy

weseli uczniowie

wesołe psy, uczennice, dzieci

pierwsi uczniowie

pierwsze psy, uczennice, dzieci

ci uczniowie

te psy, uczennice, dzieci

uczniowie stali

psy, uczennice, dzieci stały

Warianty rodzaju męskiego
W szkole podstawowej mówiliśmy o tym, że rzeczownik nie odmienia się przez rodzaj, ale
ma go na stałe. Wyróżnialiśmy wówczas trzy rodzaje rzeczownika: męski, żeński i nijaki.
Teraz należy ten podział doprecyzować, dla rzeczowników rodzaju męskiego istotne jest
bowiem to, czy dany wyraz jest nazwą osoby, istoty żywej (zwierzęcia), czy też rzeczy
(przedmiotu). Prawdą jest więc, że mamy trzy podstawowe rodzaje rzeczownika. Prawdą

jest także, że rodzaj męski występuje w trzech wariantach: osobowym, zwierzęcym
i rzeczowym. Dla uproszczenia będziemy je odpowiednio oznaczać skrótami M1, M2 i M3.
Zestawmy zatem wszystkie rodzaje rzeczownika w języku polskim.
1) Rodzaj męski, w którym wyodrębnia się trzy warianty:
M1: męski, typowy dla osób (osobowy) – mają go najczęściej wyrazy nazywające
mężczyzn, np. „uczeń”, „strażak”, „przyjaciel”;
M2: męski, typowy dla zwierząt (zwierzęcy) – mają go najczęściej wyrazy, które nie są
osobami (zwierzęta), np. „pies”, „królik”, „słoń”;
M3: męski, typowy dla rzeczy (rzeczowy) – mają go wyrazy w rodzaju męskim
nazywające przedmioty i zjawiska, np. „piórnik”, „ﬁlm”, „rower”, „hałas”.
2) Rodzaj żeński – mają go najczęściej wyrazy odnoszące się do istot płci żeńskiej, ale też
nazwy przedmiotów i zjawisk, np. „koleżanka”, „lwica”, „deskorolka”, „nienawiść”.
3) Rodzaj nijaki – mają go najczęściej nazwy wielu rzeczy i zjawisk, ale też istot młodych czy
niedorosłych, np. „okno”, „biurko”, „pole”, „kocię”, „niemowlę”.
Ważne!
Każdy rzeczownik ma swój rodzaj na stałe i nie zmienia go w liczbie mnogiej. Gdyby
rzeczownik zmieniał rodzaj w liczbie mnogiej, oznaczałoby to, że się przez rodzaj
odmienia.
Omówioną klasyﬁkację rodzajów gramatycznych rzeczownika obrazuje poniższa tabela.
Wszystkie formy
gramatyczne danego
rzeczownika

rodzaj męski
M1
(rodzaj
osobowy)

M2 (rodzaj
zwierzęcy)

M3 (rodzaj
rzeczowy)

rodzaj
żeński

rodzaj
nijaki

Dlaczego rodzaj męski jest tak bardzo skomplikowany? – Wynika to stąd, że rodzaj
gramatyczny rzeczownika rozpoznajemy po tym, jak ten rzeczownik się odmienia i jak
wpływa na wyrazy, które go określają. Oznacza to, że przykładowe słowa „chłop”, „pies”,
„stół” reprezentują trzy różne typu rodzaju męskiego, ponieważ inaczej zachowują się
w zdaniach. Oto dowody:

Dopełniacz liczby pojedynczej:
Nie widzę
wysoki‐ego chłop‐a
wysoki‐ego ps‐a

wysoki‐ego stoł‐u
Zauważmy, że przymiotnik zachowuje się identycznie, ale rzeczowniki mają różne
końcówki. Końcówkę -a w tych przykładach mają rzeczowniki nazywające istoty żywe
(osoby i zwierzęta: „chłop”, „pies”).

Biernik liczby pojedynczej:
Widzę
wysoki‐ego chłop‐a
wysoki‐ego ps‐a
wysok‐i stół (brak końcówki)
Tym razem rzeczowniki znów się podzieliły: nazwy istot żywych mają biernik równy
dopełniaczowi, w nazwach rzeczy natomiast biernik jest równy mianownikowi. Identycznie
zachował się określający przymiotnik „wysoki”: końcówkę dopełniacza ma określenie istot
żywych, końcówkę mianownika – określenie rzeczy.

Biernik liczby mnogiej:
Widzę
wysok‐ich chłop‐ów
wysoki‐e ps‐y
wysoki‐e stoł‐y
Co się teraz wydarzyło? Rzeczowniki podzieliły się jeszcze inaczej niż w dwóch
poprzednich sytuacjach. Tylko nazwy osób mają biernik równy dopełniaczowi. Nazwy
zwierząt i rzeczy mają biernik taki sam jak mianownik.
Jakie wnioski można wysnuć z naszych obserwacji?
1. Ogólny rodzaj rzeczownika najlepiej poznać po formie wyrazu określającego
(przymiotnika lub słowa „ten/ta/to”), np. „ten chłop/pies/stół, ta kobieta, to dziecko”.
2. Konkretny typ rodzaju męskiego najlepiej rozpoznamy, obserwując zachowanie słowa
„ten/ta/to” w dwóch biernikach (liczby pojedynczej i mnogiej). Popatrzmy na
przykłady:
Widzę
tego chłopa, tych chłopów – rodzaj męski osobowy wskazuje para „tego‐tych”;
tego psa, te psy – rodzaj męski zwierzęcy – para „tego‐te”;
ten stół, te stoły – rodzaj męski rzeczowy – para „ten‐te”;

tę kobietę, te kobiety – rodzaj żeński – para „tę‐te”;
to okno, te okna – rodzaj nijaki – para „to‐te”.
Do czego może nam się przydać rozróżnienie trzech typów rodzaju męskiego?
Po pierwsze – dzięki temu powinniśmy mówić i pisać poprawniej.
Po drugie – pamiętając o podziale na osoby, zwierzęta i rzeczy – możemy się czegoś
dowiedzieć o naszej kulturze i o nas samych.
Pierwszy przykład to nazwy zwłok – „trup, denat”. Rozpoznanie rodzaju nie jest tu proste,
bo przecież mówimy o istocie, która przestała żyć. Polska gramatyka z tym problemem
jednak dobrze sobie poradziła. „Trup” nie jest rzeczownikiem rodzaju męskiego osobowego
(bo mówilibyśmy np. „W tym horrorze zobaczyliśmy przerażających trupów” [!]). Wyraz ten
odmieniamy według wzoru typowego dla zwierząt, jakbyśmy czuli, że nie jest to nazwa
człowieka, ale też nie jest to nazwa rzeczy (bo mówilibyśmy np. „W tym horrorze
zobaczyliśmy tylko jeden przerażający trup” [!]).
Warto też wspomnieć o tym, że czasami nadawcy świadomie w odniesieniu do osób płci
męskiej posługują się formami charakterystycznymi dla zwierząt i rzeczy. Taki zabieg daje
efekt humorystyczny („Och, te studenty!” zamiast: „Och, ci studenci!”) lub stosowany jest do
podkreślenia naszej negatywnej lub lekceważącej oceny osób, o których się pisze („Te
dyrektory tylko siedzą w swoich biurach i piją kawę!” zamiast: „Ci dyrektorzy tylko siedzą
w swoich biurach i piją kawę!”).
Ciekawostka
Do końca XV wieku wszystkie rzeczowniki męskie mogły mieć te same końcówki. Stąd
w tekstach staropolskich możemy odnaleźć takie formy, jak: „stołowie”, „psi/psowie”,
„ptacy/ptakowie” (dzisiejsze: stoły, psy, ptaki). Od XVI wieku nasi przodkowie zaczęli
oddzielać wyrazy rodzaju męskiego zwierzęcego od męskiego rzeczowego, dlatego „stół”
w liczbie mnogiej to już od XVI wieku stoły, ale pies ciągle przybierał formę „psi” lub
„psowie”, a „ptak – ptacy” lub „ptakowie”. Grupa rzeczowników męskich osobowych
wyodrębniła się dopiero w XVIII wieku i od tego czasu aż do dziś wyrazy stół, pies i ptak
w liczbie mnogiej to „stoły, psy, ptaki”. To właśnie między innymi opisane tu zmiany
stanowią kryterium podziału dziejów polszczyzny na etap staropolski (od X do XV wieku),
średniopolski (od XVI do połowy XVIII wieku) i nowopolski (od połowy XVIII wieku).

Rodzaj gramatyczny a rodzaj naturalny

Rzeczowniki w języku polskim najczęściej mają rodzaj gramatyczny zgodny z rodzajem
naturalnym, czyli z płcią osób lub zwierząt, do których się odnoszą. Na przykład – do nazw
męskich zaliczamy rzeczowniki: „sprzedawca, górnik, kot, ogier”, do żeńskich natomiast
wyrazy: „sprzedawczyni, wróżka, kotka, łania”.
Część rzeczowników odnoszących się do osób może nazywać osobniki obu płci, np. „pan
profesor” i „pani profesor; mały skarżypyta” i „mała skarżypyta; ten sierota” i „ta sierota”.
Część męskich nazw zawodów, zajęć, godności i funkcji nie ma odpowiedników żeńskich,
np. „konserwator zabytków, starosta” (pamiętaj, że „starościna” to żona starosty, a nie
kobieta pełniąca funkcję starosty). Współcześnie coraz częściej (na wzór innych języków,
np. niemieckiego) tworzy się żeńskie odpowiedniki nazw, które dotąd uchodziły za
związane z płcią męską. Jedne zostały powszechnie zaakceptowane, jak: „dyrektorka,
kierowniczka, nauczycielka”, inne, np.: „biolożka, językoznawczyni, prezydentka, ministra”,
ciągle są traktowane przez wielu Polaków jako mniej prestiżowe i uważane przez część
językoznawców za niepoprawne lub dozwolone wyłącznie w sytuacjach nieformalnych.
Podkreśla się przecież, że używając w zdaniu rzeczowników męskich w odniesieniu do
kobiet, płeć wskazujemy formą ich określeń. Na przykład – ze zdania „Nowy profesor
przyszedł na zajęcia” wynika, że mamy na myśli mężczyznę, a w zdaniu „Nowa profesor
przyszła na zajęcia” mowa jest o kobiecie.
W języku polskim istnieją takie rzeczowniki, które mogą występować w dwóch rodzajach,
np. „anioł, diabeł” – w rodzaju męskim osobowym (wówczas w liczbie mnogiej przyjmują
formę „aniołowie, diabłowie”) lub w rodzaju męskim zwierzęcym (wtedy liczba mnoga to
„anioły, diabły”). Zdarza się, że ten sam przedmiot nazywają dwa wyrazy: jeden z nich
zaliczamy do rodzaju męskiego, a drugi do rodzaju żeńskiego, np. ta „kluska” i „ten klusek”;
ten „podkoszulek” i „ta podkoszulka”; „ten rodzynek” i „ta rodzynka”. Czasami jednak
różnica między wyrazami nie tylko jest związana z innym rodzajem, ale przede wszystkim
z innym znaczeniem, np. „list” i „lista”, „cud” i „cudo”, „szmat” i „szmata, por” i „pora”.
Wspominaliśmy już o tym, że różnica między rodzajami rzeczownika widoczna jest m.in.
w bierniku liczby pojedynczej. Dla wyrazów rodzaju męskiego osobowego i męskiego
zwierzęcego biernik jest równy dopełniaczowi („widzę sąsiada, widzę słonia”), a dla
rzeczowników rodzaju męskiego rzeczowego – biernik jest taki sam jak mianownik („widzę
kościół”). Niektóre wyrazy, choć odnoszą się do rzeczy, to w odmianie zachowują się jak
rzeczowniki nazywające osoby lub zwierzęta. Do tej grupy zaliczamy nazwy tańców,
samochodów, papierosów, grzybów, większości jednostek monetarnych, niektórych istot
nadprzyrodzonych, kwiatów, owoców, potraw, gier, zabaw i chorób, np. „zatańczyć oberka,
znaleźć prawdziwka, oglądać dolara, grać w krykieta, zjeść ogórka”. Podobnie traktujemy
takie wyrazy, jak „e‐mail” czy „SMS”. Coraz częściej mówimy wysłać „e‐maila, odebrać
SMS‐a” (zamiast „wysłać e‐mail, odebrać SMS”). Używanie formy dopełniacza w bierniku
dla tych wyrazów dopuszczalne jest w komunikacji codziennej, swobodnej i nieoﬁcjalnej.
W sytuacjach formalnych jednak uważa się tę formę za mniej poprawną. Dlaczego jednak
częściej wybieramy właśnie formy mniej poprawne? – Dlatego, że komunikacja w nowych

mediach jest znacznie szybsza od tradycyjnej. Często zatem mówimy: wysłać „e‐maila”, a nie
„e‐mail”, w ten sposób ożywiając ten obiekt, jak gdyby żył i szybko się przemieszczał (jak
„gepard”).

O nazwiskach
Do tej pory mówiliśmy o rzeczownikach pospolitych. Teraz zwróćmy uwagę na nazwy
własne, a dokładniej mówiąc – na nazwiska. Wiele osób obawia się odmiany nazwisk i unika
używania ich w liczbie mnogiej. Warto więc spojrzeć na poniższe przykłady, aby się
przekonać, że nazwiska w odmianie możemy traktować jak rzeczowniki pospolite:
Anna Nowak i Adam Nowak to państwo Nowakowie.
Danuta Chrzanowicz i Grzegorz Chrzanowicz to państwo Chrzanowiczowie.
Teresa Miodek i Jan Miodek to państwo Miodkowie.
Marzena Brat i Marcin Brat to państwo Bratowie.
Paulina Zając i Paweł Zając to państwo Zającowie.
Małgorzata Kładoczna i Piotr Kładoczny to państwo Kładoczni.
Aleksandra Słodowa i Andrzej Słodowy to państwo Słodowi.
W języku polskim coraz rzadziej używa się żeńskich form nazwisk innych niż
przymiotnikowe. O ile nazwisko „Szymański” odnosi się do mężczyzny, a „Szymańska” – do
kobiety, o tyle nazwisko „Sienkiewicz” jest używane w odniesieniu do obu płci. Nic jednak
nie stoi na przeszkodzie, by – wzorem naszych przodków – od tego typu nazwisk tworzyć
formy żeńskie, np. pani „Kłak”, jeśli jest żoną pana „Kłaka”, może nosić nazwisko „Kłakowa”,
a żona pana „Skargi” to pani „Skarżyna”. Wiele osób niesłusznie odbiera nazwiska
zakończone na „-owa” i „-ina/-yna” jako potoczne lub poniżające osobę, do której się
odnoszą. Cząstki „-ówna” lub „-anka” natomiast dodawane do nazwiska ojca odnoszą się do
córek, np. „Kłakówna” to córka „Kłaka”, a „Skarżanka” to córka „Skargi”.

ILUSTRACJA: Uśmiech
domena publiczna

Ciekawostka
• Jak się nazywa żona draba?
• Drabina.
• Jak się nazywa żona popa?
• Poparzona.
• Jak się nazywa samica sopla?
• Soplica.

Zadaniowo (I)

Ćwiczenie 1
W poniższych zdaniach wpisz w odpowiedniej formie wyrazy ujęte w nawias.
(Mały) chłopcy bawili się w piaskownicy.
(Nasz) nauczyciele zorganizowali zabawę karnawałową.
(Syty) nie zrozumieją głodnych.
(Wysoki) uczniowie musieli usiąść w ostatnim rzędzie.
(Złoty) medaliści igrzysk olimpijskich to prawdziwi bohaterowie.
(Rozumny) urzędnicy zawsze pomagają petentom.
(Tamten) sąsiedzi skosili już trawę w swoich ogrodach.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Dopisz w tabeli brakujące formy rzeczownika, a następnie formie liczby mnogiej
przyporządkuj odpowiedni zaimek.
Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

ci

doktor

doktorzy

+

gitara
żołędzie
ksiądz
brat
chomik
kuzyn
poeta
kot
Czech
szczenię
Amerykanie
Kot (nazwisko)
dominikanin
łabędzie
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

te

Ćwiczenie 3
Przyporządkuj rzeczowniki do odpowiedniej grupy.
Rodzaj męski osobowy
ludojad

lew (zwierzę)

ogrodzenie
Rodzaj męski zwierzęcy

neon

prosię

słowik

lustro

Lew (imię)

organista

gospodyni

organistka

krewny
czarodziej

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

grabież

ludożerca

muzeum

Rodzaj męski rzeczowy

rękopis

imię

zwyczaj
strumień

byk
radość

Ćwiczenie 4
Korzystając z Wielkiego słownika języka polskiego (dostępnego też na stronie www.wsjp.pl),
uzupełnij poniższą tabelkę.
Rodzaj męski osobowy

Rodzaj męski zwierzęcy

łobuz

akwarium

ciasto

fabryka

ratusz

kogut

cudzoziemiec

Rodzaj męski rzeczowy

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

festyn
kaczka
ﬁlm

Ćwiczenie 5
Spośród form podanych w nawiasie wybierz jedną poprawną.
(Pomarańcz, Pomarańcza, Pomarańczy, Pomarańczą)

zawiera dużo witaminy

C, potasu i żelaza.
(Strucla, Strucel, Strucli, Struclę)

to podłużne, słodkie, nadziewane ciasto

drożdżowe.
(Strudli, Strudlę, Strudla, Strudel)

to kruche, wielowarstwowe ciasto,

podobne do półfrancuskiego, ze słodkim nadzieniem.
W nadchodzącym tygodniu czeka nas (kontrol, kontrola, kontrolę, kontrole)
urzędu skarbowego.
(Winogronie, Winogron, Winogrono, Winogronu)

to kulisty albo owalny

owoc koloru zielonego, żółtego, czerwonego, a nawet granatowego.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.


Strucla
MOs810, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0

Zadaniowo (II)

Ćwiczenie 6
Wskaż te miejscowości, których nazwy są rodzaju żeńskiego. W razie wątpliwości skorzystaj
ze słownika lub źródeł internetowych. Masz do wyboru np. następujące słowniki: Nowy
słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2000
i wyd. następne; Słownik nazw miejscowości i mieszkańców, pod red. Aleksandry KubiakSokół, Warszawa 2007; Jan Grzenia, Słownik nazw geograﬁcznych z odmianą i wyrazami
pochodnymi, Warszawa 2008.

Gołdap

Czersk
Kwidzyn
Bydgoszcz
Chocież

Ostrów
Mazowiecka

Gostyń

Małogoszcz
Czeladź



Ostrów Mazowiecka



Małogoszcz



Gołdap



Gostyń



Bydgoszcz



Czeladź



Kwidzyn



Chodzież



Czersk

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Jak nazywamy mieszkańców poszczególnych państw?
Nazwa państwa

Nazwa mieszkańców

Włochy

Włosi

Rosja
Austria
Dania
Czeczenia
Belgia
Białoruś
Kazachstan
Finlandia
Holandia
Słowenia
Wielka Brytania
Słowacja
Australia
Azerbejdżan
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
W poniższych zdaniach zamień formy rzeczowników i ich określeń użyte niezgodnie
z zasadami poprawności językowej na takie, które odpowiadają regułom gramatycznym.
Wyjaśnij, w jakim celu autorzy zdań posłużyli się tymi formami.
Wczoraj moje kochane chłopy poszły kopać ziemniaki.
Posły marnowały czas, zamiast popracować nad ustawą o szkolnictwie.
Policjanty z naszego małego miasteczka już od miesiąca próbują odnaleźć złodzieja.
Ćwiczenie 9
Zgromadźcie jak najwięcej przykładów rzeczowników nazywających zawody, stanowiska,
stopnie naukowe odnoszących się do obu płci.
Ćwiczenie 10
Zgromadźcie jak najwięcej przykładów wyrazów zabarwionych emocjonalnie, odnoszących się
do obu płci.
Ćwiczenie 11
Od podanych poniżej nazw męskich utwórz żeńskie.
mnich –
powiernik –

lub

zdobywca –
chrześcijanin –
tygrys –
ﬁlozof –
siostrzeniec –
złośnik –
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 12
Zapoznaj się ze „Stanowiskiem Rady Języka Polskiego w sprawie żeńskich form nazw
zawodów i tytułów” (dostępnym pod adresem: link). W gronie koleżanek i kolegów wyraź
swoje zdanie na ten temat oraz wysłuchaj opinii tych osób, które się z tobą nie zgadzają.
Ćwiczenie 13
Zasięgnij opinii językoznawców na temat poprawności takich żeńskich odpowiedników nazw
męskich, jak psycholożka, ﬁlolożka, premiera, burmistrzyni. Z pytaniem możesz się zwrócić do
jednej z poradni językowych działających w Polsce. Zanim sformułujesz wiadomość, sprawdź,
czy odpowiedź na pytanie, które zamierzasz zadać, nie znajduje się już w archiwum poradni.
Jeśli tam go nie znajdziesz, to zredaguj e-mail. Pamiętaj, że powinien on mieć charakter
formalny (oﬁcjalny). Nie zapomnij o stosownej formule adresatywnej i podpisie. Oto
przykładowe adresy stron poradni językowych działających w Polsce, na których możesz
znaleźć adres e-mailowy:
1) link;
2) link;
3) link;
4) link.

Ćwiczenie 14
Spośród form: „pojechał”, „pojechała”, „pojechali”, „pojechały” wybierz poprawną (też: bardziej
logiczną) i wstaw do poniższych zdań.
Młodzież gimnazjalna

na zimowisko.

Gimnazjaliści

do muzeum.

Grupa uczniów
Chłopcy

na wycieczkę.
na zawody.

Drużyna chłopców
Dzieci

na zawody.
na zieloną szkołę.

Marcel i Kamila

do babci na święta.

Marcel z Kamilą

do cioci w odwiedziny.

Kamila z Marcelem

do kuzynów na wakacje.

Ola ani nawet jej rodzice nie

na pogrzeb wujka.

Marcin i jego rodzina nie

w tym roku w góry.

Moja koleżanka, tak jak i jej ojciec,
Słoniątko i lwiątko

do Niemiec.
do zoo.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 15
Ustal, jaki rodzaj gramatyczny mają wyrazy „żołądź”, „piszczel”, „opus”. Możesz skorzystać
z Wielkiego słownika języka polskiego (dostępnego też na stronie link).
Ćwiczenie 16
W poniższych zdaniach wstaw wyrazy z nawiasu w odpowiedniej formie.
Do zupy dodaj

(seler, pietruszka i por).
(pora) na wyjazd wakacyjny.

Muszę wybrać najlepszą
Wpisz się na
Napisz
Możesz liczyć na
Nie było

(lista) obecności.
(list) do kolegi.
(cud).
(cud) – wymarzonego

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

(cudo) nie wylosowałem.

Ćwiczenie 17
Ułóż po jednym zdaniu z następującymi wyrazami: „list”, „lista”, „cud”, „cudo”, „szmat”, „szmata”.
Ćwiczenie 18
W następujących zdaniach wybierz właściwą formę spośród słów podanych w nawiasie.
1. W sobotnie popołudnia gram z przyjaciółmi w (tenisem, tenisie, tenis, tenisa)
.
2. Mój młodszy brat zjadł na podwieczorek (banan, banana, bananem, bananie)
.
3. Czy Twój ojciec wysłał (faks, faksa, faksie, faksów)

do pracy?

4. Na akademii zagrano (walc i polonez, walca i poloneza, walc i poloneza, walca i polonez)
.
5. Rośliny w ogrodzie potrzebują wody, a ja nie mam odpowiedniego sprzętu, więc muszę
kupić (wąż ogrodowy, węża ogrodowego, wąże ogrodowe, wężowi ogrodowemu)
.
6. Córka naszych sąsiadów bardzo chciała mieć jakieś zwierzę, więc rodzice kupili jej na
urodziny (wężowi, wąż, węża, wężu)

. Teraz mają duży kłopot, ponieważ

muszą karmić go specjalnym pożywieniem.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 19
Która z następujących wypowiedzi jest bardziej poprawna? Uzasadnij swój wybór.
„Czujesz stracha”? – „Czujesz strach?”
„Piszę bloga” – „Piszę blog”.
„Wysyłam esemesa” – „Wysyłam esemes”.

Zadaniowo (III)
Ćwiczenie 20.1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 20.2
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 20.3
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 20.4
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 21.1
„Aptekarzowa” to…


córka aptekarza.



kobieta pracująca w aptece.



żona aptekarza.



właścicielka apteki.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 21.2
„Sędzina” to…


kobieta kierująca sądem.



żona sędziego.



córka sędziego.



kobieta wykonująca zawód sędziego.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 21.3
„Kowalczykówna” to…


córka Kowalczyka.



córka Kowala.



żona Kowalczyka.



żona Kowala.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 21.4
Pani „kowalowa” to...


żona Kowala.



kobieta wykonująca zawód kowala.



żona kowala.



żona Kowalczyka.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

O czym szepczą słowniki?

ILUSTRACJA: Słownik_intro
www.pixabay.com, fotograﬁa barwna, domena publiczna

Język, którym posługujemy się na co dzień, umożliwia nam nie tylko komunikowanie się.
Służy również gromadzeniu, przechowywaniu i przekazywaniu doświadczeń, wiedzy
i przeżyć wielu pokoleń, dlatego metaforycznie nazywa się go magazynem życia
duchowego narodu, kroniką życia społeczeństwa, archiwum kulturowym, zwierciadłem
rzeczywistości, sejsmografem zmian kulturowych.
Już wiesz
Korzystając z dostępnych ci źródeł, przygotuj odpowiedź na pytanie: co oznacza zwrot
„ktoś podał komuś czarną polewkę”? Czego o dawnych obyczajach dowiadujesz się z tego
frazeologizmu?

ILUSTRACJA: Schemat1
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Związki frazeologiczne a dzieje społeczeństwa
W języku utrwalone są przekonania, obyczaje
i historia naszych przodków. Takim nośnikiem
wiedzy o dawnych epokach są przede
wszystkim wyrazy i związki frazeologiczne.
Wiele z nich łączy się z walkami rycerskimi,
np. „odsłonić przyłbicę”, średniowiecznymi
karami, np. „postawić pod pręgierzem”,
obyczajami plebejskimi , m.in. „cienko prząść”.
Warto zdawać sobie sprawę z tego, że „puścić
płazem” nie ma nic wspólnego z płazami
takimi jak żaby. Dawniej uwalnianiu słabszego
w walce przeciwnika towarzyszyło po prostu
uderzenie go płazem, czyli boczną
powierzchnią szabli. Natomiast zwrot „smalić
cholewki do panny” nawiązuje do zwyczaju
przypalania skóry wysokich butów przez

ILUSTRACJA: Rycerz
www.pixabay.com, graﬁka komputerowa, domena publiczna

kawalera, który udawał się do wybranki swego
serca. Takie zabiegi pielęgnacyjne sprawiały, że obuwie wyglądało bardziej elegancko.

Dawne znaczenie wyrazu „przerazić” to „przebić kogoś na wylot” (na przykład mieczem).
Z czasem słowo to zaczęło znaczyć „bardzo mocno przestraszyć”. Czy istnieje jednak
związek między tym dawnym a współczesnym znaczeniem? Tak, uświadamia to nam
bowiem, że nazwy odczuć psychicznych mogą być związane ze stanami ﬁzycznymi.
Warto także zauważyć, że wyrazy, które dziś mają różne znaczenia, np. „ksiądz”, „książę”
i „księżyc”, pierwotnie były blisko spokrewnione znaczeniowo. Wyraz „ksiądz” oznaczał
bowiem władcę, „książę” – jego syna, a „księżyc” – syna księcia.

“

Anna Pajdzińska, Andrzej Maria Lewicki

Frazeologia
Wiele połączeń idiomatycznych może być [...] traktowanych jako
dokument życia w bardziej lub mniej odległych epokach. Na przykład
zwrotom: „ktoś zdobywa ostrogi”, „ktoś wstępuje w szranki”, „ktoś
kruszy kopie o coś”, „ktoś wysadził kogoś z siodła”, „ktoś zażył kogoś
z mańki”, „ktoś rzuca komuś rękawicę”, „ktoś podejmuje rękawicę”,
„ktoś zwija chorągiewkę”, dały początek średniowieczne zwyczaje
rycerskie. Podczas uroczystego ceremoniału inicjacji rycerskiej nowo
pasowany rycerz otrzymywał ostrogi. Od tej chwili istotny element
jego życia stanowiły turnieje, które odbywały się na ogrodzonym
placu, zwanym szrankami. Wstąpienie w szranki oznaczało gotowość
do walki. W turniejach, a także w prawdziwych bitwach używano
różnej broni, m.in. kopii, niekiedy zdarzało się, że łamano, inaczej –
kruszono – owe kopie. Walczący rycerz starał się wysadzić
przeciwnika z siodła, zrzucić go z konia. Szanse w walce rosły, gdy
rycerz potraﬁł niespodziewanie przerzucić broń z prawej ręki do
lewej (mańki) i zadać trudny do odparowania cios. Według
średniowiecznego obyczaju rzucenie rękawicy oznaczało wyzwanie
na pojedynek, a podjęcie jej – przyjęcie wezwania. Zwinięcie chorągwi
symbolizowało zakończenie bitwy lub zaprzestanie dalszej walki,
wezwanie do odwrotu.
Andrzej Maria Lewicki, Anna Pajdzińska, Frazeologia, [w:] , Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Wrocław 1993,
s. 314.

Archaizmy
Chociaż zmienia się rzeczywistość i pewne
przedmioty nie są już używane, to jednak
nazywające je słowa pozostają w języku, choć
stosowane są coraz rzadziej. Nazywamy je
archaizmami. Do grupy takich słów zaliczamy
na przykład nazwy dawnych urzędów
(„koniuszy”, „metrykant”, „osocznik”,
„podstoli”, „cześnik”) lub elementów stroju
(„żupan”, „kontusz”, „ciżemka”, „delia”,
„karabela”). Czasami też dawną nazwę
jakiegoś przedmiotu zastępuje nowsza, np.
suknia to dawne „rucho”, a chustę nazywano
kiedyś „rąbkiem”. Więcej na te tematy możesz
się dowiedzieć np. z książki Małgorzaty
Szubert pt. Leksykon rzeczy minionych

i przemijających (Warszawa 2003).
Wymienione wyżej wyrazy to archaizmy

M. Arcta słownik staropolski
Antoni Krasnowolski, Władysław Niedźwiedzki, M. Arcta
słownik staropolski, ok. 1920, skan, domena publiczna

leksykalne, ale możemy też wyróżnić
archaizmy:
a) fonetyczne, np. „sierce” (‘serce’), „wiesiele” (‘wesele’);
b) ﬂeksyjne (dawne formy ﬂeksyjne), np. „zrobion” (‘zrobiony’), „wilcy” (‘wilki’);
c) słowotwórcze, np. „zazdrościwy” (‘zazdrosny’), „dzieweczka” (‘dziewczynka’);
d) składniowe, np. umieszczanie orzeczenia na końcu zdania.

Zadaniowo

Ćwiczenie 1
Połącz podane niżej dawne określenia stopni pokrewieństwa i powinowactwa z ich
deﬁnicjami.
swak

‘mąż siostry’

stryjenka

‘żona brata ojca’

wielka ciotka

‘krewni po ojcu’

snecha

‘ojciec żony’

cieść

‘synowa’

krewni po mieczu

‘siostra babki’

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ilustracje z dzieła Józefa Jabłonowskiego pokazujące
stopnie pokrewieństwa po mieczu i po kądzieli
Józef Jabłonowski, Heraldica to iest osada kleynotow
rycerskich, 1742, domena publiczna

Wskazówka
W razie wątpliwości możesz skorzystać z rozmaitych źródeł, m.in. ze strony
internetowej: link.
Ćwiczenie 2
Przygotuj prezentację mul medialną na temat: „Staropolskie nazwy ubiorów”. Możesz
skorzystać m.in. z książki Małgorzaty Szubert Leksykon rzeczy minionych i przemijających oraz
z Encyklopedii Gutenberga (dostępnej pod adresem: link).

Czesław Lachur

“

Zarys językoznawstwa ogólnego
„Mieszkańcy dzisiejszej Polski od dawna musieli zajmować się
rolnictwem i hodowlą, skoro nazwy narzędzi rolniczych, zwierząt
hodowlanych, zbóż (np. „sierp”, „kosa”, „radło”, „krowa”, „proso”) są
pochodzenia przedsłowiańskiego. Źródłosłów wielu z nich zdaje się
świadczyć o tym, że miernikiem ziemskiej pomyślności była kiedyś
obﬁtość plonów ziemi i mnogość zwierząt. W wyrazie zboże
dostrzegamy ten sam rdzeń, co w przymiotnikach „bogaty” i „ubogi”.
Pierwotnie miał on znaczenie ‘szczęście, pomyślność’. Wyraz żyto
kryje w sobie pokrewieństwo ze słowami „żyć” i „życie”. W wyrazie
„bydło”, o pierwotnym znaczeniu ‘istnienie’, odkrywamy obecność
tego samego rdzenia, co w wyrazach „być” czy „byt”.
Czesław Lachur, Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004, s. 53–54.

Ćwiczenie 3
Zapoznaj się z powyższym tekstem, a następnie przeczytaj zdania znajdujące się pod nim,
zaznaczając P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.
Stwierdzenie

P

F

Słowo „krowa” zostało
zapożyczone do polszczyzny
w XVI wieku.





Wyraz „zboże” pierwotnie
miał wiele wspólnego ze
znaczeniem ‘szczęście,
pomyślność’.





W wyrazie „żyto”
odnajdujemy ten sam rdzeń,
który jest w wyrazie „żyć”.





„Bydło” i „być” to wyrazy
o przeciwstawnym
znaczeniu.





Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Wyjaśnij znaczenia frazeologizmów, które przekazują nam wiedzę o dawnych obyczajach:
„pleść jak Piekarski na mękach”; „ktoś dał komuś wieniec grochowy”. Z którego słownika
skorzystasz w razie wątpliwości?
Ćwiczenie 5
Dawniej zeszyt nazywano „kajetem”. Zapytaj babcię, dziadka lub znajomą starszą osobę
o słowa, których używali, chodząc do szkoły, a które dziś już nie funkcjonują we współczesnej
polszczyźnie.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

„Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” – podróże
bliskie i dalekie

ILUSTRACJA: Mapa_stara
www.pixabay.com, domena publiczna

Mówi się, że przysłowia są mądrością narodów. To prawda, ale prawdą jest też, że często
przysłowia zawierają mądrości wobec siebie sprzeczne. Dotyczy to na przykład powiedzeń:
„Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”,
„Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma”.
Czy jest możliwe, aby oba zdania zawierały prawdę?
Już wiesz
Wskaż, w jakich okolicznościach – twoim zdaniem – prawdziwe jest przysłowie
„Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”, a w jakich „Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma”.

Podróżujemy, ponieważ…

Globus z 1765 roku
Minnesota Historical Society, licencja: CC BY-SA 3.0

Wyjazd z domu nie zawsze jest podróżą – czasem przecież wybieramy się tylko na krótko
i bardzo blisko. Kiedy natomiast opuszczamy stałą siedzibę na dłużej i wyruszamy gdzieś
dalej, wówczas już odbywamy podróż. Są zawody, które wręcz wymagają opuszczania domu
na wiele dni oraz oddalania się od niego na wiele kilometrów. Bardzo często jednak
podróżujemy również z własnej woli i bez zobowiązań.
Wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 1.1
Wymień pięć zawodów, które wymagają podróżowania.
Ćwiczenie 1.2
Podaj pięć powodów podróżowania poza obowiązkami zawodowymi.
Podróżowanie jest udziałem człowieka od początku istnienia naszego gatunku.
W dzisiejszych czasach jednak wybieramy się w podróż znacznie częściej niż na przykład
kilkaset lat temu.

Ćwiczenie 2.1
Podaj co najmniej trzy powody, które sprawiały, że przed XX wiekiem podróżowano znacznie
rzadziej niż dziś.
Ćwiczenie 2.2
Podaj co najmniej trzy powody, które sprawiały, że przed XX wiekiem mimo wszystko
podróżowano.
Ćwiczenie 2.3
Wymień pięciu znanych podróżników (dawnych lub współczesnych), a następnie – korzystając
z dowolnego źródła – podaj cel ich podróży, to znaczy zarówno powód podróżowania, jak
i miejsca, do których docierali.

Zbliżając się do granicy
Do najważniejszych polskich podróżników XX
wieku należał Ryszard Kapuściński, wybitny
autor reportaży z różnych stron świata. Jego
fascynacja Afryką czy Ameryką Południową
wynikała między innymi z pragnienia
poznawania tego, co inne. Kapuściński
podaje nam jeden z podstawowych
warunków odkrywania nowych światów.

“

Ryszard Kapuściński (pierwszy z prawej) wraz
z polską poetką Julią Hartwig oraz Andersem
Bodegårdem, tłumaczem literatury polskiej na język
szwedzki.
Mariusz Kubik, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 2.5

Ryszard Kapuściński

Podróże z Herodotem
Trasa prowadziła mnie czasem
do nadgranicznych wiosek.
Zdarzało się to jednak rzadko.
W miarę bowiem zbliżania się do
granicy ziemia pustoszała,
spotykało się coraz mniej ludzi.
Ta pustka zwiększała
tajemniczość takich miejsc,
a zwróciło także moją uwagę, że
w pasie przygranicznym panuje
cisza. Ta tajemniczość i ta cisza
Popiersie Herodota, historyka greckiego (ok. 484
p.n.e–426 p.n.e.).
przyciągały mnie, intrygowały.
rzeźba, Porta Metronia, Rzym, domena publiczna
Kusiło mnie, żeby zobaczyć, co
jest dalej, pod drugiej stronie.
Zastanawiałem się, co się przeżywa, przechodząc granicę. Co się
czuje? Co myśli? Musi to być moment wielkiej emocji, poruszenia,
napięcia. Po tamtej stronie – jak jest? Na pewno – inaczej. Ale co to
znaczy – inaczej? Jaki ma wygląd? Do czego jest podobne? A może jest
niepodobne do niczego, co znam, a tym samym niepojęte,
niewyobrażalne? Ale, w gruncie rzeczy, największe moje pragnienie,
które nie dawało mi spokoju, nęciło mnie i dręczyło, było nawet
skromne, bo mianowicie chodziło mi o jedno tylko – o sam moment,
sam akt, najprostszą czynność p r z e k r o c z e n i a g r a n i c y.
Przekroczyć i zaraz wrócić, to by mi, myślałem, zupełnie
wystarczyło, zaspokoiło mój niewytłumaczalny właściwie, a jakże
ostry głód psychologiczny. […]
Bo nie chodziło mi, żeby gdzieś do Paryża czy Londynu, nie, tych
rzeczy nie próbowałem sobie wyobrazić i nawet mnie nie ciekawiły,
chciałem tylko, żeby gdzieś przekroczyć granicę, wszystko jedno
którą, bo dla mnie ważny był cel, nie kres, nie meta, ale sam niemal
mistyczny […] akt p r z e k r o c z e n i a g r a n i c y.
Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2004, s. 13–14.

Po przeczytaniu powyższego fragmentu Podróży z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego
odpowiedz na następujące pytania i wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 3.1
Jak myślisz, dlaczego w przytoczonym tekście autor zadaje tak wiele pytań?
Ćwiczenie 3.2
W tekście powtarza się pisownia tego samego wyrażenia rozstrzelonym drukiem. Czemu służy
taki zabieg?
Ćwiczenie 3.3
Dlaczego, twoim zdaniem, Ryszard Kapuściński tak dużą wagę poświęcił terenom
nadgranicznym?
Ćwiczenie 3.4
Podczas wyjazdów z Polski przekraczamy granicę naszego kraju z innymi państwami. Czy to
jedyna granica, jaką się wtedy pokonuje? Swoje uwagi zapisz w zeszycie.

Podróże naszych przodków
Interesujące materiały na temat swoich podróży pozostawili nasi przodkowie. Źródła
pochodzą z XVI i XVII wieku, ale to nie oznacza, że był to okres pod względem
podróżowania wyjątkowy.

Jan Chryzostom Pasek pod Lachowiczami
Juliusz Kossak, Jan Chryzostom Pasek pod Lachowiczami, 1898, akwarela, Muzeum Górnośląskie, Bytom, domena publiczna

Autorem pierwszego tekstu jest Jan Chryzostom Pasek. To typowy szlachcic ziemianin,
który część życia spędził na wojnie. Swoje losy uwiecznił w Pamiętnikach. Podany niżej
fragment dotyczy pobytu Paska w Danii, gdzie wojsko polskie znalazło się w ramach
przymierza, które zakładało, że Rzeczpospolita i Dania będą sobie pomagać w wypadku
konﬂiktu ze wspólnym wrogiem, czyli ze Szwedami. Pasek przedstawił nie tylko walki, lecz
także swoje odczucia wynikające z zetknięcia się z obcą kulturą.

Europa w XVII wieku [w:] Encyklopedia Powszechna Ul ma Thule
1931, mapa, domena publiczna

Pasek w Danii

Ilustracja [w:] Jerzy Laskarys, Przygody Jana Chryzostoma Paska według jego Pamiętników, Warszawa 1882.
Antoni Zaleski, domena publiczna

“

Jan Chryzostom Pasek

Pamiętniki
Lud też tam nadobny: białogłowy gładkie […], stroją się pięknie, ale
w drewnianych trzewikach chodzą wieskie i miesckie. Gdy po bruku
w mieście idą, to taki uczynią kołat, co nie słychać, kiedy człowiek do
człowieka mówi: wyższego zaś stanu damy to takich zażywają
trzewików, jako i Polki. […]
Łóżka do sipienia mają w ścianach zasuwane tak, jako szafa, a pościeli
tam okrutnie siła ścielą. Nago sypiają tak, jako matka urodziła, i nie
mają tego za żadną sromotę rozbierając się i ubierając jedno przy
drugim, a nawet nie strzegą się i gościa, ale przy świecy zdejmują
wszystek ornament, a na ostatku i koszulę zdejmą i powieszą to
wszystko na kołeczkach i dopiero tak nago, drzwi pozamykawszy,

świecę zagasiwszy, to dopiero w owę szafę włażą spać. Kiedyśmy im
mówili, że to tak szpetnie […], powiedają, że „ma dosyć za swe koszula
i inszy ubiór, co mi służy przez dzień i okrywa mię; powinna też
przynajmniej w nocy mieć swoję ochronę, a do tego co mi po tym
robaki, pchły brać z sobą na nocleg do łóżka i dać się im kąsać, mając
od nich w smacznym spaniu przeszkodę!” […]
Wiwenda ich ucieszna bardzo, bo rzadko co ciepłego jedzą, ale na
cały tydzień różne potrawy w kupie uwarzywszy, tak na zimno tego
po kęsu zażywają, a często, nawet kiedy młócą […] to posiędą na
słomie i wziąwszy chleba i masła, które zawsze z jaszczem stoi, to
smarują i jedzą […]. Wołu, wieprza albo barana kiedy zabiją, to
najmniejszej krople krwie nie zepsują, ale ją wytoczą w naczynie;
namieszawszy w to krup jęczmiennych albo tatarczanych, to tym
kiszki owego bydlęcia nadzieją i razem w kotle uwarzą […] i tak to na
stole stawiają przy kożdym obiedzie i jedzą za wielki specyjał. Etiam
i w domach szlacheckich tak czynią; i mnie częstowano tym do
uprzykrzenia, ażem powiedział, że się Polakom tego jeść nie godzi,
boby nam psi nieprzyjaciółmi byli, gdyż to ich potrawa.
Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, red. R. Pollak, Warszawa 1987, s. 10–11.

Po przeczytaniu powyższych fragmentów
Pamiętników Jana Chryzostoma Paska
wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 4.1
Wytłumacz, na podstawie czego można
określić, do którego stanu społecznego należy
Dunka.

Mapa Europy z zaznaczoną Danią
David Liuzzo, domena publiczna

Ćwiczenie 4.2
Opisz, w jakich dziedzinach zauważalne są – według Paska – różnice między mieszkańcami
Danii a Polakami.
Czy Pasek ocenia te różnice? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli nie, to dlaczego?
Ćwiczenie 4.3
W akapicie mówiącym o pożywieniu Pasek wymienia potrawy charakterystyczne dla XVIIwiecznej Danii. Wylicz je.


chleb z jaszczem



śledź



kaszanka



golonka



chleb z masłem

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4.4
Jaka jest opinia Paska na temat duńskich potraw?
Ćwiczenie 4.5
Czy z przeczytanych fragmentów Pamiętników wynika, że Pasek dobrze czułby się w Danii?
Uzasadnij odpowiedź.
Ćwiczenie 4.6
Czy dostrzeganie różnic między Polską a Danią usprawiedliwiałoby nazwanie tego ostatniego
kraju egzotycznym? Uzasadnij odpowiedź.

Radziwiłł w Ziemi Świętej
Jan Chryzostom Pasek miał szansę zobaczyć
europejski kraj. Polacy jednak wyjeżdżali
znacznie dalej. Okazję do zwiedzenia Ziemi
Świętej i Egiptu miał na przykład Mikołaj
Krzysztof Radziwiłł (1549–1616), zwany
Sierotką. Ten magnat w latach 1582–1584
odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Spisał
dzieje swojej podróży, które w 1601 roku
wydane zostały po łacinie, a potem
w tłumaczeniu polskim jako Peregrynacja abo

pielgrzymowanie do Ziemie Świętej (1607).
Radziwiłł podczas podróży przez Europę
i północną Afrykę interesował się nie tylko
wspaniałymi budowlami (np. piramidami),
lecz także zwyczajami miejscowej ludności

Portret Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła

oraz przyrodą, co nie było wówczas tak

Marcin Franciszek Wobe, Portret Mikołaja Krzysztofa
Radziwiłła, ok. 1758, domena publiczna

oczywiste jak dzisiaj.

W czasach Radziwiłła naturalne było wierzyć tradycji, więc tego, co o świecie napisał jakiś
autorytet, właściwie nie podważano. Autor wspomnień z podróży do Ziemi Świętej potraﬁł
jednak być samodzielny i nad źródła z przeszłości przedkładał własne doświadczenia.

“

Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka

Peregrynacja abo pielgrzymowanie do Ziemie
Świętej
Tu godną rzecz, aby się co o chameleonie bestyjej powiedziało […].
Postacią i wielkością równa jaszczurkę, nie kąsa, bo gęby nie ma i nie
jedzeniem jakim abo piciem, ale samym tylko powietrzem żyją.
Dziurkę mają niewielką jako ziarno pieprzu mniejsze, którą wiatr
bierze w się. Jadu żadnego w sobie nie ma […]. Z drzewa nigdy nie
schodzi […], barwę i farbę odmienia i taką się zdobi, do jakiej się
przytuli, okrom czerwonej i żółtej, czegośmy często doświadczali.
[…]. Gdy go na jaką farbę posadzisz, a nad nim inakszą zawiesisz, na

obie patrza zaraz, potym której się przypatruje mocniej, tę na się brać
poczyna […]. Posadziłem go na białym, zielonym, modrym, czarnym
suknie, taką barwę wszystkę brał na się, a gdym posadził na
czerwonym, został w swojej skorze nieodmiennej. Żółtego nie miałem
do rąk, ale powiadają, że i na nim się nie odmienia.
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka, Peregrynacja abo pielgrzymowanie do Ziemie Świętej, Kraków 1611, s. 153–154.

Po przeczytaniu fragmentu Peregrynacji…
Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła wykonaj
następujące polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 5.1
Wyjaśnij, w jaki sposób Radziwiłł przeprowadził
eksperyment z kameleonem.
Ćwiczenie 5.2
Dlaczego – twoim zdaniem – Radziwiłł to
zrobił? Uzasadnij odpowiedź.
Ćwiczenie 5.3
Wymień cechy, które Radziwiłł przypisał
kameleonowi.


Żyje na drzewach.



Jest jadowity.



Pije wodę.



Posila się powietrzem.



Nie zmienia barwy swej skóry na
czerwoną.



Zjada jaszczurki.

Kameleon
Justyna Bajda, fotograﬁa barwna, domena publiczna

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5.4
Wynotuj te z wymienionych w poprzednim punkcie cech kameleona, które uważasz za
nieprawdziwe, a następnie sprawdź poprawność swojego wyboru w dowolnym źródle.
Ćwiczenie 5.5
Czy można nazwać Radziwiłła uczonym? Uzasadnij odpowiedź.
Wskazówka
Pora wrócić do XX wieku. O podróżowaniu pisał wówczas, uważany za najwybitniejszego
polskiego reportażystę, Ryszard Kapuściński. Jego książki, choć zawierały elementy
kreacji i ﬁkcji, w niezwykły sposób potraﬁły odkryć tajemnice egzotycznych (dla
Europejczyka) miejsc i ludzi tam żyjących.

Czy wystarczy angielszczyzna?

ILUSTRACJA: Intro_podroz
www.pixabay.com, fotograﬁa barwna, domena publiczna

W XX wieku językiem międzynarodowym stał się język angielski. Znając go, możemy
w miarę swobodnie poruszać się po niemal całym świecie.
Jakie korzyści płyną z faktu, że język angielski pozwala porozumieć się i w Wielkiej Brytanii,
i w Chinach, i w Argentynie? Czy są jakieś negatywne tego aspekty?
Pomocą może być kolejny fragment tekstu Ryszarda Kapuścińskiego.

“

Ryszard Kapuściński

Podróże z Herodotem
Chodziłem po mieście, notując napisy na szyldach, nazwy towarów
w sklepach, słowa zasłyszane na przystankach autobusowych.
W kinach zapisywałem po omacku, po ciemku, napisy na ekranie,
spisywałem hasła z transparentów niesionych przez napotkanych na
ulicy demonstrantów. Docierałem do Indii nie przez obrazy, dźwięki
i zapachy, ale poprzez język, w dodatku język nie rodzimie hinduski,
ale obcy, narzucony, na tyle jednak zadomowiony, że był dla mnie
kluczem niezbędnym, był tożsamy z tym krajem. Moje zapasy
z Indiami to były w pierwszej rundzie zmagania z językiem. Pojąłem,
że każdy świat ma własną tajemnicę i że dostęp do niej jest tylko na
drodze poznania języka. Bez tego świat ów pozostanie dla nas
nieprzenikniony i niepojęty, choćbyśmy spędzili w jego wnętrzu całe
lata. Co więcej – zauważyłem związek między nazwaniem
a istnieniem, bo stwierdzałem po powrocie do hotelu, że widziałem
na mieście tylko to, co umiałem nazwać, że na przykład pamiętałem
napotkaną akację, lecz już nie drzewo, które stało obok niej, ale
którego nazwy nie znałem. Słowem, rozumiałem, że im więcej będę
znał słów, tym bogatszy, pełniejszy i bardziej różnorodny świat
otworzy się przede mną.
Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2004, s. 13–14.

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania:

Ćwiczenie 6.1
Wynotuj fragmenty tekstu, które mówią o sposobach uczenia się języków obcych przez
reportera.
Ćwiczenie 6.2
Wyjaśnij, dlaczego zgadzasz się lub nie zgadzasz się z następującym twierdzeniem:

Pojąłem, że każdy świat ma własną tajemnicę i że dostęp do niej jest tylko na drodze poznania
języka. Bez tego świat ów pozostanie dla nas nieprzenikniony i niepojęty, choćbyśmy spędzili
w jego wnętrzu całe lata.
Ćwiczenie 6.3
Odpowiedzcie w parze na pytania: w jaki sposób zmagacie się z językiem, co wam pomaga,
jakie stosujecie metody w nauce języka obcego?

Zadaniowo
Ćwiczenie 7
Zapewne zdarzyło ci się podróżować po Polsce, a może nawet po świecie. Napisz, co
powodowało twoje obawy, a co mimo wszystko przyczyniło się do podjęcia podróży.
Ćwiczenie 8
Jeśli znasz jakiegoś przedstawiciela kultury innej niż europejska, dowiedz się, co go najbardziej
zaskoczyło w Polsce i w zachowaniu Polaków. Następnie napisz list, w którym ta osoba
przedstawia nas, Polaków, swojej rodzinie.

Ćwiczenie 9
Zapoznaj się z fragmentami dowolnej, współczesnej książki podróżniczej, np. Wojciecha
Cejrowskiego, i opisz, jaki obraz tego, co obce, dzikie, nieznane wyłania się z wybranej przez
ciebie lektury.
Ćwiczenie 10
Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że dziś wyjazd w mało znane rejony i opowiadanie (pisanie)
o tym stało się sposobem na zarabianie pieniędzy? Uzasadnij swoją odpowiedź.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Z przygód gwiezdnego podróżnika

ILUSTRACJA: Planety
www.pixabay.com, domena publiczna

Motywy podróży w przestrzeni międzygwiezdnej oraz w czasie należą do najbardziej
rozpoznawalnych w fantastyce naukowej (science ﬁction). Literatura tego typu zna bardzo
różne ich ujęcia: ﬁlozoﬁczne, społeczne, naukowe bądź czysto rozrywkowe; utrzymane
w tonie poważnym i komiczne. Tym razem proponujemy ci spotkanie z żartobliwym
przedstawieniem sytuacji, w której przestrzeń kosmiczna i czas stawiają bohatera wobec
niecodziennych wyzwań.
Już wiesz
Korzystając ze słownika terminów literackich, porównaj deﬁnicje haseł „ﬁkcja (literacka)”
oraz „fantastyka”. Na tej podstawie wyjaśnij, na czym polega różnica w znaczeniu tych
pojęć. Uzasadnij, dlaczego nie mogą być one stosowane zamiennie.

Dzienniki gwiazdowe. Podróż siódma Stanisława
Lema

Stanisław Lem
1966, fotograﬁa archiwalna, licencja: CC BY-SA 3.0

Stanisław Lem
1921–2006

światowej sławy polski pisarz i publicysta, znany przede wszystkim jako autor prozy
fantastycznonaukowej (science ﬁction). Debiutem książkowym Lema była powieść

Astronauci, opublikowana w 1951 roku. Jednakże nim Lem sięgnął po konwencję fantastyki
naukowej, napisał powieść wyrosłą z doświadczeń okupacyjnych: Szpital Przemienienia.
Do najsłynniejszych utworów Lema należą: Dzienniki gwiazdowe (wydane po raz pierwszy
w 1957 roku; ostatnie opowiadanie z tego cyklu ukazało się w 1999 roku), Solaris (1961),

Cyberiada (1965), Opowieści o pilocie Pirxie i Głos Pana (obie książki wydane w 1968). Po
publikacji powieści Fiasko (1987) Lem skoncentrował się na innych niż beletrystyka formach
intelektualnej wypowiedzi. Tylko z rzadka publikował pojedyncze nowe opowiadania.
Pisarstwo Lema charakteryzuje się rozległością podejmowanej problematyki oraz
różnorodnością stylów i form wypowiedzi literackiej (m.in. opowiadanie, powieść, esej,
dialog, rozprawa, apokryf). Autor Dzienników gwiazdowych z dużą swobodą tworzył
zarówno fabuły pełne humoru, jak i takie, które utrzymane są w tonie powagi.
Jeśli chcesz dowiedzieć się o pisarzu i jego twórczości więcej, swoje poszukiwania możesz
zacząć od strony: link.
Ćwiczenie 1.1
Na podstawie przygotowanych przed lekcją informacji określ i zanotuj cechy, które deﬁniują
literaturę fantastyczną (literacką fantastykę) i odróżniają ją od literatury niefantastycznej.

Ćwiczenie 1.2
Porównaj swój wykaz cech z wykazami sporządzonymi przez kolegów i koleżanki z klasy.
Wspólnie – na forum klasy lub pracując w parach – przeanalizujcie przedstawione wykazy.
Wymieniając się argumentami, ustalcie, które z cech są rzeczywiście niezbędne, a które można
pominąć bez szkody dla deﬁnicji fantastyki.
Ćwiczenie 1.3
Opierając się na wnioskach z poprzedniego ćwiczenia, skonstruuj na wzór słownikowy i zapisz
w zeszycie własną deﬁnicję fantastyki (w literaturze).
Ćwiczenie 2
Obejrzyj graﬁki Daniela Mroza, opracowane jako ilustracje do prozy Stanisława Lema. Opisz
swoje wrażenia.
link

Podróż siódma

Kosmos (Mgławica Carina)
ESO/T. Preibisch, fotograﬁa, licencja: CC BY-SA 4.0

“

Stanisław Lem

Podróż siódma
Gdy w poniedziałek, drugiego kwietnia, przelatywałem w pobliżu
Betelgeuzy, meteor, nie większy od ziarna fasoli zwanej jaśkiem,
przebił pancerz, strzaskał regulator ciągu i część sterów, wskutek
czego rakieta straciła zdolność manewrowania. Włożyłem skafander,
wyszedłem na jej powierzchnię i próbowałem naprawić urządzenie,
ale przekonałem się, że aby przykręcić rezerwowy ster, który
wziąłem ze sobą przezornie, potrzebna mi jest pomoc drugiego
człowieka. Konstruktorzy zaprojektowali rakietę tak nierozsądnie, że
ktoś musiał przytrzymywać kluczem główkę śruby, podczas kiedy
ktoś drugi dociągałby mutrę. Zrazu nie przejąłem się tym szczególnie
i kilka godzin straciłem na usiłowaniach przychwycenia jednego
klucza stopami, podczas gdy ręką dokręcałbym śrubę z drugiej
strony. Ale minęła pora obiadu, a wysiłki moje nie dały rezultatu.
Kiedy raz już mi się prawie udało, klucz wyskoczył spod stopy
i pomknął w przestrzeń kosmiczną. Tak więc nie tylko niczego nie
naprawiłem, ale straciłem jeszcze cenne narzędzie i tylko patrzyłem
bezsilnie, jak oddala się, coraz mniejszy na tle gwiazd.

Po jakimś czasie klucz wrócił po wyciągniętej elipsie, ale choć stał się
sputnikiem rakiety, nie zbliżał się do niej na taką odległość, bym go
mógł odzyskać. Wróciłem więc do wnętrza rakiety i spożywając
skromny posiłek, rozważałem, w jaki sposób wydobyć się z głupiego
położenia. Statek leciał tymczasem prosto z coraz większą
szybkością, bo i regulator ciągu popsuł mi ów przeklęty meteor. Na
kursie nie miałem wprawdzie żadnych ciał niebieskich, ale ta ślepa
podróż nie mogła wszak trwać w nieskończoność. Jakiś czas
opanowywałem gniew, ale gdy biorąc się po obiedzie do mycia
talerzy, stwierdziłem, że rozgrzany od potężnej pracy stos atomowy
popsuł mi najlepszą porcję polędwicy wołowej, jaką zostawiłem
w lodówce na niedzielę, straciłem na chwilę równowagę ducha
i miotając najokropniejsze przekleństwa, rozbiłem część serwisu, co
przyniosło mi wprawdzie pewną ulgę, nie było jednak zbyt rozsądne.
W dodatku wyrzucona za burtę wołowina, zamiast ulecieć w dal, nie
chciała opuścić pobliża rakiety i krążyła wokół niej jako drugi
sztuczny satelita, powodując regularnie co jedenaście minut i cztery
sekundy krótkotrwałe zaćmienie słońca. Aby uspokoić nerwy,
obliczałem do wieczora elementy jej ruchu jak również perturbacje
orbity, wywołane krążeniem utraconego klucza. Wypadło mi, że
przez najbliższych sześć milionów lat wołowina będzie wyprzedzała
klucz, wirując wokół statku po torze kołowym, aby potem go
prześcignąć. Na koniec, zmęczony rachunkami, położyłem się spać.
W środku nocy wydało mi się, że ktoś potrząsa mnie za ramię.
Otworzyłem oczy i zobaczyłem pochylonego nad łóżkiem człowieka,
którego twarz była dziwnie znajoma, choć nie miałem pojęcia, kto to
może być.
– Wstawaj – powiedział – i bierz klucze, pójdziemy na górę
i przykręcimy śruby sterowe...
– Po pierwsze, nie znamy się tak dobrze, abyś mnie pan tykał –
odparłem – a po wtóre, wiem doskonale, że pana nie ma. Jestem

w rakiecie sam i to już drugi rok, bo lecę z Ziemi do gwiazdozbioru
Cielca. Tak zatem, jest pan tylko sennym przywidzeniem.
On jednak nadal potrząsał mną, powtarzając, abym zaraz szedł z nim
po narzędzia.
– Idiotyzm – odrzekłem, już trochę zły, bo obawiałem się, że kłótnia
we śnie mnie obudzi, a wiem z doświadczenia, jak ciężko zasypia mi
się po takim nagłym ocknięciu. – Nigdzie nie pójdę, bo to i tak byłoby
na nic. Śruba, przykręcona we śnie, nie zmieni sytuacji, jaka panuje na
jawie. Proszę nie molestować mnie i natychmiast rozpłynąć się lub
odejść w inny sposób, bo się mogę zbudzić.
– Ależ ty wcale nie śpisz, daję ci słowo honoru! – zawołał uparty zwid.
– Czy ty nie poznajesz mnie? Popatrz!
To mówiąc, dotknął palcami dwu brodawek, sporych jak poziomki,
które miał na lewym policzku. Odruchowo chwyciłem się za twarz,
bo właśnie ja mam w tym miejscu dwie kubek w kubek takie same
brodawki. W tym momencie pojąłem też, dlaczego śniony
przypominał mi kogoś znajomego: był podobny do mnie jak jedna
kropla wody do drugiej.
– Daj mi święty spokój! – zawołałem, zamykając oczy, w trosce
o nienaruszalność snu. – Jeżeli jesteś mną, to wprawdzie nie muszę
się do ciebie zwracać per „pan”, ale też to i dowód, że nie istniejesz!
Po czym odwróciłem się na drugi bok i przykryłem się kocem aż po
czubek głowy. Słyszałem jeszcze, jak mówił coś o idiotyzmie,
nareszcie, gdy nie reagowałem, krzyknął: – Pożałujesz tego, bałwanie!
I przekonasz się, poniewczasie, że to żaden sen!
Ja jednak ani drgnąłem. Kiedy otworzyłem rano oczy, od razu
przypomniała mi się ta osobliwa nocna historia. Usiadłem na pościeli
i rozmyślałem o tym, jakie też ciekawe ﬁgle płata człowiekowi jego
własny umysł: oto, nie mając żadnej bratniej duszy na pokładzie,

w obliczu naglącej konieczności, niejako rozdwoiłem się w marzeniu
sennym, aby uczynić zadość potrzebie.
Po śniadaniu stwierdziłem, że rakieta uzyskała przez noc dodatkową
porcję przyśpieszenia i wziąłem się do wertowania biblioteczki
pokładowej, szukając w podręcznikach rady na moje fatalne
położenie. Nie znalazłem jednak niczego. Rozłożyłem więc na stole
mapę gwiazdową i w blasku niedalekiej Betelgeuzy, przesłanianym co
jakiś czas krążącą wołowiną, szukałem w okolicy, w której się
znajdowałem, siedliska jakiejś cywilizacji kosmicznej, od której
mógłbym oczekiwać pomocy. Ale była to kompletna głusza
gwiazdowa, omijana przez wszystkie statki jako obszar wyjątkowo
niebezpieczny, ponieważ mieszczą się tam tyleż groźne, co
tajemnicze wiry grawitacyjne, w liczbie stu czterdziestu siedmiu,
których istnienie wyjaśnia sześć astroﬁzycznych teorii, a każda
inaczej.
Kalendarz kosmonautyczny przestrzegał przed nimi ze względu na
nieobliczalne skutki efektów relatywistycznych, jakie może
pociągnąć za sobą przejście przez wir – zwłaszcza przy wielkiej
szybkości własnej.
Ja jednak byłem bezradny. Obliczyłem tylko, że o skraj pierwszego
wiru zawadzę koło jedenastej, pośpieszyłem więc z przygotowaniami
do śniadania, aby nie stawiać czoła niebezpieczeństwu na czczo.
Ledwo wytarłem ostatni spodek, rakietą jęło ciskać na wszystkie
strony, aż nieprzymocowane dostatecznie przedmioty gradem latały
od ściany do ściany. Z biedą doczołgałem się do fotela, a gdy się doń
przywiązałem, podczas coraz gwałtowniejszych skoków statku
zauważyłem, że jakby bladoliliowa mgła zawlekała przednią część
kajuty i pojawiła się tam, między zlewem a kuchenką, mglista sylwetka
ludzka w fartuszku, lejąca ciasto omletowe na patelnię. Postać
spojrzała na mnie badawczo, lecz bez zdziwienia, po czym rozchwiała
się i znikła. Przetarłem oczy. Byłem najoczywiściej sam, przypisałem
więc ów obraz chwilowemu zamroczeniu.

Siedząc dalej w fotelu, a raczej skacząc wraz z nim, pojąłem nagle,
w błysku olśnienia, że nie była to wcale halucynacja. Kiedy gruby tom
Ogólnej Teorii Względności przelatywał koło mego fotela,
spróbowałem go pochwycić, co udało mi się już za czwartym razem.
Kiepsko szło wertowanie ciężkiej księgi w takich warunkach –
straszliwe siły miotały statkiem, że zataczał się jak pijany – ale
w końcu znalazłem właściwy ustęp. Była tam mowa o fenomenach tak
zwanej pętli czasowej, to jest zaginaniu się kierunku, w którym płynie
czas, w obrębie pól grawitacyjnych wielkiej mocy, które to zjawisko
może nawet niekiedy doprowadzić do zawrócenia biegu czasu i tak
zwanego podwojenia teraźniejszości. Wir, który przebyłem właśnie,
nie należał do najpotężniejszych. Wiedziałem, że gdyby mi się udało
choć odrobinę nakierować statek dziobem ku biegunowi Galaktyki,
przetnę tak zwany Vortex Gravitatiosus Pinckenbachii, w którym
wielokrotnie obserwowano fenomeny podwojenia, a nawet potrojenia
teraźniejszości.
Stery były wprawdzie unieruchomione, ale udałem się do komory
silnikowej i tak długo manipulowałem przy urządzeniach, aż istotnie
doprowadziłem do lekkiego odchylenia rakiety ku galaktycznemu
biegunowi. Operacja ta zajęła mi kilka godzin. Rezultat jej był
nadspodziewany. Statek wpadł w centrum wiru około północy,
dygocąc i jęcząc wszystkimi wiązaniami tak, że lękałem się o jego
całość, ale wyszedł z opresji nieuszkodzony i kiedy na powrót objęły
go martwe ramiona kosmicznej ciszy, opuściłem komorę silnikową,
aby ujrzeć samego siebie, śpiącego smacznie na łóżku. Pojąłem od
razu, że to jestem ja z poprzedniej doby, to jest z nocy
poniedziałkowej. Nie zastanawiając się nad ﬁlozoﬁczną stroną tego
raczej osobliwego zjawiska, natychmiast jąłem szarpać za ramię
śpiącego, wołając, aby szybko wstawał, nie wiedziałem bowiem, jak
długo jego poniedziałkowe istnienie będzie trwało w moim
wtorkowym, i dlatego należało jak najszybciej wyjść na zewnątrz, by
pospołu naprawić stery.

Ale śpiący otworzył tylko jedno oko i rzekł, iż nie życzy sobie, abym
go tykał, jak również, że jestem tylko jego sennym przywidzeniem.
Próżno, zniecierpliwiony, potrząsałem nim, próżno usiłowałem
wyciągnąć go przemocą z łóżka. Nie dawał się z niego wydobyć,
powtarzając uparcie, że mu się śnię; jąłem kląć, a on tłumaczył mi
logicznie, że nigdzie nie pójdzie, bo we śnie przykręcone śruby nie
będą trzymały steru na jawie. Daremnie dawałem mu słowo honoru,
że się myli, zaklinałem i przeklinałem na zmianę – nawet
zademonstrowane brodawki nie przekonały go o prawdzie mych
słów. Odwrócił się do mnie tyłem i zachrapał.
Usiadłem w fotelu, by na chłodno rozważyć powstałą sytuację.
Przeżyłem ją już dwa razy, raz jako ów śpiący, w poniedziałek, a teraz
jako budzący go bezskutecznie, we wtorek. Ja z poniedziałku nie
wierzyłem w realność zjawiska duplikacji, ale ja wtorkowy już o nim
wiedziałem. Była to najzwyklejsza w świecie pętla czasu. Co należało
zatem robić, aby udało się naprawić stery? Ponieważ poniedziałkowy
spał dalej, a także ponieważ pamiętałem, że ową noc wybornie
przespałem do samego rana, pojąłem daremność wszelkich dalszych
prób przebudzenia go. Mapa zwiastowała jeszcze mnóstwo wielkich
wirów grawitacyjnych, tak więc mogłem liczyć na podwojenie czasu
teraźniejszego w ciągu nadchodzących dni. Chciałem napisać do
siebie list i przypiąć go szpilką do poduszki, abym ja poniedziałkowy,
obudziwszy się, mógł naocznie przekonać się o tym, iż rzekomy sen
był realnością.
Ledwo jednak siadłem z piórem do stołu, zachrobotało w silnikach,
pośpieszyłem więc tam i polewałem wodą przegrzany stos atomowy
do świtu, podczas gdy ja poniedziałkowy spał smacznie, oblizując się
od czasu do czasu, co porządnie mnie gniewało. Zgłodniały
i wymęczony, nie zmrużywszy oka, wziąłem się do śniadania
i wycierałem właśnie talerze, kiedy rakieta wpadła w następny wir
grawitacyjny. Widziałem poniedziałkowego siebie, jak patrzy na mnie
osłupiały, przywiązany do fotela, podczas kiedy ja wtorkowy

smażyłem omlety. Potem od wstrząsu straciłem równowagę,
pociemniało mi w oczach i upadłem. Gdy ocknąłem się na podłodze
w otoczeniu porcelanowych skorup, przy samej twarzy dostrzegłem
nogi stojącego nade mną człowieka.
– Wstawaj – rzekł, podnosząc mnie – czy nic sobie nie zrobiłeś?
– Nie – odparłem, opierając się rękami o podłogę, bo kręciło mi się
w głowie – z którego jesteś dnia tygodnia?
– Ze środy – odparł. – Idziemy szybko naprawić ster, bo szkoda
czasu!
– A gdzie ten poniedziałkowy? – spytałem.
– Już go nie ma, to znaczy, widocznie ty nim jesteś.
– Jak to ja?
– No tak, bo poniedziałkowy stał się w nocy z poniedziałku na wtorek
wtorkowym, i tak dalej.
– Nie rozumiem!
– Nie szkodzi – to z nieprzyzwyczajenia. Ale chodź, szkoda czasu!
– Zaraz – odpowiedziałem, nie ruszając się z podłogi. – Dzisiaj jest
wtorek. Jeżeli ty jesteś środowy i do tej chwili we środę jeszcze nie są
naprawione stery, to z tego wynika, że coś przeszkodzi nam w ich
naprawieniu, ponieważ w przeciwnym razie ty, we środę, nie
nakłaniałbyś już mnie do tego, abym ja, we wtorek, je z tobą wspólnie
naprawiał. Więc może lepiej nie ryzykować wyjścia na zewnątrz?
– Bredzisz! – zawołał – człowieku, ja jestem środowy, a ty jesteś
wtorkowy, co się natomiast tyczy rakiety, to przypuszczam, że ona
jest, by tak rzec, łaciata, to znaczy miejscami jest w niej wtorek,
miejscami środa, gdzieniegdzie może nawet jest trochę czwartku.
Czas przetasował się po prostu podczas przechodzenia przez te wiry,

ale cóż to nas obchodzi, jeśli jesteśmy we dwóch i przez to mamy
szansę naprawienia steru?!
– Nie, nie masz racji! – odparłem – jeżeli we środę, gdzie już jesteś,
przeżywszy cały wtorek i mając go poza sobą, jeśli we środę,
powtarzam, stery nie są naprawione, to z tego wynika, że nie zostały
naprawione we wtorek, bo teraz jest wtorek i gdybyśmy je mieli za
chwilę naprawić, to dla ciebie byłaby ta chwila przeszłością i nie
byłoby co naprawiać. A zatem...
– A zatem jesteś uparty jak osioł! – warknął. – Pożałujesz swojej
głupoty! I jedyną moją satysfakcją jest to, że będziesz się tak samo
wściekał na swój tępy upór, jak ja teraz – kiedy sam doczekasz środy!!!
– Ach, pozwól – zawołałem – czy to ma znaczyć, że ja we środę, będąc
tobą, będę usiłował przekonać mnie wtorkowego, tak jak ty to robisz
w tej chwili, tylko wszystko będzie na odwrót, to znaczy, ty będziesz
mną, a ja tobą? Rozumiem! Na tym polega pętla czasu! Czekaj, idę, idę
zaraz, pojąłem już....
Nim jednak wstałem z podłogi, wpadliśmy w nowy wir i straszliwe
ciążenie rozpłaszczyło nas na suﬁcie.
Przeraźliwe skoki i wstrząsy nie ustawały przez całą noc z wtorku na
środę. Kiedy się już nieco uspokoiło, latający po kajucie tom Ogólnej
Teorii Względności tak uderzył mnie w czoło, że straciłem
przytomność.
Stanisław Lem, Podróż siódma, [w:] tegoż, Dzienniki gwiazdowe, Kraków 1982, s. 13–20.

Zadania
Po uważnym przeczytaniu fragmentu opowiadania Stanisława Lema odpowiedz na pytania
i wykonaj polecenia:

Ćwiczenie 3.1
Kto opowiada o wydarzeniach?
Ćwiczenie 3.2
Rozpoznaj i wskaż w przywołanym tekście te elementy świata przedstawionego, które
decydują o jego fantastycznym charakterze. Postaraj się nie ograniczać przykładów tylko do
rekwizytów.
Ćwiczenie 3.3
Uporządkuj rozrzucone losowo etykiety w taki sposób, by odpowiadały kolejności
poszczególnych zdarzeń w czasie: od zdarzenia najwcześniejszego do najpóźniejszego.
Zderzenie z Ogólną Teorią Względności



Spotkanie ze środowym



Omlety wtorkowego Tichy’ego



Uszkodzenie sterów



Krótka dysputa o paradoksach skoków w czasie



Sobowtór wyśniony?



Wołowinowy satelita
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Ćwiczenie 3.4
Czy dostrzegasz w cytowanym tekście jakieś elementy humorystyczne? Jeśli tak, wskaż je
i wyjaśnij, w jaki sposób osiągnięty został efekt humorystyczny. Jaki rodzaj komizmu one
reprezentują (słowny, sytuacyjny, postaci)?

Ćwiczenie 4
Czy znany jest ci tzw. paradoks dziadka, związany z teorią podróży w czasie? Jeśli nie, poszukaj
informacji na jego temat.
Ćwiczenie 5
Czy potraﬁsz wyjaśnić, czym jest i na czym polega taka konstrukcja myślowa jak paradoks?
Jeśli nie, skorzystaj ze słownika języka polskiego lub słownika terminów literackich i zapoznaj
się z deﬁnicją paradoksu. Zapisz ją w zeszycie.

Stanisław Lem w ﬁlmie Tomasza Kamińskiego
Obejrzyj ﬁlm dokumentalny Stanisław Lem (1996) w reżyserii Tomasza Kamińskiego.

Ćwiczenie 6
Na podstawie informacji zawartych w przedstawionym materiale ﬁlmowym wykonaj
ćwiczenie, określając, które ze stwierdzeń są prawdziwe, a które – fałszywe.
Stwierdzenie
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Stanisław Lem rozpoczął
karierę pisarza literatury
fantastycznonaukowej
częściowo za sprawą
przypadku.





Wymyślając tytuł
Astronauci, Lem miał już
kompletną koncepcję tej
powieści.





Pierwszą powieścią science
ﬁc on Stanisława Lema byli
Astronauci.





Z prozą
fantastycznonaukową Lem
zetknął się dopiero wtedy,
gdy sam zaczął pisać tego
typu utwory.





Stanisław Lem i profesor Jan
Błoński byli przyjaciółmi.





Struktura prezentowanego
dokumentu jest jednolita,
oparta wyłącznie na
wypowiedziach Stanisława
Lema.





Mówiąc o karierze pisarskiej,
Lem porównuje ją do biegu
długodystansowego.





Z przedstawionego
w dokumencie materiału
wynika, że teksty swoich
utworów Lem tworzył
w formie rękopisu.





Struktura prezentowanego
dokumentu obejmuje, oprócz
wypowiedzi pisarza, także
archiwalny materiał ﬁlmowy.





Stwierdzenie

P

F

Lem związany był
z Krakowem.





Lem otrzymywał listy od
swoich czytelników.





Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Opisywanie i określanie rzeczy i czynności

ILUSTRACJA: Pisanie_intro
www.pixabay.com, fotograﬁa barwna, domena publiczna

Aby przekazać jakąś informację o kimś, mówimy, że „ktoś robi coś”, np. „Uczeń przegląda
wiadomości”. W wypowiedzi tej wskazujemy osobę („uczeń”), opisujemy jej czynność
(„przegląda”), a nawet wymieniamy przedmiot („wiadomości”). Zdanie można wzbogacić
informacjami o właściwościach (cechach, przymiotach) osób i rzeczy (np. zdolny uczeń,
krótkie wiadomości), a także czynności (długo przegląda, zawsze przegląda, stale
przegląda). Jakie są zjawiska i osoby – nazwane przez rzeczownik – określamy zwykle za
pomocą przymiotnika. Natomiast aby opisać jak, kiedy i gdzie nastąpiły jakieś zdarzenia,
czynności i stany, które wyrażają się za pomocą czasowników, korzystamy z przysłówka.
Ćwiczenie 1.1

Ćwiczenie 1.2
Uzupełnij powiedzenia, związki frazeologiczne odpowiednimi wyrazami. Możesz skorzystać
z dowolnego słownika frazeologicznego.
Kto pierwszy, ten

.
głowie dość dwie słowie.

Przyczepić się do kogoś jak rzep do
Ktoś
Być

ogona.

duchem.
młodym.
wyjść na czymś.

Ktoś jest

jak skała.
jest zawsze pod latarnią.

Myśleć o
Robić
Szukać

migdałach.
minę do

gry.

dnia.
otworzyć oczy.

Tłumaczyć coś z

na nasze.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.3
Zastanów się, jakie cechy i właściwości wyrażają przymiotniki i przysłówki, których użyto
w zadaniach. Zastanów się, co i jak opisują słowa, które uzupełniłeś w podanych związkach
frazeologicznych.

Właściwości rzeczy i czynności
Zastanów się, w jaki sposób opisujemy ludzi i rzeczy znane nam z otoczenia. Pomyśl też, jak
mówimy o okolicznościach czynności czy zdarzeń. W gramatyce mamy specjalne
konstrukcje, za pomocą których opisujemy cechy, wygląd, wady i zalety osób i przedmiotów,
a także rzeczy abstrakcyjnych. Głównie korzystamy z przymiotnika, który się stopniuje, na
przykład: dobra – lepsza – najlepsza książka. Podobnie możemy opisać cechy czynności:
dobrze / źle to zrobiłeś. Posługujemy się wówczas przysłówkami. Co więcej, za pomocą

przysłówków również możemy te czynności lub stany oceniać albo mówić o ich
intensywności: dobrze – lepiej – najlepiej to wygląda.
Ważne!
Przymiotniki głównie opisują, jakie są rzeczy, ludzie, zjawiska. Zwykle są określeniami
rzeczowników.
Przysłówki głównie opisują jak, gdzie i kiedy nastąpiły zdarzenia, czynności i stany.
Zwykle są określeniami czasowników.
Przymiotniki i przysłówki możemy stopniować, czyli pokazywać intensywność lub
wzmocnienie jakiejś cechy. Dodajemy wówczas cząstki:
„(ej)szy”, „naj-” → do wyrazu przymiotnikowego,
„-ej”, „naj-” → do wyrazu przysłówkowego.

Możemy również to samo znaczenie oddać za pomocą wyrazów „bardziej”
i „najbardziej”.
Stopień równy

Stopień wyższy

Stopień najwyższy

weselszy

najweselszy

bardziej wesoły

najbardziej wesoły

Stopień równy

Stopień wyższy

Stopień najwyższy

wesoło

weselej
bardziej wesoło

najweselej
najbardziej wesoło

wesoły

Ważne!
Jeżeli możliwe jest stopniowanie proste, daje się mu pierwszeństwo przed
stopniowaniem opisowym.

Ćwiczenie 2
Uzupełnij tabelę, wstawiając w różne rubryki przymiotniki w różnych stopniach.
Stopień równy

Stopień wyższy

Stopień najwyższy
najcieplejszy
najwłaściwszy

piękniejszy
chłodny
bogatszy
najserdeczniejszy
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Zastąp jednowyrazowe formy przymiotnika wyrażeniami ze słowem „bardziej” lub
„najbardziej” według wzoru:najładniejszy – najbardziej ładny.
czytelniejszy najsprawniejszy miłościwszy jaśniejszy najsympatyczniejszy głodniejszy Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Przymiotnik
Przymiotnik – to część mowy, która określa przede wszystkim rzeczownik. Odpowiada
głównie na pytania: jaki?, jaka?, jakie?; czyj?, czyja?, czyje?; który?, która?, które? Bardzo
często przymiotnik stoi w otoczeniu rzeczownika – nic dziwnego, używamy go przecież,
aby opisać świat nazwany przez rzeczownik.
To sąsiedztwo przymiotnika i rzeczownika odbija się w gramatyce, ponieważ przymiotnik
odmienia się przez 7 przypadków, 2 liczby i przez rodzaje (rodzaj męski, żeński i nijaki

w liczbie pojedynczej oraz męskoosobowy i niemęskoosobowy w liczbie mnogiej).
Przymiotnik zawsze ma taką samą formę gramatyczną jak rzeczownik, dla którego jest
określeniem. Najbardziej ten związek dwóch wyrazów widać w formie rodzaju, np.:
pies – rzeczownik rodzaju męskiego

ILUSTRACJA: Pies1
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-NC-SA 4.0

papuga – rzeczownik rodzaju żeńskiego

ILUSTRACJA: Papuga1

Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

kurczę – rzeczownik rodzaju nijakiego

ILUSTRACJA: Kurczak1
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

wesoły (pies) – przymiotnik rodzaju męskiego

ILUSTRACJA: Pies2
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

wesoła (papuga) – przymiotnik rodzaju żeńskiego

ILUSTRACJA: Papuga2
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

wesołe (kurczę) – przymiotnik rodzaju nijakiego

ILUSTRACJA: Kurczak2
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

wesoły kolega – przymiotnik rodzaju

weseli koledzy – przymiotnik rodzaju

męskiego

męskoosobowego

wesoła koleżanka – przymiotnik
rodzaju żeńskiego

wesołe koleżanki – przymiotnik rodzaju
żeńskiego

wesołe psisko – przymiotnik rodzaju

wesołe psiska – przymiotnik rodzaju

nijakiego

niemęskoosobowego

Ćwiczenie 4
Określ przypadek i liczbę oraz rodzaj przymiotnika. Wstaw dane według wzoru:Już wczoraj
w sklepie zabrakło wody gazowanej (dopełniacz, liczba pojedyncza, rodzaj żeński).
Lubię latem obserwować przepiękny zachód słońca.
Nasz dyrektor kierował w ostatnim czasie nowoczesnymi fabrykami.
Najlepsi zawodnicy z naszej drużyny szybko dotarli na metę.
Dociekliwym czytelnikom nie spodobały się te krótkie wiadomości.
Bardzo lubię zapach kolorowych jabłoni.
celownik, liczba mnoga, rodzaj męskoosobowy
mianownik, liczba mnoga, rodzaj męskoosobowy

biernik, liczba pojedyncza, rodzaj męski

dopełniacz, liczba mnoga, rodzaj niemęskoosobowy
narzędnik, liczba mnoga, rodzaj niemęskoosobowy
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Niektóre przymiotniki można zastępować krótszymi formami, np.:pewny – pewien,rady –
rad.Podaj krótsze formy wybranych przymiotników.
zdrowy –
godny –
rady –
warty –
świadomy –
pełny –
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Przysłówek
Przysłówek – opisuje najczęściej czas, miejsce, intensywność jakichś czynności, zdarzeń,
stanów. Określa zatem czasownik, może też być określeniem przymiotnika. To nieodmienna
część mowy, którą wskazujemy, posługując się pytaniami: jak?, kiedy?, gdzie?, np.:
Wczoraj wieczorem (kiedy?) Jan pisał e‐mail.
Jan wesoło i głośno (jak?) podśpiewuje.
Jan kręci się blisko (gdzie?).
Bardzo często przysłówki można utworzyć od przymiotników, np.:
duży → dużo,
względny → względnie.
Ćwiczenie 6
Do przymiotników dopisz ich przysłówkowe odpowiedniki.
wąski –
ładny –
chłodny –
ciekawszy –
bogaty –
milszy –
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Wiemy już, że przymiotniki i przysłówki służą do tego, aby określać właściwości. W tabeli
pojawiają się wyrazy i nazwy cech. Spróbuj połączyć je ze sobą.
INTENSYWNOŚĆ
miesięcznie
wczoraj
CZAS

duszno

wielce
stale

szeroki

mały
daleko

ogromny

przestrzennie
lisi

DŁUGOŚĆ

PRZESTRZEŃ

PRZYNALEŻNOŚĆ DO CZEGOŚ

JAKOŚĆ

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

rudy

krótko
niebieski

białawy

powtórnie
POWTARZALNOŚĆ

pasażerski

gorący
krótki

długi

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Potraﬁmy opisać Europę
Poruszamy się po Europie bez granic. Odwiedzamy różne miejsca, wysyłamy pozdrowienia,
poznajemy przyjaciół z rozmaitych krajów. Warto więc nasze wspomnienia dobrze
udokumentować również na piśmie. Przypomnijmy sobie, zanim wyruszymy w kolejną
podróż, kilka ważnych uwag dotyczących trudniejszych form ortograﬁcznych
i gramatycznych, które odnoszą się do nazw własnych.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się
w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat.
Contentplus.pl sp. z o.o., Między Wschodem a Zachodem. Miejsce Polski w Europie (dr Jolanta Kędzior), licencja: CC BY-NC-SA
4.0

Między Wschodem a Zachodem. Miejsce Polski w Europie (dr Jolanta Kędzior) Obejrzyj
nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się
w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat. Źródło: Między Wschodem
a Zachodem. Miejsce Polski w Europie (dr Jolanta Kędzior), Contentplus.pl sp. z o.o..

Już wiesz
Wykonaj poniższe ćwiczenia:

Ćwiczenie 1.1
W poniższej tabeli wpisz właściwy dopełniacz lub miejscownik nazw krajów lub regionów
europejskich. Możesz wzorować się na zdaniu: „Nigdy nie byłem w (we)…”. Jeśli masz
wątpliwości, skorzystaj z dowolnego słownika ortograﬁcznego.
Mianownik

Dopełniacz / Miejscownik

Dania, Hiszpania
Holandia, Irlandia
Bretania, Nadrenia
Anglia, Italia, Walia
Bośnia
Rosja
Niemcy, Włochy
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.2
Wyszukaj w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny pod redakcją Andrzeja Markowskiego
nazwiska postaci ważnych dla kultury europejskiej. Zapoznaj się z dwoma wersjami ich
nazwisk: rodzimą i spolszczoną. Uzupełnij luki w tabeli.
Wersja rodzima

Wersja spolszczona

Shakespeare
Russo
Balzac
Szopen
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Przedrostek -euro, pisownia przymiotników i nazw
własnych

Mapa polityczna Europy
Aotearoa, mapa, licencja: CC BY-SA 3.0

Coraz częściej pojawiają się w polszczyźnie nazwy własne i wyrazy pospolite, w których
zapisane są odniesienia do Europy. Widać je przede wszystkim w słowach
odzwierciedlających wejście Polski do Unii Europejskiej. Zapożyczane są nazwy instytucji,
urzędów, dokumentów i traktatów Parlamentu Europejskiego. Wymownym znakiem są
słowa z cząstką „euro-”, np.: „eurofundusze”, „europarlament”, które w prosty sposób
komunikują to, co wyrażał przymiotnik „europejski” 'dotyczący Europy, taki jak w Europie’.
Pierwsza uwaga dotyczy ortograﬁi – cząstkę „euro-” zawsze piszemy łącznie z wyrazami,
których „europejskość” ma ona podkreślać, np.: „eurobarometr”, „europarlament”.
Dlaczego? Podobnie przecież używamy wyrazów z innymi zapożyczonymi przedrostkami –
np.: „wideokonferencja”, „telekonferencja”.
Choć cząstka „euro-” dodawana jest do wielu wyrazów, nie zawsze swobodnie ją stosujemy.
Decyduje o tym norma stylistyczna. Językoznawcy na ogół zalecają, aby nie łączyć jej
z wyrazami rodzimymi.
Europejskie nazwy własne mają tradycyjny zapis – wielką literą wyróżniamy miasta, stolice,
pasma górskie, krainy, regiony. Wielką literą wskazujemy również obywateli państw,
regionów, ale już małą – jak w wypadku wszystkich nazw polskich – mieszkańców miast
(„wrocławianin”, „berlińczyk”, „paryżanin”). Zwykle formy męskie nazw mieszkańców
i obywateli mają swoje żeńskie odpowiedniki: „Polak – Polka”, „Niemiec – Niemka”, „Norweg
– Norweżka”, „Fin – Finka”, „Szwed – Szwedka”. Ortograﬁa i gramatyka w tym wypadku nie
sprawiają problemów.

Na co należy uważać?

1) Kłopoty mogą się pojawiać przy zapisie przymiotników utworzonych od nazw własnych.
Warto zapamiętać następujące przykłady:
cząstkę „-ski” mają m.in. takie przymiotniki, jak: „włoski”, „hiszpański”, „francuski”,
„norweski”;
cząstkę „-cki”: „szkocki” (jak „płocki”);
cząstkę „-dzki”: „szwedzki”, „oksfordzki” (jak „grudziądzki”, czyli tak kończą się wyrazy
utworzone od rzeczowników zakończonych na głoski [d, dz] – „Szwed”, „Oksford”).
2) W nazwach typu „Hiszpania”, „Katalonia”, „Rumunia”, „Holandia”, czyli z ostatnimi
głoskami [n’ja, d’ja], w dopełniaczu pojawia się forma -nii, -dii, bo wymawiamy je
i zapisujemy jak wyrazy „mania – manii”, „melodia – melodii”. Ale już wyraz „Bośnia”
wymawiamy jak „wiśnia” – stąd w dopełniaczu piszemy „Bośni” (jak „wiśni”).
3) Nie nadużywamy wielkich liter w słownictwie dotyczącym polityki, administracji, prawa
Unii Europejskiej. Stosujemy podobne zasady jak w nazwach instytucji, dokumentów
polskich. Zwyczajowo można używać formy „Wspólnota” jako synonimu „Unii Europejskiej”,
nazwę waluty unijnej trzeba zapisać małą literą – jak inne: „złoty”, „dolar” itp.
Na koniec rzecz najtrudniejsza. Odmieniamy nazwiska obce, jeśli się przyjęły w polskim
zwyczaju językowym. Szczególnie dotyczy to nazwisk znanych osób ze świata kultury
europejskiej.
O szczegółowych zasadach odmiany i pisowni warto zawsze przeczytać w słowniku
poprawnej polszczyzny lub w słowniku ortograﬁcznym.

Zadaniowo
Ćwiczenie 2
W poniższych zdaniach wybierz poprawne formy gramatyczne.
Byliśmy na wakacjach (na Słowacji / w Słowacji)
Węgrzech / na Węgrzech)

, a majówkę spędziliśmy (w

. Nasi przyjaciele wybrali się (na Łotwę / do Łotwy)

, a potem jeszcze na dzień (na Estonię / do Estonii)
na Węgrzech
na Estonię

w Węgrzech

na Słowacji

na Łotwę

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

do Łotwy

.
do Estonii

w Słowacji

Ćwiczenie 3
Utwórz przymiotniki od podanych nazw geograﬁcznych lub nazw własnych według
wskazanego wzoru.
Haga – haski
Norweg –
Praga –
Francuz –
Oxford –
Irlandia –
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Wskaż, które z podanych niżej nazw geograﬁcznych się odmieniają.


Oslo



Bonn



Helsinki



Bazylea

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Uzupełnij luki w następujących zdaniach.
Mieszkaniec Wrocławia to

/

, a mieszkanka Wrocławia to

.
W Wiedniu mieszka mój kolega

, a w Dreźnie jego brat –

Nasz przyjaciel Grek ma siostrę

.

Mieszkaniec stolicy Anglii to
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

, a w stolicy Niemiec mieszka

.

.

Ćwiczenie 6
Zastanów się nad poprawnością wyróżnionych nazw i wyrazów utworzonych od nazw
w poniższych zdaniach. Pojawiają się tam formy poprawne oraz błędne. Opatrz znakiem plus
te zdania, w których wszystkie formy są poprawne, znakiem minus zaś te, w których
przynajmniej jedna forma jest błędna.
Stwierdzenie

+

-

Spędzamy zwykle wakacje
nad Morzem Bałtyckim, ale
na narty wyjeżdżamy w Alpy
lub w Dolomity.





Do Brukseli łatwo się dostać
pociągami z Nadreni, Badeni
lub Wes alji.





Lubię klimat Katalonii, ale
w przyszłym roku udam się
do Rumunii lub Bośni.





Pewna Norweżka sprzeczała
się z berlińczykiem o liczbę
mieszkańców Helsinek.





Trudno jednym słowem
nazwać mieszkańca Oslo –
słowa oślanin nie znajdziesz
w słowniku.





Lubię haski poranek, praskie
popołudnie, a najbardziej –
paryski wieczór.





Choć pochodzę z Hiszpani,
znam świetnie szwecki,
norwezki, irlandzki, a nawet
kilka słów w polszczyźnie.





Wiem przecież, że kobieta,
która ma narodowość
duńską, to Dunka,
z Norwegii pochodzi
Norweżka, a w Finlandii
mieszka Finka.





Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
W poniższych zdaniach uzupełnij luki właściwymi nazwami lub określeniami. Wybierz
poprawną formę z podanych w nawiasie.
Całe to zamieszanie było przez (norweskich / norwezkich)

znajomych,

których poznaliśmy w słonecznej (Italii / Italji)

! Wybraliśmy się

w towarzystwie kilku osób na tradycyjną (francuską / francuzką)
(szweckiego / szwedzkiego)

kolację do

dyplomaty, który zaślubił niedawno

miłośniczkę dramatów (Shakespeare’a / Shakespeara)

.

Gospodarzy chwilowo nie było w domu. Niezwykle uprzejmy (Szwajcar / szwajcar)
– jak się przedstawił, (Ateńczyk / ateńczyk)
z pochodzenia – zaprosił nas do salonu.

Spodziewaliśmy się wystroju północnego, prawie jak znad (Kanału La Manche / kanału La
Manche)

. Czekało nas zdziwienie – na komodach starożytne wazy z (Krety /

Wyspy Krety)

, wielkie muszle znad (Morza Adriatyckiego / morza

Adriatyckiego)

, a na ścianach klasycystyczne malowidła. Na jednym z nich

wzgórza (Sorrento / Sorrenta)
Cassina)

, pejzaże spod (Monte Cassino / Monte

i fale w pobliżu (Rodosu / wyspy Rodosu)

.

Co ładniejsze? – trudno odpowiedzieć. Sprzeczał się o to (Szwajcar / szwajcar)
– rodowity mieszkaniec Zurychu – z (rzymianinem / Rzymianinem)
, który ma willę na Piazza Venezia.

Na to wszystko wtrącił się ktoś trzeci – (ateńczyk / Ateńczyk)
naprawdę woli klimat (Saloników / Salonik)

, który tak

. Jego zdaniem „sztuka klasyczna

– sztuką klasyczną”, ale on woli litograﬁe greckiej agory, no, może jeszcze kilka rysunków
rzymskich (for / forum / forów)

.

Spokój chciał zaprowadzić pewien (Walijczyk / walijczyk)
profesor (oksforcki / oxforcki / oksfordzki)

, dość rezolutny
i znawca (Greki / greki)

, (Łaciny / łaciny)

, autor książek po (szwecku / szwedzku)

o historii (Dani / Danii / Danji)
Bretanii / Bretanji)

, o dziejach (Bretani /

. Nic z tego – trochę łamaną (czesczyzną / czeszczyzną)

, jakby w dziwnej (polszczyznie / polszczyźnie)
trzy grosze wtrącił (norweski / norwezki)

– swoje

a aché w (Bośni / Bośnii)

. W salonie zagotowało się od sporów, a o przyjęciu wszyscy zapomnieli.
Spierano się o politykę (Hiszpani / Hiszpanii)

, o zabytki (Katalonii / Kataloni)

, architekturę (Rumuni / Rumunii)
(ﬂamandzkie / ﬂamanckie)

i malarstwo

w muzeach (Nadreni / Nadrenii)

. Ze spotkania nic nie wyszło, bo gospodarz zadzwonił, że nie zdąży wrócić
z (Pirenei / Pireneji / Pirenejów)
do swojego apartamentu w (Brukseli / Bruxeli)

, i zaprasza wszystkich w przyszłym roku
.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Zastanów się i sformułuj deﬁnicje następujących słów z cząstką „euro-”. Zapisz je w zeszycie.
europarlamentarzysta
eurodeputowany
eurosejm
Wskaż, która z tych nazw nie pasuje do pozostałych. Czy potraﬁsz to uzasadnić?

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Zastąp poniższe neologizmy z cząstką euro- dłuższym wyrażeniem według podanego wzoru.
Zapisz je w zeszycie.
eurozwolennik – ‘zwolennik Unii Europejskiej’
euroklub – ...
euromiasto – ...
eurodowcip – ...
euroobywatel – ...
europrojekt – ...
eurodyplomacja – ...
eurobiurokracja – ...

Uzupełnij

Ćwiczenie 10
Określ prawdziwość poniższych stwierdzeń, dotyczących zasad pisowni ważnych nazw
i terminów związanych z Unią Europejską.
Stwierdzenie

Prawda

Fałsz

Jeśli piszemy o oﬁcjalnych
instytucjach Unii
Europejskiej, powinniśmy
stosować wielkie litery – np.
„Komisja Europejska”,
„Przewodniczący Unii
Europejskiej”, „Rada Unii
Europejskiej”.





W znaczeniu potocznym
(obiegowym) możemy
używać wyrażeń typu
„strategia lizbońska”,
„konferencja europejska”,
„traktat nicejski”,
„prezydencja europejska” –
podobnie przecież piszemy
np.: „traktat wersalski”,
„kongres wiedeński”.





Wszystkie nazwy dotyczące
Unii Europejskiej
i Parlamentu Europejskiego
trzeba pisać zawsze wielkimi
literami. Nawet w obiegu
potocznym nie powinny się
znaleźć formy typu
„parlament europejski”.





W zdaniu – „W maju
w Brukseli zbiorą się
wszystkie państwa
członkowskie Unii
Europejskiej.” – zostały
poprawnie użyte małe
i wielkie litery.





Cząstkę „euro-” piszemy
zawsze z łącznikiem (np.
euro-parlament).
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Ziemia – planeta ludzi?

Ziemia
domena publiczna

Wielokrotnie na przestrzeni wieków przedmiotem zainteresowania naukowców, ﬁlozofów,
artystów, zwykłych ludzi był człowiek w relacji do Ziemi – Błękitnej Planety, zarówno tej
utożsamianej z najbliższym otoczeniem, jak i tej będącej synonimem Kosmosu.
A czy tobie zdarzyło się/zdarza się zastanawiać nad tym, jaki jest twój stosunek do
przestrzeni, w której mieszkasz, a także do tej przestrzeni położonej dalej, odległej,
nieznanej.
Jaki jest sens, że urodziłaś/urodziłeś się i żyjesz na tej Ziemi? Jak się czujesz w swoim
świecie? Jak często wydaje ci się, że jesteś panią/panem tego miejsca? A może czujesz się
zagubioną jednostką poszukującą swojej wymarzonej planety, na której wreszcie będzie
mogła być sobą?
Już wiesz
1) Przeczytaj powieść Mały Ksiażę Antoine’a de Saint‐Exupéry’ego.
2) Zbierz informacje – w odniesieniu do różnych źródeł (np. albumu, gazety, internetu) –
na temat róży i rozmaitych odmian tego kwiatu. Następnie wypisz nazwy
najpiękniejszych – twoim zdaniem – gatunków róż.

3) Stwórz krótki poradnik hodowcy róż. W swojej wypowiedzi zwróć uwagę na
niezbędne informacje dotyczące właściwej uprawy tych kwiatów: miejsce nasadzeń,
obﬁtość nawilżania, nawożenia, odpowiednie sąsiedztwo.

Antoine de Saint-Exupéry
Antoine de Saint-Exupéry
1900–1944
francuski pisarz i dziennikarz, humanista.
Urodził się w Lyonie [czyt.: ljonie], w rodzinie
hrabiowskiej. Pisywał wiersze, tworzył
oryginalne projekty, m.in. rowerolotu.
Exupéry studiował na Wydziale Architektury
paryskiej Akademii Sztuk Pięknych. W czasie
studiów opatentował wiele rozwiązań
Antoine de Saint-Exupéry w Kanadzie
1942, fotograﬁa barwna, domena publiczna

w zakresie budowy silników samolotowych
i pilotażu. Od dzieciństwa pasjonował się
lotnictwem. W wieku 12 lat po raz pierwszy

leciał samolotem, a już po 9 latach zdobył uprawnienia pilota cywilnego i rok później –
wojskowego. Pracował jako pilot‐oblatywacz, odbywał regularne loty pocztowe
i długodystansowe, próbował pobić rekord lotu bez międzylądowań na trasie Paryż‐Sajgon.
Uległ jednak wypadkowi na Pustyni Libijskiej – części Sahary w Afryce Północnej. Exupéry
zyskał uznanie jako korespondent podczas wojny domowej w Hiszpanii (1936–1937),
zachwycił czytelników drobiazgowością opisów i głębią ﬁlozoﬁcznych komentarzy.
Wszystkie te doświadczenia wyraźnie wpłynęły na jego twórczość. Sam podkreślał, że
literatura musi z życia wypływać i życie determinować. Podczas II wojny światowej latał
w dywizjonie rozpoznawczym pod dowództwem amerykańskim. Został zestrzelony w czasie
misji fotografowania niemieckich wojsk stacjonujących w pobliżu Lyonu we Francji.
Exupéry jest autorem następujących tekstów: Poczta na Południe (1928), Nocny lot (1931),

Ziemia, planeta ludzi (1939), Pilot wojenny (1942), List do zakładnika (1943), Mały Książę
(1943), Twierdza (1944).

Astreoida Małego Księcia, fontanna w Muzeum Małego Księcia, Hakone (Japonia)
Arnaud Malon, fotograﬁa barwna, Hakone, licencja: CC BY-SA 2.0

Antoine de Saint‐Exupéry, kiedy pisał Małego Księcia, nie przypuszczał, że ta nieobszerna
książka zdobędzie światową popularność. Warto pamiętać, że Antoine de Saint‐Exupéry
jest także autorem ilustracji do tego dzieła. Powieść doczekała się bardzo licznych
tłumaczeń. O niewątpliwej wyjątkowości utworu Exupéry’ego świadczy także fakt, że –
mimo upływu lat – pozostaje on wciąż aktualny dla czytelników w różnym wieku Stanley
Donen w 1974 roku zekranizował powieść.
Co ciekawe, historia Małego Księcia doczekała się licznych literackich kontynuacji, które
także są dowodem wielkiej sławy tekstu Antoine’a de Saint‐Exupéry’ego. Wystarczy tutaj
wskazać tylko kilka przykładów: Mały Książę i Róża (1991) Krzysztofa Wiczkowskiego, Mały

Książę Odnaleziony (1997) Jeana‐Pierre’a Dawidtsa czy Powrót Młodego Księcia (2000)
Alejandra Guillerma Roemmersa.

Mały Książę

Pomnik Małego Księcia w Muzeum Małego Księcia (Hakone, Japonia)
Nicholas Wang, Hakone, domena publiczna

“

Antoine de Saint-Exupéry

Mały Książę
XVI
Siódmą planetą była Ziemia. […] Liczy sobie stu jedenastu królów (nie
pomijając oczywiście królów murzyńskich), siedem tysięcy
geografów, dziewięćset tysięcy bankierów, siedem i pół miliona
pijaków, trzysta jedenaście milionów próżnych – krótko mówiąc:
około dwóch miliardów dorosłych. Aby łatwiej wam było pojąć, jak
wielka jest Ziemia, powiem wam, że przed wynalezieniem
elektryczności trzeba było zatrudniać na wszystkich sześciu
kontynentach całą armię latarników, złożoną z czterystu
sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset jedenastu osób. To był
wspaniały widok – gdy się patrzyło z pewnej odległości. Ruchy tej
armii były podobne do baletu. Pierwsi zaczynali pracę latarnicy
Nowej Zelandii i Australii, którzy potem szli spać. Następnie do tańca
wstępowali latarnicy Chin i Syberii. I oni po pewnym czasie kryli się
za kulisami. Wtedy przychodziła kolej na latarników Rosji i Indii.
Potem Afryki i Europy. Potem Ameryki Południowej. Następnie

Ameryki Północnej. I nigdy nie pomylono porządku wchodzenia na
scenę. To było wspaniałe.
Tylko latarnik jedynej lampy na Biegunie Północnym i jego kolega
latarnik jedynej lampy na Biegunie Południowym prowadzili niedbałe
i próżniacze życie: pracowali dwa razy w roku.
[…]
XXI
Wtedy pojawił się lis.
– Dzień dobry – powiedział lis.
– Dzień dobry – odpowiedział grzecznie Mały Książę i obejrzał się, ale
nic nie dostrzegł.
– Jestem tutaj – posłyszał głos – pod jabłonią.
– Ktoś ty? – spytał Mały Książę. – Jesteś bardzo ładny...
– Jestem lisem – odpowiedział lis.
– Chodź pobawić się ze mną – zaproponował Mały Książę. – Jestem
taki smutny...
– Nie mogę bawić się z tobą – odparł lis. – Nie jestem oswojony.
– Ach, przepraszam – powiedział Mały Książę. Lecz po namyśle
dorzucił: – Co znaczy „oswojony”?
– Nie jesteś tutejszy – powiedział lis. – Czego szukasz?
– Szukam ludzi – odpowiedział Mały Książę. – Co znaczy „oswojony”?
– Ludzie mają strzelby i polują – powiedział lis. – To bardzo
kłopotliwe. Hodują także kury, i to jest interesujące. Poszukujesz kur?
– Nie – odrzekł Mały Książę. – Szukam przyjaciół. Co znaczy
„oswoić”?
– Jest to pojęcie zupełnie zapomniane – powiedział lis. – „Oswoić”
znaczy „stworzyć więzy”.
– Stworzyć więzy?
– Oczywiście – powiedział lis. – Teraz jesteś dla mnie tylko małym
chłopcem, podobnym do stu tysięcy małych chłopców. Nie
potrzebuję ciebie. I ty mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko
lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeżeli mnie

oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie
jedyny na świecie. I ja będę dla ciebie jedyny na świecie.

