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Małgorzata Musierowicz
Helmut „Scratch” 
Oracabessa

[…] w mrokach hallu zamajaczyła jakby kupa pakuł1; ry
chło rozpoznano w nich wspaniałe dredy2. Cała bujna ich 
masa pokrywała głowę i barki chudego, wysokiego Mu
rzyna, który przyodziany w powiewne, żółte, czerwone 
i zielone szaty – kroczył właśnie korytarzem, a na ręce 
niósł śliczne brązowe dziecko w zielonej bluzeczce. 

[…] Podszedł zaraz do drzwi pokoju nauczycielskiego 
i mocno w nie zapukał. Niedostępny z zewnątrz gabinet 
otwarto i wychyliła się z niego siostra katechetka, zaś do 
uszu podsłuchujących dotarło grzeczne zapytanie, wypo
wiedziane z doskonałą dykcją, potężnym, aksamitnym 
i soczystym basem: 

– Proszę siostrę, czy szczeka pani Zajączek? 
Głos ten wypełnił, zdawało się, całą przestrzeń bu

dynku. […]
Wicedyrektor Zajęczyk wyskoczyła ze swego gabinetu 

jak kukułka z tyrolskiego3 zegara. 
– Kto to? Kto to? – zakukała w popłochu. 
– To ja, proszę panią Zajączek. Pan Helmut „Scratch” 

Oracabessa. Dzieńdobry dzieńdobry. 
Wicedyrektorka milczała, jakby doznała wstrząsu. 
Pan Helmut „Scratch” Oracabessa skinął trzykrot

nie głową, po czym troskliwie rozpiął dziecku bluzecz
kę. 

– Nie pocić się trzeba – pouczył je, po czym na po
wrót zwrócił się do wicedyrektorki: 

– Czy pani wywobabczyni naszej Stachny? Stachny 
Trolla? – dopytywał się, zdejmując zarazem z czarnych 
loczków dziecka jasnozieloną czapkę z daszkiem. – Czy 
pani Zajączek chciała widzieć szwagiera? 

Wicedyrektorka przycisnęła obie dłonie do szyi. 
– Tak, proszę pana – odrzekła słabo. – Jest taka 

sprawa, że Stanisława… 
– Yes taka sprawa, żes tanisława – powtórzył rado

śnie pan Oracabessa. – Yes taka sprawa, żes tanisława – 
kiwając się łagodnie na boki, zaczął lekko wystukiwać 
rytm, uderzając dłonią o ścianę. Dziecko natychmiast 
podchwyciło ten rytm, wybijając go panu Oracabessie 
na głowie. – Yeah, yeah, yes! Taka sprawa, żes tanisła
wa! Oh, man, przepraszam – przeląkł się nagle, widząc 
minę pani Zajęczyk. – Nic się nie stało? 

– Nic – warknęła wicedyrektor. 

– Pani Zajączek utopi w łyżce dziegciu – zażartował 
pan Oracabessa, a zerknąwszy na twarz wicedyrektor
ki, dodał wyjaśniająco: – Idiom. 

– Proszę?… – nie zrozumiała pani Zajęczyk. – Cóż, 
jest taka sprawa, że… 

– …Stanisława – podpowiedział jej usłużnie pan 
Oracabessa, rozdziawiając wielkie usta w szerokim 
uśmiechu życzliwości. 

– …Stanisława… – pani Zajęczyk zrobiła się czer
wona, po czym nabrała powietrza, które uszło z niej po 
chwili w długim, powolnym jęku. – Ona… ach, ona nie 
chce zdjąć kapelusza! Na lekcjach! 

Pan Oracabessa wyraźnie oczekiwał dalszego ciągu, 
lecz ten nie nastąpił. Wobec tego uśmiechnął się dobro
tliwie. 

– Tak, ona nie zdejma. Nie zdejma kapelusza, yeah. 
Zapadła cisza. 
Po chwili ogólnego milczenia i bezruchu pan Oraca

bessa poczuł się zakłopotany. 
– A to jest zupełnie mała córeczka Jagienka Oracabes

sa. Powieś ładnie dzieńdobry dzieńdobry. 
– Dzieńdobry dzieńdobry – odezwała się cicho Ja

gienka i – zawstydzona – ukryła uśmiechniętą buzię na 
ramieniu ojca. – Ma uczulenie na truskawek – wyjaśnił 
on. – Dostała wysypek na całe ciałko. Jak ja zobaczyłem, 
ciarki mi przeszły koło nosa. Idiom. 

Pani Zajęczyk milczała, tłamsząc sobie oburącz szyję 
i wlepiając oczy w swego rozmówcę. 

Powieść Język 
Trolli należy do 
cyklu „Jeżycjada”, 
podobnie jak 
znane ci już 
utwory: Opium 
w rosole i Żaba.

1 pakuły – krótkie, splątane włókna (np. lnu), używane m.in. do wyrobu grubej przędzy i usuwania smaru z maszyn
2 dredy – fryzura z długich, zbitych pasm włosów
3 tyrolski – pochodzący z Tyrolu, regionu położonego w zachodniej Austrii i północnych Włoszech; drewniane, bogato zdobione 
motywami ludowymi zegary są charakterystycznymi rękodziełami tego regionu
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– Teraz ja pojadę do poradni de – dorzucił zachęcająco 
pan Oracabessa, a kiedy wicedyrektorka nadal nie miała 
mu nic do powiedzenia, przyjął to z pogodą i wykonał ni
ski ukłon, nie wypuszczając z objęć Jagienki. – Dziękuję 
– powiedział. – Zrób ładnie „pa pa” do pani wybowabczy
ni – polecił Jagience. 

Jagienka, wciąż kryjąc buzię, zrobiła „pa pa”. 
Wicedyrektor Zajęczyk odpowiedziała jej tym samym. 

[…]

Pan Oracabessa uśmiechnął się szeroko, krzepiąco, po 
czym skłonił głowę i z godnością oddalił się ku wyjściu. 
Nagle coś sobie przypomniał i wykonał kilka kroków 
z powrotem. 

– Nigdy! – zagrzmiał z daleka do pani Zajęczyk, która 
znów się chwyciła za szyję. – Żadnej truskawki we wrześ
niu! Sypane! Woła o pomstę na puszczy! 

I już bez zwłoki, energicznie, ruszył w kierunku hallu. 
Język Trolli

Czytanie, analiza, interpretacja
1  Scharakteryzuj w kilku zdaniach pana Oracabes

sę. Jaka jest jego postawa wobec świata? Uzasadnij 
odpowiedź.

2  Wyjaśnij zachowanie wicedyrektorki, która 
właściwie nie osiągnęła celu rozmowy. Jakie uczucia 
wywoływały w niej reakcje Oracabessy?

3  Z czego wynika komizm tego fragmentu? Wskaż 
jego źródła. 

4  Podaj przykłady zakłóceń komunikacyjnych, 
które wystąpiły podczas rozmowy pani Zajęczyk 
z panem Oracabessą. Jakie były ich przyczyny?

Zadanie z Pegazem
 Opowiedzcie ciekawie, tak by 

zaangażować i rozbawić słuchaczy, 
o jakichś zabawnych sytuacjach wynika
jących z nieznajomości języka obcego 
lub niewłaściwego zastosowania jego 
form.

Lekkie pióro

Dialog

Zapis dialogu wymaga wyraźnego wskazania, gdzie kończy się wypo-
wiedź jednej, a rozpoczyna wypowiedź drugiej osoby. 

 Wypowiedź każdej z osób rozpoczynamy od nowej linijki i poprze-
dzamy myślnikiem.

 Pierwsze słowo po każdym myślniku zapisujemy wielką literą.
 Stosujemy zasady interpunkcji, m.in. koniec każdej wypowiedzi 

w dialogu oznaczamy stosownym znakiem interpunkcyjnym: kropką, 
wielokropkiem, wykrzyknikiem lub znakiem zapytania.

– Wybierasz się na spotkanie ze znajomymi twojej mamy z Włoch?
– Tak. Mam nadzieję, że przyjdą razem z synem.
– Widzę, że ci na tym spotkaniu zależy.
– Andrea to świetny chłopak, a poza tym bardzo chcę poćwiczyć swój 
włoski.
– Włoski… Przecież uczysz się go dopiero dwa tygodnie!
– I co z tego? Włosi dużo gestykulują – jakoś się dogadamy!

Uwaga! W utworach dramatycz-
nych (zob. s. 41) poszczególne 
wypowiedzi nie rozpoczynają się 
od myślników, lecz poprzedzone są 
imionami bohaterów.

 Ułóż dialog, w którym 
niezrozumienie idiomu jakiegoś 
języka jest źródłem zabawnego 
nieporozumienia. Dialog 
poprzedź krótkim wstępem 
objaśniającym, w jakich oko-
licznościach toczy się rozmowa 
i kim są rozmówcy.

Idiom – związek frazeologiczny charakterystyczny 
dla danego języka i nieprzekładalny dosłownie na 
inny język; w takim związku wyrazowym nie można 
wymienić żadnego członu.
Przykłady polskich idiomów: zbić z pantałyku, ręka 
rękę myje, nie zasypiać gruszek w popiele.
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Bariery i pomosty 

Skuteczna  komunikacja

Pierwsze słowa wypowiedziane do spotkanej osoby są szczególne. Nie chodzi wcale o to, by były 
oryginalne, przeciwnie, są to utrwalone, tradycyjne formułki, które same w sobie niewiele znaczą, 
np.: Co słychać? Jak tam leci? Co u ciebie? W porządku, Po staremu. Odgrywają jednak ważną rolę: 
tworzą z rozmówcą więź, wyrażają przychylność i zaciekawienie, są sygnałem chęci podtrzymania 
kontaktu.

1  Wskaż gesty i wyrazy twarzy, które są w naszej kulturze zachętą do rozmowy. Wyjaśnij, co w zachowaniu 
pozostałych osób może zniechęcić do rozmowy.

2  Które z podanych niżej reakcji słownych na próbę rozpoczęcia rozmowy sprzyjają jej kontynuacji, a które 
najprawdopodobniej spowodują jej szybkie zakończenie?

– Cześć! Co słychać?
– Nic. Spieszę się.

3  Dopasuj do rysunków formuły powitania, a następnie rozwiń je w krótkie dialogi powitalne.

Siemanko!
Hejka!
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry, panie profesorze.
Cześć!
Hej!
Dzień dobry, Marku.
Witamy cię, Joasiu.
Cześć, dziewczyny!

– Cześć! Co u ciebie?
– W porządku. A u ciebie?

– O! Fajnie cię znów spotkać.
– Yhmmm.

– O! Znów się spotykamy!
– Tak! Jak miło! Dokąd pędzisz?

Na powitanie
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5  Wskaż te formuły powitań, które wyrażają: 
a) entuzjazm
b) podniosłość
c) serdeczność.

– Szanowni Państwo! Mam zaszczyt powitać naszych szacownych gości na uroczystości otwarcia muzeum.
– Witajcie! Tak się cieszę, że przyszliście! Nie mogliśmy się doczekać!
– Dzień dobry, babciu! Jak dobrze, że już jesteś. Jak podróż?

4  Które z przedstawionych poniżej sytuacji odzwierciedlają dobry kontakt między rozmówcami, pozytywne 
nastawienie i miłą atmosferę rozmowy?

 Które elementy niewerbalne o tym świadczą?
 Odegrajcie obydwie scenki, wymyślając dialogi, które mogłyby się toczyć między przedstawionymi 

osobami.

zeszyt ćwiczeń 
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Arystoteles 
(384–322 p.n.e.) to 
słynny grecki filozof. 
Usystematyzował całą 
wiedzę, jaką posiadali 
starożytni, i stworzył 
podwaliny wielu dyscy-
plin naukowych. Był wy-
chowawcą Aleksandra 
Macedońskiego (władcy 
i wielkiego wodza).

Arystoteles 
[Przyjaźń] jest czymś dla życia najkonieczniejszym; bo bez przy-
jaciół nikt nie mógłby pragnąć żyć, chociażby posiadał wszystkie 
inne dobra; wszak i ci, którzy mają bogactwa, stanowisko i wła-
dzę, zdają się najbardziej potrzebować przyjaciół; jakaż bowiem 
korzyść z takiej pomyślności, jeśli się jest pozbawionym [moż-
ności] wyświadczania przysług drugim, z której przede wszyst-
kim […] korzysta się wobec przyjaciół? […] Także w ubóstwie 
i we wszystkich nieszczęściach jedyną ucieczką są – wedle po-
wszechnego mniemania – przyjaciele. 

Etyka nikomachejska, przełożyła Daniela Gromska

Lucjusz Anneusz 
Seneka 
(ok. 4 p.n.e.–65 n.e.) – 
filozof rzymski należący 
do szkoły stoickiej, 
której zwolennicy głosili, 
że szczęście polega na 
opanowaniu namiętno-
ści i obojętności wobec 
tego, co od człowieka 
niezależne. 
Był wychowawcą 
Nerona, a później 
także jego doradcą.

lucjusz Anneusz senekA

W szczególności trzeba się wystrzegać ludzi ponurych i smutnych, takich, 
którym każda rzecz daje powód do narzekania. Nawet jeśli ktoś z nich jest 
wierny i darzy nas życzliwością, to jednak wrogiem naszego spokoju jest 
przyjaciel wiecznie zgnębiony i narzekający na wszystko. 

Dialogi, przełożył Wiktor Kornatowski 

Św. Augustyn
 (354–430) – żyjący 

u schyłku starożytności 
filozof i teolog, stworzył 
podwaliny myśli chrze-
ścijańskiej, przejmując 

dziedzictwo antyku.

Św. Augustyn 

Przyjaźń zresztą jeszcze innymi pociągała mnie urokami. Rozmawialiśmy, śmialiśmy się 
w gronie przyjaciół, świadczyliśmy sobie nawzajem drobne przysługi. Razem czytaliśmy 
pięknie napisane książki, razem żartowaliśmy, razem zachowywaliśmy powagę. Czasem 
spieraliśmy się z sobą, bez nienawiści, tak, jak by się człowiek mógł sam z sobą spierać, a te 
bardzo rzadkie spory były tylko przyprawą dla panującej między nami niemal zawsze zgody. 
Uczyliśmy jedni drugich, uczyliśmy się jedni od drugich. Gdy kogoś z nas brakowało, bar-
dzo tęskniliśmy za nim. Z wielką radością witaliśmy wracających. Takimi to właśnie znaka-
mi, płynącymi z serc, które się wzajemnie kochają, malującymi się na twarzy i błyszczącymi 
w oczach, dźwięczącymi w mowie, przejawiającymi się w najróżniejszych gestach serdecz-
nych, przyjaźń się coraz goręcej rozpala, a jej płomień może stopić wiele dusz w jedność. 

Wyznania, przełożył Zygmunt Kubiak

F i l o z o f o w i e  o  p r z y j a ź n i
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FrAncesco Alberoni 

Przychodzi taki moment, kiedy czujemy poryw sympatii, za-
interesowanie, jakieś pokrewieństwo z drugą osobą. Jeśli ją już 
znaliśmy, w takim momencie jakbyśmy ją ujrzeli na nowo, po raz 
pierwszy. […] Możemy spędzić z kimś życie, nie doznając ni-
gdy tego iskrzenia, które przyciąga, rodzi pragnienie ponowienia 
kontaktu i kontynuowania czegoś, co się zaczęło. […] Gdy po 
długim czasie spotykamy przyjaciela, jest tak, jakbyśmy się roz-
stali przed chwilą. Możemy podjąć przerwaną rozmowę. Zadzi-
wiające jest, że rozmowa nie drepce w miejscu. Każde spotkanie 
jest inne, otwiera nowe perspektywy. W prawdziwej przyjaźni 
powtórzy się to niezliczoną ilość razy. […]

Nic, co ludzkie, nie trwa samo z siebie, lecz musi być odnawia-
ne. Przyjaciele powtarzają spotkania i w ten sposób odnawiają 
przyjaźń. […]

Jednakże przyjaźń także przechodzi kryzysy. Nie można uważać, 
że jest zdobyczą raz na zawsze pewną. Zdarzają się w niej kryzy-
sy jak we wszelkich stosunkach międzyludzkich, jak to się trafia 
w miłości rodziców i dzieci lub tej, która łączy małżonków. Kry-
zys znaczy, że jedna strona czuje się niepewna przyjaźni drugiej, 
że czuje się wręcz niezrozumiana, zdradzona. Przezwyciężeniem 
kryzysu jest sytuacja, gdy ta druga osoba rozumie nas znowu, 
my zaś rozumiemy ją. W stadium kryzysu my także pojmujemy 
opacznie, jesteśmy agresywni, chcemy zerwania. Kryzys wynika 
z rozczarowania i zmierza do tego, by stać się zderzeniem zabój-
czym. Przyjaciel to ten, który oddaje sprawiedliwość, kryzys zaś 
oznacza, iż to on właśnie okazał się niesprawiedliwy. Mówimy 
wtedy: nigdy bym się nie spodziewał tego po nim. Od kogoś, 
kto nie jest moim przyjacielem, mogłem oczekiwać, że rozumie 
mnie na opak. […] Brak zrozumienia jest przejawem obojętno-
ści, lekceważenia lub zgoła wrogości. Stąd też, gdy nie rozumie 
nas przyjaciel, stanowi to dowód, że nie jest już naszym przyja-
cielem, że nas nie kocha. 