Ilustracja autora
Antoine de Saint-Exupéry, tylko do użytku edukacyjnego

– Zaczynam rozumieć – powiedział Mały Książę. – Jest jedna róża...
zdaje mi się, że ona mnie oswoiła...
– To możliwe – odrzekł lis. – Na Ziemi zdarzają się różne rzeczy...
– Och, to nie zdarzyło się na Ziemi – powiedział Mały Książę.

Ilustracja autora
Antoine de Saint-Exupéry, tylko do użytku edukacyjnego

[…]
– Nie ma rzeczy doskonałych – westchnął lis i zaraz powrócił do swej
myśli: – Życie jest jednostajne. Ja poluję na kury, ludzie polują na mnie.
Wszystkie kury są do siebie podobne i wszyscy ludzie są do siebie
podobni. To mnie trochę nudzi. Lecz jeślibyś mnie oswoił, moje życie
nabrałoby blasku. Z daleka będę rozpoznawał twoje kroki – tak różne
od innych. Na dźwięk cudzych kroków chowam się pod ziemię. Twoje
kroki wywabią mnie z jamy jak dźwięki muzyki.
[…]

Ilustracja autora
Antoine de Saint-Exupéry, tylko do użytku edukacyjnego

Lis zamilkł i długo przypatrywał się Małemu Księciu.
– Proszę cię... oswój mnie – powiedział.
– Bardzo chętnie – odpowiedział Mały Książę – lecz nie mam dużo
czasu. Muszę znaleźć przyjaciół i nauczyć się wielu rzeczy.
– Poznaje się tylko to, co się oswoi – powiedział lis. – Ludzie mają
zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy
gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie
nie mają przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie!
– A jak się to robi? – spytał Mały Książę.
– Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siądziesz w pewnej
odległości ode mnie, ot tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie
kątem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem nieporozumień.
Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej...
Następnego dnia Mały Książę przyszedł na oznaczone miejsce.
– Lepiej jest przychodzić o tej samej godzinie. […] A jeśli przyjdziesz
nieoczekiwanie, nie będę mógł się przygotowywać... Potrzebny jest
obrządek.
– Co znaczy „obrządek”? – spytał Mały Książę. – To także coś całkiem
zapomnianego – odpowiedział lis. – Dzięki obrządkowi pewien dzień

odróżnia się od innych, pewna godzina od innych godzin. Moi
myśliwi, na przykład, mają swój rytuał. W czwartek tańczą
z wioskowymi dziewczętami. […]
W ten sposób Mały Książę oswoił lisa.
[…]
Mały Książę poszedł zobaczyć się z różami. – Nie jesteście podobne
do mojej róży, nie macie jeszcze żadnej wartości – powiedział różom.
Nikt was nie oswoił i wy nie oswoiłyście nikogo. Jesteście takie, jakim
był dawniej lis. Był zwykłym lisem, podobnym do stu tysięcy innych
lisów. Lecz zrobiłem go swoim przyjacielem i teraz jest dla mnie
jedyny na świecie.
Róże bardzo się zawstydziły. – Jesteście piękne, lecz próżne –
powiedział im jeszcze. – Nie można dla was poświęcić życia.
Oczywiście moja róża wydawałaby się zwykłemu przechodniowi
podobna do was. Lecz dla mnie ona jedna ma większe znaczenie niż
wy wszystkie razem, ponieważ ją właśnie podlewałem. Ponieważ ją
przykrywałem kloszem. Ponieważ ją właśnie osłaniałem. Ponieważ
właśnie dla jej bezpieczeństwa zabijałem gąsienice (z wyjątkiem
dwóch czy trzech, z których chciałem mieć motyle). Ponieważ
słuchałem jej skarg, jej wychwalań się, a czasem jej milczenia.
Ponieważ... jest moją różą.
Powrócił do lisa.
– Żegnaj – powiedział.
– Żegnaj – odpowiedział lis. – A oto mój sekret. Jest bardzo prosty:
dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla
oczu.
– Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu – powtórzył Mały Książę,
aby zapamiętać.
– Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ
poświęciłeś jej wiele czasu.
– Ponieważ poświęciłem jej wiele czasu... – powtórzył Mały Książę,
aby zapamiętać.
– Ludzie zapomnieli o tej prawdzie – rzekł lis. – Lecz tobie nie wolno

zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś.
Jesteś odpowiedzialny za twoją różę.
– Jestem odpowiedzialny za moją różę... – powtórzył Mały Książę, aby
zapamiętać.
XXII
– Dzień dobry – powiedział Mały Książę.
– Dzień dobry – powiedział Zwrotniczy.
– Co ty tu robisz? – spytał Mały Książę.
– Sortuję podróżnych na paczki po tysiąc sztuk – odpowiedział
Zwrotniczy. – Wysyłam w lewo i w prawo pociągi, które ich unoszą.
Oświetlony pociąg pospieszny, hucząc jak grzmot, zatrząsł domkiem
Zwrotniczego.
– Bardzo się spieszę – powiedział Mały Książę. – Czego oni szukają?
– Nawet człowiek prowadzący parowóz tego nie wie – odparł
Zwrotniczy.
I znowu zagrzmiał oświetlony ekspres, pędzący w przeciwnym
kierunku.
– Już wracają? – spytał Mały Książę.
– To nie ci sami – odpowiedział Zwrotniczy. – To wymiana.
– Czy było im źle tam, gdzie byli przedtem?
– Zawsze się wydaje, że w innym miejscu będzie lepiej – powiedział
Zwrotniczy.
Znowu rozległ się grzmot trzeciego oświetlonego ekspresu.
– Czy oni ścigają poprzednich podróżnych? – zapytał Mały Książę. –
Nie nikogo nie ścigają – odparł Zwrotniczy. – Śpią w wagonach lub
ziewają. Jedynie dzieci przyciskają noski do okien.
– Jedynie dzieci wiedzą, czego szukają – rzekł Mały Książę. –
Poświęcają czas lalce z gałganków, która nabiera dla nich wielkiego
znaczenia, i płaczą, gdy się im ją odbierze.
– Szczęśliwe – powiedział Zwrotniczy.[…]
XXIV

[…]
Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania
przyjaciela. Bardzo się cieszę, że miałem przyjaciela‐lisa.
”Nie docenia niebezpieczeństwa – pomyślałem. – Nigdy nie odczuwa
głodu ani pragnienia. Wystarcza mu trochę słońca”.
Popatrzył na mnie i odpowiedział na moją myśl.
– Mnie także chce się pić... Poszukajmy studni...
Zrobiłem gest zniechęcenia: szukanie studni na olbrzymiej pustyni
jest absurdem. Mimo to udaliśmy się w drogę. Gdyśmy tak szli
godzinami, milcząc, noc zapadła i gwiazdy zabłysły. Widziałem je
jakby we śnie – miałem gorączkę z pragnienia. Słowa Małego Księcia
tańczyły mi w pamięci.
– Więc ty także odczuwasz pragnienie? – spytałem go.
Nie odpowiedział mi na pytanie. Po prostu rzekł:
– Woda może także przynieść korzyść sercu...
Nie zrozumiałem odpowiedzi, lecz mimo to zamilkłem. Wiedziałem
dobrze, że nie należy zadawać mu pytań. Był zmęczony. Usiadł.
Usiadłem obok niego. Po chwili milczenia powiedział jeszcze:
– Gwiazdy są piękne, ponieważ na jednej z nich istnieje kwiat, którego
nie widać...[…] Pustynia jest piękna – dorzucił.
To prawda. Zawsze kochałem pustynię. Można usiąść na wydmie. Nic
nie widać. Nic nie słychać. Ale mimo to coś promieniuje w ciszy...
– Pustynię upiększa to – powiedział Mały Książę – że gdzieś w sobie
kryje studnię...
Nagle ze zdziwieniem zrozumiałem to tajemnicze promieniowanie
piasku. Gdy byłem małym chłopcem, mieszkałem w starym domu, do
którego przywiązana była legenda o ukrytym skarbie. Oczywiście
nikt skarbu nie znalazł, a może nawet nie szukał go. Lecz on rzucał
czar na dom. Mój dom ukrywał w sobie tajemnicę...
– Tak – powiedziałem Małemu Księciu – to, co upiększa dom czy
gwiazdy, czy pustynie jest niewidzialne.
– Jestem zadowolony – powiedział – że zgadzasz się z moim lisem.
Ponieważ Mały Książę był senny, wziąłem go na ręce i poszedłem

dalej. Byłem wzruszony. Wydawało mi się, że niosę kruchy skarb.
Wydawało mi się nawet, że na Ziemi nie istnieje nic bardziej
nietrwałego. W świetle księżyca patrzyłem na blade czoło, na
zamknięte oczy, na pukle włosów poruszane wiatrem i mówiłem
sobie, że to, co widzę, jest tylko zewnętrzną powłoką. Najważniejsze
jest niewidoczne.
Ponieważ półotwarte wargi uśmiechały się leciutko, powiedziałem
sobie jeszcze: „To, co mnie wzrusza najmocniej w tym małym śpiącym
królewiczu, to jego wierność dla kwiatu, to obraz róży, który świeci
w nim jak płomień lampy nawet podczas snu”. I wydał mi się jeszcze
bardziej kruchy. Byle podmuch wiatru może zgasić lampę – trzeba
dobrze uważać. I tak idąc, o świcie odnalazłem studnię.
XXV
[…]
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Studnia, którą znaleźliśmy, nie przypominała zupełnie studni
saharyjskich. Studnie saharyjskie są po prostu dziurami wykopanymi
w piasku. Ta natomiast przypominała wiejską studnię. Lecz nigdzie

nie było wioski. Zdawało mi się, że śnię.
– To zadziwiające – powiedziałem do Małego Księcia – wszystko jest
przygotowane: blok, lina i wiadro...
[…]
– Ludzie z twojej planety – powiedział Mały Książę – hodują pięć
tysięcy róż w jednym ogrodzie... i nie znajdują w nich tego, czego
szukają...
– Nie znajdują – odpowiedziałem.
– A tymczasem to, czego szukają, może być ukryte w jednej róży lub
w odrobinie wody...
– Oczywiście – odpowiedziałem.
Mały Książę dorzucił: – Lecz oczy są ślepe. Szukać należy sercem. […]
– Wiesz... mój przyjazd na Ziemię... jutro jest rocznica... – powiedział
i po chwili milczenia dodał: – Spadłem niedaleko stąd...
I poczerwieniał.
Znowu z niewiadomych przyczyn zrobiło mi się dziwnie smutno.
Postanowiłem go o coś zapytać.
– Więc to nie przez przypadek przechadzałeś się tutaj samotnie,
o tysiąc mil od zamieszkałych terenów, kiedy poznałem cię osiem dni
temu? Powróciłeś na miejsce, na które spadłeś?
Mały Książę poczerwieniał jeszcze bardziej.
Wahając się, dorzuciłem:
– A może z powodu rocznicy?
Mały Książę znowu zaczerwienił się. Nigdy nie odpowiadał na pytania,
ale kiedy się ktoś rumieni, to jakby mówił „tak”, prawda?
– Wiesz – powiedziałem mu – boję się...
Tym razem odpowiedział mi:
– Musisz teraz pracować. Musisz iść do twojej maszyny. Będę tu
czekał na ciebie. Wróć jutro wieczorem...
Nie uspokoiło mnie to. Przypomniała mi się historia lisa. Decyzja
oswojenia niesie w sobie ryzyko łez.
XXVI

[…]
Zdjąłem z jego szyi złoty szalik. Zwilżyłem mu skronie i napoiłem go.
Nie śmiałem go o nic pytać. Popatrzył na mnie z powagą i objął mnie
ramionami. Czułem bicie jego serca, tętniącego podobnie jak serce
zranionego ptaka. Powiedział:
– Jestem zadowolony, że udało ci się naprawić samolot. Będziesz
mógł powrócić do siebie.
– Skąd wiesz?
Właśnie miałem zamiar mu powiedzieć, że mimo wszystko udało mi
się naprawić motor. Nie odpowiedział na moje pytanie, lecz rzekł:
– Ja także dzisiaj wracam do siebie... – A po chwili, pełen smutku,
ciągnął: – To znacznie dalej... i znacznie trudniej...
[…]
– Mam twojego baranka. I mam skrzynkę dla niego... I mam kaganiec...
Uśmiechnął się smutno. Długo czekałem. Wyczuwałem, że powoli
ożywia się.
– Mały przyjacielu, bałeś się...
Bał się, na pewno. Zaśmiał się cichutko:
– Dzisiejszego wieczoru będę się bał znacznie bardziej...
I znowu zmroziło mnie przeczucie czegoś nieodwołalnego. Nie
słyszeć więcej jego śmiechu – ta myśl mnie zadręczała. Ten śmiech
był dla mnie jak studnia na pustyni.
– Mały przyjacielu, chcę usłyszeć twój śmiech...
Odpowiedział:
– Tej nocy mija rok. Moja gwiazda znajdzie się dokładnie nad
miejscem, gdzie spadłem rok temu...
– Mały przyjacielu, prawda, to był tylko zły sen o żmii, o spotkaniu
i o gwieździe...
Nie odpowiedział na moje pytanie.
– Tego, co najważniejsze, okiem zobaczyć nie można...
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– Oczywiście.
– To samo jest z kwiatem. Jeśli kochasz kwiat, który znajduje się na
jednej z gwiazd, jakże przyjemnie jest patrzeć w niebo. Wszystkie
gwiazdy są ukwiecone... […] Nocą będziesz oglądać gwiazdy. Moja jest
zbyt mała, abym mógł pokazać ci, gdzie jest. To lepiej. Moja gwiazda
będzie dla ciebie jedną spośród wielu gwiazd... Dlatego przyjemnie ci
będzie patrzeć na gwiazdy. Każda z nich będzie twoim przyjacielem.
Chcę ci zrobić prezent.
Zaśmiał się znowu.
– Mały przyjacielu! Mały przyjacielu, twój śmiech sprawia mi tyle
radości!
– To właśnie będzie mój prezent... W zamian za wodę...
– Nie rozumiem...
– Gwiazdy dla ludzi mają różne znaczenie. Dla tych, którzy podróżują,
są drogowskazami. Dla innych są tylko małymi światełkami. Dla
uczonych są zagadnieniami. Dla mego Bankiera są złotem. Lecz
wszystkie te gwiazdy milczą. Ty będziesz miał takie gwiazdy, jakich
nie ma nikt.
– Co chcesz przez to powiedzieć?

– Gdy popatrzysz nocą w niebo, wszystkie gwiazdy będą się śmiały do
ciebie, ponieważ ja będę mieszkał i śmiał się na jednej z nich. Twoje
gwiazdy będą się śmiały.
I zaśmiał się znowu.
[…]
I nagle urwał, ponieważ się rozpłakał...
– To tu. Pójdę sam jeden krok naprzód.
Usiadł jednak, ponieważ bał się. Powiedział jeszcze:
– Wiesz... moja róża... jestem za nią odpowiedzialny. A ona jest taka
słaba. I taka naiwna. Ma cztery nic niewarte kolce dla obrony przed
całym światem. […]
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Żółta błyskawica mignęła koło jego nogi. Chwilę stał nieruchomo. Nie
krzyczał. Osunął się powoli, jak pada drzewo. Piasek stłumił nawet
odgłos upadku.
Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę, tłum. Jan Szwykowski, Warszawa 2006, s. 62–94.

Ciekawostka

Istnieje ciekawa strona internetowa w języku francuskim: link. Jest ona dowodem na
ponadczasową wartość dzieła, które zostało napisane przez Antoine’a de Saint
Exupéry’ego w 1943 roku. Warto zajrzeć na tę stronę internetową, aby zapoznać się
z wyjątkowymi – inspirowanymi powieścią Mały Książę – zdjęciami z wernisaży,
fotograﬁami z ogrodowych impresji, rozmaitymi (w tym także komiksowymi) wydaniami
dzieła Exupéry’ego.

Zadania
Na podstawie znajomości całego tekstu, ale też w odniesieniu do konkretnych
przywołanych fragmentów powieści Mały Książę wykonaj polecenia i odpowiedz na
pytania.
Ćwiczenie 1
Streść w punktach historię Małego Księcia i Pilota.
Ćwiczenie 2
Jaki obraz Ziemi wyłania się z przywołanych fragmentów powieści? Wyjaśnij.
Ćwiczenie 3
W pierwszym z fragmentów pisarz porównał ruchy latarników do baletu. Zinterpretuj sens
tego porównania.
Ćwiczenie 4
Jedną z istot poznanych przez Małego Księcia jest lis. Zastanów się i powiedz, co symbolizuje
to zwierzę zarówno w kontekście powieści Exupéry’ego, jak i potocznie.
Ćwiczenie 5
Wskaż cechy wspólne narratora i Małego Księcia.

Ćwiczenie 6.1
Podaj trzy synonimy do słowa „oswoić”.
Ćwiczenie 6.2
Wyjaśnij sens stwierdzenia: „Oswoić znaczy stworzyć więzy”. W odpowiedzi uwzględnij, czy to
zdanie można potraktować jako receptę na: życie, sukces, przyjaźń.
Ćwiczenie 6.3
Opisz i oceń stosunek Pilota do Małego Księcia. W swojej odpowiedzi uwzględnij cytat, który
– twoim zdaniem – najbardziej oddaje charakter tej relacji.
Ćwiczenie 6.4
Wskaż – w odniesieniu do całości dzieła – symbol, który – twoim zdaniem – kojarzy się tylko
negatywnie. Uzasadnij swój wybór.
Ćwiczenie 6.5
W rozdziale XXIV pojawia się stwierdzenie: „Zawsze kochałem pustynię. Można usiąść na
wydmie. Nic nie widać. Nic nie słychać. Ale mimo to coś promieniuje w ciszy...”. Zaprojektuj,
wykorzystując dowolną technikę artystyczną, kartkę pocztową, która w plastyczny sposób
odda sens przywołanego cytatu.
Ćwiczenie 7
Na czym polega tragizm zakończenia utworu?
Ćwiczenie 8
W czasie swojej wędrówki Mały Książę spotkał żmiję, która stwierdziła: „Wśród ludzi jest się
także samotnym”. Jak sądzisz, czy bohaterka powieści Exupéry’ego miała rację? Wyjaśnij.

Ćwiczenie 9
Jak postrzegają i oceniają Ziemię bohaterowie powieści Exupéry’ego? A co ty sądzisz o Ziemi?
Jaka ona jest z twojej perspektywy? Jaka powinna być? Wyjaśnij, uzupełniając poniższe
punkty.
Ocena Ziemi:
1) Żmija:...
2) Mały Książę:...
3) Ja:...

Uzupełnij

Ćwiczenie 10
Dlaczego Ziemię można nazwać „zabawną planetą”. Dopisz własne zakończenie do zdania
wypowiedzianego przez tytułowego bohatera powieści Exupéry’ego: „Jakaż to zabawna
planeta”.

Ćwiczenie 11
Przeczytaj uważnie wybrane cytaty z powieści Mały Książę. Następnie wybierz jedno
z przywołanych stwierdzeń. Uczyń z niego początek zdania złożonego, które dokończysz.
Zadbaj o to, aby twoja wypowiedź była spójna i logiczna.
„Gdy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca”. (rozdział VI)
„Drogi prowadzą zawsze do ludzi”. (rozdział XX)
„Mowa jest źródłem nieporozumień”. (rozdział XXI)
„Dobrze widzi się tylko sercem”. (rozdział XXI)
„Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. (rozdział XXI)
„Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś”. (rozdział XXI)
„Zawsze się wydaje, że w innym miejscu będzie (nam) lepiej”. (rozdział XXII)
„Decyzja oswojenia niesie w sobie ryzyko łez”. (rozdział XXV)
Ćwiczenie 12
Zredaguj jedną – z podanych poniżej – form wypowiedzi pisemnych.
a) Napisz – z perspektywy nastolatka – list do redakcji pisma młodzieżowego, w którym
sformułujesz problem, jaki cię dręczy (jako młodą osobę). W odpowiedzi pamiętaj o formie
wypowiedzi pisemnej i o zwięzłości.
b) Napisz – z perspektywy redakcyjnego psychologa – list stanowiący odpowiedź na pytania
młodego czytelnika. W swojej pracy pamiętaj, aby uwzględnić co najmniej dwa cytaty
z Małego Księcia (możesz wybrać inne niż te, które zamieszczono powyżej).

Ćwiczenie 13
Przypomnij sobie, odwołując się do znajomości całego dzieła Exupéry’ego, kto był
właścicielem planet odwiedzanych przez tytułowego bohatera. Następnie do każdego
właściciela dopasuj odpowiednie cytaty.
KRÓL
„Zawsze chciałbym
odpoczywać”.
„[…] wiernie wypełniał rozkaz”.
PRÓŻNY

„[…] Wstydzę się, że piję”.

PIJAK

„Kwiaty (go) nie interesują. […]
Ponieważ kwiaty są
efemeryczne. […] znaczy to:
zagrożone bliskim
unicestwieniem”.
„[…] Aby zapomnieć, że się
wstydzę”.
„[…] Aby zapomnieć”.

BANKIER

„Jestem człowiekiem poważnym
[…]”.
„Nie mam czasu na marzenia”.

LATARNIK

„Każdy spotkany człowiek jest
(jego) wielbicielem”.
„Należy wymagać tego, co
można otrzymać. Autorytet
opiera się na rozsądku”.

GEOGRAF

„Ponieważ […] był bardzo dobry,
dawał rozkazy rozsądne. Jeśli
rozkażę – zwykł mawiać –
generałowi, aby zmienił się
w morskiego ptaka, a generał nie
wykona tego, to nie będzie wina
generała. To będzie moja wina”.
„[…] jest zbyt ważną
osobistością, aby mógł sobie
pozwolić na łazikowanie. On nie

opuszcza swego biura, lecz
przyjmuje badaczy, wypytuje
i notuje […]”.
„On jeden nie wydaje mi się
śmieszny”.
„Dlaczego pijesz?”.
„Nie mam czasu”.
„[…] słyszy tylko pochwały”.
„Uwielbiaj mnie mimo
wszystko!”.
„[…] O czym zapomnieć?”.
„[…] Czego się wstydzisz?”.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wskazówka
Kolejność wklejenia cytatów jest istotna tylko w przypadku Pijaka. W tym konkretnym
przypadku uczniowie muszą dostrzec logikę rozmowy Małego Księcia z Pijakiem.
Ćwiczenie 14
Mały Książę przeżył na Ziemi niejedno rozczarowanie. Zdarzyło mu się, że z bezsilności płakał.
Wymień co najmniej trzy ze straconych złudzeń złotowłosego chłopca.
Ćwiczenie 15.1
Czy ty także doświadczyłaś/doświadczyłeś w życiu rozczarowań? Opowiedz o jednym z nich.
Wykorzystaj do tego jedną dowolną formę pisemną.
Ćwiczenie 15.2
Zbierz argumenty niezbędne do tego, aby pocieszyć Małego Księcia.

Ćwiczenie 16
Zwróć uwagę, że Mały Książę bywa przyporządkowywany do różnych gatunków literackich,
np.: baśni, opowiadania, powieści. Z tytułów różnych tekstów kultury wybierz te, które
realizują gatunek baśni. Pozostałe tytuły przyporządkuj do sąsiedniej rubryki.
BAŚNIE

Chłopcy z Placu Broni
Zmierzch
INNE GATUNKI

Świniopas

Jaś i Małgosia
Dziewczynka z zapałkami
Calineczka
Czerwony Kapturek
Brzydkie kaczątko

Kopciuszek

Ogniem i mieczem
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 17
Zastanów się i powiedz, jakie elementy świadczą o tym, że Małego Księcia można nazwać
baśnią. Następnie z poniższych określeń wybierz te, które deﬁniują ten gatunek.
wyraźne normy moralne
wydarzenia dzieją się w dalekiej przyszłości
motyw wędrówki
antropomorﬁzacja przyrody
podział na akty i sceny
didaskalia
swobodne przekraczanie świata realnego i magicznego
wzorce zachowań moralnie sprawiedliwych i pozytywnych
monologi podmiotu lirycznego
przedstawienie bohatera tylko w zewnętrznych reakcjach
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 18
Przypomnij sobie dowolną przypowieść bibliijną. Wybierz spośród poniższych określeń te,
które twoim zdaniem cechują parabolę (czyli przypowieść), ale także Małego Księcia.


Utwór opowiada o czynach i przygodach legendarnych oraz historycznych postaci.



Utwór ma charakter meliczny.



Właściwa interpretacja utworu wymaga przejścia od sensów dosłownych do
znaczeń alegorycznych.



Utwór ma charakter przede wszystkim obyczajowy.



Utwór jest narracyjny.



Świat przedstawiony to zbiór sytuacji, które ilustrują ogólne prawdy moralne.



Bohaterowie kontaktują się często z inną cywilizacją.



Fabuła jest uboga w realia.



Postacie i wydarzenia są przykładami uniwersalnych prawd określających ludzkie
życie.



Silnie eksponowany jest nadrzędny – czasem metaforyczny lub ﬁlozoﬁczny – sens
utworu.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 19.1
Przeanalizuj – przygotowany przez siebie – poradnik hodowcy róż. Na tej podstawie
i w odniesieniu do znajomości całego utworu Exupéry’ego stwórz Poradnik Hodowcy Róży

Małego Księcia.

Ćwiczenie 19.2
Wypisz skojarzenia (w formie rzeczowników), które wywołuje w tobie róża. W pracy
uwzględnij skojarzenia metaforyczne.

Uzupełnij

www.malyksiaze.net

Mały Książę idzie na spacer
Ramiro Figueroa, Mały Książę idzie na spacer, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-NC-ND 2.0

Odwiedź stronę internetową (link) poświęconą tytułowemu bohaterowi Małego Księcia,
a następnie wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 20.1
Przeczytaj wybrane informacje zgromadzone w zakładce „Napisali o nas”.

Ćwiczenie 20.2
Obejrzyj gadżety (np. krawat, pocztówki, francuski banknot, album na zdjęcia) zainspirowane
utworem Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Który z nich wzbudza twoje największe
zainteresowanie? Który z nich najbardziej ci się podoba? Uzasadnij przyczyny swego wyboru.

Gdzie jesteś, Mały Książę?
Gdzie jesteś, Mały Książę? (1967)
wykonanie: Katarzyna Sobczyk, słowa: Krzysztof Dzikowski
Covery: Katarzyna Groniec, Dorota Jarema

“

Katarzyna Sobczyk

Gdzie jesteś, Mały
Książę?
Gdzie jesteś, Mały Książę? Gdzie
Odszedłeś z mej książeczki kart?
Czy po pustyni błądzisz? Znów
Rozmawiasz z echem pośród
skał?
Czy tam, gdzie świeci złoty wóz,
Oglądasz Ziemię w swoich
snach,
Gdzie pozostała z dawnych dni
Niby wspomnienie bajka ta.
W maleńkiej Róży kochał się
Książę na jednej z wielu gwiazd.
Nie widział przedtem innych róż,
Kiedy w daleki poszedł świat.

Pomnik Małego Księcia
Daniel Culsan, fotograﬁa barwna, L'Escala, Hiszpania, licencja:
CC BY 4.0

Na Ziemi zwątpił w miłość swą,
Tę najpiękniejszą z wszystkich snów,
Bo jak miał w jednej kochać się,
Gdy ujrzał park z tysiącem róż?
Nie wierz swym oczom – szepnął wiatr,
Jeżeli kochasz, sercem patrz.
Zrozumiał wtedy Książę to,
Że tylko jedna w świecie jest,
Ta, którą kochał we wszystkie dni
I wrócił znów do Róży swej.
Gdzie jesteś, Mały Książę, gdzie?
Odszedłeś z mej książeczki kart.
W świecie, gdzie nikt nie kocha róż
Na zawsze ktoś pozostał sam.
W świecie, gdzie nikt nie kocha róż,
Na zawsze ktoś pozostał sam.
Gdzie jesteś, Mały Książę?
Po wysłuchaniu piosenki w internecie wykonaj polecenia.
Ćwiczenie 21.1
Zastanów się i powiedz, kto jest (kto może być) osobą mówiącą w tym tekście. Uzasadnij
swoje zdanie.
Ćwiczenie 21.2
Zacytuj te fragmenty piosenki, które nie nawiązują do utworu Exupéry’ego.

Ćwiczenie 21.3
Określ nastrój tekstu. W odpowiedzi przywołaj dwa – najbardziej adekwatne twoim zdaniem –
cytaty.
Ćwiczenie 22
Jaką rolę pełnią pytania w tym utworze? Wyjaśnij.
Ćwiczenie 23
Zinterpretuj sens ostatnich wersów piosenki: „W świecie, gdzie nikt nie kocha róż / Na zawsze
ktoś pozostał sam”.

Zadaniowo
Ćwiczenie 24
Wyobraź sobie pierwsze chwile pobytu Małego Księcia na Ziemi. Opisz – w formie kartki
z pamiętnika – co bohater zobaczył zaraz po przybyciu na Błękitną Planetę. Pamiętaj
o zachowaniu właściwej formy osobowej (1. osoba l. poj.), o nacechowaniu emocjonalnym
tekstu i odpowiednich znakach interpunkcyjnych.
Ćwiczenie 25
Napisz wiersz inspirowany historią Małego Księcia, tytułowego bohatera powieści Antoine’a
de Saint-Exupéry’ego.

Ćwiczenie 26
Na dużym arkuszu szarego papieru wykonaj razem z koleżankami i koleżankami z klasy gazetkę
Ziemia – planeta ludzi. W pracy należy uwzględnić:
a) tytułowanie każdej kolejnej części gazety cytatami z powieści;
b) wykorzystanie zdjęć, wykresów, ilustracji;
c) formy pisemne, takie jak: dialog, sprawozdanie, opis;
d) formy plastyczne, takie jak: kolaż, posypywany obraz, barwienie rurką do napojów, frotaż.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Znaki przyrody w języku

ILUSTRACJA: Pióro
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 3.0

Język opisujący świat przyrody jest bardzo bogaty. Nic w tym dziwnego, że zarówno
w zwykłych porównaniach frazeologicznych, jak i w skomplikowanych alegoriach
literackich ﬂora i fauna, czyli rośliny i zwierzęta, występują jako znaki ludzkich postaw,
emocji, uczuć i stereotypów.
Współczesny człowiek odwołuje się do języka przyrody na marginesie wielu dyskusji o roli
człowieka w świecie. Ważnym hasłem dla nauk biologicznych i świadomie przez ludzi
podjętych wyborów życiowych stała się „ekologia”. Można by mnożyć słowa, które zawierają
przedrostek „eko-”. Dyskusja o ekologii jest nie tylko jednym z ważniejszych zagadnień
naukowych, ale też głośnym tematem medialnym, mającym swych zwolenników
i przeciwników.
Już wiesz
1) Znajdź w słowniku wyjaśnienie terminu „ekologia”. Możesz skorzystać także
z Wielkiego słownika języka polskiego: link.
Zgromadź do 10 wyrazów zawierających cząstkę (przedrostek) „eko-”. Wyjaśnij, co
oznaczają te wyrazy.
2) Uzasadnij, dlaczego ekologia jest jednym z najczęstszych współczesnych tematów
publicystycznych.

Świat przyrody w polszczyźnie

ILUSTRACJA: Intro_zwierzeta
The Schmitz-Horning Co., 1907, chromolitograﬁa, Cooper–Hewi , Smithsonian Design Museum, Nowy Jork, domena publiczna

“

Jan Miodek

Zwierzęta języku
Zaproszony przez Wydział
Weterynarii Akademii Rolniczej
we Wrocławiu do wygłoszenia
okolicznościowego wykładu na
pewnej uroczystości,
postanowiłem rozwinąć parę
myśli związanych z obecnością
świata zwierząt w naszym
codziennym językowym
obcowaniu.
Zacząłem od głosów zwierząt.
Stały się one źródłem wielu

Jan Miodek
Grzegorz Wysocki, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 2.5

samodzielnych wyrazów – takich jak: syczeć, bzykać, miauczeć,
buczeć, haukać czy mruczeć. Ich obecność w każdym języku od
wieków prowokuje do formułowania hipotezy o naturalnym związku
między znakami językowymi a otaczającą je rzeczywistością.
Musiałyby one wtedy jednak brzmieć jednakowo we wszystkich
językach, tymczasem tak – oczywiście – nie jest. My, na przykład,
naśladując głos koguta, mówimy „kukuryku”, Niemcy – „kikeriki”,
a Duńczycy – „kykeliky”. […]
Do zwierzęcych głosów nawiązują liczne metaforyczne określenia, na
przykład: łabędzi śpiew – „ostatnie dzieło autora lub dzieło kończące
jakiś okres historyczny, literacki, szerzej – czyjeś ostatnie
przedsięwzięcie” (od legendarnej przedśmiertnej pieśni łabędzia),
szczekać – „głośno i zaczepnie mówić”, szczekaczka – „megafon
uliczny, przez który okupanci hitlerowscy podawali wiadomości dla
ludności polskiej”, „gadatliwa, krzykliwa, kłótliwa kobieta, także
plotkarka”, ujadać – „kłócić się, wymyślać komuś, złośliwie,
napastliwie krytykować”.
Nazwy zwierząt są chyba najczęstszymi formami językowej ekspresji,
obsługującymi przede wszystkim wołacze. Epitetami obraźliwymi
będą z reguły: świnio, bydlaku (słyszałem też kiedyś: ty bydlę), ośle,
baranie, małpo, suko, hieno, capie, wole, mule, papugo;
pieszczotliwymi – kotku, piesku, misiu, żabko, ptaszku, myszko.
Zresztą w wyrażeniach porównawczych te negatywne i pozytywne
skojarzenia z poszczególnymi gatunkami zwierząt są na ogół
podtrzymywane: upić się, schlać się jak świnia, jak bydlę; brudny jak
świnia; uparty jak osioł; dać się prowadzić jak stado baranów (ale:
łagodny jak baranek); śmierdzieć jak cap; nadawać się do czegoś jak
wół do karety (ale: pracować jak wół – „bardzo ciężko pracować”);
objuczony jak muł; powtarzać, paplać jak papuga; zręczny jak kot;
wierny jak pies; przywiązany jak pies. Można tu w ogóle mówić
o stałych konotacjach ludzko‐zwierzęcych, i to zarówno
charakterologicznych, jak i związanych z wyglądem zewnętrznym, na

przykład: słoń, niedźwiedź – wielkość, ociężałość, niezgrabność; lis –
chytrość, przebiegłość; sarenka – zgrabność; zając – tchórzliwość,
czujność; chomik – zapobiegliwość, przejawiająca się głównie
w gromadzeniu czegoś; lew – odwaga, męstwo; gęś – głupota,
naiwność; koza – młodość (ale tylko w odniesieniu do dziewczyny);
żółw – powolność.
Wielofunkcyjny jest byk: patrzymy bykiem – „ponuro, wrogo,
nieufnie”; coś działa na kogoś jak płachta na byka, czyli „działa
podniecająco, drażniąco”; bierzemy byka za rogi – „od razu
przystępujemy do rzeczy, do sedna sprawy”; pytamy: z byka spadłeś?
– co znaczy: „co ty wygadujesz?”. W powszechnym obiegu są także
porównania: silny, tęgi, zdrowy jak byk, oraz wulgarno‐rubaszny
wołacz: ty skurczybyku! – substytut jednoznacznie obraźliwego: ty
sk... synu! Byk to również synonim błędu, omyłki, uderzenia głową
w brzuch, a w żeglarstwie – nazwa jednomasztowego
wiosłowo‐żaglowego statku rzecznego z rufą i dziobem ściętymi
pionowo, używanego w Polsce do XIX wieku.
Bardzo obﬁta jest również frazeologia związana z wilkiem: od
przysłów „człowiek człowiekowi wilkiem”, „i wilk syty, i owca cała”,
„natura ciągnie wilka do lasu”, „nie wywołuj wilka z lasu”, „o wilku
mowa, a wilk tu”, „nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka” do takich
wyrażeń i zwrotów, jak: wilk morski – „doświadczony marynarz”.
Wśród skrzydlatych słów natomiast – powszechnie znanych cytatów
literackich – najliczniej jest reprezentowany kot, o czym można się
przekonać, sięgając choćby po znany zbiór Henryka Markiewicza
i Andrzeja Romanowskiego. Przywołajmy najpopularniejsze z nich:
„Ala ma kota” (Marian Falski), „kot w butach”, „kupić kota w worku”,
„opowiem ci bajkę, jak kot kurzył fajkę”, „zagłaskać kota na śmierć”
(Hamilton – Jan Zbigniew Słojewski), „pan kotek był chory i leżał
w łóżeczku” (Stanisław Jachowicz), „wlazł kotek na płotek i mruga”,
„a‐a-a, kotki dwa”. Drugie miejsce – z jednakową liczbą cytatów –
zajmują lew i ptak, na przykład: „na lwa srogiego bez obrazy

wsiędziesz” (Jan Kochanowski), „należy więc być lisem i lwem”
(Niccolò Machiavelli – w tłum. Wincentego Rzymowskiego), „po
pazurach poznajemy lwa” (Alkajos z Mityleny), „wejść do jaskini lwa”
(Ezop – w tłum. Mariana Goliasa; dodajmy, że „w jaskini lwa” jest to
bardzo popularna metafora w języku sportowym, określająca boisko,
stadion gospodarza danej rozgrywki), „lwia część” (Ezop), „ej,
przeleciał ptaszek kalinowy lasek”, „lata ptaszek po ulicy”, „wejrzyjcie
na ptaki niebieskie” (Biblia – w tłum. Jakuba Wujka), „ptak małego
lotu” (Adam Mickiewicz), „wiem, co to być ptakiem” (Adam
Mickiewicz).
Po kocie, lwie i ptaku następują pies, wilk, koń i orzeł: „czy to pies?
czy to bies?” (Antoni Edward Odyniec), „nieżywy pies nie gryzie”
(wykorzystane przez Stefana Batorego przysłowie łacińskie: canis

mortuus non mordet), „będzie mieszkał wilk z jagnięciem” (Biblia –
w tłum. Jakuba Wujka), „konia! konia! królestwo za konia!” (William
Szekspir – w tłum. Leona Ulricha), „jaki znak twój? – orzeł biały”
(Władysław Bełza).
Wszystkie te przykłady, a moglibyśmy je stokrotnie pomnożyć,
pokazują ogromną językową zażyłość człowieka i zwierząt.
Powiedzmy jednak na koniec, że ten pierwszy do dziś zastrzega tylko
dla siebie dwa najważniejsze w życiu fakty – narodzin i śmierci. Dla
większości rodaków rodzić się i umierać może tylko człowiek,
a pojawiające się dziś coraz częściej w środkach masowego przekazu
– zwłaszcza w programach popularnonaukowych – próby takiego
określania narodzin i śmierci zwierząt budzą u niektórych nawet
zgorszenie (zwierzę ma się szczenić, kocić, prosić, cielić i zdychać!) –
tak jak z pobudek czysto religijnych ludzie ci upominają się
o ekspresyjną „psią juchę”, odrzucając – dziś zdecydowanie
popularniejszą – „psią krew” (chodzi im o gorszące skojarzenie
z krwią Chrystusa).
Zwierzęta języku

Zadaniowo

Ćwiczenie 1
Po zapoznaniu się z treścią przywołanego artykułu Zwierzęta w języku określ prawdziwość (P)
lub fałszywość (F) poniższych stwierdzeń
Stwierdzenie

P

F

Wyrazy naśladujące odgłosy
zwierząt (np. „bzykać”,
„syczeć”) – to onomatopeje.
Mogą być ciekawymi
środkami stylistycznymi
w literaturze.





Wyrazy
dźwiękonaśladowcze mogą
być interesującym środkiem
ekspresji. W każdym języku
pojawiają się inne słowa
zastępujące odgłosy ze
świata przyrody.





Wyrazy, wyrażenia
i metafory nawiązujące do
świata przyrody zawsze mają
znaczenie pozytywne,
ponieważ ochrona przyrody
to jedna z najważniejszych
wartości dla współczesnych
społeczeństw i narodów.





Wolność często w tekstach
kultury (np. „w skrzydlatych
słowach”) symbolizowana
jest jako lot ptaka.





Związki frazeologiczne, które
zawierają słowa: „osioł”,
„kozioł”, „koń”, „wilk”, „pies”,
mają w polszczyźnie zawsze
pozytywne skojarzenia.





Stwierdzenie

P

F

Za pomocą metafor
odwołujących się do świata
zwierząt możemy wyrażać
pozytywne uczucia. Często
nazwy zwierząt w tym celu
przekształcamy
w zdrobnienia lub
spieszczenia językowe.





Popularne w świecie kultury
literackiej – a współcześnie
także masowej –
powiedzenia typu „pan kotek
był chory i leżał w łóżeczku”,
„wejść do jaskini lwa”, „być
lisem i lwem” – nazywamy
skrzydlatymi słowami.





Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Zorganizujcie w klasie debatę publiczną, w której przedyskutujecie temat: „Górski krajobraz –
ochrona przyrody czy rozwój stacji narciarskich?”.
Zbierzcie odpowiednie dane z dowolnych źródeł prasowych (internetowych). Wybierz-cie
moderatora debaty i podzielcie się na zwolenników ścisłej ochrony dziedzictwa przyrody
i zwolenników rozbudowy stacji narciarskich i sportowych na terenach górskich.
Możecie wykorzystać m.in. następujące metafory i schematy argumentacyjne:

Zwolennicy ścisłej ochrony
środowiska

Zwolennicy rozwoju turystyki na terenach
przyrodniczych

Prawo natury

Prawa rynkowe

Dziedzictwo przyrody

Dziedzictwo kulturowe

Katastrofa ekologiczna

Kryzys gospodarczy

Zły stan przyrody

Postawy niekorzystne dla ekologii

Walka o zdrowe środowisko

Walka o klienta

Wyznaczcie osobę, która podsumuje wyniki waszej debaty.

Ćwiczenie 3
Jakie środki językowe (epitety, porównania, przenośnie/metafory, wyrazy
dźwiękonaśladowcze) pojawiają się w artykułach poświęconych tematom ekologii autorstwa
dziennikarza „Gazety Wyborczej” – Adama Wajraka? Przeczytaj na podanej niżej stronie
internetowej wybrany artykuł i wypisz z niego trzy środki językowe.
link

Uzupełnij

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Napisać obraz

Ołtarz Gandawski
Jan van Eyck, Hubert van Eyck, Ołtarz Gandawski, 1425–1433, tempera / olej na desce, katedra św. Bawona w Gandawie,
domena publiczna

Świat można odbierać wieloma zmysłami. Jednym z nich jest wzrok, dzięki któremu
docierają do nas bodźce działające na nasze oko. Wśród obrazów, którymi otaczamy się na
co dzień, są naturalne widoki, ale są też dzieła tworzone przez utalentowanych artystów.
Opisując obraz, próbujemy wyrazić go w obcym dla niego języku. Jak to zrobić, żeby oddać
słowem to, co malarz uwiecznił za pomocą pędzla i farb? Jak napisać obraz, żeby mógł się
nim zachwycić każdy, także ci spośród nas, którym nie jest dane go zobaczyć?
Już wiesz
1) Sięgnij na biblioteczną półkę – w szkole lub w domu – po dowolny album z obrazami.
Otwórz go i – patrząc na reprodukcję, którą masz przed sobą – zastanów się, na czym
może polegać opis obrazu. Zapisz w punktach krótkie odpowiedzi na następujące
pytania:
Czy w opisie obrazu powinien się znaleźć cały życiorys jego autora?
Czy warto w nim umieścić informacje dotyczące kształtu obrazu, jego wielkości,
rodzaju farby, którą został namalowany, miejsca jego przechowywania?
Czy, tworząc opis, powinniśmy poświęcić dużo miejsca temu, co widzimy na
obrazie?
Czy warto pisać o tym, jaka jest kolorystyka obrazu, czy obraz jest ciemny, czy jasny?

2) Wypożycz z biblioteki album poświęcony malarstwu Jana van Eycka (malarstwo
niderlandzkie XV wieku). Obejrzyj go i zapisz odpowiedzi na pytania:
Czy to twoje pierwsze spotkanie z twórczością tego malarza?
Czy podobają ci się jego prace?
Czy potraﬁsz określić, co ci się podoba i co ci się nie podoba w tym malarstwie?
Wskazówka
Propozycje dodatkowych pytań, np. dla grup uczniów szczególnie zainteresowanych
tematem:
Jak sądzisz, czy obraz można opisać tylko na jeden sposób? Od czego to może
zależeć?
Od czego, twoim zdaniem, warto by zacząć opis obrazu?
Czy w opisie powinno się znaleźć zdanie na temat tego, jak został zakomponowany,
np. czy ma wyraźnie zaznaczone centrum albo czy ma dwa plany?
Czy wypowiedź na temat obrazu powinna się kończyć na opisie tego, co
bezpośrednio widać na obrazie, czy też może warto zastanowić się jeszcze nad
innymi zagadnieniami? Na przykład jakimi?

Jan van Eyck, Portret małżonków Arnolﬁnich

Autoportret (domniemany)
Jan van Eyck, Autoportret (domniemany), 1433, olej na desce, Na onal Gallery, Londyn, domena publiczna

Jan van Eyck
1390–1441
Był niderlandzkim humanistą o rozległym wykształceniu i wybitnym malarzem I połowy XV
wieku, uznawanym za jednego z prekursorów sztuki renesansowej poza Włochami. Już za
swojego życia zyskał sławę, nie tylko na północy Europy, ale także na południe od Alp,
między innymi dzięki umiejętności wiernego oddawania rzeczywistości oraz znakomitym
portretom. Malował również obrazy religijne oraz miniatury. Do najsłynniejszych dzieł van
Eycka należą m.in.: Ołtarz Gandawski (Ołtarz Baranka Mistycznego, wykonany
prawdopodobnie z bratem Hubertem van Eyckiem) i Mężczyzna w turbanie, a przede
wszystkim Portret małżonków Arnolﬁnich.
Malarz sygnował swoje dzieła nazwiskiem oraz dewizą w języku niderlandzkim: „Alsick
kann” (czyt. alzik kan; „Tak, jak potraﬁę”).
Jan van Eyck był jednym z pierwszych malarzy europejskich XV wieku, którzy zaczęli
używać do tworzenia swoich obrazów farb olejnych, stopniowo zastępując nimi stosowaną
wcześniej temperę, oraz posługiwali się techniką nakładania przezroczystych laserunków,
gwarantujących efekt soczystości barw i świetlistości powierzchni obrazu.
Ćwiczenie 1
Zajrzyjcie do swoich notatek i podzielcie się z kolegami w klasie przemyśleniami na temat opisu
obrazu. Czy wasze opinie różnią się, czy też macie podobne zdania? Zanotujcie wnioski, które
się powtarzają. Zastanówcie się nad tymi, które pojawiły się zaledwie raz.
Ćwiczenie 2
Podyskutujcie na temat waszych spotkań z malarstwem i sztuką Jana van Eycka.
Wskazówka
Propozycje dodatkowych pytań mogących wzbogacić strukturę lekcji:
Czy lubicie malarstwo?
Znacie jakieś muzea? Odwiedzacie je?
Macie ulubionego malarza? Dlaczego właśnie tego? Czy widzieliście jego prace
w oryginale?
Jak sądzisz, czy reprodukcja jest w stanie oddać całe bogactwo malarstwa? Co,
według ciebie, może ulec na reprodukcji przekłamaniu?

Pierwsze spotkanie z obrazem
Pierwsze spotkanie z obrazem warto zacząć
od podstawowych danych katalogowych,
które mogą wiele powiedzieć nie tylko
o samym obrazie, lecz także o czasach,
w których powstał, oraz o temacie
przedstawienia. Niektóre z tych informacji
znajdują się na tabliczce umieszczonej pod
obrazem w muzeum. Powinny też być
umieszczane wszędzie tam, gdzie dzieło jest
reprodukowane.
Ćwiczenie 3
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Spójrz na informacje, które zostały
umieszczone poniżej, i poprawnie uzupełnij
podstawowe dane dotyczące obrazu.
Autor:
Tytuł dzieła:
Data powstania:
Wymiary:
Technika malarska:
Miejsce przechowywania:
Louvre, Musée du Louvre
Rogier van der Weyden
Na onal Gallery, Londyn
olej na płótnie

olej na desce

1438

Portret małżeństwa

82,2 x 60 cm

80,1 x 59 cm
Portret małżonków Arnolﬁnich
Jan van Eyck

1434

Portret małżonków Arnolﬁnich
Jan van Eyck, Portret małżonków Arnolﬁnich, 1434, olej na
desce, Na onal Gallery, Londyn, domena publiczna

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Znajdź w dowolnym słowniku pojęć plastycznych (np. w Słowniku terminologicznym sztuk

pięknych pod redakcją Stefana Kozakiewicza) wymienione poniżej typy przedstawień
malarskich, a następnie wynotuj, według wzoru, pojęcia i sformułowania, które mogą być
pomocne przy określaniu typów obrazów.
Wzór – autoportret: artysta, wizerunek (portret) własny
akt:
martwa natura:
pejzaż:
portret:
scena religijna:
scena rodzajowa:

Uzupełnij

Ćwiczenie 6
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ważne!

Zwróć uwagę na numerację poszczególnych fragmentów płaszczyzny – może być później
pomocna przy tworzeniu logicznej wypowiedzi. Kolejność opisu nigdy nie powinna być
przypadkowa, żeby nie tworzyć wrażenia niepotrzebnego chaosu!
Lewa strona obrazu to ta, którą masz przed sobą po lewej stronie, a prawa strona obrazu
to ta, którą masz po swojej prawej stronie.
Wskazówka
Warto przypomnieć uczniom czasowniki oraz konstrukcje zdań, które są najczęściej
stosowane do opisu obrazu: znajdować się, być // być widocznym, przedstawiać //
zostać przedstawionym, uwiecznić // zostać uwiecznionym, oddać (coś na obrazie –
uwiecznić) // zostać oddanym (uwiecznionym – na obrazie), stać, leżeć, siedzieć, wisieć.
Do tworzenia opisu obrazu należy używać różnych konstrukcji zdań (strona czynna,
bierna). Należy również pamiętać o różnych określeniach dotyczących zarówno samego
malarza: malarz, artysta, twórca, Jan van Eyck (imię i nazwisko lub samo nazwisko
malarza), jak i obrazu: obraz, dzieło, płótno, praca.
Propozycja dodatkowego ćwiczenia: Patrząc na obraz van Eycka, zaproponuj kilka
różnych konstrukcji zdania, w którym umieścisz informację, co znajduje się w głębi
obrazu, na ścianie między postaciami. W głębi obrazu, na ścianie między postaciami…
…widoczne jest okrągłe wypukłe lustro.
…artysta uwiecznił okrągłe wypukłe lustro.
…znajduje się okrągłe wypukłe lustro.

Motywy ikonograﬁczne
Ćwiczenie 9
Przyjrzyj się głównym motywom
ikonograﬁcznym znajdującym się na obrazie.
Większość z nich przypomina współczesne
przedmioty, które znasz. Ale czy są takie
same? I czy wszystkie potraﬁsz nazwać?
O czym to może świadczyć?

Ćwiczenie 10.1
Stwórz prosty opis obrazu Jana van Eycka.
Skup się na trzech zasadniczych elementach,
które muszą się ze sobą logicznie wiązać:
motyw – jego miejsce na obrazie – najbardziej
charakterystyczne cechy danego motywu.
Zacznij swój opis od pierwszego planu i tych
motywów, które znajdują się w centrum
obrazu. Na przykład w taki sposób:
Na pierwszym planie obrazu Jana van Eycka
Portret małżonków Arnolﬁnich znajduje się
para młodych ludzi stojących na tle wnętrza
pokoju. Oboje ubrani są elegancko. Kobieta
nosi długą zieloną suknię, a głowę ma

Portret małżonków Arnolﬁnich
Jan van Eyck, Portret małżonków Arnolﬁnich, 1434, olej na
desce, Na onal Gallery, Londyn, domena publiczna

przykrytą koronkowym okryciem. Mężczyzna ma na sobie brązowy płaszcz obszyty futrem,
a na głowie – duży czarny kapelusz. Prawa dłoń pani Arnolﬁni spoczywa w lewej ręce jej męża.
Dłonie stykają się niemal w samym centrum obrazu.
A teraz twoja kolej:
Ćwiczenie 10.2

Ćwiczenie 10.3
Przyporządkuj motywy z obrazu Jana van Eycka Portret małżonków Arnolﬁnich do
odpowiednich wyrażeń.
W lewym dolnym rogu dzieła widoczne są

.

Na drugim planie, po lewej stronie znajduje się

.

Pod oknem widoczny jest fragment stolika,

.

Po drugiej stronie, tuż za plecami kobiety zostało uwiecznione
U góry, między postaciami,

.

Tłem przedstawienia jest jasna ściana,

.

Na ścianie, nad złączonymi dłońmi państwa Arnolﬁnich
Poniżej lustra znajduje się

.

.

.

Na dole obrazu, u stóp pary małżonków znajduje się
duże okno, z którego pada światło do wnętrza

.

mały kudłaty piesek

ława do siedzenia, podobnie jak łoże i baldachim – pokryta czerwoną materią
na którym leżą owoce

zamykająca w głębi całość przedstawienia

wielkie łoże z baldachimem, pokryte czerwona materią

drewniane saboty

wisi okrągłe wypukłe lustro, nad którym widoczny jest jakiś napis
zwisa z suﬁtu wieloramienny świecznik
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wskazówka
Dzieło van Eycka powstało w I połowie XV wieku, a do jego pełnego zrozumienia
niezbędna jest znajomość kultury XV‐wiecznej Flandrii, jej zwyczajów, tradycji, a nawet
typu ubiorów oraz szczegółów ówczesnego wystroju wnętrz.

Portret małżonków Arnolﬁnich przedstawia parę młodych ludzi stojących na tle wnętrza
XV‐wiecznego ﬂamandzkiego domu. Prawdopodobnie są to Giovanni di Nicolao Arnolﬁni
oraz jego żona – Giovanna Cenani, mieszkający w Brugii, gdzie także żył i pracował Jan van
Eyck. Obie postaci przedstawione na obrazie są ubrane elegancko i bogato, co może
świadczyć o wyjątkowości chwili, kiedy zostały sportretowane. Możliwe, że para została
uwieczniona w trakcie ceremonii małżeństwa, które w XV‐wiecznej Flandrii mogło być
zawierane poza kościołem. Badacze, przyglądając się sukni Giovanny, spierają się o to, czy
młoda kobieta była wówczas w ciąży. Wielu historyków sztuki przychyla się jednak do tezy,
że namalowana przez van Eycka suknia jedynie wiernie oddawała ówczesną modę.

Ćwiczenie 11
Sprawdź, czy malarz podpisał się na swoim dziele.

Portret małżonków Arnolﬁnich (detal)
Jan van Eyck, Portret małżonków Arnolﬁnich (detal), domena publiczna

Wskazówka
Proponowane dodatkowe pytania: Gdzie znajduje się sygnatura malarza? Czy oprócz niej
umieścił coś jeszcze? Jak sądzisz, czy formułując taki podpis i wplatając
w przedstawienie jeszcze jeden portret (!), van Eyck chciał dać widzowi jakiś sygnał?
Odp. Jan van Eyck podpisał swoje dzieło w oryginalny i zabawny sposób. Nad
namalowanym na tylnej ścianie pokoju lustrem umieścił inskrypcję: „Johannes de Eyck
fuit hic / 1434” („Jan van Eyck był tutaj / 1434”). W odbiciu wypukłego lustra widzimy
autoportret samego Jana van Eycka. Niektórzy badacze interpretują ten fakt jako dowód,
że malarz był świadkiem na ślubie Arnolﬁnich.
Wnętrze, które namalował Jan van Eyck, pełne jest różnych przedmiotów, które miały
symboliczne znaczenie w XV wieku. Jedne z nich mogą potwierdzać przypuszczenie, że
przedstawiona na obrazie scena jest ceremonią zawarcia małżeństwa, inne przypominają
o domowych obowiązkach pani domu.

Ćwiczenie 12
Spójrz na zestawione poniżej przedmioty i zastanów się, co mogły symbolizować. Swoje
przypuszczenia sprawdź, klikając na dany przedmiot.
Jeżeli chcesz wiedzieć, co symbolizują inne przedmioty na obrazie, sprawdź ich ukryte
znaczenie w dowolnym słowniku symboli.
ĆWICZENIE: Małżeństwo Arnolﬁnich (obraz interaktywny)
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Jan van Eyck w opiniach Jana Białostockiego

“

Jan Białostocki

Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce
europejskiej naszej ery
Podobnie zasadniczą rolę van Eyck odegrał w dziedzinie portretu.
Modele jego obrazów to dygnitarze hierarchii kościelnej […] albo
ludzie związani blisko z malarzem […]. Przede wszystkim jednak
modelami są przedstawiciele wielkiego kapitału ówczesnego –
najwyższa, nieliczna grupa bogatego mieszczaństwa związana raczej
już z dworem burgundzkim niż z życiem miasta. […] Z tym też
światem związany był Giovanni Arnolﬁni, kupiec włoski z Lukki,
przedstawiciel Medyceuszów w Niderlandach, doradca dworu księcia
burgundzkiego, człowiek, któremu van Eyck namalował
najniezwyklejszy portret, jaki powstał w XV wieku […].
W obrazie tym, przedstawiającym Arnolﬁniego z żoną, van Eyck
wyprzedził o sto lat dzieje portretu, a jednocześnie wytyczył drogę
dla rozwoju intymnej sceny rodzajowej we wnętrzu […]. Kupiec włoski
stał się nie tylko godny uwiecznienia w portrecie – teraz artysta

uważał już za słuszne i godziwe przedstawić go wraz z żoną w całej
postaci, nie w popiersiu, jak dotąd przedstawiano nawet królów.
Arnolﬁni i jego piękna małżonka, trzymająca na łonie suknię suto,
wedle burgundzkiej mody, sfałdowaną, stoją obok siebie we wnętrzu
zamożnie urządzonego pokoju. Oko van Eycka odnotowało łoże pod
baldachimem w głębi, lśniący mosiężny świecznik, pomarańcze na
ławce pod oknem. Na pierwszym planie porzucona para drewnianych
sandałów, u stóp portretowanych mały kudłaty piesek,
przypominający raczej zabawkę niż żywe stworzenie […].
Ale wewnątrz tej zacisznej izby dzieje się coś ważnego. To nie tylko
portret dwojga ludzi; obraz van Eycka przesycony jest dostojnym
nastrojem, powagą chwili, w której odbywa się uroczystość. Arnolﬁni
uniósł prawą dłoń w górę gestem błogosławieństwa czy przysięgi;
drugą ręką ujął prawą dłoń niewiasty. Jesteśmy świadkami ceremonii
zaślubin przez podanie ręki i przysięgę (formę tę Kościół dopuszczał
jeszcze do drugiej połowy XVI wieku). Nie tyle jesteśmy świadkami
tego tajemniczego obrzędu, ile malarz – autor obrazu. Przedstawił
bowiem siebie oraz drugą osobę obecną przy ceremonii w odbiciu
zwierciadła zawieszonego na ścianie, a poświadczył fakt
własnoręcznym podpisem umieszczonym ponad lustrem na ścianie:

Johannes de Eyck fuit hic 1434 (Jan van Eyck był tutaj). I inne elementy
obrazu ukazują swe wtórne, symboliczne oblicze – świeca płonąca
w świeczniku przy świetle dnia związana jest z obrzędem, zabawny
piesek u stóp małżonków – to symbol wierności małżeńskiej.
Przenośne, symboliczne treści przyoblekają się w kształty tak realne,
tak pełne życia, iż zaczynają już same sobie po trosze wystarczać.
Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, t. 1, Warszawa 1991, s. 304–305.

Na podstawie przeczytanego fragmentu odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 13.1
Kto najczęściej pozował Janowi van Eyckowi do portretów?

Ćwiczenie 13.2
Na czym polegała niezwykłość stworzonego przez Jana van Eycka portretu małżonków
Arnolﬁnich?
Ćwiczenie 13.3
W jaki sposób Jan Białostocki opisuje utrwaloną na obrazie chwilę?
Ćwiczenie 13.4
Czy zgadzasz się z opinią krytyka na temat sceny uwiecznionej na obrazie, kiedy pisze, że „nie
tyle jesteśmy świadkami tego tajemniczego obrzędu, ile malarz – autor obrazu”? Dlaczego?
Ćwiczenie 13.5
Jak rozumiesz zdanie: „Przenośne, symboliczne treści przyoblekają się w kształty tak realne,
tak pełne życia, iż zaczynają już same sobie po trosze wystarczać”?
Ćwiczenie 13.6
Co można powiedzieć o ogólnym nastroju obrazu Jana van Eycka Portret

małżonków Arnolﬁnich na podstawie wszystkich wcześniejszych ustaleń? Odnieś się do
następujących pytań: Czy dzieło jest:
dynamiczne, czy statyczne?
harmonijne uporządkowane, czy chaotyczne?
zakomponowane symetrycznie, czy rządzi nim asymetria?
bogate w motywy i treści, czy ubogie?
radosne, czy smutne w wymowie?

Ćwiczenie 13.7
Czy podoba ci się omówiony obraz? Odpowiadając na pytanie, odnieś się do pierwszego
wrażenia, jakie zrobiło na tobie dzieło. A jak jest teraz? Czy coś się zmieniło?

Drobiazgowa zgodność z naturą

“

Jan Białostocki

Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce
europejskiej naszej ery
Tym, co zachwycało i pasjonowało Włochów w malarstwie
niderlandzkim, była zupełna, drobiazgowa zgodność z naturą, były te
cechy, które pozwalają nazwać sztukę niderlandzką „zwierciadłem
życia”. […] Artyści niderlandzcy dążyli do zobrazowania wszystkiego,
do przedstawienia świata jako sumy części, do pokazania każdego
szczegółu, elementu każdej cząstki. Indywidualizacja niderlandzka
przeciwstawiała się więc włoskiej skłonności do idealizacji, wiedza
o szczegółach – włoskiemu uogólnieniu. […]
Niektórzy biografowie wspominają o dwóch braciach van Eyck –
Hubercie i Janie. Ich współpracy przypisuje się na ogół najsłynniejsze
dzieło malarstwa niderlandzkiego XV wieku – Ołtarz Baranka

Mistycznego w katedrze św. Bawona w Gandawie, zwany często
Ołtarzem Gandawskim (ukończony w 1432 roku), w którym
miniatorska precyzja artystów poddana została umiejętności
zorganizowania monumentalnej całości.
Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, t. 1, Warszawa 1991, s. 304–305.

Ćwiczenie 14
Na podstawie przeczytanego tekstu określ, które z podanych niżej stwierdzeń są prawdziwe,
a które fałszywe.
PRAWDA
Ołtarz Gandawski to dzieło
o miniaturowych rozmiarach.

FAŁSZ

Nie można z całą pewnością
stwierdzić, że Jan van Eyck miał
brata.
Malarze niderlandzcy oddawali
w swoich obrazach
rzeczywistość zgodnie z naturą.
Najsłynniejsze niderlandzkie
dzieło malarskie XV wieku
zostało ukończone w 1423 roku.
Włochów nic nie intrygowało
w malarstwie niderlandzkim.
Włosi indywidualizowali,
a artyści niderlandzcy
idealizowali obraz świata.
Włosi idealizowali, a artyści
niderlandzcy indywidualizowali
obraz świata.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 15
Jak rozumiesz określenie „zwierciadło życia”? Wskaż odpowiedni fragment tekstu Jana
Białostockiego, w którym autor uzasadnia użycie tego sformułowania w kontekście malarstwa
niderlandzkiego.
Ćwiczenie 16
Raz jeszcze uważnie przeczytaj ostatnie zdanie pierwszego akapitu. Co mówi ono na temat
zasadniczych różnic między malarstwem niderlandzkim i włoskim?

Zwierciadło świata

“

Maria Rzepińska

Zwierciadło świata
Malarstwo ﬂamandzkie rzadko używa złota. Nie używa go zupełnie
van Eyck, gdyż powierzchnia jego obrazów ma taki blask i świetność,
że nie potrzebuje ozdoby złoceniami. Złoto – będące
w średniowieczu metaforą światła nadziemskiego, metaforą nieba
i raju – u van Eycka zastąpione zostaje przedstawieniem światła
innymi środkami. Światło to jest nadal metaforą boskości, ale
zachowuje się wedle praw światła ziemskiego, wypełnia przestrzeń,
otacza przedmioty, reﬂeksuje w powierzchniach gładkich, przenika
przez substancje przezroczyste, roznieca iskry w koronie Marii.
Van Eyckowie zastosowali pierwsi nowy sposób malowania, osiągając
świetlistość, blask i nasycenie koloru przez nakładanie warstw
laserunków ze specjalnym spoiwem olejno‐żywicznym na białym
gruncie, spoistym i gładkim jak marmur. Prześwitująca biel tego
gruntu dawała efekt zbliżony do tego, jaki daje światło przepuszczone
przez półprzejrzyste barwne szkła witrażowe. Obraz taki powstawał
bardzo długo, gdyż każda warstwa musiała uprzednio wyschnąć, ale
efekt obrazu ﬂamandzkiego jest nieporównany, a trwałość ich
struktury barwnej, zwłaszcza w obrazach van Eycka, każe do dziś
podziwiać „sekrety Flamandów”.
Maria Rzepińska, Zwierciadło świata, [w:] tejże, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1986, s. 65.

Ćwiczenie 17
Z podanych niżej stwierdzeń wybierz prawdziwe, a następnie przytocz zdania z tekstu, które
potwierdzają twoją odpowiedź.


W średniowieczu złoto symbolizowało na obrazach światło słoneczne.



Obrazy van Eycka są świetliste dzięki nakładaniu warstw laserunków.



W malarstwie ﬂamandzkim nigdy nie pojawia się kolor złoty.



Na obrazach van Eycka światło jest metaforą boskości, ale podlega prawom świata
ziemskiego.



Jan van Eyck był jednym z tych malarzy, którzy czasami używali złota do malowania
swoich obrazów.



Kolory na obrazach malowanych w technice laserunków są nietrwałe.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 18
Przeczytaj raz jeszcze uważnie drugi akapit przywołanego tekstu i odpowiedz na pytanie, na
czym polegał „sekret” malarstwa Flamandów.

Malarstwo i okulary
Zastanawialiście się, kiedy po raz pierwszy na obrazach zaczęto uwieczniać prosty, znany
wszystkim drobiazg, który dla wielu z nas jest nieodzowny, żeby móc dobrze komunikować
się z otaczającym światem? To właśnie van Eyck był tym malarzem, który odważył się
pokazać na swoich obrazach ludzi trzymających w dłoni nieco dziwnie już dziś wyglądający
przedmiot, a mianowicie XV‐wieczne okulary.

“

Maria Rzepińska

Zwierciadło świata

Obraz ﬂamandzki […] to natura widziana w pomniejszającym
zwierciadle. To malarstwo ma obsesję najdokładniejszej wyrazistości
rzeczy widzianych i obsesję zwierciadła zamykającego obraz świata
w swej połyskliwej powierzchni. Wyrób luster szklanych pokrytych
emulsją ma swój początek prawdopodobnie we Flandrii, a motyw
wypukłego zwierciadła, przedłużającego ﬁkcyjną przestrzeń
obrazową, występuje często w malarstwie niderlandzkim […]. To, że
lustra i okulary pojawiają się po raz pierwszy właśnie w malarstwie
van Eycka, ma symboliczną, informacyjną wymowę. Te okrągłe,
niewygodne, trzymane w pewnej odległości od książki, okulary
powtarzają się w wielu obrazach ﬂamandzkich – nigdy natomiast nie
widujemy ich w obrazach włoskich, choć wiadomo, że nie były tam
nieznane. Sztuka włoska nie przyjmuje do wiadomości żadnych
defektów ﬁzycznych człowieka, a więc także osłabienia wzroku.
Maria Rzepińska, Zwierciadło świata, [w:] tejże, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1986, s. 65.

Ćwiczenie 19
Na podstawie przeczytanego tekstu opisz, jak wyglądały okulary, których używano w XV
wieku. Czy nosiło się je w podobny sposób jak okulary współczesne? Dodatkową podpowiedź
znajdziesz na obrazie Jana van Eycka Madonna kanonika van der Paele.

Madonna kanonika van der Paele
Jan van Eyck, Madonna kanonika van der Paele, 1436, tempera / olej na desce, Groeningemuseum, Brugia, domena publiczna

Ćwiczenie 20
Na podstawie przeczytanego tekstu określ prawdziwość następujących stwierdzeń:
Stwierdzenie

Prawda

Obraz ﬂamandzki to
prawdziwe lustro.

Fałsz
+

Malarstwo ﬂamandzkie
precyzyjnie odzwierciedla
rzeczy widziane
w rzeczywistości.





Lustra pokryte emulsją
zaczęto produkować
prawdopodobnie we
Flandrii.





W malarstwie niderlandzkim
często występuje motyw
wklęsłego lustra.





Jan van Eyck utrwalał na
swoich obrazach takie
motywy, jak lustro i okulary.





Okulary nie były znane na
południe od Alp.





Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zadaniowo
Ćwiczenie 21
Zastanów się i odpowiedz na pytanie: dlaczego jako podsumowanie rozdziału „MY” w tym
e-podręczniku został wybrany obraz Portret małżonków Arnolﬁnich Jana van Eycka?
Ćwiczenie 22
Znajdź na mapie Europy, obrazującej sytuację polityczną w XV wieku, Flandrię i Brugię.
Poszukaj w encyklopedii informacji na temat regionu oraz miasta, z którymi był związany Jan
van Eyck.

Ćwiczenie 23
Wyobraź sobie, że zamiast autora obrazu, Jana van Eycka, w wiszącym na ścianie lustrze
odbija się twój wizerunek. Jesteś zatem świadkiem wydarzeń. Co widzisz przed sobą? Swoje
wrażenia zapisz w formie osobistej relacji z uczestnictwa w ceremonii zaślubin państwa
Arnolﬁnich. Wpleć w nie fragmenty stworzonego wcześniej opisu obrazu.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Dom jako skarbnica pamięci

ILUSTRACJA: Półka
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 3.0

Dom to historia rodziny, miejsce, w którym kolejne pokolenia gromadzą różne – bardziej
i mniej cenne – rzeczy, takie jak meble, fotograﬁe, książki. Rodzinny dom to także
wspomnienie dzieciństwa. Dzięki przedmiotom z przeszłości łatwiej zbudować obraz
dawnych czasów i nadać im szczególny sens.
Już wiesz
Przygotuj krótką informację o jednej ulubionej, ilustrowanej książce z twojego
dzieciństwa.

W ogrodzie pamięci Joanny Olczak-Ronikier

Ciekawa opowieść
Laura Muntz Lyall, Ciekawa opowieść, 1898, olej na płótnie, Art Gallery of Ontario, domena publiczna

“

Joanna Olczak-Ronikier

W ogrodzie pamięci
[…] Mój dom rodzinny był domem
okaleczonym, pozbawionym
elementu męskiego,
opanowanym przez kobiety, bo
mieszkała z nami jeszcze służąca,
miła Anielcia, i moja niania
Halinka, a potem wychowawczyni
– antypatyczna panna Anna.
A także jadała u nas i spędzała
swój wolny czas niezamężna
Joanna Olczak-Ronikier z Andrzejem Wajdą
siostra mego dziadka, ciocia
Mariusz Kubik , 2008, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 3.0
Edzia, pracująca w księgarni.
Jednak mimo braku męskiej ręki to niewielkie kobiece państewko
było świetnie zorganizowane i funkcjonowało nadzwyczaj sprawnie.
Dwie wielkie tragedie osobiste: samobójcza śmierć dziadka i rozwód
matki zostawiły rany w sercach, ale nie naruszyły życiowego ładu. Od
rozpaczy i rezygnacji ratowała wewnętrzna dyscyplina i poczucie

misji, którą stanowiło wydawnictwo. Równocześnie atmosfera domu
była daleka od ascezy. I babka, i matka w dziecinnie łakomy,
zmysłowy sposób lubiły radości i przyjemności, jakie daje świat.
Piękne przedmioty, eleganckie stroje, futra, kapelusze, magazyny
mód, teatr, wystawy, restauracje, kawiarnie, przyjęcia, miłe
towarzystwo. Obie bardzo były wrażliwe na urodę otoczenia, więc
nasze pięć pokoi w amﬁladzie – niepojęte dla mnie słowo „amﬁlada”
podkreślała babka z dumą po wojnie – zakomponowane były jak dzieła
sztuki, z najwyższą troską o kolorystyczną harmonię ścian, mebli
i obrazów. Wszędzie oczywiście stały biblioteczne półki z książkami
w pięknych oprawach. Na tle zielonych ścian jadalni – jesionowe
biedermeier i barwny fryz pod suﬁtem złożony z portretów Piastów
Zoﬁi Stryjeńskiej. „Aż mnie w dołku ściska, kiedy tych dwudziestu
chłopa dźga mnie swoimi ślipiami”, skarżyła się stara służąca
Marcinowa, której już nie poznałam. Czerwień koloru wina w salonie
współgrała z lśniącymi mahoniami. Portret babki w czerwonej
pelerynie pędzla Leona Kaufmanna czarował secesyjnym wdziękiem.
Na ścianach wisiały obrazy Eugeniusza Zaka, Bolesława Cybisa,
Leopolda Gottlieba, a także mój wizerunek, namalowany przez
przyjaciela rodziny Eliasza Kanarka. Na stołach, na komodach, na
sekretarzykach stały ukochane przez moją babkę secesyjne
przedmioty: ozdobne wazony pełne świeżych kwiatów, misterne
koszyczki ze srebra, talerze i patery z miśnieńskiej porcelany. Babcia
lubiła wyrazy uznania dla swego smaku. Któregoś dnia zaprosiła
znaną z ekscentryczności Stryjeńską, niezwykle popularną przed
wojną twórczynię folklorystycznych obrazów ukazujących się
w albumowych wydaniach u Mortkowicza. Przed obiadem
oprowadziła panią Zoﬁę po domu, by pochwalić się najnowszymi
artystycznymi nabytkami i pokazać jej, jako znawczyni, ﬁrmowe znaki
i sztance cennych przedmiotów. Potem wszyscy zasiedli do starannie
nakrytego stołu.
Gdy z wazy nalano zupę pomidorową, malarka podniosła swój pełny

talerz i przewróciła go do góry dnem. Wśród ogólnej konsternacji
wyjaśniła uprzejmie: „Chciałam tylko sprawdzić, jaka to marka”.
Dom – mityczna kraina pierwszych zachwytów, wzruszeń, lęków
i elementarnych doświadczeń – znikł widocznie z mojego życia zbyt
wcześnie, bo nie zostało mi po nim żadne wspomnienie. Nie
pamiętam swego dziecinnego pokoju i zabawek. Ani wyglądu reszty
pomieszczeń. Wszystko co wiem – wiem z opowieści. Nie
przypominam sobie żadnych domowych wydarzeń. Ani tych
zwyczajnych. Ani tych nadzwyczajnych. Leczył mnie Janusz Korczak
podobno niezbyt go lubiłam. Julian Tuwim przyniósł Słonia
Trąbalskiego z dedykacją: „Dla Joasi kochasi od Juleczka kochaneczka”
– nie sądzę, by zrobiło to na mnie specjalne wrażenie. Nie został mi
w pamięci żaden ślad kolorów, smaków, zapachów dzieciństwa […].
Jedyne, co naprawdę dobrze pamiętam z przedwojennego
dzieciństwa, to kolorowe tomy pełne cudownych ilustracji,
wierszyków i bajkowych opowieści. Najpierw czytano mi na głos,
potem nauczyłam się sylabizować wyrazy samodzielnie. Książki były
duże i ciężkie, więc okładałam się nimi na puszystym dywanie
i machając nogami, odpływałam w tajemnicze krainy. W zaczarowany
świat Piotrusia Pana z rysunków Rackhama, w mgły i śniegi bajek
Andersena ilustrowanych zwiewnymi rycinami Dulaca. W świat
bardziej realny, gdzie Marcelianek Majster Klepka „z węzełka, co
wszystko zmieści, nawet i sto czterdzieści narzędzi”, wyjmował
młotki, gwoździe piły, dłutka i reperował zepsute stoły, krzesła,
własne trepki, a jego majsterkowanie tak precyzyjnie pokazane na
ilustracjach Stefana Themersona. Płakałam, kiedy umierała
nieszczęsna Kasia z baśni Rydla O Kasi i królewiczu. Pękałam ze
śmiechu, kiedy grubasy rysowane przez Lewitta i Hima jadły tłuste
kiełbasy w wagonie, który ciągnęła lokomotywa Tuwima.
Gdzieś w niebie stoi oszklona szafka, w której czekają na mnie te
wszystkie dawno temu czytane, zagubione książki. Myślę, że
zawdzięczam im spokój ducha i psychiczny ratunek w latach wojny.

Przygody doktora Dolittle, wędrówki Nilsa Holgersona przez Szwecję
na grzbiecie dzikich gęsi, smutki Nemeczka z Chłopców z Placu Broni
– to była rzeczywistość, której wtedy poświęcałam uwagę. Wszystko
inne wydawało się złym snem.
Joanna Olczak-Ronikier, W ogrodzie pamięci, Kraków 2004, s. 210–212.

Po zapoznaniu się z fragmentem książki W ogrodzie pamięci porozmawiajcie w grupie
i odpowiedzcie na pytania:
Ćwiczenie 1.1
Dlaczego mieszkanie Joanny Olczak-Ronikier można nazwać galerią?
Ćwiczenie 1.2
Jakie obrazy polskich mistrzów pędzla zostały wyróżnione w przywołanym tu fragmencie?
Mieszkanie to także opis dzieciństwa i pamięć przeszłości. Odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 2.1
W jaki sposób przypomina je sobie Olczak-Ronikier?
Ćwiczenie 2.2
Na jakie sytuacje i spotkania się powołuje? Przywołaj i podziel się w parze różnymi sytuacjami
związanymi z codziennym życiem w twoim domu/mieszkaniu: spotkania, wizyty rodzinne,
prezenty, jakie dostajesz.
Do wyposażenia mieszkania należą również książki, a w wielu domach biblioteka pełni
istotną rolę. Zastanów się i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 3.1
Jakie emocje wywołało u autorki doświadczenie czytania konkretnych tekstów?

Ćwiczenie 3.2
Jaką rolę pełniły w nich ilustracje?
Ćwiczenie 3.3
O jakich ilustratorach wspomina Joanna Olczak-Ronikier?

Książki i ilustracje
Ćwiczenie 4
Przedstaw przygotowane przed lekcją omówienie ulubionej ilustrowanej książki z twojego
dzieciństwa.

Ćwiczenie 5
Obejrzyj poniższe ilustracje związane z cytowanym fragmentem wspomnień W ogrodzie

pamięci.


Rybak
Eugeniusz Zak, Rybak, ok. 1924, domena publiczna

Wskazówka
Warta polecenia jest charakterystyka życia i twórczości artystki Zoﬁi Stryjeńskiej wraz
z przykładami jej najbardziej znanych obrazów. Zob.: Piotr Łopuszański, Blask i nędza
życia Zoﬁi Stryjeńskiej, link.

Zadaniowo
Ćwiczenie 6
Porozmawiajcie w grupach i opowiedzcie, jakie style urządzania wnętrza przywołuje autorka

Ogrodów pamięci. Wypiszcie z tekstu wszystkie cechy, którymi Olczak-Ronikier określa style:
biedermeier oraz secesję. Spróbujcie stworzyć krótką charakterystykę obu stylów
artystycznych.

Ćwiczenie 7
Przypomnijcie sobie i omówcie w parach swoje najciekawsze książki z dzieciństwa.
Wybierzcie co najmniej trzy tytuły.
Poszukajcie w dowolnych źródłach informacji o autorach tych książek.
Przygotujcie prezentację ilustracji waszych ulubionych książek.
Ćwiczenie 8
Jak rozumiesz poniższy cytat? Opisz swoje przemyślenia w zeszycie.
„„Domowość” nie oznacza nieskazitelności. Gdyby tak było, wszyscy mieszkaliby
w bezosobowych wnętrzach, wziętych żywcem z pism architektonicznych. […] Czy ludzie
mogą naprawdę gdzieś żyć, nie robiąc bałaganu? Jak udaje im się nie porozrzucać niedzielnych
gazet po całym salonie? Jak sobie radzą bez pasty do zębów czy resztek mydła w łazience?
Gdzie ukrywają oznaki życia codziennego?”
Ćwiczenie 9
Zaprojektuj urządzenie wnętrza swojego mieszkania/domu marzeń, w którym zamieszkasz
w przyszłości. Weź pod uwagę następujące wskazówki:
Narysuj projekt w formacie minimum A5.
Opisz na osobnej kartce jego: usytuowanie, wygląd z zewnątrz i wyposażenie wnętrza
W opisie użyj następujących słów kluczy: „przytulność”, „nowoczesność”,
„funkcjonalność”, „praktycyzm”, „gust”, „poczucie estetyki”, „minimalizm”, „ornamentyka”.
Jak rozumiesz te określenia? Wyjaśnij je na podstawie własnych doświadczeń lub posłuż
się słownikiem.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Czy dom to miejsce sacrum?

Kabul, Afganistan
Casimiri, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0

Dom to przestrzeń, w której się mieszka, miejsce należące do sfery sacrum — „miejsce
uświęcone”, terytorium oswajania chaosu, teren bezpieczny, schronienie ze szczególnie
wyróżnionym centrum, w którym skupia się życie domowników. Konstrukcja domu jako
budynku przywołuje bogatą symbolikę poszczególnych jego części, np. dachu (poziom
najbliżej nieba), strychu (miejsca tajemniczego, w którym gromadzi się różne rzeczy),
piwnicy (sfera ciemności), podłogi (symbolizującej ziemię), ścian (traktowanych jako cztery
strony świata), drzwi (symbolu „wejścia”, „wyjścia”, otwartości i kontaktu z przestrzenią poza
domem).
Już wiesz
1) Zastanów się, jakie jest twoje wyobrażenie idealnego domu. Zbierz słowa klucze, które
pomogą ci stworzyć mapę myśli idealnego domu.
2) Przynieś najlepsze – twoim zdaniem – zdjęcia wydawnictwa „National Geographic”.
Zrób ich klasyﬁkację i podziel na następujące grupy: portrety ludzi, fotograﬁe
reportażowe, pejzażowe, świadectwa wydarzeń.
3) Zbierz i przynieś fotograﬁe związane z historią twojej rodziny. Znajdź takie, na których
utrwalono najważniejsze wydarzenia rodzinne.

Dom w powieści Chłopiec z latawcem Khaleda
Hosseiniego

“

Khaled Hosseini

Chłopiec z latawcem
Wszyscy zgodnie twierdzili, że
mój ojciec, mój baba zbudował
najpiękniejszy dom w Wazir
Akbar Chan, nowej, bogatej
dzielnicy w północnej części
Kabulu. Byli i tacy, co mówili, że
to najładniejszy dom w całym
mieście. Do rozłożystego domu
z marmurową posadzką

Khaled Hosseini (w środku), Bahram i Elham Ehsas
(odtwórcy ról w ekranizacji Chłopca z latawcem).
U.S. Department of State (U.S. Embassy in London), 2007,
fotograﬁa barwna, domena publiczna

i szerokimi oknami szło się wśród krzewów różanych. Były w nim
cztery łazienki, wyłożone na podłodze wymyślną mozaiką,
sprowadzoną przez babę z Isfahanu. Na ścianach wisiały przeplatane
złotą nitką kilimy, kupione przezeń w Kalkucie, a ze sklepienia
największej sali zwieszał się kryształowy żyrandol.
Na piętrze był mój pokój, sypialnia baby i jego gabinet, zwany również
palarnią, bo zawsze pachniało tam tytoniem i cynamonem. Tam
właśnie, po przygotowanej i podanej przez Alego kolacji, rozsiadali się
w czarnych skórzanych fotelach baba i jego przyjaciele. Nabijali fajki –
baba zawsze mówił, że on swoją fajkę „tuczy” – i rozmawiali na trzy
ulubione tematy: o polityce, o interesach i o piłce nożnej. Czasem
prosiłem babę, czy mógłbym zasiąść tam z nimi, ale on stawał na
progu i mówił: „No, idź do siebie. Tu są teraz dorośli. Nie chcesz
sobie czegoś poczytać?”. I zamykał drzwi, a ja zastanawiałem się,
dlaczego on zawsze ma czas tylko dla dorosłych. Siadałem pod
drzwiami z kolanami pod brodą. Czasem siedziałem tam godzinę,
czasem dwie, nasłuchując ich śmiechu i rozmów.

Salon na parterze miał półokrągłą ścianę, do której dopasowano długi,
wysoki regał. Stały na nim rodzinne zdjęcia w ramkach. Na starej,
nieostrej fotograﬁi widać mojego dziadka z królem Nadir Szachem.
Zdjęcie zostało zrobione w roku 1931, a więc na dwa lata przed
śmiercią monarchy z rąk zamachowca. Dziadek i król stali nad
martwym jeleniem, mieli buty z cholewami, na ramionach strzelby.
Było też zdjęcie ze ślubu rodziców: baba w eleganckim czarnym
garniturze i moja mama – istna księżniczka w białej sukni. Dalej
zdjęcie baby z najlepszym przyjacielem i wspólnikiem w interesach,
Rahimem Chanem. Obaj panowie stali bez uśmiechu przed domem.
Na tym zdjęciu było też niemowlę, czyli ja, trzymane przez
zmęczonego jakby i zasępionego babę – moje różowe palce zaciskały
się nie na jego dłoni, tylko na dłoni Rahima Chana.
Przez drzwi w półokrągłej ścianie przechodziło się do jadalni. Na
środku pysznił się mahoniowy stół, przy którym łatwo zmieściłoby
się i trzydziestu gości – i rzeczywiście niemal co tydzień mieściło się
ich tyle, bo ojciec lubił wystawne przyjęcia. Na drugim końcu jadalni
był wysoki marmurowy kominek, w zimie stale mrugający
pomarańczowym blaskiem ognia.
Wielkie rozsuwane, przeszklone drzwi prowadziły na półkolisty taras
z widokiem na ogród i wiśniowy sad. Wzdłuż wschodniego muru

baba? wraz z Alim zasadzili kiedyś mały warzywnik; pomidory, mięta,
papryka i nawet zagon kukurydzy, która jednak nigdy się nie udawała.
Tę część ogrodu nazywaliśmy z Hassanem „ścianą chorej kukurydzy”.
Na południowym krańcu podwórza, w cieniu […] drzewa stała
służbówka: mała, gliniana chatka, w której wraz ze swym ojcem, Alim,
mieszkał Hassan. Tam też w roku 1964, niespełna rok po tym, jak moja
matka zmarła, wydając mnie na świat, narodził się Hassan.
Przez tych osiemnaście lat, które przeżyłem w Kabulu, w mieszkaniu
Hassana i Alego byłem dosłownie parę razy. Zwykle, gdy słońce
skrywało się za góry, gdy kończyły się nasze zabawy, nasze drogi się

rozchodziły. Ja mijałem różane krzewy i wchodziłem do pałacu baby,
Hassan zaś znikał w glinianej chatce, w której się narodził i w której
spędził całe życie. Pamiętam tylko, że było tam ciasno, czysto
i ciemno mimo dwóch naftowych lamp. Po obu stronach izby leżały
dwa materace, między nimi wytarty dywan z Heratu i stołek na
trzech nogach, a w rogu drewniany stół, przy którym Hassan rysował.
Ściany były gołe, nie licząc kilimu z naszywanymi paciorkami,
ułożonymi w napis Allah‐u-Akbar. Baba przywiózł go Alemu z jednej
ze swoich podróży do Meszhedu. W tej właśnie izdebce pewnego
zimowego dnia roku 1964 urodziła Hassana jego matka Sanaubar. Moja
matka wykrwawiła się na śmierć przy porodzie – Hassan stracił swoją
w niecały tydzień po urodzeniu, i to w sposób, który wielu
Afgańczyków uznałoby za gorszy od śmierci: matka Hassana uciekła
z trupą wędrownych śpiewaków i tancerzy.
Khaled Hosseini, Chłopiec z latawcem, tłum. Jan Rybicki, Warszawa 2007, s. 8–10.

Po zapoznaniu się z cytowanym fragmentem powieści Chłopiec z latawcem wykonaj
następujące polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 1.1
Zestaw obrazy dwóch przestrzeni: zamożnego domu ojca Amira i ubogiego mieszkania ojca
Hassana. Odpowiedz, jaką rolę pełnią w nich sprzęty i rekwizyty.
Ćwiczenie 1.2
Na czym polega egzotyczny koloryt wnętrza domu i przestrzeń ogrodu prominentnego
biznesmena – ojca Amira?
Ćwiczenie 1.3
Historia i wnętrze domu to także prywatna historia rodziny ukazana na tle historii narodu. Do
jakich wydarzeń nawiązują fotograﬁe w domu Amira?

Ćwiczenie 1.4
Jak sądzisz, czemu służy fotograﬁa i jakie pełni funkcje?
Ćwiczenie 1.5
Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że fotograﬁa zatrzymuje czas i pozwala uchwycić
przemijające wyjątkowe chwile życia? Uzasadnij swoje zdanie.
Ćwiczenie 1.6
Czy fotograﬁa jest dla ciebie ważna? Dlaczego?
Wskazówka
Metoda: dyskusje w grupach; uczniowie przygotowują w tabelach typu „+” i „-”
wykorzystanie fotograﬁi.

Dom w utworach Małgorzaty Musierowicz (I)

Małgorzata Musierowicz
Emilia Kiereś, 2008, licencja: CC BY-SA 3.0

Wskazówka
Do przeczytania: artykuł Anny Legeżyńskiej, Dom w kulturze, „Polonistyka” 1994, nr 4, s.
197–202.

Ćwiczenie 2
Przeczytaj poniższe fragmenty utworów Małgorzaty Musierowicz, w których pojawiają się
obrazy domu. Zwróć uwagę na różnicę w wystroju wnętrz obu domów.
„Mieszkanie Ewy Jedwabińskiej: Mieszkanie było jej prawdziwym hobby i dowiodła swego
smaku, urządzając je wyłącznie w dwóch kolorach – w czarnym i białym. W tym graﬁcznym
wnętrzu jedyną płaszczyznę koloru stanowiły książki w obramowaniu pnącej zieleni. Wszystkie
inne przedmioty i drobiazgi utrzymane były z żelazną konsekwencją w gamie czarno-białej.
Nawet róże, które kupiła wczoraj, były białe (w czarnym wazonie). Kuchnia nie zawierała
żadnych kolorów poza bielą.”
„Mieszkanie Borejków: Kuchnia była wysoka, ciemnawa, zaopatrzona w liczne szafy ścienne,
zabudowy, zakamarki, skrytki i załomki. W przyległym pomieszczeniu urządzono spiżarnię. Na
szerokich półkach stały tam słoje weka i twisty.”
„Największy pokój: Był to pokój wąski, wysoki i umeblowany bez przekonania. Zawierał dwa
tapczany, szafę trzydrzwiową, wielkie biurko, stół i dwa krzesła wyściełane – wszystko
w charakterystycznym i cenionym przez znawców stylu lat pięćdziesiątych naszego stulecia.
Meble te w dawnym mieszkaniu Borejków zapychały ze szczętem niemal całe M-4. Tu,
w jednym z trzech pokojów szacownej mieszczańskiej kamienicy z roku 1914, wymienione
wyżej sprzęty ukazywały z całym bezwstydem ubogie swe wdzięki.”
„Gabriela […] zaczęła sprzątać ze stołu książki i czasopisma, które nie wiadomo dlaczego
gromadziły się tam regularnie, mimo iż przynajmniej trzy razy w ciągu dnia uprzątano je
stamtąd przed posiłkami.”
„[…] wszędzie, dosłownie wszędzie, leżały pootwierane, a w najlepszym razie – pozakładane
książki, których nie wolno było ruszyć pod żadnym pozorem. […] Wszystko to zagracało
mieszkanie, tworząc miły rozgardiasz, którzy co uprzejmiejsi i życzliwsi goście nazywali
artystycznym.”

Ćwiczenie 3
W odniesieniu do przeczytanych fragmentów powieści Małgorzaty Musierowicz
charakteryzujących m.in. dom Borejków, odpowiedz na pytanie, czy zgadzasz się z poniższym
stwierdzeniem Anny Gomóły. Uzasadnij swoją odpowiedź.
„Brak pedantyzmu jest między innymi źródłem atmosfery tego domu. […] Przyczyną wiecznego
bałaganu jest wielki natłok różnych przedmiotów – przede wszystkim książek, zabawek
i rowerków dziecięcych, wędek ojca i popielniczek z kolekcji Patrycji. [To] sprawia, że
i gospodarz i goście czują się tu swobodnie.”
Ćwiczenie 4
Odpowiedz na pytanie, czy zgadzasz się z poniższym stwierdzeniem na temat domu. Uzasadnij
swoją odpowiedź.
„Dom jest miejscem intymnym. Myślimy o domu jak o swoim miejscu, ale zachwycające
obszary przeszłości przywołuje nie cały dom – budynek, na który można tylko patrzeć, ale
i jego wyposażenie, to czego możemy dotknąć, co ma również zapach: strych i piwnica,
kominek i wielkie okno, ukryte zakątki, taboret, złocone lustro, nadłamana muszla.”

Dom w utworach Małgorzaty Musierowicz (II)

“

Małgorzata Musierowicz

Opium w rosole
Mieszkanie Matyldy było obrazem luksusu w dobrym stylu, o ile
w dzisiejszych czasach pojęcia te nie są zasadniczo przeciwstawne.
Dochody pana Stągiewki, który przebywał od dłuższego czasu na
kontrakcie Polservice’u w Libii, oraz wyszukany gust pani
Stągiewkowej, która była elegancką kobietą – o ile w dzisiejszych
czasach dwa ostatnie słowa nie zawierają sprzeczności same w sobie
– dały uderzający efekt. Linie, kolory i faktury były tu skomponowane

w przemyślaną całość, a najdrobniejszy nawet przedmiot posiadał
swoje miejsce i w ogóle nie wolno było go ruszać. Koleżanki Matyldy
lubiły tu przychodzić. Twierdziły, że w mieszkaniu tym jest atmosfera
(s. 31).
Matylda […] bez ustanku mówiła na tematy lokalowe, krasząc swą
wypowiedź maksymami w rodzaju „mieszkanie świadczy
o człowieku”, a podczas gdy ona wygłaszała te popularne opinie,
Maćka z wolna ogarniał niepokój. Padające bowiem z jej ust słowa
(kafelki, […] boazeria…) pozwalały mu przypuszczać, że być może
gusta Matyldy dość daleko odbiegają od jego możliwości; z tremą
myślał także, że pod określeniem „atmosfera” Matylda rozumie chyba
coś innego niż on (s. 108).
Maciek mieszkał tylko z bratem.
Najpierw dojeżdżał do swego liceum z odległych o trzydzieści
kilometrów Pobiedzisk. A potem Piotr wpakował się w kłopoty,
potem się załamał, potem zaczął dziwaczeć – i rodzina uznała, że nie
powinien mieszkać sam. Na mocy decyzji rady familijnej (ojciec,
mama, dwie siostry oraz ciotka Leokadia) Maciek został zameldowany
u Piotra, w jego malutkim pokoju z kuchnią – w suterenie –
wciśniętym między mieszkanie Lewandowskich a prywatny zakład
szycia kołder.
Dobrze mu się tu mieszkało.
Przede wszystkim w mieszkaniu Piotra panował duch swobody.
Umeblowane było bardzo ascetycznie, tu i ówdzie zastawione
nierozpakowanymi jeszcze od przeprowadzki skrzynkami, kipiało ono
mnóstwem przedmiotów, gromadzonych od przypadku do
przypadku i osadzających się warstwami jak gleba. Obok półek
z książkami stał tu na przykład akumulator samochodowy,
podłączony do prostownika na nieokreślony czas; pod ścianami
pokrywało się pyłem kilka opon, silnik do łodzi, stara drewniana pieta,
powiększalnik fotograﬁczny „Krokus”, przykryty bardzo szarym
workiem z folii, stosy gazet i czasopism poukładanych wprost na

podłodze i zdekompletowany zestaw do majsterkowania. Żeby
przejść od drzwi do tapczanu Piotra, należało lawirować między
sprzętem sportowym a puszkami z farbą emulsyjną zmagazynowaną
na wypadek remontu, przy czym zawsze istniała możliwość, że narty
jednak się obsuną i uderzą nieostrożnego wędrowca po głowie.
Przy tapczanie Maćka zamiast akcesoriów samochodowych
znajdowały się części i opony od roweru, a zamiast powiększalnika –
panoszył się na podłodze adapter stereofoniczny, jedyny przedmiot
w tym pokoju odkurzany przez właściciela przynajmniej raz dziennie.
Pozostałe przedmioty nie miały tyle szczęścia. Porządki odbywały się
tu z rzadka, tylko przy uroczystych okazjach. Dzięki temu
w mieszkaniu panował szczególny rodzaj zasiedziałej przytulności –
bowiem zgodnie z tendencjami męskiej psychiki zaprowadzono tu
jednak swoisty ład, oparty na jakichś nieokreślonych, lecz logicznych
zasadach, gazety poskładane były rocznikami, książki stały
w idealnym porządku i zawsze wiadomo było, gdzie sięgnąć, żeby
wyjąć potrzebny tom, a wszystkie luźne papiery, listy i zeszyty
wtłoczone były po prostu do szuﬂad, podobnie jak skarpetki, chustki
i krawaty.
Maciek w każdym razie bardzo lubił swoje mieszkanie, skromne
i ubogie, tak różne od błyszczących wnętrz, w jakich żyli jego koledzy.
Co więcej, koledzy też woleli przychodzić do niego i zawsze, kiedy
wynikał problem – u kogo się uczyć, wszyscy opowiadali się za tym,
żeby pójść do Maćka. Twierdzili, że jest tu atmosfera.
Ogarniało to człowieka od samego progu – i teraz też Maciek poczuł
to znajome, miłe tchnienie domowego powietrza, kiedy tylko
otworzył drzwi. Owionął go spokój pełen bezpieczeństwa. Zamknął za
sobą drzwi i zasunął rygiel, a potem jeszcze dwukrotnie przekręcił
klucz; zupełnie jakby zawalał wejście do swej pieczary ciężkim
głazem, którego nikt obcy nie ruszy.

Piotra nie było. Już od paru dni odbywał swój zwykły objazd. Odkąd
stracił posadę w „Cegielskim”, pracował u znajomego prywaciarza
w warsztacie galanterii metalowej. Kiepska to była praca dla dobrego
inżyniera – ale była to jednak jakaś praca. Szkoda tylko, że do
obowiązków Piotra należały te podróże: co pewien czas musiał
rozwozić furgonetką towar po prywatnych sklepikach
pamiątkarskich całej Polski północnej. Myśl o bracie przemknęła
Maćkowi przez głowę razem z konstatacją, że niepotrzebnie kupił
dwa bilety do opery, i to na dziś, kiedy przecież powrotu Piotra nie
należy się spodziewać przed upływem trzech dni. Pokiwał głową
i uśmiechał się na myśl o tym odruchu, który kazał mu zawsze
kupować wszystkiego po dwa. Położył różowe świstki na kuchennym
stole, żeby o tej sprawie nie zapomnieć – i postawił imbryk na gazie.
Kuchnia była mała i przyjemna, spinning wisiał na kredensie obok
dwóch podbieraków i siatki na ryby, a pudełko z haczykami,
błystkami i muchami dekorowało stół jadalny. Maciek dokonał
powierzchownych porządków, kantem dłoni przesuwając wszystko,
co leżało na stole – w stronę ściany. Następnie usmażył sobie
jajecznicę i zjadł ją z chlebem wprost z patelni (s. 23–25).
Małgorzata Musierowicz, Opium w rosole, Warszawa 1986, s. 179.

Ćwiczenie 5
Na podstawie przywołanych fragmentów tekstu opisujących mieszkania w powieści Opium
w rosole Małgorzaty Musierowicz przedstaw, jakimi życiowymi wartościami kierowali się ich
właściciele.
Ćwiczenie 6
Zwróć uwagę na opisane w powieści sprzęty, rekwizyty, książki, gazety i kolorystykę
mieszkania. Wyjaśnij, czy różne przedmioty zgromadzone w mieszkaniach mogą wskazywać na
określoną ﬁlozoﬁę i sens życia członków tych rodzin. Co wpływa na tzw. dobrą atmosferę
mieszkania?

Wnętrza mieszkań


Salon (Nowy Orlean)
Dieter Karner, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 2.0

Ćwiczenie 7
Na podstawie powyższych przykładów aranżacji wnętrz mieszkań wybierz model, który
odpowiada twojemu stylowi, i uzasadnij swój wybór.
Ćwiczenie 8
Narysuj komiks na dwie strony: „Ludzie i ich mieszkania za 100 lat”. Napisz dialog, jaki mogłaby
prowadzić jedna rodzina (lub para), na temat stylu urządzenia swojego mieszkania.

Zadaniowo

Ćwiczenie 9
Zinterpretuj – przygotowane przed lekcją – fotograﬁe różnych typów: portrety ludzi, zdjęcia
reportażowe, pejzażowe, świadectwa wydarzeń.
Ćwiczenie 10
Opowiedz o najważniejszych wydarzeniach rodzinnych, które przedstawiają przyniesione
przez ciebie zdjęcia. Co fotograﬁe mówią o dziejach i życiu ich rodzin? Czy są na nich także
elementy wskazujące na realia epoki, status społeczny, kontakty towarzyskie itd.?
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Czas, czyli jak w gramatyce opowiadamy o
zdarzeniach

ILUSTRACJA: Czas_intro
www.pixabay.com, domena publiczna

Do tej pory mówiliśmy, że gramatyka służy porządkowaniu wiedzy o świecie. Myślimy
o zjawiskach konkretnych czy abstrakcyjnych i próbujemy je w języku poukładać
(kategoryzować). Rzeczowniki nazywają świat, przymiotniki i przysłówki mówią
o właściwościach przedmiotów i zdarzeń. Samo opisywanie zaś, nazywanie, wskazywanie
jest czynnością. Aby opowieść o świecie pozajęzykowym była wyrazistsza, spójrzmy na
najważniejszą część mowy, która pojawia się w myśleniu, działaniu i komunikowaniu. Jest
nią czasownik.

ILUSTRACJA: Kalendarz
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-NC-SA 4.0

ILUSTRACJA: Notatnik
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Już wiesz
1) Mówienie o początkach czegoś, czasie obecnym i przyszłości – to chronologia.
Przypomnij sobie najważniejsze wydarzenia z ostatniego tygodnia. Pomyśl chwilę o tym,
co dzieje się teraz i co planujesz w najbliższym czasie. Wpisz do kalendarza czynności,
które chcesz wykonać.
2) Wyobraź sobie, że jesteś redaktorem czasopisma publicystycznego. Musisz napisać
artykuł Tydzień w Polsce i na świecie. Przejrzyj kilka portali informacyjnych z newsami

(wiadomościami) lub codzienne wydania gazet. Zrób notatki z najważniejszych według
ciebie wydarzeń i wpisz je do rubryk:”wczoraj”, „dziś”, „jutro”.

Czasownik
Czasownik – jak podpowiada nazwa – to część mowy, która ma związek z czasem.
Czasowniki pozwalają porządkować informacje zawarte w tekstach, pokazują je w różnym
czasie – przeszłym („czytałem”), teraźniejszym („czytam”) i przyszłym („będę czytał”).
Używamy ich również do tego, aby pokazać, jakie osoby uczestniczą w komunikacji („ja
czytam” – „ty czytasz”, „my czytamy” – „wy czytacie”, „on, ona, ono czyta” – „oni, one
czytają”) i jakie jest nastawienie autora do tego, o czym mówi (np. coś chce oznajmić:
„właśnie czytam”, coś chce rozkazać lub żąda czegoś: „czytaj to, proszę” albo po prostu
przypuszcza, że coś się dzieje, coś się stało: „pewnie czytałbym”). Co więcej, za pomocą
czasownika potraﬁmy opowiadać o zdarzeniach skończonych („przeczytałem”),
zapowiadać ich rezultat („przeczytam”) lub pokazywać, że trwają bez końca lub się
powtarzają („wczoraj kupowałem”, „dzisiaj kupuję”, „jutro będę kupował”).
Czasownik przede wszystkim oznacza czynności, zdarzenia i stany, np.:
Jan idzie ulicą.
Nagle samochód wyjechał zza rogu.
Jan po południu zasnął.
Odmienia się przez:
osoby (1., 2., 3.),
czasy (przeszły, teraźniejszy, przyszły),
tryby (oznajmujący, rozkazujący, przypuszczający),
liczbę (pojedynczą, mnogą),
rodzaj (męski, żeński, nijaki w liczbie pojedynczej oraz męskoosobowy
i niemęskoosobowy w liczbie mnogiej).
Każdy czasownik ma aspekt: dokonany lub niedokonany. Odmiana czasownika to
koniugacja. W słowniku czasownik zapisany jest w formie nieodmiennej i nieosobowej,
którą nazywamy bezokolicznikiem. Charakterystyczna jest dla niej końcówka „-ć”: „pisać”,
„mówić”; rzadziej: „-c”: „móc”, „tłuc”.

Ćwiczenie 1
Uporządkuj zbiór czasowników opisujących czynności, które nie muszą być zakończone lub
się powtarzają. Umieść je w odpowiedniej kategorii czasowej.
PRZESZŁOŚĆ
mówię

kupowałem

pisaliście
TERAŹNIEJSZOŚĆ

będziesz jechał

będziecie kupowały
pisaliśmy

płacę

czytałem
rysujemy

tłumaczysz się
będziecie mówić
PRZYSZŁOŚĆ

będziecie robiły

budowaliśmy

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Uporządkuj zbiór czasowników opisujących czynności, które zostały zakończone lub
w przyszłości nastąpi ich koniec. Umieść je w odpowiedniej kategorii czasowej.
PRZESZŁOŚĆ
zapisałyśmy
kupią
PRZYSZŁOŚĆ

ĆWICZENIE: (G.1.J.05) czasowniki ćw 2

Czas gramatyczny

zapłaciłem

zapłacicie

przeczytamy

kupiłem

zbudujecie

przeczytałem

zapiszecie

zbudowaliście

Czasowniki opisujące czynności, które się powtarzają albo nie mają rezultatu, odmieniają się
przez trzy czasy:
przeszły – „czytałem”, „czytałeś”, „czytał”…
teraźniejszy – „czytam”, „czytasz”, „czyta”…
przyszły (złożony) – „będę czytał”, „będziesz czytał”, „będzie czytał”…
Aby wyrazić formę dotyczącą przyszłości, korzystamy z dwóch wyrazów. Jednym z nich jest
odmieniane słówko „być”. Ponieważ forma ta składa się z dwóch wyrazów, nazywamy ją
formą czasu przyszłego złożonego.
Czasowniki opisujące czynności, które się zakończyły lub które się zakończą, odmieniają się
tylko przez dwa czasy:
przeszły – „przeczytałem”, „przeczytałeś”, „przeczytał”…
przyszły (prosty) – „przeczytam”, „przeczytasz”, „przeczyta”…
Aby wyrazić formę dotyczącą przyszłości, korzystamy wyłącznie z jednego wyrazu. Dlatego
nazywamy ją formą czasu przyszłego prostego.
Ważne!
Formy czasu przyszłego mogą być zbudowane:
z jednego wyrazu – opisujemy za pomocą nich zdarzenia, które się zakończą, lub
czynności, które będą miały rezultat > to czas przyszły prosty („zrobię”);
z dwóch wyrazów – opisujemy za pomocą nich zdarzenia, które będą przebiegały
bez końca lub rezultatu > to czas przyszły złożony („będę robił”, „będę robiła”).

Osoba
Większość zdań zawiera osobową formę czasownika. Rozpoznamy ją po odpowiednich
końcówkach i łatwo dopasujemy do wyrazów nazywających osoby: JA, TY, MY, WY, ON (ONA
/ ONO; ONI / ONE):
Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

1. OSOBA – JA

piszę

1. OSOBA – MY

piszemy

2. OSOBA – TY

piszesz

2. OSOBA – WY

piszecie

3. OSOBA – ON / ONA / ONO

pisze

3. OSOBA – ONI / ONE

piszą

Wyrazy, które określają osoby, nazywamy zaimkami osobowymi. Są ważne w komunikacji,
ponieważ zwykle wskazują:
nadawców,
odbiorców,
kogoś, kto nie bierze udziału w komunikacji, ale się o nim wspomina.
Nie zawsze musimy korzystać z zaimków, aby wskazać osoby, które uczestniczą
w zdarzeniach. W języku polskim informacje na ten temat zapisane są w końcówkach
osobowych czasownika.

ILUSTRACJA: Postaci1
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

ILUSTRACJA: Postaci2
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Ćwiczenie 3
Wpisz formy czasownika w czasie teraźniejszym do odpowiednich rubryk. Pamiętaj
o zmieniającej się liczbie.
1. osoba - JA, 2. osoba - TY, 3. osoba - ON/ONA/ONO, 1. osoba - MY, 2. osoba - WY, 3. osoba
- ONI/ONE

Liczba pojedyncza
Liczba mnoga
1. osoba - JA

1. osoba - MY

2. osoba - TY

2. osoba - WY

3. osoba - ON/ONA/ONO

3. osoba - ONI/ONE

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Rodzaj w odmianie czasownika
W odmianie czasownika w czasie przeszłym i w przyszłym złożonym pojawiają się również
formy rodzaju:
w liczbie pojedynczej – męski, żeński, nijaki;
w liczbie mnogiej – męskoosobowy, niemęskoosobowy.

Czas przeszły
Liczba pojedyncza

męski

żeński

nijaki

czytałem

czytałam

\*czytałom

Liczba mnoga
męskoosobowy

niemęskoosobowy

czytaliśmy

czytałyśmy

Czas przyszły złożony
Liczba pojedyncza
męski

żeński

nijaki

będę czytał

będę czytała

\*będę czytało

Liczba mnoga
męskoosobowy

niemęskoosobowy

będziemy czytali

będziemy czytały

W formach czasu teraźniejszego oraz czasu przyszłego prostego nie wskazujemy rodzaju.
Ważne!
Formy oznaczone gwiazdką (*) są możliwe w odmianie, ale coraz częściej wychodzą
z użycia lub nie zawsze je stosujemy.

Zadaniowo

Ćwiczenie 4
Uzupełnij tabelę z odmianą czasownika „kupować” (czas przyszły).
Liczba pojedyncza
męski

żeński

nijaki

będę kupowała
Liczba mnoga
męskoosobowy

niemęskoosobowy

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Uzupełnij tabelę z odmianą czasownika „kupować” (czas przeszły).
Liczba pojedyncza
męski

żeński

nijaki

Liczba mnoga
męskoosobowy

niemęskoosobowy

kupowaliśmy
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Uzupełnij tabelę z odmianą czasownika „kupować” (czas przyszły).
Liczba pojedyncza
męski

żeński

będziesz kupował
Liczba mnoga
męskoosobowy

niemęskoosobowy

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

nijaki

Ćwiczenie 7
Uzupełnij tabelę z odmianą czasownika „kupować” (czas przeszły).
Liczba pojedyncza
męski

żeński

nijaki

kupowałeś
Liczba mnoga
męskoosobowy

niemęskoosobowy

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Uzupełnij tabelę z odmianą czasownika „kupować” (czas przeszły).
Liczba pojedyncza
męski

żeński

nijaki
kupowało

Liczba mnoga
męskoosobowy

niemęskoosobowy

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Uzupełnij tabelę z odmianą czasownika „kupować” (czas przyszły).
Liczba pojedyncza
męski

żeński

Liczba mnoga
męskoosobowy

niemęskoosobowy

będą kupowali
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

nijaki

Ćwiczenie 10
Uzupełnij okienka tabeli właściwymi formami czasu przyszłego prostego.
ZBUDOWAĆ
1. osoba l.p.

ZAPISAĆ

PRZECZYTAĆ

ODDAĆ

NAPISAĆ

zbuduję

2. osoba l.p.

zapiszesz

3. osoba l.p.

przeczyta

1. osoba l.m.

oddamy

2. osoba l.m.

napiszecie

3. osoba l.m.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 11
Rozpoznaj formy czasownika. Swoje wyniki wpisz do tabeli. Pamiętaj, że w czasie
teraźniejszym i przyszłym prostym nie wskazujemy rodzaju.
Forma

Czas

Osoba

Liczba

Rodzaj

Wzór:
przeczytamy

przyszły prosty

1.

mnoga

X

przeczytaliście
będziesz pisała
pisałyśmy
liczyłaś
będziemy liczyli
policzą
policzyliście
mówicie
mówiłyście
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 12
Bardzo często w języku nazywamy jednostki czasu lub opisujemy ich właściwości. W tekstach
pojawiają się więc rzeczowniki (np. „godzina”), przymiotniki opisujące jakiś moment (np.
„godzinny”) lub przysłówki określające czas lub moment zdarzeń (np. „teraz”). Przyporządkuj
zaproponowane określenia czasu do właściwych rubryk oznaczających części mowy.
Rzeczowniki (co?), czyli nazwy jednostek czasu
z rana

jutrzejszy

przedpołudnie
Przymiotnik (jaki), czyli określenia cech związanych
z jednostkami czasu

popołudnie

z dawna

wcześniej

wieczór

rankiem

popołudniówka
wczorajszy
Przysłówki (kiedy), czyli określenia czasu związane
z czynnościami

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

z wieczora

dawno

popołudniowy
po południu
wczoraj

dawniej

poranek
nocny

jutro

nocka

W świecie rzeczy – w świecie codzienności
Historia XIX wieku dowodzi, że był to okres wielkich
przemian, zarówno tych społeczno‐gospodarczych, jak
i techniczno‐naukowych. To dlatego XIX stulecie nazywa się
„wiekiem pary i elektryczności”. Niewątpliwy wpływ na
ukształtowanie się nazwy miało zastosowanie do napędu
maszyn najpierw pary wodnej, a z czasem (pod koniec wieku)
także elektryczności.
Warto pamiętać także o tym, że to właśnie w XIX wieku
wynaleziono, np.: telefon, telegraf, lampę naftową (potem
gazową i elektryczną), lokomotywę, samochód, tramwaj,
a w Londynie oddano do użytku pierwszą linię kolei
podziemnej. Wynalazki te zrewolucjonizowały ówczesny
model życia, wpłynęły korzystnie na rozwój gospodarki,
usprawniły transport i komunikację, doprowadziły do
rozwoju miast.
Miasto stało się przestrzenią, w której zmiany dotyczyły nie
tylko architektury, ale i podziału społecznego. W drugiej

ILUSTRACJA: Mężczyzna_XIXwiek
www.pixabay.com, domena publiczna

połowie XIX wieku właśnie aglomeracje miejskie stały się symbolem sukcesu, szansą na
zdobycie wykształcenia i pracy. Dominującą warstwę mieszkańców miast stanowiło
mieszczaństwo (utworzone z przedstawicieli zubożałej szlachty, inteligencji, robotników,
ludzi z prowincjonalnych miasteczek i ze wsi).
Niestety, szybko okazało się, że nie wszystkim miasto kojarzyło się z gwarancją spełnienia
i sukcesu. Wielu ludzi (zarówno rdzennych mieszkańców aglomeracji miejskich, jak i tych
przybyłych ze wsi/prowincji) nie miało pracy, mieszkań, dostępu do edukacji i opieki
medycznej.
Jednak to właśnie miasto i problemy codziennego miejskiego życia stały się jednym
z głównych tematów literatury i sztuki pozytywizmu (tak nazywa się epoka w dziejach
kultury obejmująca drugą połowę XIX wieku). Warto podkreślić, że pozytywistyczni twórcy
tekstów kultury bardzo często zwracali uwagę na los osób mniej zamożnych lub po prostu
biednych. Dlatego można powiedzieć, że „wraz z pozytywistami do literatury i sztuki
wkroczyła śmiało codzienność”.
Już wiesz
Przeczytaj nowelę Kamizelka Bolesława Prusa.

Brama na Starym Mieście

Brama na Starym Mieście
Aleksander Gierymski , Brama na Starym Mieście, 1883, obraz olejny, Muzeum Sztuki Łódź, domena publiczna

Przyjrzyj się obrazowi Aleksandra Gierymskiego Brama na Starym Mieście i odpowiedz na
pytania:
Ćwiczenie 1.1
Jak wyglądała warszawska ulica w II połowie XIX wieku?
Ćwiczenie 1.2
Jakie elementy nawierzchni drogi, architektury, strojów i innych przedmiotów oddanych przez
malarza na obrazie kojarzą ci się z dawnymi czasami?
Ćwiczenie 1.3
Jak sądzisz, czy któreś z utrwalonych na obrazie elementów mogły przetrwać próbę czasu?
Czy można by je odnaleźć na warszawskiej Starówce jeszcze dziś?

Ćwiczenie 1.4
Zastanów się, jakich malarskich zabiegów użył artysta, żeby oddać klimat warszawskiej
Starówki II połowy XIX wieku.
Wskazówka
Należy zwrócić uwagę uczniów na:
konkretną sytuację rodzajową,
realistyczne oddanie przestrzeni ulicy,
wierne odwzorowanie ubiorów i innych detali,
specyﬁczną kolorystykę płótna,
światłocień wydobywający poszczególne elementy.
Ćwiczenie 2
Porównaj obraz Gierymskiego z rycinami Edwarda Gorazdowskiego (pochodzącymi z drugiej
połowy XIX wieku), które przedstawiają Ogród Saski w Warszawie. Opisz, jaki obraz miasta
i jego mieszkańców dostrzegasz w obu tekstach kultury. W swojej wypowiedzi zwróć uwagę
na to, czy wizje te są podobne. Uzasadnij swoją opinię.


Ogród Saski w Warszawie
Edward Gorazdowski, Ogród Saski w Warszawie, „Tygodnik Ilustrowany” 1869 (z dn. 2.10), rycina, domena publiczna

Zastanów się i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 3.1
Dlaczego ludzie kolekcjonują przedmioty?
Ćwiczenie 3.2
Jesteś kolekcjonerką / kolekcjonerem? Jeżeli tak, podziel się z kolegami i koleżankami
informacjami o swojej pasji.
Ćwiczenie 3.3
A może jedynie okazjonalnie zbierasz różne rzeczy?

Kamizelka (I)

Portret Bolesława Prusa
Edward Troczewski, ok. 1895, fotograﬁa, domena publiczna

Bolesław Prus
1847–1912

(prawdziwe nazwisko Aleksander Głowacki) – pochodził z niezamożnej rodziny
szlacheckiej. W wieku 16 lat, decydując się na przerwanie nauki w gimnazjum, wziął udział
w powstaniu styczniowym. Konsekwencją zaangażowania się Prusa w działalność
powstańczą było odebranie mu szlachectwa przez władze carskie.
Studiował w Szkole Głównej w Warszawie, jednak z powodów ﬁnansowych musiał
przerwać naukę.
Głowacki pisał artykuły publicystyczne, krytycznoliterackie, felietony, teksty
humorystyczne, nowele, powieści. Podpisywał je pseudonimem Bolesław Prus,
pochodzącym od nazwy rodowego herbu pisarza (Prus). Do najwybitniejszych dzieł Prusa
należą: Kamizelka, Katarynka, Antek, Z legend dawnego Egiptu, Placówka, Lalka, Faraon,

Kroniki tygodniowe.
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Bolesław Prus, Kamizelka, czyta Jan Peszek
licencja: CC BY-SA 3.0

Bolesław Prus, Kamizelka, czyta Jan Peszek Bolesław Prus, Kamizelka, czyta Jan Peszek
Źródło: www.wolnelektury.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.

“

Bolesław Prus

Kamizelka
Niektórzy ludzie mają pociąg do zbierania osobliwości
kosztowniejszych lub mniej kosztownych, na jakie kogo stać. Ja także
posiadam zbiorek, lecz skromny, jak zwykle w początkach.
Jest tam mój dramat, który pisałem jeszcze w gimnazjum na lekcjach
języka łacińskiego… Jest kilka zasuszonych kwiatów, które trzeba
będzie zastąpić nowymi, jest…
Zdaje się, że nie ma nic więcej oprócz pewnej bardzo starej
i zniszczonej kamizelki. Oto ona. Przód spłowiały, a tył przetarty.
Dużo plam, brak guzików, na brzegu dziurka, wypalona zapewne
papierosem. Ale najciekawsze w niej są ściągacze. Ten, na którym
znajduje się sprzączka, jest skrócony i przyszyty do kamizelki wcale
nie po krawiecku, a ten drugi, prawie na całej długości, jest pokłuty
zębami sprzączki.
Patrząc na to, od razu domyślasz się, że właściciel odzienia zapewne

co dzień chudnął i wreszcie dosięgnął tego stopnia, na którym
kamizelka przestaje być niezbędna, ale natomiast okazuje się bardzo
potrzebny zapięty pod szyję frak z magazynu pogrzebowego.
Wyznaję, że dziś chętnie odstąpiłbym komu ten szmat sukna, który
mi robi trochę kłopotu. Szaf na zbiory jeszcze nie mam, a nie
chciałbym znowu trzymać chorej kamizelczyny między własnymi
rzeczami. Był jednak czas, żem ją kupił za cenę znakomicie wyższą od
wartości, a dałbym nawet i drożej, gdyby umiano się targować.
Człowiek miewa w życiu takie chwile, że lubi otaczać się
przedmiotami, które przypominają smutek.
Smutek ten nie gnieździł się we mnie, ale w mieszkaniu bliskich
sąsiadów. Z okna mogłem co dzień spoglądać do wnętrza ich pokoiku.
Jeszcze w kwietniu było ich troje: pan, pani i mała służąca, która
sypiała, o ile wiem, na kuferku za szafą. Szafa była ciemnowiśniowa.
W lipcu, jeżeli mnie pamięć nie zwodzi, zostało ich tylko dwoje: pani
i pan, bo służąca przeniosła się do takich państwa, którzy płacili jej
trzy ruble na rok i co dzień gotowali obiady.
W październiku została już tylko – pani, sama jedna. To jest
niezupełnie sama, ponieważ w pokoju znajdowało się jeszcze dużo
sprzętów: dwa łóżka, stół, szafa… Ale na początku listopada sprzedano
z licytacji niepotrzebne rzeczy, a przy pani ze wszystkich pamiątek
po mężu została tylko kamizelka, którą obecnie posiadam.
Lecz w końcu listopada pewnego dnia pani zawołała do pustego
mieszkania handlarza starzyzny i sprzedała mu swój parasol za dwa
złote i kamizelkę po mężu za czterdzieści groszy. Potem zamknęła
mieszkanie na klucz, powoli przeszła dziedziniec, w bramie oddała
klucz stróżowi, chwilę popatrzyła w swoje niegdyś okno, na które
padały drobne płatki śniegu, i — znikła za bramą.
Na dziedzińcu został handlarz starzyzny. Podniósł do góry wielki
kołnierz kapoty, pod pachę wetknął dopiero co kupiony parasol
i owinąwszy w kamizelkę ręce czerwone z zimna, mruczał:
— Handel, panowie… handel!…
Zawołałem go.

— Pan dobrodziej ma co do sprzedania? — zapytał wchodząc.
— Nie, chcę od ciebie coś kupić.
— Pewnie wielmożny pan chce parasol?… — odparł Żydek.
Rzucił na ziemię kamizelkę, otrząsnął śnieg z kołnierza i z wielką
usilnością począł otwierać parasol.
— A fajn mebel !… — mówił. — Na taki śnieg to tylko taki parasol… Ja
wiem, że wielmożny pan może mieć całkiem jedwabny parasol, nawet
ze dwa. Ale to dobre tylko na lato!…
— Co chcesz za kamizelkę? — spytałem.
— Jake kamyzelkie?… — odparł, zdziwiony, myśląc zapewne o swojej
własnej.
Ale wnet opamiętał się i szybko podniósł leżącą na ziemi.
— Za te kamyzelkie?… Pan dobrodziej pyta się o te kamyzelkie?…
A potem, jakby zbudziło się w nim podejrzenie, spytał:
— Co wielmożnego pana po take kamyzelkie?!…
— Ile chcesz za nią?
Żydowi błysnęły żółte białka, a koniec wyciągniętego nosa
poczerwieniał jeszcze bardziej.
— Da wielmożny pan… rubelka! — odparł roztaczając mi przed
oczyma towar w taki sposób, ażeby okazać wszystkie jego zalety.
— Dam ci pół rubla.
— Pół rubla?… taky ubjór?… To nie może być! — mówił handlarz.
— Ani grosza więcej.
— Niech wielmożny pan żartuje zdrów!… — rzekł klepiąc mnie po
ramieniu. — Pan sam wi, co taka rzecz jest warta. To przecie nie jest
ubjór na małe dziecko, to jest na dorosłe osoby…
— No, jeżeli nie możesz oddać za pół rubla, to już idź. Ja więcej nie
dam.
— Ino niech się pan nie gniewa! — przerwał mięknąc. — Na moje
sumienie, za pół rubelka nie mogę, ale — ja zdaję się na pański
rozum… Niech pan sam powie: co to jest wart, a ja się zgodzę!… Ja
wolę dołożyć, byle to się stało, co pan chce.
— Kamizelka jest warta pięćdziesiąt groszy, a ja ci daję pół rubla.

— Pół rubla?… Niech będzie już pół rubla!… — westchnął, wpychając
mi kamizelkę w ręce. — Niech będzie moja strata, byle ja z gęby nie
robił… ten wjatr!…
I wskazał ręką na okno, za którym kłębił się tuman śniegu.
Gdym sięgnął po pieniądze, handlarz, widocznie coś przypomniawszy
sobie, wyrwał mi jeszcze raz kamizelkę i począł szybko rewidować jej
kieszonki.
— Czegóż ty tam szukasz?
— Możem co zostawił w kieszeni, nie pamiętam! — odparł
najnaturalniejszym tonem, a zwracając mi nabytek dodał:
— Niech jaśnie pan dołoży choć z dziesiątkę!…
— No, bywaj zdrów! — rzekłem otwierając drzwi.
— Upadam do nóg!… Mam jeszcze w domu bardzo porządne futro…
I jeszcze zza progu, wytknąwszy głowę, zapytał:
— A może wielmożny pan każe przynieść serki owczych?…
W parę minut znowu wołał na podwórzu: „Handel! handel!…” —
a gdym stanął w oknie, ukłonił mi się z przyjacielskim uśmiechem.
Śnieg zaczął tak mocno padać, że prawie zmierzchło się. Położyłem
kamizelkę na stole i począłem marzyć to o pani, która wyszła za
bramę niewiadomo dokąd, to o mieszkaniu stojącym pustką obok
mego, to znowu o właścicielu kamizelki, nad którym coraz gęstsza
warstwa śniegu narasta…
Jeszcze trzy miesiące temu słyszałem, jak w pogodny dzień
wrześniowy rozmawiali ze sobą. W maju pani raz nawet — nuciła jakąś
piosenkę, on śmiał się, czytając „Kuriera Świątecznego”. A dziś… […]
Bolesław Prus, Kamizelka, [w:] tegoż, Nowele, Poznań 2010, s. 126–135.

Przeczytaj przywołany fragment Kamizelki, a następnie wykonaj polecenia i odpowiedz na
pytania:
Ćwiczenie 4.1
Jak sądzisz, kim jest narrator opowieści? Co można powiedzieć o tym mężczyźnie?
W odpowiedzi zwróć uwagę na przedmioty znajdujące się w kolekcji narratora.

Ćwiczenie 4.2
Z jakiej perspektywy narrator przedstawia historię kamizelki? Wskaż i podaj nazwę środków
stylistycznych, które ujawniają obecność narratora.
Ćwiczenie 4.3
Jaki typ narracji występuje w tym fragmencie? Uzasadnij.
Ćwiczenie 4.4
Streść historię kamizelki, uwzględniając okoliczności, w jakich nabył ją narrator.
Ćwiczenie 4.5
Opisz kamizelkę. Co takiego wyjątkowego zauważasz w jej wyglądzie?

Ćwiczenie 5
Przyjrzyj się XIX-wiecznym fotograﬁom mężczyzn. Jak myślisz, dlaczego kamizelka stanowiła
nieodzowny elementu stroju mężczyzny w XIX wieku? Uzasadnij swoje zdanie.


Isambard Kingdom Brunel
Robert Howle , 1857, domena publiczna

Ćwiczenie 6
Historia pani i pana, bohaterów Kamizelki, rozpoczyna się wiosną a kończy zimą. Wyjaśnij, jaki
jest – twoim zdaniem – związek między porami roku a losem małżeństwa tych dwojga ludzi.
Ćwiczenie 7
Scharakteryzuj sposób wypowiedzi żydowskiego handlarza starzyzną, wskazując specyﬁczne
cechy języka bohatera.
Ćwiczenie 8
Jak sądzisz, w jakim celu Bolesław Prus zastosował zabieg indywidualizacji języka? Jaki jest
związek – twoim zdaniem – między tym zabiegiem stylistycznym a obrazem świata
przedstawionego w Kamizelce? Uzasadnij swoje zdanie.

Deﬁnicja: Indywidualizacja języka
zabieg stylistyczny polegający na stworzeniu charakterystycznego języka danej postaci,
odróżniającego ją od innych bohaterów. Język postaci niesie wiele informacji na jej temat:
mówi o pochodzeniu, wykształceniu, a nawet cechach charakteru. Indywidualizacji
służą różne środki językowe: słownictwo, frazeologizmy, elementy składni itd.

Kamizelka (II)

“

Bolesław Prus

Kamizelka
Do naszej kamienicy sprowadzili się na początku kwietnia. Wstawali
dość rano, pili herbatę z blaszanego samowaru i razem wychodzili do
miasta. Ona na lekcje, on do biura.
Był to drobny urzędniczek, który na naczelników wydziałowych
patrzył z takim podziwem jak podróżnik na Tatry. Za to musiał dużo
pracować, po całych dniach. Widywałem nawet go i o północy, przy
lampie, zgiętego nad stolikiem.
Żona zwykle siedziała przy nim i szyła. […]
Co niedzielę, około południa, wychodzili na spacer trzymając się pod
ręce i wracali do domu późno wieczór. Obiad zapewne jedli
w mieście. Raz spotkałem ich przy bramie oddzielającej Ogród
Botaniczny od Łazienek. Kupili sobie dwa kuﬂe doskonałej wody
i dwa duże pierniki, mając przy tym spokojne ﬁzjognomię mieszczan,
którzy zwykli jadać przy herbacie gorącą szynkę z chrzanem.
W ogóle biednym ludziom niewiele potrzeba do utrzymania
duchowej równowagi. Trochę żywności, dużo roboty i dużo zdrowia.
Reszta sama się jakoś znajduje. […]
Jakoś w lipcu pan zaziębił się, zresztą nie bardzo. Dziwnym jednak
zbiegiem okoliczności dostał jednocześnie tak silnego krwotoku, że
aż stracił przytomność.
Było to już w nocy. Żona, utuliwszy go na łóżku, sprowadziła do

pokoju stróżowę, a sama pobiegła po doktora. Dowiadywała się
o pięciu, ale znalazła ledwie jednego, i to wypadkiem, na ulicy.
Doktor, spojrzawszy na nią przy blasku migotliwej latami, uznał za
stosowne ją przede wszystkim uspokoić. A ponieważ chwilami
zataczała się, zapewne ze zmęczenia, a dorożki na ulicy nie było, więc
podał jej rękę i idąc tłomaczył, że krwotok jeszcze niczego nie
dowodzi.
– Krwotok może być z krtani, z żołądka, z nosa, z płuc rzadko kiedy.
Zresztą, jeżeli człowiek zawsze był zdrów, nigdy nie kaszlał...
– O, tylko czasami! – szepnęła pani zatrzymując się dla nabrania tchu.
– Czasami? to jeszcze nic. Może mieć lekki katar oskrzeli.
[…]
Jakoś w końcu sierpnia spotkała się pani z doktorem na ulicy. Długo
chodzili razem. W końcu pani schwyciła doktora za rękę i rzekła
błagalnym tonem:
– Ale swoją drogą niech pan do nas przychodzi. Może też Bóg da!... On
tak się uspakaja po każdej pańskiej wizycie...
Doktor obiecał, a pani wróciła do domu jakby spłakana. Pan też,
skutkiem przymusowego siedzenia, zrobił się jakiś drażliwy
i zwątpiały. Zaczął wymawiać żonie, że jest zanadto o niego troskliwa,
że on mimo to umrze, a w końcu zapytał:
– Czy nie powiedział ci doktor, że ja nie przeżyję kilku miesięcy?
Pani zdrętwiała.
– Co ty mówisz? – rzekła. – Skąd ci takie myśli?... Chory wpadł
w gniew.
– Oo, chodźże tu do mnie, o tu!... – mówił gwałtownie, chwytając ją za
ręce. – Patrz mi prosto w oczy i odpowiadaj: nie mówił ci doktor?
I utopił w niej rozgorączkowane spojrzenie. Zdawało się, że pod tym
wzrokiem mur wyszeptałby tajemnicę, gdyby ją posiadał.
Na twarzy kobiety ukazał się dziwny spokój.
[…]
Przyszedł nawet czas, że w dzień nie chciał leżeć w łóżku, tylko
siedział na krześle ubrany, gotowy do wyjścia, byle go opuściło to

chwilowe osłabienie.
Niepokoił go tylko jeden szczegół.
Pewnego dnia kładąc kamizelkę uczuł, że jest jakoś bardzo luźna.
– Czybym aż tak schudł?... – szepnął.
– No, naturalnie, że musiałeś trochę zmizernieć – odparła żona. – Ale
przecież nie można przesadzać...
Mąż bacznie spojrzał na nią. Nie oderwała nawet oczu od roboty. Nie,
ten spokój nie mógł być udany!... Żona wie od doktora, że on nie jest
tak znowu bardzo chory, więc nie ma powodu martwić się […].
Bolesław Prus, Kamizelka, [w:] tegoż, Nowele, Poznań 2010, s. 126–135.

Przeczytaj przywołany fragment Kamizelki, a następnie – odwołując się także do znajomości
całego tekstu – wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 9.1
Opisz, jakie zawody wykonywali małżonkowie. Jaką klasę społeczną reprezentowali?
Ćwiczenie 9.2
Omów, jak wyglądało życie codzienne pani i pana.
Ćwiczenie 10.1
Podaj nazwę choroby, na jaką zapadł mężczyzna.
Ćwiczenie 10.2
Określ i oceń wpływ choroby (jej symptomy i przebieg) na psychikę bohatera, jego relacje
z żoną.
Ćwiczenie 10.3
Wyjaśnij, na czym polega symboliczna rola kamizelki w trakcie choroby mężczyzny.
Ciekawostka

Gruźlica – to przewlekła choroba zakaźna atakująca przede wszystkim płuca,
wywoływana przez bakterie (prątki) gruźlicy, które zostały odkryte w drugiej połowie XIX
wieku przez niemieckiego bakteriologa Roberta Kocha (1843–1910). Pod koniec XIX
wieku gruźlica została uznana za chorobę cywilizacyjną, a jej występowanie wiązano
z warunkami życia pacjenta: biedą, niedożywieniem, złymi warunkami mieszkaniowymi
czy sanitarnymi. Gruźlica stała się jednym z tematów XIX‐wiecznej literatury, czego
przykładem jest Kamizelka Bolesława Prusa.
Ćwiczenie 11
Pani dwukrotnie spotkała się z doktorem – w lipcu i w sierpniu. Zastanów się, jak mogła
przebiegać ich druga rozmowa, a następnie zapisz dialog tych dwojga bohaterów,
uwzględniając stan emocjonalny kobiety.
Ćwiczenie 12
Zinterpretuj cytat: „Bo przy chorym wszyscy kłamią, a żona najwięcej”. W wypowiedzi
uwzględnij, jaką postawę przyjęła żona, bohaterka Kamizelki, w trakcie trwania choroby męża.
Ćwiczenie 13
Zredaguj tekst argumentacyjny na temat: „Czy można kłamać w dobrej wierze?”.

Kamizelka (III)

“

Bolesław Prus

Kamizelka
Dziś patrząc na starą kamizelkę widzę, że nad jej ściągaczami
pracowały dwie osoby. Pan – co dzień posuwał sprzączkę, ażeby
uspokoić żonę, a pani co dzień – skracała pasek, aby mężowi dodać
otuchy.
”Czy znowu zejdą się, kiedy oboje, ażeby powiedzieć sobie cały sekret
o kamizelce?…” – myślałem, patrząc na niebo.

Nieba prawie już nie było nad ziemią. Padał tylko śnieg taki gęsty
i zimny, że nawet w grobach marzły ludzkie popioły.
Któż jednak powie, że za tymi chmurami nie ma słońca?…
Bolesław Prus, Kamizelka, [w:] tegoż, Nowele, Poznań 2010, s. 126–135.

Na podstawie przywołanego fragmentu Kamizelki i w odniesieniu do całości tekstu wykonaj
polecenia:
Ćwiczenie 14.1
Określ, jaki sekret skrywała kamizelka.
Ćwiczenie 14.2
Wyjaśnij motywy postępowania pani i pana.
Ćwiczenie 15
Znawca twórczości Bolesława Prusa – Józef Bachórz – napisał, że tematem Kamizelki jest
„egzamin serc”. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Uzasadnij.
Ćwiczenie 16
Zastanów się i powiedz, czy zakończenie utworu ma wymiar pesymistyczny, czy
optymistyczny. Rozważ, przyjmując za punkt wyjścia słowa narratora: „Czy znowu zejdą się,
kiedy oboje, ażeby powiedzieć sobie cały sekret o kamizelce…?”.
Ćwiczenie 17
Zredaguj krótką notatkę, w której rozwiniesz zdanie: „Kamizelka to utwór o…”.
Pisarze drugiej połowy XIX wieku bardzo chętnie wypowiadali się w krótkich formach
literackich. Poruszali w nich często problematykę społeczną dotyczącą, np.: życia
w mieście, losu uboższych i najuboższych mieszkańców miasta, życia na wsi itd.

Ćwiczenie 18
Wskaż cechy Kamizelki jako gatunku literackiego.


jest utworem lirycznym



ograniczenie liczby bohaterów do minimum



fabuła jest jednowątkowa



brak punktu kulminacyjnego w fabule



fabuła jest wielowątkowa, posiada wiele wątków pobocznych



wyraźnie zarysowany punkt kulminacyjny



puenta



jest utworem długim/rozbudowanym



brak puenty



jest utworem krótkim



liczni bohaterowie, w tym drugoplanowi



jest utworem prozatorskim

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Deﬁnicja: Nowela
gatunek prozy narracyjnej, do którego należą utwory niewielkich rozmiarów o zwartej
i wyraziście zarysowanej akcji. […] Akcja noweli, zwykle jednowątkowa, charakteryzuje
się prostotą, przejrzystością i dramatycznym napięciem: ma dobitnie zaznaczony punkt
kulminacyjny i ﬁnał (rozwiązanie akcji). […]
Ciekawostka
Można powiedzieć, że właściwa fabuła Kamizelki Bolesława Prusa (historia małżeństwa)
została ujęta w klamrę kompozycyjną. Motyw kamizelki, który przewija się w całym

utworze, z jednej strony dotyczy zamiłowania narratora do kolekcjonerstwa, ale z drugiej
jest także pretekstem do przedstawienia opowieści o cierpieniu, miłości i śmierci.
Klamra kompozycyjna – zasada konstrukcji utworu literackiego, elementy (zdania,
reﬂeksje, motywy itd.) obecne w początkowej i końcowej części utworu, spajające tekst.
Ćwiczenie 19
W szkole podstawowej często omawia się inny utwór Bolesława Prusa (np. Katarynkę czy
Antka). Przypomnij sobie fabułę tego tekstu kultury (lub zapoznaj się z nią), a następnie określ,
czy realizuje on założenia gatunkowe noweli.

Film telewizyjny Kamizelka (1971) w reżyserii
Stanisława Jędryki
Obejrzyj ﬁlm telewizyjny Kamizelka (1971) w reżyserii Stanisława Jędryki, a następnie
wykonaj poniższe polecenia:
Ćwiczenie 20.1
Porównaj oba teksty kultury (nowelę Prusa i ﬁlm Jędryki), zwracając uwagę na różnice między
scenariuszem ﬁlmu a jego literackim pierwowzorem. Które z dzieł bardziej do ciebie
przemawia? Uzasadnij.
Ćwiczenie 20.2
Wskaż w ﬁlmie Jędryki symboliczne przedmioty (poza tytułową kamizelką). Zastanów się
i powiedz, jaka jest ich funkcja w tym tekście kultury.
Ćwiczenie 20.3
Wymień, jakie środki ﬁlmowe – twoim zdaniem – posłużyły reżyserowi, aby oddać atmosferę
historii rozgrywającej się w drugiej połowie XIX wieku.

„Też same widzi sprzęty”

“

Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz
Podróżny […] wbiegł do domu, pragnął go powitać.
Dawno domu nie widział, bo w dalekim mieście
Kończył nauki, końca doczekał nareszcie.
Wbiega i okiem chciwie ściany starodawne
Ogląda czule, jako swe znajome dawne.
Też same widzi sprzęty, też same obicia,
Z któremi się zabawiać lubił od powicia;
Lecz mniej wielkie, mniej piękne, niż się dawniej zdały.
I też same portrety na ścianach wisiały.
Tu Kościuszko w czamarce krakowskiej, z oczyma
Podniesionymi w niebo, miecz oburącz trzyma;
Takim był, gdy przysięgał na stopniach ołtarzów,
Że tym mieczem wypędzi z Polski trzech mocarzów
Albo sam na nim padnie. Dalej w polskiej szacie
Siedzi Rejtan żałośny po wolności stracie,
W ręku trzymna nóż, ostrzem zwrócony do łona,
A przed nim leży Fedon i żywot Katona.
Dalej Jasiński, młodzian piękny i posępny,
Obok Korsak, towarzysz jego nieodstępny,
Stoją na szańcach Pragi, na stosach Moskali,
Siekąc wrogów, a Praga już się wkoło pali.
Nawet stary stojący zegar kurantowy
W drewnianej szaﬁe poznał u wniścia alkowy
I z dziecinną radością pociągnął za sznurek,
By stary Dąbrowskiego usłyszyć mazurek.
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1995, s. 6–7.

Po lekturze fragmentu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 21.1
Opisz, jakich uczuć doświadczył podróżny, gdy ujrzał domowe „sprzęty”.
Ćwiczenie 21.2
Zastanów się i powiedz, o czym świadczą portrety wiszące na ścianach oraz zegar wybijający
Mazurka Dąbrowskiego.

„jesteś niebem i kalejdoskopem”

“

Miron Białoszewski

Szare eminencje zachwytu
Jakże się cieszę,
że jesteś niebem i kalejdoskopem,
że masz tyle sztucznych gwiazd,
że tak świecisz w monstrancji jasności,
gdy podnieść twoje wydrążone
pół‐globu
dokoła oczu,
pod powietrze.
Jakżeś nieprzecedzona w bogactwie,
łyżko duszlakowa!
Piec też jest piękny:
ma kaﬂe i szpary,
może być siwy,
srebrny,
szary – aż senny...

a szczególnie kiedy
tasuje błyski
albo gdy zachodzi
i całym rytmem swych niedokładności
w dzwonach palonych
polanych biało
wpływa w żywioły
obleczeń monumentalnych.
Miron Białoszewski, Szare eminencje zachwytu, [w:] , Poezja polska od średniowiecza do współczesności, red. Jerzy
Polanicki, Anna Rajca, Warszawa 2001, s. 555.

Na podstawie przywołanego wiersza Mirona Białoszewskiego wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 22.1
Zinterpretuj tytuł liryku.
Ćwiczenie 22.2
Wyjaśnij, w jaki sposób osoba mówiąca w wierszu odnosi się do przedmiotów codziennego
użytku.
Ćwiczenie 23
Wskaż i podaj nazwę środków poetyckich – użytych przez Mirona Białoszewskiego –
sakralizujących (uwznioślających) przedmioty codziennego użytku.

René Magri e, Osobiste wartości , 1951–1952
Przyjrzyj się obrazowi René Magritte’a Osobiste wartości, a następnie wykonaj polecenia
i odpowiedz na pytania:

Ćwiczenie 24.1
Zinterpretuj obraz belgijskiego malarza. W wypowiedzi zwróć uwagę, jakie miejsce w swoim
życiu artysta przypisał przedmiotom codziennego użytku.
Ćwiczenie 24.2
Określ, jaki jest związek między treścią obrazu Magri e’a i tytułem tego tekstu kultury.
Ćwiczenie 24.3
Czy dostrzegasz jakieś podobieństwa między treścią obrazu belgijskiego malarza a nowelą
Prusa? Uzasadnij swoje stanowisko.
Ćwiczenie 24.4
Znajdź w swoim domu stary przedmiot (może być to rzecz wiążąca się z twoim dzieciństwem).
Następnie wymyśl jego historię. Twoja wypowiedź powinna mieć formę opowiadania.
Ćwiczenie 24.5
Rozejrzyj się po swoim pokoju. Jakie przedmioty dostrzegasz? W jaki sposób są poukładane?
A może panuje wśród nich chaos? Co te przedmioty mówią o tobie? Czy mogłyby stanowić
punkt wyjścia do twojej autocharakterystyki? Uzasadnij.
Ćwiczenie 24.6
Stwórz katalog pięciu rzeczy, bez których nie wyobrażasz sobie funkcjonowania w codziennym
życiu. Uargumentuj swój wybór.
Ćwiczenie 25
Zinterpretuj aforyzm Georga Christopha Lichtenberga: „Każda rzecz ma swoją codzienną
i odświętną stronę”.

Zadaniowo
Ćwiczenie 26
Dlaczego człowiek lubi otaczać się przedmiotami? Zredaguj wypowiedź pisemną (np. list,
kartkę z pamiętnika), w której odpowiesz na to pytanie. W swojej pracy wykorzystaj
znajomość fabuły Kamizelki oraz utworów zaproponowanych w Kontekstach.
Ćwiczenie 27
Zredaguj notatkę, w której ustosunkujesz się do stwierdzenia mówiącego, że „przedmioty mają
duszę”. W odpowiedzi możesz odwołać się do fabuły Kamizelki Bolesława Prusa oraz utworów
zaproponowanych w Kontekstach.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Nie tylko Durendal, czyli o rycerskich sprawach w
Pieśni o Rolandzie i Potopie

Replika średniowiecznego miecza
Quinn Wilson, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 2.0

Żyjemy w świecie rzeczy. Choć wszystkie są wytworem rąk ludzkich, to jednak mają różną
wartość materialną bądź emocjonalną. Istnieją też przedmioty, które stają się symbolem
jakiegoś zawodu lub grupy społecznej. Takim przedmiotem – symbolem może być dla
lekarza stetoskop, dla drwala – siekiera lub piła, a dla literata – pióro albo… laptop.
Już wiesz
Zdarza się, że człowiek nadaje imiona lub pieszczotliwe nazwy używanym przez siebie
przedmiotom (np. telefonowi, rowerowi, samochodowi). Co – twoim zdaniem – może być
powodem takiego postępowania?

Miecz Rolanda

Pomnik Rolanda w Bad Bramstedt (Niemcy)
Beckstet, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0

Wykonaj następujące polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 1.1
Sprawdź w dowolnym słowniku, czym zajmują się: snycerz, ludwisarz, lutnik i zdun,
a następnie ustal, jakich charakterystycznych narzędzi używają ci rzemieślnicy.
Ćwiczenie 1.2
Kiedyś przedmiotem typowym dla ucznia był tornister. A jaką rzecz – twoim zdaniem – można
dzisiaj uznać za podstawowy uczniowski atrybut?
Ćwiczenie 1.3
Co może świadczyć o przywiązaniu człowieka do jakiegoś konkretnego przedmiotu, który do
niego należy?
Ćwiczenie 1.4
O czym może świadczyć fakt nadawania imion mieczom przez rycerzy?

Ćwiczenie 1.5
Podaj przykład innej części uzbrojenia, której jakiś rycerz nadał imię.
Wskazówka
Podpowiedź dla ucznia do polecenia 1.4: Konteksty: Rycerze i ich rynsztunek.

“

Turold z Fecamp lub Evermeux

Pieśń o Rolandzie
171
Roland czuje, że oczy mu zachodzą
mgłą. Staje na nogi, siłuje się, póki
może. Twarz jego straciła barwę.
Przed sobą widzi kawał skały. Wali
w nią dziesięć razy, pełen żałoby
i wściekłości. Stal zgrzyta; nie
łamie się ani się nie szczerbi. „Ha!
– rzecze hrabia – Najświętsza
Panno, bądź mi ku pomocy. Ha,
Durendalu, dobry Durendalu,
bieda z tobą! Skoro umieram, nie
będę miał już pieczy o ciebie.

Pochodząca z XV wieku miniatura przedstawia

Przez ciebie wygrałem
rycerza trzymającego miecz i róg. Wskaż, którą
w szczerym polu tyle bitew, przez z przytoczonych strof Pieśni o Rolandzie mógłby
ilustrować ten obraz. Uzasadnij odpowiedź.
ciebie ujarzmiłem tyle szerokich
Roland próbuje złamać miecz, 1493, domena publiczna
ziem, które dzierży Karol
siwobrody. Nie idź mi nigdy w ręce człowieka zdolnego uciec przed
drugim! Dobry wasal długo cię dzierżył: nie będzie nigdy podobnego
tobie w świętej Francji”.
172

Roland uderza w krzemienną skałę. Miecz zgrzyta, nie pryska, nie
szczerbi się. Kiedy widzi, że nie może go złamać, zaczyna w duszy
lamentować nad nim: „Ha, Durendalu, jakiś ty piękny, jaki jasny i biały!
Jak słońce lśnisz i płoniesz. Karol był w dolinach mareńskich, kiedy
z nieba Bóg oznajmił mu przez anioła, aby cię dał jednemu ze swoich
hrabiów i rotmistrzów: wówczas opasał mnie tobą, miły król nasz
Wielki. Nim zdobyłem mu Andegawię i Bretanię, nim zdobyłem
Puatwę i Men. Zdobyłem mu wolną Normandię i nim zdobyłem mu
Prowansję i Akwitanię, i Lombardię, i całą Romanię. Zdobyłem mu
Bawarię i całą Flandrię, i Burgundię, i Konstantynopol, którego hołd
przyjął, i Saksonię, gdzie czyni, co zechce. Tobą, mieczu, zdobyłem
mu Szkocję i Anglię, jego sypialnię, jak ją nazywał. Tobą zdobyłem tyle
i tyle krajów, które dzierży Karol siwobrody. O ciebie, mieczu, gryzie
mnie ból i troska. Raczej umrzeć, niż cię zostawić poganom! Boże,
ojcze nasz, nie ścierp, aby Francja zaznała tego wstydu!”.
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Roland uderzył mieczem o krzemień! Walił nim więcej, niżbym zdołał
powiedzieć. Miecz zgrzyta, nie pryska ani się nie łamie. Odskakuje ku
niebu. Kiedy hrabia widzi, że go nie złamie, żałuje go w duszy bardzo
łagodnie. „Ha! Durendal, jakiś ty piękny i święty! Twoja złota gałka
pełna jest relikwii: ząb świętego Piotra, krew świętego Bazylego
i włosy wielebnego świętego Denisa, strzęp szaty Najświętszej Panny.
Nie godzi się, by poganie cię posiedli, chrześcijanie powinni pełnić
twoją służbę. Obyś nigdy nie dostał się w ręce tchórza! Tobą
zdobyłem tyle szerokich ziem, które dzierży Karol, cesarz siwobrody:
przez ciebie jest potężny i bogaty”.
Turold z Fecamp lub Evermeux, Pieśń o Rolandzie, red. Anna Drzewicka, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), Wrocław 1991, s. 97.

Domniemany Durandal z Rocamadour
Patrick Clenet, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0

Po przeczytaniu cytowanego wyżej fragmentu Pieśni o Rolandzie wykonaj następujące
polecenia:
Ćwiczenie 2.1
Roland nie rozbił miecza, uderzając nim o skałę. Podaj co najmniej dwie tego przyczyny.
Ćwiczenie 2.2
Przypomnij, o jakim niebezpieczeństwie dla miecza mówi hrabia.

Ćwiczenie 2.3
Wskaż, jakimi epitetami Roland obdarza Durendala. Wyjaśnij, co łączy te wyrazy.


ciężki



święty



olbrzymi



giętki



stalowy



twardy



ostry



piękny



jasny

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.4
Przyjrzyj się mapie wypraw Karola Wielkiego, a następnie porównaj ją z listą podbojów
wymienionych przez Rolanda w stroﬁe 172 i oceń, czy lista ta zawiera prawdziwe zwycięstwa
francuskiego władcy.

Mapa podbojów Karola Wielkiego
Krys an Chariza i zespół, licencja: CC BY 3.0

Ćwiczenie 2.5
Powiedz, czemu służy tak długie wyliczenie podbojów Karola Wielkiego.
Ćwiczenie 2.6
Wyjaśnij, dlaczego Roland rozpacza, obawiając się, że miecz mógłby wpaść w ręce pogan.
Ćwiczenie 2.7
Objaśnij, czemu służyło umieszczanie relikwii w rękojeści miecza i jak to wpływało na jego
wartość.

Ćwiczenie 2.8
Na podstawie przeczytanego fragmentu Pieśni o Rolandzie określ prawdziwość poniższych
stwierdzeń.
W rękojeści miecza Rolanda
umieszczono...

Prawda

Fałsz

pióro Archanioła Gabriela.





ząb św. Piotra.





siano ze żłóbka Jezusa.





kciuk św. Bazylego.





krew św. Bazylego.





gwóźdź z krzyża Chrystusa.





kość z dłoni św. Pawła.





włosy Maryi.





strzępek szaty Maryi.





Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Sposób, w jaki Roland rozmawia z mieczem i w jaki wobec niego postępuje, świadczy o tym,
że Durendal miał dla niego szczególne znaczenie. Nie był więc po prostu zwyczajnym
przedmiotem, lecz czymś specjalnym, wręcz bliskim.

Miecz polskich władców

Skan z książki: Tadeusz Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Kraków 1950.
Szczerbiec, domena publiczna

Na liście słynnych mieczy mógłby się także
znaleźć co najmniej jeden miecz polski.
Chodzi o miecz koronacyjny królów Polski,
zwany Szczerbcem. To właśnie ten miecz był
przypasywany polskim władcom podczas
koronacji. Pierwsze pewne informacje
dotyczące Szczerbca wskazują, że należał on
do księcia mazowieckiego Bolesława I (1208–
1248). Ważnym atrybutem władzy królewskiej
stał się od czasów Władysława Łokietka
(użyto go podczas koronacji tego króla w roku
1320).
Szczerbiec powstał prawdopodobnie na
przełomie XII i XIII wieku na terenie Niemiec,
na co wskazują cechy sztuki złotniczej.
Przyjrzyj się fotograﬁom Szczerbca
i odpowiedz na pytania:

Dokumentacja graﬁczna polskiego miecza
koronacyjnego (Szczerbca)
Krzysztof Werner, 1764, domena publiczna

Ćwiczenie 3.1
Czy, przyglądając się mieczowi, można uzasadnić
jego nazwę oraz powiedzieć, skąd się ona wzięła?
Uzasadnij odpowiedź.

Ćwiczenie 3.2
Jakie relikwie mogły się zmieścić w rękojeści
Szczerbca?
Jednym ze źródeł informacji o Szczerbcu jest
najstarsza znana kronika poświęcona dziejom
Polski, czyli Kronika polska Galla Anonima. Dzieło
to powstało na początku XII wieku, za panowania
Bolesława Krzywoustego.

Szczerbiec
metal.beast, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 2.0

Wskazówka
Fragment Kroniki traktowany jako opowieść o Szczerbcu, por. Konteksty: Miecz Rocha

Kowalskiego.

Ćwiczenie 4
Przyjrzyj się zdjęciu jednego z najsłynniejszym pomników Warszawy i wskaż podobieństwa
między Szczerbcem przechowywanym na Wawelu a mieczem trzymanym przez Nike.

Pomnik Bohaterów Warszawy 1939-1945
Bartosz Morąg, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0

Ważne!
Szczerbiec był pierwowzorem miecza, który na pomniku znajduje się w rękach
warszawskiej Nike.

Miecz Rocha Kowalskiego

Szabla
Minnesota Historical Society's, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 2.0

Miecze były używane do XVI wieku. Później zastąpiono je innymi typami broni białej (tzn.
służącej do walki wręcz), czyli rapierem i szablą. Poniżej znajduje się fragment Potopu
Henryka Sienkiewicza poświadczający tę zmianę.
Roch Kowalski herbu Korab był oﬁcerem dragonów w służbie litewskiego księcia Janusza
Radziwiłła. Niezbyt lotny, charakteryzował się absolutnym posłuszeństwem
i podporządkowaniem się rozkazom księcia. Onufry Zagłoba, przeciwnik Radziwiłła,
wmówił Kowalskiemu, że jest jego wujem. To pozwoliło mu upić Rocha i uciec z niewoli,
a następnie uwolnić także swoich towarzyszy.
Zagłoba sprytnie wyjaśnił też „krewnemu”, że ten powinien porzucić służbę u Radziwiłła.
Już jako żołnierz wojsk walczących ze szwedzkim królem Karolem Gustawem, Roch
Kowalski postanowił zabić wrogiego władcę. Był bliski celu, ale w bitwie pod Warszawą
uratował Szweda książę , zabijając składającego się do ciosu Rocha.

“

Henryk Sienkiewicz

Potop
Zagłoba coraz był niespokojniejszy. […] Po czym zwrócił się do
oﬁcera:
– Jakże godność, proszę? […]
– Nie pora sobie świadczyć, ale kiep ten, kto się swego nazwiska
wstydzi… Jestem Roch Kowalski, jeśli waćpan chcesz wiedzieć. […]
Więźniowie poczęli rozmawiać z cicha. […]
– Wszystko jedno! – rzekł Zagłoba. – […] Powiedzcie no mnie, co to za
oﬁcer, któren nad konwojem ma komendę? Zaliby mu nie można
wyperswadować, żeby się zdrajcy nie trzymał, jeno przy ojczyźnie
stanął i z nami się połączył?
– To Roch Kowalski z Korabiów Kowalskich – odrzekł Oskierko – Ja
go znam. Tak samo mógłbyś waszmość jego koniowi perswadować,
bo dalibóg, nie wiem, który głupszy. […] A zrobili go oﬁcerem, bo się
księciu z pięści podobał, gdyż podkowy łamie i z chowanymi
niedźwiedziami wpół się bierze, a takiego jeszcze nie znalazł, którego
by nie rozciągnął. […]
– Okrutnie mi się ten oﬁcer podoba – rzekł Zagłoba – bo zawsze lubię
wiedzieć, z kim mam sprawę.

To rzekłszy, zwrócił się do Kowalskiego.
– A przybliż no się waćpan! – zawołał protekcjonalnym tonem. […]
– Hę? – rzekł zdumiony pan Roch – jako żywo! a cóż to mi – mus?
– Mus nie mus, ale ci wolno, a godzi się krewnego wspomóc
i starszego, któren gdyby się był z waściną matką ożenił, mógłby jak
nic być twoim ojcem. […] Mów mi: wuju! – rzekł Zagłoba.
– Masz, wuj, gorzałki! – rzekł pan Roch – To mi wolno. […]
Kowalski […] I wkrótce potem siedział już na wozie koło pana
Zagłoby, a raczej rozciągnął się na słomie, którą wóz był wyładowany.
Pan Zagłoba uściskał go serdecznie.
– Jakże się miewa twój stary?… bodajże cię!… zapomniałem, jak mu na
imię.
– Też Roch.
– I słusznie, i słusznie. Roch spłodził Rocha… To jest wedle
przykazania. Powinieneś swego syna także Rochem nazwać, aby
każdy dudek miał swój czubek. A żonaty jesteś?
– Pewnie, że żonaty! Ja jestem Kowalski, a to jest pani Kowalska, innej
nie chcę.
To rzekłszy, młody oﬁcer podniósł do oczu panu Zagłobie głownię
ciężkiej dragońskiej szabli i powtórzył:
– Innej nie chcę!
– Słusznie! – rzekł Zagłoba – Okrutnie mi się podobasz, Rochu, synu
Rocha. Żołnierz najlepiej akomodowany, gdy nie ma innej żony jak
taka; i to ci jeszcze powiem, że prędzej ona po tobie niż ty po niej
owdowiejesz. Szkoda jeno, że młodych Rochów mieć z nią nie
będziesz, bo widzę, żeś bystry kawaler, i szkoda by było, gdyby taki
ród miał zaginąć. […]
– Hę? – spytał sennym głosem Kowalski […] – Ja jestem Kowalski, a to
pani Kowalska – mówił coraz senniej oﬁcer.
– Kiedy chcesz, niech i tak będzie! – odpowiedział Zagłoba – Lepiej to
nawet, że nie będziesz miał dzieci, bo mniej kpów będzie po świecie
grasowało. Nieprawda, Rochu?
Zagłoba nadstawił ucho, ale nie usłyszał już żadnej odpowiedzi.

– Rochu! Rochu! – zawołał z cicha.
Pan Roch spał jak zabity. […]
Wachmistrz począł go szarpać bez ceremonii.
– Panie komendancie! panie komendancie!
– Ja jestem Kowalski… a to pani Kowalska – mruczał pan Roch.
Henryk Sienkiewicz, Potop, t. 1, Warszawa 1987, s. 246–255.

Po przeczytaniu fragmentu Potopu wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 5.1
Określ, jaka była główna zaleta, a jaka największa wada Rocha Kowalskiego.
Ćwiczenie 5.2
W przytoczonym fragmencie powieści znajdź określenie broni należącej do Rocha
Kowalskiego.
Ćwiczenie 5.3
Przyjrzyj się dragońskiej szabli przedstawionej na zdjęciu. Porównaj wygląd tej broni
z mieczem i wskaż podstawowe różnice.

Francuska szabla oﬁcerska z XIX wieku

Rama, fotograﬁa barwna, Paris naval museum, licencja: CC BY-SA 2.0

Ćwiczenie 6.1
Wyjaśnij, o czym świadczy fakt, że Roch Kowalski swą szablę nazywał żoną. Wymień cechy,
które – poza wyglądem – różnią miecz Rolanda od szabli Kowalskiego.
Ćwiczenie 6.2
Objaśnij, jak rozumiesz zapowiedź Zagłoby: „prędzej ona po tobie niż ty po niej owdowiejesz”.
Ćwiczenie 6.3
W opisie próby zniszczenia przez Rolanda swego miecza autor konsekwentnie zachowywał
poważną tonację. Określ ton wypowiedzi przytoczonego fragmentu Potopu.
Ćwiczenie 6.4
Znajdź w cytowanym fragmencie przysłowie (a właściwie – jego przeróbkę). Wyjaśnij jego
sens.
Ćwiczenie 7
Obejrzyj ekranizację Potopu. Przyjrzyj się broni Rocha Kowalskiego i – korzystając z różnych
źródeł – sprawdź, czy w ﬁlmie trafnie ją dobrano.

Z czego składa się miecz…

Replika średniowiecznego miecza
Søren Niedziella, licencja: CC BY-SA 2.0

Niezależnie od tego, czy scena z udziałem rycerza jest poważna, czy komediowa, relacja
rycerza z mieczem albo rycerza z szablą ma charakter szczególny. Potwierdza to, że właśnie
ów element uzbrojenia wojownika miał dla niego znaczenie emocjonalne.
Ćwiczenie 8
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Rycerze i ich rynsztunek

Rycerz na koniu
Paul Mercuri, Rycerz na koniu, 1861, rysunek, domena publiczna

“

Maria Ossowska

Ethos rycerski i jego odmiany
Mówiąc o walczącym rycerzu, niepodobna zapomnieć, jaką rolę
odgrywa w tej walce koń. Koń nie darmo nosi imię własne. Jest to
zwierzę, które w pełni świadomości bierze udział w walce,
bezgranicznie wierne swemu panu. Czyta się w legendach
średniowiecza o koniach obdarzonych ludzkim głosem, o koniach,
które przezwyciężały niedołęstwa starości, by jeszcze raz zapewnić
zwycięstwo temu, kogo zwykły nosić na grzbiecie. W zamian rycerz
przyczynił się do podniesienia rangi tego stworzenia, czyniąc po
dzień dzisiejszy jazdę konno szlachetnym zajęciem arystokracji.
Tak jak szczególny stosunek ma rycerz do konia, tak szczególny
stosunek łączy rycerza z jego zbroją, a zwłaszcza z jego mieczem.
Przypomina to stosunek współczesnego człowieka do jego
samochodu czy jachtu.
Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986, s. 79–80.

Po przeczytaniu fragmentu książki Marii Ossowskiej Ethos rycerski i jego odmiany wykonaj
następujące polecenia:

Ćwiczenie 9.1
Określ, jaką rolę odgrywał rumak w kulturze rycerskiej.
Ćwiczenie 9.2
Wyjaśnij, jakie znaczenie ma użyte przez autorkę porównanie miecza do samochodu i jachtu.

Kronika polska Galla Anonima

“

Gall Anonim

Kronika polska
Jak Bolesław [Chrobry] z wielką
mocą wkroczył na Ruś
Najpierw tedy zapisać należy
z kolei, jak sławnie i wspaniale
pomścił swą krzywdę na królu
Rusinów, który odmówił mu
oddania swej siostry za żonę.
Oburzony tym król Bolesław
[Chrobry] najechał z wielką siłą
Bolesław Chrobry
Jan Bogumił Jacobi, Bolesław Chrobry, 1828, olej na płótnie,
królestwo Rusinów, a gdy ci
Muzeum Okręgowe w Toruniu, domena publiczna
usiłowali zrazu stawić mu
zbrojny opór, ale nie odważyli się na stoczenie bitwy, rozpędził ich
przed sobą jak wicher kurzawę. Nie opóźniał jednak swego pochodu
natychmiastowym zajmowaniem miast i gromadzeniem łupów, jak to
zwykle czynią najeźdźcy, lecz pospieszył na Kijów, stolicę królestwa,
aby pochwycić jego ośrodek i króla samego. A król Rusinów
z prostotą właściwą temu ludowi właśnie wówczas łowił z czółna
ryby na wędkę, gdy mu niespodziewanie doniesiono o nadejściu króla

Bolesława. Zrazu nie mógł w to uwierzyć, lecz nareszcie, gdy mu to
jedni za drugimi donosili, przekonał się i wpadł w przerażenie. Wtedy
dopiero włożył do ust palec duży i wskazujący i obyczajem rybaków
pomazując śliną wędkę, na hańbę swego narodu miał powiedzieć te
pamiętne słowa: „Ponieważ Bolesław tej sztuki nie uprawiał, lecz
przywykł do noszenia rycerskiego oręża, Bóg postanowił wydać
w jego ręce to miasto, królestwo Rusinów i bogactwa!”. To rzekł i nie
tracąc słów więcej, rzucił się do ucieczki. A Bolesław bez oporu
wkroczył do wielkiego i bogatego miasta i dobywszy z pochew
miecza, uderzył nim w Złotą Bramę, gdy zaś ludzie jego się dziwili,
czemu to czyni, wyjaśnił [im to] ze śmiechem a wcale dowcipnie: „Tak
jak w tej godzinie Złota Brama miasta ugodzoną została tym mieczem,
tak następnej nocy ulegnie siostra najtchórzliwszego z królów, której
mi dać nie chciał. Jednakże nie połączy się z Bolesławem w łożu
małżeńskim, lecz tylko raz jeden, jak nałożnica, aby pomszczona
została w ten sposób zniewaga naszego rodu, Rusinom zaś ku obeldze
i hańbie”. Tak powiedział i co rzekł, to spełnił.
Gall Anonim, Kronika polska, red. Marian Plezia, tłum. Roman Grodecki, Wrocław 1989, s. 24–25.

Sprawdź, co napisano o królewskim mieczu w powyższym fragmencie Kroniki polskiej Galla
Anonima, potem przyjrzyj się ponownie zdjęciu Szczerbca, a następnie wykonaj następujące
polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 10.1
Dlaczego opis Galla Anonima można było łączyć ze Szczerbcem (choć nie pada tam ta nazwa)?
Ćwiczenie 10.2
Czy dostrzegasz na mieczu jakieś szczerby? Jaki z tych informacji możesz wysnuć wniosek na
temat Szczerbca?
Ćwiczenie 10.3
Znajdź we fragmencie Kroniki polskiej argumenty wskazujące na wyższość Bolesława
Chrobrego nad księciem kijowskim Jarosławem.

Longinus Podbipięta

Śmierć Longinusa Podbipięty
Juliusz Kossak, Śmierć Longinusa Podbipięty, 1886, domena publiczna

“

Henryk Sienkiewicz

Ogniem i mieczem
– Poznajomijże waćpan, mości Zagłobo, i mnie z panem
namiestnikiem Skrzetuskim… poznajomijże!
– A i owszem, i owszem. Mości namiestniku, oto jest pan Powsinoga.
– Podbipięta – poprawił szlachcic.
– Wszystko jedno! Herbu Zerwipludry…
– Zerwikaptur – poprawił szlachcic.
– Wszystko jedno! Z Psichkiszek.
– Myszykiszek – poprawił szlachcic.
– Wszystko jedno. Nescio, co bym wolał, czy mysie, czy psie kiszki.
[…]
Ale Litwin nie gniewał się, kiwał tylko ręką, uśmiechał się łagodnie

i powtarzał:
– At, dałbyś waćpan pokój… słuchać hadko!
Pan Skrzetuski przypatrywał się ciekawie tej nowej ﬁgurze, która
istotnie zasługiwała na nazwę cudaka. Przede wszystkim był to mąż
wzrostu tak wysokiego, że głową prawie powały dosięgał, a chudość
nadzwyczajna wydawała go wyższym jeszcze. Szerokie jego ramiona
i żylasty kark zwiastowały niepospolitą siłę, ale była na nim tylko
skóra i kości. Brzuch miał tak wpadły pod piersią, że można by go
wziąć za głodomora, lubo ubrany był dostatnio, w szarą opiętą kurtę
ze świebodzińskiego sukna, z wąskimi rękawami, i wysokie szwedzkie
buty, które na Litwie zaczynały wchodzić w użycie. Szeroki i dobrze
wypchany łosiowy pas, nie mając na czym się trzymać, opadał mu aż
na biodra, a do pasa przywiązany był krzyżacki miecz tak długi, że
temu olbrzymiemu mężowi prawie do pachy dochodził.
Ale kto by się miecza przeląkł, wnet by się uspokoił, spojrzawszy na
twarz jego właściciela. Była to twarz chuda, również jak i cała osoba,
ozdobiona dwiema zwiśniętymi ku dołowi brwiami i parą tak samo
zwisłych konopnego koloru wąsów, ale tak poczciwa, tak szczera, jak
u dziecka. Owa obwisłość wąsów i brwi nadawała jej wyraz stroskany,
smutny i śmieszny zarazem. Wyglądał na człeka, którego ludzie
popychają, ale panu Skrzetuskiemu podobał się z pierwszego
wejrzenia za ową szczerość twarzy i doskonały moderunek żołnierski.
[…]
– Jakże też godność waszeci? – spytał pan Skrzetuski – bo gdyś
mówił, pan Zagłoba tak waści podrywał, że z przeproszeniem nic nie
mogłem zrozumieć.
– Podbipięta.
– Powsinoga.
– Zerwikaptur z Myszykiszek. […]
– Powiedzże mi waszmość, proszę, bom ciekaw, czemu też taki
katowski miecz pod pachą nosisz?
– Nie katowski to, mości namiestniku, ale krzyżacki, a noszę, bo
zdobyczny i dawno w rodzie. Już pod Chojnicami służył w litewskim

ręku – tak i noszę.
– Ale to sroga machina i ciężka być musi okrutnie – chyba do obu
rąk?
– Można do obu, można do jednej.
– Pokażże wasze!
Litwin wydobył i podał, ale panu Skrzetuskiemu ręka zwisła od razu.
Ni się złożyć, ni cięcia wymierzyć swobodnie. Na dwie ręce poradził,
ale jeszcze było za ciężko. Więc pan Skrzetuski zawstydził się trochę
i zwróciwszy się do obecnych:
– No, mości panowie – rzekł – kto krzyż uczyni?
– My już próbowali – odrzekło kilkanaście głosów. – Jeden pan
komisarz Zaćwilichowski podniesie, ale krzyża i on nie uczyni.
– No, a waćpan? – pytał pan Skrzetuski, zwracając się do Litwina.
Szlachcic podniósł miecz jak trzcinę i machnął nim kilkanaście razy
z największą łatwością, aż powietrze warczało w izbie, a wiatr powiał
po twarzach.
– A niechże waści Bóg sekunduje! – zawołał Skrzetuski. – Pewną masz
służbę u księcia pana!
– Bóg widzi, że jej pragnę, bo mi miecz w niej nie zardzewieje. […]
Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, t. 1, Warszawa 1987, s. 22–35.

“

Henryk Sienkiewicz

Ogniem i mieczem
Pan Longinus podniósł do góry ręce i oczy.
– Dajże, Boże miłosierny, daj takową świętą wojnę na chwałę
chrześcijaństwu i naszemu narodowi, a mnie grzesznemu pozwól
w niej wota moje spełnić […] Tak zacnemu kawalerowi wszystkie
arkana duszy mojej otworzę, choć siła mówić, ale gdy waćpan ucha
chętnego skłaniasz, przeto incipiam: Wiesz waszmość, że herb mój
zwie się Zerwikaptur, co z takowej przyczyny pochodzi, że gdy
jeszcze pod Grunwaldem przodek mój Stowejko Podbipięta ujrzał
trzech rycerzy w mniszych kapturach w szeregu jadących,
zajechawszy ich, ściął wszystkich trzech od razu, o którym to

sławnym czynie stare kroniki piszą z wielką dla przodka mego
chwałą… […] Któremu też król herb nadał, a w nim trzy kozie głowy
w srebrnym polu na pamiątkę owych rycerzy, gdyż takie same głowy
były na ich tarczach wyobrażone. Ten herb wraz z tym tu oto
mieczem przodek mój Stowejko Podbipięta przekazał potomkom
swoim z zaleceniem, by starali się splendor rodu i miecza
podtrzymać. […] Będąc tedy z rodu ostatni, ślubowałem w Trokach
Najświętszej Pannie żyć w czystości i nie prędzej stanąć na ślubnym
kobiercu, póki za sławnym przykładem przodka mego Stowejki
Podbipięty trzech głów tymże samym mieczem od jednego zamachu
nie zetnę. O Boże miłosierny, widzisz, żem wszystko uczynił, co było
w mocy mojej! Czystości dochowałem do dnia dzisiejszego, sercu
czułemu milczeć kazałem, wojny szukałem i walczyłem, ale szczęścia
nie miałem… […] Po dwie na raz nieraz bywało, ale trzech nigdy. Nie
udało się zajechać, a trudno prosić wrogów, by się ustawili równo do
cięcia. Bóg jeden widzi moje smutki: siła w kościach jest, fortuna jest…
ale adolescentia uchodzi, czterdziestu pięciu lat dobiegam, serce do
afektów się wyrywa, ród ginie, a trzech głów jak nie ma, tak nie ma!…
Taki i Zerwikaptur ze mnie. […]
Litwin począł znowu tak wzdychać, że aż i jego inﬂancka kobyła,
widać ze współczucia dla swego pana, jęła stękać i chrapać żałośnie.
– To tylko mogę waszmości powiedzieć – rzekł namiestnik – iż jeśli
pod księciem Jeremim nie znajdziesz okazji, to chyba nigdy.
– Daj Boże! – odparł pan Longinus. – Dlatego i jadę prosić o łaskę
księcia pana.
Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, t. 1, Warszawa 1987, s. 22–35.

Po przeczytaniu fragmentów powieści Henryka Sienkiewicza Ogniem i mieczem
(opowiadającej o walkach Polaków z Kozakami w połowie XVII wieku) wykonaj następujące
polecenia:
Ćwiczenie 11.1
Wypisz cechy, które charakteryzują rycerza – Longinusa Podbipiętę.

Ćwiczenie 11.2
Poszukaj w dowolnym źródle herbu Longinusa Podbipięty, a następnie dokładnie go opisz.
Ćwiczenie 11.3
Wpisz do tabeli w zeszycie cechy wyglądu i charakteru hrabiego Rolanda, Longinusa
Podbipięty i Rocha Kowalskiego.

Rycerz

Wygląd

Charakter

Roland

Roch Kowalski

Longinus Podbipięta

Ćwiczenie 11.4
Wyjaśnij, z jakiego powodu Podbipięta podjął niezwykłe zobowiązanie i na czym polegała
trudność jego wypełnienia.

Klucznik Rębajło
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie, księga XII, czyta Wiktor Korzeniewski

licencja: CC BY-SA 3.0

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie, księga XII, czyta Wiktor
Korzeniewski Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie, księga XII,
czyta Wiktor Korzeniewski Źródło: www.wolnelektury.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.

“

Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz, Księga
dwunasta
„[…] Ale, ale, o ich naczelniku –
Rzekł Jenerał – chcę wiedzieć,
o tym Scyzoryku,
O którym mnie Pan Wojski tyle
prawił cudów,
Jakby o jednym z owych
dawnych wielkoludów”.
„Scyzoryk – rzecze Wojski –
choć nie egzulował,
Ilustracja do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza,
Księga 7
Ale bojąc się śledztwa, przed
Michał Elwiro Andriolli, 1881, domena publiczna
Moskwą się schował;
Całą zimę nieborak tułał się po lasach,
Teraz dopiero wyszedł; w tych wojennych czasach
Mógłby się na co przydać, jest rycerskim człekiem,
Szkoda tylko, że trochę przyciśniony wiekiem.
Lecz owóż on!…”
Tu Wojski palcem wskazał w sieni,
Gdzie czeladź i wieśniacy stali natłoczeni,
A nad wszystkich głowami łysina błyszcząca
Ukazała się nagle jak pełnia miesiąca,
Trzykroć weszła i trzykroć znikła w głów obłoku;
Klucznik idąc kłaniał się, aż dobył się z tłoku
I rzekł : „Jaśnie Wielmożny Koronny Hetmanie
Czy Jenerale, mniejsza o tytułowanie,

Jam jest Rębajło, staję na twe zawołanie
Z tym moim Scyzorykiem, który nie z oprawy
Ani z napisów, ale z hartu nabył sławy,
Że nawet o nim Jaśnie Wielmożny Pan wiedział.
Gdyby on gadać umiał, może by powiedział
Cokolwiek na pochwałę i tej starej
ręki,
Która służyła długo, wiernie, Bogu
dzięki,
O jczyźnie tudzież panów
Horeszków rodzinie,
Czego pamięć dotychczas między
ludźmi słynie.
Ilustracja do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza,
Mopanku! rzadko który pisarz
Księga 12
prowentowy
Michał Elwiro Andriolli, 1881, domena publiczna
Tak zręcznie temperuje pióra, jak
on głowy.
Długo liczyć! A nosów i uszu bez liku!
A nie ma żadnej szczerby na tym Scyzoryku
I żaden go nie splamił zbojecki uczynek,
Tylko otwarta wojna albo pojedynek. […]”
„Pokaż no – rzekł śmiejąc się jenerał Dąbrowski –
A to piękny scyzoryk, istny miecz katowski!”
I z zadziwieniem wielki rapier opatrywał,
I innym oﬁcerom w kolej pokazywał;
Probowali go wszyscy, ale ledwie który
Z oﬁcerów mógł podnieść ten rapier do góry.
Mówiono, że Dembiński, sławny ręki siłą,
Podźwignąłby szablicę, lecz go tam nie było.
Z obecnych zaś tylko szef szwadronu, Dwernicki,
I dowódca plutonu, porucznik Różycki,

Potraﬁli obracać tym żelaznym drągiem;
I tak rapier na probę szedł z rąk do rąk ciągiem.
Lecz jenerał Kniaziewicz, wzrostem najsłuszniejszy,
Pokazało się, iż był w ręku najsilniejszy.
Ująwszy rapier, lekko jakby szpadę dźwignął
I nad głowami gości błyskawicą mignął,
Przypominając polskie fechtarskie wykręty:
Krzyżową sztukę, młyńca, cios krzywy, raz cięty,
Cios kradziony i tempy kontrpunktów, tercetów
Które też umiał, bo był ze Szkoły Kadetów.
Gdy śmiejąc się fechtował, Rębajło już klęczał,
Objął go za kolana i ze łzami jęczał
Za każdym zwrotem miecza: „Pięknie! Jenerale,
Czyś był konfederatem? Pięknie, doskonale!
To sztych Puławskich! Tak się Dzierżanowski składał!
To sztych Sawy! Któż Panu tak rękę układał?
Chyba Maciej Dobrzyński! A to, Jenerale,
Mój wynalazek, dalbóg mój, ja się nie chwalę,
To cięcie znane tylko w Rębajłów zaścianku,
Od mojego imienia zwane „cios Mopanku”.
Któż to Pana nauczył? To jest moje cięcie,
Moje!” Wstał, Jenerała porwawszy w objęcie.
”Teraz umrę spokojnie! Jest przecie na świecie
Człowiek, który przytuli moje drogie dziecię;
Bo wszak nad tem od dawna dzień i noc boleję,
Czy po śmierci ten rapier mój nie zerdzewieje!
Otóż nie zerdzewieje! Mój Jaśnie Wielmożny
Jenerale, wybacz mi, porzućcie te rożny,
Niemieckie szpadki, to wstyd szlacheckiemu dziecku
Nosić ten kijek; weźmij szablę po szlachecku!
Oto ten mój Scyzoryk u nóg Twoich składam,
To jest, co najdroższego na świecie posiadam.

Nie miałem nigdy żony, nie miałem dziecięcia,
On był żoną i dzieckiem; z mojego objęcia
Nigdy on nie wychodził; od rana do mroku
Pieściłem go, on w nocy sypiał przy mym boku!
A kiedym się zestarzał, nad łóżkiem na ścianie
Wisiał, jako nad Żydem Boże przykazanie!
Myśliłem zakopać go razem z ręką w grobie,
Lecz znalazłem dziedzica! – Niechaj służy Tobie!”
Jenerał wpół śmiejąc się, a na wpół wzruszony:
”Kolego – rzekł – jeżeli ustąpisz mnie żony
I dziecka, to zostaniesz przez resztę żywota
Bardzo samotny, stary, wdowiec i sierota!
Powiedz, czem ci ten drogi dar mam wynagrodzić
I czem twoje sieroctwo i wdowstwo osłodzić?”
„[…] Ja mam dosyć na tem,
Że mój Scyzoryk jeszcze zabłyśnie przed światem
W takim ręku! – Niech tylko Jenerał pamięta,
Aby tasiemka była długa, rozciągnięta,
Bo to długie; a zawsze od lewego ucha
Ciąć oburącz, to przetniesz od głowy do brzucha”.
Jenerał wziął Scyzoryk, lecz że bardzo długi,
Nie mógł nosić, w furgonie schowały go sługi.
Co się z nim stało, różnie powiadają o tem,
Lecz nikt pewnie nie wiedział ni wtenczas, ni potem.
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga dwunasta, Warszawa 1986, s. 338–341.

Po przeczytaniu powyższego fragmentu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza wykonaj
następujące polecenia:
Ćwiczenie 12.1
Porównaj opisaną przez Adama Mickiewicza broń z mieczem Longinusa Podbipięty.

Ćwiczenie 12.2
Poszukaj informacji na temat broni, którą posługiwał się Klucznik Rębajło, i porównaj ją
z dowolnym mieczem. Napisz krótką notatkę dotyczącą podobieństw i różnic między bronią
Klucznika a mieczem.
Ćwiczenie 12.3
Wyjaśnij metaforyczny sens stwierdzenia: „A nie ma żadnej szczerby na tym Scyzoryku”.
Ćwiczenie 12.4
Podaj, z jakim typem broni Rębajło zestawił swój Scyzoryk i co skrytykował w tym typie broni.

Gwiezdne wojny

Miecz świetlny
Nécropotame, graﬁka komputerowa, domena publiczna

Jednym z najsłynniejszych ﬁlmów fantasy są Gwiezdne wojny w reżyserii George’a Lucasa.
W trakcie bojów o panowanie w kosmosie używano także mieczy. Obejrzyj jedną
z najbardziej znanych scen ﬁlmu – pojedynek na miecze świetlne (kolor miecza ma tu
znaczenie – wskazuje, kto jest dobry, a kto zły).
Po obejrzeniu fragmentu ﬁlmu Gwiezdne wojny wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 13.1
Przedstaw wymyśloną przez siebie historię, w której jeden z rycerzy (Roland lub Longinus
Podbipięta) walczy mieczem świetlnym z rycerzami używającymi tradycyjnej broni.
Ćwiczenie 13.2
Wyjaśnij, co, twoim zdaniem, mogło wpłynąć na to, że w ﬁlmie ukazującym przyszłość
wojownicy wciąż używają mieczy.

Bractwa rycerskie

Rekonstrukcja walki średniowiecznych rycerzy
Edoardo Forneris, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-NC 2.0

Ćwiczenie 14
Coraz większą popularnością w Polsce i w całej Europie cieszą się współczesne bractwa
rycerskie. Wyjaśnij, z czego, według ciebie, ta popularność wynika.

Zadaniowo
Ćwiczenie 15
Napisz przemowę, w której rycerz wypowie się przeciwko wykorzystywaniu broni palnej na
polu bitwy, opowiadając się za używaniem wyłącznie broni białej.

Uzupełnij

Ćwiczenie 16
Napisz dialog, w którym dwaj rycerze – Roland i Roch Kowalski – zachwalają swoje miecze.

Uzupełnij

Ćwiczenie 17
W dostępnych ci źródłach znajdź trzy przysłowia lub powiedzenia związane z mieczem. Użyj
ich w krótkiej historyjce opowiadającej o przygodach rycerzy.

Uzupełnij

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

O królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu

Tintagel – miejscowość na zachodnim wybrzeżu Kornwalii. Znajduje się tu zamek, w którym – według legend –
urodził się król Artur.
William Trost, Tintagel, 1881, akwarela, domena publiczna

Cykl zagadnień, z którymi zapoznacie się na
najbliższych lekcjach, zatytułowany został

Artefakty losu. Tytuł ten jest przenośnią,
może więc być wielorako interpretowany.
Czym są bowiem artefakty losu? To
przedmioty, które nierozerwalnie wiążą się
z losem jednostki lub zbiorowości
i naznaczają ów los w sposób szczególny.
Prezentowane w tym cyklu przykłady
wywodzą się z tradycji literatury, ale nie
należy na tej podstawie wyciągać
pochopnych wniosków: uważny i wytrwały
obserwator dostrzeże ślady obecności takich
artefaktów także poza literaturą: w sztuce,
w historii, w życiu. Być może artefakty losu
przedstawione w tym cyklu zagadnień staną
się dla was inspiracją do dalszych
poszukiwań.
Już wiesz

Pomnik króla Artura
Albrecht Dürer, 1520, rzeźba, Ho irche, Innsbruck, domena
publiczna

Korzystając z różnych źródeł, znajdź nazwiska twórców, którzy dawniej i współcześnie
pisali o królu Arturze. Przy każdym nazwisku zanotuj tytuł odpowiedniego utworu i czas
jego powstania. Pamiętaj, by informacje, które będą budzić twoje wątpliwości, sprawdzić
dodatkowo w innym, wiarygodnym źródle. Jeśli tego nie zrobisz, ryzykujesz, że uzyskane
przez ciebie wiadomości mogą się okazać błędne.

Król Artur i Rycerze Okrągłego Stołu Rogera
Lancelyna Greena
Król Artur to postać z legend Wysp Brytyjskich:
celtycki wódz i bohater walk z Saksonami
w drugiej połowie V wieku i we wczesnym
wieku VI. Nie bez powodu wskazujemy od razu
na legendarny rodowód tej postaci: historycy
nie znaleźli dotąd żadnego dowodu, który
potwierdziłby jednoznacznie, że król Artur
w ogóle istniał. Zdecydowana większość
rozpowszechnionych w naszej kulturze
wyobrażeń na temat czynów tego bohatera
i przygód Rycerzy Okrągłego Stołu
ukształtowała się pod wpływem ludowych
wyobrażeń oraz inwencji dziejopisów i poetów.
Przez kilka wieków – w zmieniających się
realiach historycznych i kulturowych –
opowieści ludowe i wzmianki kronikarzy,
dworskie pieśni i romanse rozbudowywały

Król Artur
Charles Ernest Butler, Król Artur, 1903, domena publiczna

i przekształcały zbiór opowieści o królu Arturze
i Rycerzach Okrągłego Stołu. Choć współcześnie odbierane są one inaczej niż przed
wiekami, nadal potraﬁą zafascynować i rozpalić wyobraźnię, dzięki czemu wciąż zachowują
popularność. Postaci, rekwizyty i fabularne wątki legend o królu Arturze powracają wciąż
w nowych interpretacjach, nie tylko literackich. By lepiej rozumieć te arturiańskie teksty
kultury, warto przyjrzeć się legendzie nieco dokładniej.
Deﬁnicja: Legenda
współcześnie pojęcie to rozumiane bywa najczęściej jako określenie utworu
narracyjnego, blisko związanego z podaniami ludowymi; bohaterowie legendy stają
w obliczu cudownych zdarzeń i sił nadprzyrodzonych, które wpływają na ich losy. Inne
znaczenie ma ten termin w odniesieniu do literatury średniowiecznej. Legendy

średniowiecza, służące umacnianiu wiary chrześcijańskiej, były opowieściami o życiu
i dokonaniach świętych. Najsłynniejszym zbiorem legend z tamtej epoki jest Złota
legenda Jakuba de Voragine z XIII wieku.

Roger Lancelyn Green
1918–1987
pisarz brytyjski, znany przede wszystkim jako autor skierowanych do młodych czytelników
opowieści, będących adaptacjami dawnych mitów (starożytnej Grecji, Egiptu czy
Skandynawii) i legend (opowieści o królu Arturze oraz o Robin Hoodzie). Jest także autorem
biograﬁi m.in. J. M. Barriego – twórcy Piotrusia Pana – oraz C. S. Lewisa, swego nauczyciela,
a później przyjaciela, twórcy Opowieści z Narnii.
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Roger Lancelyn Green, Król Artur i Rycerze Okrągłego Stołu, czyta Maciej Gudowski
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Roger Lancelyn Green, Król Artur i Rycerze Okrągłego Stołu, czyta Maciej Gudowski Roger
Lancelyn Green, Król Artur i Rycerze Okrągłego Stołu, czyta Maciej Gudowski Źródło:
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.

“

Roger Lancelyn Green

Król Artur i Rycerze
Okrągłego Stołu
Kiedy król Artur pokonał Rajona
i podbił Północną Walię, a także
zwyciężył innych zbuntowanych
królów, pomaszerował ze swymi
rycerzami na północ i na wschód
i w sześciu wielkich bitwach
rozgromił Sasów. Z całej Brytanii,
a także Szkocji, uciekali oni na
swoich okrętach lub też
ślubowali, że będą wiernymi
poddanymi Artura. Nie mogli mu
się dłużej opierać, bo nigdy nie
wiedzieli, gdzie przebywa ani też

Król Artur, [w:] The Boy's King Arthur: Sir Malory's
History of King Arthur and His Knights of the Round
Table
Newell Convers Wyeth, 1917, domena publiczna

kiedy on i jego rycerze wypadną
nagle z lasu, by ich zaatakować –
a działo się tak zawsze wtedy,
kiedy mieli pewne wiadomości,
że król odpoczywa po bitwie
o setki mil od nich. I tak oto na
całej wyspie na wiele długich lat
zapanował spokój, choć byli tam
jeszcze zbójcy i wyjęci spod
prawa przestępcy, okrutni
rycerze i źli czarownicy
gnieżdżący się w głębi borów
i pośród wzgórz, zawsze gotowi
zakłócić spokój i hańbić
królestwo Logres swoimi

Małżeństwo króla Artura
Speed Lancelot, Małżeństwo króla Artura, 1912, domena
publiczna

nędznymi postępkami.
Król Artur poszedł ku
południowi przez spokojną
krainę i wybrał na swą stolicę
miasto Kamelot, które dziś
zowiemy Winchester, a wokół
niego zgromadzili się tam
najlepsi i najmężniejsi z jego
rycerzy.
Lecz po drodze zatrzymał się
w Kamelerdzie, gdzie
zamieszkiwał jego druh, król
Leodegrans, który miał piękną
córkę imieniem Ginewra;

Oczarowanie Merlina
Edward Burne-Jones, Oczarowanie Merlina, 1874, olej na
płótnie, domena publiczna

i pokochał Artur Ginewrę od pierwszego wejrzenia, a gdy przybył do
Kamelotu, tak dużo o niej rozmyślał, że nie mógł ani spać, ani jeść. [...]
Merlin udał się do króla Leodegransa i powiedział mu o miłości
Artura.

– Jest to dla mnie – powiedział król Leodegrans – najlepsza nowina,
jaką przyszło mi usłyszeć w całym moim życiu: oto tak godny
i szlachetny król pokochał moją córkę! Odtąd wszystkie moje
dziedziny należeć będą do króla Artura, a wszyscy moi wasale będą
jego rycerzami. Na święto Pięćdziesiątnicy przyprowadzimy mu
Ginewrę i tegoż dnia odbędzie się wesele.
Tymczasem w Kamelocie król Artur uroczystą biesiadą świętował
Wielkanoc, lecz nim jego rycerze zasiedli przy długim stole w sali,
wszczął się między nimi spór, gdzie który ma siedzieć – mieli bowiem
za większy honor być bliżej szczytu stołu niż jego końca.
– Naprawimy to na Pięćdziesiątnicę – rzekł Merlin, kiedy usłyszał
o sporze. – W tym dniu ustawię stół tu w sali, a będzie on symbolem
chwały królestwa Logres; sława tego stołu żyć będzie, pokąd
przetrwa świat.
Gdy nadeszło święto Pięćdziesiątnicy, zjechali się licznie rycerze,
a wraz z nimi kilku młodzieńców pragnących, by ich na rycerzy
pasowano; był wśród nich Gawejn, siostrzan króla Artura, i Tor, syn
króla Pellinora. Tym król Artur nadał godność rycerską i zarządził, że
oni, jako najmłodsi rycerze, muszą dokonać jakiegoś znakomitego
czynu, by dać dowód swojej dzielności, i że ma to być pierwsza
rycerska sprawa, o jakiej on pragnie usłyszeć. Ślub był doprawdy
niezwykłej wspaniałości: dwóch arcybiskupów złączyło dłonie Artura
i Ginewry, a czterej królowie nieśli przed nimi złote miecze, kiedy
weszli na plac przed opactwem, gdzie lud powitał ich radośnie.
Przybyli wreszcie do sali biesiadnej, a tam czekał już na nich Merlin
stojący przed wielkim okrągłym stołem z kamienia i drzewa, który
wypełniał salę niemal od ściany do ściany.
– Bądźcie pozdrowieni, królu i królowo Logres – zakrzyknął. – Wasze
miejsca czekają na was przy tym stole, a także krzesła dla stu
pięćdziesięciu rycerzy – Rycerzy Okrągłego Stołu. Na każdej Stolicy –
tak bowiem zwą się miejsca przy tym stole – znajdziecie wyryte
złotymi zgłoskami imię rycerza, do którego to miejsce należy.
A ilekroć któryś z rycerzy padnie w boju lub umrze, a wy powołacie

nowego, jego imię pojawi się na Stolicy. Lecz imię zmarłego zniknie
w chwili jego śmierci. Jednakże imiona Rycerzy Okrągłego Stołu żyć
będą po wsze czasy. Siądźcie teraz wszyscy, bowiem przy okrągłym
stole nikt nie może się skarżyć, że posadzono go na szarym końcu lub
że inny siedzi wyżej od niego... A wkrótce usłyszycie, jak wielka jest
chwała tego Stołu.
– Cztery miejsca są jeszcze puste – rzekł król Artur, kiedy wszyscy
jego rycerze zasiedli już na swoich Stolicach.|
– Bez wątpienia – odpowiedział Merlin – stąd bowiem tym większa
chwała spłynie na Logres. Król Pellinor przybywa dziś jeszcze, by
spocząć po swym pościgu za Tropiącym Zwierzęciem; jedno z tych
miejsc jest dla niego. Spójrz oto, jak imię króla Pellinora wyrasta
złotymi głoskami na tej Stolicy! Jeśli zaś pytasz o trzy pozostałe,
odczytaj imiona pana Lancelota z Jeziora i pana Parsiwala z Walii na
dwóch z nich. Lancelot będzie z tobą na następne święto
Pięćdziesiątnicy; pan Parsiwal jeszcze się nie narodził, lecz
najmężniejszy z rycerzy, którzy tu zasiadają, będzie jego ojcem;
wszelako kiedy Parsiwal się zjawi, wiedzieć będziesz, że masz czekać
tylko jeden rok na przybycie Świętego Graala do Kamelotu. Jeśli
wreszcie idzie o ostatnie miejsce, to jest to Stolica Zguby i każdego,
kto na niej zasiądzie, czeka śmierć, krom tego, dla którego została
przeznaczona – najlepszego ze wszystkich rycerzy. Ów zaś
przybędzie, gdy spełni się czas.
Merlin poszedł ku drzwiom i wprowadził króla Pellinora, który
przykląkł przed królem Arturem i został pasowany na jego rycerza,
nim zajął miejsce przy Okrągłym Stole. Gawejn zasiadł po jednej
stronie trzech pustych Stolic, Merlin zaś powiódł Pellinora na drugą
stronę, mówiąc:
– Oto twe miejsce, bowiem bardziej niż ktokolwiek z tu przytomnych
godny jesteś, by na nim zasiąść. A przecież pewnego dnia zasiądzie tu
pan Tristan.
I zaczęła się wielka uczta; lecz zanim się skończyła, powstał Merlin
i wszyscy biesiadnicy zamilkli, kiedy przemówił:

– Dzień dzisiejszy – rzekł Merlin – jest dniem pierwszej rycerskiej
sprawy. W latach, które nadchodzą, wiele przygód mieć będzie
początek w czasie waszych biesiad wokół tego oto Okrągłego Stołu;
lecz mnie tu nie będzie i już ich nie zobaczę...
Roger Lancelyn Green, Król Artur i Rycerze Okrągłego Stołu, tłum. Andrzej Konarek, Krystyna Tarnowska, b.m. 1999, s. 56–
60.

Po zapoznaniu się z fragmentem powieści Rogera Lancelyna Greena wykonaj następujące
polecenie:
Ćwiczenie 1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 2.1
Jaką nazwę nosi współcześnie, według autora tekstu, miasto Kamelot?
Ćwiczenie 2.2
W jaki sposób król Leodegrans reaguje na wieść o uczuciu Artura do swej córki Ginewry?
Ćwiczenie 2.3
Kto przedstawia pomysł stworzenia Okrągłego Stołu?
Ćwiczenie 2.4
Dlaczego nie wszystkie miejsca przy stole zostały zajęte przez rycerzy podczas uczty weselnej?
Ćwiczenie 2.5
Co się działo z miejscem przy Okrągłym Stole po śmierci rycerza, który je zajmował?

Ćwiczenie 2.6
W jaki sposób ustawiony przez Merlina Okrągły Stół zaradził toczonym przez rycerzy sporom,
takim jak ten, który został wszczęty podczas święta Wielkanocy?

Archaizm i archaizacja
Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się
w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat.
Wykład dr. hab. Bogusława Bednarka na temat archaizacji, www.scholaris.pl, tylko do użytku edukacyjnego

Wykład dr. hab. Bogusława Bednarka na temat archaizacji Obejrzyj nagranie. Wynotuj
w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się w wypowiedzi
i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat. Źródło: Wykład dr. hab. Bogusława
Bednarka na temat archaizacji, Scholaris.pl.

Ćwiczenie 3
Roger Lancelyn Green był pisarzem, który tworzył w XX wieku. Podczas lektury powyższego
fragmentu łatwo jednak dostrzec pewne właściwości stylu narracji, które mogą się kojarzyć
z dawniejszymi epokami. Znajdź w tekście i wynotuj jak najwięcej przykładów zdań, słów,
których dzisiaj już się nie używa.
Deﬁnicja: Archaizm
element językowy bądź konstrukcja językowa, które przez odbiorcę wypowiedzi
rozpoznawane są jako pochodzące z języka minionych epok i obce współczesnej
polszczyźnie. Archaizmem może być pojedyncze słowo (archaizm leksykalny), może nim
być również sposób budowania wypowiedzi (archaizm składniowy). Istnieją także inne
rodzaje archaizmów. Jeśli chcesz je poznać, zajrzyj do odpowiedniego hasła np.
w słowniku terminów literackich.

Ćwiczenie 4
Zastanów się nad rolą archaizmów zastosowanych w cytowanym fragmencie tekstu Greena.
Jak sądzisz, jaką funkcję pełnią one w dwudziestowiecznym tekście?
Deﬁnicja: Archaizacja
zabieg stylistyczny polegający na takim ukształtowaniu wypowiedzi, które wywoła
u odbiorcy efekt historyczności bądź – po prostu – „dawności” stylu. W tym celu autor
wprowadza do tekstu znaczną liczbę archaizmów w zróżnicowanej formie. Archaizacja
stanowi jedną z form stylizacji w literaturze.
Ćwiczenie 5
Opisz, w jaki sposób archaizacja zastosowana w cytowanym fragmencie opowieści o królu
Arturze wpływa na brzmienie tekstu podczas głośnej lektury. Czy podoba ci się taki efekt?
Uzasadnij swoją odpowiedź.

Zawiązanie przymierza Okrągłego Stołu: zdarzenia
i bohaterowie

Rycerze króla Artura
Evrard d'Espinques, Rycerze króla Artura, ok.1475, domena publiczna

Ćwiczenie 6
Opracuj plan zdarzeń przedstawionych w cytowanym fragmencie tekstu Greena.
Ćwiczenie 7
Zredaguj przywołany wcześniej fragment narracji o królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu
w taki sposób, by podzielić tekst na mniejsze, spójne fragmenty. Każdej wydzielonej w ten
sposób części nadaj zwięzły tytuł. Postaraj się, by proponowane przez ciebie tytuły ściśle
odpowiadały zarówno treści danego fragmentu, jak i miały cechy stylu archaicznego.
Opracowany w poprzednim ćwiczeniu plan zdarzeń może się okazać przydatny, nie wahaj się
więc z niego skorzystać.
Ćwiczenie 8
Spośród wymienionych bohaterów wybierz tych, którzy zasiadali z królem Arturem przy
Okrągłym Stole, i tych, którzy nie należeli do tego grona.
Rycerze Okrągłego Stołu

Inni bohaterowie

Kmicic

Odyseusz

Aragorn

Gawejn

Tor

Parsiwal

Pellinor

Beowulf

Don Kichot

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Lancelot

Ćwiczenie 9
W poprzednim ćwiczeniu pojawiają się imiona bohaterów, którzy zasłynęli dzięki innym
dziełom niż legendy arturiańskie. Opierając się na własnej wiedzy oraz korzystając z różnych
źródeł (leksykony, encyklopedie, źródła internetowe), znajdź informacje na temat utworów,
z których bohaterowie ci pochodzą. Następnie przyporządkuj bohaterów do odpowiednich
utworów.
Beowulf

Odyseja Homera

Roland

Beowulf

Achilles

Pieśń o Rolandzie

Odyseusz

Potop Henryka Sienkiewicza

Kmicic

Iliada Homera

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Czy Okrągły Stół z legendy o królu Arturze jest artefaktem?
Przypomnijmy: artefakt to wytwór człowieka, dzieło ludzkiego umysłu i rąk. Coś, czego
istnienie nie jest rezultatem procesów naturalnych. Jest więc artefakt znakiem kultury.
Artefaktem jest rzeźba, ociosana dłutem artysty realizującego zamysł twórczy; jest
artefaktem również najprostsze narzędzie z kamienia, wykonane przez człowieka i służące
do osiągania praktycznych celów. Natomiast nie jest artefaktem skała, którą siły przyrody –
woda, wiatr, temperatura – ukształtowały w nawet najbardziej zdumiewające formy.
Ćwiczenie 10
Na podstawie wiadomości nabytych w toku lekcji odpowiedz na pytanie: czy Okrągły Stół
z legendy o królu Arturze jest artefaktem? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Pani powietrza i ciemności Terence'a H. White’a

Terence Hanbury White
fotograﬁa archiwalna, licencja: CC BY-SA 2.0

Terence Hanbury White
1906–1964

angielski pisarz, znany przede wszystkim jako autor inspirowanego legendami o królu
Arturze cyklu Był sobie raz na zawsze król. Na cykl ten składa się pięć części, z których
pierwsza – Miecz dla króla – ukazała się w roku 1938, ostatnia zaś – Księga Merlina –
opublikowana została już po śmierci pisarza, w 1977 roku. Pani powietrza i ciemności,
wydana także pod tytułem Wiedźma z lasu, to druga część cyklu, która ukazała się w roku
1939.
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
T. H. White, Pani powietrza i ciemności, czyta Maciej Gudowski
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

T. H. White, Pani powietrza i ciemności, czyta Maciej Gudowski T. H. White, Pani powietrza
i ciemności, czyta Maciej Gudowski Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku
edukacyjnego.

“

Terence Hanbury White

Pani powietrza i ciemności
Król Artur nie przejmował się bliską bitwą. Dni mijały, napięcie rosło,
a on siedział z dala od oczu wojska w swoim namiocie i naradzał się
z Sir Ectorem, Kayem albo Merlinem. Niżsi dowódcy cieszyli się, że
ich Król odbywa tyle narad wojennych, gdyż widzieli światło palące

się do późna w noc w jedwabnym namiocie i ufali, że trwa tam
planowanie nadzwyczajnej kampanii. W namiocie Króla naradzano się
jednak nad innymi sprawami.
– Nie unikniesz zawiści – mówił Kay. – Każdy rycerz twojego
sprzymierzenia będzie twierdził, że to on ma największe zasługi
i w związku z tym powinien zasiadać u szczytu stołu.
– W takim razie zrobimy okrągły stół, bez honorowych miejsc.
– Ale pomyśl, Arturze, jak posadzisz przy okrągłym stole stu
pięćdziesięciu rycerzy? To nie do zrobienia.
Merlin, który ostatnimi czasy nie zabierał głosu w dyskusji, tylko
z promiennym uśmiechem, z założonymi rękami, przysłuchiwał się
z boku, udzielił Kayowi precyzyjnej odpowiedzi na trudne pytanie:
– Średnica stołu powinna wynosić około pięćdziesięciu jardów.
Obwód oblicza się według wzoru 2πr.
– No dobrze. Powiedzmy: pięćdziesiąt jardów średnicy. A co z tą
wielką przestrzenią pośrodku? Taki stół będzie oceanem drewna,
okolonym cienkim wianuszkiem istot ludzkich. Na takim stole nie
można nawet ustawić posiłku, bo nikt by do niego nie sięgnął.
– Więc zrobimy okrągły stół z dziurą w środku – zdecydował Artur. –
To ma swoją nazwę... nie pamiętam. Coś jak koło u wozu. Służba
mogłaby obsługiwać gości od środka, tam, gdzie normalnie są
szprychy. A przymierze nosiłoby nazwę Rycerzy Okrągłego Stołu.
– Brawo! Świetna nazwa!
– Najważniejsza rzecz – ciągnął Król, który im dłużej myślał, tym się
stawał mądrzejszy – najważniejsza rzecz to ściągnąć młodych. Starzy
rycerze, ci, przeciwko którym dzisiaj walczymy, są już straceni dla
nauki. Nawet jeżeli uda nam się ich pozyskać i skłonić do walki po
stronie dobra – a sądzę, że tak będzie – to nie zmienimy głęboko
zakorzenionych przyzwyczajeń u takich osobników jak Sir Bruce.
Grummore’a i Pellinore’a trzeba, rzecz jasna, pozyskać za wszelką
cenę – ciekawe, swoją drogą, gdzie oni się podziewają! Grummore
i Pellinore są w porządku, bo zawsze odznaczali się dobrotliwym
usposobieniem. Za to ludzie Lotha będą się bez wątpienia czuli

nieswojo w naszym sprzysiężeniu. Dlatego powtarzam: trzeba zbierać
młodzież. Musimy wychować nowe rycerskie pokolenie dla
przyszłości. Trzeba nam takich ludzi jak mały Lancelot, który tu
przybył z Wiadomą Osobą. Tacy jak on stworzą prawdziwy Stół.
– Co do Stołu – wtrącił Merlin – to nie muszę chyba taić przed tobą
faktu, że król Leodegrance posiada mebel idealnie się nadający do
wspomnianego celu. Skoro tak czy owak masz poślubić jego córkę,
powinieneś go namówić, żeby wam oﬁarował ten stół jako prezent
ślubny.
– Ja mam poślubić jego córkę?
– Tak się składa. Na imię jej Ginewra.
– Słuchaj, Merlinie. Nie lubię, jak mi ktoś przepowiada przyszłość
i w ogóle nie wierzę w takie przepowiednie.
– O pewnych sprawach muszę cię uprzedzić – odparł czarodziej. –
I to bez względu na to, czy mi uwierzysz, czy nie. Najgorsze, że ciągle
mi się zdaje, że o czymś ważnym zapomniałem ci powiedzieć.
Przypomnij mi kiedyś przy okazji, że mam cię ostrzec przed tą
Ginewrą.
– Wszystkim się wszystko miesza od twojego gadania – jęknął Artur. –
Ja sam co chwila tracę wątek. O czym to ja...
– Będziesz musiał wydawać specjalne uczty – zabrał głos Kay. – Na
Zielone Świątki, i tak dalej. Rycerze będą się wówczas gromadzili
celem złożenia sprawozdań ze swojej działalności. Polubią wymyślony
przez ciebie nowy rodzaj wojaczki pod warunkiem, że będą mogli
o niej opowiadać. Merlin mógłby czarodziejskim sposobem umieścić
imię każdego nad jego miejscem za stołem, a wyżej widniałyby herby
wyryte w drewnie. To będzie fantastycznie wyglądało.
Porywająca wizja Kaya kazała Królowi zapomnieć o pytaniu, które
chciał zadać. Obaj młodzieńcy natychmiast zaczęli szkicować własne
herby, chcąc je dać czarodziejowi, żeby przypadkiem nie pomylił
barw. W połowie rysowania Kay podniósł wzrok, ukazując zarazem
wysunięty w twórczym zapale czubek języka.
– Coś mi się przypomniało – powiedział. – Pamiętasz, jak się kiedyś

spieraliśmy o to, kto jest agresorem? Wymyśliłem bardzo dobry
powód do wypowiedzenia wojny.
Merlin zesztywniał ze zgrozy.
– Ciekawym, co też to za powód – odezwał się z pozornym spokojem.
– Najlepszym powodem do rozpętania wojny jest zdrowy rozsądek!
Na przykład, gdyby jakiś król wymyślił nowy sposób życia
społecznego – taki, wiecie, który wszystkim przynosiłby korzyści,
a może nawet taki, który miałby cały lud uchronić od zagłady –
i gdyby społeczeństwo okazało się zdemoralizowane albo za głupie,
żeby się na ten sposób zgodzić dobrowolnie, to taki król, moim
zdaniem, miałby prawo zmusić swoich poddanych do posłuchu
mieczem. W ich własnym interesie.
Czarodziej jął nerwowo zaciskać pięści, skręcać poły płaszcza
i dygotać na całym ciele.
– To ciekawe, co mówisz – odezwał się drżącym głosem. – Bardzo
ciekawe. W czasach mojej młodości żył taki człowiek – pewien
Austriak, który wymyślił dla ludzi nową drogę życia i uwierzył, że to
właśnie on jest dobroczyńcą ludzkości. Posługując się mieczem dla
wcielenia w życie swoich reform, wtrącił cywilizację w otchłań
rozpaczy i chaosu. Ów dobroczyńca ludzkości przegapił bowiem, moi
mili, jeden istotny fakt: ten fakt mianowicie, że już ktoś przed nim
próbował radykalnie odmienić rodzaj ludzki, a ten ktoś nazywał się
Jezus Chrystus. Załóżmy, że Jezus wiedział o zbawieniu ludzi tyle
samo co Austriak, o którym wam opowiadam. Ciekawa jednak rzecz,
że Jezus nie zamienił grupy swoich uczniów w bojówkę szturmową,
nie spalił świątyni w Jerozolimie i nie zwalił na koniec winy za
wszystko na Poncjusza Piłata. Przeciwnie: Jezus dowiódł, że zadaniem
ﬁlozofa jest objawiać idee, a nie narzucać je innym ludziom.
Kay pobladł, ale uparcie trwał przy swoim.
– To dlaczego Artur ma walczyć, żeby narzucić swoją ideę królowi
Lothowi?
Terence Hanbury White, Pani powietrza i ciemności, tłum. Jolanta Kozak, Warszawa 1991, s. 52–53.