Kryzys może być przezwyciężony jedynie za sprawą spotkania. 
Tego typu spotkanie przyjaciół nazywane jest wyjaśnieniem. 
[…] Wyjaśnić znaczy wspólnie i krytycznie przyjrzeć się prze-
szłości, przebyć ją wstecz, aż do chwili pierwszej porażki. […] 
Opanowanie kryzysu to także przezwyciężenie jakiejś własnej 
złośliwości, skłonności do przesady czy gniewu, braku umiarko-
wania, powierzchownego zaangażowania. […]

Źródło tekstów: O przyjaźni – o wrogości. Wypisy z ksiąg filozoficznych, wybrał Tadeusz Gadacz

Kiedy spotykamy przyjaciela, nawet po wielu latach, wydaje się, 
że rozstaliśmy się przed chwilą. Podejmujemy rozmowę tak, jak-
by dialog nie był przerwany. […] Jest to zjawisko zadziwiające, 
którego nic w naszym codziennym doświadczeniu nie przypo-
mina. Spotykając znajomego, zaraz na początku pytamy go: „Co 
robiłeś?”. Pytaniem tym staramy się zapełnić pustkę, jaka istnie-
je w ciągu czasowym. Określona osoba jest nam znana o tyle, 
o ile znamy jej historię w poszczególnych momentach. Z tego 
też powodu, rozmawiając z kimś z naszego kręgu, pytamy o pla-
ny, na przykład w związku z latem: „Gdzie jedziesz na wakacje?”. 
Odnosząc się do przyszłości, uzupełniamy pytanie o przeszłość: 
„Gdzie byłeś zimą? Jak spędziłeś Boże Narodzenie?”. […] Na-
tomiast dwaj przyjaciele, którzy się spotykają po wielu latach, 
nie pytają się o nic. […] Zaczynają ze sobą rozmawiać o tym, co 
mają na sercu. W chwili obecnej każdy z nich bez żadnych wstę-
pów jest otwarty na to, co dlań nowe. Ci, którzy spotkawszy się, 
mówią: „Teraz mi wszystko opowiedz” lub: „Mów wszystko”, nie 
są prawdziwymi przyjaciółmi. Podobne zdania podyktowane są 
przez okoliczności. Także ten, kto powie: „Lata całe nie dajesz 
znaku życia, czemu nie napisałeś nigdy?” – nie jest przyjacielem. 
Przyjaciel bowiem ogranicza się do zapytania: „Jak się miewasz?” 
– ponieważ zależy mu jedynie na tym, abyśmy byli w formie. 
Przyjaciel na nasz widok rozjaśnia się: uśmiecha, uszczęśliwiony 
spotkaniem. Może także dorzucić: „Szmat czasu…” – ale to po 
to, aby wyrazić radość. To powściągliwe zachowanie tłumaczy 
się prawdopodobnie tym, że przyjaciel ogląda naszą przeszłość 
i naszą przyszłość w takiej perspektywie, jaką obieramy my sami. 
Identyfikuje się on z nami, a przecież sami siebie nie wypytuje-
my o nasze przeszłe działania ani o zamiary, pamiętamy je bo-
wiem. Przyjacielowi wystarcza to, że my je znamy. Jakiekolwiek 
by były, zadowala go to, co zadowala nas. […]

Nie wybieramy sobie na przyjaciół osób, których nie szanujemy. 
Nie będę prowadzić poufnego dialogu z kimś, kogo mam za nic-
ponia. Nie poszukam rady u człowieka nielojalnego. 

[…] przyjaciel jest tym, który przyznaje słuszność. […] Przy-
jaciel, który docenia twoją zaletę, jakiej nikt nie dostrzegł, któ-
ry szanuje cię za coś, co inni potępiają, przyznaje ci słuszność 
w tym głębszym znaczeniu. Przyjaciel jest po twojej stronie, 
walczy wraz z tobą, a gdy trzeba, potrafi cię pomścić. I tym cię 
usprawiedliwia. 

O przyjaźni, przełożył Marcin Czerwiński

Francesco Alberoni  (ur. 1929) – współczesny myśliciel włoski.

632 .  S p o t k a n i e  z  d r u g i m
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Przypowieść o miłosiernym 
Samarytaninie

²⁵ A oto powstał jakiś uczony w Prawie1 i wystawiając Go 
na próbę, zapytał: „Nauczycielu, co mam czynić, aby 
osiągnąć życie wieczne?”. ²⁶ Jezus mu odpowiedział: „Co 
jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”. ²⁷ On rzekł: „Bę-
dziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, 
całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umy-
słem; a swego bliźniego jak siebie samego”. ²⁸ Jezus rzekł 
do niego: „Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz 
żył”. ²⁹ Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: 
„A kto jest moim bliźnim?”. 

³⁰ Jezus, nawiązując do tego, rzekł: „Pe wien człowiek 
schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. 
Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zo-
stawiwszy na pół umarłego, odeszli. ³¹ Przypadkiem prze-
chodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. ³² Tak 
samo lewita2, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, 
minął. ³³ Pewien zaś Samarytanin3, będąc w podróży, prze-
chodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył 

Przed tobą fragment Nowego Testamentu. Wiesz już, 

że ta część Biblii zawiera między innymi Ewangelie, 

opisujące życie i czyny Chrystusa. Ich miejscem była 

Palestyna, a dokładnie – regiony Galilea i Judea. 

Cytowana przypowieść została opowiedziana w szcze-

gólnym momencie, gdy Chrystus opuszcza rodzinną 

Galileę i wyrusza do Jerozolimy, gdzie zostanie ukrzyżo-

wany. Wędrówka wiedzie przez Samarię, a Samarytanie 

i Żydzi nie żyli w przyjaźni. To dlatego bohaterem 

opowiedzianej historii Jezus uczynił pogardzanego 

i poniżanego Samarytanina…

się głęboko: ³⁴ podszedł do niego i opatrzył mu rany, za-
lewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje by-
dlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. ³⁵ Następnego 
zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: 
«Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam 
tobie, gdy będę wracał». ³⁶ Kto z tych trzech okazał się, we-
dług twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbój-
ców?” ³⁷ On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miło-
sierdzie4”. Jezus mu rzekł: „Idź i ty czyń podobnie!”.

Nowy Testament: Ewangelia wg św. Łukasza,
 10,25–37, Biblia Tysiąclecia

1 uczony w Prawie – faryzeusz, zwolennik skrupulatnego przestrzegania Prawa Mojżeszowego – przykazań zawartych w pierw-
szych pięciu księgach Starego Testamentu (Tora) 
2 lewita – niższy kapłan żydowski 
3 Samarytanin – mieszkaniec Samarii (na terenach dzisiejszego Izraela); faryzeusze nie uważali ich za bliźnich, mając im za złe 
nie dość dokładne respektowanie przepisów Prawa Mojżeszowego 
4 miłosierdzie – litość, współczucie wiążące się na ogół z niesieniem pomocy i ofiarnością, zmiłowanie się nad kimś

Czytanie, analiza, interpretacja
1  W jakim celu uczony w Prawie zadał Chry-

stusowi pytanie? A jaką uzyskał odpowiedź? 

2  Oceń zachowanie osób, które mijały poranio-
nego mężczyznę.

3  Kto to jest bliźni?
 Wyjaśnij na podstawie przypowieści 

o miłosiernym Samarytaninie. 
 W jaki sposób ludzie powinni traktować 

swoich bliźnich?

4  Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 
przedstawia najważniejszą zasadę, która miała 
zastąpić różne szczegółowe zasady przestrzega-
nego przez żydów prawa. Jaka to zasada? 

5  Jaką funkcję w przywołanym fragmencie 
Ewangelii pełni historia o miłosiernym Samarytaninie? 
Dlaczego Chrystus ją opowiedział? Wykorzystaj informa-
cje z ramki „Literatura od podszewki”. 

Literatura od podszewki
Przypowieść (inaczej: parabola) jest gatun-
kiem należącym do literatury moralistycznej, czyli pouczającej. Ma 
formę opowiadania, które oprócz znaczenia dosłownego zawiera 
ważniejsze od niego znaczenie alegoryczne. 
Przypowieści biblijne – przypowieść jest formą charakterystycz-
ną dla kultury Bliskiego Wschodu, gdzie ogólne prawdy wyjaśnia-
ło się najczęściej za pomocą obrazów i opowieści. To dlatego 
Jezus, nauczając, często sięgał po tę formę. Obficie czerpał przy 
tym z życia codziennego, wprowadzając do opowiadanych historii 
postaci siewców, rybaków, pasterzy. Adresatami jego słów byli 
przede wszystkim Żydzi, a wśród nich ubodzy, zagubieni, prości 
ludzie, otwarci na nowość przesłania tej nauki. W przypowieściach 
biblijnych za obrazami zaczerpniętymi z życia kryje się prawda 
objawiona przez Boga.