Na podstawie cytowanych fragmentów opowieści o królu Arturze autorstwa R. L. Greena
oraz T. H. White’a wykonaj poniższe polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 11.1
Ćwiczenie 11.2
Uporządkuj zdarzenia w taki sposób, by odpowiadały treści fragmentu Pani powietrza
i ciemności.
Zapowiedź małżeństwa Artura z Ginewrą.



Narady króla Artura z rycerzami.



Pomysł utworzenia Okrągłego Stołu.



Spór Merlina z Kayem o dobry powód do wypowiedzenia wojny.



Pomysł powołania bractwa Rycerzy Okrągłego Stołu.



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 11.3
Porównaj styl przywołanego fragmentu powieści T. H. White’a z fragmentem cytowanego
dzieła R. L. Greena i wskaż różnice.
Ćwiczenie 11.4
Styl którego z cytowanych fragmentów podoba ci się bardziej? Dlaczego?
Ćwiczenie 11.5
Styl którego fragmentu wydaje ci się bardziej odpowiedni do opowieści o królu Arturze
i Rycerzach Okrągłego Stołu? Uzasadnij swoją wypowiedź.

Ćwiczenie 11.6
Jak rozumiesz wypowiedź narratora o królu, „który im dłużej myślał, tym się stawał
mądrzejszy”? Czy pogląd ten znajduje potwierdzenie w pomysłach króla? Uzasadnij swoją
odpowiedź.
Ćwiczenie 11.7
Opowieści T. H. White’a i R. L. Greena różnią się m.in. pod względem sposobu przedstawienia
okoliczności, w jakich idea Okrągłego Stołu została powołana do istnienia. Wskaż
najważniejsze, według ciebie, różnice.

„bardzo dobry powód do wypowiedzenia wojny”
Wykonaj następujące polecenia, opierając się na cytowanym fragmencie powieści T. H.
White’a:
Ćwiczenie 12.1
Określ reakcję Merlina na słowa Kaya o „bardzo dobrym powodzie do wypowiedzenia wojny”.
Wyjaśnij, z czego, twoim zdaniem, taka reakcja wynika.
Ćwiczenie 12.2
Rozważ argumenty Kaya i Merlina dotyczące wypowiedzenia wojny. Głos którego z nich
wydaje ci się bardziej przekonujący? Swój wybór poprzyj odpowiednimi argumentami.
Ćwiczenie 12.3
W cytowanym fragmencie powieści T. H. White’a występuje aluzja, którą odnajdziesz
w wypowiedzi Merlina o „pewnym Austriaku”. Czy domyślasz się, do której historycznej
postaci nawiązuje Merlin? Pomoże ci podana w biogramie T. H. White’a informacja o dacie
publikacji drugiej części cyklu, z której pochodzi przywołany wyżej fragment.

Ćwiczenie 12.4
Porównaj dotyczącą wojny wypowiedź Kaya ze słowami Faramira z Władcy Pierścieni J. R. R.
Tolkiena (fragment tekstu poniżej). Czy w rozumowaniu obu bohaterów dostrzegasz jakieś
podobieństwa lub różnice? Przedstaw i uzasadnij swoje przemyślenia.
„Wojna jest nieuchronna, skoro trzeba bronić życia przed niszczycielem, który wszystkich nas
by pożarł; ale nie kocham lśniącego miecza za ostrość jego stali, nie kocham strzały za jej
chyżość ani żołnierza za wojenną sławę. Kocham tylko to, czego bronią miecze, strzały
i żołnierze: kraj ludzi z Numenoru. I chcę, żeby go kochano za jego przeszłość, za starożytność,
za piękno i za dzisiejszą mądrość. Nie chcę, żeby się go lękano, chyba tak tylko, jak lękają się
ludzie czcigodnego, rozumnego starca.”

Prawdziwa historia Morgan Le Fay i Rycerzy
Okrągłego Stołu Krystyny Kwiatkowskiej

Rycerze Okrągłego Stołu wyruszają na poszukiwanie świętego Graala
William Dyce, Rycerze Okrągłego Stołu wyruszają na poszukiwanie świętego Graala, 1849, Sco sh Na onal Gallery, domena
publiczna

Krystyna Kwiatkowska

1953–2005
polska poetka, pisarka, malarka i krytyk literacki. Powieść Prawdziwa historia Morgan Le
Fay i Rycerzy Okrągłego Stołu ukazała się w 1998 roku.

“

Krystyna Kwiatkowska

Prawdziwa historia Morgan Le Fay i Rycerzy
Okrągłego Stołu
Artur długo milczał, wsparłszy czoło o rękojeść Ekskalibura. Cudowny
miecz słał długie, oślepiające błyski na twarze zebranych rycerzy.
Rozjaśniał też całą salę, wymiecioną teraz i lśniącą czystością.
Zdawało się, że jakiś uroczysty pogłos dodaje powagi słowom
młodego króla, gdy ten odezwał się w końcu:
– Jak ziemia Fal miała przed wiekami rycerzy Czerwonej Gałęzi, tak
Brytania od dziś mieć będzie rycerzy Okrągłego Stołu. Dosyć już
rozprzężenia, panowie, dosyć wina i zabaw, które rozleniwiają nasze
ciała i dusze. Co do mnie, ślubuję wygnać wszelkie zło z mojej ziemi;
nie spocznę, póki nie uczynię Brytanii prawdziwie szczęśliwą.
Przysięgam też, że nikt nigdy nie odejdzie z tego zamku głodny ani
pokrzywdzony. Nikomu nie odmówię swego miecza w słusznej
sprawie. Do tego samego zobowiązuję i was, panowie, ustanawiając
ten rycerski zakon na chwałę Boga i wszystkich niewidzialnych sił
opiekujących się tą ziemią. Nie wystarczy bowiem pokonać wroga,
który przybył zza morza. Od dziś naszymi wrogami będzie zdrada,
podłość i okrucieństwo, a nade wszystko słabość, która jest ich
matką. Nie jesteśmy bogami zakutymi w stal. Znane nam są wszystkie
grzechy i wszystkie tajemne niepokoje serca. Ale jesteśmy silni,
silniejsi niż nam się zdaje. I dlatego właśnie musimy teraz poprzysiąc
sobie, że nigdy nie wykorzystamy tej siły inaczej jak tylko w obronie
tych, którzy sami bronić się nie mogą.
Lekki szmer poszedł po sali, lecz umilkł natychmiast, gdy Artur
odezwał się znowu natchnionym, prawie nieswoim głosem:
– Przyjaciele, znamy wszyscy tę najświętszą ze świętych ksiąg i jej
ostatnią, tajemną część, w której mówi się, że dopiero w dniu Sądu

dobry Bóg oddzieli na zawsze światło od ciemności i stworzy nowe
niebo i nową ziemię dla swoich wybranych. Ale ja się na to nie godzę,
ja, Artur, król Brytanii, grzesznik i władca grzeszników. Nie tylko
święci mają prawo do szczęścia. Stworzę tu raj lub zginę, przyjaciele.
I wy razem ze mną.
– Amen – powiedział Gawain, dziwnie blady w tej chwili.
– Niech się tak stanie, królu – dodał poważnie Kay. – Ktokolwiek
podsunął ci te słowa, Bóg czy Szatan.
I zaledwie wypowiedział te dwa imiona, stała się rzecz cudowna: na
wszystkich krzesłach wokół stołu pojawiły się imiona tych, którzy
godni byli na nich zasiadać. Wielu rycerzy, jak Kay, Gawain czy pan
Hektor, odnalazło przy nim swoje miejsca, ale wiele też pozostało
pustych, a imiona, które na nich jaśniały, nie były jeszcze znane
nikomu, jak choćby Parsifala Walijczyka czy Lancelota z Jeziora.
Jedno tylko miejsce pozostało bezimienne, a tajemnicza siła nazwała
je Niebezpiecznym.
W ten sposób powstał Okrągły Stół.
Do dziś nie znajdziesz niczego lepszego, jeśli chcesz powiedzieć
przyjacielowi: Nie czuję się lepszy od ciebie, wrogowi zaś: Obaj
jesteśmy winni.
To chyba nie przypadek, że łatwiej przy nim podjąć decyzję o pokoju
niż o wojnie.
Koło bowiem ma już to do siebie, że jakby je dzielić, zawsze będzie to
podział sztuczny, dowolny i po trosze śmieszny.
Krystyna Kwiatkowska, Prawdziwa historia Morgan Le Fay i Rycerzy Okrągłego Stołu, Warszawa 1998, s. 73–74.

Po zapoznaniu się z cytowanym wyżej fragmentem powieści Krystyny Kwiatkowskiej
wykonaj następujące polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 13.1
Określ i zapisz cechy, które w przemowie króla Artura złożyły się na wymarzony przez niego
wzorzec rycerza. Przywołaj inne znane ci postaci literackie, które ucieleśniały ideał rycerza.

Ćwiczenie 13.2
Zastanów się i powiedz, czy wzorzec osobowy rycerza, który wyłania się ze słów Artura,
wydaje ci się choćby w części aktualny, czy może sądzisz raczej, że wzorzec ów całkowicie
stracił rację bytu we współczesnej ci rzeczywistości. Uzasadnij swoją opinię.
Ćwiczenie 13.3
Jaki zauważasz głębszy sens we fragmencie, w którym narrator charakteryzuje Okrągły Stół
słowami: „Do dziś nie znajdziesz niczego lepszego, jeśli chcesz powiedzieć przyjacielowi: Nie
czuję się lepszy od ciebie, wrogowi zaś: Obaj jesteśmy winni”?
Ćwiczenie 13.4
Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że okrągły stół bardziej sprzyja decyzji o pokoju niż
o wypowiedzeniu wojny? Uzasadnij swoje stanowisko.
Ćwiczenie 13.5
Wyjaśnij, dlaczego narrator, mówiąc o podziale koła, nazywa ów podział „sztucznym,
dowolnym i po trosze śmiesznym”. Być może dotyczące Okrągłego Stołu hasło ze słownika
symboli pomoże ci uzasadnić wypowiedź.
Ćwiczenie 13.6
Określ nastrój, w jakim utrzymana jest powyższa scena z powieści Krystyny Kwiatkowskiej.
Ćwiczenie 13.7
Który z dwóch wcześniej cytowanych fragmentów (z utworów R. L. Greena i T. H. White’a)
wydaje ci się bliższy pod względem nastroju scenie z ostatniego fragmentu powieści K.
Kwiatkowskiej? Dlaczego?
Ćwiczenie 13.8
Pracując w parach, przeanalizujcie trzy cytowane w tej lekcji fragmenty i przygotujcie notatkę
w formie tabeli, w której przedstawicie różnice w stylu wypowiedzi każdej wersji opowieści.

Romans romansowi nierówny
Ćwiczenie 14
Ludzie używają dziś słowa „romans” w kilku znaczeniach. Dwa z nich występują w bardzo
ciekawych powiedzeniach:
Coś jest jak z romansu, np. „Początki ich znajomości były jak z romansu”.
Ktoś miał z czymś romans, np. „Dwa lata temu miałem krótki romans z tańcem
towarzyskim”.
Wyjaśnij znaczenie tych powiedzeń. Co jeszcze może być „jak z romansu”?

Uzupełnij

Ćwiczenie 15
Zajrzyj do Wielkiego słownika języka polskiego. Znajdź odpowiedzi na dwa pytania:
Z jakiego języka wywodzi się słowo „romans”?
Jak brzmi mianownik liczby mnogiej tego rzeczownika?

Uzupełnij

Strategie siadania przy stole

Wizerunek Artura znajdujący się na imitacji Okrągłego Stołu w Winchester
Christophe Finot, licencja: CC BY-SA 2.5

Stół pozostał ważnym artefaktem do dzisiaj i nadal wiele zależy od tego, jak ludzie przy nim
siadają. Po przeczytaniu historii o królu Arturze raczej nie zostaniesz w przyszłości
rycerzem. Możesz się jednak sprawdzić jako ekspert znający zasady siadania przy stole.
Ćwiczenie 16.1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 16.2
Jeśli usadziłeś/usadziłaś ludzi na wprost...
Ćwiczenie 16.3
Jeśli usadziłeś/usadziłaś ludzi blisko przy jednym rogu...

Jak zmieniało się znaczenie słowa „stolica”

W pierwszym z cytowanych w tej lekcji fragmentów książki o królu Arturze pojawia się
słowo „stolica” w bardzo dziwnym znaczeniu. Nie zaglądając do słownika, opisz, czym
w czasach króla Artura była „stolica”.
Niektóre słowa są tak ciekawe, że ludzie sami wymyślają ich historie. Jeśli się nad tym
zastanowić, to słowo „stolica” mogło przecież powstać od „stu ulic” (tylko stolice mają ich
tak dużo). Tylko czy tak było naprawdę? W razie wątpliwości trzeba zapytać
językoznawców. Na szczęście – poza uczelniami – możecie ich też spotkać w internecie.
Część z nich pracuje w poradniach językowych i odpisuje na pytania internautów. Zajrzyj na
stronę poradni językowej Wydawnictwa Naukowego PWN i sprawdź w wyszukiwarce, czy
ktoś nie pytał właśnie o „stolicę”.
Wskazówka
link
W poradni Wydawnictwa Naukowego PWN na pytania odpowiada jeden
z najpopularniejszych w internecie polskich językoznawców – prof. Mirosław Bańko. Jest
tak popularny, że internauci przesyłają sobie jego odpowiedzi jako anegdoty i dowcipy.
Profesor Bańko ma nawet licznych fanów na Facebooku. W codziennej pracy z uczniami
nad językiem wskazane jest korzystanie z porad profesora. Polecamy, bo warto!

Komunikacyjne efekty archaizacji
Ćwiczenie 17
Wypowiedz się: w jakich innych tekstach kultury – nie tylko literackich – zastosowanie
archaizacji wydaje ci się celowe i zasadne? A może masz inny pomysł na wykorzystanie stylu
archaicznego?
Ćwiczenie 18
Jak zareagowaliby nasi bliscy czy znajomi, gdybyśmy wysłali im zarchaizowaną wiadomość?
Najlepiej od razu to sprawdźmy. Naukowcy przygotowali w internecie słownik staropolski
(link). Wymyśl wiadomość, którą można by posłać znajomym esemesem lub mejlem i zmień
w niej niektóre słowa na staropolskie. Koniecznie wyślij tę wiadomość! Może to być krótka
relacja ze szkoły lub jakieś pytanie. Nie zapomnij opowiedzieć w szkole, jaka była reakcja
adresata.

Zadaniowo
Ćwiczenie 19
Opierając się na różnych źródłach, wyszukaj i zapisz informacje o okrągłych stołach (innych niż
omówiony w tej lekcji), które odegrały ważne role w kulturze lub w historii.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Śmierć Artura, trwanie legendy

Ostatni sen Artura w Avalonie
Edward Burne-Jones, Ostatni sen Artura w Avalonie, 1881–1898, Museum of Art, Ponce, Puerto Rico, domena publiczna

Opowieści o królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu zmieniały się przez wieki. Chociaż
wiele postaci, motywów i wątków rozpoznawanych jest przez odbiorców jako trwale
związane z arturiańskim legendarium, poszczególne teksty – dawne i współczesne –
przedstawiają je w odmiennych ujęciach i interpretacjach. Niektóre z tych wariantów stały
się powszechnie znane, o innych wiedzą tylko badacze lub pasjonujący się tym tematem
amatorzy. W ten sposób i dzięki temu opowieści o świecie króla Artura żyją w tradycji
naszej kultury, wciąż fascynując kolejnych odbiorców i nowych twórców.

Ekskalibur
Eduardo Otubo, Ekskalibur, fotograﬁa barwna, London Film
Museum, licencja: CC BY 2.0

Już wiesz
1) Korzystając z różnych źródeł (literackich, internetowych, ﬁlmowych
i dokumentalnych), zgromadź informacje na temat okoliczności, w jakich legendarny
Artur zdobył miecz Ekskalibur (weź pod uwagę różne warianty zapisu nazwy słynnego
miecza).
2) Ekskalibur nie był jedynym mieczem, który odegrał istotną rolę w arturiańskiej
legendzie. Poszukaj informacji dotyczących innego miecza, który miał ogromny wpływ na
losy Artura, zanim bohater stał się posiadaczem Ekskalibura.
3) Wskaż znane ci przykłady innych mieczy, których nazwy zapisały się w literaturze lub
historii (por. lekcja Nie tylko Durendal, czyli o rycerskich sprawach w Pieśni o Rolandzie
i Potopie).
Wskazówka
Przebieg lekcji wymaga od uczniów skorzystania ze słownika języka polskiego oraz
słownika symboli. Warto zadbać o dostępność tych słowników w toku lekcji. Słownik

języka polskiego PWN dostępny jest w internecie: link.

Król Artur i Rycerze Okrągłego Stołu Rogera
Lancelyna Greena
Obejrzyj ilustrację, która przedstawia pana Bediwera wrzucającego Ekskalibura do jeziora.

Pan Bediwer wrzuca Ekskalibura do jeziora
Walter Crane, Pan Bediwer wrzuca Ekskalibura do jeziora, 1845, ilustracja kolorowa, domena publiczna

“

Roger Lancelyn Green

Król Artur i Rycerze Okrągłego Stołu
Słońce zaszło i księżyc spowił pole bitwy białą, zimną poświatą
i ponurymi cieniami; a tajemnicze wody okryte były całunem
srebrzystej mgły.
Król Artur rzekł do pana Bediwera:
– Daj teraz pokój płaczom i żałobie, bo nie zdadzą się już na nic, mnie
zaś niewiele pozostało czasu. Lecz skoro jeszcze jesteś przy mnie,
oddaj mi jedną jeno, ostatnią przysługę. Weź mój wierny miecz,
Ekskalibur, i wejdź na tę oto grań. Wkrótce ujrzysz mroczne jezioro
pośród górskich przełęczy, a kiedy dotrzesz na jego brzeg, rozkazuję
ci wrzucić mój miecz w wodę. Wróć potem do mnie i opowiedz, coś
widział.
– Panie mój – odparł pan Bediwer – twój rozkaz zostanie spełniony, ja
zaś natychmiast doniosę ci o tym, co ujrzałem.
Po czym udał się w drogę z Ekskaliburem u boku, idąc zaś, spoglądał
na miecz, podziwiał drogocenne klejnoty na jego rękojeści i myślał:
„Jeżeli rzucę ten bezcenny miecz w fale jeziora, nie przyniesie to
nikomu korzyści, lecz tylko krzywdę i stratę”. Kiedy więc dotarł do

mrocznego jeziora wśród górskich szczytów, ukrył miecz w trzcinie
przybrzeżnej i pośpieszył z powrotem do króla Artura, mówiąc mu, że
wrzucił miecz do wody.
– I cóż tam ujrzałeś? – spytał król Artur.
– Panie – odrzekł Bediwier – nie widziałem nic prócz wichru
poruszającego mrocznymi wodami jeziora.
– Zatem nie mówisz prawdy – rzekł król Artur. – Przeto idź
natychmiast i ciśnij miecz daleko w wodę!
Pan Bediwer wrócił nad jezioro i wziął miecz w dłoń; lecz znów
pomyślał, że nie godzi się tracić tak szlachetnego miecza. Przeto
ponownie go ukrył i wrócił do króla.
– Coś widział? – spytał król Artur.
– Nic, panie – odparł Bediwer – krom fal poruszanych żałośnie
wyjącym wichrem.
– Ach, ty zdrajco i kłamco! – zakrzyknął król Artur – po dwakroć mnie
oszukałeś! Któż by uwierzył, że tak cię miłowałem i że byłeś tak
szlachetnym rycerzem Okrągłego Stołu, skoro dziś gotów jesteś
zdradzić swego władcę za cenę tego miecza. Idź raz jeszcze i wykonaj
mój rozkaz; bowiem to długie czekanie zagraża memu życiu i coraz
bardziej daje mi się we znaki przejmujący chłód nocy.
Pan Bediwer zawstydził się i szybko pobiegł na szczyt wzgórza i dalej
nad brzeg mrocznego jeziora wśród górskich przełęczy. Stanął nad
wodą, ujął miecz w dłonie i cisnął go daleko od brzegu. A gdy ostrze
błysnęło w blasku księżyca, z mrocznych wód wyłoniła się dłoń
z ramieniem odzianym w lśniący, biały brokat, cudownym
i tajemniczym, i schwyciła miecz za rękojeść. Trzykroć zatoczyła
mieczem koło wysoko nad wodą i zniknęła wraz z nim pod
powierzchnią, a jezioro było mroczne i ciche jak przedtem.
Pan Bediwer powrócił do króla i rzekł mu, co ujrzał.
– Teraz pomóż mi odejść – rzekł król Artur – bowiem lękam się, żem
tu zbyt długo mitrężył.
Pan Bediwer podparł króla ramieniem i sprowadził go w dół po trawą
porosłym zboczu, na którym krople rosy lśniły w księżycowej

poświacie jak diamenty; i tak dotarli nad brzeg tajemniczego morza.
A wtedy jakby na spotkanie, z białej mgły wyłoniła się łódź; siedziały
w niej piękne damy, wszystkie spowite w czarne, żałobne welony. Była
wśród nich Nimia, Pani Jeziora, i Pani Wyspy Awalon, a także siostra
Arturowa, królowa Morgan Czarodziejka. A gdy ujrzały króla Artura,
z ust ich wyrwał się cichy okrzyk smutku.
– Pomóż mi wejść do łodzi – rzekł król Artur do pana Bediwera.
Ten uczynił, jak mu rozkazano, a trzy panie z niezmierną czułością
ułożyły króla w łodzi z głową opartą na kolanach Pani Wyspy Awalon.
Wtedy królowa Morgan Czarodziejka, która klęczała u jego stóp,
zapłakała cicho i rzekła:
– Ach, mój najdroższy bracie, czemuś tak późno do nas przybył?
Niestety, rana na twej głowie zbytnio ucierpiała od zimna. Łódź jęła
z wolna oddalać się od brzegu, a pan Bediwer, który został sam,
krzyknął w głos:
– Ach, umiłowany mój panie i władco, cóż stanie się ze mną, skoro
odchodzisz i zostawiasz mnie tu samego?
– Nie upadaj na duchu – odparł król Artur – i niechaj los ci sprzyja.
Pozostajesz tu, by mówić o mnie tym, co jeszcze żyją. Albowiem ja
muszę udać się do Doliny Awalonu, aby tam uleczyć mą straszliwą
ranę. Bądź jednak pewien, że powrócę, gdy znów będę potrzebny
Brytanii, a królestwo Logres raz jeszcze wyłoni się z ciemności. Lecz
jeśli już o mnie nie usłyszysz, pomódl się za mą duszę.
Po czym łódź odpłynęła w mgłę i zniknęła Bediwerowi z oczu. I tylko
nad wodami unosił się dziwny, cichy lament, aż wreszcie nuta smutku
ucichła i roztopiła się w spokojnym, szemrzącym szepcie
dochodzącym z oddali.
Roger Lancelyn Green, Król Artur i Rycerze Okrągłego Stołu, tłum. Andrzej Konarek, Krystyna Tarnowska, Warszawa 1999,
s. 335–338.

Obejrzyj ilustracje przedstawiające scenę śmierci króla Artura.


Śmierć króla Artura
James Archer, Śmierć króla Artura, ok. 1860, olej na płótnie, domena publiczna

Ćwiczenie 1
Przypomnij sobie przygotowane przed lekcją
informacje na temat okoliczności zdobycia
przez Artura miecza Ekskalibura i wyjaśnij,
skąd król Artur wiedział, że pan Bediwer
dwukrotnie nie wykonał powierzonego mu
zadania.
Na podstawie cytowanego wyżej tekstu
Greena odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 2.1

Pani Jeziora przekazuje Ekskalibura królowi Arturowi
Alfred Kappes, Pani Jeziora przekazuje Ekskalibura królowi
Arturowi, 1880, domena publiczna

Dlaczego, twoim zdaniem, ciężko ranny król Artur decyduje, by miecz Ekskalibur został
wrzucony do jeziora?
Ćwiczenie 2.2
W jaki sposób decyzja ta wiąże się z losem bohatera?

Ćwiczenie 2.3
Dlaczego pan Bediwer nie potraﬁł zdobyć się na wypełnienie rozkazu króla Artura? Przytocz
odpowiednie fragmenty tekstu.
Ćwiczenie 2.4
Jak, według ciebie, powinno się postąpić na miejscu pana Bediwera? Jakie argumenty
należałoby wziąć pod uwagę, podejmując taką decyzję?
Zwróć uwagę na licznie występujące w cytowanym tekście określenia, które budują nastrój
i scenerię przedstawionej sceny. Wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 3.1
Wynotuj jak najwięcej środków stylistycznych, które budują nastrój: epitety, porównania,
przenośnie.
Ćwiczenie 3.2
Własnymi słowami scharakteryzuj nastrój i scenerię przedstawionej sytuacji.
Ćwiczenie 4
Wyjaśnij, jaki związek zachodzi, twoim zdaniem, pomiędzy nastrojem i scenerią
a przedstawioną we fragmencie sytuacją. Czy jakieś elementy opisu scenerii są, według ciebie,
szczególnie mocno związane z losem śmiertelnie rannego króla Artura?
Ćwiczenie 5
Korzystając ze Słownika symboli – autorstwa np. Władysława Kopalińskiego lub Juana
Eduarda Cirlota – określ symboliczne znaczenia związane z morzem, zmierzchem, cieniem oraz
mgłą. Które z tych znaczeń odpowiadają, według ciebie, sytuacji i nastrojowi przedstawionym
w przywołanym fragmencie?
Wskazówka

Fragmenty literackie opowiadające o śmierci króla Artura można skonfrontować
z ﬁlmowym ujęciem tej sceny. Warto przy tym zwrócić uwagę na ﬁlm Ekskalibur (1981)
w reżyserii Johna Boormana. Ze względu na estetykę wielu scen nie jest to obraz
odpowiedni dla widza w pierwszej klasie gimnazjum. Jednakże zawartą w nim scenę
śmierci króla Artura (począwszy od polecenia, jakie Artur wydaje Parsifalowi, do ujęcia
łodzi z ciałem Artura przed końcowymi napisami – długość ok. 4 min) warto uczniowi
zaprezentować ze względu na dość wierne przedstawienie szczegółów obecnych
w literackich wariantach legendy. Następnie można polecić porównanie obejrzanej
sceny z odpowiednimi fragmentami literackimi.
Natomiast za przykład, który znakomicie zilustruje estetyczne zróżnicowanie ﬁlmowych
realizacji motywów i wątków arturiańskiego legendarium, posłużyć może ﬁlm Monty

Python i Święty Graal (1975) w reżyserii Terry’ego Gilliama i Terry’ego Jonesa. Uczniom
zaprezentować można np. scenę, w której rycerze docierają do Kamelotu: począwszy od
zawołania „Kamelot”, przez piosenkę, aż po ﬁnalne: „Nie jedźmy tam, to głupie miejsce”.
Na podstawie tych dwóch przykładów można przeprowadzić analizę wykorzystanych
w obu obrazach kategorii estetycznych, podjąć dyskusję o ich „stosowności”
w odniesieniu do arturiańskiego wzorca, zapytać o uczniowską recepcję tak
różnorodnych ujęć, a także zachęcić uczniów do samodzielnych poszukiwań innych
ciekawych – reprezentujących różne media – tekstów kultury realizujących
i adaptujących motywy i wątki arturiańskiego legendarium. Stanowi ono bowiem dobry
przykład ilustrujący trwałą obecność (i atrakcyjność) określonego zbioru motywów
i wątków w kulturze.

Legendy arturiańskie w różnych środkach przekazu

Ekskalibur
www.pixabay.com, graﬁka komputerowa, domena publiczna

Mimo upływu czasu cykl legend arturiańskich pozostaje obecny w naszej kulturze, stając się
inspiracją dla kolejnych twórców i źródłem emocji dla coraz to nowych pokoleń odbiorców.
Słynni bohaterowie legendarium, trwale związane z tymi opowieściami rekwizyty i miejsca
powracają w różnych środkach przekazu: w literaturze, ﬁlmie, komiksie, w muzyce
popularnej i operze, w musicalu, a także w grach. W każdym z tych mediów postaci, wątki
i motywy arturiańskich legend przedstawiane są w różnorodnych, niekiedy bardzo
zaskakujących interpretacjach. Zmiany te wynikają m.in. z właściwości i możliwości danego
medium: nawet bardzo podobne warianty legendy zostaną zaprezentowane inaczej
w wersji powieściowej, w ﬁlmie lub komiksie. Twórcy współcześni nie ograniczają się
jednak do powtarzania tradycyjnej legendy w nowych formach przekazu. Jak ich
poprzednicy z minionych epok – którzy nie wahali się modyﬁkować opowieści
w zależności od wymogów sytuacji i słuchaczy, reguł gatunku czy wreszcie wedle własnych
pomysłów – tak też współcześni twórcy postępują z legendami o królu Arturze i Rycerzach
Okrągłego Stołu: dostosowują elementy legendy do własnych koncepcji. W ten sposób
legenda o królu Arturze żyje w kulturze.


Król Artur
Balog János, Król Artur, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-NC-ND 2.0

Prawdziwa historia Morgan Le Fay i Rycerzy
Okrągłego Stołu Krystyny Kwiatkowskiej

Tintagel – miejscowość na zachodnim wybrzeżu Kornwalii. W pobliżu tego miejsca miało dojść do walki Artura
z Mordredem.

Robert Pi man, Tintagel, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-ND 2.0

“

Krystyna Kwiatkowska

Prawdziwa historia Morgan Le Fay i Rycerzy
Okrągłego Stołu
Nikt nie wie, gdzie rozegrała się ta bitwa. Kronikarz Gildas, urodzony
w roku bitwy pod Mount Badon, a więc poniekąd rówieśnik
Arturowego królestwa, w swoich Annales Cambriae pod datą 537 daje
tylko krótką wzmiankę: The Battle of Camlann, in which Arthur and

Merdraut fell. Zniekształcona czy też może właśnie oryginalna
pisownia imienia Mordreda nasuwa podejrzenie, że i nazwa miejsca,
Camlann, mogła się do tej pory zmienić nie do rozpoznania.
Legenda mówi nie o Camlann, lecz o wzgórzach Barham, ponurych
nadmorskich wrzosowiskach w północnej Walii.
A może jednak Camlann. Nowsze badania wykazują, że to bardzo
blisko Tintagelu.
Tu czy tam, bez znaczenia. Żadne miejsce nie czyni tej sprawy ani
o włos lepszą.
Barham, przedśmiertny charkot. Camlann, jak skowyt psa.
Rycerstwo Artura było w rozsypce. Niewielu wróciło ze świętej
podróży, a i ci, co wrócili, naznaczeni byli piętnem klęski i bardziej
skłonni zaszyć się w swoich domostwach, niż jak dawniej wyruszać
w pole. Gdy więc doszło do wojny, zaledwie garstka została przy
królu. Ale ta garstka wyruszyła na spotkanie Mordreda z całą
determinacją, woląc znaleźć honorową śmierć w walce, niż
dobrowolnie uznać roszczenia uzurpatora.
Niebawem obie armie spotkały się.
Wojsko Mordreda miało liczebną przewagę. Tym bardziej więc
zaskoczyła wszystkich propozycja pokoju, którą przynieśli jego
posłańcy.
Kay i Gawain, nic nie wiedząc o porażce, jakiej syn Czarodziejki
doznał w Murach Troi, nie mogli w żaden sposób uwierzyć
w szczerość jego intencji. Wietrzyli podstęp.

– Będziemy w gotowości – powiedzieli.
– Gdy tylko dobędziesz miecza, panie, my uczynimy to samo.
O jciec i syn mieli się spotkać w dolinie, z dala od swoich ludzi, którzy
jednak, rozlokowani na dwóch wzgórzach, mogli z pewnej odległości
obserwować ich poczynania.
Mordred, wbrew temu, co sądziła jego matka, wcale nie wiedział
dlaczego. A przynajmniej nie był o tym całkowicie przekonany.
Dlatego wolałby raczej ukorzyć się przed ojcem i przyjąć propozycję
sukcesji tronu dopiero po jego śmierci.
Artur był skłonny puścić w niepamięć cały ten nieszczęsny bunt,
uznać syna i uczynić go swoim następcą. Kto więc zawinił?
Wąż.
Wyskoczył jak spod ziemi, nieomal pod nogami Mordreda.
Może gdyby syn Czarodziejki pokonał go wtedy, pod bramą
labiryntu...
Ale to był odruch. Dobył miecza i jednym krótkim ciosem pozbawił
gadzinę jej żelaznego łba. Zimne oczy bez powiek spojrzały na niego
szyderczo, zanim zasnuły się mgłą.
Obie armie uznały błysk miecza za sygnał do ataku. Ruszyły na siebie
ze szczękiem żelastwa i w bitewnym tumulcie nie sposób już było
nikomu niczego wytłumaczyć. Artur patrzył z rozpaczą, jak po kolei
giną jego ostatni rycerze... Kay... Gawain...
Ogarnęło go szaleństwo.
Rzucił się na Mordreda, sprawcę nieszczęścia. I walczył z nim na
śmierć i życie, a raczej tylko na śmierć, gdyż po tym, co się stało,
dalsze życie i tak nie miałoby sensu. Walka trwała długo i obaj
krwawili z niezliczonych ran, gdy wreszcie Arturowi udało się zadać
ostatni, decydujący cios. Mordred upadł i nie podniósł się więcej.
Artur został sam na tym straszliwym pobojowisku i wtedy poczuł, że
i jego opuszczają siły. Jego miecz, wierny Ekskalibur, spływał
czerwienią. Trzeba go oczyścić – pomyślał. – To już koniec. Trzeba
oczyścić miecz. Trzeba oczyścić miecz.
Chichocząc jak obłąkany, dowlókł się na skraj nadmorskiego urwiska

i wtedy dopiero stracił przytomność. Cudowny miecz wyśliznął mu
się z dłoni i kilkakrotnie jeszcze zabłysnął, odbijając się od skał, zanim
pogrążył się w głębinie, gdzie migotał jak światło morskiej komety,
nim na zawsze pochłonął go mrok.
Krystyna Kwiatkowska, Prawdziwa historia Morgan Le Fay i Rycerzy Okrągłego Stołu, Warszawa 1998, s. 199–200.

Obejrzyj ilustracje przedstawiające walkę Artura z Mordredem.


Śmierć Artura i Mordreda, [w:] The Boy's King Arthur: Sir Malory's History of King Arthur and His
Knights of the Round Table
Newell Convers Wyeth, 1917, domena publiczna

Po zapoznaniu się z cytowaną wyżej opowieścią Krystyny Kwiatkowskiej wykonaj
następujące polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 6.1
Wskaż te fragmenty tekstu, w których występują informacje zaczerpnięte ze źródeł
historycznych. Czy przywołane przez narratora informacje ze źródeł historycznych i z legendy
są ze sobą zgodne? Czy zatem informacje te są jednoznaczne i w pełni wiarygodne? Uzasadnij
swoją opinię.

Ćwiczenie 6.2
Wskazując odpowiednie fragmenty tekstu, przedstaw intencje Artura i Mordreda przed bitwą.
Która ze stron pierwsza wystąpiła z propozycją pokoju? Z jakiego powodu doszło do bitwy?
Ćwiczenie 6.3
Motyw węża jest mocno zakorzeniony w tradycji europejskiej kultury. Wskaż przykładowe
teksty kultury, z których występuje ten motyw.
Ćwiczenie 6.4
Korzystając ze słownika symboli, wybierz te znaczenia związane z motywem węża, które
wydają ci się odpowiednie do sceny spotkania Artura i Mordreda przez bitwą. Swój wybór
uzasadnij.
Ćwiczenie 6.5
Przywołany fragment opowieści Krystyny Kwiatkowskiej w dwóch ostatnich akapitach
relacjonuje ostatnie chwile życia Artura. Porównując zarówno przedstawione zdarzenia, jak
i styl narracji z przywołanym wcześniej fragmentem autorstwa Rogera Lancelyna Greena,
wskaż możliwie jak najwięcej różnic między obydwoma ujęciami tego motywu.
Ćwiczenie 6.6
Wyjaśnij, która wersja wydarzeń przemawia do ciebie mocniej. Pamiętaj o uzasadnieniu swojej
opinii.

Zadaniowo

Ćwiczenie 7
Wykorzystaj dwa cytowane wcześniej fragmenty tekstów jako inspirację i zaproponuj
w formie opowiadania własną wizję ostatnich chwil króla Artura. Zadbaj o to, by stworzona
przez ciebie narracja zachowała oryginalność i stylistyczną spójność. Możesz poszukać
inspiracji w innych opowieściach o tym zdarzeniu. Pamiętaj jednak, by nie kopiować rozwiązań
wykorzystanych już przez innych autorów.
Ćwiczenie 8
Sięgnij do dostępnych ci źródeł i poszukaj informacji o ciekawych przykładach wykorzystania
motywów z legend o królu Arturze we współczesnych tekstach kultury.
Ćwiczenie 9
Porozmawiajcie w parach o tym, czemu może służyć upowszechnienie arturiańskich motywów
i wątków we współczesnej kulturze.
Ćwiczenie 10
Wybierz jeden z wyszukanych przykładów. Następnie zanotuj swoje wrażenia w zeszycie.
Zwróć uwagę na to, czy wybrany przez ciebie tekst kultury odwoływał się do którejś ze scen,
jakie poznałaś/poznałeś na lekcjach o królu Arturze. Jeśli takie odwołanie miało miejsce,
przedstaw różnice w sposobie ujęcia danej sceny.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Czy słowa mogą zmieniać świat?

ILUSTRACJA: Biblia_intro
www.pixabay.com, domena publiczna

“

Ewangelia według św. Jana, rodz. 1, w. 1‐3
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
co się stało.
Ewangelia według św. Jana, rodz. 1, w. 1-3, [w:] , Biblia Tysiąclecia, tłum. Ks. Jan Drozd SDS, Poznań 1998.

Powyższy fragment to początek Ewangelii św. Jana sugerujący moc Boga, który stwarzał
świat słowem. Czy słowa padające z ust zwykłych ludzi również mogą zmieniać
rzeczywistość? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć podczas dzisiejszej lekcji.
Już wiesz
Które przysłowie wyraża wiarę człowieka w to, że słowami możemy zmieniać
rzeczywistość? W odpowiedzi na to pytanie mogą ci pomóc skojarzenia związane
z poniższymi ilustracjami.


Wilk
Mariofan13, licencja: CC BY-SA 3.0

Magiczna funkcja języka
Kiedy celem naszych wypowiedzi jest wpływanie na rzeczywistość (na przedmioty,
zdarzenia), prowokowanie sił nadprzyrodzonych do działania, to wówczas możemy
powiedzieć, że posługujemy się językiem w funkcji magicznej. Wynika ona zatem z wiary
człowieka w to, że może on zmieniać świat, oddziaływać na przedmioty za pomocą słów.
Funkcja magiczna języka przejawia się w różnych gatunkach wypowiedzi, głównie
w zaklęciach („Rośnij chlebie jak słoneczko na niebie”), czarach oraz przekleństwach („Żeby
cię pokręciło!”), ale także w baśniach oraz w modlitwach i innych tekstach religijnych
(„Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący: O jciec i Syn, i Duch Święty”). Dużo
przykładów magicznej funkcji wypowiedzi odnajdujemy w Biblii, np.: „Duchu niemy
i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego!” (słowa Jezusa z Ewangelii
św. Marka 9, 25).
Z magiczną funkcją wypowiedzi mamy do czynienia również w codziennej komunikacji.
Mówiąc, na przykład, „dzień dobry”, wierzymy, że dzięki naszym słowom ich adresat będzie
miał dobry dzień. Podobną wiarę przejawiamy, składając życzenia, np. „Niechaj zdrowie Ci
dopisuje, a troski omijają”. Funkcję życzącą spełniają ponadto niektóre imiona – rodzice
nadający dawniej dziecku np. imię Bogumił byli przekonani, że dziecko będzie miłe Bogu.

Mówiąc o magii i magiczności, warto też wspomnieć o magicznych słowach w reklamie. Są
to takie wyrazy, które dobrze się kojarzą. Ich celem jest wprawienie nas – klientów –
w dobry nastrój, wywołanie w nas pozytywnych uczuć, głównie po to, byśmy kupili
reklamowany produkt. Opisaną tu funkcję pełnią takie słowa, jak np.: „miłość”, „siła”,
„matka”, „przyjaciel”, „dom”, „czysty”, „świeży”.
Wypowiedzi o funkcji magicznej mogą mieć zarówno charakter religijny (np. utrwalone
w tradycji katolickiej powiedzenie „Niech Cię Matka Boska ma w swojej opiece”), jak
i wiązać się z zabobonami, czyli odwoływać się do wierzeń pogańskich lub czarnej magii.
Wiele tego typu tekstów to również efekt zabawy, gry językowej, którą szczególnie
upodobały sobie dzieci.
Ciekawostka
Czy wiesz, że znane zaklęcie „Abrakadabra” pochodzi najprawdopodobniej z języka
aramejskiego, w którym brzmiało „Avra kehdabra” i oznaczało „Stworzę to z mych słów”?
Natomiast „Sim Sala Bim” to formułka, którą posługiwał się znany magik Harry August
Jansen. Zapożyczył ją z niemieckiej piosenki ludowej, której źródłem najprawdopodobniej
był utwór pochodzący z czasów średniowiecza.
Funkcję magiczną w tekstach literackich mogą też pełnić konkretne przedmioty.
Przykładem jest miecz Ekskalibur z opowieści o królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu.
Inne tego typu rekwizyty, używane głównie przez legendarne i baśniowe postaci, to np.:
czarodziejski stolik, kije samobije, siedmiomilowe buty, latający dywan, pantofelek,
wrzeciono, pierścień, krzesiwo, różdżki, czarodziejska kula, zaczarowany ołówek lub
koralik.

Zadaniowo

Ćwiczenie 1
Poniższe teksty przyporządkuj do odpowiedniej kolumny tabeli.
Teksty, w których przejawia się funkcja magiczna
Na psa urok!

Teksty, w których nie przejawia się funkcja magiczna

„Pan zesłał wielką rybę, aby
połknęła Jonasza. I był Jonasz
we wnętrznościach ryby trzy dni
i trzy noce.” (Księga Jonasza 2, 1)
Jestem uczennicą pierwszej
klasy gimnazjum.
Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego.
Powodzenia!
Bocian kiszka, przynieś mi
braciszka.
Wczoraj bolał mnie ząb.
Sezamie, otwórz się.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Jakie gatunki wypowiedzi reprezentują poniższe teksty?
Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy
mnie stój.

życzenia

Żeby cię ogień pochłonął!

przekleństwo

Niech Ci Bóg błogosławi, dobry
człowieku.

zaklęcie

Szczęśliwego Nowego Roku!

modlitwa

Klara, bara, senna mara. Świetnie
znamy się na czarach.

błogosławieństwo

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Oto obraz Jana Matejki Wskrzeszenie Łazarza (1867) ilustrujący fragment Ewangelii św. Jana,
w którym poznajemy opowieść o wskrzeszeniu Łazarza przez Jezusa. Odszukaj w dziewiątym
rozdziale tej Ewangelii fragment wypowiedzi Jezusa, w którym realizuje się funkcja magiczna.

Wskrzeszenie Łazarza
Jan Matejko, Wskrzeszenie Łazarza, 1867, Paraﬁa w Nowym Wiśniczu, domena publiczna

Ćwiczenie 4
Ludzie niechętnie słuchają wypowiedzi wieszczących niepomyślne zdarzenia. Reagują na nie
następującymi zdaniami: „Cofnij to słowo!”, „Wypluj to słowo!”. Używają też czasownika, który
może się kojarzyć z odgłosami wydawanymi przez ptaki przedstawione na poniższych
ilustracjach. Podaj ten czasownik.


Wrona siwa
Małgorzata Skibińska, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 3.0

Ćwiczenie 5
Jakie życzenia wiążą się z imionami: Sławomir, Zoﬁa, Bogusław, Justyna, Tadeusz i Eugeniusz?
Połącz imię z odpowiednim życzeniem.
Zoﬁa

umiłowanie pokoju

Sławomir

sprawiedliwość

Justyna

wielkoduszność

Eugeniusz

sławienie Boga

Bogusław

mądrość

Tadeusz

śmiałość, odwaga

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Czy z imieniem, które nosisz, wiąże się jakaś funkcja życząca? W odpowiedzi na to pytanie
może ci pomóc m.in. Słownik imion Jana Grzeni, Wikipedia lub strona. Jeżeli możesz, zapytaj
rodziców, jaka intencja towarzyszyła im, kiedy wybierali dla ciebie imię.
Ćwiczenie 7
Nadzieja, Miłosz, Wiktoria... Uzupełnijcie tę listę imion życzących, pochodzących od wyrazów
pospolitych.

Ćwiczenie 8
Dokończ poniższe zaklęcia w taki sposób, by powstał tekst rymowany.
Hokus-pokus trzy jabłuszka...
Czary-mary promyk słońca...
Sim Sala Bim niech...
Hokus-pokus, czarowanie, teraz stanie się...
Czary-mary, czary-mary niechaj będą tu...

Uzupełnij

Ćwiczenie 9
Powiedz, z jakimi rymowankami o funkcji magicznej kojarzą ci się poniższe ilustracje.

Ślimak winniczek i biedronka siedmiokropka
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-NC-SA 4.0

Ćwiczenie 10
Podaj przykłady tekstów literackich, w których pojawiają się magiczne przedmioty, a następnie
wymień te przedmioty.

Ćwiczenie 11
Zgromadź pięć reklam zawierających tzw. magiczne słowa, które wywołują w tobie miłe
skojarzenia. Wskaż te wyrazy.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Dziwne dialogi człowieka i rzeczy

ILUSTRACJA: Kamyki2
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 3.0

Człowieka otaczają rozmaite przedmioty. Większość z nich traktuje użytkowo i nie
poświęca im zbyt wiele uwagi. Tymczasem rzeczy wokół nas nie są jedynie wytworem
kultury materialnej. Poza swym znaczeniem dosłownym mogą stać się także nośnikami
pewnych głębszych treści i posiadać wartość symboliczną. Dzieje się tak dlatego, że
przedstawiają obraz historii, przypominają o przeszłości, odzwierciedlają ludzkie emocje.
W wymiarze artystycznym świat przedmiotów jest równie bogaty jak świat człowieka.
A poetyckie dialogi prowadzone między jednostką a przedstawicielami materii
nieożywionej (np. kamieniami) pozwalają odkryć nieznany wymiar otaczającej ludzi
rzeczywistości, są sposobem dotarcia do prawdy o samym człowieku – prawdy, której sobie
być może nigdy nie uświadomił…
Już wiesz
1) Przygotuj wyjaśnienia związków frazeologicznych: „zrzucić kamień z serca”, „twardy
jak kamień”, „być z kamienia”, „serce z kamienia”, „kamienna twarz”, „kamieniem
siedzieć”, „zasnąć kamieniem”, „kamień do czyjegoś ogródka”, „kamień węgielny”,
„przepaść jak kamień w wodę”, „nie pozostawić kamienia na kamieniu”.
2) Zbierz i przynieś na lekcję kilka kamieni. Jeśli masz taką możliwość, postaraj się, aby
były to różne odmiany: skały, minerały, półszlachetne kamienie wykorzystywane do

wyrobu biżuterii, np. agaty, krzemienie czy kryształ górski. UWAGA! Najpierw
w dowolnym źródle sprawdź, które kamienie jubilerskie to kamienie szlachetne.

Rozmowa z kamieniem Wisławy Szymborskiej
Ćwiczenie 1
Porozmawiajcie na temat opracowanych przez was związków frazeologicznych. Zastanówcie
się, czy pojawiła się w nich jakaś wspólna cecha kamienia. Jak można ją określić, nazwać?
Ćwiczenie 2
Obejrzyj dokładnie przyniesione na lekcję kamienie, a także przyjrzyj się uważnie kamieniom
zaprezentowanym na poniższych zdjęciach.


ILUSTRACJA: Kamyki
www.pixabay.com, fotograﬁa barwna, domena publiczna

Ćwiczenie 3
Napisz krótką notatkę, w której przedstawisz, jakie skojarzenia wywołuje w tobie kamień.
Zwróć uwagę na to, czy są to odczucia neutralne, pozytywne czy negatywne. Uzasadnij swoje
stanowisko.

Wisława Szymborska
1923–2012
polska poetka, eseistka, tłumaczka. Debiutowała na
łamach „Dziennika Polskiego” w 1945 roku.
Pierwszym tomem poetyckim Szymborskiej był tom
Dlatego żyjemy (1952). W 1996 roku poetka została
laureatką literackiej Nagrody Nobla.
Wisława Szymborska należy do najczęściej
tłumaczonych polskich autorów. Do
najważniejszych tomów poetyckich tej poetki
należą: Wołanie do Yeti (1957), Sól (1962), Sto
pociech (1967), Wielka liczba (1976), Ludzie na

moście (1986), Koniec i początek (1993), Widok
z ziarnkiem piasku (1996).

“

ILUSTRACJA: Szymborska
Mariusz Kubik, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 3.0

Wisława Szymborska

Rozmowa z kamieniem
Pukam do drzwi kamienia.
– To ja, wpuść mnie.
Chcę wejść do twego wnętrza,
rozejrzeć się dokoła,
nabrać ciebie jak tchu.
– Odejdź – mówi kamień. –
Jestem szczelnie zamknięty.
Nawet rozbite na części
będziemy szczelnie zamknięte.
Nawet starte na piasek
nie wpuścimy nikogo.
Pukam do drzwi kamienia.
– To ja, wpuść mnie.
Przychodzę z ciekawości czystej.
Życie jest dla niej jedyną okazją.
Zamierzam przejść się po twoim pałacu,
a potem jeszcze zwiedzić liść i krople wody.

Niewiele czasu na to wszystko mam.
Moja śmiertelność powinna Cię wzruszyć.
– Jestem z kamienia – mówi kamień –
i z konieczności muszę zachować powagę.
Odejdź stąd.
Nie mam mięśni śmiechu.
Pukam do drzwi kamienia.
– To ja, wpuść mnie.
Słyszałam, że są w tobie wielkie puste sale,
nieoglądane, piękne nadaremnie,
głuche, bez echa czyichkolwiek kroków.
Przyznaj, że sam niedużo o tym wiesz.
– Wielkie i puste sale – mówi kamień –
ale w nich miejsca nie ma.
Piękne, być może, ale poza gustem
twoich ubogich zmysłów.
Możesz mnie poznać, nie zaznasz mnie nigdy.
Całą powierzchnią zwracam się ku tobie,
a całym wnętrzem leżę odwrócony.
Pukam do drzwi kamienia.
– To ja, wpuść mnie.
Nie szukam w tobie przytułku na wieczność.
Nie jestem nieszczęśliwa.
Nie jestem bezdomna.
Mój świat jest wart powrotu.
Wejdę i wyjdę z pustymi rękami.
A na dowód, że byłam prawdziwie obecna,
nie przedstawię niczego prócz słów,
którym nikt nie da wiary.
– Nie wejdziesz – mówi kamień. –
Brak ci zmysłu udziału.

Nawet wzrok wyostrzony aż do wszechwidzenia
nie przyda ci się na nic bez zmysłu udziału.
Nie wejdziesz, masz zaledwie zamysł tego zmysłu,
ledwie jego zawiązek, wyobraźnię.
Pukam do drzwi kamienia.
– To ja, wpuść mnie.
Nie mogę czekać dwóch tysięcy wieków
na wejście pod twój dach.
– Jeżeli mi nie wierzysz – mówi kamień –
zwróć się do liścia, powie to, co ja.
Do kropli wody, powie to, co liść.
Na koniec spytaj włosa z własnej głowy.
Śmiech mnie rozpiera, śmiech, olbrzymi śmiech,
którym śmiać się nie umiem.
Pukam do drzwi kamienia.
– To ja, wpuść mnie.
– Nie mam drzwi – mówi kamień
Z tomu Sól (1962)
Wisława Szymborska, Rozmowa z kamieniem, [w:] tejże, Wiersze wybrane, Kraków 2012, s. 109.

Przeczytaj uważnie wiersz Rozmowa z kamieniem, a następnie wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 4.1
Kim jest osoba mówiąca w liryku? Kogo lub co reprezentuje? A może w tym tekście pojawia
kilka osób mówiących? Uzasadnij, odwołując się do właściwych cytatów z wiersza.
Ćwiczenie 4.2
Scharakteryzuj bohaterów lirycznych utworu, podając po pięć cech, które ich charakteryzują,
np. otwarty – zamknięty.

Ćwiczenie 4.3
Określ, jaki jest cel rozmowy kobiety z kamieniem. Czego postać mówiąca w wierszu chce się
dowiedzieć?
Ćwiczenie 4.4
Jak sądzisz, czym jest „zmysł udziału” – atrybut kamienia? Wyjaśnij.
Ćwiczenie 4.5
Dlaczego przedstawicielka rodzaju ludzkiego nie może zgłębić istoty kamienia? Uzasadnij
swoje stanowisko.
Ćwiczenie 4.6
Osoba mówiąca w wierszu wciąż puka do „drzwi kamienia”. Kamień jednak stwierdza, że
takich drzwi w ogóle nie ma. Jak należy interpretować ten fakt? Wyjaśnij, jaki związek
zachodzi między brakiem drzwi a przedstawioną sytuacją liryczną/wymową całego tekstu
Szymborskiej.
Ćwiczenie 5
Zbierz argumenty do dyskusji, w której – razem z koleżankami i kolegami z klasy – zastanowisz
się nad tajemnicą, jaką skrywa kamień. Czy w jego wnętrzu znajduje się coś naprawdę
cennego? A może to tylko pozory? Czyje istnienie: ludzkie czy kamienia – twoim zdaniem – jest
bardziej wartościowe?
Ćwiczenie 6
Rozważ, odwołując się do treści wiersza i własnych przemyśleń, co jest niewątpliwą wartością
bycia człowiekiem. W swojej wypowiedzi uwzględnij także, co stanowi potwierdzenie
człowieczeństwa.

Kamyk Zbigniewa Herberta
Zbigniew Herbert
1924–1998
polski poeta, dramaturg, eseista, laureat
wielu nagród literackich. Zadebiutował
w 1950 roku na łamach prasy. Debiut
książkowy Herberta stanowił tom Struna

światła (1956). Najsłynniejszym dziełem autora
jest zbiór poetycki Pan Cogito (1974),
w którym po raz pierwszy pojawia się postać
Pana Cogito – współczesnego inteligenta,
niemogącego pogodzić się z otaczającą
rzeczywistością. Do innych ważnych tomów
poetyckich artysty należą: Hermes, pies
i gwiazda (1957), Studium przedmiotu (1961),
Popiersie Zbigniewa Herberta w Alei Sław na
Napis (1969), Raport z oblężonego miasta
skwerze Harcerskim w Kielcach
i inne wiersze (1983). Zbigniew Herbert jest
Arkadiusz Latos, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 4.0
także autorem zbiorów tekstów
dramatycznych, np.: Jaskinia ﬁlozofów (1956)
i Rekonstrukcja poety (1960). Artysta zasłynął również swoją twórczością eseistyczną, np.:
Barbarzyńca w ogrodzie (1962) i Martwa natura z wędzidłem (1993).

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Zbigniew Herbert, Kamyk

Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Zbigniew Herbert, Kamyk Zbigniew Herbert, Kamyk Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o.,
licencja: CC BY 3.0.

“

Zbigniew Herbert

Kamyk
kamyk jest stworzeniem
doskonałym
równy samemu sobie
pilnujący swych granic
wypełniony dokładnie
kamiennym sensem
o zapachu który niczego nie przypomina
niczego nie płoszy nie budzi pożądania
jego zapał i chłód
są słuszne i pełne godności
czuję ciężki wyrzut
kiedy go trzymam w dłoni
i ciało jego szlachetne
przenika fałszywe ciepło
– Kamyki nie dają się oswoić
do końca będą na nas patrzeć
okiem spokojnym bardzo jasnym
Z tomu Studium przedmiotu (1961)
Zbigniew Herbert, Kamyk, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, Kraków 2008, s. 286.

Na tom poetycki Studium przedmiotu składają się wiersze i proza poetycka. Głównym
tematem tego zbioru Herberta są rozważania o roli i zadaniach sztuki oraz poetyckie opisy
– z pozoru – zwykłych przedmiotów znanych z codzienności. Poeta odkrywa nieznane
oblicze otaczających go rzeczy: pisze o drewnianej kostce, zegarze, krzesłach, stole, tworzy

odę skierowaną do szuﬂady, która chroniła jego utwory przed cenzurą... Herbert pokazuje
świat materialny, poszukując w nim treści metaﬁzycznych. Autor Studium przedmiotu
zachęca do zgłębiania „istoty rzeczy” i odkrywania „serca rzeczy”, gdzie ukryta jest głębsza
prawda o otaczającej ludzi rzeczywistości.
Przeczytaj wiersz Kamyk Zbigniewa Herberta, a następnie wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 7.1
Określ, kim jest osoba mówiąca w tym liryku.
Ćwiczenie 7.2
Opisz sytuację liryczną przedstawioną w tym tekście.
Ćwiczenie 7.3
Wymień, jakich problemów dotyczy wypowiedź osoby mówiącej w wierszu Herberta.
Ćwiczenie 7.4
Opisz tytułowego bohatera tekstu. W odpowiedzi uwzględnij właściwe fragmenty wiersza.
Ćwiczenie 7.5

Ćwiczenie 7.6
Rozważ, jakie cechy kamyka wyłaniają się z przywołanych fragmentów. W tym celu uzupełnij
tabelę.
„jest stworzeniem doskonałym”, „równy samemu sobie/pilnujący swych granic”, „wypełniony
dokładnie kamiennym sensem”, „o zapachu który niczego nie przypomina”, (o zapachu który)
„niczego nie płoszy nie budzi pożądania”, „jego zapał i chłód są słuszne i pełne godności”

CECHA KAMYKA

ZNACZENIE

„jest stworzeniem
doskonałym”
„równy samemu
sobie/pilnujący swych
granic”
„wypełniony dokładnie
kamiennym sensem”
„o zapachu który niczego
nie przypomina”, (o
zapachu który) „niczego
nie płoszy nie budzi
pożądania”
„jego zapał i chłód są
słuszne i pełne godności”
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7.7
Scharakteryzuj obraz człowieka ukazanego w wierszu Herberta. Oceń, czym różni się natura
człowieka od natury kamienia.

Ćwiczenie 7.8
Zinterpretuj zakończenie tekstu: „Kamyki nie dają się oswoić/do końca będą na nas
patrzeć/okiem spokojnym bardzo jasnym”. Jaką prawdę o człowieku i świecie natury kryje
ostatnia strofa wiersza Zbigniewa Herberta? Uzasadnij.

Kamienie nie tylko poetyckie
Przyjrzyj się obrazowi René Magritte’a Czyste idee (1958), a następnie wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 8
Opisz, co przedstawia dzieło.
Ćwiczenie 9
Jakie emocje wywołuje w tobie obraz belgijskiego artysty? Uzasadnij swoje zdanie.
Ćwiczenie 10
Zastanów się i powiedz, jaki wpływ na odczytanie tego tekstu kultury ma symbolika barw
zastosowanych przez Magri e’a.
Ćwiczenie 11
Magri e posługuje się w swoich pracach symbolami. Zinterpretuj dzieło, pamiętając o tym, że
symbol jest wieloznaczny. Jak sądzisz, co może symbolizować kamień ukazany na obrazie?

Zadaniowo

Przyjrzyj się obrazowi Portret Stephy Langui (1961) Rene Magritte’a, a następnie wykonaj
polecenia:
Ćwiczenie 12.1
Wymyśl dialog, który mogliby prowadzić ze sobą bohaterowie ukazani w tym dziele: kobieta
i kamień.
Ćwiczenie 12.2
Zredaguj wypowiedź pisemną będącą zapisem tej rozmowy.
Ćwiczenie 13
Wyjaśnij – odwołując się do treści mitu o Syzyﬁe – jaką rolę kamień pełnił w tym tekście
kultury, zarówno w sensie dosłownym, jak i symbolicznym. Zredaguj wypowiedź pisemną
w formie notatki.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Dedukcja detektywa

ILUSTRACJA: Odcisk_pion
www.pixabay.com, domena publiczna

Czym jest rzecz zmysłowa? To coś, czego człowiek doświadcza dzięki zmysłom: wzrokowi,
słuchowi, dotykowi, powonieniu, smakowi. Doświadczenie zmysłowe wiąże nas przede
wszystkim ze światem materii, będąc jednym ze sposobów jego poznania.
”Jednym”, lecz przecież nie jedynym. Umysłowi ludzkiemu dostępne są bowiem także
doświadczenia innego rodzaju, takie, których językiem zmysłów opisać się nie da. To
pojęcia i idee abstrakcyjne. Wrażenia zmysłowe nie wystarczą, by wyjaśnić, co znaczą
i czym są prawda i fałsz, sprawiedliwość i niesprawiedliwość lub dobro i zło. Prawdy,
sprawiedliwości, dobra nie sposób zobaczyć, dotknąć, posmakować. Zmysłami możemy
doświadczyć określonych przedmiotów lub sytuacji, które określamy jako dobre lub złe,
prawdziwe lub fałszywe – stosownie do naszych przekonań. Sens idei abstrakcyjnych rodzi
się przede wszystkim z wysiłku i dociekań intelektu.
Już wiesz
Przywołaj postaci znanych ci z literatury bądź ﬁlmu detektywów. Podaj ich imiona
i nazwiska, kraj pochodzenia oraz wskaż literackie lub ﬁlmowe źródło, z którego
pochodzą.

Tajemnica złotego pince-nez Arthura Conan
Doyle’a

Arthur Conan Doyle
1913, fotograﬁa czarno-biała, domena publiczna

Arthur Conan Doyle
1859–1930

szkocki pisarz i poeta, znany przede wszystkim jako autor cyklu kryminalnych opowieści
o Sherlocku Holmesie i doktorze Johnie Watsonie. Pierwsza z nich – powieść Studium

w szkarłacie – ukazała się w 1887 roku. Wśród literackich dokonań Doyle’a znajdują się
również utwory przygodowe, historyczne i science ﬁction.

“

Arthur Conan Doyle

Tajemnica złotego pince‐nez (fragment)
Stanley Hopkins wyjął z kieszeni mały pakunek, owinięty w papier. Po
rozwinięciu ukazało się naszym oczom złote pince‐nez z dwoma
kawałkami czarnego, jedwabnego sznurka, zwieszającego się z obu
końców.
– Willoughby Smith miał dobry wzrok – zauważył detektyw,
wskazując na zawartość papieru. – Nie ulega wątpliwości, że należy to
do mordercy.
Holmes wziął szkła do ręki i badał je z wielką uwagą i żywym
zainteresowaniem. Nasadził na nos i próbował czytać, potem

podszedł do okna i wyjrzał na ulicę, następnie obejrzał pince‐nez
w pełnym świetle lampy. W końcu zaśmiał się krótko pod nosem,
usiadł przy stole i napisał kilka zdań na papierze, który wręczył
inspektorowi Hopkinsowi ze słowami:
– To najlepsza rada, jakiej mogę panu udzielić. Może przyda się panu
na coś.
Zdziwiony detektyw odczytał głośno, co następuje:
– „Poszukuje się kobiety o dobrych manierach i wykwintnie ubranej.
Posiada ona szczególnie gruby nos i blisko siebie osadzone oczy.
Czoło zmarszczone, ostry wyraz twarzy, plecy prawdopodobnie
skrzywione. Pewne szczegóły wskazują na to, że w ostatnich dwóch
miesiącach była dwa razy u optyka. Ponieważ używa szkieł bardzo
silnych, a optyków jest niewielu, zatem nietrudno będzie odnaleźć jej
ślad”.
Holmes zaśmiał się, widząc zdumienie Hopkinsa. Muszę się przyznać,
że i ja byłem zdziwiony.
– Cała ta dedukcja jest niezwykle prosta – rzekł. – Według mnie nie
ma przedmiotu bardziej nadającego się do badań niż pince‐nez, i to
tak specjalne pince‐nez jak to. Jest własnością kobiety, to wynika
z jego wykonania i ostatnich słów umierającego sekretarza. Ze złotej,
kunsztownej oprawy wnoszę, że należy do kobiety o dobrych
manierach, wytwornie ubranej. Kabłąki są silnie rozstawione, więc
nos jej u nasady musi być bardzo gruby. Nosy tego gatunku są
zazwyczaj krótkie, lecz zdarzają się wyjątki, więc przy tym
twierdzeniu nie będę się zbytnio upierał. Ja sam mam wąską twarz,
a jednak szkła są dla mnie ułożone za blisko. Wynika z tego, że oczy
naszej damy muszą być blisko siebie osadzone. Możesz się przekonać,
Watsonie, że szkła są wklęsłe i bardzo silne. Kobieta, która przez całe
życie jest tak krótkowidząca, musi nosić ślady tej ułomności na czole
w postaci zmarszczek i mieć skrzywione plecy.
– Tak – odparłem. – Twoje argumenty są niezwykle jasne. Przyznaję
jednak, że nie wiem, z czego wnioskujesz o dwukrotnym odwiedzeniu
optyka.

Holmes wziął ponownie pince‐nez do ręki.
– O ile ci wiadomo – wyjaśnił – kabłąki pokryte są pasemkami korka
w celu złagodzenia ucisku na nos. Jedno pasemko jest brudne
i zatłuszczone, drugie natomiast nowe. Widocznie niedawno zostało
założone. Tamto zaś zostało zmienione nie dalej jak przed kilkoma
miesiącami. Obydwa są takie same i wykonane identycznie, mogę
więc założyć, że obie naprawy zostały wykonane w tym samym
sklepie.
– Na Boga, to cudowne! – zawołał Hopkins z najwyższym podziwem. –
Pomyśleć, że wszystko to miałem w ręku i nie wiedziałem o niczym!
Ale w każdym razie chciałem obejść wszystkich londyńskich optyków.
– Oczywiście, mógł pan to zrobić. Czy ma pan jeszcze coś do
powiedzenia w tej sprawie?
– Nie, panie Holmes. Myślę, że pan wie teraz tyle samo co ja,
a prawdopodobnie nawet więcej. Wybadaliśmy też, czy nie widziano
jakiejś obcej osoby na stacji kolejowej lub na drodze. Nie widziano
nikogo. Najbardziej martwi mnie brak jakiegokolwiek motywu
zbrodni; już skłonny jestem przypuścić, że maczał w tym palce jakiś
duch!
– Niestety, w tym kierunku nie mogę służyć panu pomocą.
Przypuszczam, że chce pan, abyśmy jutro udali się tam razem?
– Tak, jeśli nie odmówi pan mojej prośbie, Mr Holmes. O godzinie
szóstej rano odchodzi pociąg z Charing Cross do Chatham. W Yoxley
Old Place będziemy między dziewiątą a dziesiątą.
– Wobec tego pojedziemy tym pociągiem. Pańska sprawa zawiera
wiele ciekawych punktów i z chęcią rozpatrzę ją bliżej. A teraz
przydałoby się kilka godzin snu, jest już blisko pierwsza. Pan może
położyć się na soﬁe koło kominka, tu jest lampka. Jutro rano dostanie
pan ﬁliżankę kawy.
Arthur Conan Doyle, Tajemnica złotego pince-nez (fragment), [w:] tegoż, Tajemnica złotego pince-nez. Opowiadania, tłum.
Witold Engel, Jan Stanisław Zaus, Poznań 1988, s. 11–13.

Pince-nez
1870, fotograﬁa barwna, New-York Historical Society, licencja: CC BY 2.5

Po uważnym zapoznaniu się z cytowanym wyżej fragmentem opowiadania Tajemnica

złotego pince‐nez wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 1.1
Przedstaw w punktach wnioski, do których doprowadziły Sherlocka Holmesa oględziny
pince-nez znalezionego na miejscu zbrodni. Swoją wypowiedź możesz budować jak
w poniższym przykładzie.
Ćwiczenie 1.2
Scharakteryzuj sposób, w jaki detektyw gromadzi informacje o posiadaczce pince-nez.

Metoda Sherlocka Holmesa

ILUSTRACJA: Odcisk
www.pixabay.com, domena publiczna

Pomnik Sherlocka Holmesa
John Doubleday, 1988, fotograﬁa barwna, Meiringen,
Szwajcaria, licencja: CC BY-SA 3.0

Deﬁnicja: Dedukcja
(od łac. deductio – wprowadzenie) – metoda rozumowania polegająca na wyprowadzaniu
logicznych wniosków z faktów (twierdzeń, przesłanek).

Na podstawie przywołanego fragmentu opowiadania Arthura Conan Doyle’a wykonaj
poniższe polecenia:
Ćwiczenie 2
Zastanów się i odpowiedz na pytanie: czy uzyskane przez Holmesa w drodze dedukcji
informacje składają się na pełny, rzeczywisty wizerunek osoby, która zgubiła ów przedmiot?
Uzasadnij swoją odpowiedź.

Ćwiczenie 3
Korzystając z informacji zawartych w przytoczonym opowiadaniu, określ, które z poniższych
stwierdzeń są prawdziwe, a które – fałszywe. Przygotuj cytaty z tekstu, którymi uzasadnisz
odpowiedź.
PRAWDA
Prawowitym właścicielem
pince-nez jest szukający pomocy
u Holmesa Stanley Hopkins.
FAŁSZ

Przesłanką, która pozwoliła
Holmesowi wyciągnąć wniosek
dotyczący skrzywionych pleców
posiadaczki pince-nez, była silna
wada wzroku kobiety.
Dedukcja zajęła Holmesowi
wiele czasu i sprawiła mu dużo
trudu.
Wszystkie wnioski Holmesa
wydają mu się jednakowo
pewne.
Wszystkie swoje wnioski Holmes
zapisał na kartce.
Holmes nie jest zainteresowany
dalszym badaniem sprawy.
W przytoczonym fragmencie
opowiadania dialog dominuje
nad narracją.
Gdy pince-nez wymagało
naprawy, kobieta korzystała
z usług tego samego optyka.
Holmes ogląda pokazane mu
pince-nez pobieżnie i bez
zainteresowania.
Oﬁarą morderstwa
w opowiadaniu była kobieta.
Rozmowa między Holmesem,

Watsonem i Hopkinsem toczy
się w nocy.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Przeczytany przez ciebie tekst to tylko fragment opowiadania. Czy znajdujesz w tym
fragmencie jakieś elementy, które budzą twoje zainteresowanie? Jeśli tak, wskaż je i wyjaśnij,
w jaki sposób oddziałują one na odbiorcę.
Jeśli ciekawi cię rozwiązanie zagadki, nie wahaj się sięgnąć po tekst całego opowiadania. Być
może zainteresuje cię ono na tyle, by poznać więcej utworów Arthura Conan Doyle’a.

O powieści kryminalnej

Muzeum Sherlocka Holmesa przy Baker Street 221B w Londynie, pokój gościnny
fotograﬁa barwna, domena publiczna

Opowiadania i powieści Arthura Conan Doyle’a,
których głównym bohaterem jest Sherlock Holmes,
stanowią klasyczny przykład prozy kryminalnej

(opowiadania kryminalnego lub powieści
kryminalnej). Utwory te – podobnie jak słynne
powieści Agathy Christie, która powołała do
literackiego życia ﬁkcyjne postaci Herkulesa Poirota
i panny Jane Marple – niekiedy nazywane bywają
także opowiadaniami lub powieściami
detektywistycznymi.

Basil Rathbone jako Sherlock Holmes
Universal Studios, domena publiczna

Benedict Cumberbatch w czasie pracy nad serialem
Sherlock
bellaphon, 2010, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 2.0

Deﬁnicja: Powieść kryminalna
to typ powieści popularnej. Rozwija się od XIX wieku. W centrum świata
przedstawionego lokuje najczęściej postać detektywa lub stróża prawa, który próbuje –
zwykle z powodzeniem – rozwiązać zagadkę kryminalną (dotyczącą morderstwa,
kradzieży, porwania, oszustw i przestępczych intryg różnego rodzaju). Poszczególne
odmiany powieści kryminalnej wyróżnia się w zależności od sposobu tworzenia
wizerunku głównego bohatera, budowania i rozwiązania intrygi oraz obrazu
rzeczywistości, w jakiej rozgrywa się akcja utworu. Powieść detektywistyczna jest jedną
z takich odmian.

Wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 5
Wykorzystując np. Słownik literatury popularnej pod redakcją Tadeusza Żabskiego lub inne
źródła, poszukaj informacji o odmianach powieści kryminalnej oraz reprezentujących je
autorach i przykładowych utworach.
Wybrane przez siebie przykłady zanotuj.
Jeśli któraś z tych odmian jest ci bliska, być może zechcesz zaprezentować ją na forum
klasy, zachęcając innych do lektury.
Wskazówka
Przykładem atrakcyjnym dla uczniów i zarazem dobrze ilustrującym problem dedukcji
może być wybrana scena z którejś ze współczesnych adaptacji ﬁlmowych prozy Conan
Doyle’a. Warto wziąć pod uwagę Sherlocka Holmesa (2009) w reżyserii Guya Ritchiego
lub serial Sherlock z Benedictem Cumberbatchem i Martinem Freemanem w rolach
głównych. Sięgając jednak po produkcje, pamiętać należy, że przeznaczone są one dla
starszego widza.

Sztuka dedukcji

Pomnik Sherlocka Holmesa w Londynie
dynamosquito, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 2.0

Masz ochotę spróbować swoich sił w sztuce
dedukcyjnego myślenia? Przedstawiony poniżej
blok ćwiczeń pozwoli ci wejść w rolę detektywa
i zmierzyć się z takim wyzwaniem.
Ćwiczenie 6.1

Pomnik Sherlocka Holmesa w Edynburgu
Siddharth Krish, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0

Wymień się na chwilę z kolegą lub koleżanką
z ławki jakimś przedmiotem (np. zeszytem,
piórnikiem itp.), a następnie zanotuj wszystkie
wnioski na temat posiadacza przedmiotu, jakie
jesteś w stanie wyprowadzić z oględzin jego
własności. Pamiętaj, że wszystkie wnioski należy
w sposób logiczny i przekonywający uzasadnić.
Staraj się korzystać jedynie z takich informacji,
jakich dostarcza ci badany przedmiot.

Ćwiczenie 6.2
Czy wnioski sformułowane przez ciebie
w poprzednim ćwiczeniu oraz te, które
w opowiadaniu wysnuł Sherlock Holmes, można
bez wahania uznać za fakty? Czy też pozostają
bardziej lub mniej przekonująco uzasadnionymi
przypuszczeniami, które należałoby dodatkowo
potwierdzić, zanim uznamy je za całkowicie
wiarygodne i prawdziwe? Koniecznie uzasadnij
swoją wypowiedź. W razie wątpliwości
skorzystaj z informacji zawartych w dymkach.
Ćwiczenie 6.3
Aﬁsz teatralny, Sherlock Holmes komedya w 4
aktach według kryminalistycznych nowel Conan
Doyle'a et Gilleta, przerobił na scenę A. Bozenhard
[...].
Kraków 1906, domena publiczna

Umiejętność logicznego wnioskowania z danych
przesłanek jest przydatna nie tylko
w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.
Zastanów się i powiedz, w jakich jeszcze

sytuacjach pomocna okazuje się umiejętność dedukcji, której popis dał Sherlock Holmes we
fragmencie opowiadania Tajemnica złotego pince-nez.
Wskaż przykładowe okoliczności, w jakich wykorzystujesz tę umiejętność, bądź problemy,
które rozwiązujesz dzięki poprawnej dedukcji.

Zadaniowo

Chociaż Sherlock Holmes jest postacią ﬁkcyjną, jego twórca ulokował mieszkanie bohatera w Londynie pod
realnie istniejącym adresem: Baker Street 221B.
Jordan1972, fotograﬁa barwna, domena publiczna

Ćwiczenie 7
Korzystając z narzędzi internetowych, znajdź
adres Baker Street 221B na mapie Londynu.
Ćwiczenie 8
Wyjaśnij, dlaczego, twoim zdaniem, Arthur
Conan Doyle zdecydował się ulokować
mieszkanie ﬁkcyjnego bohatera-detektywa
pod rzeczywiście istniejącym adresem. Podaj
przykłady innych utworów, których autorzy
posłużyli się podobną metodą.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

„Sherlock Holmes – doradca detektywistyczny”.
Tabliczka w muzeum Sherlocka Holmesa przy Baker
Street 221b w Londynie.
Ralf Roletschek, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-NC-ND
3.0

Przestrzeń – kierunek – ruch w komunikacji
językowej

ILUSTRACJA: Intro
www.pixabay.com, domena publiczna

Otaczający nas świat to ogromna i nieskończona przestrzeń. Język, którym posługujemy się
na co dzień, pokazuje to, co bliskie i dalekie – w tekstach i w strukturze gramatycznej. Na
przykład w dłuższych wypowiedziach podkreślamy ważne akapity i fragmenty tekstów,
używając wyrażeń „w tym miejscu pokażę”, „tutaj opiszę” itp. Potraﬁmy wyznaczać kierunki
– głównie za pomocą przyimków: „idę do domu”, „idę ze szkoły”, „idę po moście”.
Wskazujemy także jakąś – określoną lub nieokreśloną – przestrzeń dzięki zaimkom „gdzieś”,
„tu”, „tam” się zdarzyło.
W naszych wyobrażeniach wyrazy odnoszące się do kierunków kojarzą się z ocenami lub
metaforami: „sięgnąć nieba” (pozytywne emocje i wartości) czy „spaść na ziemię”
(negatywne emocje i wartości), a nawet z pewnymi utartymi przekonaniami (stereotypami).
W języku zawarta jest więc „mapa”, której kontury tworzone są przez różne części mowy
i znaczenia wyrazów.
Już wiesz
1) Wyobraź sobie, że rysujesz „językową mapę świata”. Poszukaj jak najwięcej określeń,
w których pojawiają się pojęcia:

POLSKA – np. polska gościnność,
EUROPA – np. Unia Europejska, europejski porządek,
WSCHÓD – np. kultura Dalekiego Wschodu, Bliski Wschód,
ZACHÓD – np. państwa zachodnie, zachodnie demokracje,
CENTRUM – np. centrum mody, centrum kultury,
PERYFERIE – np. peryferie kultury,
Jakie oceny (wartości) i emocje (uczucia) kojarzą się z tymi pojęciami? A może z tymi
pojęciami wiążą się jakieś utarte skojarzenia, zwane stereotypami?
2) Znajdź w dowolnym słowniku i w tekstach prasowych (internetowych) kilka
wypowiedzi, w których pojawią się:
przymiotniki: „europejski”, „globalny”, „światowy”,
rzeczownik „świat”,
cząstka „euro-”.
Zastanów się, jakie dodatkowe skojarzenia mogą wywoływać te określenia.
3) Często posługujemy się przyimkami, by pokazać ruch i kierunek. Zilustruj na rysunku
przestrzeń opisywaną przez podane poniżej przyimki. Możesz posłużyć się strzałkami
określającymi ruch.
W, ZA, PRZY, POD, NAD, PRZED, Z, OD, PONAD
Wzór:

ILUSTRACJA: Przed lekcją_rysunek
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Zauważ, że podobne graﬁczne pomysły można wykorzystać do zilustrowania
czasowników, które zawierają w sobie cząstki: „wy-”, „do-”, „pod-”, „prze-” itp. Stwórz
własną ilustrację lub animację komputerową, w której pokażesz informacje o ruchu
i przestrzeni zawarte w wyrazach: WYJECHAĆ, DOJECHAĆ, ROZJECHAĆ, PODJECHAĆ,
PRZEJECHAĆ, NAJECHAĆ, ZJECHAĆ, ODJECHAĆ itp. Możesz, oczywiście, posłużyć się
graﬁką samochodu, motoru, roweru lub innego pojazdu (także wymyślonego).

Zaimki i ich rodzaje
Gramatycznymi środkami, które opisują kierunek, przestrzeń czynności i zdarzeń
opisanych w tekście, są przede wszystkim zaimki. Zaimki odznaczają się tym, że nie mają
swojego znaczenia, a zastępują inne części mowy. Inaczej mówiąc – są potrzebne do tego,
aby dobrze połączyć wyrazy w tekstach. Zaimki bardzo często występują w codziennej
komunikacji, np. w rozmowie dwóch lub kilku osób. Nie mają znaczenia, ale na ogół
potraﬁmy odczytać ich funkcję, gdyż towarzyszą im – w języku mówionym – gesty.
Zaimki wskazują coś lub służą do łączenia zdań ze sobą, a nawet do budowania pytań.
Często zastępują inne części mowy, np.:
przysłówki: TU, TAM, GDZIE, GDZIEŚ, GDZIEŻ, GDZIEKOLWIEK, WSZĘDZIE, NIGDZIE
– są to zaimki przysłowne;
przymiotniki: TEN (TA, TO), TAMTEN (TAMTA, TAMTO), ÓW (OWA, OWO) – są to
zaimki przymiotne.
Ważne!
Jeśli zaimki zastępują odmienne części mowy (np. zaimek przymiotny) – odmieniają się
w taki sam sposób jak wyrazy, w których roli występują. Jeśli zaimki zastępują
nieodmienne części mowy (np. zaimek przysłowny) – pozostają również nieodmienne.

Ćwiczenie 1
Wskaż rodzaj wyróżnionych w zdaniach zaimków i ich funkcję.

Zdanie

Zaimek
przymiotny

Zaimek
przysłowny

Odnosi się do
przestrzeni

Spaja tekst,
łączy zdania

Ale bałagan
w pokoju. Tu się
nie da, po
prostu,
pracować!









Ten fragment
ulicy domaga się
szybkiego
remontu.









Wszędzie na
mieście korki.









Owa historia na
długo
pozostanie
w naszej
pamięci









Siedzę cały czas
nad zadaniem
z równaniami.
Tego się nie da
rozwiązać.









Tam
przeniosłem
fotel!









Powiedz mi,
gdzie są nasze
bilety.









Spójrz tam! Ale
tęcza na niebie.









– Szukam mojej
książki. – Zerknij
na półkę. Tamta
z lewej…









Gdzieś
zawieruszyłem
por el.









Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Przyimek
Inną częścią mowy, która służy wyznaczaniu kierunku, jest przyimek. Mamy
w polszczyźnie przyimki:
proste: np.: „z”, „nad”, „o”, „w”, „za”, „po”, „pod”, „przy”, „przed” itp.;
złożone (połączenia dwóch prostych) np.: „znad”, „popod”, „zza”, „ponad”, „spod”,
„sprzed” itp.
Do przyimków zaliczymy również następujące wyrazy: „obok”, „wokół”, „jak”, „niczym”, „niż”.
Niektóre z nich pojawiają się w formie dłuższej (przed wyrazami trudnymi do wymówienia)
lub krótszej (przed wyrazami łatwiejszymi w wymowie), np.: „bez” – „beze”, „przed” –
„przede”, „przez” – „przeze”, „w” – „we”, „z” – „ze”, „od” – „ode”, „nad” – „nade”.
Przyimki występują w połączeniach z innymi wyrazami (głównie rzeczownikami
i zaimkami). Takie połączenia nazywamy wyrażeniami przyimkowymi: „Idę do domu.”,
„Wracam ze szkoły.”, „Dostałem to od siostry.”, „Zobaczymy się we wtorek.”, „Jestem wyższy
od ciebie”. Przyimki się nie odmieniają, ale pełnią bardzo ważną funkcję w zdaniach.
Informują one, które wyrazy są nadrzędne, a które podrzędne:
wyraz nadrzędny (określany) ← wyraz podrzędny (określający)
tablet ← dla taty
biuro ← w Warszawie
prezent ← ode mnie

Ćwiczenie 2
Rozpoznaj wyrażenia przyimkowe w zbiorze wyrazów. Przepisz przykłady do zeszytu i wskaż
strzałkami wyrazy nadrzędne (określane) oraz wyrazy podrzędne (określające):
Wzór: wyjechać ← do Anglii
wracam z wakacji
pracowali beze mnie
płot wokół ogrodu
spotkać się we Wrocławiu
kiosk koło domu
poczekalnia na dworcu
Ćwiczenie 3
Uzupełnij luki w zdaniach właściwymi przyimkami.
Przesyłkę tę dostałeś
Ale

mnie.
niego gwiazdor!

wtorek spotkamy się
środę

Warszawie, a

Wrocławiu.
Chinach wynaleziono nową aplikację komputerową,

Stanach Zjednoczonych naukowcy stworzyli nowszą wersją. Wszystko po to, by
całym świecie szybciej działał Internet. Już można jej używać
Węgrzech,
się niebawem
korzystać internauci

Litwie i
Niemczech i
Słowacji i

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Włoszech. Pojawi
Polsce. Będą mogli z niej
Cyprze.

Ćwiczenie 4
Rozpoznaj, jakie znaczenia pojawiają się w wyrażeniach przyimkowych.
Wyrażenie
przyimkowe

Miejsce

Czas

Sposób

Przyczyna

Cel

przebywać w
górach











zapisać się
do chóru











przyjść z
rana











pojechać na
zakupy











nabałaganić
z głupoty











pisać ku
pokrzepieniu
serc











spotkać się
za rok











spacerować
z nudów











spacerować
po plaży











pójść po
radę











dzięki
pomocy
uratować się











biegać bez
czapki











stać przy
drodze











grać w
ﬁlharmonii











przechodzić
przez pasy











Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Od wyrażeń przyimkowych utwórz rzeczowniki lub przymiotniki. Możesz skorzystać ze
wzoru:rzeczownik, który powstał od wyrażenia przyimkowego: przed szkołą >
przedszkole;przymiotnik, który powstał od wyrażenia przyimkowego: po gimnazjum >
pogimnazjalny.
Wyrażenie przyimkowe

Pojedynczy wyraz

na szyi
bez imienia
po wakacjach
między lasami
przed murem
na ramieniu
bez chmury
przed polem
na powietrzu
przed wakacjami
przed górami
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Część mowy

Ćwiczenie 6
W rozsypance pojawiają się różne wyrazy określające przestrzeń. Wpisz je do właściwych
rubryk zawierających części mowy.
Rzeczowniki
przed

międzymorze

przybrzeżny
Przymiotniki

w pobliżu

kontynentalny
przechodzić
ponad

Europejczyk
pobliski

północnoatlantycki

wrocławianie
Przysłówki

daleko

wschodnioeuropejski

spoza
poza
Czasowniki

globalny

Ziemia
wokół

Daleki Wschód
tamże

wychodzić
tutaj

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Przestrzeń w języku

gdzie

nadbiec
nigdzie

portowy

opolanka
Przyimki

gdziekolwiek

dokąd

wysokogórski
Zaimki

podchodzić

tam

kontynent

tamtędy

daleki

Przestrzeń realną również opisujemy za pomocą nazw miejscowych – zarówno pospolitych:
„śródmieście”, „miasto”, „wieś”, „ulica”, „plac”, „biuro”, „kawiarnia” itp., jak i własnych:
„Europa”, „Ziemia” – nazwa planety, „Polska”, „Warszawa”, „Miasto Królewskie Kraków”, „Hala
Stulecia” itp. (te ostatnie pisane są wielkimi literami). Wyznaczamy za pomocą słów
kierunki, odległości, a nawet cechy miejsc ze względu na ich geograﬁczny czy
przyrodniczy charakter („górzysty”, „środkowoeuropejski”, „nadmorski”).
Człowiek – nie znając wszystkich miejsc na ziemi lub nigdy wcześniej ich nie zwiedziwszy –
potraﬁ stworzyć mapę świata w swoich myślach. Ta „mentalna mapa” – jak nazywają ją
językoznawcy – raczej oddaje skojarzenia na temat świata, jego mieszkańców, a co więcej,
pełna jest różnych dodatkowych znaków, w których kryją się wartości (oceny, postawy
wobec ludzi) oraz emocje (od radości po niepokój i negatywne odczucia).
Przestrzeń – choć sama niepoznana do końca – pozwala również tłumaczyć zjawiska
abstrakcyjne. Nasze myśli związane z uczuciami, postawami, opisami charakteru układają
się w ﬁgury słowne, tzw. przenośnie. Potraﬁmy opisywać stany psychiczne, porównując
ludzkiego ducha do pojemnika, w którym gromadzą się emocje lub z którego uchodzą
uczucia, myśli itp. Potraﬁmy również oddzielić rzeczy ważne – są one w centrum naszej
uwagi – od spraw drugorzędnych – myślimy o nich jak o peryferiach. Ponadto bardzo
często korzystamy z metafor, za pomocą których rzeczy ważne, znane, pozytywne
opisujemy jako działania ukierunkowane „naprzód” lub „w górę”, a o rzeczach, sytuacjach,
zdarzeniach negatywnych, prozaicznych lub błahych mówimy, że zostały „w tyle” lub
„sięgnęły dna”.
W tym potocznym myśleniu pojawia się wiele porównań do miejsc geograﬁcznych (także
konkretnych lub bezpośrednio wskazanych), np. „himalaje głupoty”, „rzeka pieniędzy”,
„zalew korespondencji”, „księżycowy krajobraz”, „paryska moda”, „syberyjskie mrozy”. Często
w języku mediów pojawia się także środek stylistyczny zwany peryfrazą. Jest to wyrażenie
zastępujące jakieś słowo. Peryfrazy mogą odnosić się do nazw krajów („Kraj Kwitnącej
Wiśni” = Japonia), nazw miast i stolic („stolica światowej mody” = Paryż, „Wenecja Północy” =
Petersburg), a nawet ważnych instytucji politycznych („Biały Dom” = urząd prezydenta
Stanów Zjednoczonych).



Rys. 1
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Ćwiczenie 7
Spróbuj zawarte w wyrażeniach, metaforach, frazeologizmach znaczenia przyporządkować do
rysunków.
Rys. 1. „METAFORA POJEMNIKA”
patrzeć w przyszłość
skakać z radości
Rys. 2. „METAFORA CENTRUM-PERYFERIE”

odgrywać główną rolę
być w centrum uwagi
prosto do nieba
zapaść się pod ziemię ze wstydu

Rys. 3. „METAFORA RUCHU NAPRZÓD”

gromadzić pomysły
spaść z obłoków na ziemię
wyjść z siebie

Rys. 4. „METAFORA RUCHU WSTECZ”

niebo w gębie

ceny rosną
być u szczytu sławy
patrzeć przed siebie

Rys. 5. „METAFORA KIERUNKU GÓRA – DÓŁ”

iść przed siebie
sięgać wzrokiem
przychylić komuś nieba
nie wychodzić przed orkiestrę
pierwszoplanowy
ceny spadają

mieć zaległości

wzloty i upadki
trzymać się mocno ziemi
nie nadążać za czymś
zajmować najwyższe stanowisko

grać pierwsze skrzypce
nie wytykać nosa
rozważać w duchu
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Reklamowy zawrót głowy

ILUSTRACJA: Reklama_intro
www.pixabay.com, fotograﬁa barwna, domena publiczna

Słowa mogą informować, ale też oddziaływać na nasz umysł i emocje. Już w starożytności
powstała sztuka retoryki, czyli sztuka przekonywania za pomocą argumentów. Wybitni
ﬁlozofowie (np. Arystoteles, Kwintylian, Cyceron) pokazali w swym mowach, że słowa mogą
nie tylko zachwycać, kreować wymarzony świat (choć ﬁkcyjny, bo zbudowany ze słów),
urzekać, lecz także nakłaniać do czegoś (np. do zmiany poglądów, do wyboru rzeczy
atrakcyjnych, pięknych). Tymi wszystkimi właściwościami charakteryzują się wypowiedzi,
które służą nadawcy do nakłaniania lub przekonywania odbiorcy. Pojawiają się w nich
bowiem funkcje perswazyjna i manipulacyjna języka. Ich przykłady można odnaleźć
w tekstach reklamowych, propagandowych (lub politycznych) i medialnych. Podczas tej
lekcji dowiecie się o perswazji, czyli o sztuce przekonywania za pomocą języka, i o reklamie,
czyli tekstach słowno‐obrazowych opartych na perswazji.
Już wiesz
1) Przygotuj dowolną reklamę prasową. Zastanów się i odpowiedz na pytania:
Kto jest nadawcą, a kto odbiorcą reklamy?
Ile informacji jest w reklamie, a ile „magicznych” formułek, za pomocą których mówi
się o oferowanym produkcie?
Za pomocą jakich słów nadawca wypowiada się o produkcie, co proponuje odbiorcy?

2) Przypomnij sobie dowolne reklamy i powiedz, które z formułek, haseł (tzw. sloganów)
potraﬁsz przywołać. Wyjaśnij, dlaczego – twoim zdaniem – zapadają one w pamięć.
3) Przedstaw dowolne reklamy, w których pojawiają się ciekawe lub zabawne slogany.
Zastanów się i skomentuj, co jest atrakcyjnego w ich języku.

Historia i cele reklamy

Reklama mydła Czwiklicer z 1936 roku
domena publiczna

Wystarczy spacer po najbliższej okolicy, w której mieszkasz, by znaleźć choćby jedną
reklamę. Pojawiają się one pod postacią ulotek, tekstów zamieszczanych w prasie lub
internecie, spotów radiowych i telewizyjnych. Odczytujemy je z wielkich plakatów
(zwanych billboardami), odsłuchujemy w domach towarowych (galeriach), nawet
w instytucjach handlowych (jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe) i w urzędach.
Trudno więc sobie wyobrazić współczesny świat bez reklam – choć są one „wynalazkiem”
czasów starożytnych. Ich historia łączy się z historią handlu, kiedy kupcy na głównych
placach, targowiskach miejskich „wykrzykiwali” o zaletach towarów, które sprzedają.
Utrwaliło się to znaczenie w słowie „reklama”, które wywodzi się od łacińskiego czasownika
clamo, clamare, co znaczy ‘krzyczeć’.
Reklama – to tekst, który ma ściągnąć uwagę odbiorcy za pomocą atrakcyjnej formy (szaty
graﬁcznej i stylistycznej), utrwalić się w jego pamięci, zainteresować go, ale też czasem

wzbudzić emocje, czyli poruszyć. Reklama służy więc do tego, aby przekonać, nakłonić do
wyboru czegoś (lub do zakupu), ma więc wywrzeć na kimś wrażenie, choć może również
zawierać ciekawe i ważne informacje. Informowanie jednak jest mniej w niej ważne niż
nakłanianie.
Teksty, które mają przekonać do czegoś odbiorcę, nazywamy tekstami perswazyjnymi.
Zwykle mówimy, że oddziałują na odbiorcę – ktoś działa perswazją, a ktoś jej ulega.
Oczywiście, reklama jest podstawowym typem takich zachowań czy środków
komunikacyjnych. Spotykamy ją najczęściej w handlu, sprzedaży – jest to reklama
komercyjna. Podobne środki językowe pojawiają się w tekstach, które służą nie reklamie
artykułów, ale propagowaniu ważnych idei, postaw i norm społecznych (czyli w reklamie
społecznej) czy „oferty politycznej” (mowa o tzw. reklamie politycznej towarzyszącej np.
wyborom parlamentarnym, prezydenckim lub samorządowym).
Każdy tekst reklamowy powinien – w zamiarze nadawców – działać na wolę, przekonania
i odczucia estetyczne odbiorcy. Powinien go poruszyć, wywołując emocje i określone
postawy.
Ważne!
Jakimi zatem cechami stylistycznymi odznaczają się teksty reklamowe, czyli przykłady
tekstów perswazyjnych? Najważniejsze z nich są następujące:
powinny powodować, że odbiorca, który czyta ulotkę (przygląda się billboardowi),
czuje się jak ktoś wyjątkowy;
mają wywołać skojarzenia i przekonać odbiorcę, że za reklamą kryje się magiczny,
wymarzony świat;
powinny sprawić radość, dlatego też często pojawiają się w nich ciekawe gry
komunikacyjne, interesujące powiedzonka, a nawet szokujące przekształcenia
znanych powiedzeń, które szybko zapamiętujemy i powtarzamy;
mają być szybko zapamiętane – głównie dzięki atrakcyjnej, krótkiej formie;
wywołują wrażenie, że czujemy się lepiej.

Zabiegi językowe w reklamach
Jakie zabiegi językowe często pojawiają się w reklamach?

Jedziesz szybciej, niż myślisz. Zwolnij, szkoda
Zwroty w 2. osobie oraz formy

życia!

zaimka TY/ WY, często

Dla Ciebie – dla Rodziny

zakończone wykrzyknikiem

...Rozkręca Twój dzień
Tak, jak lubisz

Przymiotniki i przysłówki
w stopniu wyższym
i najwyższym lub wyrazy
o podobnym znaczeniu

Najtaniej w mieście
Największe promocje w mieście
Totalna wyprzedaż
Okazyjna cena

Wyrazy odwołujące się do

nowoczesny produkt, supertechnologia, absolutnie

takich skojarzeń, jak

nowy, wyjątkowa świeżość, ekologiczna żywność,

nowoczesność, luksus,

przełomowa technologia, najlepsza myśl

świeżość, atrakcyjność,

technologiczna, agresywny silnik, nowa generacja

wyjątkowość

produktów

Proste i bezpośrednie hasła
i zwroty apelujące do odbiorcy –
najczęściej pod postacią
równoważników zdań lub trybu

Gdy mówisz „mniam”...
Twoje „wyborne” jest dla nas najważniejsze

rozkazującego
Pytania retoryczne

Znajdziesz taniej?
Tyle smaków, że można dostać kota (reklama
karmy)

Metafory i wyrazy wieloznaczne

Zwroty porównawcze i hasła
oparte na przeciwieństwie

Podziel się swoim kawałeczkiem nieba
(reklama ptasiego mleczka)
Życie ze smakiem (reklama przypraw)
Niskie ceny – szybka dostawa
Trochę dalej – dużo taniej
Na świeżość są patenty – trochę jabłka, trochę
mięty

Ciekawe przekształcenia
znanych powiedzeń, zwrotów
i cytatów

Nie rób sceny (robić scenę w języku
potocznym oznacza: zachowywać się
niegrzecznie, prowokacyjnie itp.)
Kto czyta, nie błądzi

Gry językowe – np.
przekształcenia słów,

Schłodzimy z cenami (reklama lodówek)

przekształcenia warstwy

Prezent za jeden uśmiech (aluzja do tytułu

graﬁcznej wyrazów (lub

ﬁlmu Podróż za jeden uśmiech)

brzmienia słów)

Rymowane hasła
przypominające wierszyki,
powiedzonka lub gry słowne

Kupujesz – zyskujesz
Pasta Kiwi – but ożywi

Reklama a manipulacja
Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Na temat przekonującej mocy reklamy mówi prof. Jerzy Bralczyk
Scholaris.pl,

Na temat przekonującej mocy reklamy mówi prof. Jerzy Bralczyk Na temat przekonującej
mocy reklamy mówi prof. Jerzy Bralczyk Źródło: Scholaris.pl.

Hasła są najważniejszym elementem każdego tekstu reklamowego. Powinny być krótkie
i łatwe do zapamiętania. Nazywają się inaczej sloganami.
Reklama opiera się głównie na perswazji – odbiorca może wybrać ofertę nadawcy, ale może
również krytyczniej odczytać jego tekst, a więc nie odpowiedzieć na wezwanie. Ma wybór.
Podobnymi do perswazji środkami komunikacyjnymi odznaczają się teksty, które nie
przekonują odbiorcy, ale mają go nakłonić do wyboru naruszającego jego godność lub dobrą
wolę. Takie nieetyczne zachowania, które usypiają czujność odbiorcy lub jego rozsądek
(racjonalne i krytyczne myślenie), nazywamy manipulacją. Pojawia się ona wówczas, kiedy
nadawca nie posługuje się uczciwymi metodami i tak wpływa na odbiorcę, aby osiągnąć
swój cel jego kosztem. Najczęściej manipulacji towarzyszą nieuczciwe zachowania (np.
kłamstwo, prowokacja, niedopowiedzenie).
Na pewno reklama jest manipulacyjna wówczas, kiedy przekazuje nieprawdziwe informacje
(naruszające interesy odbiorcy, klienta). Cenieni autorzy reklam posługują się zatem
uczciwymi technikami perswazji, a jedną z najważniejszych wartości w kodeksie autorów
tekstów reklamowych powinna być prawda i odpowiedzialność za słowa. O tych ważnych
zasadach możesz przeczytać w cytowanym niżej fragmencie książki Jerzego Bralczyka.

“

Jerzy Bralczyk

Reklamowe zabawy w prawdę (fragmenty)
Komunikat reklamowy powinien być prawdziwy. Tego chce,
oczywiście we własnym interesie, odbiorca. Nadawca z kolei pragnie,

by komunikat był odbierany jako (w intencji i w wymowie) prawdziwy,
nawet jeśli naruszenie reguł prawdziwości jest mu na rękę. […]
Żeby ten postulat prawdziwości nie był martwy, powinniśmy mieć
świadomość możliwości obrony przed fałszem. Stąd unormowania
prawne w różnych krajach, ograniczające (pod sankcją prawną)
językowe środki, które można wykorzystać w reklamie. I tak na
przykład we Francji nie można używać do zachwalania produktu
przymiotników i przysłówków w stopniu najwyższym („naj-”).
W Niemczech jest to dozwolone, lecz tylko wtedy, gdy tę „najwyższą
jakość” można udowodnić, a w Szwecji, gdy jest to prezentowane jako
indywidualny, subiektywny osąd konkretnego człowieka […]
Nie można obiecywać na wyrost. Stąd bierze się ostrożność
nadawców w stosowaniu takich słów, jak „leczy”, „zwalcza”,
„zapobiega”, i zastępowaniu ich mniej kategorycznymi formułami
typu „pomaga w zwalczaniu próchnicy” i tym podobnie. Mniej to
wyraziste, za to bardziej prawdziwe i nie można mieć pretensji, że
dany preparat nie zwalczył całkiem choroby czy nie uśmierzył do
końca bólu.
Kodeksy reklamy zakazują też nieuczciwego i manipulacyjnego
wpływania na dzieci, na przykład w postaci apeli typu „kup…”,
„spróbuj…”, a zwłaszcza „poproś rodziców…”. Nieuczciwa jest reklama
naruszająca normy społeczne i etyczne, odwołująca się do
stereotypów i uprzedzeń. […]
Jerzy Bralczyk, Reklamowe zabawy w prawdę (fragmenty), [w:] tegoż, Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie
i jak reklama używa języka, Gdańsk 2004, s. 26–27.

Zadaniowo

Ćwiczenie 1
Jakie ciekawe środki perswazji dostrzegasz w niżej cytowanych sloganach reklamowych?
Odpowiedzi zapisz poniżej.
„Łyk inspiracji” (reklama herbaty)
„Chwile, które łączą” (reklama sieci telefonów komórkowych)
„Codziennie niskie ceny” (slogan sieci handlowej)
„Cała Polska czyta dzieciom” (slogan kampanii społecznej)
„Wygrałeś? Walczysz? Wspierasz? Policzmy się z rakiem” (slogan kampanii zdrowotnej)
„Wspieraj kody i wybieraj nagrody” (reklama komercyjna)

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Wysłuchaj spotów reklamowych na stronie internetowej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”
i powiedz, jakie przesłania edukacyjne (społeczne) pojawiają się w hasłach tych reklam: link.
Przyjrzyj się reklamom z kampanii czytelniczej „A Ty do czego używasz książek?” (link)
i odpowiedz pisemnie na pytania:
Ćwiczenie 3.1
Jakie gry komunikacyjne pojawiają się w kampanii?
Ćwiczenie 3.2
Jakie środki językowe łączą się z obrazami – graﬁką wykorzystaną w reklamie?

Ćwiczenie 3.3
Jak nadawcy reklam zwracają się do odbiorcy?
Ćwiczenie 4.1
Przyjrzyj się następującym reklamom promującym czytanie: link i wskaż, jakie nawiązania do
znanych powiedzeń, zwrotów pojawiają się w sloganach prezentowanych tekstów
reklamowych.
Ćwiczenie 4.2
Odpowiedz na pytanie: czy slogany reklamowe mogą służyć promowaniu idei, wartości
ważnych w naszym życiu?
Ćwiczenie 4.3
Wyjaśnij, na czym polega wieloznaczność sloganów użytych w tej reklamie.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Tarcza Achillesa, czyli kowalstwo artystyczne

ILUSTRACJA: Hefajstos wykuwa tarcze Achillesa
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Homer to najstarszy znany twórca literatury
europejskiej. Pozostały po nim dwa dzieła:

Iliada i Odyseja (IX–VIII w. p.n.e.). Są to eposy
(epopeje) uznawane za najstarsze utwory
literackie na naszym kontynencie. Oba
nawiązują do mitu o wojnie trojańskiej:
pierwszy ukazuje ostatnich kilkadziesiąt dni
z dziesięcioletniej walki Greków i Trojan,
a drugi przedstawia trwający 10 lat powrót
jednego z greckich wojowników, Odysa, do
rodzinnej Itaki.
Ważnym wątkiem Iliady są konsekwencje
odstąpienia od walki Achillesa, najsilniejszego

Mapa z zaznaczoną Grecją i Troją
Krys an Chariza i zespół, licencja: CC BY 3.0

z Greków. Obrażony na wodza Agamemnona, zrezygnował z uczestnictwa w wojnie.
Zezwolił jednak swojemu przyjacielowi Patroklosowi, by ten użył jego zbroi. Niestety,
Patroklos zginął, a zbroję zabrał jego zabójca, Hektor. Wówczas Achilles postanowił wrócić
do boju – potrzebna mu była jednak między innymi nowa tarcza. Tę (na prośbę matki
wojownika) wykonał bóg Hefajstos. Opis tarczy jest jednym z najsłynniejszych fragmentów

Iliady.

Czy Homer żył naprawdę?

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się
w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat.
Contentplus.pl sp. z o.o., Dr hab. Bogusław Bednarek o funkcji epitetu w dziełach Homera, licencja: CC BY-NC-SA 4.0

Dr hab. Bogusław Bednarek o funkcji epitetu w dziełach Homera Obejrzyj nagranie.
Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się
w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat. Źródło: Dr hab. Bogusław
Bednarek o funkcji epitetu w dziełach Homera, Contentplus.pl sp. z o.o..

Brakuje namacalnych dowodów na istnienie
Homera. Mówią o nim natomiast legendy,
w których próbowano ustalić, gdzie Homer
się narodził i co oznacza jego imię.
Wątpliwości co do istnienia twórcy pojawiały
się głównie w XIX wieku. Obecnie przyjmuje
się, że Homer to postać autentyczna i autor
dwóch eposów. Gilbert Keith Chesterton,
angielski pisarz żyjący na przełomie XIX i XX
stulecia, żartobliwie podsumował dążenia

tych, którzy kwestionowali, że Homer to
pierwszy europejski twórca literatury:
„Uczeni XIX wieku z właściwą sobie
subtelnością umysłu doszli do przekonania,
że autorem Iliady i Odysei nie jest Homer, ale
inny poeta tego samego imienia”.