6  Udowodnij, że analizowany tekst jest przypowieścią. 
Wskaż w nim warstwę dosłowną i znaczenie alegoryczne.
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Właściwe słowo
Wyrazy miłosierdzie i miłosierny pojawiły się w języku polskim w XIV wieku. Współcześnie najczęściej pojawiają się 
w tekstach o charakterze podniosłym. Bardzo często występują w kontekście religijnym.

1   Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami.

Wiedział, że zawinił, ale liczył na to, że ktoś jednak 
.................................................. mu miłosierdzie. 
Badacze odnaleźli list sprzed wieków, w którym skazaniec .
................................................. króla o miłosierdzie.
Autor stworzył postać człowieka, który był okrutny i nad nikim 
.................................................. miłosierdzia.

2  Wskaż zdanie, w którym wyraz miłosierny oznacza:
a) współczujący, litościwy
b) błagalny, proszący.

Bezpański pies siedział na schodach i miłosiernymi oczyma 
wpatrywał się w każdego przechodnia.
Jego miłosierny uczynek wypływał z dobrego serca i uczuć, 
które wzbudziło w nim cierpienie nieznajomego.

zeszyt ćwiczeń 

Rembrandt
Krajobraz z miłosiernym 
Samarytaninem, 1638
46,2 × 65,5 cm

Muzeum Narodowe w Krakowie

Obraz Rembrandta Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem (zwany także Pejzażem 
z miłosiernym Samarytaninem) jest jednym z najcenniejszych dzieł znajdujących 
się w polskich kolekcjach. Stanowi on ilustrację ewangelicznej przypowieści 
o miłosiernym Samarytaninie.
Twórca obrazu, malarz holenderski Rembrandt Harmenszoon van Rijn [wymo-
wa: rembrant harmenson wan rijn] (1606–1669), jest uważany za jednego z naj-
większych artystów w dziejach. Jego ogromna spuścizna liczy ok. 300 obrazów 
olejnych i drugie tyle grafik oraz dużą liczbę rysunków. Z wielkim zamiłowaniem 
malował autoportrety, których pozostawił blisko sto. Miał subtelne wyczucie 
efektów świetlnych – dla jego obrazów charakterystyczna jest gra świateł i cieni. 
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wyczyścić, nie mogę też zapłacić komuś, kto by go wyczy-
ścił. Trudno utrzymać go w czystości, nawet karmienie go 
bywa wyzwaniem. Nie śpi tyle, ile powinien, częściowo 
dlatego, że tak bardzo staram się skłonić go do odpoczyn-
ku. Rośliny potrzebują dwóch, może trzech rzeczy. Pies 
potrzebuje pięciu lub sześciu rzeczy. Widać od razu, ile 
z tych rzeczy mu zapewniam, a zatem czy dobrze się nim 
zajmuję. Mój syn potrzebuje bardzo wielu rzeczy poza 
tymi, które są niezbędne do życia. Jego potrzeby ciągle 
rosną i zmieniają się, bywa, że w środku zdania. Często 

znam jego potrzeby, ale nie zawsze. A nawet jeśli akurat 
wiem, czego chce, nie zawsze mogę mu to dać. Wiele razy 
w ciągu dnia zdarza się, że nie dostaje ode mnie tego, cze-
go potrzebuje. Mogłabym traktować mojego syna trochę 
jak ten stary słownik, z którym obchodzę się delikatnie, 
ostrożnie i z rozwagą. Biorę pod uwagę jego wiek. Trak-
tuję go z szacunkiem. Zastanawiam się dobrze, zanim go 
użyję. Znam jego ograniczenia. Nie wymagam od niego 
za dużo (na przykład nie każę mu długo leżeć otwartym). 
Zostawiam go w spokoju przez większość czasu. 

Przełożyła Zofia Marciszuk

Lydia Davis – współczesna pisarka amerykańska.

Czytanie, analiza, interpretacja
1  Autorka tego tekstu pisze o swoim traktowaniu: 

przedmiotów, roślin, zwierząt i ludzi. Przedstaw krótko jej 
refleksje na ten temat, przywołując przykłady z tekstu.

2  Tekst prezentuje pewną hierarchię ważności. Jaka to 
hierarchia? 

3  Autorka, snując swoje refleksje, formułuje wnioski. 
Podaj co najmniej dwa.

4  A jakie inne wnioski i oceny nasunęły ci się podczas 
czytania tego tekstu?

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Słowo „bliźni” 

Bliźni! bracia moi odcięci, tysiączni „syjamscy bracia”! 
Język nasz, który nigdy nie kłamie, 
ale jasnowidzi, poucza, nawraca 
w tajemnicy zamkniętej na siedem pieczęci, 
mówi tu o bliźnie, bliźnie zapomnianej, 
z czasów, gdy być osobno – równało się ranie… 

Czytanie, analiza, interpretacja
1  Na jakim skojarzeniu dotyczącym wyrazu bliźni opiera 

się koncepcja wiersza?

2  Jak poetka interpretuje sens wyrazu bliźni? Dlaczego 
nazywa bliźnich „syjamskimi braćmi”? A jakie znaczenia 
dodają epitety: „tysiączni” i „odcięci”?

3  Wskaż i nazwij środki literackie eksponujące ból 
związany z oddzieleniem człowieka od bliźnich.

4  Jaki jest stosunek poetki do języka? Odpowiadając, 
zacytuj właściwe wersy.

75
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90
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Edward Stachura
Człowiek człowiekowi

Człowiek człowiekowi wilkiem 
Człowiek człowiekowi strykiem 
Lecz ty się nie daj zgnębić 
Lecz ty się nie daj spętlić 

Człowiek człowiekowi szpadą 
Człowiek człowiekowi zdradą 
Lecz ty się nie daj zgładzić 
Lecz ty się nie daj zdradzić 

Człowiek człowiekowi pumą 
Człowiek człowiekowi dżumą 
Lecz ty się nie daj pumie 
Lecz ty się nie daj dżumie 

Człowiek człowiekowi łomem 
Człowiek człowiekowi gromem 
Lecz ty się nie daj zgłuszyć 
Lecz ty się nie daj skruszyć 

Człowiek człowiekowi wilkiem 
Lecz ty się nie daj zwilczyć 
Człowiek człowiekowi bliźnim 
Z bliźnim się możesz zabliźnić

Edward Stachura (1937–1979) – poeta i prozaik, 
wiele własnych tekstów poetyckich śpiewał, 
akompaniując sobie na gitarze. Obok zachwytu 
światem i szacunku dla człowieka w swojej twór-
czości manifestował lęk i osamotnienie. Zmarł 
śmiercią samobójczą.

Czytanie, analiza, interpretacja
1  Znajdź w wierszu nawiązanie do starożytnej łacińskiej sentencji, 

która brzmiała: Homo homini deus, homo homini lupus (tzn. człowiek 
człowiekowi bogiem, człowiek człowiekowi wilkiem).

 Jak należy rozumieć łacińską sentencję?
 Która jej część została wyeksponowana w wierszu? Jakimi wyrazami 

autor ją rozwinął?
 Jaki w związku z tym obraz człowieka wyłania się z tego wiersza?

2  Wskaż te fragmenty wiersza, które są przesłaniem kierowanym do 
adresata. Kto jest tym adresatem? Jakie nakazy zostały do niego skiero-
wane?

3  Kiedy człowiek będzie człowiekowi bliźnim? Jakie warunki muszą 
zostać spełnione?

4  Ten wiersz został stworzony jako piosenka (możecie go wysłuchać 
w wykonaniu autora). Które cechy budowy utworu i środki stylistyczne 
nadają mu właściwą piosence rytmiczność i melodyjność?

5  W jednej ze strof wiersza pojawiają się dwa neologizmy. Wskaż je 
i wyjaśnij ich sens.

Co o tym sądzicie?
 Czy utwór Edwarda Stachury ma 

wymowę pesymistyczną, czy optymi-
styczną? Przedyskutujcie tę kwestię, 
odwołując się do treści utworu. 

Właściwe słowo
W języku polskim czasownik zabliźnić się ma 
znaczenie związane z gojeniem się ran, 
także w sensie przenośnym – ran niefizycz-
nych. 

1  Wyjaśnij, jak można rozumieć znacze-
nie hasła jednego ze stowarzyszeń 
wspierających osoby dotknięte choroba-
mi nowotworowymi bliźniacy.org: 
„Wszystko dzięki bliźnim się zabliźni”. 
Określ, na czym polega wieloznaczność 
tego hasła.
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Właściwe słowo
1  Przyporządkuj zdania do podanych w ramce trzech znaczeń słowa tożsamość.

Policjant zatrzymał samochód i sprawdził tożsamość kierowcy.
Ludzie zastanawiają się nad sobą, bo potrzebne im poczucie własnej tożsamości.
Tożsamość cech odnalezionych stworzeń pozwoliła naukowcom zakwalifikować je do 
płazów.