Homer
Philippe-Laurent, 1812, rzeźba, Musée du Louvre, Paryż,
domena publiczna

Kowalstwo artystyczne, czyli o tym, co Hefajstos
wyrzeźbił na tarczy Achillesa

“

Homer

Iliada, Pieśń XVIII
Hefajstos rzucił na ogień
hartowną miedź oraz cynę,
Złoto kosztowne i srebro,
a potem prędko pochwycił
475
Ciężkie kowadło. Na pniu je
postawił i porwał do ręki
Młot wielkiej mocy, a drugą ręką
wziął chwytne obcęgi.
Wulkan (Hefajtos) wykuwający piorun dla Zeusa
Peter Paul Rubens, Wulkan (Hefajtos) wykuwający piorun dla
Najpierw wykuwać rozpoczął
Zeusa, 1636, Prado Museum,
tarczę ogromną i mocną,
Całą kunsztownie zrobioną. W krąg rzucił otok świetlisty –
Iskrzył się trzema kręgami – i w uchwyt srebrny opatrzył.

480
Pięć było warstw na tej tarczy. Na każdej z nich po kolei
Wiele mistrz wzorów wykonał właściwych swemu kunsztowi.
Najpierw więc wyobrażenie dał ziemi, nieba i morza,
Niezmordowane w wędrówce słońce i pełnię księżyca,
Wszystkie planety i gwiazdy wieńczące nieba otchłanie:
485
A więc Plejady, Hyady i potężnego Oriona,
I Niedźwiedzicę – tej nazwę Wielkiego Wozu przydano –
Która wiruje na miejscu tym samym i śledzi Oriona.
Tylko ta skąpać się w fali Okeanosa nie może.
Potem wyrzeźbił dwa miasta dla mową władnących ludzi,
490
Piękne. Z nich w jednym szykują ucztę i gody weselne,
W blaskach płonących pochodni prowadzą oblubienicę
Z komnat do miasta. Niedługo odbędą się zaślubiny.
Młodzi pląsają ochoczo, a w korowodzie tanecznym
Dźwięczą formingi i ﬂety śpiewne. Kobiety wybiegły
495
Przed swe domostwa i patrzą na pląsających w podziwie.
W rynku tymczasem przechodnie stanęli ciżbą, bo waśnią
Jacyś mężowie tam byli dwaj o zapłatę skłóceni.
Jeden z nich mówił, że okup za mężobójstwo dał, drugi
Wobec zebranych zaklinał się, że zapłaty nie dostał.
500
Aby rozstrzygnąć spór, sędziów obydwaj powoływali.
Słuszność krzykliwie przyznają każdemu z nich zwolennicy,
Których zapały hamują heroldzi, bowiem starszyzna
W świętym kolisku zasiadła na wygładzonych kamieniach,
Berła heroldów o głosie donośnym dzierżąc w swych rękach.

505
Z nimi powstają i każdy z kolei swój wyrok ogłasza.
Między sędziami na środku leżały dwa złote talenty,
Które otrzymać miał z sędziów ten, co najsłuszniej rozsądzi.
Wkoło zaś miasta drugiego dwa wrogie wojska leżały
Połyskujące zbrojami. Dwojaką uchwałę powzięły:
510
Albo gród zburzą, lub na pół wszystkie bogactwa podzielą,
Jakie się wewnątrz znajdują w tym mieście pięknie wzniesionym.
Lecz nie ulegli obrońcy i zbrojnie na nich czyhali.
Drogie małżonki stanęły w obronie murów, nieletnie
Dzieci i zgięci pod wieku ciężarem sędziwi mężowie.
515
Wojsko zaś poszło. Przewodził mu Ares i Pallas Atena.
Byli oboje ze złota, w złociste szaty ubrani,
Piękni i wielcy, jak bogom błogosławionym przystoi,
Którzy górują nad ludźmi. Wojsko zaś miało wzrost mniejszy.
Kiedy dotarli do miejsca, w którym zaczaić się mogli,
520
Przy wodopoju nad rzeką, gdzie wszystkie stada spędzano,
Skryli się tam, zasiadając, w spiż połyskliwy odziani.
Dwaj zaś zwiadowcy z daleka od wojska oczekiwali
Na ukazanie się owiec i wołów o rogach wygiętych.
Prędko zjawiły się stada. Szli dwaj pasterze za nimi,
525
Grając na dźwięcznych syryngach. Podstępu nie przeczuwali.
Kiedy ich tamci z zasadzki spostrzegli, natychmiast wypadli
I otoczyli dokoła woły i owiec gromadę
Pięknych, o runie srebrzystym, a dwóch owczarzy zabili.
Wtedy spostrzegli wrogowie ogromny zamęt przy wołach,

530
W czasie gdy na zgromadzeniu radzili, rumaków dosiedli
W pędzie wznoszących kopyta i szybko na miejsce przybyli,
Uformowali swe szyki nad rzeką i bitwa zawrzała.
Jedni na drugich miotali włócznie o grotach spiżowych.
Wtedy spotkały się razem Niezgoda, Popłoch i Kera
535
Zgubę niosąca, co chwyta jednego, gdy został raniony,
Chociaż nietknięty – drugiego, trzeciego za nogi wywleka
W zgiełku. Jej szata w krąg ramion czerwieni się krwią zbryzgana.
Niby żyjący śmiertelni ścierali się razem, walczyli
I wydzierali wzajemnie od siebie ciała poległych.
540
Jeszcze wyrzeźbił Hefajstos na tarczy pole szerokie,
Żyzne, trzykrotnie zorane i na nim wielu oraczy,
Zawracających od krańca do krańca woły sprzężone.
Kiedy zaś przy zakręcaniu do granic pola dotarli,
Do rąk włodarz podawał im kubek o miodnej słodyczy
545
Wina, a ci zawracali sprzężaj po skibach z pośpiechem,
Pragnąc gorliwie te role do końca bruzdami wyżłobić.
Rola za nimi ciemniała do świeżo zoranej podobna,
Choć wykonana ze złota podziwu godnym rzemiosłem.
Potem ukazał na tarczy dobra królewskie. Żniwiarze,
550 Ostre trzymając w swych rękach sierpy, łan żęli dojrzały.
Jedni więc bujne pokosy zboża rzucali na ziemię,
Drudzy wiązali je w snopy z pomocą powróseł ze słomy.
Trzech się trudziło wiązaniem. Za nimi zboże skoszone
Chłopcy gorliwie zbierali i naręczami nosili
555
Do związujących je w snopy. Pan między nimi w milczeniu,

Berło trzymając, przy snopach stał w sercu rozradowany.
Z dala pod dębem heroldzi wieczerzą się zajmowali.
Wielki, zarżnięty wół na to był poświęcony. Kobiety
Mąkę zsypują przesianą, szykując żeńcom wieczerze.
560
Jeszcze na tarczy Hefajstos winnicę wielką umieścił,
Piękną i złotą. W niej grona czerniły się już dojrzałe.
Do winorośli dał tyczki wykute całe ze srebra,
Rowem niebieskim winnice ogrodził i płot postawił
Z cyny. Na całej przestrzeni jedną dał tylko ścieżynę,
565
Tędy iść będą po owoc dojrzały w czas winobrania
Chłopcy i dziewcząt gromadka, młodzieńczo niefrasobliwi,
Niosąc w plecionych koszykach dojrzałe, słodkie owoce.
Pośród nich w środku młodziutki chłopiec na dźwięcznej formindze
Wdzięcznie przygrywał i pięknie śpiewa ludową piosenkę
570
Czystym głosikiem. A wszyscy idący za nim tańczyli,
Śpiewem wtórując, pokrzykiem i nóg młodzieńczych pląsami.
Jeszcze na tarczy Hefajstos wysokorogie dał woły.
Były kunsztownie ze złota wykute i z cyny białawej.
Rycząc, wybiegły z obory na znane sobie pastwisko
575
Ponad brzegami rzeczułki wysmukłą trzciną zarosłej.
Czterej pasterze ze złota za stadem postępowali,
A tuż za nimi psów dziewięć o szybkich nogach pędziło.
Wtem lwy straszliwe wypadły dwa i z idących na przedzie
Wołów ryczących jednego porwały. Zaryczał boleśnie,
580
Kiedy go wlokły. Psy za nim rzuciły się i pasterze.
Wielkiego wołu lwy w mgnieniu oka rozdarły i żarły

Jego wnętrzności, krew chłepcząc czarną. Strwożeni pasterze
Próżno ścigali morderców, szczując ich psami ścigłymi,
Jednak te bały się rzucić na lwy straszliwe i tylko
585
Blisko podbiegły, i strzegąc się napastników, szczekały.
Jeszcze na tarczy wyrzeźbił wsławiony sztuką Kulawiec
Łąkę w uroczej dolinie ze srebrzystymi owcami.
Stały szałasy tam, stajnie, zagrody dachem pokryte.
Na łące piękny korowód dał sławny sztuką Kulawiec,
590
Bardzo podobny do tego, który był w Knossos szerokiej
Kunsztem Dedala stworzony dla pięknowłosej Ariadny.
Chłopcy tam oraz dziewczęta bogato wyposażone,
Wzajem za giętkie ramiona trzymając się, wiedli tany.
W szatach przejrzystych tańczyły dziewczęta, a chłopcy w chitonach
595
Tkanych misternie i lśniących miękkim połyskiem oliwy.
W wieńce urocze dziewczęta były przybrane, a chłopcy
Mieli mieczyki złociste na srebrem kutych rzemieniach.
Korowód zwijać się zaczął pląsającymi stopami
Łatwo i lekko – tak garncarz wypróbowuje swe koło,
600
Czy mu swobodnie wiruje w sprawnych do pracy ramionach.
Potem tańczyli inaczej, naprzeciw siebie, rzędami.
Liczni widzowie korowód prześliczny w krąg otoczyli
Rozradowani, a pośród nich pieśniarz boski pieśń śpiewał,
Grą na formindze wtórując, i jeszcze dwaj tam kuglarze
605
Koziołkowali pośrodku do taktu pieśni śpiewaka.
Wreszcie Hefajstos wyrzeźbił potężny prąd Okeana,
Który biegł wkoło otoku tarczy kunsztownie zrobionej.

A gdy już tarczę wykonał ogromną i nieprzemożoną,
Pancerz jął kuć Achilowi jaśniejszy od ognia płomieni,
610
Potem mu wykuł hełm ciężki, dopasowany do skroni,
Piękny, przedziwnej roboty, i złotą kitą ozdobił,
W końcu mu z cyny najlepszej dwie wykuł nagolenice.
Kiedy to wszystko wykonał przesławny w sztuce Kulawiec,
Cały rynsztunek przed matką Achillesową położył.
615
Z szczytu śnieżnego Olimpu Tetyda zaraz śmignęła Lotem sokoła,
unosząc Hefajsta lśniący rynsztunek.
Homer, Iliada, Pieśń XVIII, t. 1986, tłum. Kazimiera Jeżewska, s. 444–449.

Zadania
Po przeczytaniu cytowanego fragmentu Iliady wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 1.1
Opis tarczy Achillesa podziel na fragmenty, które przedstawiają poszczególne koła tarczy.
Ćwiczenie 1.2
Sprawdź, ile wersów mają poszczególne fragmenty, i powiedz, co – twoim zdaniem –
decydowało o liczbie wersów, jakie Homer poświęcił każdej kolejnej części tarczy.
Ćwiczenie 1.3

Ćwiczenie 1.4
Wskaż, w jaki sposób narrator sygnalizuje przechodzenie do opisu kolejnej części tarczy.


A teraz na tarczy...



Na następnej części...



Kolejne koło tarczy...



Jeszcze na tarczy...

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.5
Kilka wieków po Homerze zalecano artystom (zwłaszcza dramaturgom), aby stosowali zasadę
mimesis, która polega na naśladowaniu natury w dziele sztuki bądź w utworze literackim.
Odszukaj odpowiednie fragmenty, w których Homer zastosował tę zasadę.
Ćwiczenie 1.6
Czego można się dowiedzieć o życiu starożytnych Greków z obrazów znajdujących się na
tarczy Achillesa?
Deﬁnicja: Mimesis
imitacja, podobieństwo; zalecana przez greckiego ﬁlozofa Platona i jego ucznia
Arystotelesa zasada twórczego naśladownictwa natury w taki sposób, by dzieło sztuki
zawierało treść prawdopodobną, zgodną z doświadczeniem ludzkim (następnie zasada ta
została uzupełniona o zalecenie imitowania dzieł mistrzów, którym udało się tę naturę
odtworzyć).

Hefajstos i Tetyda
V w. p.n.e, kyliks czerwonoﬁgurowy, Kolekcja Klasycznej Starożytności Berlin, domena publiczna

Po co Achillesowi tarcza?

Ilustracja [w:] „The Penny Magazine of the Society for the Diﬀusion of Useful Knowledge” 1832 (z dn. 22.10).
Tarcza Achillesa, domena publiczna

Hefajstos trudził się nad wykonaniem tarczy, rzeźbiąc misternie różne postacie i sytuacje,
choć przecież miał wykonać tylko (!) tarczę, która osłoni ciało Achillesa w trakcie walki.
Warto pamiętać, że jedynym miejscem, którego traﬁenie było niebezpieczne dla życia
greckiego herosa, była jego pięta. Był to bowiem jedyny słaby punkt na ciele Achillesa. Kiedy
bohater był małym chłopcem, jego matka kąpała go w Styksie. Woda ze Styksu miała moc
uodporniania na rany każdego, kto został w niej zanurzony. Jedynie pięta, za którą trzymała
matka swojego synka, nie była dotknięta magiczną mocą i pozostała nieodporna na
śmiertelne ciosy.
Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami odpowiedz na pytania i wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 2.1
Dlaczego bóg ognia nie wykonał po prostu ochrony na piętę, skoro i tak nie można było zabić
Achillesa ciosem w inne miejsce na jego ciele?
Ćwiczenie 2.2
Hefajstos, rzeźbiąc setki postaci, przedmiotów, fragmentów scenerii, zwiększał moc obronną
tarczy. Jak myślisz, dlaczego?
Ćwiczenie 2.3
Przypomnij sobie inne przedmioty, które nie są dziełami sztuki, a zostały wykonane
z zachowaniem dbałości o ich estetyczny wygląd. Wyjaśnij, czemu dziś służy owa dbałość.
Ćwiczenie 2.4
Wyjaśnij, jakie mogą być przyczyny tego, że ludzie ozdabiają przedmioty codziennego użytku.
Hefajstos był bogiem opiekującym się rzemieślnikami, ale sam również wykonywał prace
rzemieślnicze. Przecież, wykuwając tarczę dla Achillesa, pracował jako kowal. Wytwarzając
przedmiot używany na wojnie, nadał mu cechy dzieła sztuki. Homer w artystyczny sposób
przedstawił to, co Hefajstos artystycznie wykonał – w ten sposób jedno dzieło niejako
opowiada o innym dziele.
Już w starożytności dostrzegano pokrewieństwo poezji i malarstwa. Wyraził to
najwybitniejszy liryk starożytnego Rzymu – Horacy, który w Liście do Pizonów napisał:
„Obraz jest jak poezja, poezja jest jak obraz”. Do XVIII wieku to zestawienie uznawano za

oczywiste, wskazując, że obie dziedziny sztuki opierają się na zasadzie naśladownictwa
i wiernie oddają rzeczywistość.
Ważne!
Warto wiedzieć, że tarcza wykuta przez Hefajstosa nie uchroniła Achillesa przed
śmiercią. Został ugodzony strzałą w piętę przez księcia trojańskiego Parysa, który zresztą
(według mitów) miał się przyczynić do wybuchu wojny, porywając piękną Helenę – żonę
Menelaosa, jednego z greckich władców. Troja została ostatecznie zdobyta dzięki
najsprytniejszemu z Greków – Odyseuszowi, który wymyślił następujący fortel: kazał
zbudować wielkiego drewnianego konia, do którego wnętrza weszli greccy wojownicy,
a gdy Trojanie wciągnęli „prezent” od najeźdźców, nocą Grecy wyszli na zewnątrz
i rozpoczęła się ostatnia bitwa.

Piękno zaklęte w przedmiotach

“

Zygmunt Kubiak

Literatura Greków
i Rzymian
Ziemię, według pojęć greckich
wielką, okrągłą i płaską, opływa
nurt ogromnej rzeki, której
bóstwem jest Okeanos, ojciec
wszystkich w ogóle wód. Nad
ziemią palą się na niebie gwiazdy
i konstelacje. Przeważnie są to
postacie z dziejów ziemskich albo
Posąg Achillesa
kosmicznych w gwiazdy
Anthony Hevron, Hyde Park, Londyn, licencja: CC BY 2.0
przemienione i przeniesione
w górę. Plejady („Gołębice”), zwane u nas niegdyś Babkami, to siedem
córek olbrzyma Atlasa. Dobrze, iż najmożniejsi bogowie tam je
porwali, bo tęskniły za przeniesionymi na niebo już wcześniej
Hyadami („Dżdżystymi”), też Atlasowym potomstwem, świecącymi na

głowie konstelacji Byka. Piękny Orion, zanim stał się gwiazdozbiorem
w pobliżu Plejad, był olbrzymem już w świecie podniebnym; kochała
go Eos, ukarała Artemida. Nigdy on nie zachodzi, to znaczy: nigdy nie
zapada, jak inne gwiazdy i jak księżyc i słońce, w nurt Okeanosa.
Wielką Niedźwiedzicę, której genezę przedstawiano różnie, zwaną
też Wielkim Wozem, dobrze znamy na niebie i dziś.
Niebo z jego chwałą i ziemię Kowal zrobił [...] na samym środku owej
wielkiej osłaniającej niemal całego wojownika – owalnej tarczy,
w której potężna skóra wołowa była pokryta pięcioma warstwami
metalu. Do inkrustacji boski Kowal używa metali barwnych, co nasi
archeologowie dobrze też znają z zabytków mykeńskiego rzemiosła
artystycznego. Trzy koncentryczne kręgi otaczające kosmiczny
środek zaroją się obrazami życia na ziemi. Okeanos zaś będzie
opływał ziemię po okręgu najszerszym, po samym skraju tarczy.
Na okręgu od środka drugim są dwa miasta, jedno w pokoju, drugie
w wojnie. Tylko trochę dorzucimy tu komentarzy. Hymenajos to
pieśń weselna; formingę epicką już wcześniej wspomnieliśmy. Talent
to grecka miara ciężkości; jej wartość u Homera nie jest nam
dokładnie znana. Z czasu pokoju, zresztą pełnego sporów, wyrywa nas
ku wojnie Kera, grecka Ker, bogini śmierci, zwłaszcza zgonu w bitwie.
Trzeci krąg nas pocieszy: będą tu pory roku na wsi, różne prace.
Chyba najbardziej raduje to, że oraczom – za każdym razem, gdy
dojdą do kresu pola – podaje się kubek słodkiego wina. Brak tu nam
miejsca, by zatrzymać się dłużej nad arcyciekawą kwestią „pieśni
o Linosie” (po grecku tylko: Linos); być może ów tajemniczy
młodzieniec (ucieleśnienie ciepłej pory przemijającej?) wysnuł się
z niezrozumiałego dla Greków refrenu śpiewu azjanickiego (z Azji
Mniejszej): ajlinon, ajlinon – co znaczy chyba: „biada, biada!”.
Czwarty krąg, przedostatni, owija tarczę korowodem panien
i młodzieńców, zanim ją skrajny okrąg otoczy Okeanosem. Tu też nie
możemy dłużej zabawić nad sprawą owego korowodu, który niegdyś
dla Ariadny, tak dobrze nam znanej z dziejów kreteńskich

i Tezeuszowych, „wyćwiczył” Dedal (a więc był nie tylko architektem
i konstruktorem skrzydeł, lecz i nauczycielem kunsztownego tańca).
Otony i chitony to są dwa rodzaje cienkich szat lnianych (chyba ze
Wschodu, bo żadne z tych dwóch słów nie wydaje się greckie). Panny,
za które trzeba by dać wiele wołów, i młodzieńcy wirują jak koło
w rękach garncarza, a jeszcze prędzej kręcą się kuglarze pośrodku.
To zaiste poezja cudowna, warta nieprzeliczonego stada wołów.
Szczególny czar owego miejsca Iliady jest w tym, że znad ramienia
boskiego Kowala sami patrzymy, jak on to robi, poiei; greckie słowo
„poezja”, poiesis, pochodzi od „robienia”, po prostu. Robienie
Achillesowej tarczy jest tu obrazem – nie chcę powiedzieć:
„symbolem” robienia poezji. Mamy, zamiast deﬁniowania reguł
poetyki, to, tylko to. Lubię nazywać grecką poezję „milczącą formą”.
Zresztą nie tylko poezję, lecz całą grecką sztukę.
Zygmunt Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 2003, s. 20–22.

Ćwiczenie 3
Przyjrzyjcie się rycinie przedstawiającej tarczę Achillesa i oceńcie, w jakim stopniu przytoczony
opis odzwierciedla utrwalone na niej sceny.

Tarcza Achillesa, [w:] Homer, Iliada, t. 5, przeł. Mr. Pope, 1720, s. 171.
1720, rycina, domena publiczna

Odkrycie ruin Troi
Informacji zawartych w Iliadzie i Odysei nie
należy postrzegać wyłącznie jako przejawów
fantazji Homera. Jako źródła historyczne
potraktował oba dzieła na przykład Heinrich
Schliemann, żyjący w XIX stuleciu niemiecki
archeolog amator, który na podstawie eposów
greckiego epika poszukiwał pozostałości po
Troi i odnalazł je! Okazało się, że siedziba
Trojan znajdowała się na terenach dzisiejszej
Turcji, na wzgórzu Hisarlik.


Mury obronne dawnej Troi
Esther Lee, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 2.0

Heinrich Schliemann
ok. 1883, zdjęcie czarno-białe, Biblioteka Narodowa, Francja,
domena publiczna

Zadaniowo
Ćwiczenie 4
Znajdź w dowolnym źródle wizerunek jakiegoś dzieła zrobionego przez starożytnych Greków
(wazy, malowidła świątynnego itd.) i dokładnie je opisz, używając przy tym różnych środków
stylistycznych (np. epitetów, porównań, pytań retorycznych, wykrzyknień).
Ćwiczenie 5
Zaprojektuj tarczę, na której znajdzie się przedstawienie osób i sytuacji ze współczesnej Polski.
Tarczę możesz narysować lub opisać.
Ćwiczenie 6
Wybierz dowolny utwór literacki i przedstaw go za pomocą dzieła plastycznego lub
muzycznego.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Czy można się najeść oczami? O jedzeniu w literaturze i
malarstwie

Martwa natura z pasztetem z indyka
Pieter Claesz, Martwa natura z pasztetem z indyka, 1627, olej na desce, Rijksmuseum Amsterdam, domena publiczna

Jeść oczami, które wykorzystujemy do oglądania świata? Odpowiedź wydaje się oczywista:
posilamy się przecież ustami, a nie oczami…
Już wiesz
1) Odpowiedz na pytania:
Co oznacza zwrot „jeść oczami”?
W jakich okolicznościach się go używa?
Która z form jest poprawna: „oczami” czy „oczyma”? Sprawdź to w odpowiednim
słowniku.
2) Zapoznaj się z dziesięcioma przysłowiami i powiedzeniami, które są związane
z jedzeniem:
Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Wyglądać jak pączek w maśle.
Czym się nie najesz, tym się nie naliżesz.
Dwa grzyby w barszcz.
Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
Głodnemu chleb na myśli.

Na bezrybiu i rak ryba.
Pieczone gołąbki nie lecą same do gąbki.
Polak, gdy głodny, to zły.
Przez żołądek do serca.
3) Przygotuj się do opowiedzenia krótkiej historyjki, w której użyjesz co najmniej pięciu
z wymienionych powyżej przysłów i powiedzeń.

„Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”
Nie żyje się tylko po to, by jeść. Nie oznacza to
jednak, że jedzenie jest rzeczą mało istotną.
O jedzeniu pisano od początku istnienia
literatury: bogowie w mitach często ucztują,
a bohaterowie Biblii też nie stronią od uciech
stołu.
Ćwiczenie 1
Podaj przykłady znanych ci dzieł literackich,
malarskich i ﬁlmowych, w których ważnym
motywem jest ucztowanie.
Wśród przysłów, które mają związek
z jedzeniem, można wymienić też takie: „Za
króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”. Dziś
zazwyczaj dostrzega się w nim krytyczny opis
rozpasania za czasów króla Augusta III Sasa

Portret króla Augusta III w stroju polskim
Louis de Silvestre, Portret króla Augusta III w stroju polskim,
około 1737, Gemäldegalerie Alte Meister, Drezno, domena
publiczna

(który rządził w Polsce w latach 1733–1763).
Pierwotnie jednak nie uważano tego przysłowia za negatywną ocenę rządów monarchy.
Podkreślano w nim dobrobyt panujący w Rzeczypospolitej – życie w naszym kraju miało się
składać przede wszystkim z ucztowania.
O tym, co i jak wtedy jadano, traktuje Opis obyczajów za panowania Augusta III, którego
autorem jest ksiądz Jędrzej Kitowicz, XVIII‐wieczny historyk i pamiętnikarz.

Jędrzej Kitowicz

Opis obyczajów za panowania Augusta III

“

Panowie […] kochali się w wielkich stołach, dawali sobie na publice
nawzajem obiady i wieczerze; do tych zapraszali przyjaciół,
obywatelów, wojskowych i sędziackich; w domach zjeżdżali się do
nich pobliżsi sąsiedzi; rzadki był dzień bez gościa; częste biesiady
z tańcami i pijatyką. W całym kraju pędzono życie na wesołości
i lusztykach […]. Stoły zastawiano wielkimi misami, które u wielkich
panów były srebrne, u mniejszych prócz wazów i serwisów cynowe,
talerze także podług pana srebrne albo cynowe.
Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, oprac. Roman Pollak, Wrocław 1951, s. 429.

Po przeczytaniu cytowanego fragmentu tekstu Jędrzeja Kitowicza wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 2.1
Autor pisał o wspólnym biesiadowaniu i za coś oczywistego uznawał jedzenie w towarzystwie.
Podaj argumenty zarówno za spożywaniem posiłków w większej grupie, jak i za spożywaniem
ich w pojedynkę.
Ćwiczenie 2.2
Wskaż, z jakich powodów dziś coraz rzadziej cała rodzina zasiada do wspólnego posiłku. Podaj
swoją ocenę takiej sytuacji.
Ćwiczenie 2.3
Przy wspólnym stole powinniśmy się stosować do pewnych zasad. Wymień te z nich, których
– według ciebie – należy przestrzegać podczas wspólnego posiłku.
Ciekawostka
„Popuszczanie pasa” to między innymi efekt spożycia nadmiernie obﬁtego posiłku.
Kitowicz wiele stron swego dzieła poświęcił opisom stołów uginających się od potraw.

Martwa natura z owocami, orzechami i serem
Floris van Dyck, Martwa natura z owocami, orzechami i serem, 1613, olej na płótnie, Frans Hals Museum, Holandia, domena
publiczna

“

Jędrzej Kitowicz

Opis obyczajów za panowania Augusta III
W pierwszym zwyczaju staroświeckim, na początku panowania
Augusta III jeszcze trwającym, nie było zbyt wykwintnych potraw. […]
Między półmiski, rozmaitym ptastwem i ciastem napełnione, podług
wielkości stołu stawiano dwie albo trzy misy ogromne, na kształt
piramidów z rozmaitego pieczystego złożonych, które hajducy we
dwóch nosili, boby jeden nie uniósł. Te piramidy na spodzie miały
dwie pieczenie wielkie wołowe, na nich położona była ćwiartka jedna
i druga cielęciny, dalej baranina, potem indyki, gęsi, kapłony,
kurczęta, kuropatwy, bekasy; im wyżej, tym coraz mniejsze ptastwo.
Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, oprac. Roman Pollak, Wrocław 1951, s. 429.

Po przeczytaniu powyższego fragmentu tekstu Jędrzeja Kitowicza wykonaj następujące
polecenia:

Ćwiczenie 3.1
Autor wyraził swoją opinię na temat potraw staroświeckich – znajdź ją w tym fragmencie
i podkreśl.
Ćwiczenie 3.2
Ćwiczenie 3.3
Zapisz epitety, których można by użyć do opisywanych potraw.


lekkie



chude



wegetariańskie



obﬁte



mięsne



pożywne



tłuste



kaloryczne



sycące



wyszukane



ciężkie



skromne

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3.4
Wskaż, który środek stylistyczny dominuje w przytoczonym fragmencie.


wyliczenie



apostrofa



rym



pytanie retoryczne

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3.5
Wyjaśnij, czemu służyło użycie tego środka stylistycznego.
Ćwiczenie 3.6
Określ, jakich informacji o Polsce (poza wymienieniem potraw) dostarczył autor w cytowanym
wyżej fragmencie.
Wskazówka
Bohaterowie opisu na pewno nie jedli tylko oczami – podane potrawy traﬁały do
brzuchów… Jędrzej Kitowicz wspomniał w swym dziele także o takich potrawach, które
mogły wywoływać zdumienie samym wyglądem.

Nowomodne potrawy

Uczta u księcia Prymasa
Daniel Chodowiecki, Uczta u księcia Prymasa, XVIII wiek, domena publiczna

“

Jędrzej Kitowicz

Opis obyczajów za panowania Augusta III
Kończąc o potrawach nowomodnych, to jeszcze przydać należy:
kucharze przedni dla pokazania swojej doskonałości wyjmowali
sztucznie z kapłona lub z kaczki mięso z kościami, samę skórę
w całości zostawując, to mięso posiekawszy z rozmaitymi
przyprawami kładli nazad w skórę zdjętą, a powykrzywiawszy
dziwacznie nogi, skrzydła, łby, robili ﬁgury do stworzenia boskiego
niepodobne; i to były potrawy najmodniejsze i najgustowniejsze.
Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, oprac. Roman Pollak, Wrocław 1951, s. 429.

Ćwiczenie 4.1
Spośród poniższych zdań zaznacz to, w którym Kitowicz zawarł swą ocenę nowomodnych
potraw.



Powykrzywiawszy dziwacznie nogi, skrzydła, łby, robili ﬁgury do stworzenia
boskiego niepodobne.



Kucharze przedni dla pokazania swojej doskonałości wyjmowali sztucznie z kapłona
lub z kaczki mięso.



To były potrawy najmodniejsze i najgustowniejsze.



Mięso posiekawszy z rozmaitymi przyprawami kładli nazad w skórę zdjętą.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4.2
Odpowiedz na następujące pytanie: Czy ocena nowomodnych potraw przedstawiona przez
Jędrzeja Kitowicza jest pozytywna czy negatywna?
Wskazówka
Pora wrócić do sugestii zawartej w temacie lekcji, że odpowiedzi na pytanie: „Czy można
jeść oczami?” będziemy szukać również w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza.

Na weselu Zosi i Tadeusza
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragment księgi dwunastej), czyta Krzysztof Kulesza
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragment księgi dwunastej), czyta Krzysztof Kulesza Adam
Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragment księgi dwunastej), czyta Krzysztof Kulesza Źródło:
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Adam Mickiewicz

“

Pan Tadeusz. Księga
dwunasta
I wnet zaczęli wchodzić parami
lokaje
Roznoszący potrawy: barszcz
królewskim zwany
I rosoł staropolski sztucznie
gotowany,
Do którego pan Wojski
z dziwnemi sekrety
Wrzucił kilka perełek i sztukę
monety
Ilustracja do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza,
Księga 11.
(Taki rosoł krew czyści
Michał Elwiro Andriolli, 1881, domena publiczna
i pokrzepia zdrowie).
Dalej inne potrawy, a któż je wypowie!
[…]
W końcu sekret kucharski: ryba nie krojona,
U głowy przysmażona, we środku pieczona,
A mająca potrawkę z sosem u ogona.
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Księga dwunasta, Warszawa 1986, s. 334–335.

Po przeczytaniu powyższego fragmentu Pana Tadeusza odpowiedz na następujące pytania:
Ćwiczenie 5.1
Co – twoim zdaniem – jest niezwykłego w ostatniej z opisanych potraw?
Ćwiczenie 5.2
Co mogli powiedzieć goście, widząc takie kulinarne dzieło sztuki?
Ćwiczenie 5.3
Czy Jędrzej Kitowicz i narrator Pana Tadeusza w podobny sposób oceniają wykwintne,
niezwykle wyglądające potrawy? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Ćwiczenie 5.4
Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek patrzeć na posiłek jak na dzieło sztuki? Jeśli tak – co to była za
potrawa?
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragment księgi dwunastej), czyta Krzysztof Kulesza
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragment księgi dwunastej), czyta Krzysztof Kulesza Adam
Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragment księgi dwunastej), czyta Krzysztof Kulesza Źródło:
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

“

Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz. Księga dwunasta
Goście ani pytali nazwiska potrawy,
Ani ich zastanowił ów sekret ciekawy;
Wszystko prędko z żołnierskim jedli apetytem,
Kieliszki napełniając węgrzynem obﬁtym.
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Księga dwunasta, Warszawa 1986, s. 334–335.

Ćwiczenie 6.1
Odpowiedz na pytanie: czy zachowanie gości weselnych w przytoczonym tu fragmencie Pana
Tadeusza świadczy o ich szacunku dla kunsztu kucharza?
Poniżej podano dwie możliwości – wybierz jedną z nich i zbuduj na ten temat wypowiedź:
Tak, bo zjedli wszystko…
Nie, bo zjedli wszystko…
Tworzenie wymyślnych, a czasem po prostu pięknych dań nie minęło wraz z tradycją
szlachecką czy dworską. Wielcy kucharze stają się dziś celebrytami, a programy kulinarne
przyciągają miliony telewidzów. Coraz częściej też podkreśla się, że bary typu fast food nie
karmią nas ani smacznie, ani zdrowo.

Zanim sięgniesz po hamburgera, pomyśl, co o tym daniu napisaliby Kitowicz lub
Mickiewicz…

Obyczaje przy stole

Isabella
John Evere Millais, Isabella, 1849, Walker Art Gallery, Anglia, domena publiczna

“

Ingrid Cording

O zachowaniu się przy stole
Przy rodzinnym stole
W czasie posiłku:
kładziemy na kolanach serwetkę,
starsze dzieci pomagają młodszym,
po nabraniu potrawy przekazujemy ją następnym osobom,
nie plamimy obrusa,
zjadamy wszystko z talerza (zawsze nakładamy małe porcje, potem
w miarę potrzeby dobieramy),
nie mówimy z pełnymi ustami,

nie przerywamy sobie wzajemnie rozmowy,
każde, nawet najmłodsze dziecko, powinno mieć możliwość
zabrania głosu,
ze względów zdrowotnych i estetycznych jemy powoli,
pamiętamy o właściwej postawie,
posługujemy się sztućcami,
jajka na miękko ścinamy nożem tak, aby żółtko nie wypłynęło,
jajka na twardo obieramy i kroimy na połówki,
kiedy prosimy o nalanie herbaty, ﬁliżankę podajemy na spodku,
nie sięgamy wyłącznie po najsmaczniejsze kąski, ale bierzemy
czasami i nieco zaschniętą kromkę chleba.
Ingrid Cording, O zachowaniu się przy stole, tłum. Aldona Orzechowska-Rajecka, Warszawa 1991.

“

Zbigniew Kuchowicz

Obyczaje staropolskie XVII---XVIII wieku
Charakterystyczną cechą polskiego stołu było [bowiem] dekorowanie
serwowanych dań. Dekoracja tym lepiej była pomyślana, jeśli potraﬁła
zakonspirować właściwą potrawę, by biesiadnicy mogli być
zadziwieni niespodziewanymi smakami, zdumieni sztucznymi
barwami, fantastycznymi kształtami. Silono się na pomysłowość
przynoszącą nie tyle kulinarne, ile raczej wizualne efekty. Istniała
więc moda barwienia, m.in. złocenia potraw, np. pasztetów,
podawania wielkich tortów kryjących żywe ptactwo, które po
otworzeniu tortu raptem wyfruwało na salę. Stawiano na stół
upieczone w całości dziki, jelenie, nadziewane rozmaitą zwierzyną,
ptactwem, wędlinami. We wnętrzu ich umieszczano całe zające,
cietrzewie, dropie, szynki, kiełbasy. Podawano ryby, które w jednej
części były gotowane, w drugiej zaś pieczone.
Zbigniew Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku, Łódź 1975, s. 35–36.

Po przeczytaniu tekstów Ingrid Cording i Zbigniewa Kuchowicza wykonaj następujące
polecenia:

Ćwiczenie 7.1
Przyjrzyj się zamieszczonemu powyżej obrazowi Johna Evere a Millais i odpowiedz, czy
postaci sportretowane przez malarza spełniają zasady opisane w tekście O zachowaniu się
przy stole Cording. Uzasadnij odpowiedź.
Ćwiczenie 7.2
Po lekturze tekstu Kuchowicza zastanów się i odpowiedz, dlaczego – twoim zdaniem –
dekorowanie dań odgrywało tak istotną rolę w czasach staropolskich.

Kulinarne portrety Arcimbolda

Siedząca postać lata
Giuseppe Arcimboldo, Siedząca postać lata, ok. 1570, olej na płótnie, Ex-Edward James Founda on, Sussex, domena publiczna

Giuseppe Arcimboldo jest uważany za jednego z najbardziej oryginalnych malarzy w historii.
Malował przedziwne obrazy, najczęściej portrety, budowane z elementów martwej natury,
najczęściej kwiatów, liści, kłosów zbóż, korzeni drzew, owoców, warzyw, ryb, drobiu...
Niektóre z tych obrazów można oglądać w różnym układzie („do góry nogami”) − wówczas

portret ogrodnika może stać się zwykłą misą wypełnioną warzywami, a inny wizerunek
nagle przekształca się w kosz pełen owoców...

Autoportret
Giuseppe Arcimboldo, Autoportret, XVI wiek, Galeria Narodowa w Pradze, domena publiczna

Giuseppe Arcimboldo
1527–1593

Giuseppe Arcimboldo (Arcimboldi), czyt. dżiuzeppe arczimboldo, włoski malarz.
Ćwiczenie 8
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Obejrzyj zamieszczone w galerii obrazy także w wersji odwróconej o 180 stopni. Opisz swoje
spostrzeżenia.



Kosz owoców
Giuseppe Arcimboldo, Kosz owoców, XVI wiek, domena publiczna

Po obejrzeniu obrazów Arcimbolda odpowiedz na pytania i wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 10.1
Czy podobają ci się obrazy włoskiego malarza? Uzasadnij odpowiedź.
Ćwiczenie 10.2
Zastanów się i powiedz, o czym − według ciebie − może świadczyć chęć namalowania portretu
przy wykorzystaniu warzyw, owoców, ryb czy drobiu.
Ćwiczenie 10.3
Jak sądzisz, czy malarz świadomie dobierał owoce bądź warzywa, żeby oddać konkretne rysy
twarzy portretowanej osoby?

Ćwiczenie 10.4
Jakie cechy charakterystyczne twarzy oddał malarz za pomocą:
jabłek,
gruszek,
pieczonego kurczaka,
naci rzepy,
jadalnych kasztanów w kolczastych łupinach.
Ćwiczenie 10.5
Wyobraź sobie, że Arcimboldo ma namalować twój portret. Zastanów się i powiedz,
jakich owoców, warzyw bądź innych roślin czy przedmiotów powinien użyć, żeby jak
najwierniej oddać kształt i cechy charakterystyczne twojej twarzy.
Ćwiczenie 10.6
Stwórz rysunkowy portret wybranej osoby, komponując go jedynie z rzeczy nadających
się do jedzenia.
Ciekawostka
Czy wiesz, że we Wrocławiu mieszka i pracuje artysta Tomasz Broda (ur. 1967), który
potraﬁ stworzyć portret dosłownie ze wszystkiego? Zajrzyj na oﬁcjalną stronę Tomasza
Brody: www.tomaszbroda.pl i zastanów się, czy jest coś, co łączy jego prace z dziełami
renesansowego artysty. Czy potraﬁsz rozpoznać przynajmniej jedną osobę, którą Tomasz
Broda sportretował za pomocą żarówek, rur od odkurzacza, grzebienia, parówki, bułki...?
Jeśli nie, poproś o pomoc nauczyciela, rodziców, starsze rodzeństwo...

Fast food i slow food

ILUSTRACJA: Fast food
www.pixabay.com, graﬁka komputerowa, domena publiczna

Odpowiedz na pytania i wykonaj polecenia:
Ćwiczenie 11.1
Co oznacza termin fast food?
Ćwiczenie 11.2
Jakie znasz typowe potrawy fas oodowe?

Ćwiczenie 11.3
Wskaż zalety i wady jedzenia dań typu fast food.
Zalety
używanie dużej ilości tłuszczu
korzystanie z produktów
mrożonych
Wady

dużo kalorii
stosowanie produktów
nieekologicznych
dość niska cena
krótki czas czekania na danie
dużo punktów sprzedaży
szybkość przyrządzenia

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 11.4
Do której części tabeli należałoby – twoim zdaniem – wpisać takie cechy, jak poczucie
przynależności do dużej grupy klientów i brak zaskoczenia smakiem? Uzasadnij odpowiedź.
Ćwiczenie 11.5
Zastanów się i odpowiedz, jak można nazwać przeciwieństwo fast foodu (zachowaj angielskie
brzmienie nazwy). Jeśli masz problemy z wykonaniem poprzedniego zadania, przeczytaj
poniższe uwagi.

ILUSTRACJA: Intro_jedzenie
www.pixabay.com, domena publiczna

“

Slow food
Slow Food – organizacja i jednocześnie ruch społeczny skupiający
osoby zainteresowane ochroną tradycyjnej kuchni różnych regionów
świata i związanych z tym upraw rolnych i nasion, zwierząt
hodowlanych i metod prowadzenia gospodarstw,
charakterystycznych dla tych regionów. […].
Głównymi punktami programu ruchu slow food są:
Ochrona i promocja lokalnych i tradycyjnych sposobów produkcji
żywności (przepisów i receptur) oraz jej producentów.
Promowanie kultury spożywania żywności, czyli celebrowania
i delektowania się posiłkami, zamiast szybkiego napełniania
żołądków, zgodnie z zasadą: „Jeść dla przyjemności, a nie
odżywiać się”.
Kupowanie świeżej żywności ze źródeł lokalnych, wytworzonej
z użyciem tradycyjnych receptur i metod wytwarzania,
wymagających czasu i odpowiedniego nakładu pracy.
Slow food

Po przeczytaniu fragmentu na temat ruchu slow food odpowiedz na pytania, uzasadniając
swoje odpowiedzi:
Ćwiczenie 12.1
Czy zwolennicy tego sposobu odżywiania się dbają w sposób szczególny o wygląd potraw?
Ćwiczenie 12.2
Czy uważasz, że slow food wymaga dużych nakładów ﬁnansowych?
Ciekawostka
Ze slow foodem łączy się jeszcze jeden kierunek w sztuce kulinarnej. To tzw. food design,
który opiera się na twierdzeniu, że – jak uważają naukowcy – przeciętny człowiek
wybiera żywność (czyli np. danie w restauracji) przede wszystkim na podstawie wrażeń
wizualnych (40%), a następnie zapachu (30%) i smaku (30%).
Z food designem można połączyć wytwarzanie tak atrakcyjnych dla oka potraw, jak te na
załączonych fotograﬁach.


ILUSTRACJA: ZDJĘCIA POTRAW FOOD DESIGNU
www.pixabay.com, fotograﬁa barwna, domena publiczna

Zadaniowo
Ćwiczenie 13
Przywołaj dowolny przykład uczty w malarstwie lub ﬁlmie (może to być jeden z przykładów,
które podane zostały na początku lekcji), a następnie opisz tę ucztę, koncentrując się na
ukazanych tam potrawach.
Ćwiczenie 14
Dziś niezwykle popularne są programy telewizyjne oraz internteowe blogi na temat gotowania.
Napisz wypracowanie, w którym kucharz przedstawia telewidzom lub czytelnikom przepis na
dowolne danie (może to być twoja ulubiona potrawa). W wystąpieniu tego kucharza powinny
się znaleźć: powiedzenie „jeść oczami” oraz co najmniej pięć z przysłów wyliczonych w części
„Przed lekcją”.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Perła w kolczyku

Dziewczyna z perłą Jana Vermeera
Rée Kroll, Dziewczyna z perłą Jana Vermeera, fotograﬁa barwna, Florencja, licencja: CC BY-NC-ND 2.0

Niepozorny jubilerski drobiazg najpierw został namalowany, potem wielokrotnie go
opisywano, aż w końcu stał się niemym bohaterem ﬁlmu. Co intrygowało wszystkich
artystów, krytyków sztuki, pisarzy i reżysera, którzy z takim zachwytem powracali do
mlecznej perły uwiecznionej na płótnie jednego z największych malarzy XVII wieku? Jaką
tajemnicę może kryć mały kolczyk, który stał się wielkim dziełem sztuki?
Już wiesz
1) Znajdź w dowolnym źródle informacje na temat życia i twórczości Jana Vermeera. Zrób
notatkę, w której znajdą się odpowiedzi na pytania:
Gdzie i w jakich latach żył i tworzył Jan Vermeer?
Czy namalował wiele obrazów?
Jaką techniką malarską się posługiwał?
Jakie tematy podejmował w swojej twórczości?
2) Obejrzyj album z reprodukcjami dzieł Jana Vermeera i wynotuj tytuły trzech obrazów,
które szczególnie cię zainteresowały.

Tracy Chevalier, Dziewczyna z perłą
Ćwiczenie 1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Zajrzyj do swoich notatek i opowiedz w kilku zdaniach o najważniejszych faktach dotyczących
życia i twórczości Jana Vermeera. Pamiętaj o logicznej konstrukcji swojej wypowiedzi.
Ćwiczenie 3.1
Wypiszcie na tablicy tytuły obrazów Jana Vermeera, które wynotowałyście/wynotowaliście
przed lekcją, i odpowiedzcie na pytania:
Który obraz Vermeera cieszył się wśród was największą popularnością?
Czy wśród wybranych przez was dzieł jest obraz, który znajdziecie obok?
Jeżeli tak, to ile osób wybrało ten obraz? Czy wszyscy uzasadniają swój wybór w podobny
sposób?
Jeżeli nie, to zastanówcie się wspólnie, dlaczego to dzieło nie zostało przez was wyróżnione.

O dziełach
Dziewczyna z perłą to obecnie najsłynniejszy
obraz Jana Vermeera, a jednocześnie jedno
z tych dzieł, obok których trudno przejść
obojętnie. Niewielkie płótno przyciąga wzrok
prostotą przedstawienia. Na ciemnym,
neutralnym tle widzimy portret odwracającej
się w stronę widza młodej kobiety, o lekko
przechylonej głowie i półotwartych ustach.
Bezimienna dziewczyna ubrana jest
w brązowożółty kaftanik, a jej głowę spowija
żółto‐błękitny turban. Jest jeszcze jeden
szczegół, który mógłby umknąć
niewprawnemu oku: wielka perła zwisająca

z jej lewego ucha. I to ona właśnie jest tym
niepozornym drobiazgiem, który sprawia, że
obraz od lat cieszy się zainteresowaniem
widzów.
Amerykańska pisarka Tracy Chevalier (ur.
1962), urzeczona złotym błyskiem mlecznej
perły na obrazie Vermeera, napisała w 1999
roku książkę Girl with a Pearl Earring
(Dziewczyna z perłą). Chciała zmierzyć się
z tajemnicą jednego z najbardziej znanych
obrazów świata. Osią narracji powieści stały
się liczne pytania: kim była modelka?, o czym
myślała, spoglądając przez ramię na
malującego ją artystę?, dlaczego w jej uchu
znalazła się wielka, połyskująca perła?

Dziewczyna z perłą
Jan Vermeer, Dziewczyna z perłą, ok. 1665, olej na płótnie,
Royal Picture Gallery Mauritshuis, Holandia, domena
publiczna

Książka została przetłumaczona na język
polski w 2002 roku przez Krzysztofa
Puławskiego. Zainteresowanie nią wzrosło,
kiedy w 2003 roku na ekrany kin wszedł ﬁlm w reżyserii Petera Webbera, zrealizowany na
podstawie powieści.

Streszczenie
Akcja powieści Dziewczyna z perłą rozgrywa się w ciągu trzech lat (1664–1666) w Delfcie,
rodzinnym mieście malarza Jana Vermeera.
Bohaterka, młodziutka Griet, lubi przyglądać się otaczającym ją przedmiotom, potraﬁ
tworzyć piękne kompozycje kolorystyczne z warzyw, choć sama do końca nie wie, jak to się
dzieje. Dzięki tym umiejętnościom dostaje się do domu Jana Vermeera, gdzie ma pełnić
funkcję służącej, ale też „asystentki” malarza. Największą tajemnicę domu skrywa pracownia
mistrza. Griet ma do niej dostęp i tam zaczyna odkrywać świat obrazów, kolorów i światła.
Artysta uczy ją dostrzegać szczegóły, analizować otaczającą ją naturę, wprowadza w tajniki
swojej pracy, powierza jej coraz odpowiedzialniejsze zadania, takie jak kupno płótna na
obrazy czy odbiór w aptece składników, z których następnie uciera farby. Nadchodzi rok
1666.

Malarz i jego modelka

Fragment wystawy w High Museum (Atlanta), na pierwszym planie fragment Dziewczyny z perłą Jana
Vermeera.
Ralph Daily, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 2.0

“

Tracy Chevalier

Dziewczyna z perłą
Drzwi do pracowni były zamknięte. […]
Był to pierwszy dzień nowego roku. Przed miesiącem zrobił podkład
na moim portrecie, ale później zaniechał wszelkiej pracy. Na płótnie
brakowało czerwonawych znaków, które określałyby kształty,
fałszywych kolorów, prawdziwych barw czy określonych punktów.
Obraz był żółtawobiały. Widziałam go codziennie przy spotkaniu.
Zapukałam głośniej.
Kiedy otworzył, zmarszczył brwi, nie patrząc na mnie.
– Nie pukaj, Griet, tylko wchodź cicho – powiedział, wracając do
sztalug z pustą żółtą przestrzenią.
Zamknęłam delikatnie drzwi, odgradzając się w ten sposób od
hałasów dobiegających z dołu, i przeszłam na środek pokoju.
Teraz, kiedy przyszła ta chwila, byłam zadziwiająco spokojna.
– Chciałeś mnie widzieć, panie.
– Tak, stań tam. – Wskazał kąt, w którym malował inne kobiety.
Znajdował się tam stół, który malował w scenie muzycznej, ale

brakowało krzeseł czy instrumentów. Podał mi list.
– Przeczytaj to – polecił.
Rozwinęłam list i pochyliłam się nad nim. Bałam się, że nie zdołam
odczytać cudzego charakteru pisma i on to zauważy.
Papier był czysty.
Spojrzałam w jego stronę, chcąc mu to powiedzieć, ale zaraz
zrezygnowałam. Przy nim zwykle lepiej było milczeć. Znowu
pochyliłam głowę nad listem. – Albo lepiej to – powiedział, podając mi
książkę.
Miała obwolutę z powycieranej skóry, a jej grzbiet był podarty w paru
miejscach. Otworzyłam ją na chybił traﬁł i próbowałam czytać. Nie
znalazłam tam jednak żadnych znajomych słów. Teraz nakazał, żebym
usiadła z książką, a potem wstała, patrząc w jego stronę. Zabrał
książkę, podał mi biały dzban z cynową przykrywką i kazał udawać, że
nalewam z niego wino. Wreszcie prosił, żebym po prostu patrzyła
przez okno. Cały czas był zamyślony, jakby ktoś opowiedział mu
historię, a on nie mógł sobie przypomnieć jej końca.
[…] Ustawił krzesło niedaleko sztalug przed środkowym oknem.
Kiedy usiadłam, zrozumiałam, że to już będzie moje miejsce. Chciał
teraz przypomnieć sobie pozę sprzed miesiąca, kiedy to zdecydował,
że mnie namaluje.
– Wyjrzyj przez okno – powiedział. […]
– Teraz bardzo wolno odwróć głowę w moją stronę. Nie, nie ramiona.
Ciało musisz mieć odwrócone do okna. Samą głowę. Wolno, wolniej.
Dosyć. Jeszcze trochę, starczy. Teraz się nie ruszaj.
Nie ruszałam się. […]
&&&
– Ściągnij czepek z twarzy – powiedział pewnego dnia.
– Z twarzy, panie? – powtórzyłam oniemiała i natychmiast tego
pożałowałam. Wolał, żebym nic nie mówiła, tylko robiła, co mi każe.
A jeśli już, to wtedy, kiedy miałam coś ważnego do powiedzenia.
Nie odpowiedział. Odsunęłam nieco koniec czepka z policzka po jego

stronie. Wykrochmalony materiał otarł się o moją szyję.
– Więcej – zażądał. – Chcę zobaczyć linię twojego policzka.
Zawahałam się, a następnie jeszcze trochę zsunęłam czepek. Jego
oczy przesunęły się po moim policzku.
– A teraz ucho.
Nie chciałam tego. Nie miałam wyboru.
Wsunęłam palce pod czepek, żeby sprawdzić, czy nie wystają spod
niego włosy, i zatknęłam kilka pasemek pod spód. Następnie
przesunęłam czepek jeszcze trochę, ukazując płatek ucha.
Patrzył na mnie tak, jakby wzdychał, chociaż nie wydał żadnego
dźwięku. Wyczułam coś w gardle, ale zdusiłam to, żeby nie naruszyć
ciszy.
– Zdejmij – powiedział. – Zdejmij czepek.
– Nie, panie.
– Nie?
– Nie proś mnie o to, panie. – Opuściłam rąbek czepka tak, że
ponownie zakrył ucho i policzek. Patrzyłam w podłogę, na szare
i białe płytki ciągnące się w porządnych, czystych rzędach.
– Nie chcesz odkryć głowy?
– Nie.
– A jednocześnie nie chcesz, żebym namalował cię jak służącą ze
szmatą i w czepku. Ani jako damę z piękną fryzurą w satynowej sukni.
Milczałam. Nie mogłam pokazać mu włosów. Nie należałam do tych
kobiet, które odsłaniają głowę.
Poruszył się na krześle, a potem wstał. Słyszałam, że przeszedł na
stryszek. Wrócił z rzeczami, które rzucił mi na kolana.
– No cóż, Griet, musisz wobec tego znaleźć tu coś do owinięcia
głowy. […] – Sięgnął po długi i wąski kawałek niebieskiego materiału.
– Ale chciałbym, żebyś skorzystała z tego.
Przyjrzałam się uważnie tkaninie.
– Tego nie wystarczy do przykrycia głowy.
– Wobec tego weź i to. – Wyjął kawałek żółtego materiału z niebieską
lamówką i wyciągnął w moją stronę.

Niechętnie przeszłam na stryszek, gdzie zaczęłam ponownie owijać
głowę przed lustrem. Niebieski kawałek zawinęłam nad czołem,
a kiedy się skończył, czubek głowy ukryłam pod żółtym. Ponieważ
było go za dużo, jego koniec zatknęłam za boczną fałdę, a następnie
wygładziłam niebieski materiał nad czołem i wróciłam do pracowni.
Przeglądał właśnie książkę i nie zauważył mojego powrotu. Usiadłam
tak, jak poprzednio. Spojrzał dopiero, kiedy obróciłam głowę w lewo.
Jednocześnie żółty koniec wyśliznął się z fałdy i opadł mi na kark. […]
– Tak – rzekł wówczas. – Właśnie tak, Griet.
&&&
Tego popołudnia weszłam ciężko po schodach i zatrzymałam się
przed drzwiami do pracowni. Teraz miało być inaczej niż przy innych
okazjach, kiedy pozowałam. Chciał mnie o coś prosić, a ja czułam, że
mam wobec niego dług.
Otworzyłam drzwi. Siedział przy sztalugach, patrząc na czubek
jakiegoś pędzla. Kiedy na mnie spojrzał, dostrzegłam na jego twarzy
coś zupełnie nowego. Był zdenerwowany. To dało mi siłę, by
powiedzieć to, co powiedziałam. Podeszłam do mojego krzesła
i położyłam dłoń na głowie lwa.
– Panie – zaczęłam, ściskając drewnianą rzeźbę – nie mogę tego
zrobić.
– Czego, Griet? – Był naprawdę zdziwiony.
– Tego, o co ci chodzi, panie. Nie mogę ich nałożyć. Służące nie noszą
pereł.
Patrzył na mnie przez dłuższy czas, a potem parę razy potrząsnął
głową.
– Jesteś źródłem ciągłych niespodzianek. Nie przestajesz mnie
zadziwiać, Griet.
Przesunęłam palcami po nosie lwa w górę pyska aż do gładkiej,
falującej grzywy. Jego oczy śledziły moje palce. – Wiesz, że tego
potrzeba w obrazie – światła odbitego w perle. Inaczej nie będzie
skończony.

Tak, wiedziałam. Nie patrzyłam na niego długo, gdyż patrzenie na
siebie wydawało mi się dziwne, ale od razu zrozumiałam, że brakuje
na nim perły. Bez niej portret składał się tylko z oddzielnych oczu,
ust, koszuli i ciemnego tła nad moim uchem. Kolczyk z perłą
połączyłby to wszystko w całość. Dzięki niej obraz stałby się
kompletny. […]
&&&
Nie chciałam zrobić tego sama. Nie bałam się bólu, ale nie chciałam
przekłuć igłą własnego ucha. […]
Następnego dnia zajrzałam do apteki, wracając z targu rybnego.
Aptekarz znał mnie już dobrze i nawet zwracał się do mnie po
imieniu.
– I czegóż to chcesz dzisiaj? Płótna? Cynobru? Ochry? Oleju lnianego?
– Mój pan niczego nie potrzebuje – odrzekłam nerwowo. – Ani pani.
Przyszłam…
Przez chwilę zastanawiałam się, czy nie poprosić go o przekłucie
ucha. Wyglądał na dyskretnego człowieka, który mógł to zrobić
i zachować tylko dla siebie, nie pytając o przyczyny.
Jednak nie mogłam poprosić o to obcego.
– Potrzebuję czegoś, żeby znieczulić skórę.
– Znieczulić skórę?
– Czegoś, co działałoby tak jak lód – dodałam.
– Ale po co masz to robić?
Wzruszyłam ramionami i w milczeniu zaczęłam się wpatrywać
w buteleczki stojące za nim na półkach.
– Olejek goździkowy – rzekł w końcu z westchnieniem. Sięgnął po
jedną z buteleczek. – Wetrzyj trochę w odpowiednie miejsce i trochę
poczekaj. Tylko pamiętaj, że działa krótko.
&&&
Czekałam do późna, aż w końcu miałam pewność, że wszyscy zasnęli.
[…]

Wzięłam świecę, znalazłam lusterko na stryszku i wdrapałam się na
poddasze. Ustawiłam lusterko pod ścianą na stole do ucierania,
a obok postawiłam świecę. Wyjęłam pudełko i wybrawszy najcieńszą
igłę, włożyłam jej koniec w płomień świecy. Następnie otworzyłam
buteleczkę olejku goździkowego, spodziewając się brzydkiego
zapachu – gnijących liści czy pleśni, jak to się często zdarzało
w przypadku leków. Był on jednak słodki i dziwny. […]
Zrób to szybko, pomyślałam. Zwlekanie nic nie pomoże.
Naciągnęłam mocno płatek ucha i przebiłam ciało igłą.
Zanim zemdlałam, zdążyłam pomyśleć, że zawsze chciałam nosić
perły.
&&&
[…] No, zaczynamy. – Podał mi leżący na komodzie kolczyk.
– Chcę, żebyś ty to zrobił, panie. – Nie przypuszczałam, że potraﬁę
być tak odważna.
On też. Uniósł brwi i otworzył usta, ale nic nie powiedział.
Podszedł do mojego krzesła. Zacisnęłam szczęki, ale udało mi się nie
poruszyć głową. Wyciągnął dłoń i delikatnie dotknął spuchniętego
ucha.
Westchnęłam tak, jakbym przez dłuższy czas wstrzymywała oddech.
Roztarł spuchnięty płatek między kciukiem a palcem wskazującym,
a następnie mocno go pociągnął. Drugą ręką przełożył drucik
kolczyka przez moje ucho. Poczułam palący ból i łzy popłynęły
z moich oczu. […]
Spojrzał na mnie, jednak nie zaczął malować. Zastanawiałam się,
o czym może myśleć.
W końcu sięgnął do tyłu. – Musisz włożyć też drugi – powiedział,
podając mi kolczyk. Na moment zaniemówiłam. Wolałam, żeby myślał
o mnie, a nie o obrazie.
– Po co? – spytałam w końcu. – Przecież nie będzie go widać.
– Musisz nałożyć oba – nalegał. – To śmiesznie nosić tylko jeden.
– Ale… nie przekłułam drugiego ucha – wyjąkałam.

– Więc musisz się tym zająć. – Wciąż trzymał perłę w dłoni.
Sięgnęłam po nią. Zrobiłam to dla niego. Wyjęłam igłę, olejek
goździkowy i przekłułam drugie ucho. Nie płakałam ani nie
zemdlałam. Nie wydałam żadnego dźwięku. Następnie siedziałam,
a on malował widoczną perłę, a ta, której nie widział, paliła mi ucho
niczym ogniste żądło.
Woda w kotłach z praniem już pewnie wystygła i stała się szara.
Tanneke krzątała się po kuchni, dziewczynki pokrzykiwały na
dworze, a my siedzieliśmy za zamkniętymi drzwiami, wciąż na siebie
patrząc. Malował.
Kiedy w końcu odłożył pędzel i paletę, nie ruszałam się, chociaż oczy
mnie bolały od spoglądania w bok. Nie chciałam się ruszać.
– Skończone – rzekł stłumionym głosem.
Tracy Chevalier, Dziewczyna z perłą, tłum. Krzysztof Puławski, Poznań 2002, s. 164.

Odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 4.1
Z czyjej perspektywy poznajemy historię powstania obrazu?
Ćwiczenie 4.2
Za pomocą jakich zwrotów zostaje uwypuklona w tekście różnica społeczna między
dziewczyną a jej chlebodawcą?
Ćwiczenie 5
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY NC SA 4.0.

Ćwiczenie 6
Uporządkuj etapy kształtowania postawy modelki oraz jej idealnego malarskiego wizerunku
według kolejności pojawiania się w powieści.
Przekłucie prawego ucha.



Odwrócenie głowy dziewczyny w stronę malarza.



Odsunięcie czepka i odsłonięcie twarzy Griet.



Przekłucie lewego ucha.



Owinięcie głowy dziewczyny turbanem z błękitnego i żółtego materiału.



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Odnajdź fragment tekstu, w którym malarz po raz pierwszy rozmawia z Griet o brakującym
elemencie jej portretu. Co to za element?
Ćwiczenie 8
Znajdź we fragmencie powieści argument artysty, za pomocą którego próbował przekonać
Griet do przekłucia ucha.
Ćwiczenie 9
Zastanów się, czy Griet uważała, że Vermeer ma rację. W jaki sposób próbowała sama siebie
przekonać do założenia kolczyka? Znajdź stosowny cytat.

Ćwiczenie 10
Dopasuj do deﬁnicji terminy, które pojawiły się w przywołanych fragmentach powieści.
Odpowiednio przygotowane podłoże
pod obraz

płótno

Rodzaj materiału, na którym powstał
obraz

sztalugi

Odcień koloru czerwonego

ochra

Barwnik o ciepłym odcieniu brązu bądź
żółcieni

podkład

Rodzaj stojaka, na którym malarz
ustawia malowany obraz

cynober

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wskazówka
Propozycje dodatkowych zadań do realizacji podczas lekcji bądź jako temat zadania
domowego:
1) Scharakteryzuj sposób bycia i zachowania Griet. We fragmentach powieści poszukaj
odpowiedzi na pytania:
Jaką postawę przyjęła dziewczyna wobec malarza?
Czy okazywała wobec niego: szacunek, pogardę, przyjaźń, niepewność, lęk, wstyd?
Czy była osobą pewną siebie, czy raczej skrytą?
Czy zależało jej na szczególnie poprawnych relacjach z chlebodawcą?
Które jej zachowanie uważasz za najodważniejsze? Dlaczego?
2) Nazwij emocje, które towarzyszyły Griet, kiedy malarz poprosił ją o przekłucie
najpierw jednego, a następnie drugiego ucha.
3) Opisz relacje łączące Griet z malarzem. W swoją wypowiedź wpleć co najmniej dwa
cytaty pochodzące z przywołanych fragmentów powieści.

Dziewczyna z perłą Petera Webbera

Ćwiczenie 11
Obejrzyj ﬁlm Dziewczyna z perłą w reżyserii Petera Webbera.
Ćwiczenie 12
Po obejrzeniu fragmentu ﬁlmu wymieńcie się spostrzeżeniami na temat sposobu adaptacji
tekstu powieści do ﬁlmu. Zbierzcie odpowiedzi na pytania:
Czy ﬁlm Petera Webbera jest wierną adaptacją powieści?
Na co reżyser zwrócił szczególną uwagę?
Jakie różnice dostrzegacie między treścią książki a odpowiadającym jej fragmentem ﬁlmu?
Czy podoba się wam sposób sﬁlmowania fragmentu powieści, w którym Tracy Chevalier
opowiada o przeżyciach Griet związanych z przekłuciem ucha?

Czytająca list

Dziewczyna czytająca list przy otwartym oknie
Jan Vermeer, Dziewczyna czytająca list przy otwartym oknie, ok. 1657, olej na płótnie, Gemäldegalerie Alte Meister – Staatliche
Kunstsammlungen, Drezno, domena publiczna

Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Tadeusz Kubiak, Czytająca list – Vermeera, czyta Krzysztof Kulesza
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Tadeusz Kubiak, Czytająca list – Vermeera, czyta Krzysztof Kulesza Tadeusz
Kubiak, Czytająca list – Vermeera, czyta Krzysztof Kulesza Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o.,
tylko do użytku edukacyjnego.

“

Tadeusz Kubiak

Czytająca list --- Vermeera
Kto ona?
Matka, żona
czytająca list?
Kochanka udręczona
grzechem złej miłości?
To wschodzenie czy schyłek
dnia – czy pora świec?
Wpatrzona jest,
że czytać mogłaby w ciemności.

Kto on?
I skąd piszący?
Przerzucając żagiel?
Oblegając szkatułę
czy warowną twierdzę?
On.
Żeglarz?
Kupczyk?
Rycerz?
Wyostrzywszy nożem
pióro potulnej gęsi,
mierzy prosto w serce…
Tadeusz Kubiak, Czytająca list – Vermeera, [w:] tegoż, Wiersze i obrazy, Warszawa 1973, s. 26.

Po wysłuchaniu i głośnym odczytaniu wiersza odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 13.1
Jak zbudowany jest utwór? Zwróć uwagę na liczbę strof, wersów, rodzaj zdań, środki
stylistyczne budujące nastrój utworu.
Ćwiczenie 13.2
O czym świadczy taka budowa wiersza?
Ćwiczenie 13.3
Czy obraz pozwala na jednoznaczną interpretację, kim jest utrwalona na płótnie postać
kobieca?
Ćwiczenie 13.4
Czy dzieło malarskie przynosi nam jednoznaczną odpowiedź na pytanie, kto napisał czytany
przez kobietę list?

Ćwiczenie 13.5
Dlaczego poeta sugeruje, że nadawcą listu może być: żeglarz, kupczyk, rycerz?

Kolczyki w świecie Mursi

Kobieta z e opskiego plemienia Mursi
MauritsV, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 2.0

Griet, o której pisała Tracy Chevalier, poświęciła się w imię sztuki, żeby przekłuć ucho.
Współcześnie piercing stał się niemal codziennością, niekiedy także wykorzystywany jest
do przekazywania dodatkowych informacji.
Kiedy piercing należy do tradycji, obyczajów, mody, a kiedy staje się okaleczeniem? Czy
istnieją granice, których nie powinno się przekraczać?

“

Mursi
Mursi lub Murzu – lud pasterski
w Etiopii, ściśle powiązany
z ludem Suri, posługujący się

językiem mursi. […]
Kobietom z plemienia Mursi,
wkraczającym w dorosłe życie,
rozcina się dolną wargę
i umieszcza się w niej gliniany
krążek. Z czasem zamienia się
krążki na coraz większe, mogące
osiągać średnicę około 35 cm. Im
większy krążek w wardze kobiety,
tym bardziej jest ona atrakcyjna
w oczach plemienia i tym więcej
krów jest skłonny oddać jej
rodzinie mężczyzna chcący się

Kobieta z e opskiego plemienia Mursi
Rod Waddington, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 2.0

z nią ożenić. Czasem mężczyźni
toczą walki o wybrankę na śmierć i życie. Pojedynki te prowadzone są
przy użyciu kijów.
Nie wiadomo dokładnie, skąd wziął się zwyczaj umieszczania
glinianego krążka w wardze kobiety. Prawdopodobnie owa forma
samookaleczenia stosowana była z obawy przed łowcami
niewolników, którzy porywali afrykańskie kobiety i wywozili je do
haremów. Według innych poglądów krążek miał odstraszać złe duchy,
mogące przedostać się do wnętrza człowieka przez usta. Jednak
najbardziej rozpowszechniona jest opinia, że kobiety Mursi wyglądają
właśnie tak, aby nie budzić pożądania mężczyzn z innych plemion
afrykańskich. Mursi nie znają pocałunków – właśnie z powodu owych
krążków.
Mursi
Po przeczytaniu informacji na temat etiopskiego plemienia Mursi ustosunkujcie się do
pytań:

Ćwiczenie 14.1
Jaką funkcję pełni piercing wśród Mursi?
Ćwiczenie 14.2
Czy należy do sfery obyczajowości, tradycji, mody?
Ćwiczenie 14.3
Jakie konsekwencje ma piercing dla wyglądu kobiet z afrykańskiego plemienia?
Wskazówka
Dyskusja może zmierzać w kierunku współczesnego rozprzestrzenienia się zjawiska
piercingu. Wśród kolejnych pytań powinny się pojawić kwestie mody na kolczykowanie
i sensu nadmiaru ozdób, a nawet okaleczania ciała przez młodych ludzi. Czy są to
działania mające na celu nadążanie za modą, wyróżnianie się? A może chodzi
o przekazanie jakiejś informacji? Jeżeli tak, to jakiej i komu?

Zadaniowo
Ćwiczenie 15
Napisz list, który otrzymała młoda kobieta na obrazie Vermeera. Zdecyduj, czy będzie to list
oﬁcjalny czy prywatny, bardziej lub mniej osobisty. Pamiętaj o jego poprawnej budowie.
Ćwiczenie 16
Wyobraź sobie, że Vermeer żyje w XXI wieku, a na jego płótnie dziewczyna nie trzyma w dłoni
listu, lecz telefon komórkowy. Dostała SMS. Co w nim czyta? Przekształć swój list na krótką
formę wypowiedzi.

Ćwiczenie 17
Wzorując się na wierszu Tadeusza Kubiaka, stwórz własną poetycką interpretację obrazu
Vermeera. Zachowaj budowę stroﬁczną utworu oraz następujące fragmenty i wskazane znaki
interpunkcyjne. Pozostałe miejsca wypełnij, odwołując się do swojej wyobraźni:
Kto ona?
…………...
czytająca list?
…………...
……….…..?
To ……....
……………………?
Wpatrzona jest,
że czytać mogłaby w ciemności.
Kto on?
I skąd piszący?
………………..
………………..
………………..
On.
……….?
……….?
……….?
Wyostrzywszy nożem
pióro potulnej gęsi,
mierzy prosto w serce…

Uzupełnij

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Opisywanie przedmiotów

ILUSTRACJA: Perły_graﬁk
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-NC-SA 4.0

Umiejętność precyzyjnego lub ciekawego opisywania rzeczy jest nam potrzebna
w rozmaitych sytuacjach. Na co dzień opisujemy przedmioty głównie wtedy, gdy je gubimy
lub gdy chcemy się ich pozbyć. Opisywanie przedmiotów jest zatem związane z ich
wartością. Kiedy przedmiot wartość traci - chcemy go oddać lub sprzedać, a nasz opis jest
jak ostatni czuły list na pożegnanie. Kiedy gubimy coś dla nas cennego, z opisu wylewa się
żal i wspomnienia najlepszych chwil. Opisy tworzą też pisarze i poeci. Są wtedy
kunsztowne i bardzo rozbudowane. Artysta opisywać może wszystko: jakąś kamienicę,
tarczę wojownika czy białe nenufary.

Opisywanie przedmiotów
Opis to forma wypowiedzi, której tematem
jest postać, przedmiot, zwierzę, zjawisko,
sytuacja, krajobraz, pogoda lub dzieło sztuki.
Typowy opis przedmiotu powinien zawierać
m.in. informacje o jego kształcie, rozmiarze,
kolorze, materiale, z którego został wykonany,

przeznaczeniu, właściwościach, zaletach,
wadach, znakach szczególnych oraz
opowiedzianą historię. W opisach możemy
uwzględniać zarówno informacje ogólne, jak
i szczegółowe. Czasami ujawniamy nasz
stosunek pozytywny lub negatywny do
opisywanej rzeczy. Przedmioty opisujemy
w wielu sytuacjach życiowych i z różnych
powodów, na przykład by podzielić się z kimś
swoją wiedzą o jakiejś rzeczy albo kiedy
zamieszczamy w mediach (np. w internecie)
ogłoszenie o sprzedaży lub zgubieniu czegoś
z prośbą o pomoc w odnalezieniu.
Pierwszym etapem każdego opisu jest
ILUSTRACJA: Pióro
wnikliwa obserwacja przedmiotu, który
Małgorzata Skibińska, Contentplus.pl sp. z o.o., fotograﬁa
chcemy opisać, następnie zbieramy o nim
barwna, licencja: CC BY 3.0
informacje, gromadzimy potrzebne
słownictwo. Potem staramy się pogrupować
tematycznie zebrane wiadomości w oddzielnych akapitach i decydujemy o kolejności ich
pojawienia się w opisie. Teraz pora na syntezę, a więc redakcję tekstu, a potem na jego
korektę (czyli sprawdzenie) i ewentualne poprawki oraz uzupełnienia.
W niekonwencjonalnym opisie możemy posługiwać się formą wierszowaną lub wieloma
środkami językowymi, np. słowami wyrażającymi emocje, metaforami, frazeologizmami.
Opisy możemy prezentować ustnie, pisemnie lub publikować je w internecie.

Zadaniowo
Ćwiczenie 1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Wśród podanych niżej nazw kolorów wskaż te, które zaliczamy do odcieni czerwieni.
hebanowy, bordo, szafranowy, khaki, purpurowy, szkarłatny, turkusowy, wiśniowy, lazurowy

Ćwiczenie 3
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY NC SA 4.0.

Ćwiczenie 4
Nauczyciel przygotowuje 20 kartoników z ilustracjami przedstawiającymi rozmaite przedmioty
lub z nazwami przedmiotów (wszystkie mogą należeć do jednej kategorii, np. drzewa, owoce
egzotyczne, przedmioty związane z polskimi tradycjami świątecznymi, instrumenty muzyczne).
Wybiera jednego ucznia w klasie, który losuje kartonik. Następnie uczeń opisuje przedmiot,
który widzi na obrazku (jego wygląd, przeznaczenie), nie używając jego nazwy. Zadaniem
pozostałych uczniów jest odgadnięcie nazwy przedmiotu.
Ćwiczenie 5
Poniższe ilustracje przedstawiają biżuterię frywolitkową. Obejrzyj je, a następnie na ich
podstawie sformułuj krótki opis tego rodzaju ozdób. Twój tekst powinien przyjąć formę hasła
encyklopedycznego.


Naszyjnik frywolitkowy
Anna Drwiła, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 6
Przeczytaj poniższe ogłoszenie zamieszczone w internecie i wskaż w nim te wyrazy
i wyrażenia, dzięki którym sprzedający wyraził swoją opinię na temat polecanego sprzętu
i jednocześnie zareklamował go.

ILUSTRACJA: Tekst w ozdobnej ramce2
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl

Ćwiczenie 7
Przeczytaj zabawne ogłoszenie zamieszczone w internecie. Wzorując się na nim, zredaguj
własne. Możesz wystawić na aukcję dowolny przedmiot.

ILUSTRACJA: Tekst w ozdobnej ramce
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl

Ćwiczenie 8
Opisz wybraną pamiątkę przywiezioną przez ciebie z wakacji lub wycieczki. Użyj jak najwięcej
metafor, porównań, epitetów i innych środków stylistycznych, dzięki którym nie tylko opiszesz
wygląd i właściwości przedmiotu, ale również ujawnisz swoją opinię na jego temat.
Ćwiczenie 9
Wyobraź sobie, że prowadzisz sklep z biżuterią.
Zareklamuj jeden z typów sprzedawanych w nim
towarów, np. bransolety, broszki, klipsy,
kolczyki, kolie, korale, medaliony, naszyjniki.
Posłuż się formą krótkiej rymowanki, jak
w poniższym przykładzie.

Na każdą okazję znajdziesz tu korale:
Do pracy, po domu i na huczne bale.

Ćwiczenie 10
Jeszcze raz obejrzyj zamieszczone w poprzedniej
lekcji fotograﬁe obrazów Jana Vermeera.
Wybierz dowolny szczegół z jednego z nich,
a następnie przygotuj notatkę w formie mapy
myśli, gdzie zgromadzisz informacje o wyglądzie
tego przedmiotu potrzebne do zredagowania
jego opisu.
Ćwiczenie 11

Dziewczyna z perłą
Jan Vermeer, Dziewczyna z perłą, ok. 1665, Dziewczyna z
perłą, Royal Picture Gallery Mauritshuis, Holandia, domena
publiczna

Przygotuj trzy różne wersje opisu jednego
z zegarków prezentowanych na poniższych
ilustracjach:
a) opis rzeczowy, precyzyjny, niezdradzający
twojego stosunku do przedmiotu, objętością
przypominający wpis na Twi erze (nie więcej niż
160 znaków);
b) opis naukowy (specjalistyczny),
przypominający hasło encyklopedyczne;
c) opis literacki, w którym posłużysz się
środkami stylistycznymi i ujawnisz swoją ocenę
opisywanego przedmiotu.



Dziewczyna czytająca list przy otwartym oknie
Jan Vermeer, Dziewczyna czytająca list przy otwartym oknie,
ok. 1657, olej na płótnie, Gemäldegalerie Alte Meister –
Staatliche Kunstsammlungen, Drezno, domena publiczna

Zegarek Hamilton
Hamiltonwatches, 1957, fotograﬁa barwna, licencja: CC BYSA 3.0

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Inteligencja: między człowiekiem a maszyną

Aktywność neuronalna
Massachuse s General Hospital, domena publiczna

Inteligencja jest niezwykłą, fascynującą właściwością umysłu. Bez niej uczenie się,
planowanie, skuteczne działanie nie byłyby możliwe. Nic dziwnego zatem, że
przywiązujemy do niej ogromną wagę. Zabiegamy o jej rozwój i cenimy ją u innych. Badamy
inteligencję naukowo, poszukując odpowiedzi na pytania o jej istotę i działanie.
Podejmujemy próby stworzenia sztucznej inteligencji, a projekt ten stawia przed nami nowe
pytania. Wątpliwości i wyzwania związane ze sztuczną inteligencją zainspirowały twórców
fantastyki naukowej (science ﬁction) do zmierzenia się z tym zagadnieniem w ramach wizji
literackich. Powstało wiele godnych uwagi utworów, w których pytania dotyczące
sztucznej inteligencji często skłaniają do reﬂeksji bardziej zasadniczej – na temat sensu
i istoty człowieczeństwa.
Już wiesz
Zastanów się, czym jest inteligencja. Weź pod uwagę następujące pytania szczegółowe:
W jaki sposób inteligencja określa człowieka?
Czy inteligencja jest właściwa tylko człowiekowi?
Jakie rodzaje inteligencji można wyróżnić?
Czy maszyna może być inteligentna?
Czy nasze rozumienie inteligencji jest pełne i jednoznaczne, czy też inteligencja
pozostaje wciąż interesującą naukowców zagadką?

To nie są łatwe pytania – nie ryzykuj więc pochopnych odpowiedzi. Nim odpowiesz,
sięgnij do różnych źródeł informacji: porozmawiaj z rodzicami, skorzystaj ze słowników,
z odpowiedniej literatury i publicystyki lub z zasobów internetu. Sformułuj odpowiedzi
własnymi słowami.
Wskazówka
Ze względu na długość tekstu można zasugerować uczniom – w ramach przygotowania
do lekcji – uważną lekturę fragmentu powieści Genezis Bernarda Becketta w domu.
Warto w takim wypadku zaproponować uczniom określone wskazówki, które
ukierunkowałyby lekturę pod kątem analizowanej w toku lekcji problematyki relacji
człowieka i sztucznej inteligencji.

O dziele
Bernard Becke
ur. 1967
(czyt. bernard beket) – pisarz nowozelandzki, autor powieści skierowanych do młodych
czytelników. Jego debiutancka książka pt. Lester ukazała się w 1999 roku.
Powieść Bernarda Becketta pt. Genezis,
opublikowana w 2006 roku i przetłumaczona
na ponad 20 języków, okazała się największym
– jak dotąd – sukcesem pisarza, zdobywając
dużą popularność wśród czytelników w wielu
krajach.
Centralną postacią Genezis jest
Anaksymandra (Anax), która – chcąc dostać
się w szeregi członków Akademii – staje
przed komisją egzaminacyjną reprezentującą
tę instytucję. W trakcie egzaminu bohaterka
omawia historię Adama Forde’a. Człowiek ten
odegrał jedną z głównych ról w formowaniu
się społeczeństwa, w którym żyje
Anaksymandra. Bohaterka przedstawia
Bernard Becke , Genesis (okładka)
Tundra Books, Bernard Becke , Genesis (okładka), licencja:
CC BY-NC-ND 2.0

i komentuje przed komisją szereg
holograﬁcznych prezentacji. Zawarła w nich
sceny z życia Adama z czasu, gdy skazany

został na specyﬁczną formę uwięzienia. Zaangażowano go mianowicie do udziału
w niezwykłym eksperymencie. W jego ramach odizolowano Adama w zamkniętym
pomieszczeniu, gdzie spędzał czas z Artem. Imieniem tym nazwano prototyp inteligentnej
maszyny o zaskakującym wyglądzie: „Jego przysadziste, metalowe ciało, ledwie sięgające
Adamowi do kolan, było osadzone na giętkich, potrójnych gąsienicach, podobnych do tych,
które po raz pierwszy zastosowano na składowiskach odpadów. Długie, silne, hydrauliczne
ramiona zakończone były trójpalczastymi dłońmi, co stanowiło ukłon w stronę Filozofa
Williama i jego zamiłowania do przedklasycznych komiksów. Ukoronowaniem wszystkiego
była jednak głowa, zaprojektowana z dość specyﬁcznym poczuciem humoru. Art został
obdarzony twarzą orangutana. Patrzył na świat ogromnymi, rozbieganymi oczami, a jego
obwisłe wargi co chwilę odsłaniały rząd szyderczo wyszczerzonych zębów. Jego twarz była
okolona burzą rudych włosów” (1). Fragmenty tekstu, z którymi zapoznasz się w toku lekcji,
prezentują niektóre z rozmów, jakie toczyły się między tymi dwoma bohaterami.

Genezis Bernarda Becke a

Obraz wygenerowany za pomocą techniki holograﬁcznej
ww.pixabay.com, domena publiczna

“

Bernard Becke

Genezis

– Więc co masz takiego, czego ja nie mam? Poza naturalną tendencją
do powolnego obumierania?
– Ja żyję – odpowiedział Adam. – Pewnie by ci się to spodobało,
gdybyś w ogóle wiedział, o czym mówię.
– Zdeﬁniuj „bycie żywym” – powiedział Art – zanim uznam, że jesteś
zbyt głupi, żebym z tobą rozmawiał.
– Nie prowokuj mnie.
– Po prostu nie potraﬁsz tego zdeﬁniować, prawda?
– Deﬁnicja nie pomoże ci niczego zrozumieć. Słowa nie przekażą
tego, co trzeba poczuć.
– Marny argument.
– Życie to obracanie chaosu w porządek. To zdolność do czerpania
energii z otaczającego nas świata, do tworzenia formy, do wzrastania,
do reprodukcji. Nie potraﬁłbyś tego zrozumieć.
– Robię wszystkie te rzeczy.
– Poza rozumieniem. I poza reprodukcją. Chyba że powiesz mi, że
sam siebie skonstruowałeś.
– Potraﬁę zbudować drugi egzemplarz. Wiem, jak to zrobić. To część
mojego programu.
Adam usiadł na krześle i sięgnął po książkę, dając robotowi do
zrozumienia, że nie jest już zainteresowany rozmową.
Ale nie potraﬁł oszukać ani siebie, ani swojego towarzysza.
– Jesteś tylko odrobiną krzemu – powiedział, przewracając stronę.
– A ty jesteś tylko odrobiną węgla – odparł Art. – Nie słyszałem
jeszcze nigdy o dyskryminacji na tle położenia w układzie okresowym
pierwiastków.
– Myślę, że potraﬁę uzasadnić moje uprzedzenia.
– Myślę, że chętnie posłucham, jak próbujesz je uzasadnić.
Adam odłożył książkę na stół.
– Właśnie teraz, podczas naszej rozmowy, setki miliardów drobnych
komórek w moim ciele zajmują się reprodukcją. Każda z tych
komórek jest malutką fabryką o budowie bardziej skomplikowanej niż
całe twoje ciało. Niektóre komórki budują kości, niektóre

odpowiedzialne są za moje krążenie, ale inne dokonały czegoś
bardziej niezwykłego – zbudowały mój mózg. Liczba potencjalnych
połączeń pomiędzy neuronami w moim mózgu przekracza liczbę
cząstek we wszechświecie. A więc wybacz, że nie biję czołem przed
twoimi nędznymi obwodami elektrycznymi i nie zachwycam się
twoim groteskowym ciałem. Dla mnie jesteś tylko zabawką, sprytnie
zaprojektowanym gadżetem. Tymczasem ja, koleżko, jestem
prawdziwym cudem.
Art teatralnie klasnął w swoje metalowe dłonie w szyderczym geście
zachwytu. W pokoju wybrzmiał metaliczny pogłos.
– Zaiste, niesamowite – powiedział.
– Gdybym potraﬁł znaleźć układ odpowiedzialny za twój sarkazm, po
prostu bym ci go wyrwał.
[...]
Art mówił dalej:
– Jak sądzisz, ile mogłoby potrwać opisanie, słowo po słowie,
wszystkich informacji, które kryją się w twoim mózgu? Ile pokoleń
musiałoby się tym zajmować? Tymczasem zawartość mojego mózgu
może zostać skopiowana w niecałe dwie minuty. Wcześniej cię
okłamałem. Faza eksperymentów już dobiegła końca: dwa tygodnie
temu dokonaliśmy pierwszego pełnego transferu danych. Kiedy rano
wszedłem przez te drzwi, byłem całkiem nowy. Ani jednego starego
kabelka, ani jednego starego obwodu. Mimo to nie zauważyłeś żadnej
różnicy. Ja również nie zauważyłem. Stary Art został wyłączony, ale
liczę na to, że niedługo nadejdzie dzień, w którym spotkam sam
siebie. Słowa to przestarzały, niewygodny mechanizm. Wszelkiego
rodzaju karty były zawsze lepszym nośnikiem Myśli. Myśl stworzyła
mnie, ponieważ miała do tego odpowiednie środki. Co stanie się
dalej? Myśl będzie używała mnie do swoich celów, tak samo, jak
używała ciebie. Jak myślisz, kto przetrwa dłużej: ty czy ja? Odpowiedz
na to pytanie, dumna istoto z krwi i kości. No, kto przetrwa dłużej?
Kogo będzie wolała Myśl?
Art pochylił się do przodu, dźgając Adama w pierś długim,

metalowym palcem. Adam odtrącił jego rękę.
[...]
– Pytasz, kogo będzie wolała Myśl! – wybuchnął Adam. – Tylko
maszyna może zadać takie pytanie. I tylko człowiek może na nie
odpowiedzieć. Ponieważ to ja jestem myślą, podczas gdy ty jesteś
tylko hałasem.
Art nie okazał strachu. Utrzymał swoją pozycję; stał z wyciągniętą do
przodu szyją i nie odrywał od człowieka swojego szklanego wzroku.
Czy był zaciekawiony? Rozbawiony? Przerażony? Jeśli wierzyć
Adamowi, wszystkie te uczucia były mu zupełnie obce.
– Gdy mówię do ciebie – kontynuował Adam – moje neurony mogą
przekazywać impulsy, moja krtań może drżeć, w moim ciele może
dochodzić do tysiąca różnych reakcji elektrochemicznych, ale jeśli
sądzisz, że jestem tylko zbiorem tych zjawisk, to znaczy, że w ogóle
nie rozumiesz tego świata. Twój program nie jest zdolny do poznania
głębszej prawdy. Nie jestem maszyną. Bo co maszyna może wiedzieć
o zapachu mokrej trawy o poranku? Co może wiedzieć o płaczu
dziecka? Jestem tym, co czuję, gdy promienie słońca ogrzewają moją
skórę; jestem tym, co czuję, gdy załamuje się nade mną chłodna
morska fala. Jestem wszystkimi miejscami, w których nigdy nie
byłem, ale które wyobrażam sobie, gdy zamknę oczy. Jestem smakiem
pocałunku, jestem kolorem włosów. Drwisz z kruchości mojego życia,
ale to właśnie obawa przed śmiercią nadaje mu smak. Jestem
myślicielem, panem myśli. Jestem dociekliwością, jestem rozsądkiem,
jestem miłością, jestem nienawiścią. Jestem obojętnością. Jestem
synem człowieka, który także był czyimś synem. Jestem powodem
radosnego śmiechu mojej matki; jestem też powodem jej płaczu.
Jestem zachwytem i jestem zachwycający. Owszem, gdy świat
przebiega przez twoje obwody, może pobudzać je do reakcji. Ale
przeze mnie świat nie przebiega. On we mnie trwa. Świat jest we
mnie, a ja w nim. We mnie odbija się natura wszechświata. Jestem
czymś, czego nigdy nie stworzy żadna maszyna. Jestem sensem.
Adam zamilkł. Był cały roztrzęsiony. Trudno było stwierdzić, czy

zabrakło mu słów, czy raczej tchu. [...]
Art znowu powolnym ruchem złożył swe mechaniczne dłonie.
Podniósł małpie oczy na Adama.
– Tylko na tyle cię stać? – spytał.
– Nie. Ale tylko tyle ode mnie dostaniesz.
– Gdyby gniew świadczył o racji w dyskusji, musiałbym uznać swoją
porażkę. Na szczęście zauważyłem, że zazwyczaj jest dokładnie
odwrotnie.
– Jesteś zaprogramowany, żeby podważać moje przekonania – Adam
wzruszył obojętnie ramionami, najwyraźniej wyzbywszy się już
swojego gniewu. – Ale ja postanowiłem cię ignorować. Mamy więc
sytuację patową.
– Interesujący dobór słów – stwierdził Art. – Z drugiej strony,
mógłbym powiedzieć, że ty jesteś zaprogramowany, żeby mnie
ignorować, a ja, dla zabawy, staram się walczyć z twoim programem
i podważać twoje przekonania.
– Nauczyli cię takiej gadki w fabryce, w której zostałeś
wyprodukowany?
– Wiem, jak produkuje się ludzi. Nie mów, że widzisz w tym więcej
godności.
– Tu nie chodzi o godność.
– Myślę, że chodzi – odparł Art. – Myślę, że mówisz to, co dyktuje ci
serce. Myślę, że twój rozum już wie, że się mylisz.
– Nie powinieneś używać tego słowa – powiedział Adam.
– Jakiego słowa?
– „Myślę”. Ty nie myślisz. Ty przetwarzasz dane.
– A więc wyjaśnij mi, czym jest myślenie.
– To robi się już nużące.
– Czyżbyś próbował się wycofać?
Adam opuścił wzrok na androida. Nie potraﬁł odrzucić wyzwania.
Może nawet chciał, ale było to silniejsze od niego.
Zaczął mówić:
– Myślenie to coś więcej niż samo działanie: to świadome działanie.

Mój mózg sprawia, że serce cały czas bije. Dzieje się to
automatycznie, a ja nie zdaję sobie z tego sprawy. To jedna z funkcji
mojego mózgu, ale to jeszcze nie jest myślenie. Gdybyś rzucił czymś
we mnie, automatycznie odtrąciłbym to ręką. Nawet bym przy tym
nie pomyślał.
Adam szybko machnął ręką przed swoją twarzą, jakby chciał zbić
skierowany w nią cios. Mówił dalej:
– Ale teraz, kiedy chcę ci pokazać ten ruch, muszę o nim najpierw
pomyśleć. Działam w sposób świadomy. Mam konkretny cel. Ktoś, kto
patrzy z boku, nie zauważy żadnej różnicy. Różnica leży w moich
zamiarach, a nie w efekcie zewnętrznym. Właśnie tę różnicę
nazywamy myślą. Ty zajmujesz się obróbką danych. Ja zajmuję się
znaczeniem. Wypowiadam teraz te słowa, aby wyrazić dokładnie to,
co chcę ci przekazać. Jednakże może też się zdarzyć, że będę mówił
przez sen i w takim stanie odbędę rozmowę ze świadomą osobą.
W obu wypadkach mamy do czynienia z mówieniem, ale różnica jest
znacząca. Tą różnicą jest myśl – świadomy sposób, w jaki dobieram
słowa. Właśnie tym różnisz się ode mnie. Twoje kłapiące usta są jak
moje bijące serce: są maszyną, która spełnia określone zadanie, ale nie
kieruje nią żadna świadoma intencja.
Art spojrzał Adamowi prosto w oczy; na twarzy robota powoli ukazał
się uśmiech.
– Cały kłopot z twoją argumentacją polega na tym – powiedział Art –
że przecież ty sam patrzysz na mnie z boku i opierasz się tylko na
własnych wrażeniach, a więc nie wiesz, czy myślę, czy nie. Nie kłócę
się z twoją deﬁnicją, lecz z twoim przekonaniem, że możesz stosować
inną miarę do mnie niż do siebie. Twoje uczucia są całkiem naturalne.
Widziałeś już niejedną maszynę. Widziałeś, jak się je konstruuje,
i wiesz, że są po prostu zbiorem ruchomych części i obwodów.
Wiesz, że maszyny nie myślą. Automatyczne drzwi nie myślą.
Piekarnik nie myśli. Pistolet nie ma rozumu. Na tej podstawie
wyciągasz wniosek, że żadna maszyna nie jest w stanie myśleć.
Według ciebie, aby zaistniała myśl, potrzebna jest jakaś dodatkowa

esencja. Ale spróbuj spojrzeć na to z mojej strony. Ja widziałem już
wiele istot mających mózg, na przykład robaki, muchy, pszczoły. Czy
są one zdolne do myślenia, czy może są tylko maszynami? Mogę
rozmawiać z tobą w siedmiu językach. W każdym z nich potraﬁę
prowadzić logiczną dyskusję. Potraﬁę skonstruować od podstaw
drugi egzemplarz samego siebie. Mogę ograć cię w szachy. Jak
sądzisz, kto bardziej przypomina myślącą istotę: ja czy pszczoła? Ja
jestem tylko maszyną, a pszczoła ma mózg. Tak więc, zgodnie z twoim
rozumowaniem, pszczoła jest większym myślicielem ode mnie.
– Ja mam dużo większy mózg niż pszczoła.
– Moje obwody są dużo bardziej skomplikowane niż obwody
automatycznych drzwi.
Stali przed sobą i mierzyli się wzrokiem niczym bohaterowie
przedklasycznego ﬁlmu, chociaż ze względu na dużą różnicę wzrostu
można było odnieść wrażenie, że był to ﬁlm komediowy.
Bernard Becke , Genezis, tłum. Michał Alenowicz, Poznań 2010, s. 144–150.

Człowiek i maszyna – spór o wyższość

Brain nebula
www.pixabay.com, Brain nebula, graﬁka komputerowa, domena publiczna

Po uważnym przeczytaniu cytowanego fragmentu powieści Bernarda Becketta wykonaj
polecenia i odpowiedz na pytania:

Ćwiczenie 1
Na podstawie swojej wiedzy oraz informacji zawartych w tekście określ, które
z przedstawionych w poniższej tabeli stwierdzeń są prawdziwe, a które – fałszywe.
Stwierdzenie

Prawda

Fałsz

Dominującą w przywołanym
fragmencie formą podawczą
jest dialog.





W tekście pojawia się
narracja trzecioosobowa.





Adam odmawia Artowi
zdolności myślenia.





Art nie czuje się gorszy od
rozmawiającego z nim
człowieka.





Genezis Bernarda Becke a
rodzajowo należy
sklasyﬁkować jako dramat.





Pierwsza wypowiedź
w tekście należy do Adama.





Wobec robota Adam
zachowuje postawę
szacunku i traktuje go jako
równorzędnego partnera
w sporze.





Zachowanie Arta nie ulega
żadnym zmianom w toku
rozmowy.





Art uważa, że posiadanie
naturalnego mózgu daje
wszelkim istotom żywym
przewagę nad inteligentną
maszyną.





Rozmowa, która zaczyna się
od sporu, kończy się
porozumieniem.





Sytuacja przedstawia
rozmowę dwóch ludzi.





Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.1
„Zdeﬁniuj «bycie żywym»” – mówi Art do Adama. Podejmij to wyzwanie i stwórz deﬁnicję
„bycia żywym”.
Ćwiczenie 2.2
Na podstawie przywołanego fragmentu powieści Bernarda Becke a sformułuj tezę, której
broni Adam.
Ćwiczenie 2.3
Wyszukaj i wypisz argumenty, których Adam używa, by dowieść słuszności swojej tezy.
Ćwiczenie 2.4
Wyszukaj i wypisz kontrargumenty Arta, za pomocą których obala on argumenty Adama.
Ćwiczenie 2.5
Wskaż te fragmenty tekstu, w których w wypowiedziach bohaterów do głosu dochodzą
emocje. Jak sądzisz, jaki wpływ na skuteczność argumentacji wywierają emocje? Uzasadniając
swoją opinię, podaj przykłady z własnego doświadczenia.
Ćwiczenie 2.6
Wskaż tę z wypowiedzi Adama, która jest – według ciebie – kulminacją dokonywanej przez
niego obrony człowieczeństwa i wyższości człowieka nad maszyną. Uzasadnij swój wybór.
Ćwiczenie 2.7
Odszukaj te fragmenty toczącego się dialogu, w których widać, że jeden z rozmówców nie
traktuje drugiego jako równorzędnego partnera w dyskusji. Jak sądzisz, z czego wynika taka
postawa?

Ćwiczenie 2.8
Na podstawie argumentów zebranych w ramach poprzednich ćwiczeń odpowiedz na pytanie:
który z dyskutujących bohaterów przekonał cię do swoich racji skuteczniej? Pamiętaj, że
cytowany fragment powieści pokazuje tylko część sporu.
Wskazówka
Na podstawie poleceń z ćwiczeń: 1.1, 1.2 i 1.3 możliwe jest zorganizowanie debaty
w klasie. Należy wówczas podzielić uczniów na dwie grupy, z których jedna będzie
dowodziła przewagi człowieka nad myślącą maszyną, druga zaś będzie reprezentowała
stanowisko przeciwne. Fragmenty Genezis Bernarda Becketta mogą służyć jako
inspiracja, ale wskazane jest, by uczniowie formułowali przede wszystkim własne
argumenty.
Ćwiczenie 3.1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3.2
Przedstaw argumenty, za pomocą których wyjaśnisz i uzasadnisz zaproponowaną przez ciebie
hierarchię cech człowieczeństwa. Pamiętaj jednak, że to ćwiczenie bardzo upraszcza
zagadnienie i stanowi wyłącznie zaproszenie i punkt wyjścia do pogłębionej reﬂeksji.
Ćwiczenie 3.3
Jeśli zaproponowany w poprzednim ćwiczeniu zestaw cech wydał ci się niewystarczający lub
przesadnie uproszczony, zasugeruj i uzasadnij konieczne – twoim zdaniem – uzupełnienia.

O sztucznej inteligencji
Wskazówka
Jako jeden z kontekstów do lekcji można wykorzystać słynną scenę z ﬁlmu 2001: Odyseja

kosmiczna (1968) Stanleya Kubricka, w której astronauta David Bowman odłącza kości
pamięci HAL‐a (komputera pokładowego), doprowadzając w ten sposób do stopniowego
rozpadu świadomości maszyny i ostatecznie do jej wyłączenia (długość sceny: ok. 5 min).

Następnie można zapytać uczniów: o emocje, jakie wywołuje u nich dezaktywacja
maszyny, o źródła tych emocji – zwłaszcza jeśli wystąpi tendencja do antropomorﬁzacji
komputera, przejawiająca się np. w wyrażaniu przez uczniów współczucia. Moża zapytać
także o to, co i dlaczego kojarzy się uczniom w słowach HAL‐a z ludzkimi zachowaniami
i uczuciami. W wypadku omawiania tego kontekstu warto wspomnieć o literackim
pierwowzorze ﬁlmu, którego autorem jest Arthur C. Clarke i który otworzył
czterotomowy cykl powieści Odyseja kosmiczna.
Ćwiczenie 4
Obejrzyj poniższe nagrania. Wynotuj w punktach najważniejsze – twoim zdaniem –
zagadnienia pojawiające się w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat.














1. Rozwój badań nad sztuczną inteligencją. Część 1 (prof. Halina Kwaśnicka)
2. Rozwój badań nad sztuczną inteligencją. Część 2 (prof. Halina Kwaśnicka)
3. Rozwój badań nad sztuczną inteligencją. Część 3 (prof. Halina Kwaśnicka)
4. Sztuczna inteligencja jako miecz obosieczny (prof. Halina Kwaśnicka)
5. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w medycynie (prof. Halina Kwaśnicka)
6. Podobieństwa i różnice pomiędzy inteligencją ludzką a sztuczną. Część 1 (prof. Halina Kwaśnicka)
7. Podobieństwa i różnice pomiędzy inteligencją ludzką a sztuczną. Część 2 (prof. Halina Kwaśnicka)

8. Podobieństwa i różnice pomiędzy inteligencją ludzką a sztuczną. Część 3 (prof. Halina Kwaśnicka)
9. Komunikacja między robotami (prof. Halina Kwaśnicka)
10. Możliwości sztucznej inteligencji. Część 1 (prof. Halina Kwaśnicka)
11. Możliwości sztucznej inteligencji. Część 2 (prof. Halina Kwaśnicka)
12. Możliwości sztucznej inteligencji. Część 3 (prof. Halina Kwaśnicka)
13. Możliwości sztucznej inteligencji. Część 4 (prof. Halina Kwaśnicka)
14. Rozpoznawanie sztucznej inteligencji (prof. Halina Kwaśnicka)

Zadaniowo
Ćwiczenie 5
Znajdź w internecie okładki wydań Genezis Bernarda Becke a innych niż polskie.
Porównaj je z okładką polskiego wydania.
Zwróć uwagę na różnorodność tematyczną i plastyczną okładek.
Określ i napisz, jakiego rodzaju lektury się spodziewasz, oceniając poszczególne okładki.
Która z nich cię intryguje lub podoba ci się najbardziej i najskuteczniej zachęca do lektury?
Uzasadnij dlaczego.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Czytamy teksty urzędowe

ILUSTRACJA: Intro
Chris an Schne elker, licencja: CC BY 2.0

Codziennie spotykamy się z tekstami urzędowymi. Nie zawsze są one łatwe w lekturze.
Trudniej również je poprawnie przygotować. Styl urzędowy odznacza się z reguły bardzo
sformalizowanymi zapisami, przypisami i odsyłaczami do dokumentów prawnych oraz
użyciem wielu bezosobowych wypowiedzeń.
Już wiesz
Wynotuj z dowolnych dokumentów urzędowych sformułowania, które uznasz za
najbardziej charakterystyczne dla komunikacji urzędowej.

Cechy stylu urzędowego
Trudno czytać i pisać teksty urzędowe! Jednak trzeba znać najważniejsze gatunki
wypowiedzi administracyjnych, aby sprawnie poruszać się w urzędach (instytucjach
społecznych i miejscach publicznych) i łatwiej docierać do ważnych informacji.
Styl urzędowy należy do najtrudniejszych wzorców komunikacyjnych z kilku powodów:

Po pierwsze – jest bardzo sformalizowany (inaczej – skonwencjonalizowany), co
oznacza, że teksty administracyjne mają swoje szablony, które trzeba odczytać, a przede
wszystkim zastosować, jeśli chcemy wyrazić ważne informacje prawne.
Po drugie – dość uproszczona jest jego szata słowno‐stylistyczna. Dominują fachowe
terminy prawne, długie zdania, a przede wszystkim konstrukcje wyrażające
zakazowo‐nakazowy typ wypowiedzi (np. „wolno” – „nie wolno”; „dopuszcza się” –
„zabrania się”).
Po trzecie – w wielu zdaniach brakuje osobowych form czasowników, co sprowadza się
do tego, że najczęściej pisze się o rzeczach, sprawach, okolicznościach – mniej
o ludziach. Jest to zatem wzorzec pisania odmienny od komunikacji codziennej lub
medialnej, w której centrum znajduje się człowiek i jego działania, a na planie drugim
są rzeczy, sprawy i okoliczności.
Jakie ponadto cechy charakteryzują język urzędowy?
1) Zbiór szablonowych gatunków, których nie można swobodnie zmieniać, ponieważ
komunikacja administracyjna powinna być precyzyjna i powszechnie znana. Do tych
wzorców należą takie terminy, jak: podanie,zarządzenie,obwieszczenie, protokół,uchwała,

oświadczenie, także życiorys i jego współczesny wariant CV.
2) Zbiór licznych cytatów i odsyłaczy do tekstów prawnych (tzw. podstawa prawna), którym
towarzyszą skróty i skrótowce (np. na podst. zarz. nr 14/ 2010; zgodnie z Dz.U. 14/ 99; na
podst. art. 4 & 7 kc).
3) Bardzo długie zdania i wyliczenia (często z cytatami z ustaw i kodeksów prawnych) oraz
specjalistyczne słowa z języka prawnego.
4) Przewaga równoważników zdań lub sformułowań, za którymi nie pojawia się nadawca
(autor) tekstu – są to słowa typu: „wolno”, „nie wolno”, „jest zakazane”, „można”, „uprasza się”,
„prosi się” itp.

Kiedy używamy stylu urzędowego?
Wydawałoby się, że tekstami urzędowymi posługujemy się wyłącznie w pracy oraz w życiu
dorosłym. To prawda. W życiu szkolnym jednak pojawiają się również ważne dokumenty, za
których treść jesteśmy odpowiedzialni, gdy składamy własnoręczny podpis. Dlatego tak
ważne jest, abyśmy znali najważniejsze, codzienne wzorce komunikacji administracyjnej,
zanim ich treść potwierdzimy własnoręcznym podpisem.

Najważniejszym dokumentem, z którym spotykamy się w administracji, jest podanie. Jest to
oﬁcjalna prośba, którą kierujemy do urzędu, sekretariatu instytucji (w tym szkoły). Niekiedy
możemy się posłużyć przygotowanym przez instytucję szablonem (gotowym formularzem),
częściej jednak w wielu sprawach trzeba użyć samodzielnie zredagowanego podania.
O czym więc warto pamiętać? Oto najważniejsze wskazówki:
Wskazówka
Podanie – to nazwa gatunku urzędowego, więc powinna się pojawić jako tytuł
dokumentu. Każdy dokument urzędowy ma swą nazwę, np. odwołanie,
usprawiedliwienie, upoważnienie.
W komunikacji urzędowej nie jesteśmy anonimowi – musimy zapisać nasze dane
adresowe w lewym górnym rogu oraz zamieścić informacje o odbiorcy (powinna to
być pełna nazwa urzędu lub instytucji) – zob. poniższy wzór.
Podanie często zostawiamy w sekretariacie lub przesyłamy pocztą, powinno więc
zawierać formuły grzecznościowe (np. „Proszę o…”, „Zwracam się z prośbą…”, „Z
wyrazami szacunku”).
Zwykle w podaniu prosimy o coś, a zatem musimy uzasadnić wybór sprawy,
przedstawić jej okoliczności (np. za pomocą formuły: „Prośbę swoją motywuję tym,
że…”).
Podanie możemy napisać lub zredagować za pomocą edytora tekstowego. Warto
pamiętać, że w tekstach administracyjnych obowiązuje odpowiednia czcionka (np.
typu Arial) – nie wolno więc swobodnie używać liter ozdobnych lub
charakterystycznych dla tekstów specjalnych.
Popatrzmy na wzór podania – oprócz treści ważna jest jego kompozycja. Każda część
podania ma swoje kluczowe słowa lub formułki wyrazowe.

Wzór podania
Contentplus.pl sp. z o.o., Wzór podania, licencja: CC BY 3.0

Zadaniowo
Ćwiczenie 1
Uporządkuj podane niżej nazwy gatunków używanych w różnych formach komunikacji.
GATUNKI URZĘDOWE

GATUNKI NAUKOWE

Prezentacja

Polemika

Przedmowa

Zawiadomienie

Toast

Bibliograﬁa

Pozdrowienia
Referat
Dyskusja
GATUNKI OKOLICZNOŚCIOWE

Protokół

Mowa weselna
Decyzja

Powitanie

Podanie

Gratulacje

Podziękowanie

Nekrolog
Życzenia
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

CV

Regulamin

Ćwiczenie 2
Przyporządkuj poniższe słowa kluczowe do nazw gatunków urzędowych.
„doświadczenie zawodowe…,
umiejętności…”

podanie

„prośbę tę uzasadniamy tym, że…”

upoważnienie

„nie wolno samodzielnie…”

odwołanie

„upoważnia się…”
„w wypadku wątpliwości…”

regulamin

„odpowiadając na decyzję z…”

CV

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Uporządkuj przemieszane niżej fragmenty podania zgodnie z podanym wzorcem gatunkowym.
Dlatego też zgłaszam prośbę i proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.



Zwracam się z prośbą o wymianę instalacji elektrycznej przy wejściu do mojego
mieszkania.



Joanna Kowalska
pl. Słoneczny 1/2
44-022 Katowice



Spółdzielnia Mieszkaniowa
Spokojne Domy
ul. Piękna 2
44-001 Katowice



Elektrycy, których prosiłam o pomoc, stwierdzili, że naprawy wymaga cała instalacja
elektryczna w bloku przy pl. Słonecznym 1.



Warszawa,



Joanna Kowalska



Od dłuższego czasu na klatce schodowej brakuje światła. Powstała usterka, której
nie potraﬁę naprawić.



PODANIE



Z wyrazami szacunku



8 lipca 2014 roku



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Opierając się na poniższym wzorze, napisz samodzielnie podanie do władz swojej
miejscowości, w którym poprosisz o zbudowanie/remont ścieżek rowerowych.
lub
Napisz samodzielnie podanie do Dyrektora swojej szkoły, w którym poprosisz o udostępnienie
sali gimnastycznej na imprezę kulturalną (zabawę itp.).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Człowiek to nie rzecz

ILUSTRACJA: Człowiek_intro
www.pixabay.com, fotograﬁa barwna, domena publiczna

Życie ludzkie można zauważyć w nazwach rzeczy – każdy wytwór człowieka musi być jakoś
nazwany. Wiemy, że najwięcej wyrazów odnoszących się do ludzi znajdziemy w języku
potocznym. Nie służą one wyłącznie wskazywaniu czegoś. Za pomocą porównań i utartych
powiedzeń potraﬁmy również komunikować stereotypowe cechy lub przymioty (np.
„suchy jak wiór”, „wyglądać jak pączek w maśle”).
Niektóre nazwy zawierają ciekawą legendę na temat czasów, obyczajów, miejsc
i okoliczności, w których powstały (np. saksofon ‘nazwa instrumentu dętego utworzona od
nazwiska wynalazcy Adolphe’a Saxa’; lunapark ‘nazwa miejsca zabaw pochodząca od nazwy
Luna Park w nowojorskim Brooklynie). Często wykorzystujemy odwołania do świata rzeczy
w pozytywnym celu. Niekiedy jednak nazwy przedmiotów mogą służyć złym intencjom
komunikacyjnym – stają się etykietkami, czyli środkami językowymi służącymi obrażaniu lub
pomniejszaniu wartości innego człowieka.
Już wiesz
1) Korzystając ze Słownika eponimów, czyli wyrazów odimiennych Władysława
Kopalińskiego lub źródeł internetowych, wynotuj informacje na temat pochodzenia
następujących nazw przedmiotów codziennego użytku: „dżins”, „adidas”, „panama”,
„prysznic”, „gadżet”. Wyjaśnij, w jaki sposób nazwy te przeszły do języka polskiego i jakie
tajemnice w sobie kryją.

2) Przygotuj po kilka cytatów prasowych, w których pojawiają się nazwy własne:
„Belweder”, „Sulejówek”, „Wawel”. Zastanów się i odpowiedz, czy poza tym, że wskazują
konkretne miejsca, budzą w języku dodatkowe skojarzenia (konotacje).

Nazwy rzeczy a symbole

ILUSTRACJA: Korona
www.pixabay.com, graﬁka komputerowa, domena publiczna

Spotykamy się z rozmaitymi nazwami rzeczy w języku. Poza tym, że określają przedmioty
codziennego użytku lub konkretne zjawiska, mogą również komunikować pozytywne
skojarzenia, a nawet symbolizować zjawiska abstrakcyjne, które trudno pojąć lub opisać (np.
serce – jako symbol miłości, podkowa – symbol szczęścia, korona – symbol władzy itp.).
Wiele nazw odwołuje nas do historii kultury albo bezpośrednio przekazuje informacje
o ludziach, którzy mieli wpływ na powstanie danej rzeczy. Takie wyrazy nazywamy
eponimami (np. znane ze świata nauki określenia dżul i niuton oznaczają jednostki ﬁzyczne
utworzone od nazwisk wielkich badaczy: Jamesa Joule’a i Isaaca Newtona). Pokazują one, że
przedmioty lub pojęcia – początkowo używane tylko w wąskim gronie – na tyle
powszednieją, że po pewnym czasie ich określenia stają się nazwami potocznymi, czyli
używanymi przez wszystkich (a nawet zapożyczanymi z jednych języków do innych).

Metafory jako ﬁgury stylistyczne
Nazwy rzeczy mogą również tworzyć dodatkowe, często bardzo abstrakcyjne sensy. Wiąże
się to z ważną właściwością języka – mówieniem w sposób wieloznaczny czy metaforyczny.
Warto w tym miejscu przypomnieć najważniejsze informacje o metaforze. Jest to bowiem
podstawowa ﬁgura stylistyczna, za pomocą której przekazujemy znaczenia przenośne
(symboliczne, abstrakcyjne, po prostu – skojarzenia na temat kogoś lub czegoś, których nie
chcemy lub nie potraﬁmy wyrazić w bezpośredni sposób).
Metafory na ogół kojarzymy z tekstami artystycznymi – w wielu utworach poetyckich
odnajdziemy ciekawe przenośnie literackie. Przykładowo, w cytowanym niżej fragmencie
wiersza Zbigniewa Herberta pt. Kołatka jest ich co najmniej kilka:

“

Zbigniew Herbert

Kołatka
Są tacy którzy w głowie
hodują ogrody
a włosy ich są ścieżkami
do miast słonecznych i białych
łatwo im pisać
zamykają oczy
a już z czoła spływają
ławice obrazów
Zbigniew Herbert, Kołatka, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. Ryszard Krynicki, Kraków 2004, s. 52.

Oprócz metafor artystycznych (poetyckich) pojawiają się w języku również metafory
potoczne – najwięcej ich znajdziemy we frazeologizmach czy porównaniach
frazeologicznych (np. „zapaść się pod ziemię”, „cisza jak makiem zasiał”). Metafory
występują także bardzo często w tekstach przemówień (i innych gatunkach retorycznych),
wiele z nich można zauważyć w przekazach dziennikarskich czy reklamowych.
Rodzajem metafory, w którym zjawiska nieożywione (zarówno konkretne, jak i abstrakcyjne)
mają właściwości istot żywych, jest animizacja (np. „coś przechodzi ludzkie pojęcie”, „świat
idzie naprzód”, „zapadła cisza” itp.). Spokrewnione z tą ﬁgurą myślową są dwie kolejne:
antropomorﬁzacja – pomaga opisać rzeczy, zjawiska, pojęcia i ich cechy za pomocą
określeń, które odnoszą się do człowieka (np. „coś odgrywa główną rolę” = ‘coś jest
główne, najważniejsze’);

personiﬁkacja – częściej występuje w tekstach artystycznych i służy wyrażeniu zjawisk
abstrakcyjnych za pomocą wyobrażeń odnoszących się do człowieka (np. „Historio,
historio, cóżeś ty za pani” –‘ historia w tekście Agnieszki Osieckiej pokazana jako
kobieta’).
O rzeczach można mówić tak, jakby miały cechy ludzi lub innych istot żywych (służy do
tego przede wszystkim antropomorﬁzacja, personiﬁkacja czy animizacja).

Czułe słówka

ILUSTRACJA: Czułe słowa
www.pixabay.com, graﬁka komputerowa, domena publiczna

W języku najważniejszy jest człowiek – to do niego odnosi się najwięcej wyrazów
polszczyzny potocznej. Następne w językowej hierarchii są nazwy innych bytów: zwierząt,
roślin i rzeczy. Nazwy te – poza ich podstawową funkcją (nazywaniem czegoś) – mogą
służyć wyrażaniu emocji i wartości. Czasem za pomocą zwierząt i rzeczy ludzie mówią, że
coś jest gorsze (np. „Nie stój jak kołek”, „Nie skacz, jak małpa”). Zwykle wypowiedzi takie
nazywamy deprecjonującymi, a jeśli dotyczą ludzi – obelgami, inwektywami lub zwrotami
obraźliwymi. Zabieg ten nie jest etyczny i często pojawia się w czasie kłótni lub sporów.
W dziejach kultury (szczególnie średniowiecznej) znane były wyzwiska i akty obrażania, za
którymi kryły się nazwy zwierząt uznawanych za nieczyste, nieestetyczne lub podległe
człowiekowi. Z tego okresu wywodzą się obelżywe określenia („szczekać” – ‘mówić

nieprawdę’, „ujadać” – ‘kłócić się, sprzeczać’, „łże jak pies” – ‘kłamie’, „psubrat” –
‘negatywnie o drugim człowieku’).
Współczesne zwroty, w których pojawiają się nawiązania do świata zwierząt i rzeczy, także
mogą być odczytane jako akty obrazy. Mogą też wywołać krzywdzące skojarzenia dotyczące
adresata wypowiedzi (np. „głuchy jak pień”). Dlatego warto pamiętać, że określenia typu
„małpa”, „świnia”, „pieski”, „hiena”, „szczur”, „morda”, „czubek”, „badyl”, „burak”, „lebioda”,
„beton”, użyte w celu nazwania człowieka, zawsze są nietaktowne, a nawet agresywne.
Powodują one, że – mniej lub bardziej świadomie – odbiorca takiego komunikatu
pozbawiany jest cech ludzkich.
Nazwy ze świata zwierząt i rzeczy mogą też przekazywać pozytywne oceny. Często
pojawiają się one w wypowiedziach skierowanych bezpośrednio do konkretnej osoby
w znaczeniu pozytywnym (np. „Mój Ty cukiereczku”, „Skarbie”, „Złotko”, „Kwiatuszku”).
Określenia te często występują w sytuacjach prywatnych i są wyrazem zażyłości między
nadawcą i odbiorcą. Językoznawcy nazywają je afektonimami lub metaforycznie: „czułymi
słówkami” (określenie Mirosława Bańki, autora słownika afektonimów). Warto pamiętać, że
choć słowa te wywołują pozytywne uczucia i emocje, to tylko od adresata wypowiedzi
zależy, jak będą ostatecznie odebrane. Nie wszyscy poczują się dobrze, jeśli nazwiemy ich
„żabciami”, „robaczkami”, „kluseczkami” czy „pączusiami”.

Zadaniowo

Ćwiczenie 1
Wśród poniższych porównań frazeologicznych znajdują się wyrażenia i zwroty, które
komunikują pozytywne lub negatywne oceny i odczucia. Wszystkie mają odniesienia do świata
zwierząt i rzeczy. Odczytaj ich znaczenia i określ na podstawie poniższej tabeli, jakie emocje
mogą przekazywać.

Porównanie
frazeologiczne

stać jak mur

siedzieć jak
mumia

jeść jak kurczę

powtarzać jak
katarynka

rzucać się jak
ryba w sieci

twardy jak stal

Znaczenie

Mogą

Mogą

wywoływać

wywoływać

negatywne

pozytywne

odczucia

odczucia

Są neutralne
pod względem
emocjonalnym

odbijać się jak
groch o ścianę

zimny jak
kamień

blady jak
ściana

chodzić jak
w zegarku

głodny jak
wilk

zawrzało jak
w ulu

Ćwiczenie 2
W parach stwórzcie listę zwrotów, których podstawą będą nazwy zwierząt, rzeczy lub zjawisk
nieożywionych. Zastanówcie się i wskażcie, które z nich i w jakich sytuacjach mogą
komunikować intencje negatywne (obelga, obraza), a które mogą być znakami pozytywnych
intencji i odczuć (afektonimy).

Ćwiczenie 3
Zastanówcie się wspólnie i przedyskutujcie, w jakich sytuacjach można, a w jakich nie warto
używać afektonimów.
Ćwiczenie 4
Wskaż i uzasadnij, które z poniższych frazeologizmów odwołujących się do zbioru wyrazów
związanych z domem (i przedmiotami codziennego użytku) wnoszą zabarwienie negatywne:
„mieć dach nad głową”, „czym chata bogata”, „ognisko domowe”, „okrągły stół”, „przy drzwiach
otwartych”, „z deszczu pod rynnę”, „pocałować klamkę”, „podpierać ścianę”.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
W gwarze uczniowskiej często pojawiają się wyrazy i przezwiska, które komunikują negatywne
oceny i emocje. Wyjaśnij, dlaczego słowa typu „globus”, „okularnik”, „dziobak”, „rudzielec”,
„garbus” można uznać za obraźliwe.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Kontrasty i przeciwieństwo w języku

ILUSTRACJA: Kontrast_intro
Toby Hudson, licencja: CC BY-SA 3.0

Świat zbudowany jest z kontrastów. Na kuli ziemskiej odnajdziemy przeciwstawne kierunki
geograﬁczne: wschód – zachód, północ – południe. Wzorując się na tym podziale, często
posługujemy się zwrotem „coś leży na przeciwległych biegunach”. Nierzadko też używamy
wyrazów, które łączymy w przeciwstawne pary: „dwie strony medalu”, „awers – rewers”,
„początek – koniec”, „start – meta”, „pozytywny – negatywny”.
Często takie opozycje pojawiają się w różnych systemach znaków. Na przykład w zapisie
matematycznym mamy wartości „dodatnie” i „ujemne”, a w sygnalizacji świetlnej komunikat
„dozwolone – niedozwolone”, który wyraża się poprzez różnicę kolorów zielony –
czerwony. Niektóre z takich par pojęć możemy nawet wartościować, czyli oceniać jako
pozytywne lub negatywne: dobry – zły. A jeśli w słowach nie ma zapisanych takich znaczeń,
to ocena pojawia się w skojarzeniach.
W tej części poznamy wyrazy i pojęcia przeciwstawne. Taki kontrast w języku nazywamy
przeciwieństwem lub negacją.
Już wiesz
1) Znajdź jak najwięcej określeń do słów, które byłyby zaprzeczeniem podanych niżej
wyrazów. Możesz skorzystać z dowolnego słownika wyrazów przeciwstawnych, czyli ze
słownika antonimów: „wczorajszy”, „prawica”, „ziemia”, „ogień”, „życie”, „starość”, „budzić
się”, „radować się”, „ciasny”, „wiara”, „z jednej strony”, „nie tylko”.

2) Znajdź przykłady tekstów kultury (książek, ﬁlmów, dzieł plastycznych, a także
artykułów prasowych lub haseł z plakatów reklamowych), których tytuły układają się
w przeciwstawne znaczenia, np. „Zbrodnia i kara”, „W niebie i na ziemi”. Zastanów się,
dlaczego twórcy tych dzieł posługują się kontrastami wyrazów lub pojęć.

Synonimy i antonimy
Wyrazy w naszym słowniku układają się w różne klasy. Jest to bardzo logicznie zbudowana
sieć słów i ich znaczeń. Potraﬁmy wybierać słowa o bliskim znaczeniu (np. „duży”,
„ogromny”, „wielki”, „obszerny”) lub pary wyrazów o znaczeniach przeciwstawnych (np.
„duży” – „mały”).
Wyrazy o bliskim, podobnym znaczeniu to synonimy.
Wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym to antonimy.
Przeciwstawne znaczenia możemy zatem w języku wyrażać za pomocą antonimów. Mogą to
być pojedyncze wyrazy („ciemny – jasny”; „budzić się – zasypiać”; „rano – wieczór”; „cicho –
głośno”; „coś – nic”; „ktoś – nikt”) lub związki frazeologiczne (czyli utarte połączenia
wyrazowe), np. „na samym początku – na szarym końcu”; „posiąść wszystkie rozumy –
stracić rozum”; „z jednej strony – z drugiej strony zaś”; „nie tylko, ale także”.

Ćwiczenie 1
Skorzystaj z dowolnego słownika antonimów i synonimów. Podaj znaczenia bliskoznaczne
(synonimy) i przeciwstawne (antonimy) dla podanych wyrazów lub związków frazeologicznych.
stary
młody
lekko
mocny
gorszy
być nie w sosie
komuś idzie jak po maśle
wojna
Ćwiczenie 2
Znajdź brakujący wyraz należący do pary antonimów.
wlać

klient

brudzić

płacić

kupować

czyścić

dobro

zło

sprzedawca

wylać

głodować

być sytym

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Znaczenia przeciwstawne
W gramatyce przeciwstawne znaczenia wyrażamy również za pomocą cząstek
poprzedzających wyrazy. Informują one nie tylko o przeciwieństwie, ale także o braku,
o niedoborze czegoś albo o treściach wykluczających się, którym zaprzeczamy. Takie
zjawisko nazywamy przeciwstawnością albo negacją. Cząstki, które dodajemy na początek
nowego wyrazu, to przedrostki.
poprzedzająca

Wyraz

Wyraz drugi –przeciwstawny
z dodatkowym przedrostkiem,

wyraz, tzw.

pierwszy

który tworzy przeciwstawne

Cząstka

przedrostek

Znaczenie
przeciwstawne

znaczenie

nie-

ładny

nieładny

bez-

ład

bezład

‘taki, który nie
jest ładny’
‘coś, co jest bez
ładu’
‘taki, który jest

anty-

wojenny

antywojenny

przeciwko
wojnie’

a-

społeczny

aspołeczny

‘taki, który nie
jest społeczny’
‘taki, który jest

przeciw-

grypowy

przeciwgrypowy

lub działa
przeciwko
grypie’

Ćwiczenie 3
Utwórz słowa o przeciwstawnych znaczeniach. – wyrazy z cząstką „bez-”
taki, który jest bez imienia –
taki, który istnieje bez prawa –
coś, co jest bez prawa –
taki, który jest bez sensu –
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Utwórz słowa o przeciwstawnych znaczeniach. – wyrazy z cząstką „przeciw-”
– taki, który staje przeciw czemuś
– coś, co działa przeciw czemuś
– taki, który jest przeciw bólowi
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Utwórz słowa o przeciwstawnych znaczeniach.– wyrazy z cząstką „nie-”
– taki, który nie jest przyjacielem
– coś, co nie jest ładem
– taki, który nie jest ładny
– coś, co nie jest sprawiedliwością
– coś, co nie jest porządkiem
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Partykuła „nie”
Bardzo często posługujemy się przeczeniem (cząstką) NIE, aby wyrazić na coś niezgodę,
przeciwne intencje lub aby zaprzeczyć czemuś. Wyraz ten pisany oddzielnie
z czasownikami nazywany jest partykułą przeczącą. Ortograﬁa z cząstką NIE często jest
kłopotliwa. Przypomnijmy kilka najważniejszych zasad:
Pisownia łączna

z rzeczownikami

Pisownia rozdzielna

nieprzekazanie

z czasownikami

nie czytaj nie czytając
nie czytano nie
przeczytawszy nie
czytać

z przymiotnikami

z przysłówkami

niedobry

z przymiotnikami
w stopniu wyższym
i najwyższym

nie najlepszy

niedobrze

z przysłówkami
w stopniu wyższym
i najwyższym

nie najlepiej

Ćwiczenie 6
Zapisz poprawnie rzeczowniki o przeciwstawnym znaczeniu, korzystając z cząstki „nie”.
czytanie –
złożenie –
napisanie –
oddanie –
wpłacenie –
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Korzystając ze słownika ortograﬁcznego, wybierz właściwą pisownię wyrazów w zdaniach.
Nie bogaty niebogaty, ale biedny.
Niewszędzie nie wszędzie, ale tylko w wybranych miejscach.
Niezawsze nie zawsze, ale tylko czasami.
Nie bałaganienie niebałaganienie, ale sprzątanie.
Nie trudno nietrudno, ale łatwo.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zaimek przeczący i spójniki
Kolejną częścią mowy, która służy wyrażaniu negacji lub przeciwstawnych treści, jest
zaimek przeczący:
NIC, NIKT, NIGDZIE, ŻADEN.
Treści dwóch lub kilku zdań natomiast możemy przeciwstawiać sobie również za pomocą
spójników (prostych lub złożonych):
ALE, LECZ, JEDNAK, ZAŚ, NATOMIAST, Z KOLEI ALBO, LUB, CZY, BĄDŹ
NIE TYLKO…, ALE TAKŻE…
Z JEDNEJ STRONY…, Z DRUGIEJ STRONY ZAŚ…
Ćwiczenie 14.1

Ćwiczenie 14.2
Wpisz właściwe zaimki przeczące do tabeli.
Zdanie z zaimkiem

Odpowiedni zaimek przeczący

Wzór: Wszyscy przyszli na zebranie.

nikt

Każdy uczeń przeczytał lekturę.
Ktoś pukał do drzwi.
Zobacz, pewnie coś się stało.
Gdzieś jest ciepło o tej porze roku.
Zawsze piję herbatę z cytryną.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 14.3
Ułóż zdania z powyższymi zaimkami według wzoru:
Nikt nie przyszedł na zebranie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 15
Wybierz zdania, których treść jest przeciwstawna lub się wyklucza.


Wyjeżdżam dziś, ale wrócę już niebawem.



Jeśli uporamy się z tym zadaniem, zrobimy sobie przerwę.



Warszawa to obecna stolica Polski, natomiast kiedyś był nią Kraków.



Poczytam lub trochę popiszę.



W księgarni były książki i zeszyty.



Chciałem pojechać do parku, ale cały dzień padało.



Pewnie wróci jutro bądź pojutrze.



Myślę, więc jestem.



Lubię pop, czasami hip-hop oraz rock.



Muzyka rozrywkowa czy klasyczna? – trudno wybrać.



Zachorowałem, więc pobędę w tym tygodniu w domu.



Marta przygotowała nadruki, Agnieszka zaś – ciekawe naklejki.



W księgarni były nie tylko książki, ale także komiksy.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zadaniowo
Renata Przybylska

“

Wstęp do nauki o języku polskim. Podręcznik dla
szkół wyższych
Antonimy pozwalają interpretować rzeczywistość na zasadzie
kontrastu. Porządkują nasze myślenie, upraszczają klasyﬁkację
zjawisk. Ogromną rolę odgrywają w wartościowaniu i wyrażaniu ocen:
to, co jest dobre, korzystne, stanowi człon pozytywny pary, to, co złe,
niekorzystne – człon negatywny.
Antonimy mają ważne funkcje stylistyczne. Są częste w mowie
potocznej, ilekroć porządkujemy coś na zasadzie: kto jest za, a kto
przeciw, kto jest swój, a kto obcy, co jest piękne, a co jest brzydkie, co
modne, a co niemodne itd. W stylu artystycznym zasada kontrastu
znaczeniowego wykorzystywana jest do wzmożenia ekspresji,
odkrycia powiązań między zjawiskami. Antonimiczne pary występują
nierzadko choćby w tytułach dzieł literackich […] Antonimy są
częstym tworzywem w aforyzmach, sentencjach, maksymach
i fraszkach, a zaskakujące odkrywanie przeciwieństw pojęciowych
jest źródłem wielu dowcipów językowych.
Renata Przybylska, Wstęp do nauki o języku polskim. Podręcznik dla szkół wyższych, Kraków 2003, s. 208.

Ćwiczenie 16.1
Wyjaśnij, dlaczego używamy antonimów w mowie potocznej.
Ćwiczenie 16.2
Jak myślisz, dlaczego artyści, poeci wykorzystują w swoich utworach antonimy i inne środki
wyrazowe o przeciwstawnych znaczeniach. Zapisz swoją odpowiedź do zeszytu.
Ćwiczenie 16.3
Podaj przykład przysłowia, w którym występują przeciwstawne znaczenia.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Piszemy instrukcję

ILUSTRACJA: Instrukcja_intro
Clement127, licencja: CC BY-NC-ND 2.0

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z tekstami użytkowymi. Jednym z nich
jest instrukcja, która spokrewniona jest z takimi gatunkami, jak wskazówka, zalecenie,
polecenie. Wszystkie te formy mają w bardzo prosty i jednoznaczny sposób opisać zasady
postępowania i działania w konkretnych sytuacjach. Nie zawsze instrukcje są łatwe
w odbiorze – są jednak bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy coś sprawnie
wykonać lub załatwić.

Zasady redagowania instrukcji
Instrukcja to gatunek, w którym najważniejszy jest odbiorca. To także tekst użytkowy.
Trzeba w nim w prostych słowach komunikować, kto i jak ma postępować, jak należy coś
właściwie używać. Bardzo ważna w instrukcji jest zwięzła, ale przemyślana kompozycja. Jak
więc pisać instrukcję?
1) Po pierwsze, wyróżniamy dwie odmiany:
instrukcja obsługi, użytkowania, np. jakiegoś przedmiotu, urządzenia;

instrukcja działania, czynności, np. szybkiego, doraźnego postępowania w sprawach
zagrażających naszemu bezpieczeństwu („instrukcja przeciwpożarowa”), a także
dłuższego działania, złożonego nawet z wieloetapowych czynności („instrukcja
wypełniania dokumentu”).
2) Po drugie, ważne jest, by treść instrukcji była ułożona chronologicznie (czyli każda
opisana czynność powinna poprzedzać następną). Trzeba przede wszystkim przewidzieć,
jak będzie odczytywał instrukcję odbiorca i co zrobi (to warunek, który musi być spełniony
nawet przy redagowaniu takich gatunków spokrewnionych z instrukcją, jak „przepis
kulinarny”).

Jakich form używać?
Czasowników w 2. osobie trybu rozkazującego („przygotuj”, „przejdź”, „zamień”, „użyj”).
Zwrotów komunikujących, że coś jest ‘dozwolone – zakazane’ („uważaj”, „pamiętaj”, „nie
rób czegoś”) – są one ważne w opisie urządzeń, np. elektronicznych. Ostrzegają przed
niebezpieczeństwem.
Zwrotów, które mówią o kolejnych etapach czynności (np. „najpierw”, „następnie”,
„potem”, „teraz”, „zaraz po tym”) – warto je skojarzyć ze stylistyką przepisu kulinarnego.
Przed napisaniem instrukcji należy przemyśleć jej etapy – powinny być one graﬁcznie
wyróżnione. Coraz częściej pojawiają się instrukcje, w których słowom towarzyszą obrazki,
np. instrukcje sprawnej ewakuacji w środkach transportu. Każdy, kto kiedykolwiek leciał
samolotem, mógł (i musiał!) przed startem wysłuchać takiej instrukcji.
Poniższa tabela przedstawia ogólny wzór instrukcji.
INSTRUKCJA
PRZED UŻYCIEM
OPIS
PRZYGOTOWANIE
OBSŁUGA
Krok 1
Krok 2
Krok 3
KONSERWACJA
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przykład instrukcji

ILUSTRACJA: Biblioteka
www.pixabay.com, fotograﬁa barwna, domena publiczna

Instrukcje spotykane są również w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykładem jest
poniższa instrukcja, opisująca, jak zamawiać i wypożyczyć książki w bibliotece, której zbiory
są skatalogowane w systemie komputerowym.
INSTRUKCJA ZAMAWIANIA I WYPOŻYCZANIA
KSIĄŻEK W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Nagłówek

I. KONTO CZYTELNIKA

Nagłówek do części I

I. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie
czytelnicy, którzy mają konto elektroniczne i kartę
czytelnika.
II. Aby uzyskać kartę czytelnika i aktywne konto,
wypełnij formularz i przekaż go bibliotekarzowi.
III. Bibliotekarz sprawdzi Twoje dane, a następnie
założy Ci konto czytelnika i wyda ważną kartę.
II. WYSZUKIWANIE I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK
W KATALOGU

Szczegółowe zasady
postępowania – wyliczenie

Nagłówek do części II

I. Aby znaleźć odpowiednią książkę lub odpowiednie
czasopismo, skorzystaj z katalogu bibliotecznego.
II. Musisz się do niego zalogować:
- Wpisz numer karty („login”) i hasło, które przekazuje
Ci pracownik biblioteki.
- Kliknij ikonkę DALEJ.
III. Następnie wpisz do wyszukiwarki właściwe
informacje o książce:
- Podaj słowa kluczowe („autor, tytuł, typ publikacji”).
- Naciśnij ikonkę OK.
IV. Gdy wyświetli się właściwy tytuł oraz numer

Szczegółowe zasady do
części II
Wyliczenia główne
i podpunkty

biblioteczny (sygnatura), wybierz polecenie
ZAMAWIAM.
V. Jeśli publikacja jest niedostępna, otrzymasz
komunikat WYPOŻYCZONE.
VI. Jeśli publikacja jest dostępna, po półgodzinie
możesz ją odebrać ze stolika z zamawianymi książkami.
III. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Nagłówek do części III

I. Możesz wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na 3
tygodnie.
II. Możesz wypożyczyć książki tylko wtedy, gdy oddasz
wcześniej wypożyczone.

Szczegółowe zasady do

III. Czytelnicy wybierają książki i zgłaszają je

części III

bibliotekarzowi.
IV.Bibliotekarz wprowadza dane do komputera.
V. Następnie można książkę wypożyczyć.
IV. DODATKOWE WSKAZÓWKI
I. Biblioteka nie wypożycza: czasopism, wydawnictw
encyklopedycznych i słownikowych. Można z nich

Nagłówek do części IV –

korzystać jedynie w czytelni.

dodatkowe UWAGI,

II. Książki należy oddać w terminie.

OSTRZEŻENIA, ZASADY itp.

III. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy, którzy
w terminie oddali wcześniej wypożyczone
wydawnictwa.

Zadaniowo

Ćwiczenie 1
Wybierzcie jedną osobę, która będzie robiła ﬁgurki przestrzenne z papieru (np. modele
samolotu, statku lub czapki malarskiej). Obserwując jej czynności, wpiszcie je do tabeli
z zeszycie lub na planszy. Na koniec w grupie zredagujcie instrukcję. Przedstawcie ją innej
grupie. Jeśli instrukcja została dobrze przygotowana, reprezentanci drugiej grupy na pewno nie
będą mieli trudności w zrobieniu tej samej ﬁgurki.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Skorzystaj z poniższego szablonu gatunkowego i przygotuj własną instrukcję. Może to być np.
instrukcja zatytułowana: Jak opowiedzieć śmieszny dowcip?

Uzupełnij

Co to będzie?

Opis zadania

Dla kogo?

Obraz odbiorcy

Co trzeba przygotować?

Wyliczenie potrzebnych rzeczy

Jak to zrobić?

Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania

Na co uważać?

Ostrzeżenia

Ćwiczenie 3
W instrukcjach ważny jest precyzyjny opis. Istotne jest również, aby język, którym jest
napisana był czytelny i zrozumiały. Spróbuj więc przeredagować poniższe instrukcje według
podanego wzoru. Zamień formy na prostsze – typowe dla instrukcji.
Wzór: Przed przejściem przez ulicę należy zwrócić uwagę, czy z prawej lub z lewej strony nie
nadjeżdża samochód. → Zanim przejdziesz przez ulicę…
1) Można przejść przez ulicę wyłącznie wtedy, gdy zapali się zielone światło. Przechodzenie na
czerwonym świetle jest niedozwolone.
2) W razie zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić straż miejską.
3) Każdy, kto dostrzeże wypadek, powinien jak najszybciej powiadomić o tym policję. Należy
wybrać numer 112 i przekazać informację o wypadku.
4) Wypożyczanie książek w naszej bibliotece nie nastręcza trudności.
5) Przed wypożyczeniem kolejnych książek należy oddać poprzednie.
6) W razie nieoddania książek w terminie nie będzie można wypożyczyć kolejnych.

Uzupełnij

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Współczesna sztuka użytkowa

Artykuły gospodarstwa domowego Alessi
Didriks, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY 2.0

Żyjemy w świecie wypełnionym po brzegi rzeczami: takimi, bez których trudno się obejść,
ale też takimi, o których nie do końca wiadomo, do czego służą. Bywają przedmioty
wyjątkowo niewygodne albo takie, które nigdzie się nie mieszczą, albo i takie, które za
wszelką cenę usiłujemy ukryć, bo wydają nam się brzydkie i niemodne. Jednak zdarza się,
że w naszym życiu pojawia się nowy gadżet, z którym nie potraﬁmy się rozstać. Czasami jest
nam bardzo potrzebny, czasami zachwycamy się także jego formą lub kolorem. Niektóre
z tych przedmiotów stają się modne, a nawet kultowe.
Czy wiesz, jak powstają takie wyjątkowe przedmioty? Kto je projektuje i na czym polega ich
niepowtarzalność?
Już wiesz
1) Znajdź w Słowniku wyrazów obcych deﬁnicję słowa „design” lub „designer”. Zanotuj
odpowiedzi na następujące pytania:
Z jakiego języka pochodzi słowo „design”?
Jak je deﬁniujemy?
Jaki jest jego polski odpowiednik?
2) Zastanów się i odpowiedz na pytania:
Co projektują projektanci? Zapisz trzy przykłady przedmiotów z najbliższego
otoczenia, które, według ciebie, mogły zostać zaprojektowane przez designera.

Czy znasz nazwisko jakiegoś znanego projektanta?

Philippe Starck i jego wyciskacz do cytryn (I)

Wyciskacz do cytryn, Juicy Salif, projektował Philippe Starck dla manufaktury Alessi, 1990, polerowana stal
nierdzewna, 29 × 14 cm. Fot. Małgorzata Skibińska
Philippe Starck, Contentplus.pl sp. z o.o., Wyciskacz do cytryn Juicy Salif, 1990, polerowana stal nierdzewna, 29 × 14 cm, tylko
do użytku edukacyjnego

Ćwiczenie 1
Podzielcie się w klasie zdobytymi informacjami na temat projektowania i projektantów.
Ćwiczenie 2
Ustalcie pochodzenie słowa „design” i wskażcie jego polski odpowiednik. Żeby poprawnie
utrwalić to pojęcie, zajrzyjcie do glosariusza.
Ćwiczenie 3
Wymieńcie i zapiszcie na tablicy zebrane przykłady zaprojektowanych przedmiotów.

Ćwiczenie 4
Czy wymienione obiekty towarzyszą wam w życiu codziennym? Macie je przy sobie?

Philippe Starck
ur. 1949
urodził się w Paryżu. Jest jednym
z najwybitniejszych współczesnych architektów
i projektantów wzornictwa użytkowego. Studiował
w prywatnej paryskiej szkole designu
i projektowania wnętrz, a następnie rozpoczął
karierę zawodową, próbując swoich sił w tworzeniu
wystrojów dla klubów, restauracji i hoteli. Szybko
zaczął też projektować przedmioty codziennego
użytku, które otaczają nas w szkole, w pracy, na
ulicy. Wielkie realizacje architektoniczne
i wnętrzarskie Starcka można podziwiać na całym
świecie: od Nowego Jorku po Paryż. Twórca ma na
swoim koncie również projekty luksusowych
jachtów, motocykli czy skuterów. Zajmował się
Philippe Starck
jikatu, fotograﬁa czarno-biała, licencja: CC BY-SA 2.0 projektowaniem armatury łazienkowej
i telewizorów, ale tworzył także wzory znacznie
drobniejszych przedmiotów codziennego użytku, wśród których znalazły się naczynia
kuchenne, sztućce, lampy, telefony, zegarki. Zaprojektował też wzór… makaronu.
Philippe Starck zasłynął w świecie jako twórca poszukujący dla projektowanych przez
siebie przedmiotów prostoty i elegancji. Uważa, że powinniśmy się otaczać rzeczami
użytecznymi i trwałymi, ale jednocześnie pięknymi, zabawnymi w swoich formach
i dostępnymi na każdą kieszeń. Takimi, które można uznać za małe dzieła sztuki.
Najsłynniejszym projektem Philippe’a Starcka jest wyciskacz do cytryn Juicy Salif na trzech
długich nogach.



Wystawa prac Phillippe'a Starcka
Kest Wang, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 2.0

Ćwiczenie 5
Zastanów się, jakie umiejętności musi posiadać zawodowy projektant, żeby móc poprawnie
zaprojektować wymienione przez was wcześniej przedmioty.
Ćwiczenie 6
Jaką szkołę, według ciebie, należałoby skończyć, żeby móc profesjonalnie zajmować się
projektowaniem form użytkowych? Czy jest to zawód bardziej artystyczny, czy bardziej
techniczny? Dlaczego? Swoją odpowiedź uzasadnij, wskazując konkretne przykłady.

Philippe Starck i jego wyciskacz do cytryn (II)

Wyciskacz do cytryn, Juicy Salif, projektował Philippe Starck dla manufaktury Alessi. Fot. Małgorzata Skibińska
Philippe Starck, Contentplus.pl sp. z o.o., Wyciskacz do cytryn Juicy Salif, 1990, polerowana stal nierdzewna, 29 × 14 cm, tylko
do użytku edukacyjnego

Ważne!
Każdy obiekt, a szczególnie ten, którego projekt sygnowany jest konkretnym nazwiskiem,
ma tzw. metryczkę, w której zapisane są jego podstawowe dane.
Ćwiczenie 7
Na podstawie podpisu pod zdjęciem wyciskacza do cytryn stwórz metryczkę urządzenia
zaprojektowanego przez Philippe’a Starcka.
Nazwa obiektu:

włoska manufaktura Alessi

Zamawiający projekt:

Juicy Salif

Autor projektu:

29 x 14 cm / wys. x śr. w podstawie

Podstawowe wymiary:

Philippe Starck

Materiał, z którego wytwarzany jest
obiekt:

polerowana stal nierdzewna

Data powstania projektu:

1990

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Zastanów się, jakie pytania musiał stawiać sobie Philippe Starck, projektując swój wyciskacz
do cytryn. Przygotowując odpowiedź, odnieś się do następujących kwes i:
Czy w 1990 roku, kiedy Starck projektował swoje urządzenie, wyciskacz do cytryn był
czymś nieznanym?
Czy w twoim domu używa się wyciskacza do cytryn lub innych owoców? Jeżeli tak, to jak
wygląda to urządzenie?


Wyciskacz A
WhereDidYouBuyThat.com, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-NC 2.0

Ćwiczenie 9
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Zastanów się, dlaczego w poprzednim ćwiczeniu znalazły się następujące określenia:
łatwe w użyciu,
bezpieczne w użyciu (niebezpieczne w użyciu),
łatwo mieści się w szafce kuchennej,
zrobione z plas ku (z metalu).
Czy projektantowi są potrzebne tak szczegółowe informacje? Swoje odpowiedzi uzasadnij.
Ćwiczenie 11
Czy potraﬁsz określić, które z podanych w tabeli cech dotyczą:
budowy lub konstrukcji urządzenia,
użyteczności urządzenia,
wyglądu zewnętrznego bądź estetyki projektowanego urządzenia?

Ćwiczenie 12
Patrząc na znajdujące się wokół was inne przedmioty, np. biurko, krzesło, długopis, komputer,
podajcie po dwie inne cechy każdego typu (budowa, użyteczność, wygląd). Czy któryś
z oglądanych przez was w tej chwili obiektów można uznać za:
elegancki,
oryginalny,
nowoczesny,
nudny?
Ćwiczenie 13
Jak sądzisz, co to znaczy, że jakiś przedmiot jest „nudny”? Czy jest to określenie obiektywne
czy subiektywne? Masz w domu jakieś „nudne” przedmioty? Co zrobić, żeby przestały być
„nudne”?

Ćwiczenie 14
Spróbuj samodzielnie dokonać analizy wyciskacza do cytryn Philippe’a Starcka. Postępuj
logicznie, tak jak tego wymaga praca projektanta. Stwórz podręczną tabelę, w której
zamieścisz jak najwięcej cech tego obiektu:

Lp.

Cecha urządzenia

Wyciskacz

Wzór

proste / jednoelementowe

X

1.

rozbudowane / wieloelementowe

2.

skomplikowane w budowie

3.

łatwe w użyciu

4.

bardzo bezpieczne w użyciu

5.

może być niebezpieczne w użyciu

6.

łatwo mieści się w kuchennej szafce

7.

łatwo je umyć

8.

może się popsuć

9.

jednokolorowe

10.

zrobione z plas ku

11.

zrobione z metalu

Wzornictwo i projektowanie

“

Raymond Guidot

Design 1940---1990. Wzornictwo i projektowanie
Niektórzy uważają, że „design” pochodzi od francuskiego słowa
désigner lub dessiner. Jednak prawda jest taka, że termin ten stał się
modny we Francji dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku dzięki
zapożyczeniom z języka angielskiego.
W języku francuskim ma on jednak nieco inne znaczenie niż
w angielskim.
Anglosasi mianowicie posługują się nim, by określić zarówno
jednostkowe wyroby rzemiosła, jak i seryjne produkty przemysłowe,

takie jak różnorodne przyrządy, maszyny, pojazdy, meble, narzędzia,
sprzęty, ubrania, a nawet tkaniny, tapety, książki czy plakaty. Anglicy
włączają do tej grupy także budynki i budowle inżynierskie, na
przykład mosty, ale tylko wówczas, gdy ich poszczególne elementy są
produkowane w zakładzie przemysłowym.
Natomiast we Francji, zwłaszcza w pierwszym okresie, termin ten
dotyczył przede wszystkim seryjnej produkcji przemysłowej różnych
drobnych przedmiotów codziennego użytku. Bardzo szybko jednak
zaczęto go też stosować do określania nowatorskich rozwiązań
stylistycznych, także w dziedzinie mody, projektowania mebli
i architektury wnętrz. W znacznym stopniu tak samo pojmowany jest
we Francji również dzisiaj.
Raymond Guidot, Design 1940–1990. Wzornictwo i projektowanie, tłum. Joanna Wiatrowska, Ewa Wolańska, Warszawa
1998, s. 11–12.

Po przeczytaniu tekstu Raymonda Guidota wykonaj polecenia:

Ćwiczenie 15
Na podstawie przeczytanego tekstu określ prawdziwość następujących stwierdzeń:
Stwierdzenie

Prawda

Fałsz

Termin design został
spopularyzowany we Francji
w latach 60. ubiegłego
stulecia.





Obecnie we Francji design to
także projektowanie mody.





Słowo design pochodzi
z języka francuskiego.





Pojęcie design jest
rozumiane tak samo przez
Anglików i Francuzów.





W Anglii określa się pojęciem
design jedynie seryjne
produkty przemysłowe.





Początkowo Francuzi
posługiwali się terminem
design jedynie do określania
seryjnej produkcji
przedmiotów codziennego
użytku.





Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 16
Wymień wyroby, które Anglicy i Francuzi zaliczają do designu.
Ćwiczenie 17
Na podstawie tekstu omów zmiany zachodzące w rozumieniu pojęcia design.

Mniej znaczy więcej

“

Anna Kondras

Philippe Starck --- mniej znaczy więcej
Philippe Starck należy do ścisłej światowej czołówki designerów. Jest
mistrzem projektowania przedmiotów codziennego użytku, które
dzięki jego kreatywności stają się niecodzienne. Nabierają charakteru,
mocy i stylu. Mają w sobie to „coś” […].
Starck ma nietuzinkową osobowość i charyzmę, naturalny wdzięk
i poczucie humoru. Wszystko to sprawia, że świetnie wypada przed
kamerą. Można się o tym przekonać, oglądając sześcioodcinkową
brytyjską serię Design według Starcka, którą prezentujemy na naszej
antenie. Idea programu jest taka, by wśród utalentowanych
Brytyjczyków znaleźć projektanta na miarę XXI wieku. Producenci
programu otrzymali setki zgłoszeń, przeważnie od absolwentów
i studentów szkół artystycznych, a także od młodych projektantów
prowadzących własne niewielkie ﬁrmy. Spośród nich wybrano 12
osób, które zostały zaproszone do prestiżowej szkoły Philippe’a
Starcka – School of Design w Paryżu, uważanej za kuźnię talentów.
Uczestnicy programu praktykują pod czujnym okiem mistrza, który
wymyśla dla nich kolejne, coraz trudniejsze zadania związane
z poszczególnymi etapami powstawania nowego produktu
i wprowadzania go na rynek. Starck, choć sympatyczny i wylewny,
jest też bardzo wymagający i potraﬁ być złośliwy. Nie toleruje
lenistwa i braku kreatywności. Chce znaleźć prawdziwy talent, kogoś,
kto będzie miał do zaoferowania coś wyjątkowego. Nagrodą dla
zwycięzcy jest półroczny staż w ﬁrmie Starcka i perspektywa wielkiej
kariery. W każdym odcinku kolejne osoby odpadają z programu.
Towarzyszą temu duże emocje i zawiedzione nadzieje. Program
trzyma w napięciu, a jednocześnie ma walory edukacyjne, mówi wiele
ciekawych rzeczy o designie, jego roli i miejscu we współczesnym
świecie.
Philippe Starck – mniej znaczy więcej

Ćwiczenie 18
Z poniższych stwierdzeń wybierz prawdziwe, a następnie wskaż w tekście zdania, które
potwierdzają twoją odpowiedź.


W każdym odcinku programu ktoś odpada.



Philippe Starck jest jednym z najbardziej znanych światowych projektantów.



Starck prowadzi w Paryżu renomowaną szkołę designu.



Starck jest kreatywny.



Program służy jedynie rozrywce.



Do programu nie zgłosili się ludzie prowadzący własne ﬁrmy.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 19
Na podstawie tekstu opisz sposób pracy Philippe’a Starcka z młodymi ludźmi.
Ćwiczenie 20
Czy z tekstu można wywnioskować, dlaczego młodym projektantom tak bardzo zależy na
udziale w programie realizowanym przez Starcka?

Logotyp
Termin design jest też wiązany z graﬁką użytkową, a ta łączy się z komunikacją wizualną,
czyli komunikacją poprzez szeroko rozumiane obrazy, do których możemy zaliczyć m.in.
pojedynczą ilustrację, plakat, a także spotykane na co dzień znaki drogowe czy piktogramy.
Specjalnym rodzajem komunikacji wizualnej jest identyﬁkacja wizualna służąca do
kreowania wizerunku marki na rynku. Składa się na nią przede wszystkim logotyp – znak,

który jest identyﬁkowany z daną ﬁrmą (organizacją, akcją itp.) i pojawia się na wszystkich jej
produktach.
Ćwiczenie 21
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 22
Przyjrzyjcie się uważnie logotypowi Polskiego Koncernu Na owego Orlen. Jaki przekaz niesie
z sobą ten obraz?

Logotyp Polskiego Koncernu Na owego Orlen SA
domena publiczna

Zadaniowo
Ćwiczenie 23
Czy po dokładnej analizie wyciskacza do cytryn zgadzacie się z opinią, że Philippe Starck jest
jednym z najwybitniejszych współczesnych projektantów? Sformułujcie argumenty „za”
i argumenty „przeciw”. W swojej wypowiedzi wykorzystajcie zgromadzone podczas lekcji
cechy, którymi określiliście zaprojektowany przez niego wyciskacz do cytryn.

Ćwiczenie 24
Stwórz krótką notkę do wybranego obiektu Philippe’a Starcka, która znajdzie się w katalogu
wystawy jego prac. Notka powinna zawierać podstawowe dane (metryczka przedmiotu) oraz
krótki opis, w którym wymienisz co najmniej po dwie cechy odnoszące się do budowy,
użyteczności i wyglądu zewnętrznego przedmiotu.

Uzupełnij

Ćwiczenie 25
Zredaguj prywatny list do Philippe’a Starcka, w którym opiszesz swoje pierwsze spotkanie
z jednym z jego projektów. Wyraź swoją opinię na temat budowy, użyteczności oraz wyglądu
zewnętrznego tego przedmiotu. Określ jednoznacznie, czy wybrany obiekt podoba ci się, czy
też nie. Nie zapomnij o argumentacji swojej oceny!

Uzupełnij

Ćwiczenie 26
Zaprojektuj własny wyciskacz do cytryn (lub inny przedmiot). Określ jego cechy, a następnie
uzasadnij konieczność ich występowania w twoim projekcie. Swoją pracę przedstaw na forum
klasy w postaci prezentacji mul medialnej.
Ćwiczenie 27
Zastanówcie się wspólnie, jak powstają logotypy. Od czego zależy ich forma? Czy to jedynie
dzieło przypadku?
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ojciec marnotrawnego syna

Powrót syna marnotrawnego
James Tissot, Powrót syna marnotrawnego, 1862, olej na płótnie, domena publiczna

Na pewno pamiętasz z wcześniejszych lekcji, że przypowieść (parabola) to gatunek literacki
o charakterze moralistycznym. Zwykle jest to krótki utwór narracyjny, w którym prosta
fabuła stanowi pretekst do przedstawienia zasad, jakimi powinniśmy kierować się w życiu.
Ta bardzo obrazowa forma nauczania jest stosowana do dziś, ale najsłynniejsze przypowieści
znajdują się w Biblii, a zwłaszcza w Ewangelii.
Już wiesz
Przypomnij sobie dwie lub trzy przypowieści Jezusa.

Historia marnotrawnego syna
Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Interpretacja aktorska Przypowieści o synu marnotrawnym w wykonaniu Wiesława Komasy, aktora i profesora
Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
www.scholaris.pl, tylko do użytku edukacyjnego

Interpretacja aktorska Przypowieści o synu marnotrawnym w wykonaniu Wiesława Komasy,
aktora i profesora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Interpretacja aktorska Przypowieści o synu marnotrawnym w wykonaniu Wiesława Komasy,
aktora i profesora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Źródło:
Scholaris.pl.

Wskazówka
Mówiliśmy już o kilku przypowieściach (zob. lekcja Jak można (nie) zrozumieć nauki
Jezusa? Przypowieści ewangeliczne). Przypomnijcie jedną z nich.
O dwóch potomkach opowiadał Jezus w jednej z najsłynniejszych paraboli, czyli
w przypowieści o synu marnotrawnym. Oto jej treść.

“

Przypowieść o synu
marnotrawnym.
Ewangelia wg św.
Łukasza rozdz. 15, w. 11--32
(11) Powiedział też: Pewien
człowiek miał dwóch synów.
(12) Młodszy z nich rzekł do ojca:
O jcze, daj mi część majątku,
która na mnie przypada.
Powrót syna marnotrawnego
Podzielił więc majątek między
Ivan Korzhev (Иван Коржев), Powrót syna marnotrawnego,
1998, rzeźba, licencja: CC BY-SA 3.0
nich. (13) Niedługo potem
młodszy syn, zabrawszy
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek,
żyjąc rozrzutnie. (14) A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej
krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. (15) Poszedł i przystał do
jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby
pasł świnie. (16) Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi
żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. (17) Wtedy zastanowił się
i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja

tu z głodu ginę. (18) Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu:
O jcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; (19) już nie
jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym
z najemników. (20) Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy
był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko;
wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.
(21) A syn rzekł do niego: O jcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu
i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem.
(22) Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą
szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi.
(23) Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować
i bawić się, (24) ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył;
zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. (25) Tymczasem starszy jego
syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę
i tańce. (26) Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć.
(27) Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić
utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. (28) Na to
rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł
i tłumaczył mu. (29) Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę
i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy
koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. (30) Skoro jednak wrócił
ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś
zabić dla niego utuczone cielę. (31) Lecz on mu odpowiedział: Moje
dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy.
(32) A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły,
a znów ożył, zaginął, a odnalazł się.
Przypowieść o synu marnotrawnym. Ewangelia wg św. Łukasza rozdz. 15, w. 11–32, [w:] , Biblia Tysiąclecia, tłum. o.
Walenty Prokulski SI, Poznań 1983.

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonaj następujące polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 1.1
Wskaż cechy tekstu dowodzące, że historia o synu marnotrawnym jest przypowieścią.

Ćwiczenie 1.2
Tę historię można podzielić na kilka części. Nadaj tytuły wydzielonym przez siebie częściom.
Ćwiczenie 1.3
Wskaż powody, które skłoniły jednego z synów do opuszczenia rodzinnego domu.
Ćwiczenie 1.4
Który fragment przypowieści można potraktować jako punkt zwrotny w historii syna?
Uzasadnij swoją odpowiedź.
Ćwiczenie 1.5
Jak oceniasz fakt, że ojciec posłuchał prośby syna o wydanie mu części majątku? (Pomocą
może być tekst zamieszczony w Kontekstach nr 1).
Ćwiczenie 1.6
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.7
Czy dostrzegasz uzasadnienie dla takiej właśnie kolejności wydarzeń? O czym ona świadczy?
Ćwiczenie 1.8
Dlaczego zwierzę, z którym miał do czynienia marnotrawny syn, to świnia? Czy historia
zmieniłaby wymowę, gdyby syn wypasał owce?

Dobry pasterz
Bernhard Plockhorst, Dobry pasterz, XIX wiek, domena
publiczna

Ważne!
W kulturze żydowskiej baranek czy owca kojarzą się pozytywnie (baranka składa się
przecież w oﬁerze Bogu, a Jezus samego siebie tak nazywał). Świnia natomiast jest
uważana za zwierzę nieczyste – do dziś religijni Żydzi nie jedzą wieprzowiny.
Zob. też Konteksty nr 2.

Ćwiczenie 2
Przyjrzyj się twarzom słuchaczy przedstawionych na rycinie. Co one wyrażają?

Chrystus nauczający
Rembrandt van Rijn, Chrystus nauczający, ok.1652, graﬁka, Saint Louis Art Museum, Saint Louis, domena publiczna

Skrucha i przebaczenie... (I)

Powrót syna marnotrawnego
Guercino (Giovanni Francesco Barbieri), Powrót syna marnotrawnego, 1654–1655, olej na płótnie, Timken Museum of Art, San
Diego, domena publiczna

Wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 3.1
Układając sobie przemowę do ojca, syn deklaruje, że chciałby zostać jego najemnikiem –
człowiekiem wynajmującym się do ciężkich prac za określoną zapłatą… Wyjaśnij, dlaczego nie
mówi, że chciałby na powrót stać się jego synem.

Ćwiczenie 3.2
Wskaż, co poza majątkiem stracił syn marnotrawny.


Stanowisko w urzędzie



Udział w ważnym koncercie



Dom rodzinny



Możliwość ukończenia szkoły



Bliskość ojca i brata



Miłość dziewczyny

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3.3
Określ, co o relacjach ojca z synem można sądzić ze zdania rozpoczynającego się od słów: „A
gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec […]”.
Ćwiczenie 3.4
Wyjaśnij, jakie znaczenie miały prezenty, które ojciec dał marnotrawnemu synowi, a były to
kolejno: najlepsza szata, pierścień i sandały.
Ćwiczenie 3.5
„Ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się” – napisz własnymi słowami, jak
rozumiesz słowa wypowiedziane przez ojca.
Ćwiczenie 3.6
Przywołaj argumenty drugiego z synów, że ojciec postępuje niesprawiedliwie.

Ćwiczenie 3.7
W parach przedyskutujcie kwes ę, czy ojciec rzeczywiście był niesprawiedliwy. Sformułujcie
argumenty za postępowaniem ojca i argumenty przeciwko niemu:
Argumenty usprawiedliwiające postępowanie ojca:
Argumenty przeciwko postępowaniu ojca:

Uzupełnij

Ćwiczenie 3.8
Choć Jezus nie wyjaśnił tej przypowieści, jej wymowa wydaje się oczywista. Podaj swoje
wytłumaczenie przypowieści.
Ćwiczenie 3.9
Kim jest ojciec, syn oraz syn marnotrawny w interpretacji religijnej?
ojciec

Bóg

syn

człowiek wierny Bogu

syn marnotrawny

człowiek, który odrzucił Boga, ale się
nawrócił

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3.10
Kim jest ojciec, syn oraz syn marnotrawny w interpretacji niereligijnej?
ojciec

ktoś, kto najpierw porzucił (zdradził)
bliskiego, ale później wrócił do niego

syn

np. ktoś bliski (rodzina, przyjaciel itp.)

syn marnotrawny

ktoś, kto nie porzucił bliskiej osoby

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Skrucha i przebaczenie... (II)

Powrót syna marnotrawnego
Jacek Malczewski, Powrót syna marnotrawnego, 1923, olej na tekturze, własność prywatna, tylko do użytku edukacyjnego

Przyjrzyj się obrazowi Jacka Malczewskiego Powrót syna marnotrawnego, a potem wykonaj
następujące polecenia:
Ćwiczenie 4.1
Czy ukazana scena opowiada biblijną historię? Uzasadnij swoją opinię.
Ćwiczenie 4.2
Wyjaśnij, jak rozumiesz frazeologizm: syn marnotrawny. Odpowiedź zapisz w zeszycie.
Ćwiczenie 4.3
Zapisz kilka wyrazów bliskoznacznych do słowa „marnotrawić”.

Wędrowiec
Hieronim Bosch, Wędrowiec, 1510, Museum Boijmans Van Beuningen, Ro erdam, domena publiczna

Przyjrzyj się obrazowi Hieronima Boscha Wędrowiec , znanemu też pod tytułem Syn
marnotrawny, a następnie odpowiedz na pytanie:
Ćwiczenie 5
Która z wersji tytułu wydaje ci się trafniejsza? Uzasadnij odpowiedź.

Różne oblicza przypowieści

Powrót syna marnotrawnego
Axel Kulle, Powrót syna marnotrawnego, 1882, olej na desce, domena publiczna

“

Henri Daniel-Rops

Dzieje Chrystusa
Wedle prawa żydowskiego dziedzictwo po śmierci ojca bywało
dzielone między synów, a najstarszy dostawał część podwójną razem
z obowiązkiem utrzymywania matki i niezamężnych sióstr; ale przed
śmiercią ojca synowie nie mieli prawa do niczego. Ten więc młodszy
syn żądający swej części przekracza swe uprawnienia.
Henri Daniel-Rops, Dzieje Chrystusa, tłum. Zoﬁa Starowieyska-Mors nowa, Warszawa 1987, s. 276.

“

Augustyn Jankowski

Królestwo Boże w przypowieściach
„Przeklęty człowiek, który hoduje świnie” – mówi Talmud. Do dziś
dnia u Żydów i mahometan panuje przekonanie, że pasanie trzody
chlewnej jest przekleństwem. „Strąki”, o których tu mowa, należą do
rośliny zwanej fachowo Ceratonia siliqua, po arabsku karrûb. U nas
nazywa się je „chlebem świętojańskim”; a uchodzą za przysmak
kupowany tylko w „Delikatesach”. Na Bliskim Wschodzie – nadal
karmi się nimi nierogaciznę. Dno degradacji syna marnotrawnego

polega na tym, że traktowany przez właściciela gorzej niż trzoda
chlewna, musi kraść świniom strąki, „których nikt mu nie dawał”.
Augustyn Jankowski, Królestwo Boże w przypowieściach, Niepokalanów 1992, s. 117.

“

Janusz Stanisław Pasierb

Przypowieść o ojcu
Kiedy się starasz zapomnieć
pamięta
kiedy nie możesz zasnąć
czeka aż się obudzisz
kiedy nie myślisz wracać
wygląda ciebie
kiedy nie widzisz wyjścia
każe otwierać wrota
kiedy umierasz z głodu
poleca nakrywać stoły
kiedy się kulisz w łachmanie
wybiera dla ciebie szatę
gdy mówisz wstanę i pójdę
rusza naprzeciw
gdy trzesz oczy jak suche kamienie
płacze nad tobą
kiedy nie śmiesz wyciągnąć ręki
oplatają cię jego ramiona
gdy twój brat wypomni żeś odszedł
odpowie że właśnie wróciłeś
Janusz Stanisław Pasierb, Przypowieść o ojcu, [w:] tegoż, Rzeczy ostatnie i inne wiersze. Things ul mate and other poems,
tłum. Charles Lambert, Pelplin 2001, s. 9.

Przeczytaj wyżej cytowany wiersz XX‐wiecznego polskiego poety (księdza) Janusza
Stanisława Pasierba i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 6.1
Dlaczego w tytule utworu wyeksponowano nie syna, lecz ojca?
Ćwiczenie 6.2
W których fragmentach wiersza dostrzegasz związki z biblijną przypowieścią o synu
marnotrawnym?
Ćwiczenie 6.3
Czy użycie w tytule wiersza słowa „przypowieść” jest określeniem przynależności do gatunku?
Jakie cechy tego gatunku dostrzegasz w wierszu?
Ćwiczenie 6.4
Przyjrzyj się budowie poszczególnych zwrotek. Jaka jest główna zasada konstrukcyjna każdej
z nich?

Zadaniowo

Powrót syna marnotrawnego

Jacques-Joseph Tissot, Powrót syna marnotrawnego, ok.
1882, olej na płótnie, prywatna kolekcja, domena publiczna

Historia syna marnotrawnego
Frans Francken II, Historia syna marnotrawnego, 1600–1620,

Powrót syna marnotrawnego
Rembrandt van Rijn, Powrót syna marnotrawnego, ok.1668,
Ermitaż, Sankt Petersburg, domena publiczna

Rijksmuseum, Amsterdam, domena publiczna

Ćwiczenie 7

Przygotuj się do dyskusji na temat: „Czy rodzice powinni zawsze przebaczać swemu dziecku?”.
Ćwiczenie 8
Ułóż przemowę syna marnotrawnego do starszego brata, za pomocą której uspokoisz jego
gniew.
Ćwiczenie 9
Przyjrzyj się dwóm obrazom: Rembrandta Powrót syna marnotrawnego oraz
Jacques’a-Josepha Tissota Powrót syna marnotrawnego. Następnie opisz jeden z nich,
przywołując odpowiednie cytaty z przypowieści.
Ćwiczenie 10
Przyjrzyj się obrazowi Historia syna marnotrawnego Fransa Franckena II, ﬂamandzkiego
malarza z przełomu XVI i XVII wieku. Następnie dopasuj do poszczególnych części obrazu
odpowiedni fragment przypowieści.

Ćwiczenie 11
Wyobraź sobie, że masz okazję być uczestnikiem kolacji, którą jedzą ojciec i ten z synów, który
nie opuścił domu. Napisz opowiadanie zawierające dialog między nimi na temat nieobecnego
syna marnotrawnego, a także opis wyglądu postaci, stołu (potraw) i całego pomieszczenia.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wypowiedź też może mieć styl!

ILUSTRACJA: Wypowiedz_intro
www.pixabay.com, domena publiczna

Wyrazu styl używamy w różnych znaczeniach. Odnosimy go do sposobu postępowania,
zachowywania się, myślenia, wiążemy z cechami charakterystycznymi dla sztuki jakiejś
epoki lub jakiegoś regionu. Wyraz styl stosowany jest również w nauce o języku, czyli
w językoznawstwie.
Już wiesz
1) Na podstawie dostępnych ci źródeł (np. słowników) napisz, co w językoznawstwie
oznacza wyraz styl.
2) Zgromadź jak najwięcej określeń wyrazu styl odnoszących się do sposobu
wypowiadania się. twoją listę mogą rozpoczynać na przykład takie określenia, jak
„zawiły”, „kwiecisty”.

Style językowe i ich cechy
Osoby, które znają tylko jeden język, nawet w codziennych sytuacjach posługują się kilkoma
jego odmianami, w tym różnymi stylami, czyli sposobami językowego ukształtowania

tekstu. W odmienny sposób budujemy zdania i używamy innych słów w rozmowie
z rodzicami, z koleżanką, z nauczycielem czy z pracownikiem urzędu. Specyﬁcznie
kształtowane są też wypowiedzi literackie, publicystyczne lub teksty biblijne. Inaczej
porozumiewamy się w sytuacjach oﬁcjalnych i nieoﬁcjalnych. Możemy więc powiedzieć, że
język polski, podobnie jak inne języki, jest zróżnicowany stylistycznie. Nie oznacza to
jednak, że możemy łączyć dowolne style w jednej wypowiedzi. Mając do wyboru różne style
polszczyzny, powinniśmy się orientować, którego z nich użyć w konkretnej sytuacji.
Poszczególne style (naukowy, urzędowy, artystyczny, potoczny, publicystyczny, biblijny)
różnią się słownictwem i środkami gramatycznymi. Na przykład w stylu naukowym używa
się zdań wielokrotnie złożonych, wyrażeń porządkujących wypowiedź (m.in. „po pierwsze”,
„przejdźmy do”, „podsumowując”) oraz wyrazów wskazujących na relacje („zatem”, „z kolei”,
„jednak”, „również”). W stylu potocznym często występują zdania urwane, eliptyczne (czyli
takie, w których pominięty jest jakiś wyraz, najczęściej czasownik). Styl urzędowy cechują
konstrukcje bezosobowe (np. „postanawia się”, „odwołano”) i wskazujące na obowiązek,
pozwolenie lub zakaz („jest obowiązany”, „jest dozwolone”, „zakazuje się”). Specjalną nazwę
mają też słowa i wyrażenia charakterystyczne dla danego stylu: dla potocznego są to
kolokwializmy („kobitka”, „zbaranieć”, „dycha” ‘dziesięć’), dla urzędowego – kancelaryzmy
(„awizo”, „zakazuje się”, „uiścić opłatę”), dla naukowego – terminy („derywacja”,
„akomodacja”), a dla artystycznego – poetyzmy („smętny”, „dumać”, „niebiosa”). Można
zatem powiedzieć, że style są zakorzenione w powtarzalnych i stałych sytuacjach, które są
typowe np. dla urzędów, nauki, religii. Twierdzi się, że najważniejszym dla każdego
człowieka stylem jest ten, który poznaje najwcześniej, a więc styl potoczny. Wszystkie
pozostałe są wtórne wobec niego. Specyﬁczne cechy ma też styl biblijny, a więc styl, którym
napisano Pismo Święte. Charakteryzuje go specjalne słownictwo (np. „miłosierdzie”,
„grzech”, „łaska”), utarte połączenia językowe, czyli frazeologizmy („zakazany owoc”, „arka
Noego”), a także słownictwo podniosłe i archaiczne (dawne), np. „miłować”, „niewiasta”,
„albowiem”, „zaprawdę”.
Zapamiętaj!
Pamiętaj, by zawsze dostosować styl swojej wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej!
Nigdy w jednej wypowiedzi nie łącz różnych stylów!

Zadaniowo

Ćwiczenie 1.1
W poniższych zdaniach wskaż słowa nieoﬁcjalne.
a) Temat był tak skomplikowany, że zanim Wojtek zajarzył, minęła cała godzina.
b) Kiedy w lesie zobaczył dzika, zwiewał najszybciej, jak tylko potraﬁł.
c) Ile kasy trzeba przynieść na jutro za tę klasową fotkę?
d) Złodzieje migiem opróżnili kasy sklepowe.
e) Moja kumpela ma mnóstwo odlotowych ciuchów.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.2
Słowa nieoﬁcjalne wskazane w zadaniu 1.1 zastąp oﬁcjalnymi.
Ćwiczenie 2.1
Poniżej podano pięć zdań. Dwa z nich reprezentują styl biblijny. Wskaż je.


Wczoraj deliberowano nad zasadnością ukonstytuowania się tak licznego gremium.



Nie brońcie człowiekowi miłować bliźniego.



W kwietniu po brzegach wody niosą jęczmienia urody.



Nie mogli traﬁć do domu, albowiem szybko zapadł zmrok.



Po uiszczeniu opłaty zobowiązuję się do poinformowania o tym fakcie
zainteresowane instytucje.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.2
Wskaż wyrazy i wyrażenia, które przesądziły o twoim wyborze w zadaniu 2.1.

Ćwiczenie 3
Niektóre nasze wypowiedzi są niespójne stylistycznie, to znaczy, że jednocześnie posługujemy
się więcej niż jednym stylem. Łączenie różnych stylów (np. potocznego i urzędowego) traktuje
się jako poważny błąd stylistyczny. Jakie dwa style dostrzegasz w każdej z poniższych
wypowiedzi? Połącz w pary podane wypowiedzi i odpowiadające im określenia.
Otwarcia nowego obiektu dokonała
roniąca łzy kobieta o lśniąco kruczych
włosach.

styl biblijny i potoczny

Miłosierny Bóg jest źródłem łaski nawet
dla tych, którzy mają w nosie jego
przykazania.

styl urzędowy i artystyczny

Kaktusy należą do rodziny sukulentów,
żyjących na obszarach pustynnych,
pokrytych piaskiem niby drogocennym
pyłem złota.

styl potoczny i urzędowy

Oleńko, dzióbasku mój ukochany, czy
dokonałaś wpłaty za energię
elektryczną?

styl naukowy i artystyczny

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
W Przypowieści o synu marnotrawnym wskaż przykłady następujących cech stylu biblijnego:
rozpoczynanie zdań spójnikami oraz częste używanie różnych form takich zaimków, jak „twój”
i „swój”.
„(11) Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. (12) Młodszy z nich rzekł do ojca:
Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich.
(13) Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam
roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. (14) A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej
krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. (15) Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej
krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. (16) Pragnął on napełnić swój żołądek
strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. (17) Wtedy zastanowił się
i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę.
(18) Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu
i względem ciebie; (19) już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby
jednym z najemników. (20) Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko,
ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję
i ucałował go. (21) A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już
nie jestem godzien nazywać się twoim synem. (22) Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście
szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi.
(23) Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, (24) ponieważ
ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. (25) Tymczasem
starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce.
(26) Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. (27) Ten mu rzekł: Twój brat
powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. (28) Na to
rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. (29) Lecz on
odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie
dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. (30) Skoro jednak wrócił ten syn twój,
który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. (31) Lecz
on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie
należy. (32) A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył,
zaginął, a odnalazł się.”
Ćwiczenie 5
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Nauczyciele – marzenia i rzeczywistość

Piszący chłopiec
Albert Anker, Piszący chłopiec, ok. 1908, olej na płótnie, domena publiczna

Nauczyciele odgrywają istotną rolę w życiu młodego człowieka na każdym etapie
kształcenia. Mogą być dla uczniów wzorem do naśladowania, autorytetem, ale jednocześnie
powinni nadążać za zmieniającą się szybko rzeczywistością.
Nauczyciele pomagają zdobywać wiedzę i spełniać marzenia, uczą myślenia, wskazują
najważniejsze cele w życiu, dbają o rozwój uczuć i emocji swoich uczniów. Przeżywają
wspólnie z uczniem jego chwile zwątpienia, stymulują działania dotyczące rozwiązywania
różnych problemów – niekoniecznie dotyczących przedmiotu, którego uczą – także
w sprawach „życiowych”: codziennych lub rodzinnych. Ale czy zawsze tak jest?
Już wiesz
Porozmawiajcie w grupach i ustalcie, jaki powinien być – waszym zdaniem – nowoczesny
nauczyciel (wymieńcie co najmniej 10 cech).

Opium w rosole Małgorzaty Musierowicz

Metaforyczny tytuł powieści Małgorzaty Musierowicz Opium w rosole nawiązuje do
niemalże rytualnych wizyt, jakie składała mała – zagubiona we własnych relacjach z matką –
bohaterka powieści, Genowefa (naprawdę Aurelia), w mieszkaniu rodziny Borejków i u ich
sąsiadów. Każda wizyta związana była z celebrowanym z miłością posiłkiem, który
spożywała wspólnie cała rodzina. Znienawidzona przez dziewczynkę zupa – rosół – jedzona
w ciepłej i przyjaznej atmosferze, smakowała inaczej. Surowa i zimna emocjonalnie matka
Genowefy – Ewa Jedwabińska (nauczycielka, z wykształcenia psycholog) – nie potraﬁła
zapewnić ciepła swojej rodzinie. Również posiłki przez nią przygotowywane (w tym
tytułowy rosół) smakowały tak, jakby zawierały opium. A powinny – jak w rodzinie Borejków
– „smakować jak miłość”.

“

Małgorzata Musierowicz

Opium w rosole
Budynek liceum był stary – a ona nigdy nie przepadała za tymi
poniemieckimi gmachami o grubych murach, tłumiących wszelkie
odgłosy, i o oknach wysokich, osadzonych tak głęboko, że zawsze
sączyło się z nich takie samo światło – dalekie i martwe, niezależnie
od pogody. Potężne drzwi, zamykające się z przeciągłym łoskotem,
przywodziły Kresce na myśl więzienie i rozstrajały ją do reszty.
W dodatku wszyscy w klasie Ib byli przygnębieni, zamknięci w sobie
i jak najdalej od radości. Albo może to się Kresce tak zdawało. „Tak
widzisz, jaki jesteś” – a ona właśnie była w zupełnie fatalnym nastroju
z powodu sprawy rodziców i w ogóle wszystkiego, więc nie w głowie
jej było wesołkowanie, dodawanie otuchy i montowanie koleżeńskich
grupek. Miała nadzieję, że z biegiem czasu wszystko się dotrze. Ale
nic się nie dotarło. Przeciwnie, Kreska czuła się coraz bardziej obco,
a sprawy z wychowawczynią układały się coraz gorzej.
Nazywała się magister Ewa Jedwabińska i była zupełnie bezbarwna.
Od razu na samym początku powiedziała im wyraźnie, że nie jest
zachwycona tym, iż musi uczyć w szkole. Oznajmiła im, że miała
większe ambicje. Po studiach pedagogicznych zamierzała poświęcić
się całkowicie pracy naukowej, ale niestety – niestety – skierowano ją
do podstawówki, a teraz właśnie do tego liceum, które (nawiasem
mówiąc) sama ukończyła przed laty. A które ostatnio straciło

największą liczbę nauczycieli. Skierowanie miało charakter tak
obligujący, że nie mogła odmówić. Ale zachwycona tym nie była. Nie.
O tym też powiedziała wprost. Żeby wiedzieli.
Powiadomiła ich też, że robi mimo wszystko doktorat z psychologii.
W istocie, cechowała się dużym rozpędem naukowym. Nie wiedzieli,
na jakiej zasadzie pozwolono jej wciąż ich badać i testować – ale
rzucało się w oczy, że pozwolono jej na wiele. Badała ich na każdej
lekcji wychowawczej. Oczywiście, załatwiała też bieżące sprawy, ale
przede wszystkim nigdy nie przepuszczała okazji do
psychologicznych eksperymentów.
Tego właśnie ponurego ranka znów przypadła lekcja wychowawcza
i niestety pani Jedwabińska była w nastroju wyraźnie badawczym –
wskazywała na to jej pełna determinacji, skupiona mina.
W klasie było duszno i szaro. Kreska, siedząca w ostatnim rzędzie tuż
pod ścianą, z westchnieniem rozprostowała się w swym krześle.
Ufff… godzina nudy. Trzeba będzie dzielnie to znieść. Dokładnie na
wprost niej Ewa Jedwabińska rysowała się na tle tablicy elegancką
monochromatyczną plamą. Była zawsze nienagannie ubrana, jakby
chciała tym ukryć fakt, że jest osobą bez wyrazu. Jak zwykle miała
dziś na sobie ulubione beże i brązy – od pantoﬂi, poprzez kostium
wełniany, skończywszy na sztywno związanym szaliczku,
wyzierającym ze sztywnego kołnierzyka bezbłędnie odprasowanej
bluzki.
Cała ona, ta pani Jedwabińska, była taka odprasowana i sztywna.
Zdawało się, że porusza się, mówi i oddycha z trudem, skrępowana
ciasnym szklanym pudełkiem, które ogranicza każdy jej bardziej
swobodny gest.
Dystans między nią a resztą świata był wprost nie do przebycia. Brak
zaufania do niej – absolutnie nie do przełamania.

Kreska dawno już uznała, że nie znajdzie żadnego sposobu na to, by
panią Jedwabińską polubić – po prostu nie zaprzątała sobie tym
głowy.
Pani Jedwabińska natomiast nie przepadała za Janiną Krechowicz.
Ponieważ uczennica ta od pierwszej chwili przejawiała zupełnie
wyjątkowy luz psychiczny i hardość zarazem. Była przy tym zbyt
nieporządna, zbyt swobodna, by Ewa Jedwabińska mogła patrzeć na
nią ze spokojem.
Była ucieleśnieniem tego wszystkiego, czego Ewa w głębi duszy nie
znosiła. „Żadnej wewnętrznej dyscypliny” – myślała z irytacją
nauczycielka, obserwując swobodne pozy, zamyślone oczy
i rozmarzone uśmiechy, jakie demonstrowała Krechowicz akurat
w najtrudniejszych momentach lekcji matematyki. Trudno się dziwić,
że nic nie umiała, nieszczęsna. Na dobrą sprawę należało jej walić
dwóję za dwóją – pani Jedwabińska jednakże nie chciała pozbawiać
dziewczyny wszelkich szans; szkoda by było. Krechowicz nie była
zupełnym beztalenciem i gdyby tylko się przyłożyła do nauki…
Ilekroć Ewa na nią spojrzała, miała ochotę palnąć dziewczynie tak
zwane kazanie.
Na ogół, oczywiście, preferowała inne, zgoła nowocześniejsze
metody wychowawcze. Kazania to mógł prawić za jej czasów stary
polonista Dmuchawiec, były wychowawca Ewy, typowy belfer bez
pojęcia o psychologii. Ona, Ewa, była pedagogiem ambitnym i pełnym
świeżych pomysłów. W tej swojej Ib – wyjątkowo trudnej, tępej
i niezintegrowanej klasie – pani Jedwabińska stosowała własnego
pomysłu ćwiczenia z autoanalizy. „Dlaczego napisałem źle klasówkę
z matematyki – uzasadnić” – brzmiał na przykład temat takiego
ćwiczenia i pani Jedwabińskiej nie zrażały początkowe
niepowodzenia w postaci idiotycznych odpowiedzi: „Bo nic nie
umiałem”. Z ufnością ciągnęła swą pracę dalej, rozszerzając badania
z trudności w nauce na sferę zachowania i kultury osobistej. „W

czasie przerwy pchnąłem koleżankę na gablotkę z gazetką. Zanalizuję
motywy mego postępowania” – brzmiał temat ćwiczenia
z autoanalizy, zadanego ostatnio uczniowi Lelujce. Niestety, klasa Ib
nadal nie dorastała do stawianych jej wymagań. DALEKO POSUNIĘTY
INFANTYLIZM – notowała pani Jedwabińska w swym zeszyciku,
zapisując też z niechęcią bliską zgrozy odpowiedź (jakże
charakterystyczną!) ucznia Lelujki na powyższy temat: „Nic nie mam
do gablotki, a już zwłaszcza do gazetki. Ale czemu ta Baśka tak
kuprem rzuca?”. Pamiętała do dziś ten ryk śmiechu, jaki wywołała
w klasie, odczytując odpowiedź Lelujki. Pamiętała też swoje uczucie
bezradnego zdumienia, bliskie szoku; spodziewała się po klasie
całkowicie różnej reakcji – oburzenia, potępienia lub choćby
zdystansowania się od Lelujki – a tu coś takiego! Nie mogła pojąć, jaki
popełniła błąd. Z pewną zazdrością myślała o profesorze Dmuchawcu.
Nie lubiła go, będąc uczennicą, przed kilku zaledwie laty – ale jako
nauczycielka przyznać musiała, że jednak miał parę cennych
umiejętności. Jego porozumienie z uczniami było zupełne – nawet
kiedy się z nim nie zgadzali, nawet kiedy się wykłócali. Na lekcjach
wychowawczych ogłaszał różne ankiety – oczywiście, zajmował się
tym bez żadnych podstaw naukowych, bez pojęcia – jednak miał
znakomite efekty. Być może dlatego, że tematy tych ankiet dotyczyły
zawsze spraw bardzo uczniom bliskich.
Z myślą o tym postanowiła rozszerzyć zakres swych badań i nieco je
ocieplić. Na przykład, wprowadzając temat rodzinny. Dzisiaj właśnie,
w drugiej części lekcji wychowawczej, rozdała uczniom specjalne
karty testowe, na których pracowicie wystukała temat, i zanim
jeszcze skończyła to rozdawanie, już z niepokojem ujrzała uniesioną
nad ławkami rękę.
– Słucham cię – powiedziała do ucznia Lelujki.
– Chciałem się zapytać, co to znowuż jest?! – wykrzyknął z trwogą
uczeń Lelujka, wznosząc olbrzymią łapę z druczkiem. – To jest karta
testowa – wyjaśniła Ewa swoim spokojnym głosem, starając się nie
okazać Lelujce, jak bardzo go nie cierpi. – Temat testu brzmi: „Co

wiem o moich rodzicach”.
– Ok – urocze – powiedział uczeń Lelujka, opadając bezwładnie na
krzesło. – No, cholery można dostać – wymamrotał już pod nosem,
lecz pani Jedwabińska usłyszała.
– Coś ty powiedział?!
Okropny Lelujka wstał, oglądając się błazeńsko na wszystkie strony. –
Mam powtórzyć?
– A… nie. Nie musisz – sucho odparła Ewa. – Tylko, proszę, uzasadnij
mi swoje niezadowolenie.
– Owładnęły mną emocje negatywne, co zrobić – rzekł uczeń Lelujka
i z rzucającą się w oczy przyjemnością zarejestrował śmieszki
przelatujące po klasie. Był wielki jak niedźwiedź. Miał mutację,
krościastą twarz z grubym nosem i małymi oczami oraz ślady zarostu
na górnej wardze. Pani Jedwabińska z właściwym sobie opanowaniem
nie okazała wstrętu.
– Czy mam rozumieć, że nie zamierzasz poddać się testowi? –
spytała.
– Ehe. O właśnie – odparł bezwstydnie Lelujka. – Nie zamierzam, jeśli
można.
– Można… w zasadzie – pani Jedwabińska odkaszlnęła z cicha. – Rzecz
oczywista, nie jest to zadanie obowiązkowe – jak żadne z naszych
zajęć. Jest to rodzaj testu, który, spodziewam się, pozwoli mi poznać
was bliżej. Stosunek do rodziców jest niezwykle ważnym elementem
struktury psychicznej człowieka – poprawiła szaliczek. – Byłoby mi
bardzo miło, gdybyście wszyscy wzięli udział w tej naszej, hm,
psychozabawie.
Cisza.
Długotrwała, pełna podejrzliwości cisza.
Jak on to robił, ten stary Dmuchawiec?
Nie oczekiwała, rzecz jasna, szalonego entuzjazmu (dzisiejsza
młodzież jest przeciwna wszelkiemu wysiłkowi umysłowemu, oto
smutna prawda) – ale przynajmniej trochę aprobaty mogliby z siebie
wykrzesać. A tu nic. Spojrzenia spode łba i ogólna niechęć.

Małgorzata Musierowicz, Opium w rosole, Łódź 2002, s. 87–90.

Po przeczytaniu cytowanego fragmentu powieści Opium w rosole wykonaj następujące
polecenia:
Ćwiczenie 1.1
Znajdź i wskaż w przeczytanym tekście te fragmenty, które składają się na charakterystykę
Ewy Jedwabińskiej.

Uzupełnij

Ćwiczenie 1.2
Pracując w grupach, określcie, na czym polega – zdaniem Ewy Jedwabińskiej – metoda
autoanalizy. Podyskutujcie o tym, czy zgadzacie się z wykorzystaniem takich metod
wychowawczych.
Ćwiczenie 1.3
Wspólnie zaproponujcie inne metody porozumiewania się uczniów i nauczyciela.

Kompetentny nauczyciel w szkole

Ćwiczenie 2
Określ swoje stanowisko wobec poniższych stwierdzeń, suges i i modelu nauczyciela,
opracowanych przez Wincentego Okonia:
„a) Nauczyciel […] to zawód i powołanie, to zdolności wrodzone i wyuczone, to odpowiedni
zbiór cech osobowości i temperamentu, to umiejętność poświęcania się dla dobra innych
osób, to miłość do dzieci. Praca w zawodzie musi przynosić nauczycielowi przyjemność
i satysfakcję, bez względu na różne okoliczności i sytuacje.”

Uzupełnij

Zadaniowo
Ćwiczenie 3
Pracując w grupach, narysujcie mapę mentalną, która zobrazuje współczesną szkołę.
Wynotujcie plusy i minusy. Użyjcie słów kluczy: „motywacja”, „zachęta”, „uaktualnianie
problemów”.
Ćwiczenie 4
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Pracując w grupach, zapiszcie scenki dialogowe, które scharakteryzują pozytywne metody
porozumiewania się nauczyciela i uczniów.

Uzupełnij

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Językowy świat liczb

ILUSTRACJA: Liczby_intro
www.pixabay.com, domena publiczna

Dzięki językowi nie tylko nazywamy świat, ale także wskazujemy liczby, miary i wielkości.
Konkretne wartości matematyczne – zapisywane liczbami– wyrażane są za pomocą różnych
liczebników. Są to wyrazy, które określają zbiory jakichś rzeczy, obiektów, zjawisk („pięć”,
„pięcioro”), kolejność („piąty”), a nawet części zapisywane za pomocą tradycyjnych
ułamków („ćwierć”, „pół”, „półtora”). Nie zawsze jednak potraﬁmy podać konkretne liczby
dla pewnych zjawisk. Sięgamy wówczas po przybliżone dane opisowe, a ściślej mówiąc,
używamy słów mówiących o wielkości czy małości, natężeniu lub osłabieniu czegoś. W tym
rozdziale powiemy o liczbach, wymiarach, wielkościach.
Już wiesz
1) Wyobraź sobie, że przygotowujesz ﬁlm historyczny, w którym bohaterowie posługują
się archaicznymi określeniami, aby liczyć lub odmierzać. Znajdź w dowolnym słowniku
znaczenie takich archaicznych wyrazów: „tuzin”, „gros”, „kopa”, „mendel”, „sążeń”,
„łokieć”, „stopa”, „sztych”, „ćwierć”, „łan”, „morga”.
2) Poszukaj na mapie swej miejscowości, regionu, województwa nazw własnych, które
występują w liczbie mnogiej (np. „Złotniki”, „Grotniki”). Zastanów się, dlaczego używane
są w tej formie.
3) Znajdź powiedzenia, frazeologizmy, przysłowia lub złote myśli, w których pojawiają się
słowa nawiązujące do świata liczb, np. gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta; mnożyć

problemy; dzielić włos na czworo.

Kategoria liczby
Liczba to jedna z najważniejszych kategorii, którą odnajdujemy w odmianie różnych części
mowy. Przez liczbę odmieniają się:
rzeczowniki,
przymiotniki,
niektóre zaimki,
czasowniki.
Rzeczowniki, które nazywają zbiory składające się z jednego lub wielu elementów,
nazywamy policzalnymi. To większość wyrazów konkretnych:
jeden dom – dwa domy,
jeden kot – sto kotów.
Nie zawsze jednak możemy dokładnie wskazać wartości liczbowe grup, zbiorów. Takie
rzeczowniki, dla których nie potraﬁmy wskazać liczebnika zastępującego liczbę, a jedynie
przybliżoną wartość, nazywamy niepoliczalnymi: „beton”, „powietrze”, „ptactwo”.
Ich rozmiar przekazujemy często za pomocą słów: „mało”, „wiele”, „dużo” – które, choć
odnoszą się do świata liczb, są przysłówkami, a nie liczebnikami.
Z policzalnością wiąże się jeszcze jedno zjawisko. Mianowicie w polszczyźnie znajdziemy
wyrazy, które występują tylko w liczbie pojedynczej („powietrze”, „magnez”, „radość”,
„romantyzm”). Zwykle są to rzeczowniki nazywające substancje, niepodzielne formy lub
pojęcia abstrakcyjne (psychiczne, intelektualne, artystyczne).
Ciekawostka
W dawnej polszczyźnie przedmioty, które występowały w parach, opisywano za pomocą
tzw. liczby podwójnej. Nie pojawia się ona we współczesnym języku, ale jej ślady można
odnaleźć w wyrażeniach: „dwoje oczu”, „dwoje uszu” (‘para narządów wzroku i słuchu’)
czy w powiedzeniu: „Mądrej głowie dość dwie słowie”. Historia języka odcisnęła więc
swój ślad w gramatyce – znajdziemy bowiem kilka wyrazów nazywających przedmioty,
które mają tylko liczbę mnogą: „nożyce”, „skrzypce”, „spodnie”, „okulary”, także – „bakalie”.
Liczbę mnogą mają również niektóre nazwy własne: „Karkonosze”, „Tatry”, „Himalaje”,
„Ateny”, „Złotniki” itp.

Ćwiczenie 1
Wskaż rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
Rzeczowniki policzalne – możemy je odmieniać przez
liczbę pojedynczą lub mnogą

zazdrość

zachowanie

idealizm

ryzyko

uroda
Rzeczowniki niepoliczalne – nie możemy ich
odmieniać przez liczby

kwiat

charakter
lustro

szczęście

sytuacja

myślenie

miłość

tlen

cukierek
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Wskaż rzeczowniki, które mają tylko liczbę pojedynczą lub tylko liczbę mnogą.
Rzeczowniki, które mają tylko liczbę pojedynczą
zło
uroda
Rzeczowniki, które mają tylko liczbę mnogą

spodnie
Helsinki

rycerstwo

nożyce
wodór

skrzypce

drzwi

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Liczebniki i ich rodzaje
Liczebniki to odmienne części mowy, za pomocą których wskazujemy wartości liczbowe
rzeczy, zjawisk, przedmiotów. Mówiąc prościej – są nimi wyrazy, którymi zastępujemy liczby
i wartości matematyczne. Głównie określają rzeczowniki.

Najważniejsza grupa to liczebniki główne: „jeden”, „dwa”, „trzy”…, „dziesięć”, „jedenaście”…,
„dwadzieścia”…, „sto”… Nigdy nie odmieniają się przez liczby, ponieważ cechę tę zawierają
w swoim znaczeniu. Odmieniają się przez przypadki, chociaż w liczebnikach powyżej PIĘĆ
formy przypadka są prawie identyczne. Najtrudniejsza jest odmiana przez rodzaj. Wszystko
zależy od rzeczownika, z którym się łączy liczebnik (np. „dwa samochody”, „dwie lampy”).
Aby opisać cząstkowe wartości liczbowe, sięgamy po liczebniki ułamkowe. Jak mówi
nazwa, są one w rzeczywistości słownymi zamiennikami tradycyjnych ułamków. W tej
grupie są tylko trzy słowa: „pół”, „półtora”, „ćwierć”.
Najrzadziej używamy we współczesnej polszczyźnie liczebników zbiorowych – są nimi
wyrazy „dwoje”, „troje”, „czworo”, „pięcioro”, „dwadzieścioro” itd. Odmieniają się tylko przez
przypadki.
Dlaczego mamy tyle problemów z odmianą liczebników typu „troje”, „czworo”,
„dziesięcioro”? Używamy ich głównie z nazwami istot młodych („troje szczeniąt”, „kacząt”,
„źrebiąt”), par i grup, w których pojawiają się osoby różnych płci („troje słuchaczy” = ‘1
mężczyzna i 2 kobiety lub 2 mężczyzn i 1 kobieta’), czy z niektórymi rzeczownikami
występującymi w parach („dwoje uszu”, „oczu”).
Za pomocą liczebników wskazujemy również kolejność. Służą do tego liczebniki
porządkowe („drugi”, „czwarty”, „dziesiąty”, „setny”). Odmieniają się jak przymiotniki.
Podział liczebników pokazany został na wykresie:
Liczebnik
Określa liczebność

Porządkuje kolejność

Wskazuje części

Określa skład zbiorów

Główny

Porządkowy

Ułamkowy

Zbiorowy

Dwa

Drugi

Pół

Dwoje

Trzy

Trzeci

Półtora

Troje

Dziesięć

Dziesiąty

Ćwierć

Dziesięcioro

Najważniejsze cechy gramatyczne znajdziemy na poniższym rysunku:
Odmiana liczebników
Przypadek i rodzaj

Przypadek, rodzaj, liczba

Nieodmienne

Przypadek

Główny

Porządkowy

Ułamkowy

Zbiorowy

Dwa

Drugi

Pół
Ćwierć (ndm.)

Dwoje

Popatrzmy również na tabelki, w których pojawiają się wzorce odmiany liczebnika
głównego i zbiorowego:
Liczebnik główny DWA

M.

dwaj panowie; dwóch, dwu panów / dwie panie / dwa stoły

D.

dwóch/dwu panów, pań, stołów

C.

dwóm panom, paniom, stołom

B.

dwóch, dwu panów / dwie panie / dwa stoły

N.

(z) dwoma panami, paniami, stołami

Ms.

(o) dwóch panach, paniach, stołach

Ważne!
Aby łatwiej było odmienić liczebnik lub określić jego rodzaj, warto go połączyć
z rzeczownikami, które mają różne rodzaje. Szczególnie kłopotliwe są formy mianownika
i biernika.
Liczebnik zbiorowy DWOJE
M.

dwoje

D.

dwojga

C.

dwojgu

B.

dwoje

N.

dwojgiem

Ms.

dwojgu

Ważne!
Jeśli wyrażamy liczebniki za pomocą liczb, pamiętajmy o ważnej zasadzie interpunkcyjnej:
Często po liczebnikach porządkowych pojawia się kropka, np.:
dwa samochody = 2 samochody (liczebnik główny);
mój drugi komputer = mój 2. komputer (liczebnik porządkowy).

Ćwiczenie 3
Określ przypadek każdego z liczebników użytych w poniższych zdaniach.
Nasza pupilka pokazała się po raz pierwszy z czworgiem kociąt. – M. D. C. B. N. Ms.
Na zawodach nie wystartowało chyba trzech reprezentantów drużyn. – M. D. C. B. N. Ms.
Po drugiej przerwie do ciebie zadzwonię. – M. D. C. B. N. Ms.
Zauważyłem w pociągu czterech konduktorów. – M. D. C. B. N. Ms.
Cały dzień marzyliśmy o dwóch dniach wolnego. – M. D. C. B. N. Ms.
Rozmawiali przez telefon chyba ze sto minut. – M. D. C. B. N. Ms.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Uporządkuj liczebniki.
Liczebnik główny
piąty
dwa
Liczebnik porządkowy

Liczebnik zbiorowy

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

szósty
troje

czwarty
pięć

pięcioro

Ćwiczenie 5
Zastąp cyfry słowami.
Na zawodach było

(3) zawodników i

(2) różnych drużyn. Na mecie
która w

(5) zawodniczek z
(1) była nasza koleżanka,

(3) okrążeniu wyprzedziła

(2) kolegów. To

(4) zawody w ostatnich

(4) latach. Trzeba przyznać, że

mamy coraz lepszą kondycję:

(1/2) dnia trenujemy, ale ostatnie

(1 ½) godziny przed zawodami – to najważniejsza część naszego treningu.
Zwykle trzeba zrobić na bieżni od

(10) do

(15) okrążeń.

Ostatnio do zawodów nie zaklasyﬁkowało się chyba
(1) miał grypę, a

(3) zawodników:
(2) następni kończyli bieg

(2) minuty po czasie. W przyszłym roku
Niebawem pobiegniemy w
reprezentacja:

i

(10) miejskim maratonie. Szykuje się duża
(5) chłopaków i

okrążyć chyba z

(5) mistrzostwa.

(6) dziewczyn. Trzeba będzie

(3) dzielnice w naszym mieście, z

(20) ulic

(4) place.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Utwórz formy mianownika liczebników, które dopasujesz do rzeczowników zapisanych
w tabelce.

Wzór (2)

turysta

turystka

pies

list

drzewo

dwóch

dwie

dwa

dwa

dwa

(3)
(5)
(7)
(100)
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Uzupełnij tabelę właściwymi formami liczebników. Pamiętaj, że pojawiają się w niej różne typy
liczebników: główne, zbiorowe i porządkowe.
Przeciągnij elementy tekstowe i upuść w odpowiednie miejsca.">

Uzupełnij tabelę właściwymi formami liczebników. Pamiętaj, że pojawiają się w niej różne typy
liczebników: główne, zbiorowe i porządkowe.
Przeciągnij elementy tekstowe i upuść w odpowiednie miejsca.
M., D., C., B., N., Ms., trzech, trzech, trzema, trzech, czworo, czworgu, czworo, piąta, piątej,
piątą, piątej, siedem, siedmiu, siedmiu

trzech panów
piąta aleja

czworo skrzypiec

siedem książek

M.

trzech

piąta

siedem

D.

trzech

czworo

siedmiu
C.

czworgu

piątej
B.

N.

piątą

czworo

trzema

Ms.

trzech

piątej

siedmiu

Źródło: licencja: CC BY 3.0.

Jak jeszcze w języku można wyrażać wartości
liczbowe?
Liczby odnoszą się również do wymiarów. Gdy obliczamy obwód, pole, objętość jakiejś
ﬁgury, podajemy długość jej boków. Podobnie w języku mamy wiele wyrazów, które
nazywają wymiar lub określają przybliżony kształt przedmiotów, większych lub mniejszych
zbiorów. Oprócz liczebników przydatne w takim opisie okazują się przysłówki, np. „dużo”,
„mało”, „wiele”, „więcej”, „mniej”, lub zaimki liczebne: „kilka”, „parę”, „trochę”.
Tworzymy również wiele nazw wywodzących się od kategorii liczbowych – są nimi
rzeczowniki, np. „jedynka”, „dwójka”, „trójkąt”, „czworobok”, „ćwiartka”, „połówka”. Wiele
przedmiotów – ze względu na to, że mają cechy odnoszące się do zjawisk policzalnych –
charakteryzujemy za pomocą słów, w których odnajdziemy fragmenty liczebników, np.
„czterolistny”, „parzystokopytny”, „trójkątny”, „ośmiokątny”. Bogaty zbiór wyrazów –
należących do świata liczb i wartości – pojawia się przede wszystkim w terminologii nauk
ścisłych (matematyce, ﬁzyce, informatyce itp.). Tworzą go przecież powszechnie znane
słowa – „ułamek zwykły” i „dziesiętny”, „suma”, „różnica”, „iloczyn”, „iloraz”, „pierwiastek”,
„procent” itp. Często pojawiają się one w języku potocznym – już w oderwaniu od
rzeczywistości naukowej – jako metaforyczny składnik wielu powiedzeń, w których
próbujemy określić wagę jakichś spraw, porównać w przybliżony sposób sytuacje czy
przedmioty, np. „to są plusy i minusy czegoś”, „zdarzyło się to w ułamku sekundy”, „coś jest
dodatnie” (‘pozytywne’). W znaczenie wielu wyrazów wpisane jest potoczne myślenie
o wartościach matematycznych – świadczą o tym chociażby powiedzenia: „podać coś
komuś w przybliżeniu”, „dzielić włos na czworo”, „mnożyć problemy” itp.
W gramatyce mamy kilka kategorii, w których zapisały się potoczne wyobrażenia o liczbach
i wymiarach – w rzeczywistości służą one do ilustrowania dodatkowych pojęć lub znaczeń,
z którymi kojarzymy dane słowa. Pierwsza z ważnych opozycji to „wielkość – małość”.
Odnajdziemy ją w cząstkach, dzięki którym tworzymy zdrobnienia: „lampka” (‘mała lampa’),
„stoliczek” (‘mały stolik’), „piesek” (‘mały pies’) lub zgrubienia: „bucisko” (‘duży but’),
„zamczysko” (‘duży zamek’), „psisko” (‘duży pies’). Okazuje się jednak, że w zdrobnieniach

czy zgrubieniach wyrazowych zawarte są nie tylko informacje o kształtach i wymiarach.
Ten mechanizm językowy działa podobnie jak zoom w aparacie fotograﬁcznym – chcemy
lepiej proﬁlować nasze wyobrażenia lub emocje związane z przedmiotem, który opisujemy.
Za pomocą zdrobnień i zgrubień przekazujemy różne emocje, a nawet postawy. Dla jednych
użytkowników wyraz „zamczysko” w zdaniu: „Zobacz, ale zamczysko!” – będzie wnosił do
rozmowy zabarwienie ironiczne, a dla innych raczej podziw. Często forma taka zawiera
treści przeciwstawne do tych, które chcemy wyrazić. Nasz domowy pupil pewnie nigdy by
się nie obraził, gdybyśmy go określili, posługując się zgrubieniem: „Ależ mądre psisko!”.
W tym wypadku zgrubienie wyrazowe wyraża sympatię, choć brzmi może trochę
ironicznie.
Informacje o rozmiarach, intensywności pojawiają się także w przymiotnikach – jedne
z nich mają zapisane znaczenie natężenia cechy: „ogromny – ogromniasty”, „długi –
długaśny”, inne z kolei mówią, że jakaś cecha się osłabiła: „biały – białawy”, „krótki –
krótkawy”, „długi – długawy”.
Również w wielu czasownikach znajdziemy informacje na temat jednorazowości lub
powtarzalności czy wielokrotności jakichś zdarzeń: „mówić” (raz), „mawiać” (wiele razy),
„przepisać” (raz), „przepisywać” (wiele razy).
Opisane tu przykłady pokazują, że wiele określeń – zdawałoby się ścisłych i konkretnych –
to cechy stylistyczne naszych tekstów. Świat liczb w języku potocznym rządzi się bowiem
innymi prawami niż w matematyce: pozwala proﬁlować nasze postawy wobec opisanych
rzeczy, oddawać emocje i uwypuklać oceny.

Ćwiczenie 8
Do jakich części mowy należą wymienione wyrazy?

Wyraz

Rzeczownik

Przymiotnik

Liczebnik

Zaimek
(liczebny)

Przysłówek

ćwierć











ćwiartka











drugi











dwa











dwieście











setny











sto











połówka











jedynka











jedyny











pierwszy











pięcioro











piątka











tyle











procent











wiele











niewiele











dużo











kilka











niewielki











wielki











pół











troje











trzy











trójka
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Ćwiczenie 9
Każdy wyraz w tabeli poniżej ma w swoim znaczeniu zawartą informację o wielkości lub
liczbie czy wymiarze. Wybierz poprawną kategorię i ją zaznacz. Skorzystaj ze wzoru.

Wyraz

Wielkość

wzór:
płotek

Małość

Zbiór

Intensywność Osłabienie
czegoś
czegoś

Wielokrotność
lub
powtarzalność

+

wietrzysko













przesiedzieć













czerwonawy













nochal













chadzać













robactwo













pracuś













tłum













kłamczuch













kłamczuszek
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Ćwiczenie 10
Które z wyrazów w powyższej tabeli zawierają dodatkowe znaczenia: a) pozytywnych emocji,
b) negatywnych emocji,
c) pogardliwych ocen lub ironicznych postaw?

Uzupełnij

Ćwiczenie 11
W języku nasze wyobrażenia możemy stylizować. Mamy przecież kategorię stylu, która działa
podobnie jak w dziełach artystycznych – także w fotograﬁi. Wyobraź sobie, że fotografujesz
jakiś przedmiot w trzech wymiarach. Używasz obiektywu typu zoom, by coś zbliżyć, lub
obiektywu szerokokątnego, by tę samą rzecz oddalić. Przyporządkuj wyrazy do odpowiednich
grup, aby oddać ich proﬁl w obiektywach aparatu fotograﬁcznego.
[Pomniejszenie ]

[Proﬁl neutralny]

podjadać

przemiły

czytywać

kłamczuch

czytać

najeść się

naczytać się
kłamca
miły
[Powiększenie]

jeść

zameczek

milutki

zamek

zamczyszko

kłamczuszek

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
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W szkole mówimy o szkole

ILUSTRACJA: Nauczyciel_intro
www.pixabay.com, domena publiczna

W szkole nie tylko zdobywasz wiedzę i umiejętności, ale również uczestniczysz w jej życiu.
Wraz z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami tworzysz jej wizerunek i wpływasz na
atmosferę, jaka w niej panuje. Obraz szkoły zależy więc również od twojego zachowania,
twojej postawy i twoich postępów w nauce. Niebagatelną rolę odgrywają tu też wszelkie
teksty tworzone przez ciebie z różnych okazji.
Już wiesz
1) Jeśli szkoła, do której chodzisz, ma stronę internetową, to obejrzyj ją. Następnie weź
pod uwagę takie czynniki, jak: wystarczająca ilość informacji, przejrzysta struktura,
łatwość dotarcia do szukanych informacji, użyteczność, poprawność i wiarygodność
treści, aktualność zamieszczanych informacji, atrakcyjność treści i formy, dostosowanie
informacji do odbiorcy, walory wizualne (estetyczne).
2) Zastanów się i określ, co czujesz, kiedy występujesz publicznie.