2  Jak brzmią synonimy słowa wolność? Ich antonimami są: (1) ograniczenie, 
(2) zależność. 
wolność = ................................................., .................................................

Tożsamość:
1. identyczność;
2. świadomość siebie, swoich 
cech i własnej odrębności; 
3. fakty, cechy, dane perso-
nalne pozwalające zidentyfiko-
wać jakąś osobę.

   

Język od podszewki

WYPOWIEDZENIA ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE

W pierwszej klasie dowiedzieliście się, jak rozpoznawać wypowiedzenia pojedyncze i wypowiedzenia 
złożone. W tym roku poznacie rodzaje wypowiedzeń złożonych. Można je podzielić na dwie duże grupy:

wypowiedzenia złożone współrzędnie
wypowiedzenia składowe wzajemnie się uzupełniają, 
żadne z nich nie określa drugiego; połączone są za 
pomocą spójników lub bezpośrednio

wypowiedzenia złożone podrzędnie
wypowiedzenia składowe pozostają w stosunku nadrzędno- 
-podrzędnym, co oznacza, że w danym wypowiedzeniu 
złożonym wypowiedzenia podrzędne określają wypowiedze-
nia dla nich nadrzędne (więcej w kolejnych rozdziałach)

Rodzaje wypowiedzeń złożonych współrzędnie

 wypowiedzenia złożone 
współrzędnie łączne 
Treści wypowiedzeń składo-
wych mówią o cechach, 
stanach, wydarzeniach 
łączących się w czasie lub 
przestrzeni, np.:

Poszliśmy do sklepu 
i kupiliśmy pyszne cukierki.

Spójniki łączne: i, oraz, ani, a.

 wypowiedzenia 
złożone współrzędnie 
rozłączne
Treści wypowiedzeń 
składowych wykluczają się 
wzajemnie, nie mogą być 
jednocześnie prawdziwe, 
np.:

Poczytaj książkę albo 
idź na spacer.

Spójniki rozłączne: albo, 
czy, lub, bądź.

 wypowiedzenia złożone współrzędnie przeciwstawne
Treści wypowiedzeń składowych są przeciwstawione sobie pod jakimś 
względem, np.:

Jeżdżę na rowerze, ale marzę o motorze.
Spójniki przeciwstawne: ale, lecz, zaś, jednak, natomiast, a.
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 wypowiedzenia złożone współrzędnie wynikowe 
Treść drugiego wypowiedzenia składowego wynika z pierwszego, 
np.:

Uśmiecha się, więc test poszedł mu znakomicie.
Spójniki wynikowe: więc, toteż, zatem, dlatego.

O rodzaju wypowiedzenia złożonego decyduje znaczenie wypowiedzeń składowych i stosunek, w jakim do siebie 
pozostają, a nie łączący je spójnik, np. spójnik a może współtworzyć wypowiedzenia złożone współrzędnie łączne lub 
przeciwstawne.
Pamiętaj także, że wypowiedzenia składowe mogą być połączone bezspójnikowo. 

W zdaniu złożonym współrzędnie:
 oddzielamy przecinkiem wypowiedzenia składo-

we, które:
 nie są połączone za pomocą spójnika
 połączone są za pomocą spójników: ale, lecz, 
zaś, jednak, natomiast, więc, toteż, zatem, dlatego;

 nie oddzielamy przecinkiem 
wypowiedzeń składowych 
połączonych za pomocą 
spójników: i, oraz, albo, czy, lub.

1  Uzupełnij zdania spójnikami, tak by stworzyć podany w nawiasie rodzaj zdania złożonego współrzędnie.

Zaczął padać deszcz, ............................. nie pojechaliśmy na wycieczkę rowerową. (wynikowe)
Ola wypiła sok ............................. zjadła wielkie ciastko z kremem. (łączne)
Tata miał wrócić z pracy wcześniej, ............................. po drodze zepsuł mu się samochód. (przeciwstawne)
Kup tę książkę............................. spróbuj ją od kogoś pożyczyć. (rozłączne)

2  Uzupełnij zdania spójnikami, tak by stworzyć określony rodzaj zdania złożonego współrzędnie (zgodnie 
z nazwą w nawiasie). Następnie przyporządkuj je do sytuacji opisanych w podpunktach.

Jurek dostał komputer ............................. mama kupiła mu rower. (łączne)
Jurek dostał komputer ............................. mama kupiła mu rower. (rozłączne)
Jurek dostał komputer ............................. mama kupiła mu rower. (przeciwstawne)
Jurek dostał komputer ............................. mama kupiła mu rower. (wynikowe)

A.
Mama nie chce, żeby Jurek cały czas siedział przed 
komputerem. Chce, aby syn trochę się ruszał.
B. 
Jurkowi szczęście sprzyja. W tym roku dostał dwa duże 
prezenty, o których marzył.

C. 
Kiedy Jurek dostał komputer, sądził, że cały wolny czas 
będzie grał. Mama miała jednak względem jego wolnego 
czasu inne plany – kupiła mu rower.
D.
Nie wiem dokładnie, jakim prezentem cieszy się po 
swoich urodzinach Jurek. Wiem tylko, że to jedna z tych 
rzeczy, o których od dawna myślał.

3  Określ rodzaje zdań złożonych współrzędnie pojawiających się w poniższym tekście.

zeszyt ćwiczeń 

Napisałem dziś na swoim blogu, że rodzina może mieć wiele postaci i form. Rodziną jest nie 
tylko potomstwo z mamą i tatą, ale rodzina może się składać z jednego rodzica i dziecka. Ja 
nie mam ojca, więc mogę coś na ten temat napisać z własnego doświadczenia. Wychowuję się 
bez ojca, jednak mama potrafi mi zrekompensować ten brak. Mieszkam z mamą i wcale nie 
uważamy się za niepełną rodzinę. Świetnie się dogadujemy, rozumiemy i wspieramy nawza-
jem. Czy ktoś odważy się powiedzieć, że w takiej „formie” nie możemy być szczęśliwi? Cieka-
wy jestem, ilu z was ma podobnie. Chętnie podzielę się moimi doświadczeniami i przemyśle-
niami. Piszcie komentarze albo wysyłajcie maile na skrzynkę.
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Warto Wiedzieć

Kto jest kim w Iliadzie?
Achilles – syn bogini morskiej Tetydy i śmiertelnika 
Peleusa, najdzielniejszy spośród Greków oblegają-
cych Troję. Miał ciało odporne na ciosy, zranić go 
można było wyłącznie w piętę. Zginął od zabłąkanej 
strzały wystrzelonej z łuku Parysa.

Agamemnon – słynący z dumy król Myken. Niewiele 
brakowało, by jego spór z Achillesem doprowadził 
do klęski Greków pod Troją. Zginął po powrocie do 
domu z ręki własnej żony.

Ajaks – po Achillesie najdzielniejszy z Greków.

Hektor – syn króla Priama, niestrudzony obrońca 
Troi, zabójca Patroklosa. Zginął w walce z Achillesem.

Helena – z jej powodu wybuchła wojna trojańska. 
Helena była córką władcy bogów Zeusa i śmiertel-
niczki Ledy; uchodziła za najpiękniejszą kobietę 
świata. Po wojnie wróciła do mężowskiego pałacu.

Kasandra – córka króla Priama, w młodości odrzuciła 
miłość boga Apollina. Za karę została obdarzona umie-
jętnością głoszenia przepowiedni, w które jednak, choć 
były prawdziwe, nikt nie wierzył.

Menelaos – król Sparty, brat Agamemnona, zdradzony 
mąż szukający sprawiedliwości pod murami Troi.

Nestor – król Pylos, najstarszy i najrozważniejszy 
z Greków oblegających Troję.

Parys – syn króla Priama. W młodości porzucony na 
pastwę dzikich zwierząt, ponieważ jego matka, gdy była 
w ciąży, miała proroczy sen o zagładzie królestwa z po-
wodu pochodni, którą wyda na świat. Zginął wkrótce po 
Achillesie, rażony strzałą z łuku.

Patroklos – wierny przyjaciel Achillesa. By pomóc 
Grekom, przebrał się w zbroję Achillesa i wziął udział 
w walce. Został zabity przez Hektora.

Priam – król Troi. Wykupił zwłoki Hektora z rąk Achil-
lesa. Zginął w pożarze Troi.