Przygotowanie mowy okolicznościowej

Uczestnicząc w życiu szkoły, często stajesz przed koniecznością wygłoszenia wystąpienia
lub wzięcia udziału w dyskusji. Jak zatem powinno być zbudowane takie wystąpienie? Otóż,
zależy to przede wszystkim od celu wystąpienia, a ten bywa dwojaki. Po pierwsze, może
chodzić o uświetnienie jakiejś uroczystości (np. inauguracji roku szkolnego, obchodów
jubileuszu szkoły) – wówczas należy przygotować mowę okolicznościową. Po drugie, celem
może być przekonanie jakiejś osoby lub grupy osób do konkretnych działań
(zorganizowania wycieczki lub wyposażenia sali w nowoczesny sprzęt multimedialny).
Klasyczna mowa argumentacyjna, czyli taka, w której nadawca dąży do przekonania
publiczności, składa się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Poniżej
prezentujemy elementy, które mogą się znaleźć w każdej z nich.
Mowa
Wstęp
1. Nawiązanie kontaktu
z publicznością
2. Informacja o temacie
wystąpienia
3. Zabieganie o życzliwość
publiczności

Rozwinięcie
1. Przedstawienie faktów
2. Subiektywna ocena
faktów
3. Argumentowanie
4. Odpieranie
ewentualnych
zarzutów

Zakończenie
1. Prezentacja
własnych przeżyć
2. Nawiązanie do
wstępu
3. Podsumowanie
4. Błyskotliwa puenta

Zadaniowo
Ćwiczenie 1
Przeczytajcie cytowaną niżej wypowiedź Witolda Kołodziejczyka na temat umiejętności
uczniów w zakresie prezentacji. Potraktujcie ten tekst jako krytykę, której celem jest
zmotywowanie uczniów do doskonalenia się. Choć w poniższym fragmencie nie znajdziecie
rad udzielonych wprost, to jednak możecie z niego wywnioskować wiele wskazówek
udzielanych przez autora tekstu. Zapiszcie je w punktach.

“

Witold Kołodziejczyk

Publiczne wystąpienia w szkole
Wróciłem z Ogólnopolskiego Przeglądu Projektów Uczniowskich
w Krakowie. Wcześniej jako juror miałem okazję poznać i ocenić
prawie 400 fantastycznych projektów nadesłanych z 200 gimnazjów

z całej Polski. W Krakowie wysłuchałem wytypowanych przez jury 16
najlepszych zespołowych prezentacji. Z każdego województwa
wytypowano jeden projekt. W Krakowie spotkali się autorzy działań
na rzecz swojego środowiska, lokalnej społeczności, szkoły, miasta
lub osiedla. Uczniowie gimnazjum mieli za zadanie zdiagnozowanie
rzeczywistych problemów w swoim najbliższym środowisku
i wybranie jednego, który są w stanie samodzielnie rozwiązać. W ten
sposób powstały plany nowych ścieżek rowerowych, place zabaw,
bezpieczne przejścia dla uczniów, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,
odnowione przystanki, przeprowadzono akcje ekologiczne
i stworzono programy promocji własnych miejscowości. Uczniowie
prezentowali wyniki swoich aktywności. Mówili, czego nauczyli się,
realizując projekty, co im się udało, co sprawiło największą radość.
Przekonali się, że warto myśleć o działaniu na rzecz dobra wspólnego.
Doświadczyli radości z czynienia dobra na rzecz innych. Docenili
wartość współpracy i współzależności w rozwiązywaniu ważnych dla
innych problemów.
Trudno jest przecenić wartość działań uczniowskich. Na pewno nie
było łatwo zdecydować, które z nadesłanych projektów powinny
zostać zaproszone do zaprezentowania w krakowskim przeglądzie.
Jednak bardzo łatwo przyszło ocenić publiczne prezentacje uczniów.
Każdy z zespołów miał dwie. Pierwsza trwała 3 minuty, celem było
zaprezentowanie zespołu, opiekuna oraz tematu i hasła projektu.
Druga to 10 minut merytorycznej prezentacji. Cele, zadania, sposoby
rozwiązania problemu i wyniki prac zespołu. Niestety, żadna z 16
prezentacji nie wzbudziła mojego zachwytu. Treść ich była niezwykle
cenna i ważna, ale forma prezentacji na bardzo niskim poziomie.
Uczniowie nie potraﬁli samodzielnie opowiedzieć o swoich
działaniach. Czytali z kartek, z notatników, ze slajdów i z ekranu,
często tyłem do słuchaczy. Recytowali wyuczone formułki i nie
skupiali uwagi innych. Nie było w tym naturalności, swobody,
młodzieńczego entuzjazmu ani prawdziwej radości i przyjemności.
Młodzież z gimnazjów nie potraﬁła mówić od siebie, nie miała

kontaktu z publicznością. Nie potraﬁła zintegrować swoich
multimedialnych prezentacji z własnymi wypowiedziami. Nie radziła
sobie z kłopotami i nieoczekiwanymi zdarzeniami. Załamywała się
i poddawała stresowi, który ich paraliżował. Brakowało spójnych
wypowiedzi, ciekawej formy i poprawności językowej. Momentami
improwizowali, ale nauczyciele reagowali na te sytuacje krytycznie.
Rzadko wspierali, zachęcali i odwoływali się do ich silnych stron.
Pilnowali, aby powiedzieli wszystko, co przygotowali uczniom na
kartkach. Brakowało autentyczności, osobistego zaangażowania.
Czasami czułem się jak na akademii szkolnej sprzed 40 lat. Niestety,
naszym gimnazjalistom brakuje kompetencji społecznych,
umiejętności publicznych prezentacji, przemawiania do innych,
reagowania na zachowania publiczności.
Publiczne wystąpienia w szkole
Ćwiczenie 2
Jak radzić sobie z tremą? Wymieńcie się doświadczeniami i radami na ten temat.
Ćwiczenie 3
Zredagujcie pisemnie wniosek (około 100–200 słów), którego celem jest przekonanie dyrekcji
waszej szkoły do poszerzenia jej oferty o pozalekcyjne zajęcia sportowe.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Przygotuj wystąpienie, o którego wygłoszenie poproszono cię z okazji jednej z następujących
okoliczności:
a) jubileuszu twojej szkoły,
b) pożegnania klas ósmych,
c) uroczystości zakończenia roku szkolnego, podczas której chcesz podziękować
wychowawczyni/wychowawcy za pracę z wami.
Korzystając z dostępnych ci źródeł, zgromadź jak najwięcej sentencji, którymi uatrakcyjnisz
treść wystąpienia z poprzedniego zadania.
Ćwiczenie 5
Przygotuj i wygłoś na forum klasy wypowiedź (trwającą 2–3 minuty), której celem jest
przekonanie twojej wychowawczyni/twojego wychowawcy do przeprowadzenia lekcji
wychowawczej na interesujący cię temat.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Idealny nauczyciel

ILUSTRACJA: Mentor
www.pixabay.com, fotograﬁa barwna, domena publiczna

Idealny nauczyciel to mistrz – niedościgniony wzór cnót i skarbnica mądrości, mentor
i przewodnik, inspirator, wychowawca i przyjaciel. Czy zawsze tak jest?
Już wiesz
Przypomnij sobie wiersze, których głównym tematem jest poezja.

Stowarzyszenie umarłych poetów

ILUSTRACJA: Carpe diem_napis
Phill Connell, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-NC-ND 2.0

“

Nancy H. Kleinbaum

Stowarzyszenie umarłych poetów
Świt pierwszego dnia szkoły wstał jasny i promienny. Chłopcy
z najmłodszych klas wpadali pędem do łazienki, myli się w pośpiechu
i mknęli z powrotem do pokojów, by zdążyć się ubrać i spakować
przed lekcjami.
– Te siódmaki są tak nerwowe, że z wrażenia narobią zaraz w gacie –
stwierdził Neil, ochlapując sobie twarz zimną wodą.
– Ja czuję się podobnie – wyznał Todd.
– Nie przejmuj się. Pierwszy dzień zawsze jest trudny – pocieszał Neil.
– Jakoś sobie poradzimy. Zawsze jakoś sobie radzimy.
Skończyli poranną toaletę, ubrali się i pobiegli do budynku szkolnego
na pierwszą lekcję chemii.
– Nie powinienem był spać tak długo – rzucił Neil. – Ominęło mnie
śniadanie i teraz burczy mi w brzuchu.
– Mnie też burczy, ale z innych powodów – powiedział Todd, gdy
wchodzili do laboratorium.
Knox, Charlie, Cameron, Meeks i inni uczniowie siedzieli już na
swoich miejscach. Łysiejący nauczyciel w okrągłych okularach

rozdawał przy katedrze opasłe zbiory zadań i ćwiczeń
laboratoryjnych.
– Poza zadaniami z podręcznika – mówił surowym głosem – każdy
z was będzie musiał wykonać dowolne trzy doświadczenia
laboratoryjne i co pięć tygodni będzie zdawał mi sprawozdanie
z jednego z nich. Na jutro proszę się przygotować do pierwszych
dwudziestu zagadnień z pierwszego rozdziału.
Charlie Dalton, spoglądając to na tekst w podręczniku, to na
nauczyciela, w rozpaczy wzniósł oczy ku niebu. Z niedowierzaniem
spojrzał na Knoxa Overstreeta. Obaj z dezaprobatą pokręcili głowami.
Todd chyba jedyny w klasie zdawał się nie przejmować ani
podręcznikiem, ani tym, co mówił nauczyciel. Pedagog grzmiał dalej,
ale po słowach „do pierwszych dwudziestu zagadnień” chłopcy
przestali zwracać na niego uwagę. W końcu zadźwięczał dzwonek
i przeszli do klasy pana McAllistera.
McAllister, prawdopodobnie jedyny w historii współczesnego
szkolnictwa łacinnik ze szkockim akcentem, nie marnując czasu,
przeszedł od razu do rzeczy. Wręczył każdemu podręcznik
i zakomenderował:
– Zaczniemy od deklinacji rzeczowników. Uwaga, słuchać! Agricola,

agricolae, agricolae, agricolam, agricole… – Spacerował po klasie,
recytując odmiany rzeczowników, podczas gdy chłopcy rozpaczliwie
usiłowali zapamiętywać końcówki deklinacyjne. Po czterdziestu
minutach zatrzymał się i spojrzał na uczniów. – Jutro pytam
z deklinacji tych rzeczowników, moi drodzy. To zadanie w sam raz dla
was. – Odwrócił się do tablicy, a za jego plecami rozległ się ponury,
męczeński jęk.
Przed dalszym ciągiem wywodów McAllistera wybawił chłopców
dzwonek kończący lekcję.
– Ten facet ma bzika! Nigdy się tego nie nauczę w ciągu jednego
popołudnia – jęknął Charlie.
– Nie przejmuj się – pocieszył go Meeks. – Pokażę wam bardzo dobry
system wkuwania. Przysiądziemy nad tym dziś wieczorem. Chodźmy,

bo spóźnimy się na matmę.
Ściany klasy doktora Hagera obwieszone były tablicami i wykresami
matematycznymi. Na półkach leżały plastikowe modele brył
geometrycznych. Na ławkach czekały już podręczniki.
– Nauka trygonometrii wymaga wielkiej systematyczności –
perorował doktor Hager. – Każdy, kto nie odrobi zadania domowego,
otrzyma jeden punkt karny, który będzie uwzględniany przy ocenie
na koniec semestru. Uprzedzam was o tym, żeby nikt nie miał do
mnie później pretensji. Kto zechce podać mi deﬁnicję cosinusa?
Do odpowiedzi poderwał się Richard Cameron.
– Cosinus jest odwrotnością sinusa kąta alfa. Jeśli kąt alfa zdeﬁniujemy
jako…
Przez całą lekcję doktor Hager bombardował klasę pytaniami
z trygonometrii. Ręce podnosiły się i opadały, uczniowie niczym
roboty wstawali i siadali, recytowali odpowiedzi lub dukali
nieporadnie, wysłuchując ostrych reprymend za popełniane błędy.
Kiedy wreszcie odezwał się dzwonek, wszyscy mieli wrażenie, że
dzwoni o całe czterdzieści pięć minut za późno.
– Dzięki Bogu – wymamrotał Todd, składając zeszyty i książki. –
Zdawało mi się, że nie wytrzymam już ani minuty dłużej.
– Do Hagera można się przyzwyczaić – pocieszał go Meeks. – Kiedy
złapiesz tempo, pójdzie ci jak po maśle.
– Na razie wydaje mi się, że jestem sześć okrążeń do tyłu – burknął
Todd, zbierając się do wyjścia.
Czekała ich następna lekcja. Bez słowa weszli do klasy języka
angielskiego, rzucili książki na ławki i usiedli ciężko na krzesłach.
Nawet nie zauważyli, że nie są już sami.
Wpatrując się w okno, przy katedrze siedział nieruchomo nowy
nauczyciel języka angielskiego. Chłopcy czekali w milczeniu,
wdzięczni za chwilę spokoju, która nastąpiła nieoczekiwanie po kilku
godzinach stresu. Keating ciągle spoglądał w okno. Chłopcy w końcu
zaczęli się wiercić.
Wreszcie Keating wstał. Wziął do ręki patyczek, który nie wiadomo

skąd znalazł się w sali, i zaczął przechadzać się między rzędami.
Zatrzymał się przed jednym z uczniów i popatrzył mu w oczy.
– Nie obawiaj się – powiedział łagodnie do chłopca, który
natychmiast oblał się rumieńcem. Ruszył dalej, patrząc po kolei
każdemu w twarz.
– Hmm, hmmm – powiedział głośno, stając przed Toddem
Andersonem. – Hmm, hmmm – powtórzył to samo przed Neilem
Perrym.
– Ha! – uderzył patyczkiem w otwartą dłoń i dużymi krokami wrócił
na środek klasy. – Uwaga, wytężcie swoje młode umysły! – krzyknął,
wodząc po klasie oczami i wymachując patyczkiem. Nagle wskoczył
na swoje biurko i stanął przodem do uczniów. – „O kapitanie mój,
kapitanie!” – wyrecytował żarliwie i umilkł, patrząc uważnie na
chłopców. – Kto wie, skąd pochodzi ten cytat? Proszę? Nikt? –
Wpatrywał się w nich przenikliwie.
Nie podniosła się żadna ręka. […]
– W taki oto sposób, moi kochani żacy – wyjaśnił łagodnie – napisał
o Abrahamie Lincolnie pewien poeta, który nazywał się Walt
Whitman. Na naszych lekcjach możecie zwracać się do mnie: „panie
Keating” albo po prostu: „O kapitanie mój, kapitanie!” – Zeskoczył
z biurka i znowu zaczął przechadzać się między rzędami. – Jako że
zapewne dotarły do was plotki na temat mojej skromnej osoby,
pozwólcie wyjaśnić, iż owszem, jestem wychowankiem tej zacnej
instytucji, oraz że wcale nie posiadam w związku z tym
charyzmatycznej osobowości. Niemniej jednak… gdybyście zamierzali
mnie naśladować, to nie wątpię, że będzie to miało jak najbardziej
pozytywny wpływ na wasze stopnie. A teraz, panowie, zbierajcie
swoje książki i pójdźcie za mną do Sali Reprezentacyjnej!
Wyciągnął przed siebie rękę i trzymając patyczek jak drogowskaz,
pomaszerował ku drzwiom. Po chwili zniknął na korytarzu. Chłopcy
siedzieli w ławkach, nie bardzo wiedząc, co zrobić.
– Lepiej będzie, jeśli pójdziemy – powiedział po namyśle Neil.
Wzięli książki i notatniki i wyszli na korytarz. Nie widząc nigdzie

nauczyciela, poszli w kierunku Sali Reprezentacyjnej.
Kiedy weszli do środka, Keating spacerował dookoła sali. Z uwagą
oglądał porozwieszane na ścianach fotograﬁe, z których najstarsze
pochodziły jeszcze z poprzedniego wieku. Na półkach i w szklanych
gablotkach wystawione były okazałe puchary i różnego rodzaju
szkolne nagrody.
Kiedy chłopcy już usiedli, Keating odwrócił się do nich twarzą.
– Pan… – Keating zerknął na listę uczniów – Pitts. Raczej niefortunne
nazwisko. Proszę wstać, panie Pitts.
Pitts wstał.
– Drogi Panie Pitts, otwórz podręcznik na stronie pięćset
czterdziestej drugiej i przeczytaj nam pierwszą strofę wiersza, którą
tam znajdziesz.
Pitts przewertował książkę.
– Chodzi o wiersz Dziewicom, by próżno nie czekały?
– Właśnie o ten – przytaknął Keating.
Po sali przeleciał szmer tłumionego chichotu.
– Uwaga, czytam. – Pitts chrząknął z powagą.
”Rwijcie pąki swoich róż, póki jeszcze możecie,
Bo czas uleci, choć stary swym wiekiem.
Kwiat, co dziś uśmiechem się ukłoni,
Umrze jutro w waszej dłoni”.
Pitts przerwał.
– Rwijcie pąki swoich róż – powtórzył Keating. – Po łacinie myśl tę
można wyrazić zwrotem carpe diem. Czy ktoś wie, co ten zwrot
znaczy?
– Carpe diem – wyrwał się natychmiast Meeks, mistrz w łacinie –
znaczy tyle, co „chwytaj dzień”.
– Doskonale, panie…?
– Meeks.
– Doskonale panie Meeks. Zatem „chwytaj dzień” – powtórzył
Keating. – Jak myślicie, dlaczego poeta napisał te słowa?
– Pewnie mu było spieszno – rzucił ktoś z tyłu.

Chłopcy parsknęli śmiechem.
– Nie, nie, nie! – powiedział w uniesieniu Keating. – Napisał tak,
ponieważ jesteśmy tylko pokarmem dla robactwa. Ponieważ jest nam
dane ujrzeć tylko kilka wiosen i kilka jesieni. Ponieważ któregoś dnia,
choć trudno w to uwierzyć, każdy z nas przestanie oddychać, zrobi
się zimny, umrze! – Przerwał nagle. – Proszę wstać – polecił. –
Przyjrzyjcie się uczniom, którzy chodzili do tej szkoły sześćdziesiąt,
siedemdziesiąt lat temu. Śmiało, zbliżcie się, spójrzcie na ich twarze.
Chłopcy wstali i podeszli do ściany, na której w długim rzędzie wisiały
portrety niegdysiejszych uczniów. Popatrzyli na spoglądające na nich
z dalekiej przeszłości młode oczy.
– Niczym się od was nie różnią, prawda? Ta sama nadzieja w oczach,
ta sama wiara w dokonanie w życiu wielkich rzeczy. Jak w wielu z was.
Cóż, gdzie te uśmiechy? Co z nadzieją?
Chłopcy w zamyśleniu wpatrywali się w fotograﬁe. Keating ruszył
dookoła sali i zaczął pokazywać palcem kolejne zdjęcia.
– Ilu z nich udało się dokonać choć odrobinę z tego, do czego byli
zdolni, zanim zorientowali się, że jest już za późno? Czy w pogoni za
wszechwładnym bogiem sukcesu… nie pogubili swoich chłopięcych
marzeń? Trzeba wam wiedzieć, że większość z tych dżentelmenów
użyźnia teraz ziemię pod cmentarnymi żonkilami! A jednak, jeśli tylko
mocno wytężycie słuch – usłyszycie ich wołanie. Zbliżcie się do nich
– zachęcił – Śmiało. Słyszycie? Słyszycie ich głos?
W sali zapanowała cisza. Niektórzy chłopcy niepewnie podeszli do
fotograﬁi.
– Carpe diem – wyszeptał Keating niskim głosem. – Chwytajcie dzień.
Uczyńcie wasze życie niezwykłym.
Todd, Neil, Knox, Charlie, Cameron, Meeks, Pitts i wszyscy pozostali
w napięciu wpatrywali się w zdjęcia na ścianach.
Zdawało się, że twarze z czarno‐białych fotograﬁi naprawdę do nich
przemawiają. Z głębokiego zamyślenia wyrwał ich dzwonek.
– Dziwak – stwierdził Pitts, kiedy pakowali książki.
– Przynajmniej raz coś innego – powiedział w zadumie Neil.

– Lekcja z duchami – podsumował Knox nieco drżącym głosem.
– Jak myślicie, czy on zrobi z tego jutro klasówkę? – spytał niepewnie
Cameron.
– Daj spokój, Cameron! – zaśmiał się Charlie. – Ty kompletnie nic nie
kapujesz.
Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie umarłych poetów, tłum. Paweł Laskowicz, Poznań 2003, s. 22–28.

Robin Williams, odtwórca roli Johna Kea nga w ﬁlmie Stowarzyszenie umarłych poetów (1989, reż. Peter
Weir)
Thierry Ehrmann, Robin Williams, rysunek, licencja: CC BY 2.0

Po przeczytaniu przywołanego fragmentu powieści Nancy H. Kleinbaum wykonaj
następujące polecenia:
Ćwiczenie 1.1
Przedstaw krótkie charakterystyki nauczycieli ukazanych w przytoczonym wyżej tekście.
Wyjaśnij, jaki był kontakt tych nauczycieli z uczniami. Czym różniła się metoda pana Kea nga
od metod stosowanych przez innych nauczycieli?
Ćwiczenie 1.2
Wyjaśnij, co oznaczają w tym fragmencie powieści słowa carpe diem.

Ćwiczenie 1.3
Określ, w jakim kontekście pan Kea ng interpretuje słowa carpe diem.
Ćwiczenie 1.4
Zastanów się i powiedz, w jaki sposób ty realizujesz zasadę carpe diem.
Ćwiczenie 1.5
Pracując w grupach, określcie, czym jest poezja dla pana Kea nga.

Czym jest poezja dla poetów? (I)

ILUSTRACJA: Poezja1
www.pixabay.com, fotograﬁa barwna, domena publiczna

Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Julian Tuwim, Poezja, czyta Krzysztof Kulesza
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Julian Tuwim, Poezja, czyta Krzysztof Kulesza Julian Tuwim, Poezja, czyta Krzysztof Kulesza
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.

“

Julian Tuwim

Poezja
Powstał w duszy mej wprost szaleńczy plan,
Plan, który można przyrównać herezji:
Niech się dzisiaj dowie wszelki stan,
Co ja właściwie sądzę… o poezji.
Jakie w tej sprawie „przekonania” mam,
Jak brzmią zasady tej mojej „teorii”,
Niech słucha mędrzec i niech słucha cham
Teoretycznej mej fantasmagorii!
Będą te słowa jak taneczny krok!
[…]
Byłaś, Poezjo, teatralną grą,
Miałaś swe stałe, stare rekwizyty,
Lecz oto moce niesłychane prą,
I śpiew Powszechny bije pod błękity!
[…]
Chcę swoje tańce, żale i zachwyty,
Smutki, spojrzenia, szaleństwa i burze,
Tęcze, koszmary, jesienie, podróże,
Noce, księżyce, wichry i błękity,
Pożary, gniewy, przemknienia i cienie,
Rozpusty, słońca, zwycięstwa i róże,
Przepaści, zbrodnie, niziny, przestrzenie –
Wszystko na moje wyprowadzić szczyty.
[…]
Znajduję echa, co dźwięczą wspaniale!
Że dusza moja znalazła Patronów

Śród lat minionych, śród oﬁarnych dymów
Wielkich Kapłanów – nie pośród histrionów.
[…]
Och, nie! Nie śmiejcie się, żem jest „prorokiem”!
To nie proroctwo! To wola! To pewność!
Poezja moja – to nie tylko śpiewność,
Zrodzona szczęściem lub żalem głębokim…
To Rewolucja Dusz! To śmiałe Rzuty!
(…Ale i rzewność, niezgłębiona rzewność…)
To są przeczucia człowieka, co, skuty
Słowem i myślą, i życia wyrokiem,
W czynie nie może wykazać swej buty!
Dosłownie, dobitnie, wyraźnie,
Dla powszechnego zrozumienia.
Bo o czymż mówię?
O jednej wszechobecnej Sprawie,
O prawdzie wiadomej, o bezspornej oczywistości:
Sławię Bogo‐Ducha, przez tysiączne Rzeczy i Wcielenia.
Przez fale wieków i światów ogromy,
Sławię dzieje, pochwalam istnienie,
Tłumaczę śmierć.
[…]
Nie chcę wam być przodownikiem,
Chętnie w tłum się wcisnę,
[…]
Chodźcie, chodźcie,
O, rozmaici, oddzielni, wszyscy współcześni!
Muzyka gra marsza!
O, żywe, porywające, radosne akordy!
Co się dzieje! Co się dzieje!
Nauczyłem się cudownej pieśni,
Tryumfuję, szaleję z radości,
Upiłem się światem Bożym,

Pokochałem ostateczną miłością,
Za pan brat jestem z nieskończonością!
Chodźcie, chodźcie!
[…]
Julian Tuwim, Poezja, [w:] tegoż, Wybór poezji, Poznań 2013, s. 10–16.

Po przeczytaniu wiersza Poezja Juliana Tuwima wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 2.1
Wyjaśnij, jakie znaczenie ma poezja dla Juliana Tuwima.
Ćwiczenie 2.2
Przedstaw osobiste spojrzenie autora na poezję. Scharakteryzuj je. W odpowiedzi wykorzystaj
słowa klucze: „kompromis” i „herezja”.
Ćwiczenie 2.3
Wskaż, do kogo autor zamierza kierować swoje utwory. Przywołaj odpowiednie fragmenty
wiersza.
Ćwiczenie 2.4
Autor zapowiada w wierszu nadejście nowej poezji. Określ, jaka to ma być poezja.
Ćwiczenie 2.5
Opisz, jaka powinna być – zdaniem autora wiersza – nowa rola poety.
Ćwiczenie 2.6
Zastanów się i powiedz, czy twoim zdaniem poezja powinna nadążać za zmianami
współczesnego świata. Uzasadnij odpowiedź.
Wskazówka

Podpowiedzi dla uczniów:
Autor kieruje swoje wiersze do każdego z nas.
Poezja jest dla autora swoistym objawieniem.
Powinna być witalna, entuzjastyczna, optymistyczna, napisana przystępnie:
„Dosłownie, dobitnie, wyraźnie, / Dla powszedniego zrozumienia”.
Nie ma swoich korzeni w wierze, lecz wynika z przeświadczenia o wartości
współczesnego świata, do którego poeta powinien mieć taki sam stosunek, jaki ma
człowiek wierzący do Boga.
Poezja powinna opisywać zmiany w teraźniejszym świecie: rewolucję techniczną,
życie codzienne miast z całym jego dynamizmem oraz współczesnego człowieka.
Poeta w wizji autora to nie przywódca narodu jak poeta romantyczny, ale jeden
z wielu, ktoś z tłumu.

Czym jest poezja dla poetów? (II)

ILUSTRACJA: Poezja2
www.pixabay.com, fotograﬁa barwna, domena publiczna

“

Wisława Szymborska

Niektórzy lubią poezję

Niektórzy –
czyli nie wszyscy.
Nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość.
Nie licząc szkół, gdzie się musi,
i samych poetów,
będzie tych osób chyba dwie na tysiąc.
Lubią –
ale lubi się także rosół z makaronem,
lubi się komplementy i kolor niebieski,
lubi się stary szalik,
lubi się stawiać na swoim,
lubi się głaskać psa.
Poezję –
tylko co to takiego poezja.
Niejedna chwiejna odpowiedź
na to pytanie już padła.
A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego
jak zbawiennej poręczy.
Wisława Szymborska, Niektórzy lubią poezję, [w:] tejże, Wiersze wybrane, Kraków 2004, s. 289.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Wisława Szymborska, Niektórzy lubią poezję
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego

Wisława Szymborska, Niektórzy lubią poezję Wisława Szymborska, Niektórzy lubią poezję
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.

Ćwiczenie 3.1
Po przeczytaniu wiersza Niektórzy lubią poezję wyjaśnij, jakie znaczenie ma poezja dla
Wisławy Szymborskiej.
Ćwiczenie 3.2
Jak myślisz: dlaczego niektórzy lubią poezję?
Ćwiczenie 3.3
Przeprowadźcie w parach wywiad z poetką o tworzeniu poezji. Wykorzystajcie do tego
fragmenty przeczytanego wiersza.

Zadaniowo
Ćwiczenie 4
Podyskutujcie w grupach na temat: Czy warto się uczyć?

Ćwiczenie 5
Po zapoznaniu się z poniższym fragmentem tekstu Krzysztofa Konarzewskiego przedstaw –
w formie pisemnej – swoje reﬂeksje na temat: „Mój ulubiony nauczyciel”.
„Idealny nauczyciel, niedościgniony mistrz, wzór cnót: „To człowiek niewzruszonych zasad
i szerokich horyzontów. To jednostka wysoko niosąca posłannictwo mistrza i przyjaźnie
podporządkowująca sobie podopiecznych. To uczony w swojej specjalności i wielki znawca
duszy młodzieży. Umysł systematyczny, starannie planujący działania na podstawie naukowej,
ale przy tym szczery i spontaniczny w swoich uczuciach. Bogata, pełnowymiarowa
osobowość, ale także człowiek, który całym swym życiem – zarówno publicznym, jak
i prywatnym – daje przykład wychowawczych cnót.”
Ćwiczenie 6
Odpowiedz na następujące pytania, wykorzystując dowolne środki przekazu (np. literackie,
plastyczne, muzyczne):
W czym poezja może nam pomóc?
Dla kogo jest przeznaczona?
Jaka jest rola poezji w trudnych czasach?
Ćwiczenie 7
Spróbuj się wcielić w rolę Poezji i przygotuj jej przemówienie do nastolatka. Odpowiedz w nim
na pytanie: jak Poezja wyobraża sobie „nadążanie za współczesnością”?
Ćwiczenie 8
Przeprowadź wywiad z upersoniﬁkowaną Poezją. Zastanów się, jak ona może wyglądać.
Przedstaw, jeśli potraﬁsz, Poezję na ilustracji.

Ćwiczenie 9
Odwołując się do cytowanego wiersza Wisławy Szymborskiej, zinterpretuj – w formie
pisemnej – słowa: „poezję lubi się jak rosół z makaronem”.
Ćwiczenie 10
Przedstaw w formie komiksu „szkołę przyszłości”. Jak wyobrażasz ją sobie np. za 100 lat? Jak
sądzisz, jaka będzie w niej rola nauczyciela literatury?
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Pożegnania ze szkołą

ILUSTRACJA: Nauczyciel_intro
pixabay.com, fotograﬁa barwna, domena publiczna

Szkolne spotkanie uczniów i nauczycieli jest etapem w życiu i jednych, i drugich. Trwa on
krócej dla uczniów, którzy po ukończeniu danego cyklu kształcenia ruszają ku kolejnym
wyzwaniom – w szkole ponadgimnazjalnej, na studiach, w dorosłym życiu. Okres ten jest
zwykle dłuższy dla nauczyciela, który nierzadko całe swoje życie zawodowe wiąże
z konkretną szkołą. Zakończenie każdego takiego znaczącego etapu staje się często
źródłem emocji, niekiedy bardzo silnych i niejednoznacznych. Radość może splatać się
z żalem, nadzieja – z nostalgią. Inaczej ten moment przejścia przeżywa uczeń, inaczej
doświadcza go nauczyciel. Warto przyglądać się tym emocjom, ponieważ mogą one nam
wiele powiedzieć o innych i o nas samych.
Już wiesz
Zastanów się, jakie emocje mogą towarzyszyć nauczycielowi odchodzącemu ze szkoły
(np. na emeryturę). Jakich uczuć ty spodziewasz się doświadczyć w chwili, gdy przyjdzie
ci za dwa lata opuścić gimnazjum i rozstać się z klasą?

Nauczycielka dykcji w Szkole Teatralnej odchodzi
na emeryturę Adama Zagajewskiego

Adam Zagajewski
Frankie Fouganthin, 2014, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 4.0

Adam Zagajewski
ur. 1945

polski poeta współczesny, eseista, prozaik i tłumacz. Wiązany bywa z nurtem tzw. poezji
lingwistycznej, czyli takiej, która skupia się na języku wypowiedzi poetyckiej. Pierwszą
książką poetycką tego autora był tom zatytułowany Komunikat, który ukazał się w 1972 roku.

“

Adam Zagajewski

Nauczycielka dykcji w Szkole Teatralnej odchodzi na
emeryturę
Jest wysoka, nieśmiała i elegancka
nieco staroświecką elegancją.
Żegna się ze studentami, profesorami,
i nieufnie rozgląda się dokoła.
Jest pewna, że będą kaleczyć język,
boleśnie i bezkarnie.

Przyjmuje dyplom (później sprawdzi poprawność
sformułowań). Odwraca się i znika w kulisach,
w aksamitnym cieniu reﬂektorów, w ciszy.
Zostaniemy teraz sami.
Będziemy kaleczyć język i usta.
Adam Zagajewski, Nauczycielka dykcji w Szkole Teatralnej odchodzi na emeryturę, [w:] tegoż, Anteny, Kraków 2005, s. 5.
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Adam Zagajewski, Nauczycielka dykcji w Szkole Teatralnej odchodzi na emeryturę Adam
Zagajewski, Nauczycielka dykcji w Szkole Teatralnej odchodzi na emeryturę Źródło:
Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego.

Analiza i interpretacja wiersza Adama
Zagajewskiego

Po uważnym przeczytaniu wiersza Adama Zagajewskiego i wysłuchaniu głosowej
interpretacji tego utworu wykonaj następujące polecenia i odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 1.1
Przedstaw wrażenia, jakie budzi w tobie ten krótki utwór.
Ćwiczenie 1.2
Zidentyﬁkuj postać mówiącą w utworze i wskaż fragment, w którym ta postać się ujawnia.
Nazwij typ liryki, w którym postać mówiąca ujawnia się bezpośrednio w toku wypowiedzi.
Ćwiczenie 1.3
Wskaż fragmenty przywołanego wiersza, które dotyczą bohatera tekstu.
Ćwiczenie 1.4
Przedstaw znaczenia, jakie związane są, w twoim odczuciu, z pojęciem „dykcja”. Swoje
propozycje porównaj ze znaczeniem słownikowym (sformułowanym np. w słowniku języka
polskiego). Jak sądzisz, które z tych znaczeń można zasadnie wykorzystać w interpretacji
wiersza Adama Zagajewskiego? Dlaczego?
Ćwiczenie 1.5
Nazwij emocje, jakich doświadcza, według ciebie, bohaterka utworu. Możesz przywołać
fragmenty tekstu, ale w swojej wypowiedzi nie ograniczaj się tylko do cytowania. Określ,
z czego, twoim zdaniem, te emocje wynikają.
Ćwiczenie 1.6
Zastanów się i sformułuj swoją ocenę bohaterki wiersza: czy, w twojej opinii, ukazana została
jako postać pozytywna czy raczej – negatywna? Koniecznie uzasadnij swoją ocenę
argumentami zaczerpniętymi z tekstu.
Ćwiczenie 1.7
Zwróć uwagę na te elementy tekstu i przedstawionej w nim sytuacji, które dotyczą języka.

Ćwiczenie 1.8
Powiedz, czy te spostrzeżenia wpływają jakoś znacząco na interpretację tekstu.
Ćwiczenie 1.9
Ćwiczenie 1.10
W tekście znajdują się dwa związki frazeologiczne, które zostały zmodyﬁkowane
w porównaniu z formą, w jakiej funkcjonują w systemie języka. Uzupełnij zestawienie,
dodając do zacytowanych fragmentów związki frazeologiczne w ich wyjściowej postaci.
W razie trudności skorzystaj ze Słownika frazeologicznego.
„cień reﬂektorów” –
„kaleczyć język i usta” –
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.11
Wyjaśnij, jaki jest, twoim zdaniem, cel tych frazeologicznych modyﬁkacji. W jaki sposób
kształtują one sytuację przedstawioną w wierszu?

„niebywała niekonwencjonalność pożegnalnej
mowy”
Akcja powieści Michala Viewegha,
współczesnego czeskiego pisarza, toczy się
w Czechach w 1992 roku, a główną rolę odgrywa
w niej nauczyciel języka czeskiego, bohater
i zarazem narrator utworu. Jedna ze scen
powieści przedstawia zakończenie roku
szkolnego, kiedy to reprezentant uczniów,
Doubek, ma wystąpić z podziękowaniem
skierowanym do nauczycieli. Ponieważ do
ostatniej chwili Doubek nie przedstawił tekstu
pożegnalnej mowy, nikt nie wie, czego można

się spodziewać. Przywołany niżej fragment
powieści prezentuje oratorski wyczyn Doubka.

“

Michal Viewegh

Wychowanie dziewcząt
w Czechach
– Te, Doubek, truli mi. Fajnie by było,
gdyby im ktoś, no wiesz, podziękował.
Znaczy się komu? – spytałem.
Nauczycielom, co nie? A niby za co –
powiedziałem – chyba biorą pensję,

Michal Viewegh
David Sedlecký, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 4.0

nie? Ale leżało mi to na łepetynie.
Dobra, pomyślałem w końcu, ale są

jakieś granice, co nie? Niech będzie, że
mnie nauczyli czytania i pisania, i jeszcze kiedy były wojny punickie,
ale z drugiej strony iks razy musiałem zostawać po lekcjach i pięć razy
złapałem tu wszy, że nie wspomnę o tym, że jakiś koleś zwędził mi
z szatni całkiem nowe pantoﬂe. I tak sobie główkowałem:
z nauczycielami jestem kwita, za kilka dni i tak stąd spadamy, to po co
jakieś dziękowanie.
Ta dotychczas niebywała niekonwencjonalność pożegnalnej mowy
wywołała w historycznych pomieszczeniach sporą konsternację, lecz
na szczęście także przykuła uwagę.
– Ale wciąż mi to leżało na łepetynie – ciągnął Doubek. – Patrzyłem
na nauczycieli, którzy już ledwie mówili, a wyglądali tak mizernie, jak
te podręczniki, cośmy je akurat musieli zdać. No i co z tego, myślałem
sobie, przecież taką mają robotę, co nie? W końcu upadłem tak nisko,
że zacząłem o nich myśleć jako o nauczycielach, ale i tak nie
wymyśliłem nic fajnego, tyle że z tego wszystkiego robiło mi się jakoś
dziwnie. Starczyło, że pod koniec lekcji wgapiłem się w ten ﬁkus,
który w drugiej klasie przyniosłem w kubku po jogurcie, i zaraz łapały
mnie kurcze brzucha. Albo położyłem sobie nogę na szczebelku
krzesła Kaśki, normalka, jak zawsze – i nagle skapowałem, że niedługo

już tego robił nie będę, no i od razu w gardle miałem kluchę. Ty,
kurczę, tylko mi tu nie rycz, pomyślałem sobie i sam nie wiem czemu,
przypomniałem sobie moją mamę, która dwa lata temu miała
spotkanie koleżeńskie z wiarą ze swojej podstawówki. I na tę imprezę
kupiła sobie w piątek nową spódnicę, polakierowała paznokcie,
a w sobotę poszła do fryzjerki i przez całe popołudnie oglądała stare
fotki. Ale w niedzielę rano powiedziała całej rodzinie, że nigdzie nie
pójdzie, bo ponoć niektórych rzeczy cofnąć się nie da. I kiedy się tak
gapiłem na polakierowane paznokcie dziewczyn z naszej klasy, to
nachodziła mnie kupa pytań, ale odpowiedź żadna.
Mniej więcej w tym momencie rozległy się w sali pierwsze
dziewczęce szlochy.
– No a potem znowu do mnie przyszli i pytali – ty, masz już to
przemówienie? A ja wciąż niczego nie miałem i tylko byłem wściekły,
bo właściwie dostałem jeszcze jedno zadanie domowe, a inni nie.
I w ogóle nie miałem pojęcia, co tam powinienem napisać, bo miałem
jasność, że kiedy napiszę, jak to nauczyciele dali nam skrzydła na
drogę życia, jak gadali ci z dziewiątej rok temu, wtedy Zeleny i Zvara
zaczną machać rękami, niby że oni już lecą. I jasne było dla mnie tylko
jedno – że muszę to napisać tak, żeby nikt nie machał rękami.
Szlochów było coraz więcej. Niektórzy chłopcy bohatersko
pochrząkiwali.
– W końcu pomógł mi przypadek. – Doubek przechodził samego
siebie. – To było przedwczoraj. Wracałem ze stołówki, kiedy z okna
pokoju nauczycielskiego zawołała do mnie wychowawczyni, ale nie
po nazwisku, tylko normalnie, imieniem. I jak tak szedłem powoli pod
okno, to myślałem sobie, czy przypadkiem nie widziała, że przed
chwilą wyrzuciłem skórkę po bananie. No i wtedy na to wpadłem.
Doubek zrobił dramatyczną pauzę.
Weronika Pekarzova zaniosła się płaczem.
– Pomyślałem, że właśnie ciągle nas wołali. Gdzieś na drugą stronę
ulicy, tak jak mnie moja wychowawczyni. Gdzieś tam do siebie,
w dorosłe życie. Niby nam opowiadali o wojnach punickich, ale przy

tym nas wołali. Nie, nie słowami. Oni po prostu stali przed nami i od
czasu do czasu patrzyli na nas zmęczonym wzrokiem, żebyśmy już
wreszcie przestali grać w kółko i krzyżyk, strzelać z dmuchawki,
i popłynęli za nimi za ten drugi brzeg. I tak sobie myślę, że za to
wołanie chyba powinniśmy im podziękować.
Rozczulenie, jakie już w trakcie przemowy Doubka ogarnęło wielu
obecnych, nauczycieli nie wyłączając, było zaraźliwe.
Większość dziewcząt papierowymi chusteczkami ocierała sobie
rozmazane oczy.
Chłopcy mężnie żuli gumę. Przedstawiciele miasta poszeptywali
między sobą. I tak dalej.
Kiedy tłum gratulujących Doubkowi wreszcie się przerzedził, nie
wypadało, żebym i ja się nie podłączył.
– Znakomita mowa – rzekłem wzruszony. – Jeszcze nikt nie
powiedział nam czegoś tak prawdziwego i jednocześnie szczerego.
Czekaliśmy na to latami.
– No, sorry – powiedział Doubek z niechęcią – chciałem to napisać,
ale po prostu nie zdążyłem, słowo...
Michal Viewegh, Wychowanie dziewcząt w Czechach, tłum. Jan Stachowski, Izabelin 2005, s. 89–91.

Szkolne wystąpienie publiczne jako wyzwanie
Po przeczytaniu fragmentu powieści Michala Viewegha wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 2.1
Przedstaw swoje zdanie: jaki jest twój stosunek do podobnych okolicznościowych
przedsięwzięć szkolnych? Pamiętaj o uzasadnieniu swojej opinii. Porównaj swoje zdanie
z wypowiedziami koleżanek i kolegów z klasy.

Ćwiczenie 2.2
Komentując sytuację, narrator przywołanego fragmentu powieści wspomina o „niebywałej
niekonwencjonalności pożegnalnej mowy”. Wyjaśnij, na czym owa niekonwencjonalność
wystąpienia Doubka polega.
Ćwiczenie 2.3

Ćwiczenie 2.4
Wymienione w poniższym wykazie fragmenty tekstu rozmieść tak, by sklasyﬁkować je albo
jako charakteryzujące emocje Doubka, albo jako reakcje sali na mowę pożegnalną.
REAKCJE DOUBKA
„nachodziła mnie kupa pytań, ale
odpowiedź żadna”
„robiło mi się jakoś dziwnie”
REAKCJE SALI

„Rozczulenie, jakie […] ogarnęło
wielu obecnych, nauczycieli nie
wyłączając, było zaraźliwe”.
„w tym momencie rozległy się
[…] pierwsze dziewczęce
szlochy”
„Weronika Pekarzova zaniosła
się płaczem”.
„Szlochów było coraz więcej”.
„Większość dziewcząt
papierowymi chusteczkami
ocierała sobie rozmazane oczy”
„no i od razu w gardle miałem
kluchę”
„Przedstawiciele miasta
poszeptywali między sobą”.
„[…] na szczęście także przykuła
uwagę”
„sam nie wiem czemu,
przypomniałem sobie moją
mamę”
„Chłopcy mężnie żuli gumę”.
„zaraz łapały mnie kurcze
brzucha”
„Niektórzy chłopcy bohatersko
pochrząkiwali”.

„niebywała
niekonwencjonalność
pożegnalnej mowy wywołała […]
sporą konsternację”
„i tylko byłem wściekły, bo
właściwie dostałem jeszcze
jedno zadanie domowe, a inni
nie”
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.5
Opisz własnymi słowami reakcję, jaką przemowa Doubka wywołała wśród obecnych.

Zadaniowo
Ćwiczenie 3
Wyobraź sobie, że masz przygotować przemówienie, które wygłosisz na koniec roku szkolnego
jako podziękowanie nauczycielom. Opracuj tekst takiego wystąpienia. Możesz, jeśli chcesz,
podjąć humorystyczną konwencję, w jakiej przedstawione zostało podziękowanie Doubka
w powieści Michala Viewegha (zob. Konteksty).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Fakty, wątpliwości, żądania – w języku i w tekście

ILUSTRACJA: Znaki_intro
Horla Varlan, licencja: CC BY 2.0

Kiedy przygotowujemy tekst, piszemy z jakąś intencją lub z emocjami („chcę cię
poinformować”, „chcę cię przekonać”, „chcę, żebyś to wiedział”, „mam wątpliwości” itp.).
Raz są to stanowcze wypowiedzi, mocne stwierdzenia, innym razem – wątpliwości. Te
różne sensy zdradza czasami melodia wygłoszonej wypowiedzi (inaczej – intonacja), jak
również interpunkcja w komunikatach zapisanych.
Zdarza się też, że jedno wypowiedzenie, które składa się z kilku choćby słów (np. „Nie” +
„możesz” + „przyjść”), może być przez słuchacza lub czytelnika odebrane jako komunikat
o różnym znaczeniu. Wystarczy zmienić melodykę zdania lub zakończyć tekst pisany
trzema różnymi znakami interpunkcyjnymi: kropką (.), pytajnikiem (?) lub wykrzyknikiem
(!). Jak mogą wówczas być odczytane intencje nadawcy? Możemy odnaleźć co najmniej trzy
różniące się przekazy: informację („Nie możesz przyjść”), wątpliwość („Nie możesz
przyjść?”), stanowczy zakaz („Nie możesz przyjść!”).
Gramatyka zatem pomaga nam w różnorodny sposób przekazywać nasze intencje
komunikacyjne. Możemy posługiwać się zdaniami wyrażonymi z różną siłą lub formami
gramatycznymi, za którymi kryją się informacja, przypuszczenie (wątpliwość) czy nawet
rozkaz.
Już wiesz

1) Wyraź różne intencje komunikacyjne za pomocą podobnie zbudowanych zdań.
Zastanów się, co powoduje, że słuchacze lub czytelnicy mogą odebrać twój tekst w różny
sposób.
Marek jutro wraca z Warszawy.
Gosia wygrała konkurs telewizyjny Młodzi śpiewają.
2) Wysłuchaj dowolnej dyskusji radiowej i wynotuj fragmenty, w których rozmówcy:
wyrażają zdziwienie lub przypuszczenie,
w sposób przekonujący wyrażają swoje sądy,
bronią swoich argumentów,
próbują przekonać rozmówcę do zmiany sądów.
3) Przygotuj kilka reklam prasowych (internetowych) o tematyce społecznej i zastanów
się, jak nadawca takich komunikatów chce przekonać odbiorcę.

Intencje komunikacyjne a typy zdań
Wiemy już, że różne postawy i uczucia możemy zaznaczać w tekście za pomocą znaków
interpunkcyjnych. Jeśli zamieszczamy informacje bez emocji, zdania kończymy kropką. Gdy
z kolei mamy jakieś wątpliwości lub chcemy się czegoś dowiedzieć, posługujemy się
zdaniami zakończonymi pytajnikiem. A jeśli zależy nam na tym, aby przekaz był pełen
emocji lub aby odbiorca silniej na niego zareagował, wybieramy wykrzyknik. Te
wypowiedzenia mają nie tylko różne zabarwienie emocjonalne, ale przede wszystkim
zdradzają różne postawy i intencje nadawców. Trzy typy zdań (oznajmujące, pytające lub
wykrzyknikowe) zdradzają różne nastawienie autora tekstu do spraw, które opisuje,
a poniekąd jego postawę wobec odbiorcy. Można by je w skrócie ująć tak:

Typ zdania
Postawy, intencje nadawcy
informuje

pyta o coś

żąda rozkazuje coś

przedstawia coś

wyraża wątpliwość

wyraża silne emocje

stwierdza

przypuszcza

ostrzega

sądzi, że…

zastanawia się itp.

grozi itp.

Ćwiczenie 1
Określ typ zdania.
Oznajmienie
Od rana do wieczora będziemy
sprzątali.

Pytanie

Czy potraﬁliby to Państwo lepiej
opisać?
Zrobiłbym to, gdybym miał
więcej czasu.
Nie trać czasu. Biegnij z nami!

Wykrzyknienie

Spójrz tylko! Ale napadało.
Jutro od wschodu po zachód
opady śniegu.
Czy Janek wróci o 8?

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Intencje komunikacyjne w odmianie czasownika.
Kategoria trybu
Ton wypowiedzi możemy zmieniać nie tylko za pomocą znaków interpunkcyjnych lub
intonacji. Charakter naszych tekstów się zmienia, jeśli pojawiają się różne formy trybu
w czasownikach. Właśnie po to odmieniamy czasowniki przez tryby, aby – po pierwsze –
mówić o faktach, podawać sprawdzone informacje i sądy („widziałem”, „szedłem”,
„nauczyłam się”) – są to formy trybu oznajmującego. Po drugie, często chcemy kogoś
ostrzec przed czymś lub coś mu rozkazać, a nawet wyrazić sprzeciw („uważaj”, „zróbcie”,
„nie przeszkadzaj”) – posługujemy się wówczas formami trybu rozkazującego. A jeśli
wyrażamy jakieś wątpliwości, przypuszczamy, że coś mogłoby się wydarzyć, lub marzymy
o czymś („zauważyłabym”, „byłoby zalało”, „wygrałbym”) – używamy trybu
przypuszczającego.
Najważniejsze wiadomości o trybach przedstawia poniższy schemat:

Tryb czasownika

Oznajmujący

Rozkazujący

Przypuszczający

czytam

czytaj

czytałbym

czytałem

czytajmy

czytałbyś

będę czytał

czytajcie

czytalibyście

Przykłady

Co przekazuje? Co wyraża?
informacje
fakty
stwierdzenia

rozkazy
żądania
przestrogi

wątpliwości
przypuszczenia
hipotezy

Jakie ma najważniejsze cechy gramatyczne?

Odmienia
się przez
czasy.

Nie odmienia się
przez czasy, bo
przecież nie
wiemy, co się
wydarzy po
słowach nadawcy.

Nie odmienia się przez czasy, bo przecież nie
mówi o zaistniałych zdarzeniach, tylko o tych,
które mogłyby zaistnieć. Rozpoznamy go zawsze
po cząstce „by” – zapisywanej łącznie (czytałbym)
lub oddzielnie (by czytała, czytano by).

Ćwiczenie 2
Wskaż zdania, w których nadawca: przekazuje informacje, wyraża przekonania i sądy, doradza
komuś, przestrzega kogoś przed czymś, żąda czegoś od kogoś, wyraża swoje przypuszczenia
(hipotezy), mówi o rzeczach, które mogłyby się zdarzyć.
RADY, PRZESTROGI, ŻĄDANIA
Gdyby była ładniejsza pogoda,
na pewno pojechalibyśmy na
biwak.
Pewnie wybralibyśmy się do
kina, ale zabrakło czasu.

INFORMACJE, SĄDY, PRZEKONANIA

Na jutrzejszą wyprawę zabierz,
proszę, termos.
Ziemia kręci się wokół Słońca.

PRZYPUSZCZENIA, HIPOTEZY

Podaj mi, proszę, tę książkę.
Tylko nie zgub pieniędzy.
To jest bardzo dobra wiadomość!
Pamiętajcie, by wrócić do domu
przed ósmą!
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Przekształć formę trybu wyróżnionego czasownika według wzoru i uzupełnij kolejne zdania.
Jak zmieniają się intencje komunikacyjne w zdaniach?
Wzór: W zeszłym tygodniu Janek przeczytał książkę. (tryb oznajmiający)
W zeszłym tygodniu Janek
Janku,

książkę. (tryb przypuszczający)

książkę do jutra. (tryb rozkazujący)

Wzór: Słuchajcie, pojedźmy jutro w góry. (tryb rozkazujący)
Gdybyśmy mieli czas, to
Jutro chętnie

w góry. (tryb przypuszczający)
w góry. (tryb oznajmiający)

Wzór: Mamy trochę czasu, więc pójdźmy na ten ﬁlm. (tryb rozkazujący)
Gdybyśmy mieli więcej czasu,
Mamy trochę czasu, więc
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

na ten ﬁlm. (tryb przypuszczający)
na ten ﬁlm. (tryb oznajmiający)

Ćwiczenie 4
Rozpoznaj tryb czasownika.
TRYB OZNAJMUJĄCY
przyjedź

przyjadą

zawołałabyś
TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY

przegrają

przyjedźcie
przegrajcie

przyjechałeś

byście zawołały

sprawdziłaby
sprawdźmy
TRYB ROZKAZUJĄCY

przyjechali
zawołajmy

byłbyś przegrał
zawołajcie
sprawdzimy
przegraliby
przegrasz

by sprawdzili

przegracie
byliby przyjechali
zawołają
sprawdzicie

sprawdzą
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Jak jeszcze wyrażamy intencje komunikacyjne?
Informacje o faktach, przypuszczeniach czy stanowczych postawach kierowanych wobec
kogoś (rozkaz – ostrzeżenie – groźba) odczytujemy również ze znaczeń wyrazów, które
znajdziemy w wypowiedzi. Można powiedzieć, że obudowują one najważniejszą myśl
i czasem zmieniają styl całego komunikatu. Służą do tego przykładowo wybrane przysłówki
i przymiotniki: „orientacyjnie”, „naturalnie”, „niezbity”, „niezaprzeczalny”, „realny”, „istotny”.
Taką stylistykę mają również krótkie wyrazy, które czasami oddzielamy przecinkiem. Są to:

Wykrzykniki

Zdanie bez

Zdanie z dodatkowymi emocjami – wyrażonymi za pomocą

wykrzyknika

wykrzyknika

Proszę uważać.
Wygrałam ten

Halo! Proszę uważać! (‘emocjonalne ostrzeżenie przed czymś’)
O jej! Wygrałam ten konkurs! (‘pozytywne uczucia

konkurs.

i zaskoczenie’)

Partykuły
Zdanie bez

Zdanie z dodatkowymi postawami – wyrażonymi za pomocą

partykuły

partykuł

Jutro przyjdziemy.

Na pewno jutro przyjdziemy. (‘pewność’)
Jutro nie przyjdziemy. (‘zaprzeczenie’)
Przecież jutro przyjdziemy. (‘potwierdzenie’)
Raczej jutro przyjdziemy. (‘osłabienie treści’)

Ważne!
WYKRZYKNIKI – to części mowy, za pomocą których wyrażamy emocje („wykrzykujemy
do kogoś” emocje). Często zapisywane są z wykrzyknikiem na końcu i stąd wywodzi się
ich nazwa: „hejże!”, „ale”, „ale!”, „ojej!”
PARTYKUŁY – to części mowy, za pomocą których w zdaniach zaprzeczamy („nie”),
wzmacniamy treści („-że”, „z pewnością”, „na pewno”) lub je osłabiamy („rzekomo”,
„ponoć”), a nawet wyrażamy życzenia („bodaj”, „niech”, „niechże”).
To, czy mówimy o faktach, przypuszczeniach bądź mocnych słowach kierowanych do
kogoś, można odczytać również z różnych metaforycznych powiedzeń, frazeologizmów lub
wyrażeń. Dużo ich przecież w codziennych rozmowach! Na przykład nasze zdecydowanie
jest komunikowane za pomocą takich zwrotów, jak: „na mur beton”, „na sto procent”, „na
serio”. Wątpliwa treść opisywana jest w towarzystwie powiedzeń: „na dwoje babka wróżyła”,
„wróżyć z fusów”, „ujdzie od biedy” („obleci”). Czasami możemy komunikować niepewność
lub nawet życzenia, że coś się po naszych słowach czy działaniach stanie: „a nuż”, „jak to się
mówi”.

Ćwiczenie 5
W poszczególnych grupach umieść synonimy (wyrazy bliskoznaczne), które komunikują
podobne intencje lub postawy autora.
NA PEWNO
przypuszczalnie
oczywiście
CHYBA

prawdopodobnie

przynajmniej

naprawdę

rzeczywiście

realnie

istotnie

żeby

bezsprzecznie
FAKTYCZNIE

BODAJ

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

niewątpliwie

bezspornie
oby

choćby

Ćwiczenie 6
Spróbuj rozpoznać postawy zapisane w znaczeniach słów i odpowiednio je podziel.
Wyrazy, które pojawiają się w tekstach, kiedy
wyrażamy silne przekonania

Wyrazy, które się pojawiają w tekstach, kiedy
wyrażamy wątpliwości (przypuszczenia)

czyżby

ewentualny

doprawdy

mniej więcej

niepewny

z reguły

hipotetyczny
zawsze

zapewne

z grubsza
widocznie
niechby

zazwyczaj

przypuszczalny
podobno
możliwy

prawdopodobny
może

istotnie

rzekomo

orientacyjnie

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
W grupach napiszcie:
ostrzeżenie przed niebezpiecznymi sytuacjami
albo
ulotkę reklamową zachęcającą do czytania nowych powieści w wolnym czasie.

Ćwiczenie 8
Po wykonaniu zadania ustalcie:
jakie formy trybu czasownika przeważają w waszych tekstach,
jakie części mowy (przysłówki, przymiotniki, partykuły, wykrzykniki) oddają kolorystykę
(styl) tekstu.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Kto silniejszy, ten lepszy? Pojedynek gigantów

Triumfujący Achilles
Franz von Matsch, Triumfujący Achilles, domena publiczna

Pierwszą wojną opisaną w literaturze europejskiej jest wojna trojańska. Znamy ją m.in.
z dzieł greckiego poety Homera (IX–VIII wiek p.n.e.), który stworzył dwa eposy
zatytułowane Iliada i Odyseja.
W Iliadzie (jej tytuł zawiera grecką wersję nazwy Troja – Ilion) twórca przedstawił ostatnie
tygodnie dziesięcioletnich zmagań Greków (Achajów) i Trojan.
Już wiesz
Przypomnij sobie powód i przebieg wojny trojańskiej.

Jacy byli Achilles i Hektor?

Starożytna Troja leży na terenie dzisiejszej Turcji. Archeolodzy próbują odtworzyć wygląd miasta z czasów
wojny o piękną Helenę.
Viktor Karppinen, Mury obronne dawnej Troi, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-NC-ND 2.0

Wodzem Greków był brat Menelaosa (i
szwagier Heleny) – Agamemnon, natomiast
Trojanami rządził król Priam. Nie oni jednak
byli najważniejszymi wojownikami w swoich
armiach, ponieważ obroną kierował syn
Priama – Hektor, a wśród najeźdźców
wyróżniał się Achilles.

Pożegnanie Hektora z Andromachą i Astyanaksem
Carl Friedrich Deckler , Pożegnanie Hektora z Andromachą i
Astyanaksem, ok. 1918, domena publiczna

Ćwiczenie 1.1
Po przeczytaniu dziesięciu wybranych powyżej
fragmentów Iliady Homera przyporządkuj do
danej grupy numery i oznaczenia pieśni
opisujących któregoś z bohaterów.
Hektor
1.1.4. Pieśń
XVIII
1.1.8. Pieśń I
Achilles

1.1.2. Pieśń IX
1.1.10. Pieśń
VIII
1.1.1. Pieśń II

Posąg Achillesa
Anthony Hevron, Hyde Park, Londyn, licencja: CC BY 2.0

1.1.5. Pieśń VI
1.1.9. Pieśń IX
1.1.4. Pieśń
XVIII
1.1.6. Pieśń VII
1.1.3. Pieśń I
1.1.7. Pieśń VI
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.2
Wyjaśnij, co – twoim zdaniem – sprawiało, że właśnie Achilles i Hektor byli tak ważnymi
bohaterami.
Ćwiczenie 1.3
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.4

Ćwiczenie 1.5
Wskaż, co łączy, a co różni obu wojowników. Następnie uzupełnij krótkie charakterystyki
Achillesa i Hektora.
Achilles to syn

. Z jego imieniem Homer połączył określenie:
. Z tłumu Greków wyróżniała go

charakteru Achillesa można uznać
i

. Za główną cechę
. Do towarzyszy walki Achillesa należeli:

.

Hektor to syn

. Z jego imieniem Homer połączył określenie:

. Z tłumu Trojan wyróżniała go
uznać

. Za główną cechę charakteru Hektora można

. Do towarzyszy walki Hektora należeli:

i

.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 1.6
Oceń, czy któregoś z tych dwóch wojowników możesz uznać za swój autorytet. Uzasadnij
odpowiedź.

Pojedynek Achillesa i Hektora (I)

Pojedynek Achillesa i Hektora
Theophilos Hatzimihail, Pojedynek Achillesa i Hektora, domena publiczna

“

Homer

Iliada
Obaj szli wzajem ku sobie, a gdy spotkali się z bliska,
Pierwszy rzekł Hektor potężny o hełmie wiejącym kitami:
250
”Synu Peleusa, już dłużej nie będę przed tobą uciekał,
Chociaż obiegłem gród wielki boskiego Pryjama trzykrotnie,
Nie odważając się walczyć. Lecz teraz serce mi każe
Stanąć i zetrzeć się z tobą. Zwyciężę ciebie lub zginę.
[…]
Ciała ja twego nie zelżę okrutnie, gdy Dzeus mi pozwoli
Odnieść nad tobą zwycięstwo potężne i wywlec twą duszę.
Zbroję ci tylko, Achilu, tę sławną zabiorę, a zwłoki
Oddam z powrotem Achajom; ty ze mną uczyń to samo”.
260
Spojrzał na niego złym okiem i rzekł szybkonogi Achilles:
”Ty mi, przeklęty Hektorze, o żadnych układach nie gadaj!
Jak nie ma przysiąg i umów pomiędzy ludźmi i lwami
Ani jagnięta i wilki do zgody serc nie skłaniają,

Lecz z zaciętością na zgubę wzajemną zamysły ważą –
265
Tak mnie i ciebie nie złączy przyjaźń ni żadne układy,
Póki z nas który nie padnie i własną krwią nie napoi
Tarczozbrojnego Aresa, co walczy nieustraszenie.
[…]
270
Już ty mi dzisiaj nie ujdziesz! Niedługo Pallas Atena
Włócznią cię moją zabije! Dziś mi za wszystkie zapłacisz
Smutki po mych towarzyszach, których swą włócznią przebiłeś”.
Tak powiedział i cisnął z sił całych włócznię przed siebie
Cień rzucającą długi. Zobaczył ją Hektor wspaniały,
275
Schylił się w porę i włócznia śmignęła górą, a w ziemię
Zarył się grot jej spiżowy. Wyrwała go Pallas Atena,
Achillesowi podając, a Hektor, pasterz narodów,
Tego nie spostrzegł, tak mówiąc do niezłomnego Pelidy:
”Jednak chybiłeś tym razem, do bogów podobny Achilu,
280
Dzeus nie objawił ci jeszcze mej śmierci. Tak tylko mówiłeś,
Więc szermowałeś słowami podstępnie tak i swobodnie,
Aby mnie strach obezwładnił, pozbawił zwykłej dzielności,
Ale ty mnie, ściganemu, swej włóczni w plecy nie wbijesz.
Prosto uderzam, pierś możesz jedynie mi przeszyć swą włócznią,
285
Jeśli bóg zechce. A teraz ty mojej włóczni spiżowej
Strzeż się! […]
Tak powiedział i włócznię cień rzucającą długi
290
Cisnął, o włos nie chybiając, w sam środek tarczy Pelidy.
Włócznia odbita od tarczy upadła z daleka. Sposępniał
Hektor na myśl, że grot chyży na próżno umknął mu z ręki.
Stał zatroskany, bo nie miał już innej włóczni do walki.

Deifobosa więc krzykiem zawezwał białotarczego,
295
Aby mu podał swą włócznię wysmukłą, lecz go nie było.
Pojął więc Hektor w swej duszy, co zaszło, i tak powiedział:
”Biada mi! Już mnie bogowie na śmierć wzywają na pewno!
A ja myślałem, że obok Dejfoba mam, bohatera,
Ale on tam, za murami, a mnie oszukała Atena.
300
Dziś śmierć złowroga jest blisko, już jej nie mogę oddalić
Ani uniknąć. […]
A teraz dosięgła mnie Mojra.
Jednak nie padnę bez walki, w śmierć nie odejdę bez sławy,
305
Dzieła wielkiego dokonam, zostanę w pamięci potomnych”.
Tak powiedział i zaraz wydobył miecz wyostrzony,
Który u boku mu zwisał, błyszczący, ciężki, ogromny.
Skupił się w sobie i runął jak orzeł o locie podniebnym,
Gdy na równinę znienacka, drapieżny, z chmur mrocznych opada,
310
By płochliwego zająca lub jagnię porwał bezsilne –
Hektor tak samo w przód runął, wstrząsając miecz wyostrzony.
Skoczył zarazem Achilles, a gniew przepełniał mu serce
Nieposkromiony i dziki. Pierś swoją tarczą osłonił
[…]
I tak jak gwiazda wśród innych gwiazd, gdy noc letnia zapada,
Gwiazda wieczorna, co wschodzi najpiękniej na ciemnych niebiosach
–
Tak połyskiwał grot włóczni, którą potrząsał Achilles
320
W prawej swej dłoni, i szukał – by zgubić boskiego Hektora –
Miejsca, gdzie ostrze wbić w ciało urocze mógłby najłatwiej.
Ale ten cały okryty był lśniącą zbroją spiżową
Piękną, zdobytą po walce z Patroklem, którego pokonał.

Tylko, gdzie dwa obojczyki od ramion łączą się z szyją,
325
Gardło widniało, przez które uchodzi dusza najszybciej.
Tam, gdy nacierał nań Hektor, wbił ostrze boski Achilles.
Szyję młodzieńczą wskroś przebił grot jego włóczni głęboko,
Krtani mu jednak nie przeciął jesion w spiż ciężki okuty
I odpowiedzieć mógł jeszcze, na jego słowa, tamtemu.
330
Nad powalonym w proch zaczął chełpić się boski Achilles:
”Pewnie myślałeś, Hektorze, zdzierając zbroje z Patrokla,
Że ocalejesz, i o mnie nie dbałeś, że byłem daleki.
Głupcze! Choć z dala, tam przecie był ktoś potężniejszy od niego,
Przy wydrążonych okrętach – tam jeszcze ja pozostałem,
335
Com ci rozwiązał kolana. Sępy i psy cię rozszarpią
Ku twojej hańbie, a jego spalą na stosie Achaje”.
Słabnąc już, odparł mu Hektor o hełmie wiejącym kitami:
”Na twą zaklinam cię duszę, kolana, i twoich rodziców –
Nie daj, by psy mnie szarpały pod okrętami Achajów,
340
Ale przyjm okup tak wielki, jak pragniesz, ze spiżu i złota;
Chętnie ci zwiozą te dary mój ojciec i matka czcigodna.
Niechaj powróci me ciało do domu i niech je Trojanie
Oraz Trojanki na stosie złożą i spalą po śmierci”.
Spojrzał na niego złym okiem i rzekł szybkonogi Achilles:
345
”Psie, ty mi moich rodziców ani mych kolan nie tykaj!
Dusza wzburzona i gniewna mnie skłania, aby w kawały
Ciebie porąbać i żywcem żreć za to, coś mi uczynił!
Już nikt z żyjących od głowy twej głodnych psów nie odpędzi,
Choćby mi dziesięć tu razy lub jeszcze dwadzieścia zwiększono
350
Okup za ciebie, cenniejsze obiecywano wciąż dary,

Choćby cię nawet samego na złoto przeważyć rozkazał
Pryjam, potomek Dardana! Przenigdy cię matka czcigodna
Już nie opłacze na marach, ta, która ciebie zrodziła,
Ale psy głodne i sępy do szczętu ciebie rozszarpią!”.
355
Rzekł, umierając już, Hektor o hełmie wiejącym kitami:
”Dziś cię przejrzałem, pojąłem, że to wysiłek daremny
Ciebie nakłonić. Żelazne masz bowiem serce w swej piersi,
Ale się strzeż, aby za nie gniew bogów cię nie dosięgnął […]”.
Już do martwego Hektora powiedział boski Achilles:
365
”Zdychaj! A ja swój los przyjmę wtedy, gdy Dzeus postanowi
I nieśmiertelni bogowie kres mego życia wyznaczą”.
Tak powiedział i z trupa wyszarpnął włócznię spiżową,
Rzucił ją na bok i z ramion martwych zdejmować mu zaczął
Zbroję skrwawioną. A inni kręgiem stanęli Achaje
370
I podziwiali wyniosłą postać i piękność wspaniałą
Ciała Hektora. A każdy, kto podszedł, zwłoki kaleczył
I tak odzywał się, patrząc i ten, i ów na sąsiada:
”Biada mu! Jakże jest miękki ze wszystkich stron dotykany
Hektor, nie taki, jak wtedy, gdy palił nasze okręty!”.
375
Każdy tak mówił, kto podszedł, i ciało włócznią kaleczył.
Kiedy ten zbroję zdarł boski i szybkonogi Achilles,
Pośród Achajów stanąwszy, te wyrzekł słowa skrzydlate:
”O przyjaciele, wodzowie i władcy mężnych Argiwów!
Oto sprawili bogowie, żem tego męża pokonał,
380
Który nam więcej klęsk zadał niż wszyscy razem Trojanie”.
Homer, Iliada, tłum. Kazimiera Jeżewska, Wrocław 1986, s. 513–518.

Po przeczytaniu powyższego fragmentu Iliady wykonaj następujące polecenia i odpowiedz
na pytania:

Ćwiczenie 2
Ułóż wydarzenia rozgrywające się na polu walki w kolejności chronologicznej.
Hektor prosi, by Achilles oddał jego ciało ojcu.



Hektor proponuje, by nie pastwić się nad zwłokami pokonanego przeciwnika.



Achilles przebija szyję Hektora.



Achilles odrzuca propozycję Hektora w sprawie szacunku dla zwłok wroga.



Hektor rusza do walki na miecze.



Hektor przepowiada śmierć Achillesa z ręki Parysa.



Hektor rozumie, że bogowie już się nim nie opiekują.



Grecy szydzą z Hektora.



Achilles odrzuca propozycję okupu.



Achilles oznajmia, że pomagali mu bogowie.



Hektor zapowiada, że nigdy nie odwróci się od przeciwnika (czyli nie będzie uciekać).



Achilles niecelnie rzuca włócznią w Hektora.



Achilles zabiera zbroję Hektorowi.



Hektor rzuca włócznią w tarczę Achillesa.



Atena podaje włócznię Achillesowi.



Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3.1
Ustal, czy określenia odnoszące się do obu bohaterów w poprzednio przeczytanych przez
ciebie fragmentach Iliady różnią się od tych, które znalazły się w opisie pojedynku. Jaki z tego
można wysnuć wniosek?
Ćwiczenie 3.2
Zwróć uwagę na słowa, jakie wypowiadają do siebie Achilles i Hektor. Czym różnią się między
sobą wojownicy w sposobie zwracania się do przeciwnika?
Ćwiczenie 3.3
Określ, o jakich cechach charakteru świadczy sposób odnoszenia się do przeciwnika przez
Achillesa i Hektora.
Ćwiczenie 3.4
W Iliadzie przeplatają się dwa światy: ludzki i boski. Jaki wpływ na losy bohaterów ma
przychylność bogów? Wskaż odpowiednie fragmenty.
Ćwiczenie 3.5
Miarą człowieczeństwa jest m.in. stosunek do zmarłych. Opisz, w jaki sposób zwycięzca
pojedynku – Achilles – odniósł się do pokonanego Hektora i jego rodziny.
Ćwiczenie 3.6
Wyjaśnij, dlaczego Achilles tak postąpił wobec Hektora i jego bliskich.

Pojedynek Achillesa i Hektora (II)

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się
w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat.
Contentplus.pl sp. z o.o., Dr hab. Bogusław Bednarek o pojedynkach w literaturze starożytnej Grecji, licencja: CC BY-NC-SA 4.0

Dr hab. Bogusław Bednarek o pojedynkach w literaturze starożytnej Grecji
Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia
pojawiające się w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat. Źródło: Dr
hab. Bogusław Bednarek o pojedynkach w literaturze starożytnej Grecji, Contentplus.pl sp.
z o.o..

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się
w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat.
Contentplus.pl sp. z o.o., Dr hab. Bogusław Bednarek o pojedynku Hektora z Achillesem, licencja: CC BY 3.0

Dr hab. Bogusław Bednarek o pojedynku Hektora z Achillesem Obejrzyj nagranie. Wynotuj
w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się w wypowiedzi
i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat. Źródło: Dr hab. Bogusław Bednarek
o pojedynku Hektora z Achillesem, Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Kto wygrał – Achilles czy Hektor?

Jedynym miejscem, w które można było śmiertelnie ugodzić Achillesa, była pięta. Według jednej z legend udało
się to Parysowi.
Ernst Herter, Umierający Achilles, 1884, rzeźba, Achilleion, Corfu, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 4.1
Obejrzyj ﬁlm Troja (2004, reż. Wolfgang Petersen), a następnie wykonaj poniższe polecenia.

Ćwiczenie 4.2
Porównaj przebieg walki przedstawionej przez Homera w Iliadzie z obrazem walki w ﬁlmie

Troja. Wynotuj przede wszystkim różnice, które dzielą ﬁlm i epos Homera.
Ćwiczenie 4.3
Czy uważasz, że obaj przeciwnicy w utworze Homera walczyli uczciwie? Uzasadnij odpowiedź,
odwołując się do cytatów z Iliady.
Ćwiczenie 4.4
Czy tak postępujący wojownicy mogą być autorytetami? Jeśli odpowiesz „tak”, wyjaśnij, dla
kogo i w jakiej sprawie. Jeśli odpowiesz „nie”, wytłumacz, co dziś w zachowaniu Achillesa lub
Hektora byłoby niedopuszczalne.
Ćwiczenie 4.5
Oceń, czy – twoim zdaniem – Achillesowi bliżej do prymitywnego, mściwego wojownika, czy
do herosa.

Śmierć Hektora
Peter Paul Rubens, Śmierć Hektora, 1630–1635, olej na desce, Museum Boijmans Van Beuningen, domena publiczna

Ciekawostka
Wiadomo, że jedynym miejscem, w które można było śmiertelnie ugodzić Achillesa, była
pięta. Według jednej z legend udało się to Parysowi, który strzelił do Greka, gdy ten szedł
do świątyni Apollina na spotkanie z Priamem. Druga wersja mówi o śmierci Achillesa na
polu walki, gdy nie posłuchał Apollina, by zaprzestać ataku na Trojan.
Eposy Homera były najpierw przekazywane z pamięci. Aby łatwiej było odtwarzać
obszerne dzieło (Iliada liczy niemal 15,5 tysiąca wersów), używano stale powtarzających
się formuł, np.: „Na to mu tak odpowiedział…”. To ułatwiało zapamiętanie historii dzięki
częściom złożonym ze stałych zwrotów i zdań.
„Wybierzmy serię […] wierszy z pierwszej księgi Iliady, pamiętając, że przekład wiernie
tu naśladuje oryginał grecki:
w. 58. Powstał wśród nich i głos zabrał o szybkich nogach Achilles
84 Na to mu tak odpowiedział o szybkich nogach Achilles
130 Na to mu tak odpowiedział potężny wódz Agamemnon
148 Spojrzał na niego złym okiem i rzekł szybkonogi Achilles […]”
Choć historie przedstawione w Iliadzie i Odysei są bardzo obszerne, to dla
wyspecjalizowanego wędrownego śpiewaka zapamiętanie ich nie jest niemożliwe –
jeszcze w XX wieku na terenie Chorwacji spotykano ludowych artystów, którzy potraﬁli
odtworzyć dzieła mające prawie 100 000 wersów!
W Iliadzie i Odysei Homer bardzo często stosował też tzw. stałe epitety, np. „szybkonogi
Achilles”. W ten sposób także ułatwiał zapamiętanie dzieł złożonych z wielu tysięcy
wersów, ale przede wszystkim uwypuklał cechę bohatera. Dany epitet nie musiał
określać wyłącznie jednej postaci, a niekiedy bywał zastępowany innym wyrazem
(Achilles jest też nieraz nazywany boskim).

Współcześni wojownicy

ILUSTRACJA: Sport
www.pixabay.com, fotograﬁa czarno-biała, domena publiczna

Ćwiczenie 5
Zmagania sportowe (nie tylko związane ze sportami walki) komentatorzy nazywają niekiedy
pojedynkami. Wyjaśnij, jaki sens ma takie zestawienie.

Zadaniowo

Ćwiczenie 6
Przeprowadźcie w klasie rozprawę, w której będziecie oceniać Achillesa. W dwóch grupach
zbierzcie argumenty, które wykażą, że był barbarzyńcą, oraz takie, które potwierdzą, że można
go nazwać człowiekiem wrażliwym. Wykorzystajcie do tego fragment tekstu Roberta Gravesa
oraz poniższe uwagi na temat Achillesa.
„Po przywłaszczeniu sobie zbroi Achilles przeciął skórę na ścięgnach nóg Hektora, przewlókł
przez nie rzemienie, które przywiązał do rydwanu, po czym […] lekkim kłusem powlókł zwłoki
ku okrętom. Głowa Hektora z opadającymi czarnymi lokami wzbijała kłęby kurzu. Są jednak
i tacy, którzy twierdzą, że Achilles trzykrotnie okrążył mury, wlokąc zwłoki przywiązane pasem
[…]. Teraz dopiero Achilles pochował Patroklosa […] złożył w oﬁerze nie tylko konie […], lecz
również dwunastu jeńców trojańskich szlachetnego urodzenia, między innymi kilku synów
Priama […]. Wygrażał, że rzuci zwłoki Hektora psom na pożarcie, lecz powstrzymała go
Afrodyta. […] Achilles, nadal trawiony żalem, wstawał codziennie o świcie i trzykrotnie wlókł
ciało Hektora wokół grobu Patroklosa. […] W końcu na rozkaz Zeusa Hermes pod osłoną nocy
zaprowadził Priama do obozu greckiego i nakłonił Achillesa, by przyjął okup. […] Uzgodniono,
że okup będzie wypłacony w złocie w ilości równej wadze ciała Hektora.”
Uwagi na temat Achillesa
Przepowiednia mówiła, że jeśli wyruszy pod Troję, będzie żył krótko i umrze w sławie,
a jeśli nie popłynie z Grekami, jego życie będzie długie, choć pozbawione chwały.
Achilles właściwie nie musiał brać udziału w wojnie, bo sprawa porwania Heleny nie
dotyczyła go – dopiero zarzut tchórzostwa skłonił go do wzięcia udziału w wyprawie.
Dla Achillesa najbliższą osobą był Patroklos, czasem też widywał się z matką, podczas gdy
Hektor miał żonę, dzieci, rodziców i rodzeństwo przy sobie.
Zabijał nie tylko przeciwników. Z jego ręki zginął niejeden rodak – działo się tak, gdy coś
Achillesa rozwścieczyło (tak stało się wtedy, gdy Tersytes wykłuł oczy zwłokom Amazonki
Pentesilei, sojuszniczki Trojan, w której zakochał się Achilles w chwili jej śmierci).
Po zabiciu Hektora długo pastwił się nad jego zwłokami, choć ostatecznie oddał je
Priamowi.

Scena wykonana we wnętrzu czerwonoﬁgurowej czary z Vulci
Sosias, Achilles opatrujący rannego Patroklosa, ok. 500 r. p.n.e., Bri sh Museum, Londyn, domena publiczna

Ćwiczenie 7
Odszukaj w dowolnym ﬁlmie fragment przedstawiający pojedynek (może to być pojedynek
wojowników greckich, ale też np. walka samurajów, kowbojów, a nawet pięściarzy) i dokładnie
go opisz.
Ćwiczenie 8
Odpowiedz pisemnie na pytanie: „Czy rycerz (żołnierz) może okazywać litość?”. W wypowiedzi
odwołaj się do przykładów z literatury, ﬁlmu, historii.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Dał nam przykład hrabia Roland, jak umierać mamy

Fragment płaskorzeźby ilustrującej Pieśń o Rolandzie
Katedra Saint-Pierre, Angoulême, domena publiczna

Średniowiecze to epoka, której trwanie
przypada na wieki od V do XV. Sztuka tego
okresu uczyła między innymi, jak postępować
w życiu doczesnym, aby zasłużyć na wieczną
sławę oraz na niebo. Sięgano po podstawowe
wzorce osobowe (czyli takie modele
postępowania, które w danym czasie
uznawano za warte naśladowania). Dawały
one wyraźne zalecenia, co robić, by być
dobrym władcą, rycerzem lub świętym.
Pierwsze dwa wzorce prezentuje jedno
z najważniejszych dzieł powstałych
w tamtych czasach, czyli francuska Pieśń
o Rolandzie, której fragmenty już znacie.
Pieśń o Rolandzie
Pieśń o Rolandzie, koniec XI/początek XVII wieku, Bodleian
Library, domena publiczna

Już wiesz

Przygotuj się do odpowiedzi na następujące pytanie: dlaczego, twoim zdaniem, rycerz
powinien pragnąć śmierci na polu bitwy, a z jakich powodów powinien się jej lękać?

Epos rycerski

Pomnik upamiętniający bitwę stoczoną tu 15 sierpnia 778 roku
Euskalduna, Przełęcz Roncevaux, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0

W roku 778 doszło do bitwy w wąwozie Roncevaux [czyt. rąsewo] w Pirenejach, górach
leżących na granicy Francji i Hiszpanii. W bitwie tej tylne oddziały (czyli ariergarda) armii
króla Karola Wielkiego doznały straszliwej klęski w walce z miejscowymi baskijskimi
góralami. Pokonali oni Francuzów wycofujących się z Hiszpanii, gdzie Karol bezskutecznie
usiłował zawładnąć terenami zajmowanymi przez Saracenów (robił to zresztą za namową
jednego ze zbuntowanych saraceńskich wodzów). Wśród poległych w bitwie był rycerz
Hruodlandus. Właśnie on stał się pierwowzorem postaci Rolanda.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się
w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat.
Contentplus.pl sp. z o.o., Dr hab. Bogusław Bednarek o bitwie stoczonej pod Roncevaux, licencja: CC BY-NC-SA 4.0

Dr hab. Bogusław Bednarek o bitwie stoczonej pod Roncevaux Obejrzyj nagranie. Wynotuj
w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się w wypowiedzi
i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat. Źródło: Dr hab. Bogusław Bednarek
o bitwie stoczonej pod Roncevaux, Contentplus.pl sp. z o.o..

“

Einhard

Życie Karola Wielkiego
Oto Karol Wielki […] wyruszył do Hiszpanii z największymi siłami, na
jakie mógł się zdobyć. Skoro tylko przeszedł Pireneje, poddały mu się
wszystkie miasta i zamki, do których się zbliżył, zaczem powrócił
z wojskiem całym i nietkniętym. Jedynie w samych Pirenejach,
w drodze powrotnej, ucierpiał nieco od wiarołomstwa Basków.
Wojsko bowiem szło wydłużonym szykiem, jak tego wymagała
ciasnota wąwozów, a Baskowie, rozstawiwszy po górach zasadzki (jest
to do zasadzek miejsce wyborne z powodu ciemnych i gęstych lasów),
napadli na koniec taboru i straż tylną, zepchnęli je w dolinę i w bitwie
wycięli doszczętnie, wozy zrabowali i pod osłoną nadchodzącej nocy

z największą szybkością rozproszyli się na wszystkie strony.
Wspomagała Basków lekkość uzbrojenia i znajomość miejsca,
a Franków krępował ciężki rynsztunek i niekorzystne położenie.
W tej bitwie wśród wielu innych padł Eggihard, stolnik królewski,
Anzelm, komes pałacowy i Roland, namiestnik marchii bretońskiego
pogranicza. Ta rzecz na razie nie została pomszczona, albowiem
napastnicy po bitwie przepadli bez wieści i nie wiadomo było, gdzie
ich szukać.
Einhard, Życie Karola Wielkiego, red. Aleksander Gieysztor, tłum. Jan Parandowski, Wrocław 1950, s. 25–26.

Śmierć hrabiego Rolanda w bitwie (na obrazie widoczny wąwóz Roncevaux), [w:] Wielkie Kroniki Francji
Jean Fouquet, ok. 1455-1460, domena publiczna

Po przeczytaniu fragmentu tekstu Einharda Życie Karola Wielkiego odpowiedz na
następujące pytania:
Ćwiczenie 1.1
Czym tłumaczył Einhard przegraną wojsk
Karola?

Ćwiczenie 1.2
Dlaczego historyk nie pominął tej klęski
całkowitym milczeniem?

Bitwa w wąwozie Roncevaux, [w:] Wielkie Kroniki
Francji
Antoine Vérard, 1493, domena publiczna

Roland dmie w róg, [w:] Kroniki Hainaut
Jean Wauquelin, , 1467, domena publiczna

Wskazówka
Dodatkowe informacje dla uczniów zainteresowanych:
Prawdopodobnie pod koniec XI wieku powstał utwór zatytułowany Pieśń o Rolandzie.
Najstarszy zapis dzieła (zwany oksfordzkim, od miejsca przechowywania) pochodzi mniej
więcej z połowy XII stulecia. Składa się on niemal z 4000 wersów podzielonych na
zwrotki, zwane z francuska lais [czyt. le]. Utwór (wykonywany przy akompaniamencie

instrumentu) zalicza się do eposów, a dokładniej – eposów rycerskich w formie pieśni
o czynach (fr. chansons de geste, czyt. szanson dy żest). Autor dzieła nie jest znany, choć
w ostatniej zwrotce padają słowa: „Tu kończy się opowieść, którą Turold spisał…”. Wyraz
„spisał” może jednak oznaczać, że Turold był tylko kopistą, a nie twórcą epopei, której
główni bohaterowie to cesarz Karol i jego siostrzeniec Roland.
Autor Pieśni o Rolandzie zmienił treść opowieści. Po pierwsze: Roland nie walczy
z góralami (można by ich uznać za podrzędnych przeciwników), lecz z wojskami
Saracenów. Po drugie: Roland ginie w walce, ale najpierw umiera 20 tysięcy jego
podwładnych, którzy jednak wcześniej zabijają o wiele więcej wojowników przeciwnej
armii. Po trzecie: do przegranej Rolanda przyczyniła się zdrada jego ojczyma Ganelona,
który wszedł w układy z wodzem Saracenów Marsylem. Po czwarte: Karol Wielki,
zawiadomiony o bitwie toczonej na tyłach jego wojsk, zawrócił z głównymi siłami
i doszczętnie rozgromił armię saraceńską, mszcząc się za śmierć najukochańszego
krewniaka.
Deﬁnicja: Epos (epopeja)
jeden z głównych i najstarszych gatunków epiki. Obejmuje obszerne dzieła, najczęściej
poetyckie, rzadziej – pisane prozą. Ukazują one dzieje życia legendarnych lub
historycznych bohaterów na tle wydarzeń ważnych dla danej społeczności.
Deﬁnicja: Epos rycerski
epicki utwór, zazwyczaj spisany wierszem. Ukazuje on dzieje życia postaci historycznych
lub legendarnych na tle wydarzeń przełomowych dla danego narodu. Eposy rycerskie
powstawały głównie w okresie średniowiecza (tj. w wiekach V–XV).
Deﬁnicja: Chansons de geste
(czyt. szanson dy żest; z języka starofrancuskiego: pieśni o czynie, łac. gesta) – francuskie
poematy rycerskie mówiące o czynach wielkich bohaterów. Chansons de geste były
tworzone w języku starofrancuskim przez poetów – trubadurów. Wykonywali je,
śpiewając lub melorecytując, wędrowni śpiewacy, zwani minstrelami.
Na podstawie powyższych informacji dotyczących treści Pieśni o Rolandzie odpowiedz na
następujące pytania:
Ćwiczenie 2.1
W jakim celu dokonano zmian w historii mówiącej o śmierci Rolanda?

Ćwiczenie 2.2
Co ułatwiało wprowadzenie tych zmian?
Ćwiczenie 2.3
Jaki wniosek na podstawie powyższych odpowiedzi można wysnuć na temat wiarygodności
źródeł średniowiecznych?
Czytając zapisy dotyczące wydarzeń historycznych, należy brać pod uwagę, że
w średniowieczu, czyli epoce, w której stoczono bitwę i powstała Pieśń o Rolandzie (choć
także w czasach wcześniejszych i późniejszych), często zmieniano zapis faktów.
Wychodzono bowiem z założenia, że historia bliska jest literaturze, a zadaniem twórcy jest
opowiedzieć coś pięknie i tak, jak powinno się wydarzyć, niekiedy odchodząc od faktów
(nawet dobrze znanych). Nie oznacza to, że należy odrzucać wszystko, co podają dawni
historycy – trzeba tylko zachować ostrożność i sprawdzać kilka źródeł, by dojść do prawdy.

Karol Wielki – władca idealny (?) I

Miniatury z Rękopisu z St. Gallen (Szwajcaria)
Karol Wielki walczy na miecze z Baligantem, koniec XIII wieku, Stadtsbibliothek (Vadiana), domena publiczna

Ćwiczenie 3
Podczas dyskusji w klasie ustalcie, co powinno wyróżniać idealnego władcę. Wśród
pożądanych cech wymieńcie zarówno te, które dotyczą charakteru, jak i te, które określają
wygląd zewnętrzny. Sporządźcie listę.
Po obejrzeniu obrazu Albrechta Dürera
wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 4.1
Oceń, czy tak wyglądający władca budził
respekt, czy raczej sympa ę. Uzasadnij
odpowiedź.
Ćwiczenie 4.2
Wyjaśnij, co oznaczają przedmioty trzymane
przez Karola Wielkiego.
Ćwiczenie 4.3
Przyjrzyj się cesarskiej koronie i powiedz,
czego na podstawie jej wyglądu można się
dowiedzieć o władcy.

Podpis Karola Wielkiego
domena publiczna

Karol Wielki stworzył pierwsze europejskie imperium
średniowiecza i w 800 roku został cesarzem.
Albrecht Dürer, Cesarz Karol Wielki, 1511–1513, olej na
desce, Germanisches Na onalmuseum, domena publiczna

“

Pieśń o Rolandzie
1
Król Karol, cesarz nasz Wielki, siedem pełnych lat zostawał
w Hiszpanii, aż po samo morze zdobył tę pyszną ziemię. Nie masz
zamku, który by mu się ostał; nie masz muru, który by był cały, nie
masz miasta, krom Saragossy stojącej na górze. Włada tam król Marsyl
[…]
2
Król Marsyl jest w Saragossie. […]. Woła swoje diuki i swoje hrabie:
„Słuchajcie, panowie, co za klęska na nas spadła. Cesarz Karol przybył
tu ze słodkiej Francji, aby nas pognębić. Nie mam wojska, aby mu
wydać bitwę; ludzie moi nie są mocni stawić mu czoła. Radźcie mi,
doradcy mądrzy, i chrońcie mnie od śmierci i wstydu”! […]
3
Ten‐ci Blankandryn najmędrszy był śród pogan; męstwem swym
dzielny rycerz; rozumem dobry rajca swego pana. Rzecze królowi:
„Nie przerażaj się, królu! Prześlij Karolowi, dumnemu, hardemu
władcy, słowa powolnej służby i wielkiej przyjaźni. […]”.
9
Pierwszy przemawia Blankandryn. Rzecze królowi [Karolowi
Wielkiemu]: „Witaj imieniem Boga wspaniałego, którego winniśmy
ubóstwiać! Słysz, co ci przekazuje król Marsyl, chrobry rycerz.
Dobrze się przepytał o wiarę, która zbawia: toteż chce ci dać swoich
bogactw w bród […]. Dosyć już długo bawiłeś w tym kraju; godzi ci się
już wracać do Francji, do Akwizgranu. Tam on podąży za tobą, tak ci
uręcza, panie mój”. Cesarz wznosi ręce do Boga, spuszcza głowę
i zaczyna dumać.
10
Cesarz trwa ze spuszczoną głową. Nigdy słowo jego nie było nagłe;
taki ma obyczaj, iż mówi tylko wedle swej woli. Skoro się wreszcie
wyprostował, twarz jego pełna była dumy. Rzecze do posłów:
„Bardzoście dobrze powiedzieli. Ale król Marsyl jest moim wielkim
wrogiem. Jakąż mogę mieć rękojmię słów, któreście rzekli?”. „Przez

zakładniki – rzekł Saracen – których będziesz miał albo dziesięciu,
albo piętnastu, albo dwudziestu. […] Kiedy się znajdziesz w swym
cesarskim pałacu, na wielkie święto świętego Michała, pan mój
przybędzie do ciebie, on sam ci to uręcza. Tam, w twoich kąpielach,
które Bóg uczynił dla ciebie, chce zostać chrześcijaninem”. Karol
odpowiada: „Może jeszcze być zbawiony”. […]
40
Marsyl powiada: „Ganelonie […]. Chcę słuchać, co powiesz o Karolu
Wielkim. Jest bardzo stary, już wyżył swój wiek; tak mniemam, że ma
przeszło dwieście lat. Po tylu ziemiach obnosił swoje ciało, tyle
przyjął ciosów na swą tarczę, tylu bogatych królów przywiódł do
torby żebraczej: kiedyż sprzykrzy mu się wojowanie?”. Ganelon
odrzecze: „Karol nie taki jest, jak myślisz. Nie ma człowieka, który by
go ujrzał i poznał, iżby nie rzekł: cesarz to jest tęgi zuch. Niepodobna
go dosyć chwalić ani sławić: więcej w nim jest czci i więcej cnót, niżby
to rzekły moje słowa. Kto mógłby opisać jego wielkie męstwo? Bóg
opromienił go takim szlachectwem! Raczej wolałby umrzeć, niż
chybić swoim baronom”.
41
Poganin rzekł: „Dziwuję się i mam przyczynę. Karol jest stary
i sędziwy: wedle mego rozumienia ma dwieście lat albo więcej; przez
tyle ziem obnosił w trudach swoje ciało, tyle zniósł ciosów od włóczni
i grotów, doprowadził do nędzy tylu bogatych królów: kiedyż ustanie
w toczeniu tych wojen?”. „Nigdy – rzekł Ganelon – dopóki będzie żył
jego siostrzan […] Karol jest bezpieczny i nie boi się nikogo
w świecie”. […]
204
Karol Wielki przybył do Ronsewal. Ujrzawszy pobitych, zaczął płakać.
Rzecze do Francuzów: „Panowie, jedźcie wolno; trzeba mi jechać na
czele, dla mego siostrzana, którego chciałbym odnaleźć”. […] Nieco
dalej niż na rzucenie kijem, przed innymi, cesarz wstąpił na pagórek.
[…]
227

Bardzo wspaniale cesarz jedzie na koniu. Na piersi jego, na kolczudze
rozkłada się broda. Przez miłość dlań inni robią tak samo; po tym
można poznać sto tysięcy Francuzów, jego szyk bojowy. Przebywają
góry i wysokie skały, głębokie doliny i wąwozy pełne trwogi.
Wychodzą z gór i z dzikiej okolicy. Weszli w Hiszpanię i rozwinęli się
na równinie. […]
246
Cesarz wzywa swoich Francuzów: „Panowie baronowie, miłuję was,
wierzę w was. Dla mnie wydaliście tyle bitew, zdobyliście tyle
królestw, zdarli z tronu królów; uznaję to dobrze, winien wam jestem
zapłatę: ciało moje, ziemie, bogactwa. Pomścijcie waszych synów,
waszych braci i waszych dziedziców, którzy pod Ronsewal padli
tamtego wieczoru. Wiecie, że przeciw poganom mam prawo za sobą”.
[…] I dwadzieścia tysięcy jest ich koło niego, którzy jednym głosem
przysięgają mu wiarę, iż nie chybią mu, choćby mieli paść; każdy
dobrze użyje swej kopii. Wnet dzwonią miecze; bitwa jest na podziw
zacięta. […]
291
Kiedy cesarz uczynił sprawiedliwość i uśmierzył swój wielki gniew,
wówczas kazał ochrzcić Bramimondę. Dzień się skończył, nadeszła
czarna noc. Król ułożył się do snu w sklepionej komnacie. I przyszedł
od Boga święty Gabriel, i rzekł: „Karolu, w całym swym cesarstwie
zwołaj wojsko pod broń. Z wielką siłą pójdziesz do ziemi birskiej,
wspomożesz króla Wiwiana w jego mieście Imﬁe, gdzie go oblegli
poganie. Chrześcijanie wzywają cię tam i wołają”. Cesarz rad by nie
iść: „Boże (powiada), ileż męki w mym życiu!”. Oczy jego leją łzy, targa
siwą brodę. […]
Pieśń o Rolandzie, oprac. Anna Drzewiecka, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), Wrocław 1991, s. 3–160.

Po przeczytaniu fragmentu Pieśni o Rolandzie wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 5.1
Poszukaj w kolejnych strofach Pieśni o Rolandzie informacji o tym, jaki był Karol Wielki.

Ćwiczenie 5.2
Informacje te porównaj z listą cech idealnego władcy sporządzoną wcześniej.
Ćwiczenie 5.3
Czy taki obraz Karola, jaki wynika z Pieśni o Rolandzie, jest prawdopodobny? Uzasadnij
odpowiedź.
Ćwiczenie 5.4
Wyjaśnij, dlaczego autor dzieła twierdzi, że Karol ma tyle lat.
Ćwiczenie 5.5
Często można usłyszeć: „Chłopaki nie płaczą!”. A czy królom wypada płakać? Odpowiedź
uzasadnij.
Ćwiczenie 5.6
Jak wytłumaczyć zachowanie Karola Wielkiego w zwrotce 204?
Ćwiczenie 5.7
Jakie atrybuty, sytuacje, postacie świadczą o przywiązaniu Karola Wielkiego do religii? Jak je
można odczytać?
Ćwiczenie 5.8
Czy któraś z cech Karola (poza wiekiem) nie pasuje do osoby współcześnie rządzącej
państwem (króla, królowej, prezydenta itd.)? Dlaczego?

Karol Wielki – władca idealny (?) II
W średniowieczu Karol Wielki uchodził za
wzorzec idealnego władcy i rycerza. Nie tylko
prowadził inteligentną politykę ekspansji,
lecz także był mecenasem nauki i sztuki,
gromadzącym na swym dworze wybitnych
uczonych oraz artystów. Niewykluczone, że
właśnie z tego powodu nazwano go Wielkim,
choć część historyków upatruje źródeł
przydomku w wysokim wzroście Karola (miał
192 cm, co w tamtych czasach nie zdarzało
się często). We Francji czczono go jak
świętego. W roku 1165 papież Paschalis
zezwolił na umieszczenie szczątków Karola
Wielkiego w ołtarzu w katedrze
w Akwizgranie. Część późniejszych papieży
wprawdzie nie wypowiadała się na temat
kultu, ale tolerowała oddawanie Karolowi czci
jako świętemu władcy.

Pomnik Karola Wielkiego (Kölner Dom)
Lokilech, Pomnik Karola Wielkiego (Kölner Dom), fotograﬁa
barwna, licencja: CC BY-SA 3.0

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 6.1
Oceń, czy przedstawione informacje odbiegają od tego, co na temat Karola Wielkiego twierdził
autor Pieśni o Rolandzie.
Ćwiczenie 6.2
W dostępnych ci materiałach poszukaj źródła wyrazu „król” i powiedz, o czym świadczy
pochodzenie tego słowa.
Ćwiczenie 6.3
Przygotuj wypowiedź o Karolu Wielkim jako władcy idealnym. Może w tym pomóc mapa
ukazująca rozwój państwa założonego przez Karola.

Europa w czasach Karola Wielkiego ( VI–X wiek)
Krys an Chariza i zespół, mapa, licencja: CC BY 3.0

Wskazówka
Po ustaleniu, jaki (według kronik) był Karol Wielki, należy poznać jego najdzielniejszego
(według kronik) rycerza.

Roland – rycerz idealny (?)

Bitwa w wąwozie Roncevaux
Marie Therese Ross, Bitwa w wąwozie Roncevaux, gobelin, licencja: CC BY-SA 2.0

Ćwiczenie 7
Podczas dyskusji w klasie ustalcie, co powinno wyróżniać idealnego rycerza. Wśród
pożądanych cech wymieńcie zarówno te, które dotyczą charakteru, jak i te, które określają
wygląd zewnętrzny. Sporządźcie listę.

“

Pieśń o Rolandzie
18
”Panowie baronowie, kogo możemy posłać do Saracena, który włada
w Saragossie?”. Roland odpowiada: „Mogę ja jechać”. „Nie, nie
pojedziesz – rzecze hrabia Oliwier. – Serce masz harde i pyszne,
przyszedłbyś tam do zwady, boję się tego. Jeśli król każe, mogę ja
chętnie jechać”. […] 30 Blankandryn rzecze: „Roland jest wielce
godzien nienawiści, iż chce przywieść do niewoli wszystkie narody
i rości sobie prawa do wszystkich ziem. Gdy chce tyle dokazać, na
kogo on liczy?”. Ganelon odpowiada: „Na Francuzów! Tak go kochają,
że nigdy mu nie chybią. Daje im w bród złota i srebra, mułów
i rumaków, materie jedwabne, zbroje. Samemu cesarzowi daje
wszystko, czego pragnie: zdobędzie mu ziemię odtąd aż do Wschodu”.

[…]
45
”Gdyby kto mógł sprawić, aby Roland tam poległ, Karol straciłby
prawą rękę swego ciała. Byłby to koniec jego wspaniałego wojska.
Karol nie zebrałby już tak wielkiej armii, ziemia przodków twoich
miałaby spokój”. […]
79
Zbroją się poganie w saraceńskie pancerze, wszyscy prawie
w potrójne druciane koszulki, wiążą na głowie wyborne hełmy
saragoskie, przypasują miecze z wiedeńskiej stali. […] Hałas jest wielki:
Francuzi usłyszeli go. Oliwier mówi: „Panie towarzyszu, bardzo to być
może, jak mniemam, iż będziemy mieli sprawę z Saracenami”.
Odpowie Roland: „Ach, dałby to Bóg. Trzeba nam tu wytrwać dla
naszego króla. Dla swego pana trzeba ścierpieć wszelką niedolę,
i znosić wielkie gorąco i wielkie zimno, i oddać skórę, i nałożyć głową.
Niech każdy się gotuje młócić dobrze, iżby nas nie pohańbiono
w pieśni! Hańba dla pogan, prawo dla chrześcijan. Nie ode mnie
spodziewajcie się złego przykładu”. […]
124
Grandwin był dzielny i waleczny, krzepki i śmiały w boju. Na drodze
swojej spotkał on Rolanda. Nigdy go nie widział: poznaje go wszelako
po hardej twarzy, po pięknem ciele, po spojrzeniu i postawie; zląkł się,
nie może tego ukryć. Chce uciekać, ale na próżno. Hrabia ugodził go
ciosem tak cudownym, że przeciął mu cały hełm aż do przyłbicy,
przecina mu nos i usta, i zęby, i cały tułów, i koszulkę z tęgiego drutu,
i srebrny łęk u złoconego siodła i głęboko nadcina grzbiet konia. […]
Francuzi powiadają: „Nasz wódz dobrze kropi!”. […]
209
”Przyjacielu Rolandzie [mówi Karol Wielki], dzielny, piękny
młodzieńcze, kiedy będę w Akwizgranie w mojej kaplicy, wasale moi
przyjdą, będą pytali nowin. Powiem im dziwne i straszne nowiny:
pomarł mój siostrzan, ten, który mi zdobył tyle ziem. Zbuntują się
przeciw mnie Sasi i Węgrzy, i Bułgarzy, i tyle przeklętych ludów;

i Rzymianie, i Polanie, i Sycylijczycy, i Afrykany, i Kalifornijczyki. Kto
poprowadzi tak potężnie moje wojska, skoro pomarł ten, który
zawsze nas wodził? Ha! Francjo, jakaś ty osierocona! Żałoba moja jest
taka, że chciałbym już nie żyć!”. Szarpie białą brodę, dwiema rękami
wydziera włosy z głowy. Sto tysięcy Francuzów pada w omdleniu na
ziemię.
Pieśń o Rolandzie, oprac. Anna Drzewiecka, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), Wrocław 1991, s. 3–160.

Po przeczytaniu fragmentów Pieśni o Rolandzie
wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 8.1
Poszukaj w tekście informacji o tym, jaki był Roland.
Ćwiczenie 8.2
Informacje te porównaj z listą cech idealnego rycerza
sporządzoną wcześniej.
Ćwiczenie 8.3
Poszukaj w tekście informacji o tym, czy zachowanie
Karola po śmierci Rolanda wynikało wyłącznie
z więzów krwi.

Pomnik Rolanda
www.pixabay.com, domena publiczna

Ćwiczenie 8.4
W opisie Karola Wielkiego pojawiły się takie elementy, które można uznać za nadprzyrodzone.
Czy w przytoczonych fragmentach na temat Rolanda też można takie znaleźć? Uzasadnij
odpowiedź.
Ćwiczenie 8.5
W Kontekstach zamieszczono listę cech prawdziwego rycerza. Zapoznaj się z nią i sprawdź,
czy Roland spełniał te kryteria. Pamiętaj przy tym, że podczas lekcji poznaliśmy tylko niewielką
część dzieła i nie wszystkie cechy Rolanda zostały opisane w zacytowanych fragmentach.

Ćwiczenie 8.6
Ćwiczenie 8.7
Wskaż, którą z cech Rolanda opisanych w przytoczonych fragmentach można uważać za
wadę.


poczucie dumy



pycha



wierność Francji



odwaga



oddanie królowi

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Roland i Oliwier

Bitwa w wąwozie Roncevaux, śmierć Rolanda i Oliviera
Loyset Liédet, Bitwa w wąwozie Roncevaux, śmierć Rolanda i Oliviera, 1461–1462, Bibliothèque de l'Arsenal, domena publiczna

W zwrotce 79 z Rolandem rozmawia Oliwier. To największy przyjaciel dowódcy ariergardy,
który w bitwie poległ jako jeden z ostatnich, a ta śmierć wywołała wielki smutek tytułowego
bohatera. Zanim to jednak nastąpiło, doszło do sporu między młodym Rolandem a znacznie
bardziej doświadczonym Oliwierem.