Na podstawie: Krzysztof Mrowcewicz, Przeszłość to dziś

Homer
Król Priam w obozie Achajów1

A starzec podążył w stronę namiotu, 
gdzie zamieszkiwał Achilles Dzeusowi miły. Samego
znalazł go, bo towarzysze siedzieli z dala. 
[…]
Jedząc i pijąc, posiłek kończył. Stół jeszcze stał przed nim. 
Wtedy wszedł Pryjam czcigodny niepostrzeżenie. Przystąpił
blisko Achilla i objął jego kolana, całując
ręce zabójcy straszliwe – tylu zabiły mu synów!
Tak jak ten, który za ciężką zbrodnię zabójstwa ścigany
z własnej ojczyzny uchodzi, by skryć się wśród obcych, do domu
męża możnego, gdzie wszyscy patrzą na niego zdumieni – 
zdumiał się tak i Achilles, gdy ujrzał boskiego Pryjama,
inni zdumieli się także, patrzyli jedni na drugich. 
Pryjam zaś głosem błagalnym tak do Achilla powiedział:
„Wspomnij na ojca swojego, do bogów podobny Achillu!
W moich on latach jest teraz i stoi na progu starości.
Może go jacyś sąsiedzi zamieszkujący wokoło
dręczą, a nikt go od zguby i od napaści nie broni. 
Ale i on, gdy o tobie, że jeszcze żyjesz, usłyszy,
radość ma w sercu i potem każdego dnia się spodziewa
syna miłego zobaczyć wracającego spod Troi.

Po zakończonym pojedynku Achilles triumfo-

wał – pokonał Hektora, najdzielniejszego 

rycerza Ilionu, zabójcę Patroklosa. By podkreś-

lić swe zwycięstwo, przywiązał ciało pokona-

nego do rydwanu i wlokąc je po ziemi, 

zaciągnął do obozu Greków. W Troi zapanowa-

ła żałoba. Priam i Hekabe pragnęli pochować 

zwłoki syna zgodnie z obyczajem. Starożytni 

Grecy wierzyli bowiem, że człowiek składa się 

z duszy i ciała i że po śmierci ich los jest 

związany. Uważali, że dopóki nad ciałem nie 

zostaną odprawione obrzędy pogrzebowe 

i nie będzie ono oddane ziemi, dopóty i dusza 

nie zazna spokoju i jako bezcielesne widmo 

będzie się błąkała po ziemi. 
Król Troi udaje się do Achillesa, by prosić 

o wydanie ciała syna…

5

10

15

20

1 Achajowie – Grecy
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Mnie już pocieszyć nie zdoła nic, bo z mych synów walecznych
w Troi rozległej zrodzonych żaden mi już nie pozostał. 
[…]
Jeden, co z wszystkich mi został, osłaniał miasto i Trojan. 
Ty go niedawno zabiłeś – Hektora, gdy swojej ojczyzny
bronił. Dla niego przybyłem dziś pod okręty Achajów, 
aby wyzwolić go, okup przynosząc ci niezmierzony.
Bogów uszanuj, Achillu, i miejże litość nade mną,
wspomnij o ojcu swym własnym. Jam jest godniejszy litości – 
nikt ze śmiertelnych nie doznał tego, co ja dziś doznaję,
kiedy do ust swych podnoszę rękę zabójcy mych dzieci”.
Rzekł tak i ojca wspomnieniem w Achillu żałość obudził.
Wziął rękę starca swą dłonią, odsunął lekko od siebie.
Obu wspomnienia objęły: ten – przypominał Hektora, 
wrogów pogromcę, i płakał u nóg boskiego Achilla;
tamten – o ojcu rozmyślał i utraconym Patroklu,
łzy wylewając. Ich głośne szlochania dom napełniły. 
W końcu, gdy smutek bolesny wypłakał boski Achilles, 
kiedy już w sercu zmęczonym uciszył lament i skargi, 
powstał i starca Pryjama dźwignął za ręce z podłogi – 
głowa go siwa i broda zbielała do głębi wzruszyły. 
A więc się zwrócił do niego i rzekł te słowa skrzydlate: 
„Starcze nieszczęsny, twe serce straszliwe ciosy przeżyło!
Jakże ty miałeś odwagę przyjść pod okręty Achajów, 
aby tu stać oko w oko z tym, co tak licznych i dzielnych
synów ci zabił. Zaprawdę, żelazne jest w tobie serce!
Wstańże i siądź tu koło mnie. Pozwólmy naszej boleści, 
łzom i westchnieniom żałosnym w zmęczonych duszach przycichnąć. 
Płacz, co nam serce rozdziera, nie przyda się nam już na nic. 
[…]
Brankom2 Achilles rozkazał, aby obmyły Hektora
i namaściły tajemnie, nim Pryjam zwłoki zobaczy.
Może by gniewu z rozpaczy nie zdołał ów opanować,
na poniewierkę zwłok patrząc syna, a wtedy Achilles
zabiłby go rozjątrzony i Dzeusa prawo podeptał.
Kiedy już ciało obmyte i wonnościami3 natarte
w chiton odziały służebne i tkaninami okryły, 
Achill sam dźwignął je z ziemi, na mary4 kładąc Hektora.
Zaraz je dwaj towarzysze na wóz błyszczący złożyli. 
Wtedy Achilles, wzdychając, jął przyjaciela przepraszać:
„Wybacz mi, drogi Patroklu, jeśli z mrocznego Hadesu
widzisz, że w końcu oddaję ciało boskiego Hektora
ojcu za dary bezcenne, które sam przywiózł strapiony.
Złożę i tobie w ofierze cześć twoim cieniom należną”. 
Tak rzekł i znów do namiotu powrócił boski Achilles.
Usiadł na jednym z kunsztownie rzeźbionych krzeseł, co stały
w głębi, pod ścianą, przy stole, i tak do Pryjama powiedział:
„Syn twój do ciebie już, starcze, należy, jak tego pragnąłeś;
ciało spoczywa na marach. Gdy zjawi się Eos różana5, 
sam go zobaczysz. A teraz zasiądźmy do wspólnej wieczerzy.

2 branka – kobieta wzięta do niewoli
3 wonności – pachnące balsamy
4 mary – podwyższenie, na którym układa się ciało zmarłego
5 Eos różana – bogini Jutrzenki 

Amfora grecka
 z VI w. p.n.e.

 Malowidło przedstawia 
wizytę Priama u Achillesa
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Nawet Niobe6 o pięknych warkoczach posiłkiem wzmacniała
serce, ta matka nieszczęsna, co dwanaścioro straciła
dzieci od razu: sześć córek i sześciu synów kwitnących.
Zabił ich wszystkich Apollon ze swego łuku srebrnego, 
córki – Artemis7, co strzałom jest rada, gdyż gniewni na Niobe
byli, że śmiała porównać się z pięknowłosą Latoną8,
mówiąc: „Ta dwoje zrodziła, a ja potomstwa mam wiele”.
Chociaż więc było ich dwoje, zgładzili wszystkie jej dzieci.
Dziewięć dni martwe leżały we krwi i nie było nikogo, 
kto by pogrzebał je – ludzi Kronida9 zamienił w kamienie.
Dnia dziesiątego Bogowie Niebiańscy je pogrzebali.

Iliada, fragm. Pieśni XXIV, przełożyła Kazimiera Jeżewska

6 Niobe – żona króla Teb Amfiona
7 Artemis – Artemida, bogini łowów
8 Latona – Leto, matka Apollina i Artemidy
9 Kronida – syn Kronosa, tj. Zeus

Czytanie, analiza, interpretacja
1  Przytaczając właściwe cytaty, scharakteryzuj postawę 

Priama, który przyszedł do obozu wroga. Oceń jego 
zachowanie, pamiętając, że jest to wielki król potężnego 
miasta.

2  Jakich argumentów używa Priam, by skłonić Achillesa 
do oddania zwłok syna? 

3  Jak zareagował Achilles na widok Priama? A jaki efekt 
wywołały słowa starca? Przedstaw zmieniające się uczucia 
greckiego herosa.

4  Znajdź fragmenty świadczące o tym, że śmiertelni 
wrogowie znaleźli wspólny język. Co ich połączyło?

5  Przedstaw krótko historię Niobe. (W razie potrzeby 
zajrzyj do Mitologii Jana Parandowskiego lub Słownika 
mitów i tradycji kultury Władysława Kopalińskiego). 
Dlaczego Achilles właśnie tę postać przypomniał 
Priamowi? 

6  O czym świadczy fakt, że Achilles zdecydował się 
wydać ciało Hektora jego ojcu? 

7  Oceń postępowanie każdego z przedstawionych w tym 
fragmencie bohaterów. Do czego są zdolni pod wpływem 
szlachetnych uczuć? 

Jan Kochanowski
Treny

Tren V 

Jako oliwka mała pod wysokim sadem
Idzie z ziemie1 ku górze macierzyńskim szladem2, 

Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc, 
Sama tylko dopiro szczupłym prątkiem3 wschodząc:

Tę jesli, ostre ciernie lub rodne4 pokrzywy
Uprzątając, sadownik podciął ukwapliwy5, 

Mdleje za raz, a zbywszy siły przyrodzonej, 
Upada przed nogami matki ulubionej. 