“

Pieśń o Rolandzie
81
Oliwier wstąpił na wzgórze. Widzi szeroko królestwo hiszpańskie
i widzi Saracenów, którzy zebrali się w wielkiej liczbie. […] Zgoła nie
może policzyć pułków: jest ich tyle, że nie może ich zrachować.
Wielki uczuł zamęt w duszy. Żwawo schodzi ze wzgórza, spieszy do
Francuzów, opowiada im wszystko.
82
Oliwier mówi: „Widziałem pogan. Niczyje oko nie widziało ich więcej
na ziemi. Jest naprzeciwko nas ze sto tysięcy […]. Panowie Francuzi,
niech Bóg wam doda siły! Trzymajcie się dzielnie, iżby nas nie
zwyciężono!”. Francuzi odpowiadają: „Hańba temu, który ucieknie! Aż
do śmierci żaden z nas nie chybi”. […]
83
Oliwier powiada: „Poganie są bardzo silni, a naszych Francuzów (tak
mi się zda), jest bardzo skąpo. Rolandzie, towarzyszu mój, zadmijże
w swój róg, Karol usłyszy i wojsko wróci”. Roland odpowiada:
„Chybabym oszalał. Postradałbym w słodkiej Francji moje imię. Wnet
zacznę walić Durendalem, co wlezie. Brzeszczot zakrwawi się po złotą
rękojeść. Zdrajcy poganie przyszli w ten wąwóz na swoje nieszczęście.
Przysięgam ci, wszyscy naznaczeni są przez śmierć”.
84
”Rolandzie, mój towarzyszu, zadzwoń w róg! Karol usłyszy, zawróci
wojsko, wspomoże nas ze wszystkimi swymi baronami”. Roland
odpowie: „Nie daj Bóg, aby przeze mnie hańbiono mój ród i aby słodka
Francja miała iść w pogardę. Raczej będę walił Durendalem co sił,
moim dobrym mieczem, który noszę przy boku. Ujrzycie brzeszczot
jego cały zakrwawiony. Zdrajcy poganie zebrali się na swoje
nieszczęście. Przysięgam wam, wszyscy skazani są na śmierć”.

85
”Rolandzie, mój towarzyszu, zadzwoń w róg! Karol usłyszy, ciągnie
teraz przez wąwozy. Przysięgam ci, Francuzi wrócą”. „Nie daj Bóg –
odpowie Roland – aby ktoś mógł powiedzieć kiedy, że przez pogan
zadzwoniłem w róg! Nigdy krewni moi nie usłyszą tego wyrzutu.
Kiedy przyjdzie do wielkiej bitwy, będę walił tysiąc i siedemset razy
i ujrzycie stal Durendala we krwi. Francuzi są mężni i będą bili
dzielnie; Hiszpanie nie ujdą śmierci”.
86
Oliwier rzecze: „Czemu miałby cię ktoś hańbić? Widziałem
hiszpańskich Saracenów: doliny i góry pełne są pogan, i hala,
i wszystkie równiny. Wielkie jest wojsko tego obcego nasienia,
a szczupłe jest nasze”. Roland odpowie: „Tym większa moja ochota.
Nie daj Bóg ani aniołowie jego, aby z mojej przyczyny Francja miała
stracić imię! Wolę raczej umrzeć, niż popaść w osławę! Im lepiej
będziemy bili, tym więcej cesarz będzie nas kochał”.
87
Roland jest mężny, a Oliwier roztropny; obaj mężowie wspaniałego
serca. Skoro są na koniu i pod bronią, nigdy ze strachu przed śmiercią
nie umkną się od bitwy. Tędzy to są hrabiowie, a słowa ich są harde.
[…] Oliwier rzecze: „Rolandzie, patrz! Oni są tuż, ale Karol jest nazbyt
daleko. Nie raczyłeś zadzwonić w róg. Gdyby król był tutaj, nie
bylibyśmy w niebezpieczeństwie. Patrz w górę ku bramom Hiszpanii;
ujrzysz tam wojsko wielce żałośliwe: kto dziś pełni tylną straż, nie
będzie jej już pełnił nigdy”. Roland odpowie: „Nie mów byle czego!
Hańba sercu, które stchórzy w piersi! Będziemy się trzymali silnie
w miejscu. My to będziemy miotać ciosy i wydawać bitwę”.
Pieśń o Rolandzie, oprac. Anna Drzewiecka, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), Wrocław 1991, s. 3–160.

Po przeczytaniu fragmentów Pieśni o Rolandzie wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 9.1
Przedstaw swoimi słowami powód sporu między Rolandem a Oliwierem. Przywołaj
odpowiednie cytaty.

Ćwiczenie 9.2
W przytoczonym fragmencie Pieśni o Rolandzie poszukaj zdania, które można by uznać za
podstawę tego sporu.
Ćwiczenie 9.3
Argumenty Oliwiera wydają się oczywiste. Wyjaśnij, co powstrzymuje Rolanda przed
wysłuchaniem rady starszego przyjaciela.
Ćwiczenie 9.4
Przeczytaj listę cech rycerskich przedstawioną w Kontekstach i wskaż, do których zapisów
mógłby się odwołać Roland, a do których Oliwier.
Ćwiczenie 9.5
Który z rycerzy – Roland czy Oliwier – był lepszym dowódcą? Uzasadnij odpowiedź.
Ćwiczenie 9.6
Oliwier prosił Rolanda, by ten zadął w róg. Jak myślisz, dlaczego to Roland miał ów róg?

Osiem scen z Pieśni o Rolandzie, [w:] Wielkie Kroniki Francji

poł. XV wieku, domena publiczna

Dyskusja między francuskimi rycerzami odbyła się jeszcze przed bitwą. Jej kontynuacja
nastąpiła pod koniec potyczki, gdy większość wojowników Karola Wielkiego już nie żyła.

“

Pieśń o Rolandzie
128
Hrabia Roland widzi wielką rzeź swoich. Woła Oliwiera, swego
towarzysza: „Miły panie, drogi towarzyszu, na Boga, co o tym
rozumiesz? […] Mamy wielką przyczynę płakać nad słodką Francją,
nad piękną ojczyzną! Jakże pusta będzie, stradawszy takich baronów!
Ach, królu, przyjacielu, czemuż cię tu nie ma? Oliwierze, bracie, co
my poczniemy? Jak zdołamy mu przesłać nowiny?”. Oliwier powiada:
„Jak? Nie wiem. Mogliby o tym mówić ku naszej hańbie, wolę raczej
umrzeć!”.
129
Roland powiada: „Zatrąbię w róg. Karol usłyszy, przebywa teraz
wąwozy. Przysięgam ci, wrócą Francuzi”. Oliwier powiada: „To byłby
dla wszystkich twoich krewnych wielki wstyd i hańba, i ten despekt
ciążyłby na nich całe życie. Kiedy cię prosiłem, abyś to zrobił, nie
chciałeś. Zróbże teraz; nie zrobisz z mojej rady. Trąbić w róg, to by
nie był czyn mężnego rycerza! Ale jak twoje ręce są zakrwawione!”.
[…]
130
Roland powiada: „Sroga jest dla nas ta bitwa. Zatrąbię w róg, nasz
Karol usłyszy”. Oliwier powiada: „Nie byłby to czyn godny rycerza!
Kiedym ci mówił, abyś to uczynił, nie chciałeś, druhu. Gdyby król był
z nami, nie bylibyśmy nic ucierpieli. Ci, co tu leżą, nie zasługują na
żadną naganę”. […]
131
Roland powiada: „Skądże przeciw mnie taki gniew?”. Oliwier odpowie:
„Towarzyszu, to twoja wina, bo dzielność a szaleństwo to są dwie
różne rzeczy, a miara warta jest więcej niż zarozumienie. Jeśli nasi
Francuzi pomarli, to przez twoją płochość! Nigdy już nie będziemy

służyli Karolowi. Gdybyś był mnie usłuchał, nasz pan byłby powrócił;
bylibyśmy tę bitwę wygrali; króla Marsyla bylibyśmy ubili lub wzięli
żywcem. Na naszą zgubę oglądaliśmy, Rolandzie, twoją dzielność.
Karol Wielki – nigdy nie będzie już takiego człowieka aż do dnia sądu!
– nie będzie już miał z nas pomocy. Ty zginiesz i Francja ucierpi stąd
hańbę. Dziś bierze koniec nasze wierne druhostwo: nim przyjdzie
wieczór, rozstaniemy się; i to będzie ciężkie”.
132
Słyszy ich arcybiskup, jak się wadzą. Spina konia szczerozłotymi
ostrogami, pędzi ku nim i łaje ich obu: „Panie Rolandzie i ty, panie
Oliwierze, błagam was na Boga, nie kłóćcie się! Trąbić w róg, ha, to już
was nie ocali. Mimo to zatrąbcie, tak będzie lepiej. Przyjdzie król,
będzie mógł nas pomścić: nie trzeba, aby Hiszpanie wrócili radzi do
domu. Nasi Francuzi zsiądą tutaj z konia, znajdą nas zabitych lub
okaleczonych; włożą nas do trumien, uniosą nas na jucznych
bydlętach i będą nas opłakiwali, pełni bólu i litości. Pogrzebią nas
w kruchtach kościelnych, nie zjedzą nas wilki, wieprze i psy”. Roland
rzecze: „Panie, dobrze powiedziałeś”.
Pieśń o Rolandzie, oprac. Anna Drzewiecka, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), Wrocław 1991, s. 3–160.

Po przeczytaniu fragmentów Pieśni o Rolandzie wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 10.1
Ćwiczenie 10.2
Wskaż, co spowodowało zmianę postawy Rolanda.


poczucie wykonania zadania



prośba o wsparcie ze strony wojsk Karola



potrzeba chrześcijańskiego pochówku

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10.3
Wyjaśnij, z jakiego powodu teraz Oliwier nie zgodził się na propozycję przyjaciela.
Ćwiczenie 10.4
Czy rzeczywiście ewentualne zadęcie w róg byłoby niezgodne z kodeksem rycerskim?
Uzasadnij odpowiedź.
Ćwiczenie 10.5
Odszukaj w wypowiedziach Oliwiera zdanie, które można uznać za sentencję mówiącą o tym,
czym powinien się kierować rycerz odpowiedzialny za życie swych podkomendnych.
Ćwiczenie 10.6
W ostatniej zwrotce pojawia się wypowiedź arcybiskupa Turpina – wielkiego przyjaciela
Rolanda i Oliwiera (w tamtych czasach bezpośredni udział przedstawiciela kleru w bitwie nie
był czymś zaskakującym). Z czyimi poglądami – twoim zdaniem – bardziej zgadza się Turpin?
Ćwiczenie 10.7
W imieniu Rolanda przedstaw argumenty, które mogłyby przekonać Oliwiera, że zwlekanie
z użyciem rogu było słuszne. Zob. również Konteksty.

Śmierć Rolanda (I)

Miniatury z Rękopisu z St. Gallen (Szwajcaria)
Karol Wielki, koniec XIII wieku, Stadtsbibliothek (Vadiana), domena publiczna

“

Pieśń o Rolandzie
168 Roland czuje, że śmierć jest
blisko. Uszami mózg mu się
wylewa. Modli się do Boga za
swoich parów, aby ich przyjął do
nieba; następnie prosi anioła
Gabriela za samego siebie. Bierze
róg, iżby mu nikt nie robił
wyrzutu, i drugą ręką swój miecz
zwany Durendalem. Nieco dalej
niż na strzelenie z kuszy idzie ku
Hiszpanii przez pole. Wstępuje
na wzgórek. Tam, pod pięknem
drzewem, są cztery stopnie
zrobione z marmuru. Na zielonej
trawie upada na wznak.
Omdlewa, śmierć jego się zbliża.
[…]
171

Śmierć Rolanda, [w:] Sébas en Mamerot, Histoire et
Faits des Neuf Preux et des Neufs Preues
Jean Colombe, 1480–1489, Biblioteka Narodowa, Wiedeń,
domena publiczna

Roland czuje, że oczy mu
zachodzą mgłą. Staje na nogi […].
Twarz jego straciła barwę. Przed
sobą widzi kawał skały. Wali
w nią dziesięć razy, pełen żałoby
i wściekłości. Stal zgrzyta; nie
łamie się ani się nie szczerbi.
„Ha! – rzecze hrabia –
Najświętsza Panno, bądź mi ku
pomocy. Ha, Durendalu, dobry
Durendalu, bieda z tobą! Skoro
umieram, nie będę miał już
Roland modli się przed śmiercią, [w:] Wielkie Kroniki
pieczy o ciebie. Przez ciebie
Francji
1493, domena publiczna
wygrałem w szczerym polu tyle
bitew, przez ciebie ujarzmiłem
tyle szerokich ziem, które dzierży Karol siwobrody. Nie idź mi nigdy
w ręce człowieka zdolnego uciec przed drugim! Dobry wasal długo
cię dzierżył: nie będzie nigdy podobnego tobie w świętej Francji”.
172
Roland uderza w krzemienną skałę. Miecz zgrzyta, nie pryska, nie
szczerbi się. Kiedy widzi, że nie może go złamać, zaczyna w duszy
lamentować nad nim: „Ha, Durendalu, jakiś ty piękny, jaki jasny i biały!
Jak słońce lśnisz i płoniesz. Karol był w dolinach mareńskich, kiedy
z nieba Bóg oznajmił mu przez anioła, aby cię dał jednemu ze swoich
hrabiów i rotmistrzów: wówczas opasał mnie tobą, miły król nasz
Wielki. […] Tobą zdobyłem tyle i tyle krajów, które dzierży Karol
siwobrody. O ciebie, mieczu, gryzie mnie ból i troska. Raczej umrzeć,
niż cię zostawić poganom!”. […]
174
Roland czuje, że śmierć go bierze całego: z głowy zstępuje do serca.
Biegnie rycerz pędem na szczyt góry, położył się na zielonej murawie,
twarzą do ziemi. Pod siebie kładzie swój miecz i róg. Obrócił głowę
ku zgrai pogan; tak czyni, chcąc, aby Karol powiedział i wszyscy jego

ludzie, że umarł jako zwycięzca i jako zacny hrabia. Raz po raz
słabnącą ręką uderza się w piersi. Za grzechy swoje wyciąga ku niebu
swoją rękawicę.
175
Roland czuje, że dobiegł już kresu. Leży na stromym pagórku twarzą
ku Hiszpanii. Jedną ręką bije się w pierś: „Boże, przez twoją łaskę, mea
culpa; za moje grzechy, wielkie i małe, jakie popełniłem od godziny
urodzenia aż do dnia, w którym oto poległem!”. Wyciągnął do Boga
prawą rękawicę. Aniołowie z nieba zstępują ku niemu.
176
Hrabia Roland leży pod sosną. Ku Hiszpanii obrócił twarz. Wiele
rzeczy przychodzi mu na pamięć: tyle ziem, które zdobył dzielny
rycerz, i słodka Francja, i krewniacy, i Karol Wielki, jego pan, który go
wychował. Płacze i wzdycha, nie może się wstrzymać. Ale nie chce
przepomnieć siebie samego; bije się w piersi i prosi Boga
o przebaczenie: „Prawdziwy O jcze, któryś nigdy nie skłamał, ty,
któryś przywołał świętego Łazarza spośród umarłych, ty, któryś ocalił
Daniela spomiędzy lwów, ocal moją duszę od wszystkich
niebezpieczeństw, za grzechy, którem popełnił w życiu!”. Oﬁarował
Bogu swą prawą rękawicę, święty Gabriel wziął ją z jego dłoni. Opuścił
głowę na ramię; doszedł, ze złożonymi rękami, swego końca. Bóg
zsyła mu swego anioła Cherubina i świętego Michała Opiekuna; z nimi
przyszedł i święty Gabriel. Niosą duszę hrabiego do raju.
Pieśń o Rolandzie, oprac. Anna Drzewiecka, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), Wrocław 1991, s. 3–160.

O ile nie wszyscy muszą się zgadzać, że Roland zawsze zachowywał się jak wzór do
naśladowania, o tyle jego śmierć nie pozostawia wątpliwości: umarł tak, jak powinien
umierać idealny rycerz. Sztuka epoki, w której powstała Pieśń o Rolandzie, uczyła więc nie
tylko, jak dobrze żyć, ale też – jak umrzeć, by dostać się do nieba. Powstawały wtedy nawet
(literackie i plastyczne) podręczniki umierania. Pieśń o Rolandzie nie należy wprawdzie do
tej kategorii, ale znalazł się w niej opis pożądanej śmierci rycerza: na polu bitwy
i z zachowaniem odpowiedniego ceremoniału. Warto dodać, że ów opis stał się źródłem
inspiracji dla innych pisarzy.
Aby przekonać się, jak ważna jest scena śmierci Rolanda, po przeczytaniu powyższych strof

Pieśni o Rolandzie odpowiedz na pytania i wykonaj polecenia:

Ćwiczenie 11.1
Dlaczego opis umierania Rolanda jest najdłuższy ze wszystkich opisów umierania zawartych
w utworze?
Ćwiczenie 11.2
Co oznacza fakt, że Roland umiera jako ostatni z Francuzów?
Ćwiczenie 11.3
Jakie jest znaczenie tego, że Roland odwraca głowę w stronę „zgrai pogan”?
Ćwiczenie 11.4
Któremu elementowi wyposażenia rycerskiego Roland poświęca najwięcej uwagi tuż przed
śmiercią? Kogo z ludzi wspomina?
Ćwiczenie 11.5
Co może oznaczać wyciągnięcie rękawicy w stronę nieba? Podpowiedź znajdziesz w przypisie.
Ćwiczenie 11.6
Który fragment wypowiedzi Rolanda możesz uznać za akt żalu ? O czym on świadczy?
Ćwiczenie 11.7
Dlaczego twórca w ostatniej stroﬁe zaznacza, że Roland leży pod sosną? Sprawdź w oparciu
o inne źródła symboliczne znaczenie sosny.
Ćwiczenie 11.8
Sprawdź na dowolnej fotograﬁi przedstawiającej wąwóz Roncevaux, czy dziś rosną tam sosny.

Ćwiczenie 11.9
Gdyby Roland umierał w Polsce, pod jakim drzewem – twoim zdaniem – powinien zostać
pochowany? Wyjaśnij swoją opinię.
Ćwiczenie 11.10
Oceń, czy to, że Roland płacze, oznacza, iż nie jest prawdziwym rycerzem.
Ćwiczenie 11.11
W modlitwie Roland wymienia dwóch biblijnych bohaterów – Łazarza i Daniela. W dostępnych
ci źródłach poszukaj informacji wyjaśniającej, co łączy te dwie postacie. Zobacz przypis.
Ćwiczenie 11.12
W opisie śmierci Rolanda jest wiele odniesień do religii chrześcijańskiej. Wskaż je i wyjaśnij ich
znaczenie.
Ćwiczenie 11.13
Powiedz, jak fakt, że dusza Rolanda traﬁła do nieba, wpływa na ocenę czynów rycerza za życia.

Śmierć Rolanda (II)
Pewne szczegóły śmierci Rolanda poznasz z wypowiedzi jednego ze znawców literatury
średniowiecza.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się
w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat.
Contentplus.pl sp. z o.o., Dr hab. Bogusław Bednarek o ars moriendi, licencja: CC BY 3.0

Dr hab. Bogusław Bednarek o ars moriendi Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach
najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się w wypowiedzi i przygotuj się do
klasowej dyskusji na ten temat. Źródło: Dr hab. Bogusław Bednarek o ars moriendi,
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl

Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się
w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat.
Contentplus.pl sp. z o.o., Dr hab. Bogusław Bednarek o budowie i artyzmie Pieśni o Rolandzie, licencja: CC BY 3.0

Dr hab. Bogusław Bednarek o budowie i artyzmie Pieśni o Rolandzie Obejrzyj nagranie.
Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się
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Dr hab. Bogusław Bednarek: Zgon wojownika. Jak powinien umierać średniowieczny
rycerz? Obejrzyj nagranie. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia
pojawiające się w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat. Źródło: Dr
hab. Bogusław Bednarek: Zgon wojownika. Jak powinien umierać średniowieczny rycerz?,
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Roland stał się w świadomości Europejczyków żyjących w epoce średniowiecza wzorem
rycerza. W ten sposób jego osoba nabrała charakteru wzorca osobowego, czyli takiego
modelu postępowania, który należy naśladować, przynależąc do rycerskiej społeczności.
Karola Wielkiego uznano natomiast za wzorzec osobowy władcy. Trzecim ważnym wzorcem

osobowym do naśladowania był święty. Karol i Roland częściowo wypełniali również ten
wzorzec, gdyż we Francji istniał (niezatwierdzony oﬁcjalnie przez Kościół) kult cesarza jako
świętego. Roland ucieleśnia również etos rycerski.
Deﬁnicja: Etos
(z gr. ethos – ‘obyczaj’) to zespół wartości i postaw charakteryzujących daną społeczność.
Każda należąca do niej osoba powinna kierować się etosem grupy, aby czynami
zaświadczać swoją przynależność.
Ćwiczenie 12
Aby utrwalić sobie wiadomości z tej lekcji, w puste miejsca wpisz odpowiednie słowa.
Hrabia Roland był wiernym rycerzem

. Prawdziwy Roland zginął w

stuleciu w walce z

, a ten opisany w Pieśni o Rolandzie –

z Saracenami. Jego postępowanie zgadzało się z rycerskim
je w utworze należącym do gatunku
przedstawił się jako

. Przedstawiono

. Choć na końcu utworu opowiadający
, nie wiadomo, czy tak miał na imię autor. W uzbrojeniu

Rolanda szczególne znaczenie miały: miecz, który nosił nazwę
oznaczający, że hrabia jest wodzem.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Legenda a fakty historyczne

, a także

Herb miasta Wedel (z postacią Rolanda)
1963, domena publiczna

“

Anna Drzewicka

Wstęp
Stoimy zatem wobec dwóch faktów: jeden – to wydarzenie z roku 778,
takie, jakim je znamy z wiarygodnego w zasadzie przekazu
współczesnych źródeł; drugi – to tekst Pieśni z przełomu XI i XII
wieku. Między nimi – trzy stulecia […]! Cały problem genezy Pieśni
o Rolandzie sprowadza się do pytania: czym wypełnić te trzy wieki,
jak połączyć dwa odległe ogniwa, tak podobne i tak różne zarazem?
Skąd i dlaczego, po trzystu latach, pieśń sławiąca dawno minionych
bohaterów i ich czyny?
Anna Drzewicka, Wstęp, [w:] , Pieśń o Rolandzie, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), Wrocław 1991.

“

Literatura francuskiego średniowiecza. Piesń
o Rolandzie. Tristan i Izolda. Villon: Wielki
testament
Aby upiększyć swój przedmiot, legenda połączyła różne fakty
historyczne, przy czym wprowadzenie w grę Saracenów dało
zdarzeniu charakter walki o wiarę, przeciwstawiało sobie dwa światy,

pogański i chrześcijański, czyniąc z Rolanda obrońcę krzyża. Aby dać
wypadkom dramatyczniejszy przebieg, stworzyła legenda postać
zdrajcy Ganelona, postarała się o karę dla winnych. Zarazem,
stopniowo poemat nasiąkał pojęciami i obyczajami feudalnymi, które
tymczasem rozpowszechniły się we Francji.
Literatura francuskiego średniowiecza. Piesń o Rolandzie. Tristan i Izolda. Villon: Wielki testament, tłum. Tadeusz Żeleński
(Boy), Warszawa 1992, s. 8.

“

Bogusław Bednarek

Epos rycerski
W starofrancuskim eposie współistnieją dwa przeciwstawne wzorce
rycerskiego postępowania („roztropność” Oliviera – „męstwo”
Rolanda), z których każdy jest uzasadniony. Można więc przytoczyć
argumenty wykazujące, że wojenna decyzja, podjęta przez hrabiego
w pirenejskim wąwozie, była solidnie umotywowana: a) Roland
bezgranicznie ceni sławę, honor i odwagę, a nie strategię i chłodną
kalkulację. Ten typ tradycyjnego „germańskiego heroizmu” […] cieszył
się uznaniem twardych, surowych rycerzy; b) Roland naśladuje Judę
Machabeusza, biblijnego arcywojownika, twierdzącego, iż nie należy
unikać walki z przeważającymi siłami wroga […]; wojna z poganami to
wojna słuszna i sprawiedliwa, nie warto dbać o zachowanie życia,
ponieważ śmierć poniesiona w boju z Saracenami otwiera wrota
Królestwa Bożego. Siostrzeniec cesarza Karola jest gorliwym
orędownikiem tej krucjatowej ideologii. [...] W epopei tej Karol jest
pięknym dwustuletnim starcem‐wojownikiem, mężem Bożym
znającym zamysły Stwórcy (m.in. dzięki onirycznym objawieniom
i obcowaniu z niebiańskimi istotami), postrachem pogan, wzorowym
monarchą, wybitnym wodzem. […] Jednocześnie Karol został w Pieśni
o Rolandzie wystylizowany na herosa‐męczennika poddawanego
najwyższym próbom, opłakującego zgony umiłowanych rycerzy,
z nadludzkim wysiłkiem spełniającego zgodną z planami Pana
dziejową misję […].
Bogusław Bednarek, Epos rycerski, Wrocław 2001, s. 203–204.

“

Maria Ossowska

Ethos rycerski i jego odmiany
1. Rycerz musiał w zasadzie być dobrze urodzony. […]
2. Rycerz miał promieniować urodą i wdziękiem. Urodę tę podnosił
zwykle strój świadczący o zamiłowaniu do złota i drogich kamieni.
Nie byle jaka musiała być także zbroja i uprząż. […]
3. Rycerz musiał być silny. […] Siłę tę przejawiał zwykle, jak Herakles,
od dziecka. […]
4. Od rycerza oczekiwano, by był nieustannie zaprzątnięty swoją
sławą. […] Żaden rycerz nie słucha spokojnie o cudzych
sukcesach. […]
5. Duma jest w pełni uzasadniona, byle nie przesadna […], tę, gdy
nadmierna, karze się bardzo surowo. […]
6. Nieustanne zabieganie o pierwszeństwo nie staje na przeszkodzie
solidarności tej elity jako elity, solidarności, która obejmowała
i wrogów także do elity należących. […]
7. Rycerz – jak wiadomo – musiał być bezwzględnie wierny
zobowiązaniom podjętym w stosunku do równych sobie. […]
8. Klasowe braterstwo nie przeszkadzało rycerzom wywiązywać się
z obowiązku pomsty za każdą, uczynioną sobie czy krewnym,
rzekomą czy autentyczną zniewagę. […]
9. O chwale rycerza decydowało nie tyle zwycięstwo, ile to, jak
walczył. Walka mogła dla niego bez ujmy kończyć się klęską
i śmiercią […].
10. Być zakochanym należało do obowiązków rycerza.
Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986, s. 70–80.

Rycerski kodeks honorowy

ILUSTRACJA: Rycerze
www.pixabay.com, domena publiczna

“

Maria Ossowska

Ethos rycerski i jego odmiany
Rycerzowi w zbroi nie wolno się cofać. […] Nic, co mogło być
poczytywane za tchórzostwo, nie było dopuszczalne. Roland nie
chciał zadąć w róg dla przywołania pomocy, żeby nie pomyślano, że
się boi. Nic to, że ta odmowa pociągnęła za sobą śmierć przyjaciela
i wyrżnięcie jego wojowników. Ten brak względu dla innych nie razi
najwyraźniej niebios, skoro archanioł Gabriel osobiście zlatuje z nieba
po duszę bohatera.
Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986, s. 70–80.

Ćwiczenie 13
Po przeczytaniu przytoczonego wyżej fragmentu Ethosu rycerskiego i jego odmian odpowiedz
na następujące pytanie:
Czy żołnierz powinien walczyć aż do śmierci, nie licząc się z oﬁarami? Uzasadnij odpowiedź.

Zadaniowo
Ćwiczenie 14
Ułóż listę cech, którymi – twoim zdaniem – powinien się charakteryzować współczesny
żołnierz.
Ćwiczenie 15
Napisz tekst argumentacyjny, w którym porównasz postępowanie Rolanda z zachowaniem
jednego z bohaterów popkultury (np. Supermana czy Spidermana).
Ćwiczenie 16
Wybierz jednego rycerza spośród tych, których historia uznała za najważniejszych
wojowników średniowiecza: Lancelota, Zawiszę Czarnego, Ryszarda Lwie Serce. Poszukaj
o nim informacji i napisz notatkę, w której wykażesz, że należy mu się miano wybitnego
rycerza.
Ćwiczenie 17
Poszukaj wyjaśnień słów: „ostrogi”, „napierśnik”, „przyłbica”, „kirys”, „jelec”, „puginał”. Wiedząc
już, co te wyrazy znaczą, narysuj w zeszycie sylwetkę rycerza (lub wklej przedstawiający go
obrazek) i zaznacz, gdzie są te części uzbrojenia, które wyżej wymieniono.

Ćwiczenie 18
Poniżej zamieszczono trzy sceny umierania, które w opracowaniach na temat literatury
polskiej określa się jako najsłynniejsze. Przeczytaj je, a następnie stwórz plan i napisz
rozprawkę na temat: „Śmierć [tu wpisz bohatera jednego z trzech zacytowanych dzieł] i śmierć
Rolanda – podobieństwa i różnice”.
„Robak, nim zaczął mówić, w Klucznika oblicze
Wzrok utkwił i milczenie chował tajemnicze.
[…]
Na koniec, jakby ślepym chciał uderzyć ciosem,
Zasłonił oczy ręką i rzekł mocnym głosem:”
„W starym kościółku na Woli
Został jenerał Sowiński,
Starzec o drewnianej nodze,
I wrogom się broni szpadą;
A wokoło leżą wodze
Batalionów i żołnierze,
I potrzaskane armaty,
I gwery: wszystko stracone!”
„Już od okopu polskiego dzieli z półtorej mili pana Longina. Pot zlewa mu czoło, bo powietrze
stało się jakieś parne; coś niby zbiera się na burzę, ale on idzie, ani dba o burzę, bo mu w sercu
anieli śpiewają. Dębina rzednie. Pewnie to będzie pierwsza łąka. Dęby zaszumiały mocniej,
jakby chciały rzec: „Zaczekaj, bezpiecznie ci było wśród nas” – ale rycerz nie ma czasu
i wstępuje na odkrytą łąkę. Jeden tylko stoi na niej dąb w środku, ale potężniejszy od innych.
Pan Longinus zmierza do tego dębu.
Nagle, gdy już jest o kilkanaście kroków, spod rozłożystych gałęzi olbrzyma wysuwa się ze
dwadzieścia czarnych postaci, które zbliżają się w wilczych skokach do rycerza.
– Kto ty? kto ty?
Język ich niezrozumiały, nakrycia głowy jakieś spiczaste – to Tatarzy, to koniuchowie, którzy
się tu przed deszczem schronili.
W tej chwili czerwona błyskawica rozświeciła łąkę, dąb, dzikie postacie Tatarów i olbrzymiego
szlachcica. Krzyk straszliwy wstrząsnął powietrzem i walka zawrzała w jednej chwili.
Tatarstwo rzuciło się na pana Longina jak wilcy na jelenia i chwyciło go żylastymi rękoma, lecz
on wstrząsnął się tylko i wszyscy napastnicy opadli tak z niego, jak dojrzały owoc opada
z drzewa. Po czym straszliwy Zerwikaptur zazgrzytał w pochwie – i wnet rozległy się jęki,
wycia, wołania na ratunek, świst miecza, charkotanie pobitych, rżenie przerażonych koni,
szczęk łamanych szabel tatarskich. Cicha łąka zabrzmiała wszystkimi dzikimi głosami, jakie

tylko mieszczą się w ludzkich gardzielach.
Tatarzy rzucili się jeszcze raz i drugi kupą na rycerza, ale on już oparł się plecami o dąb, a od
przodu nakrył się wichrem miecza – i ciął straszliwie. Trupy zaczerniły mu się pod nogami – inni
cofnęli się, zdjęci paniczną trwogą.
– Diw! diw! – rozległy się dzikie wycia.
Lecz wycia te nie zostały bez echa. Nie upłynęło pół godziny i cała łąka zamrowiła się pieszymi
i jezdnymi. Biegli Kozacy i Tatarzy z kosami, z drągami, z łukami – ze szczapami palącego się
łuczywa. Gorączkowe pytania poczęły się krzyżować i przelatywać z ust do ust:
– Co to jest, co się stało? – Diw! – odpowiadali koniuchowie.
– Diw! – powtarzały tłumy. – Lach! Diw! Ubij!
– Żywcem bierz! Żywcem!
Pan Longinus wypalił po dwakroć z pistoletów, ale wystrzałów tych nie mogli już dosłyszeć
towarzysze w polskim okopie.
Tymczasem tłum zbliżał się do niego półkolem, on zaś stał w cieniu – olbrzymi, oparty o drzewo
– i czekał z mieczem w ręku.
Tłum zbliżał się coraz bardziej. Na koniec zagrzmiał głos komendy:
– Bierz go!
Co żyło, rzuciło się naprzód. Krzyki umilkły. Ci, którzy nie mogli się docisnąć, świecili
atakującym. Wir ludzki kłębił się i przewracał pod drzewem – jęki tylko wydobywały się z tego
wiru i przez długi czas nie można było nic rozpoznać. Nareszcie krzyk przestrachu wyrwał się
z piersi atakujących. Tłum pierzchnął w jednej chwili.
Pod drzewem został pan Longinus, a pod jego nogami kupa ciał drgających jeszcze w agonii.
– Sznurów, sznurów! – zabrzmiał jakiś głos.
Wnet jezdni kopnęli się po sznury i przywieźli je w mgnieniu oka. Wówczas po kilkunastu
tęgich chłopów chwyciło za dwa końce długiego powroza, starając się przykrępować pana
Longina do drzewa.
Ale pan Longin ciął mieczem – i chłopi z obu stron padli na ziemię. Z tym samym skutkiem
próbowali następnie Tatarzy.
Widząc, że zbyt wielki tłum przeszkadza sobie wzajem, poszło raz jeszcze kilkunastu
najśmielszych nohajców, chcąc koniecznie uchwycić żywcem wielkoluda, ale on podarł ich, jak
odyniec rozdziera zajadłe kondle. Dąb, zrośnięty z dwóch potężnych drzew, osłaniał środkową
wklęsłością rycerza – z przodu zaś, kto się zbliżył na długość miecza, marł, nie wydawszy
nawet krzyku. Nadludzka siła pana Podbipięty zdawała się wzrastać jeszcze z każdą chwilą.
Widząc to, rozwścieczona orda spędziła Kozaków i naokół rozległy się dzikie wołania:
– Uk! uk!…
Wówczas na widok łuków i strzał wysypywanych z kołczanów pod nogi poznał i pan
Podbipięta, że zbliża się godzina śmierci, i rozpoczął litanię do Najświętszej Panny.
Uczyniło się cicho. Tłumy zatrzymały dech, oczekując, co się stanie.
Pierwsza strzała świstnęła, gdy pan Longinus mówił: „Matko Odkupiciela!” – i obtarła mu
skroń.
Druga strzała świstnęła, gdy pan Longinus mówił: „Panno wsławiona!” – i utkwiła mu
w ramieniu.

Słowa litanii zmieszały się ze świstem strzał.
I gdy pan Longinus powiedział: „Gwiazdo zaranna!” – już strzały tkwiły mu w ramionach,
w boku, w nogach… Krew ze skroni zalewała mu oczy i widział już – jak przez mgłę – łąkę,
Tatarów, nie słyszał już świstu strzał. Czuł, że słabnie, że nogi chwieją się pod nim, głowa
opada mu na piersi… na koniec ukląkł.
Potem, na wpół już z jękiem, powiedział pan Longinus: „Królowo Anielska!” – i to były jego
ostatnie słowa na ziemi.
Aniołowie niebiescy wzięli jego duszę i położyli ją jako perłę jasną u nóg „Królowej Anielskiej”.”

Uzupełnij

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Czy artyście wolno kłamać?

Ignacy Krasicki
Anton Tepplar, Ignacy Krasicki, 1830, miedzioryt, domena publiczna

Po co istnieją bajki? Ich zadania są takie, jak zadania całej sztuki, która ma bawić,
wychowywać, uczyć…
Czego można się nauczyć z bajek? Zobaczymy to na przykładzie utworu najwybitniejszego
polskiego bajkopisarza – Ignacego Krasickiego.
Już wiesz
Zanotuj w zeszycie, jakie cechy – twoim zdaniem – mogą łączyć, a jakie różnić: bajkę,
baśń i mit.

Ignacy Krasicki

Portret Ignacego Krasickiego
Per Kra

, Portret Ignacego Krasickiego, około 1768, Muzeum Narodowe, Kraków, domena publiczna

Ignacy Krasicki
1735–1801

twórca żyjący w XVIII wieku. Przez wiele lat pełnił funkcję biskupa warmińskiego (dlatego
często podpisywał swe dzieła inicjałami XBW, czyli Książę Biskup Warmiński), został też
arcybiskupem gnieźnieńskim (a więc prymasem). Należał do najbliższych
współpracowników ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego. Bywał
u niego na dworze z okazji tzw. obiadów czwartkowych, czyli spotkań, podczas których król
przyjmował artystów i uczonych. Po I rozbiorze Polski (1772) był poddanym władcy Prus,
nigdy jednak nie przestał przejmować się losami ojczyzny.
Napisał pierwsze polskie powieści (Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki i inne), a także
satyry, bajki, poematy heroikomiczne. Był też wieloletnim redaktorem najważniejszego
polskiego czasopisma ukazującego się w tamtym czasie, czyli „Monitora”.
Utwory Ignacego Krasickiego zostały napisane według zasad stylu nazywanego
klasycyzmem. Styl ten charakteryzował się dążnością do ładu, precyzji, czystości językowej,
nawiązywał do antyku (choć podejmował kwestie związane ze współczesnością). Poeta
uważał, że dzięki sztuce można ukształtować mądre i praworządne społeczeństwo.

Co to jest bajka?

Wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 1
W XVIII stuleciu w całej Europie, a więc również w Polsce, panowała prawdziwa „bajkomania”.
Choć gatunek wywodzi się ze starożytności, nigdy wcześniej nie był tak popularny. Odszukaj
w dostępnych źródłach informacji o roli i ważności bajki w XVIII wieku.
Wskazówka
Jednym z wyróżników bajki jest dążenie do puenty, która ma zawierać w sobie jakąś
mądrość. Ponieważ twórcy w XVIII wieku byli przekonani, że sztuka może (a właściwie –
powinna) uczyć, gatunek nastawiony na moralizowanie uznali za szczególnie przydatny.
Ćwiczenie 2
Wskaż cechy bajki.


Kończy się morałem.



Bohaterami mogą być zwierzęta.



Nie zawiera dialogów.



Dotyczy tematyki historycznej.



Ma nie mniej niż 10 wersów.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Napisz własną deﬁnicję bajki (nie powinna być dłuższa niż trzy linijki tekstu).

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Porównaj własną propozycję deﬁnicji bajki z deﬁnicją podaną poniżej.
Deﬁnicja: Bajka
krótki, najczęściej wierszowany utwór, w którym bohaterowie (często zwierzęta, ale także
ludzie i pojęcia abstrakcyjne) są alegorycznymi upostaciowaniami cech czy postaw,
a pouczenie przyjmuje kształt morału.
Do najwybitniejszych bajkopisarzy zaliczani są: Ezop z antycznej Grecji i Jean de La Fontaine
z XVII-wiecznej Francji.
Ćwiczenie 5
Poszukaj deﬁnicji bajki w innym źródle (najlepiej w słowniku terminów literackich).

Jaka jest bajka?

Ezop, [w:] Kronika norymberska
1493, domena publiczna

Portret Ignacego Krasickiego
Per Kra

, Portret Ignacego Krasickiego, około 1768, Muzeum Narodowe, Kraków, domena publiczna

Jean de La Fontaine
Hyacinthe Rigaud, Jean de La Fontaine, XVIII wiek, domena publiczna

Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Ezop, Zły dobrego uczyni winnego, czyta Krzysztof Kulesza
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Ezop, Zły dobrego uczyni winnego, czyta Krzysztof Kulesza Ezop, Zły dobrego uczyni
winnego, czyta Krzysztof Kulesza Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

“

Ezop

Zły dobrego uczyni winnego
Wilk w on czas, gdy dzień wielki,
Przyszedł pić wody do rzeki:
Tedyż się baran traﬁł
A na dole przed wilkiem pił.
Uźrzawszy go, wilk jął załawiać
A z nim tako począł gadać:
”Baranie! Czemu mię nie czcisz,
Iż przede mną wodę mącisz?”
Rzekł baran: „Nie może to być,
Bych ja wodę mógł zmącić:
Ja na dole, ty na górze,
woda na wstecz iść nie może”.
Wilk mu na to odpowiedział:
”Takież mi twój ociec działał
Dwie lecie przed tym miesiącem,
Gdyś ty jeszcze był jagnięciem.
Przeto co mi on winien był,
Chcę, aby mi ty zań płacił:
Syn ciem za ojca winnego
Winien odbywać każdego”.
On rzekł: „Jać‐em nie tak stary,
dopieroć mi miesiąc wtóry;
A nic‐em ci nie uczynił,
Przeczże by mię tako winił”.
On rzekł: „A już mi przymawiasz,
Mojej prawdzie sie przeciwiasz!
Nie będziesz więcej mędrować:
Też ci mi sie chciało śniadać”.
Takoć zły człowiek z dobrego
Wnet uczyni nieprawego

A wynajdzie wnet przyczynę,
Iż nań wwali wszystkę winę”.
Ezop, Zły dobrego uczyni winnego, [w:] Biernat z Lublina, Bajki Ezopa Fryga, oprac. Janusz Stanisław Gruchała, Kraków
2003, s. 78–79.

Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Ignacy Krasicki, Jagnię i wilcy, czyta Jan Peszek
licencja: CC BY-SA 3.0

Ignacy Krasicki, Jagnię i wilcy, czyta Jan Peszek Ignacy Krasicki, Jagnię i wilcy, czyta Jan
Peszek Źródło: www.wolnelektury.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.

“

Ignacy Krasicki

Jagnię i wilcy
Zawżdy znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie.
Dwóch wilków jedno w lesie nadybali jagnię;
Już go mieli rozerwać; rzekło: „Jakim prawem?”
”Smacznyś, słaby i w lesie!” – Zjedli niebawem.
Ignacy Krasicki, Jagnię i wilcy, [w:] , Poezja polska XVIII wieku, oprac. Zdzisław Libera, Warszawa 1976, s. 213.

Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Jean de La Fontaine, Wilk i baranek, tłum. Stanisław Trembecki, czyta Krzysztof Kulesza
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Jean de La Fontaine, Wilk i baranek, tłum. Stanisław Trembecki, czyta Krzysztof Kulesza
Jean de La Fontaine, Wilk i baranek, tłum. Stanisław Trembecki, czyta Krzysztof Kulesza
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

“

Jean de La Fontaine

Wilk i baranek
Racyja mocniejszego zawsze lepsza bywa.
Zaraz wam tego dowiodę.
Gdzie bieży krynica żywa,
Poszło jagniątko chlipać sobie wodę.
Wilk tam na czczo nadszedłszy, szukając napaści,
Rzekł do baraniego syna:

”I któż to zaśmielił waści,
Że się tak ważysz mącić mój napitek?
Nie ujdzie ci bez kary tak bezecna wina”.
Baranek odpowiada, drżąc z bojaźni wszytek:
”Ach, panie dobrodzieju, racz sądzić w tej sprawie
Łaskawie.
Obacz, że niżej ciebie, niżej stojąc zdroju
Nie mogę mącić pańskiego napoju”.
”Cóż? Jeszcze mi zadajesz kłamstwo w żywe oczy?!
Poczekaj no, języku smoczy,
I tak rok‐eś mię zelżył paskudnymi słowy”.
”Cysiam jeszcze, i na tom poprzysiąc gotowy,
Że mnie przeszłego roku nie było na świecie”.
”Czy ty, czy twój brat, czy który twój krewny,
Dość, że tego jestem pewny,
Że wy mi honor szarpiecie;
Psy, pasterze i z waszą archandyją całą
Szczekacie na mnie, gdzie tylko możecie.
Muszę tedy wziąć zemstę okazałą”.
Po tej skończonej perorze
Łapes jak swego i zębami porze.
Jean de La Fontaine, Wilk i baranek, [w:] , Poezja polska XVIII wieku, oprac. Zdzisław Libera, tłum. Stanisław Trembecki,
Warszawa 1976, s. 247.

Po przeczytaniu bajek Ezopa, Ignacego Krasickiego i Jeana de La Fontaine’a wykonaj
następujące polecenia:
Ćwiczenie 6.1
Wszystkie trzy bajki przedstawiają bardzo podobną historię. Wyjaśnij, czym różnią się te
utwory.
Ćwiczenie 6.2
W poszczególnych utworach poszukaj zdań zawierających główny sens bajki. Określ, gdzie
umieszczono w bajkach morał.

Ćwiczenie 6.3
Historię spotkania baranka (jagniąt) i wilka (wilków) przedstawia narrator. Wyjaśnij, kto jeszcze
wypowiada się w tych bajkach.
Ważne!
Można dostrzec, że bajki różnią się długością, choć są raczej niezbyt obszerne.
Przyjmując za kryterium podziału rozmiary, dzieli się bajki na dwie odmiany:
epigramatyczną (krótką, kilku- albo kilkunastowersową) oraz opisową (narracyjną).
Morał zazwyczaj umieszczano na końcu bajki, ale zdarzają się dzieła, w których znajduje
się on na początku albo wynika z całości utworu, jest przez tę całość zasugerowany.
Bajka może składać się z samego monologu narratora, lecz często zawiera dialog lub
dialogi, co sprawia, że utwór nabiera charakteru scenki dramatycznej.
Bajka
epigramatyczna

Malarze

Małpy w pracowni malarskiej

opisowa (narracyjna)

Jean Ignace Isidore Gérard, Małpy w pracowni malarskiej, ok. 1832, atrament, tusz, sangwina na papierze, Muzeum Narodowe w
Warszawie, domena publiczna

“

Ignacy Krasicki

Malarze
Dwaj portretów malarze słynęli przed laty:
Piotr dobry, a ubogi, Jan zły, a bogaty.
Piotr malował wybornie, a głód go uciskał,
Jan mało i źle robił, więcej jednak zyskał.
Dlaczegoż los tak różny mieli ci malarze?
Piotr malował podobne, Jan piękniejsze twarze.
Ignacy Krasicki, Malarze, [w:] tegoż, Bajki, przypowieści, satryry, Rzeszów 1986, s. 76.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Ignacy Krasicki, Malarze
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Ignacy Krasicki, Malarze Ignacy Krasicki, Malarze Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja:
CC BY 3.0.

Po przeczytaniu bajki Ignacego Krasickiego odpowiedz na pytania i wykonaj polecenia:

Ćwiczenie 7.1
Do której z odmian bajki można zaliczyć Malarzy?
Ćwiczenie 7.2
Gdzie w tej bajce pojawia się morał?
Ćwiczenie 7.3
Dopisz do utworu swój morał (nie musi mieć formy wierszowanej).
Ćwiczenie 7.4
Ćwiczenie 7.5
Znajdź w utworze fragmenty poświęcone wyłącznie Janowi i wyłącznie Piotrowi, a następnie
przyporządkuj je do odpowiedniej grupy.
JAN
„[malował] piękniejsze twarze”.
„zły, a bogaty”.
PIOTR

„dobry, a ubogi”.
„malował podobne [twarze]”.
„mało i źle robił, więcej jednak
zyskał”.
„malował wybornie, a głód go
uciskał”.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7.6
Policz sylaby poświęcone każdemu z malarzy. Ile ich jest?
Ćwiczenie 7.7

Ćwiczenie 7.8
Określ prawdziwość poniższych stwierdzeń.
Stwierdzenie

Prawda

Fałsz

Autor znacznie więcej
miejsca poświęcił Janowi, by
dokładniej ukazać, jak nie
należy postępować.





Autor znacznie więcej
miejsca poświęcił Piotrowi,
by dokładniej ukazać, jak
należy postępować.





Autor obu bohaterom
przydzielił niemal tyle samo
miejsca.





Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7.9
Ćwiczenie 7.10
Nazwij sposób, według którego autor zestawił charaktery obu bohaterów.


kontrast



podobieństwo



analogia



dysproporcja



symetria

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7.11
Jaka – twoim zdaniem – jest wymowa zakończenia bajki?

Ćwiczenie 7.12
Wymyśl zakończenie, które można uznać za optymistyczne. Dopisz je do tekstu Krasickiego
(twój tekst nie musi być wierszowany).
Ćwiczenie 7.13
Wskaż w utworze te miejsca, w których autor wyraża swoją opinię.
Ćwiczenie 7.14
Wiersz, zgodnie z tytułem, opowiada o malarzach. Określ każdego z malarzy: jednym słowem,
a następnie jednym zdaniem.

Uzupełnij

Ważne!
Bajki Ignacego Krasickiego bardzo często budowane są na zasadzie symetrii: autor
przydziela bohaterom tyle samo miejsca, niezależnie od tego, czy postać jest godna
naśladowania, czy też pełna wad.
Utwory najważniejszego polskiego bajkopisarza ukazują świat okrutny – zazwyczaj
silniejszy pokonuje słabszego i nie ma dla niego litości. Wynika to między innymi z tego,
że te bajki nie były przeznaczone dla dzieci.

W krzywym zwierciadle sztuki

Ćwiczenie 8
Przyjrzyj się obrazowi Alexandre’a-Gabriela Decamps'a. Następnie napisz półstronicowy tekst,
w którym udowodnisz, że metaforyczną „małpą” był albo Jan, albo Piotr.

Małpi malarz
Alexandre-Gabriel Decamps, Małpi malarz, 1833, olej na płótnie, Luwr, domena publiczna

Ćwiczenie 9
Przyjrzyj się obrazowi Pietera Bruegla Młodszego Pochlebcy i napisz notatkę, w której
wykażesz, że mógłby on być dobrą ilustracją do bajki Ignacego Krasickiego Malarze.

Pochlebcy
Pieter Bruegel Młodszy, Pochlebcy, około 1592, kolekcja prywatna, domena publiczna

Zadaniowo
Ćwiczenie 10
Namaluj swój portret. Możesz to zrobić pędzlem albo… słowami. Zastosuj metodę Jana albo
Piotra.
Ćwiczenie 11
Wypowiedz się pisemnie na temat: „Prawdziwego artysty nigdy nie można kupić!”.

Ćwiczenie 12
Napisz tekst przemówienia na temat: „Schlebianie komuś za wszelką cenę to częsta z ludzkich
przywar”.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Jaki jest świat w bajkach Krasickiego?

Bajki I. Krasickiego ilustrowane
Józef Wincenty Kruszewski, Bajki I. Krasickiego ilustrowane, 1886, domena publiczna

Zapewne nieraz zdarzyło ci się słyszeć zdanie podobne do tego: „I żyło im się jak w bajce…”.
Chociaż sens tego stwierdzenia wydaje się oczywisty, zastanów się nad treścią zacytowanej
wypowiedzi – co tu oznacza bajka?
Dość łatwo znaleźć inne wyrażenia, w których bajka odgrywa główną rolę. Oto kilka z nich:
„bajkowy widok”, „bajeczny smak”, „kraina jak z bajki”, „bajkowy świat”, „bajkolandia”…
Już wiesz
Przypomnij sobie cechy bajki jako gatunku literackiego.

Bajka – prawda czy fałsz?

ILUSTRACJA: Bajkowy świat
www.pixabay.com, graﬁka komputerowa, domena publiczna

Wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 1.1
Zapisz własną deﬁnicję bajki:
Bajka to...

Uzupełnij

Ćwiczenie 1.2
Wymień znanych ci bajkopisarzy i tytuły bajek, które lubisz.
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Igancy Krasicki, Do dzieci, czyta Krzysztof Kulesza
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Igancy Krasicki, Do dzieci, czyta Krzysztof Kulesza Igancy Krasicki, Do dzieci, czyta
Krzysztof Kulesza Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

“

Ignacy Krasicki

Do dzieci
O wy, co wszystkie porzuciwszy względy,
Za cackiem bieżyć gotowi w zapędy,
Za cackiem, które zbyt wysoko leci,
Bajki wam niosę, posłuchajcie, dzieci.
Wy, których tylko niestatek żywiołem,
Co się o fraszki uganiacie wspołem,
O fraszki, których zysk maże i szpeci,
Bajki wam niosę, posłuchajcie, dzieci.
Wy, którzy marne przybrawszy postaci,
Baśniami łudzić umiecie współbraci,
Baśniami, które umysł płochy kleci,
Bajki wam niosę, posłuchajcie, dzieci.
Ignacy Krasicki, Do dzieci, [w:] , Wybór liryków, red. Sante Gracio , Wrocław 1985, s. 79–80.

Po przeczytaniu zacytowanej wyżej bajki Do dzieci wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 2.1
Podaj, kogo – twoim zdaniem – dotyczy wymieniany w każdej stroﬁe zaimek „wy”.
Ćwiczenie 2.2
Poszukaj w wierszu określeń opisujących adresatów wiersza, a następnie określ stosunek do
nich postaci mówiącej.
Ćwiczenie 2.3

Ćwiczenie 2.4
Wskaż, co łączy w tym utworze słowa: cacko, fraszka i baśń.


Są neutralne emocjonalnie.



Mają negatywny wydźwięk.



Mają pozytywny wydźwięk.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2.5
Czy w utworze Do dzieci wyraz „bajka” można potraktować jako kolejny element ciągu słów:
cacko, fraszka, baśń? Uzasadnij odpowiedź.
Wskazówka
Można się tu spodziewać dwóch odmiennych odpowiedzi:
bajka została przeciwstawiona cacku, fraszce i baśni, które oszukują, bajka zaś niesie
prawdę;
bajka jest synonimem cacka, fraszki i baśni, a wtedy Krasicki deklarowałby swą
gotowość do zaoferowania czytelnikowi tego, czego ten oczekuje.

Ćwiczenie 3
Wskaż, w jakim znaczeniu użyto w utworze wyrazu „bajka”.


mit



zabawa



legenda



prawda



kłamstwo



baśń



utwór literacki

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ważne!
Wyraz „bajka” w utworze dedykacyjnym do zbioru Bajki i przypowieści jest synonimem
prawdy. Krasicki odszedł tu zatem od zwyczajowego utożsamiania tego słowa z fantazją
czy kłamstwem (przy okazji bajkę przeciwstawiając baśni, oznaczającej coś fałszywego).
O tym, że XVIII‐wieczny twórca nie tylko w dedykacyjnym wierszu tak potraktował bajkę,
świadczy utwór Koniec , który stanowi zakończenie Przydatku do Bajek i przypowieści.
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Ignacy Krasicki, Koniec, czyta Krzysztof Kulesza
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Ignacy Krasicki, Koniec, czyta Krzysztof Kulesza Ignacy Krasicki, Koniec, czyta Krzysztof
Kulesza Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

“

Ignacy Krasicki

Koniec
Zmordował się na koniec ten, co bajki
prawił,

Żeby więc do ostatka słuchaczów zabawił,
Rzekł: „Powiem jeszcze jedną, o której nie
wiecie:
Bajka poszła w wędrówkę. Wędrując po
świecie
Zaszła w lasy głębokie; okrutni i dzicy
Napadli ją z hałasem wielkim rozbójnicy,
A widząc, że ubrana bardzo podle była,
Zdarli suknie – aż z bajki Prawda się
odkryła”.
Ignacy Krasicki, Koniec, [w:] , Poezja polska XVIII wieku, red. Zdzisław Libera,
Warszawa 1976, s. 214.

Po przeczytaniu utworu Koniec wykonaj następujące
polecenia:
Ćwiczenie 4.1
Kim jest postać mówiąca w wierszu?
Ćwiczenie 4.2
Jaki był cel „prawienia bajek”?
Ćwiczenie 4.3

Zbójnik karpacki
początek XVIII wieku, domena publiczna

Ćwiczenie 4.4
W historyjce opowiedzianej przez postać mówiącą bajka wędruje. Wskaż, jakiego środka
stylistycznego użył tu poeta.


pytanie retoryczne



personiﬁkacja



wykrzyknienie



apostrofa



epitet

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4.5
Do kogo postać mówiąca porównała bajkę?
Ćwiczenie 4.6
Czym okazała się bajka po odarciu jej z szaty i czym jest owa szata?
Ważne!
Bajka odarta z szat staje się „nagą prawdą”, czyli prawdą pełną, absolutną, niczym
nieprzesłoniętą. Okazuje się, że właśnie takie postrzeganie bajki nie było jednostkowe
czy przypadkowe. Ignacy Krasicki znowu wyraźnie zasugerował, że bajki nie należy
traktować jak kłamstwa ani fantazji. Pod szatą (czyli pod metaforami, epitetami,
porównaniami, personiﬁkacjami itd.) znaleźć można mądrość w postaci morału.
Te dwa przykłady mogłyby stanowić podstawę do przypuszczeń, że poeta, mając napisać
„prawda”, używa zamiennie słowa „bajka”.

Bajkowy świat

Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Ignacy Krasicki, Wstęp do bajek, czyta Krzysztof Kulesza
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Ignacy Krasicki, Wstęp do bajek, czyta Krzysztof Kulesza Ignacy Krasicki, Wstęp do bajek,
czyta Krzysztof Kulesza Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

“

Ignacy Krasicki

Wstęp do bajek
Był młody, który życie
wstrzemięźliwie pędził;
Był stary, który nigdy nie łajał,
nie zrzędził;
Był bogacz, który zbiorów
potrzebnym udzielał;
Był autor, co się z cudzej sławy
rozweselał;
Był celnik, który nie kradł;
szewc, który nie pijał;
Żołnierz, co się nie chwalił; łotr, Okładka Bajek i przypowieści Ignacego Krasickiego –
pierwodruk.
co nie rozbijał;
1779, domena publiczna
Był minister rzetelny, o sobie nie
myślał;
Był na koniec poeta, co nigdy nie zmyślał:
– A cóż to jest za bajka? Wszystko to być może!
– Prawda, jednakże ja to między bajki włożę.
Ignacy Krasicki, Wstęp do bajek, [w:] , Poezja polska XVIII wieku, red. Zdzisław Libera, Warszawa 1976, s. 209.

Po przeczytaniu Wstępu do bajek wykonaj następujące polecenia:

Ćwiczenie 5.1
Jak można nazwać wiersz, który nie jest podzielony na zwrotki (strofy)?
Jeśli nie masz pomysłu, zapoznaj się z podaną deﬁnicją.
Deﬁnicja: Wiersz zwrotkowy
Wiersz podzielony na zwrotki nazwać można zwrotkowym (stroﬁcznym).
Deﬁnicja: Wiersz ciągły
Wiersz niepodzielony na zwrotki nazwać można ciągłym (stychicznym).
Ćwiczenie 5.2
Podziel wiersz na dwie części. Gdzie przeprowadzisz granicę? Uzasadnij swój wybór.
Ćwiczenie 5.3
Ćwiczenie 5.4
Wskaż, co łączy wersy wchodzące w skład pierwszej części.


Mają formę dialogu.



Zaczynają się od słowa „być”.



Są zbudowane z wykrzyknień.



Zawierają wyliczenia.



Składają się z pytań.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5.5
Przyjrzyj się kolejnym kategoriom ludzi wymienionym w wierszu i oceń, czy ich
charakterystyka odpowiada temu, co się z nimi zazwyczaj kojarzy. Uzasadnij odpowiedź.

Ćwiczenie 5.6
Ćwiczenie 5.7
Z poniższego zestawu wybierz te charakterystyki, które można by dołączyć do grupy ludzi
opisanych przez Krasickiego. Uzasadnij swój wybór.
spostrzegawczy detektyw, smutny clown, wysoki karzeł, piosenkarz bez głosu, uczciwy oszust,
pijany abstynent, inteligentny głupiec, wysportowany olimpijczyk, dobrotliwy tyran, uczynny
egoista, odważny rycerz, dzielny tchórz
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5.8
Wymień co najmniej dwie ważne różnice, które odróżniają drugą część bajki od pierwszej.
Ćwiczenie 5.9
Czy – twoim zdaniem – rzeczywiście „wszystko to być może”? Przy odpowiedzi uwzględnij
wcześniejsze ustalenia.
Ćwiczenie 5.10
Wyjaśnij, w jakim znaczeniu wyraz „bajka” został użyty w ostatnim wersie.
Ćwiczenie 5.11
Określ, czy ostatni wers bajki („Prawda, jednakże ja to między bajki włożę”), wyjęty
z kontekstu, zawiera logiczne rozumowanie. Uzasadnij odpowiedź.
Ćwiczenie 5.12
Wyjaśnij, co o postrzeganiu świata przez Ignacego Krasickiego mówi użycie wyrazu „bajka”
w odniesieniu do występujących w utworze charakterystyk ludzi.

Ćwiczenie 5.13
Czy uważasz, że pierwsza część utworu przedstawia świat realistyczny? Uzasadnij odpowiedź.

Podróże ﬁlozofów
Ignacy Krasicki zdawał sobie sprawę z tego, że utopijne społeczeństwa są jedynie
wytworem wyobraźni ﬁlozofów. Sam wprawdzie należał do ludzi uczonych, był
człowiekiem dobrze wykształconym, wielokrotnie w swoich dziełach nawiązywał do
myślicieli antycznych i nowożytnych, a żył w okresie, który nazywano Wiekiem Rozumu lub
Wiekiem Filozofów, jednak w obu zbiorach jego bajek można znaleźć utwory, w których
przedstawia on „zawodowych” ﬁlozofów w niezbyt pochlebnym świetle.
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Ignacy Krasicki, Podróż, czyta Bartosz Woźny
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Ignacy Krasicki, Podróż, czyta Bartosz Woźny Ignacy Krasicki, Podróż, czyta Bartosz Woźny
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

“

Ignacy Krasicki

Podróż
Miał rozum, w domu siedząc kto się śmiał z podróży,
Jeśli więc ten mu zaszczyt sprawiedliwie służy,
Jak zwać tych, co się raz wraz ustawicznie włóczą?
Oto – ale zaczekam, aczej się oduczą.
[…]
Droga zawdy jest drogą pomimo wygody,
Rzadka obejść się cale, znaleźć się bez szkody,
A choćby innej w ciągłych podróżach nie było,
Gdy się czas marnie strawił, wiele się straciło.
Przepłynąwszy przez morza i zwiedziwszy ziemie,

Dajmy to, iż kto poznał wszystkie ludzkie plemię.
Cóż poznał? – To, co w domu miał na pogotowiu.
[…]
Pitagoras i Tales, i Platon, i inni,
Za których wielkim zdaniem poszli ludzie gminni,
Niżeli swej nauki cuda rozpostarli,
W kraju się właściwego cieśni nie zawarli,
Lecz chcąc ludzi oświecić w błędach, w których trwali,
Do innych się, najdalszych, w pielgrzymstwo udali.
Tam czerpając u źródła, w wiadomość bogaci,
Z niezmiernym nauk trzosem wrócili do braci.
Pitagoras powiedział, nie trzeba jeść bobu.
A niekontent z greckiego rządzenia sposobu,
Nową rzeczpospolitą mądry Plato sklecił
I tak dowodnie onej użytek zalecił,
Iż się dotąd na jawie jeszcze nie skleciła.
Woda, według Talesa, wszystko sporządziła.
[…]
Rozum tylko i cnota są sprawicielami;
Z tymi, choćby wśród stepów, nie będziemy sami.
Cóż dopiero, gdy dzieci i podściwa żona,
I uprzejmość sąsiedzka, prawa, doświadczona,
[…]
Piękne to towarzystwo i nigdy nie znudzi,
Swoich znając, po co nam nowych szukać ludzi?
Miłe to przeświadczenie do tego nas wiedzie,
Iż dobrze w domu siedzieć. – Kto nie chce, niech jedzie!
Ignacy Krasicki, Podróż, [w:] tegoż, Satyry i listy, red. Zbigniew Goliński, Wrocław 1988, s. 135–140.

Po przeczytaniu bajki Ignacego Krasickiego Podróż wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 6.1
Wskaż argumenty, jakie przeciw „niepotrzebnym podróżom” wyliczono w wierszu.

Ćwiczenie 6.2
W utworze wymieniono ważnych greckich ﬁlozofów: Pitagorasa, Talesa i Platona. Co zyskali
ludzie dzięki podróżom dwóch pierwszych myślicieli?
Ćwiczenie 6.3
Wobec Platona użyto epitetu „mądry”. Na czym ta mądrość polegała?
Ćwiczenie 6.4
Podaj, jaki był powód napisania przez Platona dzieła Państwo.
Ćwiczenie 6.5
Określ, jaki obraz ﬁlozofów przedstawiono w Podróży.

Jeszcze o ﬁlozofach
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Ignacy Krasicki, Filozof, czyta Bartosz Woźny
Contentplus.pl sp. z o.o.,

Ignacy Krasicki, Filozof, czyta Bartosz Woźny Ignacy Krasicki, Filozof, czyta Bartosz Woźny
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o..

“

Ignacy Krasicki

Filozof
Zaufany ﬁlozof w zdaniach
przedsięwziętych,
Nie wierzył w Pana Boga, śmiał
się z wszystkich świętych.

Przyszła słabość, aż mędrzec, co
ﬁrmament mierzył,
Nie tylko w Pana Boga, i w upiory
wierzył.
Ignacy Krasicki, Filozof, [w:] , Poezja polska XVIII wieku,
red. Zdzisław Libera, Warszawa 1976, s. 211.

Po przeczytaniu bajki Filozof wykonaj
następujące polecenia:
Ćwiczenie 7.1
W utworze nie użyto imienia czy nazwiska
żadnego ﬁlozofa. Z czego to wynika?
Ćwiczenie 7.2

Bajki I. Krasickiego ilustrowane (Filozof)
Józef Wincenty Kruszewski, Bajki I. Krasickiego ilustrowane
(Filozof), 1886, domena publiczna

Powiedz, co stało się momentem przełomowym w życiu ﬁlozofa.
Ćwiczenie 7.3
Scharakteryzuj ﬁlozofa (i jego poglądy) sprzed momentu przełomowego.
Ćwiczenie 7.4
Wyjaśnij, jak rozumiesz wyrażenie „zaufany […] w zdaniach przedsięwziętych” oraz zwrot
„ﬁrmament mierzył”.
Ćwiczenie 7.5
Wytłumacz, dlaczego twoim zdaniem ﬁlozof się zmienił i na czym ta przemiana polegała.
Ćwiczenie 7.6
Określ stosunek Krasickiego do przedstawionego w bajce ﬁlozofa.

Chłopski ﬁlozof
Nagranie dostępne na portalu epodreczniki.pl
Ignacy Krasicki, Filozof i chłop, czyta Bartosz Woźny
Contentplus.pl sp. z o.o.,

Ignacy Krasicki, Filozof i chłop, czyta Bartosz Woźny Ignacy Krasicki, Filozof i chłop, czyta
Bartosz Woźny Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o..

“

Ignacy Krasicki

Filozof i chłop
Wielki jeden ﬁlozof, co wszystko
posiadał,
Co bardzo wiele myślał, więcej
jeszcze gadał,
Dowiedział się o drugim, który
na wsi mieszkał.
Nie omieszkał
I kolegę odwiedzieć,
I od niego się dowiedzieć,
Co umiał i skąd była ta jego
Bajki I. Krasickiego ilustrowane (Chłop i ﬁlozof)
nauka;
Józef Wincenty Kruszewski, Bajki I. Krasickiego ilustrowane
Znalazł chłopa nieuka,
(Chłop i ﬁlozof), 1886, domena publiczna
Bo i czytać nie umiał, a więc
książek nie miał.
Oniemiał.
A chłop w śmiech: „Moje księgi – rzekł – wszystkie na dworze:
Wół, co orze,
Sposobi mnie do pracy, uczy cierpliwości,
Pszczoła pilności,
Koń, jak być zręcznym,
Pies, jak wiernym i wdzięcznym,

A sroka, co na płocie ustawicznie krzeczy,
Jak lepiej milczyć niźli gadać nic do rzeczy”.
Ignacy Krasicki, Filozof i chłop, [w:] tegoż, Bajki, przypowieści, satyry, Rzeszów 1986, s. 75.

Po przeczytaniu bajki Filozof i chłop wykonaj następujące polecenia:
Ćwiczenie 8.1
W utworze występują wymienieni w tytule bajki bohaterowie. Zastanów się i odpowiedz na
pytanie, co – twoim zdaniem – zdecydowało o kolejności wyrazów w tytule.
Ćwiczenie 8.2
Posługując się cytatami z utworu, scharakteryzuj postać ﬁlozofa.
Ćwiczenie 8.3
Wyjaśnij, skąd chłop czerpał swoją wiedzę o świecie.
Ćwiczenie 8.4
Oceń, czy dobór „nauczycieli” chłopa jest odpowiedni.
Ćwiczenie 8.5

Ćwiczenie 8.6
Do podanych nazw zwierząt dopasuj określenia pewnych cech.
osioł

upór

lew

okrucieństwo

ryba

czujność

mrówka

skromność

mysz

siła

gęś

pracowitość

słoń

milczenie

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8.7
Wskaż, który z bohaterów utworu jest bliższy życia i czyje nauki okazują się ważniejsze dla
przeciętnego człowieka. Uzasadnij odpowiedź.
Ćwiczenie 8.8

Ćwiczenie 8.9
Korzystając z dotychczas zdobytych informacji, określ prawdziwość następujących
stwierdzeń.
Stwierdzenie

Prawda

Fałsz

Ignacy Krasicki to poeta
żyjący w XVIII wieku.





Krasicki tworzył wyłącznie
bajki spisane wierszem
stychicznym.





Krasicki nie traktował
wyrazu „bajka” wyłącznie
jako synonimu prawdy.





Utopia to kraina opisana
przez Tomasza Morusa.





Filozof to profesja
ukazywana przez Krasickiego
wyłącznie w pozytywnym
kontekście.





Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Utopia
Świat przedstawiony we Wstępie do bajek jest
nierealny – autor postrzega rzeczywistość
pesymistycznie i nie wierzy w taki swoisty
„raj na ziemi”. Warto zauważyć, że ów idealny
(ale nieprawdziwy) świat dotyczy wyłącznie
ludzi. Krasicki w ogóle nie zajął się pięknem
przyrody ani nie odniósł się do kwestii
religijnych (chociaż był biskupem).
Ideał w tej bajce wiąże się z życiem ludzi
w społeczności. Jest to zatem opis świata,
w którym ludzie mają wyłącznie pozytywne
cechy. Wyobrażenia na temat idealnego
społeczeństwa pojawiały się już o wiele
wcześniej. Pierwszą tego typu wizję zamieścił

w dziele napisanym w formie dialogu,

Wyspia Utopia

a zatytułowanym Państwo, jeden
z najwybitniejszych ﬁlozofów starożytnej

Kunstmuseum Basel, domena publiczna

Ambrosius Holbein, Wyspia Utopia, 1518, drzeworyt,

Grecji – Platon (V–IV w. p.n.e.).
Niemal 2000 lat później Tomasz More (Morus) – angielski biskup, myśliciel, humanista
i polityk – napisał traktat Utopia. Przedstawił tam własne wyobrażenia na temat idealnej
społeczności. Tytuł tego dzieła w języku greckim oznacza „miejsce‐nigdzie”, czyli „miejsce,
którego nie ma”. Stał się on synonimem krainy zamieszkanej przez idealne społeczeństwo,
ale nieistniejącej na naszej planecie.

“

Thomas More

Utopia
Każde miasto ma przyznany do swego użytku obszar ziemi, ciągnący
się co najmniej 12 000 kroków. Czasem ten przydział ziemi wynosi
z jakiejś strony znacznie więcej, tłumaczy się to oczywiście większą
odległością miast od siebie na tej przestrzeni. Żadnemu miastu nie
zachciewa się rozszerzać swoich posiadłości, ponieważ mieszkańcy
ich nie uważają się za właścicieli ziemi, lecz raczej za włodarzy. Wśród
pól widać wszędzie domy, zaopatrzone w sprzęty gospodarskie
i odpowiednio urządzone; służą one za mieszkania obywatelom,
których miasta wysyłają kolejno na wieś. Każda rodzina wiejska składa
się przynajmniej z 40 osób, mężczyzn i kobiet, oraz dwóch
niewolników i podlega kierownictwu dwojga poważnych rozumnych
ludzi, to jest ojca i matki rodziny. […] Każdy dom ma bramę od ulicy
i tylną do ogrodu. Bramy są dwuskrzydłowe, łatwo otwierają się przez
pociągnięcie ręką i potem same zamykają się; każdy może swobodnie
wejść: tak dalece nie ma tam żadnej własności prywatnej. Nawet domy
zmieniają co dziesięć lat, losując, który komu ma przypaść w udziale.
[…] Władza księcia jest dożywotnia, chyba że budzi on podejrzenie,
jakoby dążył do tyranii. Traniborów wybierają corocznie, lecz nie
zmieniają ich bez ważnego powodu. Wszystkich innych urzędników
zastępuje się po roku nowymi. Co trzy dni, a czasem w miarę
potrzeby częściej, schodzą się traniborowie na narady z księciem;
omawiają sprawy państwowe i jeśli są jakieś spory prywatne – zdarza

się to bardzo rzadko – rozstrzygają je w krótkim czasie. Na każdym
posiedzeniu senatu obecni są dwaj syfogranci, każdego dnia inni. […]
Wszyscy mieszkańcy wyspy noszą odzież jednakowego kroju bez
względu na wiek; jeśli w ubiorze są pewne różnice, mają one tylko na
celu odróżnienie mężczyzn od kobiet oraz bezżennych od żonatych.
Odzież jest ładna, wygodna i stosowna zarówno do pory letniej, jak
i zimowej, a sporządza ją sobie każda rodzina.
Thomas More, Utopia, tłum. Kazimierz Abgarowicz, Lublin 1993, s. 61–68.

Ćwiczenie 9
Po przeczytaniu fragmentu dzieła Thomasa More’a napisz notatkę na temat sposobu
organizacji życia społecznego w Utopii.

Zadaniowo
Ćwiczenie 10
Napisz tekst argumentacyjny, w którym – cytując utwory Ignacego Krasickiego – opiszesz
idealne państwo.
Ćwiczenie 11
Napisz przemówienie, w którym – zwracając się do obywateli wymyślonego państwa –
przedstawisz swoją wizję idealnego władcy, np. króla lub prezydenta.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Pojedynki na słowa i dyskusja o dyskusji

ILUSTRACJA: Debata_intro
www.pixabay.com, domena publiczna

Podobnie jak trudno jest na świecie znaleźć osoby o identycznym wyglądzie, tak też niemal
niemożliwe jest, by dwie osoby miały dokładnie takie same poglądy na wszystkie sprawy
tego świata. Mimo że ludzie tak bardzo różnią się między sobą, znajdują porozumienie. Z tej
walki na słowa wszyscy mogą wyjść zwycięsko.
Już wiesz
1) Określ, w jakich sytuacjach użyjesz metafor: „pojedynek na słowa”, „walka na słowa”,
„słowna batalia”, „toczyć wojnę słowną”, „atakować słowami”?
2) Korzystając z dostępnych ci źródeł drukowanych lub internetowych, zgromadź jak
najwięcej wyrazów tworzących wspólną rodzinę ze słowem polemika.

Sztuka dyskutowania
Umiejętność dyskutowania jest niezwykle potrzebna w różnych dziedzinach życia. Przydaje
się wówczas, gdy bronimy swojego zdania, wyrażamy poglądy odmienne od stanowiska
naszych przeciwników, chcemy przekonać kogoś do określonych postaw lub zachowań,

pragniemy znaleźć kompromis w jakiejś spornej sprawie. Sztuka dyskutowania wiąże się
z kulturą osobistą wobec rozmówców, umiejętnością dobierania i prezentowania
argumentów (dowodów), a także przedstawiania własnych sądów. Uczestnik dyskusji
powinien umieć bronić swoich racji i jednocześnie szanować przeciwników. Ważne jest, by
potraﬁć ich słuchać i błyskawicznie reagować na ich słowa.

“

Mirosław Bańko

Krótki kodeks uczestnika dyskusji
1. Pamiętaj zawsze o grzeczności i szacunku dla swoich rozmówców.
Wysłuchaj ich racji, nie przerywaj im i zachowaj kolejność
wypowiadania się.
2. Trzymaj się tematu, który jest przedmiotem dyskusji.
3. Nie bądź gołosłowny, uzasadniaj każdą sformułowaną przez siebie
tezę. Przytocz odpowiednie argumenty, które powinny być
przekonujące.
4. Dbaj o poprawność swoich wypowiedzi i o właściwy dobór
środków językowych (np. w oﬁcjalnej dyskusji unikaj wyrazów
i wyrażeń potocznych, posługuj się polszczyzną ogólną).
5. Wyrażaj się jasno, zwięźle i w sposób uporządkowany. Unikaj
gadulstwa, rozwlekłości, chaotyczności wypowiedzi.
6. Staraj się przekonać drugich, gdyż istotą dyskusji jest spór,
przekonywanie do głoszonych przez siebie racji. Jeśli Ci się to nie
powiedzie, uszanuj opinię innych.
7. Wypowiadając swoją opinię, nie skupiaj się tylko na sądach
negatywnych. Pamiętaj, że prawdziwa krytyka polega na
wskazaniu zarówno tego, co złe, jak i tego, co dobre.
Mirosław Bańko, Krótki kodeks uczestnika dyskusji, [w:] , Polszczyzna na co dzień, red. Mirosław Bańko, Warszawa 2006, s.
167.

Gdy chcemy zaprezentować własne zdanie, możemy poprzedzić je następującymi
wyrażeniami: „sądzę, że...”, „uważam, że...”, „w moim przekonaniu”, „w mojej opinii”, „według
mnie”. Opinie polemiczne zawsze sygnalizujemy w sposób kulturalny i nieobrażający
naszego rozmówcy. Warto wtedy użyć takich sformułowań, jak: „Nie mogę zgodzić się
z opinią przedmówcy, ponieważ...”; „Szanuję zdanie X‐a, ale...”; „W omawianej sprawie mam
inne zdanie, a mianowicie...”; „Okoliczności zmuszają mnie do polemiki ze zdaniem mojego

przedmówcy”. Niedopuszczalne w kulturalnej rozmowie są sformułowania typu:
„Opowiadasz bzdury”; „To kompletne banialuki. Chyba jesteś niedouczony”.

Zadaniowo
Ćwiczenie 1
Przyjrzyj się poniższej ilustracji i powiedz, jakim wyrażeniem określamy dyskusję, w której
udział biorą przedstawiciele władzy i opozycji, dążąc do zawarcia kompromisu w jakiejś bardzo
ważnej dla całego społeczeństwa sprawie.

Okrągły Stół (Warszawa, Pałac Prezydencki)
Adrian Grycuk, fotograﬁa barwna, licencja: CC BY-SA 3.0

Ćwiczenie 2
Połącz wyrazy oznaczające różne rodzaje dyskusji z właściwą deﬁnicją.

Forum

Dyskusja, w której uczestnicy
wypowiadają dłuższe monologi na
ważne tematy.

Pertraktacje

Dyskusja z udziałem autorytetów
i publiczności.

Panel

Dyskusja prowadzona przez
specjalistów, której przysłuchuje się
audytorium.

Debata

Dyskusja, której celem jest osiągnięcie
kompromisu.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Zaprzecz poniższym poglądom. Swoją opinię uzasadnij. Pamiętaj, by odmienne zdanie wyrazić
w grzecznej formie.
a) Wakacje powinny trwać nie dłużej niż 4 tygodnie.
b) Klapsy jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziły.
c) Nastolatkom powinno się zabronić dostępu do internetu.
d) Dorośli mają prawo czytać pamiętniki swoich dzieci bez ich pozwolenia.

Uzupełnij

Ćwiczenie 4
Przeprowadźcie w klasie dyskusję na następujący temat: „Czy i kiedy możemy czuć się
bezpieczni w cyberprzestrzeni?”

Ćwiczenie 5
Zgromadź jak najwięcej wyrażeń służących kulturalnemu i grzecznemu zasygnalizowaniu opinii
przeciwnej zdaniu rozmówcy. Twoją listę mogą rozpoczynać sformułowania wymienione
w wykładzie na początku lekcji. Więcej tego typu połączeń językowych wypisz z artykułu Anny
Dąbrowskiej pt. Akty etykiety językowej wyrażające brak zgody z opinią rozmówcy,
dostępnego m.in. pod adresem: link.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

O sztuce argumentowania w wypowiedziach
ustnych

Debata Sokratesa i Aspazji
Nicolas-André Monsiau, Debata Sokratesa i Aspazji, ok. 1800, Musée Pouchkkine, domena publiczna

Argumentowanie, czyli uzasadnianie, dowodzenie, jest działaniem towarzyszącym
człowiekowi od pierwszych lat życia. Dzieci w funkcji argumentu używają płaczu. Osoby,
które choć w minimalnym stopniu opanowały jakiś język, właśnie nim posługują się
w argumentowaniu. Wykorzystujemy je podczas namawiania i przekonywania kogoś do
czegoś oraz odradzania komuś czegoś. Argumentowanie to działanie, którym posługujemy
się zarówno w wypowiedziach pisemnych, jak i ustnych. Podczas tej lekcji nauczymy się
różnych sposobów uzasadniania swojego zdania w mowie.
Już wiesz
1) Zastanów się, kto i do czego przekonywał cię w ostatnich kilku dniach. Czy jego
działania okazały się skuteczne? Wyjaśnij, dlaczego taki był efekt tego przekonywania.
2) Zastanów się, kogo i do czego udało ci się przekonać w ostatnich dniach. Czy twoje
działania przyniosły zamierzony efekt? Objaśnij, jaki był wpływ sposobu twojej
argumentacji na uzyskany wynik.

Jak zredagować skuteczny argument?
Argumentacja polega na uzasadnianiu twierdzeń, a więc sprowadza się do
dokumentowania lub popierania tezy, czyli naszego stanowiska, w taki sposób, by traﬁć do
przekonania odbiorcy. Możemy więc powiedzieć, że argument to dowód, uzasadnienie
jakiegoś sądu, opierające się na przesłankach (faktach, założeniach) prowadzących do
określonego wniosku (konkluzji). Przyjrzyjmy się przykładowemu argumentowi
i wyodrębnijmy w nim przesłankę i wniosek.
Każde dziecko najlepiej wychowywać

zatem rząd musi inwestować w rodziny

w rodzinie,

zastępcze.

↓

↓

przesłanka

wniosek

Czasami przesłanka i wniosek występują w odwrotnej kolejności, co jest widoczne na
poniższym przykładzie.
Rząd musi inwestować w rodziny

ponieważ każde dziecko najlepiej wychowywać

zastępcze,

w rodzinie.

↓

↓

wniosek

przesłanka

Bardzo często argument zawiera więcej niż jedną przesłankę, przy czym niektóre z nich
mogą być pominięte. W argumencie: „Wszystkie liczby parzyste są podzielne przez dwa,
zatem 12 jest podzielne przez dwa”, pierwsza część zdania (do przecinka) to przesłanka,
a druga – to wniosek. Przemilczano tu jedną oczywistą przesłankę, a mianowicie
twierdzenie: „12 jest liczbą parzystą”. Bez tego założenia argument nie jest pełny, ale można
je pominąć w tekście, ponieważ twierdzenie to jest powszechnie znane.

Etapy argumentowania i reguły przekonywania
Pierwszym etapem argumentowania jest uświadomienie sobie, do czego chcemy
przekonać naszych rozmówców. Trzeba więc jasno sformułować temat, czyli tezę swojego
wystąpienia. Następnie należy zebrać wszelkie argumenty, pozostawiając tylko te, które są
bezsporne. Jeszcze przed wystąpieniem warto też się zastanowić, jakie zarzuty mogą się
pojawiać pod adresem naszych argumentów i zaplanować odpowiednią odpowiedź. Inaczej
mówiąc, trzeba się przygotować na krytykę ze strony słuchaczy w taki sposób, by w porę
i odpowiednimi środkami na nią zareagować. Kolejny krok to skomponowanie wystąpienia,
ważna jest kolejność prezentowanych argumentów. Nasze dowodzenie możemy

uatrakcyjnić cytatami, anegdotami i ciekawostkami, które zazwyczaj dobrze wpływają na
wyobraźnię odbiorców. Warto też skorzystać z różnych środków pomocniczych, np.
audiowizualnych.
Aby przekonać rozmówców do swojego zdania, powinniśmy pamiętać o pewnych regułach.
Oto one:

ILUSTRACJA: Tekst w ozdobnej ramce
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0

Rodzaje argumentów
Przekonując innych do swoich racji, możesz używać argumentów logicznych, rzeczowych
i emocjonalnych.
Argumenty logiczne to wnioskowanie:
a) od ogółu do szczegółu (taki sposób nazywamy dedukcją),
b) od szczegółu do ogółu (jest to indukcja).
Pierwszy sposób polega na prezentowaniu zdań bardzo ogólnych i wyciąganiu na ich
podstawie wniosków szczegółowych, odnoszących się do konkretnych spraw. Oto
przykład: „Człowiek powinien spożywać produkty bogate w witaminę C” (przesłanka nr 1),
„a świeże owoce zawierają jej bardzo dużo” (przesłanka nr 2), „zatem należy jeść świeże

owoce” (wniosek). Natomiast w drugiej metodzie przesłanki dotyczące szczegółów
traktowane są jako punkt wyjścia do wniosku mającego charakter ogólny. Przykładem może
być wypowiedź: „Córka Marzeny osiąga sukcesy w grze na skrzypcach” (przesłanka nr 1), „a
jej syn świetnie gra na pianinie” (przesłanka nr 2), „zatem Marzena ma uzdolnione
muzycznie dzieci” (wniosek).
Argumenty rzeczowe polegają na:
1) opisywaniu faktów,
2) prezentowaniu danych liczbowych potwierdzających nasze opinie,
3) przytaczaniu zdań osób, które uznajemy za autorytety w danej sprawie. Używając zaś
argumentów emocjonalnych, oddziałujemy na uczucia odbiorców, np. wywołujemy w nich
strach, litość, wstyd, dumę itp. Większość tego typu argumentów jest jednak nieetyczna,
ponieważ niemoralne jest np. zastraszanie i szantażowanie ludzi.

Zadaniowo
Ćwiczenie 1
W podanych niżej wypowiedziach wskaż przesłankę i wniosek.
a) Krzyś i Mateusz urodzili się w 1999 roku. Pierwszy z nich przyszedł na świat w styczniu,
a drugi w marcu, więc Krzyś jest starszy od Mateusza.
b) Aby wyjechać do Chorwacji, nie potrzebujesz paszportu, ponieważ kraj ten znajduje się
w Unii Europejskiej.
c) Weronika powinna reprezentować szkołę w powiatowym konkursie ortograﬁcznym, dlatego
że najlepiej napisała dyktando podczas eliminacji szkolnych.
d) Nauczyciel języka angielskiego jest na zwolnieniu lekarskim, zatem dziś wcześniej skończymy
lekcje.

Uzupełnij

Ćwiczenie 2
Zamierzacie poprosić wychowawczynię/wychowawcę o zorganizowanie wycieczki szkolnej.
Wybierzcie jej cel (np. Pieniny, Suwalszczyzna, Kraków, Międzyzdroje) i przedstawcie
argumenty przemawiające za waszą propozycją.
Ćwiczenie 3
Zgromadź argumenty, których używają twoi rodzice/opiekunowie, by zachęcić cię do:
a) nauki,
b) uprawiania sportu,
c) zdrowego odżywania,
d) ograniczenia czasu spędzanego przed komputerem.
Następnie odpowiedz na pytania: Czy argumenty te są przekonujące? Jakich argumentów
użyjesz, będąc na miejscu twoich rodziców/opiekunów?
Ćwiczenie 4
Pomyśl, do czego chcesz przekonać twoich rodziców/opiekunów. Zgromadź i zapisz jak
najwięcej argumentów, a następnie do każdego z nich zredaguj zarzut, który mogą wysunąć
twoi rodzice/opiekunowie.

Uzupełnij

Ćwiczenie 5
Korzystając z dostępnych ci źródeł, zgromadź dane liczbowe, które uwiarygodnią poniższe
twierdzenia:
Bezrobocie w Polsce spada/wzrasta.
W Nigerii jest cieplej niż w Egipcie.
Brak ruchu niekorzystnie wpływa na zdrowie.
Ćwiczenie 6
Dopasuj do każdego pojęcia odpowiedni opis.
Argumenty odwołujące się do strachu
to...

groźby

Argumenty odwołujące się do
próżności odbiorcy to...

pochlebstwa

Argumenty polegające na ośmieszaniu
przeciwnika to...

drwiny

Funkcję argumentów odwołujących się
do autorytetu pełnią...

sentencje

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
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Namalować uczucia

Pastele
www.pixabay.com, domena publiczna

Portrety dzieci oraz matki z dzieckiem należą dziś do najbardziej znanych i lubianych przez
Polaków scen intymnych obrazujących silne relacje uczuciowe. Ich reprodukcje można
znaleźć nie tylko w wielu domach, lecz także w instytucjach publicznych, takich jak
przedszkola czy szpitale. Za co je lubimy? Dlaczego tak chętnie wieszane są na ścianach
naszych mieszkań i w miejscach, gdzie bywają rodzice z dziećmi?
Już wiesz
1) Znajdź w bibliotece album poświęcony polskiej sztuce przełomu XIX i XX wieku. Może
to być na przykład książka Stefanii Krzysztofowicz‐Kozakowskiej Sztuka Młodej Polski.
Obejrzyj album, a następnie zrób krótkie notatki, w których znajdą się odpowiedzi na
następujące pytania:
Czy podoba ci się sztuka, która powstawała na przełomie XIX i XX wieku? Dlaczego?
Czy wielu polskich malarzy tworzyło w tym czasie?
Co artyści najchętniej uwieczniali na swoich obrazach?
Twórczość którego z nich uważasz za najciekawszą? Dlaczego?
2) Wynotuj nazwiska trzech polskich malarzy tworzących na przełomie XIX i XX wieku
oraz po dwa tytuły obrazów każdego z nich.

Stanisław Wyspiański – życie i twórczość
Porozmawiajcie w klasie na temat polskiej
sztuki przełomu XIX i XX wieku. Podczas
dyskusji usystematyzujcie odpowiedzi na
pytania:
Ćwiczenie 1.1
Czy komuś z was podobały się oglądane
dzieła? Dlaczego?
Ćwiczenie 1.2
Czy można uznać, że tworzyło wówczas wielu
artystów?
Stań się! (Bóg Ojciec)

Ćwiczenie 1.3

Stanisław Wyspiański, Stań się! (Bóg Ojciec), 1897–1900,
witraż, kościół św. Franciszka, Kraków, domena publiczna

Jakie tematy najczęściej powtarzały się na oglądanych przez was obrazach?
Ćwiczenie 1.4
Zróbcie w waszej klasie ranking popularności polskich artystów przełomu XIX i XX wieku i ich
obrazów. Nazwisko którego malarza powtarza się najczęściej?

Autoportret
Stanisław Wyspiański, Autoportret, 1903, pastel na papierze, Muzeum Narodowe, Kraków, domena publiczna

Stanisław Wyspiański
1869–1907

Był wybitnym malarzem i dramaturgiem, ale także projektantem form użytkowych
(zaprojektował m.in. zestaw mebli!). Tworzył głównie w Krakowie, w okresie nazywanym
Młodą Polską. Był wszechstronnie utalentowany, dzięki czemu jednocześnie studiował
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim, uczestnicząc
w wykładach z zakresu historii sztuki, historii i literatury. Już w czasie studiów zaczął
podróżować. Kilka lat spędził w Paryżu. Po powrocie do kraju w 1894 roku stworzył piękne
wielobarwne polichromie na ścianach kościoła Franciszkanów w Krakowie oraz wyjątkowy
witraż z przedstawieniem Boga O jca Stań się!, umieszczony w zachodniej ścianie kościoła.
W 1900 roku artysta poślubił chłopkę Teodorę Pytko. W następnych latach powstały
wszystkie jego największe dzieła, zarówno literackie, jak i plastyczne. W tym czasie
Wyspiański współpracował także z krakowskim teatrem, w którym wystawiał swoje
dramaty, np. Wesele (1901). Z tego okresu pochodzą również m.in. portrety przyjaciół
i najbliższej rodziny, autoportrety, cykl pejzaży z widokiem na kopiec Kościuszki.
Szczególne miejsce wśród prac plastycznych Stanisława Wyspiańskiego zajmują portrety
jego żony z dziećmi, będące zarówno odzwierciedleniem miłości matki do dzieci, jak
i samego artysty – męża i ojca – do swojej żony i dzieci. Portrety te powstały w technice
pastelu, ponieważ malarz był uczulony na farby olejne.
Ważne!
Pastel to farba uformowana w cienkie wałeczki z pigmentu z dodatkiem kredy, gipsu
i niewielkiej ilości spoiwa organicznego. Dlatego też wielu artystów woli posługiwać się

określeniem „kredka”, a nie „farba”. Prace wykonywane w tej technice bywają nazywane
„rysunkami”, a nie „obrazami” (choć nie przez wszystkich).
Rozróżniamy dwa podstawowe typy pasteli: suche oraz mokre (tzw. tłuste). Określenie
zależy od rodzaju spoiwa w kredce. Efekt zastosowania różnych typów pasteli jest
widoczny gołym okiem: rysunek stworzony tłustym pastelem wygląda tak jak praca
wykonana popularną kredką świecową (woskową), a suchym pastelem – tak jak rysunek
wykonany kolorową kredą.


Pastele suche
www.pixabay.com, domena publiczna

Stanisław Wyspiański, Żona artysty z synkiem
Stasiem
Ćwiczenie 2
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Zastanów się, czy tytuł rysunku został nadany
przez samego artystę, czy też przez
muzealników, którzy musieli stworzyć kartę
katalogową dla obrazu, kiedy traﬁł do
muzeum. Jakie informacje byłyby ci
potrzebne do nadania tytułu rysunkowi,
gdyby ten tytuł zależał od ciebie? Gdzie
należałoby szukać tych informacji?

Żona artysty z synkiem Stasiem
Stanisław Wyspiański , Żona artysty z synkiem Stasiem, 1904,
pastel na papierze, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu,
domena publiczna

Wskazówka
Podpowiedzi dla ucznia, pomocne w prawidłowym rozwiązaniu zadania: autorstwo
pracy – na podstawie sygnatury; data powstania pracy – jest na rysunku; identyﬁkacja
osób na rysunku – na podstawie informacji spoza rysunku: inne prace, zdjęcia.

Ćwiczenie 5
Pracując w parach, dopasujcie do podanych poniżej pytań zestawy haseł, które pomogą wam
później stworzyć opis obrazu Żona artysty z synkiem Stasiem. Zwróćcie uwagę na nowe
sformułowania określające przedstawienie postaci.
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., Kto został przedstawiony na portrecie?, Jak rozmieszczono
postaci?, Jak została przedstawiona postać kobieca?, Jak została ukazana postać dziecka?, Jak
zostało oddane tło?, Czy artysta umieścił na portrecie wiele szczegółów?, Czy praca jest
bardzo kolorowa?, Które fragmenty obrazu zostały oddane najdokładniej?, Jak określiłbyś
uczucia łączące sportretowane postaci?, Poprzez co najwyraźniej ujawniają się te uczucia?

Lp.
1.

Pytania

Hasła

Kto został przedstawiony
na portrecie?

2.

Jak rozmieszczono
postaci?

3.

Jak została przedstawiona
postać kobieca?

4.

Jak została ukazana
postać dziecka?

5.

Jak zostało oddane tło?

6.

Czy artysta umieścił na
portrecie wiele
szczegółów?

7.

Czy praca jest bardzo
kolorowa?

8.

Które fragmenty obrazu
zostały oddane
najdokładniej?

9.

Jak określiłbyś uczucia
łączące sportretowane
postaci?

10.

Poprzez co najwyraźniej
ujawniają się te uczucia?

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Odpowiedz na pytania 1–8 z poprzedniego ćwiczenia, rozbudowując do pełnych zdań hasła,
które zostały tam umieszczone. Możesz zacząć na przykład w ten sposób: Pytanie 1: Kto
został przedstawiony na portrecie? Stanisław Wyspiański sportretował swoją żonę wraz
z synkiem Stasiem. Pytanie 2: Jak rozmieszczono postaci? Obie postaci znajdują się na
pierwszym planie, a ich sylwetki wypełniają niemal całą powierzchnię obrazu…
Kobieca postać

. Została ukazana

włosy. Na kolanach

. Jest ubrana

, którego postać

jasne włosy. Matka obejmuje je

. Ma ciemne

. Dziecko jest ubrane w

, ma

, która znajduje się dokładnie w centrum całego

przedstawienia. Ubiór obu postaci jest pozbawiony
Mocno kontrastuje z sylwetkami obu postaci i

. Tło portretu jest

.

. Najdokładniej zostały oddane

.
w czarną prostą suknię
lewą dłonią

trzyma chłopca

podkreśla znaczenie pierwszego planu

zajmuje prawą stronę obrazu

znajduje się w centrum przedstawienia
twarze obu postaci

szczegółów

jednolite, żółte

z lewego proﬁlu

błękitną koszulę i szary fartuszek

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Symboliczna wymowa przedstawienia
Jako przedostatni etap opisu może się w nim znaleźć interpretacja symbolicznej wymowy
przedstawienia czy też jego ogólnego nastroju, które budowane są za pomocą wszystkich
opisanych wcześniej elementów.

Ćwiczenie 7
Odnieś się do pytań 9 i 10 z wcześniejszej tabeli. Czy zgadzasz się z propozycją haseł, które
zostały przypisane do tych pytań? Jeżeli nie, zaproponuj inne. Jak ty interpretujesz utrwalone
na rysunku relacje między matką a synkiem?

Uzupełnij

Ćwiczenie 8
Wyraź swoją opinię na temat pastelu Stanisława Wyspiańskiego. Nie zapomnij o uzasadnieniu.
W swojej wypowiedzi nawiąż też do elementów opisu, na przykład w taki sposób:
– Podoba mi się:
Pastel Stanisława Wyspiańskiego podoba mi się, ponieważ uważam, że artysta zastosował
w nim interesujące kolory. Podoba mi się ich zestawienie.
– Nie podoba mi się:
Rysunek Stanisława Wyspiańskiego nie podoba mi się, ponieważ uważam, że postaci są zbyt
duże, niemal w całości wypełniają jego powierzchnię. Wydaje mi się, że byłoby lepiej dla
kompozycji, gdyby na drugim planie artysta wyraźnie narysował pokój, w którym znajdują się
postaci.
A TERAZ TWOJA KOLEJ:

Uzupełnij

Jest wiele różnych typów opisów: katalogowy, w którym najistotniejsze są wszystkie dane
na temat każdego dzieła; formalny (analiza kompozycji dzieła, podczas której określamy
miejsca na płaszczyźnie, plany i kierunki kompozycji); ikonograﬁczny – należy tu
uwzględnić całą „treść” przedstawienia, motywy, które można wskazać w dziele. Dodaliśmy
jeszcze element interpretacji, odwołujący się bezpośrednio do wcześniejszych ustaleń.

Wszystkie te działania kierują nas do ostatniego etapu spotkania z dziełem: wyrażenia
własnych przemyśleń, odczuć, emocji, które towarzyszyły nam podczas kontaktu z dziełem.
Jest to etap najbardziej osobistego zbliżenia się odbiorcy do dzieła sztuki.

Macierzyństwo namalowane
Ćwiczenie 9
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

“

Elżbieta Charazińska

Macierzyństwo, piękny
i nieznany pastel
Wyspiańskiego
Obraz, ukazujący żonę artysty
Teodorę gestem pełnym
matczynej miłości tulącą
w ramionach najmłodszego
synka, Stasia, wpisuje się
w rozbudowaną serię
przedstawień ze scenami
macierzyństwa. Motyw matki
karmiącej niemowlę bądź
przytulającej je do piersi pojawia
się w twórczości Wyspiańskiego
wraz z przyjściem na świat
własnego potomstwa artysty.
W dawnych katalogach obrazy
o tej tematyce występują pod
różnie brzmiącymi tytułami:

Matka karmiąca dziecko,
Dziecko przy piersi, Matka

Macierzyństwo
Stanisław Wyspiański, Macierzyństwo, 1904, pastel na
papierze, 62 x 47,4 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie ,
domena publiczna

Macierzyństwo

karmiąca, Matka i dziecko,
Macierzyństwo. W tych
intymnych scenach niemal
zawsze występuje Teodora
Wyspiańska karmiąca starszego
synka Mietka (ur. 1899) lub
najmłodszego Stasia (ur. 1901).
Natomiast w rozwiązaniach
kompozycyjnych Wyspiański
pozwala sobie na śmiałe
kadrowania, ograniczając
niekiedy pole obrazowe do
ujęcia samego niemowlęcia przy
piersi, uniemożliwiając tym
zabiegiem identyﬁkację matki.
[…]
Artystycznym wyrazem

Stanisław Wyspiański, Macierzyństwo, 1905, pastel na
papierze, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena
publiczna

Macierzyństwo
Stanisław Wyspiański, Macierzyństwo, 1902, pastel na
papierze, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena
publiczna

zachwytu Wyspiańskiego nad
objawami bezinteresownej matczynej miłości było wiele
przedstawień żony z najmłodszym synkiem, które namalował w 1902
i w 1904. Jednym z takich obrazów jest ta efektowna kompozycja,
ukazująca utrudzoną kobietę usiłującą uśpić w ramionach
rozkapryszone dziecko. Zmęczenie rysujące się na twarzy Teodory
wydobył artysta delikatnym modelunkiem i mistrzowskim rozkładem
światła. Podkreślił je również zestawieniem z płomienną barwą korali
i chusty, spod której opadają na czoło niesforne kosmyki włosów.
Natomiast małego chłopca o wielkich błękitnych oczach i kapryśnie
zaciśniętych ustach, spowitego w suto sfałdowaną koszulkę,
przedstawił w desperackim zmaganiu z nadchodzącym snem.
Rozwiązanie kolorystyczne całości oparł na kontraście gorącej gamy
czerwieni i ugrów z chłodnym błękitem i różem. W tej scenie urzeka
także charakterystyka postaci oraz naturalność ich póz i gestów.

Macierzyństwo, piękny i nieznany pastel Wyspiańskiego
Ćwiczenie 10
Na podstawie przeczytanego tekstu określ prawdziwość następujących stwierdzeń.


Wiele przedstawień żony z najstarszym synkiem powstało w 1902 i 1904 roku.



Postaci na obrazie zostały ujęte w sztywnych pozach.



Malarz często portretował swoją żonę z córeczkami.



Wyspiański zaczął malować portrety matki z dzieckiem, kiedy został ojcem.



Artysta potraﬁł oddać na obrazie zmęczenie matki usypiającej dziecko.



Kolorystyka obrazu została oparta na harmonijnym zestawieniu barw.
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Ćwiczenie 11
W jakich sytuacjach Wyspiański uwieczniał na obrazach żonę z dziećmi?
Ćwiczenie 12
Za pomocą jakich efektów malarskich artysta podkreślił na obrazie zmęczenie żony? Przyjrzyj
się obrazowi i wskaż te efekty.

Uczucie wyrażone gestem

www.pixabay.com, fotograﬁa czarno-biała, domena publiczna

Zwróciliście uwagę, w jaki sposób matka trzyma swojego małego synka na obrazach
Wyspiańskiego? Gest obejmujących dziecko ramion mówi o matczynej miłości i chęci
zapewnienia mu bezpieczeństwa. Co – bez słów – przekazujemy innym ludziom za pomocą
gestów naszych rąk?

“

Co mówią gesty rąk?
– Mocny i energiczny uścisk dłoni sprawia wrażenie osoby silnej
i statecznej – jest to człowiek ze zrównoważonym charakterem,
szczery i bez kompleksów. – Lekki uścisk dłoni oznacza, że rozmówca
nie jest pewny siebie i brakuje mu odwagi w podejmowaniu decyzji.
Lekki uścisk cechuje też ludzi podejrzliwych, jednak gdy uda nam się
zjednać ich zaufanie, to mamy w nich bardzo oddanych przyjaciół czy
pracowników. […] – Skrzyżowanie rąk na piersiach to wyraz postawy
negatywnej lub obronnej, osoba taka nie czuje się pewnie
i bezpiecznie lub też nie zgadza się z tym, co mówi rozmówca. Im
wyżej są trzymane ręce, tym gorszy jest humor tej osoby.
– Trzymanie rąk za plecami, podniesiona głowa i wypięta pierś – ten
gest świadczy o dużej pewności siebie i poczuciu bezpieczeństwa.
[…] – Siedzenie z rękoma założonymi za głową i skrzyżowanymi
nogami oznacza dużą pewność siebie, komfort psychiczny i przewagę

nad rozmówcą, poczucie dominacji.
– Stukanie palcami w stół oznacza zniecierpliwienie; osoba ta może
być sfrustrowana, zdenerwowana lub znudzona przeciągającym się
tematem rozmowy i czeka na jej zakończenie. […]
– Ręce w kieszeniach, a kciuk na zewnątrz jest prezentowaniem siły
psychicznej i pewności siebie. Osoba taka jest gotowa na
niespodziewane wyzwania i nie obawia się trudności.
– Ręce wsunięte do tylnych kieszeni – taką pozycję przyjmuje osoba
ambitna, ale przez swoją skromność pozbawiona siły przebicia.
– Zacieranie rąk to oczekiwanie na pomyślne wiadomości.
– Poprawianie, układanie włosów – brak pewności siebie, brak
poczucia bezpieczeństwa.
– Stukanie się w brodę – próba podjęcia decyzji, szukanie wyjścia
z trudnej sytuacji.
– Obgryzanie paznokci – brak poczucia bezpieczeństwa,
zdenerwowanie, niepewność.
Co mówią gesty rąk?
Ćwiczenie 13
Omów wymienione w zestawieniu gesty rąk. Odpowiedz na pytania:
Ćwiczenie 14.1
Czy zgadzasz się z ich interpretacją?
Ćwiczenie 14.2
Czy znasz też inne gesty, które komunikują inne treści?
Ćwiczenie 14.3
Jak sądzicie, czy we wszystkich krajach wymienione gesty oznaczają to samo?

Zadaniowo
Ćwiczenie 15
Stanisław Wyspiański stworzył wiele pasteli, na których uwiecznił swoją żonę wraz z dziećmi –
Stasiem, Mietkiem, Helenką. Wybierz dwa z nich i zastanów się, co je łączy. Swoją odpowiedź
uzasadnij.
Ćwiczenie 16
Uczucie macierzyńskiej miłości do dziecka może być wyrażane w sztuce i literaturze na różne
sposoby. Nie zawsze musi to być namalowany portret czy jego opis. Jak inaczej można wyrazić
to uczucie?
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