Takci się mej namilszej Orszuli dostało: 
Przed oczyma rodziców swoich rostąc6, mało

Od ziemie się co wznióswszy, duchem zaraźliwym
Srogiej śmierci otchniona7, rodzicom troskliwym

U nóg martwa upadła. O, zła Persefono8, 
Mogłażeś tak wielu łzam dać upłynąć płono9?

Treny to cykl 19 utworów powstałych po 

śmierci dwuipółletniej Urszulki, ukochanej 

córeczki poety.  Można w nich śledzić zmiany, 

jakie to dramatyczne przeżycie spowodowa-

ło w psychice i światopoglądzie poety.

1 z ziemie – dawna postać miejscownika wyrazu ziemia
2 macierzyńskim szladem – w ślad za drzewemmatką, 
wzorując się na nim 
3 prątek – mały pęd
4 rodne – bujne, dorodne
5 ukwapliwy – skwapliwy, gorliwy
6 rostąc – dziś: rosnąć
7 duchem… otchniona – owiana tchem
8 Persefona – w mitologii greckiej: bogini, żona Hadesa, 
boga podziemnego królestwa zmarłych
9 płono – daremnie, na próżno

70

75
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Tren VII

Nieszczęsne ochędóstwo10, żałosne ubiory 
Mojej namilszej cory11!

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, nieprzespany12 
Już letniczek13 pisany

I uploteczki14 wniwecz15, i paski złocone, 
Matczyne dary płone16.

Nie do takiej łożnice17, moja dziewko18 droga, 
Miała cię mać19 uboga20

Doprowadzić! Nie takąć21 dać obiecowała
Wyprawę22, jakąć dała!

Giezłeczkoć23 tylko dała a24 lichą tkaneczkę25; 
Ojciec ziemie bryłeczkę

W główki26 włożył. Niestetyż, i posag, i ona 
W jednej skrzynce zamkniona!

Jan Kochanowski (ok. 1530–1584), ojciec poezji polskiej, poeta 

epoki renesansu (zob. klasa 1, część 1, s. 83), był jednym z najwięk-

szych twórców w dziejach naszej literatury. Urodził się w Sycynie 

koło Zwolenia w średniozamożnej rodzinie szlacheckiej. Pierwsze 

nauki odebrał w domu. Pod względem poziomu intelektualnego 

Kochanowscy wyróżniali się spośród okolicznej szlachty, a zaintere-

sowania literackie wykazywali także inni członkowie rodziny.

W wieku 14 lat przyszły poeta opuścił dom rodzinny – w jego życiu 

rozpoczął się bogaty okres edukacji i podróży. Studiował m.in. 

w Akademii Krakowskiej, na uniwersytetach w Królewcu (ówczesnej 

stolicy Prus) i Padwie. Kilkakrotnie podróżował do Włoch (gdzie 

poznawał twórczość autorów starożytnych i języki klasyczne), był 

w Niemczech i Francji.
W 1559 roku wrócił na stałe do Polski i przez pewien czas przebywał 

na dworach magnackich oraz dworze króla Zygmunta Augusta, 

gdzie pełnił funkcję królewskiego sekretarza. Interesował się polityką 

i dyplomacją. Prawdopodobnie rozważał wstąpienie do stanu 

duchownego, ostatecznie jednak obrał inną drogę życia. 

W 1576 roku poślubił Dorotę z Podlodowskich i osiadł w Czanolesie, 

gdzie przez pewien czas cieszył się szczęściem rodzinnym, wiodąc 

życie ziemianina. Owo szczęście zburzyły jednak dramaty życiowe. 

W 1579 roku odeszła ukochana Urszulka, a wkrótce po niej druga 

córka – Hanna. Sam poeta zmarł na atak serca w Lublinie, dokąd udał 

się, aby wnieść skargę do króla w sprawie zabójstwa swego krewnego. 

10 ochędóstwo – ubiór, odzież 
11 cora – córa, córka
12 nieprzespany – sen niekończący się, z którego nie można się 
obudzić
13 letniczek – lekka sukienka (letnia)
14 uploteczki – wstążki 
15 wniwecz – na nic
16 płone – daremne
17 nie do takiej łożnice – nie do takiego łóżka
18 dziewka – dziewczyna
19 mać – matka
20 uboga – tu: nieszczęsna, biedna
21 takąć…, jakąć – taką ci…, jaką ci
22 wyprawa – przedmioty, które otrzymuje panna młoda od 
swoich rodziców; posag, wiano
23 giezłeczkoć… dała – koszulkę ci… dała
24 a – tu: i
25 tkaneczka – sukienka
26 w główki – w głowy, tj. jako poduszkę

Nagrobek Jana Kochanowskiego znajdujący się 

w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Zwoleniu
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Aleksander Fredro
Zemsta

AkcjA i fAbułA
Czytanie, analiza, interpretacja

1  W jakiej epoce historycznej rozgrywa się akcja Zemsty? 
Jakie środowisko społeczne zostało tu ukazane?

2  Uwzględniając swoją odpowiedź na poprzednie pytanie, 
zdecyduj, gdzie powinni mieszkać bohaterowie. Jak sądzisz, 
dlaczego miejscem akcji autor uczynił stare zrujnowane 
zamczysko?

3  Czego dotyczy konflikt w Zemście? Wskaż kilka jego 
źródeł.

4  Streść przebieg akcji, wskazując kluczowe dla niej wyda-
rzenia. Który z bohaterów jest motorem akcji? Kto przede 
wszystkim jest aktywny, wymyśla kolejne posunięcia itp.?

Motto to cytat pochodzący z utworu 
literackiego umieszczony na początku 
innego utworu, informujący o zamyśle 
autora, idei dzieła, koncepcji rozwijania 
tematu.

5  Jakie symboliczne znaczenia ma mur graniczny? 

6  Przeczytaj i wyjaśnij motto utworu. Co mówi 
o przebiegu wydarzeń i rozwiązaniu konfliktu? 

Ruiny zamku 
w Odrzykoniu

Aleksander Fredro fabułę swej komedii umieścił na początku XIX wieku, ale pomysł zaczerpnął 
z XVII-wiecznej historii zapisanej w dokumentach zamku w Odrzykoniu koło Krosna. Zamek ten 
przez trzydzieści lat był przedmiotem procesów sądowych, które zakończył dopiero ślub 
dwojga młodych potomków skłóconych rodów. Zwaśnionymi szlachcicami byli: Piotr z Dąbro-
wicy Firlej, wojewoda, i znacznie niżej stojący od niego w szlacheckiej hierarchii Jan Skotnicki.
Fredro trafił na ślad tej starej historii, którą przeniósł w czasy sobie współczesne, gdy po wielu 
perypetiach mógł wreszcie poślubić Zofię z Jabłonowskich Skarbkową. Do posagu żony pisarza 
należała połowa zamku w Odrzykoniu.

Czy Raptusiewicz 

i Milczek istnieli 

naprawdę?
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komediA i komizm
Literatura od podszewki
Komedia jest jednym z trzech podstawowych gatunków dramatu 
(obok tragedii i dramatu w znaczeniu gatunku). Istniała już 
w starożytności. Odznacza się obecnością komizmu, pogodnym nastrojem i pomyślnym 
zakończeniem. Zazwyczaj ma żywą akcję, przedstawia zabawne sytuacje i ośmiesza wady 
bohaterów.

Komizm to, najogólniej mówiąc, właściwość zjawisk, sytuacji, postaci i wypowiedzi 
zdolnych wywoływać śmiech. Często komizm wiąże się z krytyką szkodliwych sytuacji czy 
zjawisk.
Istnieją trzy podstawowe rodzaje komizmu:

 komizm postaci, polegający zazwyczaj na wyolbrzymieniu jakieś cechy (np. skąp-
stwo, głupota, naiwność)

 komizm sytuacyjny 
 komizm słowa, tkwiący w zabawnych kwestiach wypowiadanych przez postacie. 

Literatura od podszewki
Postacie w dramacie dzielą się podobnie jak 
bohaterowie utworów epickich:

 postacie główne – to te, wokół których toczy się główny wątek 
utworu

 postacie uboczne – przewijają się przez ciąg wydarzeń, ale 
odgrywają ograniczoną rolę w rozwoju akcji; uczestniczą głównie 
w rozwoju wątków ubocznych

 postacie epizodyczne – występują w jednorazowych sytuacjach.

Literatura od podszewki
Komedia charakterów to jedna z najbardziej 
rozpowszechnionych odmian komedii. Należą do 

niej utwory, w których na pierwszy plan wysuwają się wyraziste sylwetki 
bohaterów o wyolbrzymionych a nawet karykaturalnych rysach psycho-
logicznych.
Bohaterowie komedii charakterów mają zazwyczaj jakąś jedną dominu-
jącą cechę charakteru lub namiętność, która steruje ich postępowaniem 
i wpływa na decyzje oraz określa relacje z otoczeniem. (U bohaterów 
Zemsty o tych cechach informują ich nazwiska).

Literatura od podszewki
Bohaterowie Zemsty noszą tzw. nazwiska 
znaczące, czyli takie, które wskazują na podsta-
wowe cechy tych postaci.

bohAterowie
Czytanie, analiza, interpretacja

1  Przedstaw krótko bohaterów Zemsty. 
Wskaż postacie główne i uzasadnij swój 
wybór, odwołując się do treści utworu.

2  Jaka jest rola ubocznych postaci Zemsty? 
Omów ją na przykładzie dwóch wybranych 
bohaterów. 

3  Porównaj postacie Cześnika Raptusiewi-
cza i Rejenta Milczka. Co mówią o nich ich 
nazwiska i tytuły? Na jakiej zasadzie te 
postacie zostały zestawione? Które cechy 
zapowiadają ich waśń?

4  Scharakteryzuj Papkina. Na czym polega 
komizm tej postaci? Jakie cechy zostały 
wyolbrzymione i przerysowane? Czym ten 
bohater cię śmieszy? A może budzi innego 
rodzaju uczucia?
Wskazówka: Zwróć uwagę, że Papkin snuje 
niewesołe rozważania o świecie i że ustami tej 
postaci autor wypowiada refleksje dotyczące 
np. stosunków międzyludzkich: „Każdy 
siebie ma na względzie, / A drugiego za 
narzędzie”.

5  Jak Aleksander Fredro ocenia swoich 
szlacheckich bohaterów? Czy – oprócz 
krytyki – wskazuje jakieś cechy, które budzą 
sympatię? Przeprowadźcie na ten temat 
debatę klasową. 

Czytanie, analiza, 
interpretacja

1  Wykorzystując infor-
macje z ramki, uzasadnij, 
że Zemsta jest komedią.

2  Wskaż w utworze 
przykłady komizmu 
sytuacji, postaci i słowa. 
Jakie pełni on funkcje? 
Odpowiedz, odwołując się 
do konkretnych fragmen-
tów utworu.
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Lekkie pióro

Charakterystyka porównawcza

Charakterystyka bohatera literackiego jest dobrze ci znaną formą wypowiedzi pisemnej. Etapy pracy możesz 

sobie przypomnieć, sięgając do podręcznika dla pierwszej klasy (część 2, s. 109) oraz do 5. rozdziału niniejszego 

podręcznika (s. 163). 
Charakterystyka porównawcza wymaga przedstawienia przynajmniej dwóch bohaterów oraz porównania ich cech. 

Można zrobić to na kilka sposobów. Jednym z nich jest przedstawienie najpierw jednego, a następnie drugiego 

bohatera. Dopiero w podsumowaniu dokonujemy porównania. Ciekawszym – choć trudniejszym – sposobem napisa-

nia charakterystyki porównawczej jest równoległe przedstawianie bohaterów polegające na zestawianiu ich cech.

1  Określ zasadę zestawienia bohaterów.

2  Podane niżej cechy Cześnika i Rejenta połącz w kontrastowe pary.

Cześnik Raptusiewicz Rejent Milczek

 typowy szlachcic  pracownik sądowy, dorobkiewicz, nowobogacki; 

w hierarchii urzędów dawnej Polski stoi o wiele niżej 

od Cześnika

 gwałtowny, zapalczywy, impulsywny, samowol-

ny, apodyktyczny, o bujnym temperamencie
 pozornie opanowany i spokojny, pełen słodyczy 

i grzeczności – naprawdę knuje intrygi

 pełen szlacheckiej buty, sejmikowy rębajło, 

burda, który „karbuje” szlacheckie nosy, warchoł 

(jego szabla „niejednego posła wykrzesała z kandy-

data”)

 cichy i pokorny, co mogło wynikać z faktu, 

iż zawsze musiał być „pokornym sługą” możnych 

klientów

 jednak nie myślał wyłącznie o prywacie; walczył 

w obronie ojczyzny w konfederacji barskiej
 obłudnik, hipokryta i fałszywy pobożniś (dewot)

 miał bujną zawadiacką przeszłość  nie odsłania swych prawdziwych zamiarów 

i uczuć; pod pokorą skrywa zawziętość i ambicję

 zawsze widzi tylko swoje racje, cudzych nie  pieniacz; słowa „Ja Cześnika za to skryję / gdzie 

nie widać ziemi, nieba” wskazują na drogę, którą 

chętnie osiąga swe cele (sfingowane zeznanie 

murarzy)

 jego nienawiść do Milczka, autentyczna 

i groźna, może go popchnąć do zbrodni, zadawania 

gwałtu; nie zawahałby się przed morderstwem 

(„Hej! Gerwazy! daj gwintówkę!”).

 skąpy i chciwy

 ma cechy komiczne, nieporadny w zalotach do 

Podstoliny

 ma swoiste poczucie honoru – aby pokonać 

Cześnika, gotów jest zastawić swój majątek.

 prostoduszny, otwarty, a nawet sympatyczny.



185L e k t u r y  o d  p o d s z e w k i

3  Przygotuj plan charakterystyki według jednego z podanych niżej wzorów.

Plan I
I. Wstęp:
Przedstawienie bohaterów, wskazanie kontrastu jako nadrzędnej zasady ich zestawienia w utworze.

II. Rozwinięcie:
A. Cześnik Raptusiewicz – w logicznej kolejności podane cechy, przy każdej uzasadnienie, przykłady zachowania 

z odwołaniem do tekstu.
B. Rejent Milczek – w logicznej kolejności podane cechy, przy każdej uzasadnienie, przykłady zachowania 

z odwołaniem do tekstu.

Pamiętaj, że odwołując się do tekstu, możesz wprowadzać cytaty (klasa 1, część 1, s. 73).

III. Podsumowanie:
Wskazanie cech kontrastowych, podanie funkcji takiego wykreowania bohaterów w utworze, określenie przyczyn 

konfliktu, ogólna ocena postaci itp.

Plan II
I. Wstęp:
Przedstawienie bohaterów, wskazanie kontrastu jako nadrzędnej zasady ich zestawienia w utworze.

II. Rozwinięcie:

Cześnik Raptusiewicz  

1. cecha , uzasadnienie  

2. cecha , uzasadnienie  

3. cecha , uzasadnienie  

..........................................................

 Rejent Milczek

 przeciwstawna cecha, uzasadnienie

 przeciwstawna cecha, uzasadnienie

 przeciwstawna cecha, uzasadnienie

.......................................................... 

III. Podsumowanie:
Podkreślenie najważniejszych cech, określenie przyczyn konfliktu, ogólna ocena postaci itp.

Uwaga: Ocena cech bohaterów może pojawiać się już w trakcie ich charakteryzowania, a nie tylko w podsumowaniu 

pracy. 

4  „Tych dwóch ludzi – ogień, woda”. Napisz charakterystykę porównawczą Cześnika i Rejenta. 

Co o tym sądzicie?
 Przeczytajcie wypowiedź 

Andrzeja Wajdy, reżysera, który 
sfilmował Zemstę. Czy zgadzacie 
się z jego opinią na temat 
ponadczasowej wymowy tego 
dramatu? Przedyskutujcie 
w klasie tę kwestię.

Andrzej Wajda: „Zemsta dawno by zniknęła z repertuaru polskich 
teatrów, gdyby nie żywotność charakterów, jakie przedstawił 
Fredro. Komedie Fredry, podobnie jak komedie Moliera, żyją, 
ponieważ ich postacie wciąż na nowo odnajdujemy w naszym włas
nym otoczeniu. Ostatnio często też widujemy je w telewizji, gdzie 
wypowiadają się niestety również w naszym imieniu…”.

„Tygodnik Powszechny”, 13 października 2002
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O jakich bohaterach i przedmiotach mowa w cytatach? 
Uzupełnij puste miejsca właściwymi imionami, 
nazwiskami lub nazwami.

1.
Tu mieszkamy jakby sowy;

Lecz co gorsza, że połowy

Drugiej zamku – czart dziedzicem.

Czy inaczej? – .. . . . . . . . . . . . . .
. . .  . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . 

Słodki, cichy, z kornym licem,

Ale z diabłem, diabłem w duszy!

2.
... . . . . . . . . . . . . .  wulkan – aż niemiło,Gdybym krótko go nie trzymał,Nie wiem, co by z światem było.

3.
Hej! Serwacy! daj ..............., 

Niechaj strącę tę makówkę –

4.
I do stryja trafim może,
A to z wolą . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bo wiedz, iż w tej właśnie chwili
Miłość sobie oświadczyli – 
Ona skromna, raczka spiekła,
Ale rączkę mu przyrzekła.

5.
Patrz, jak wstydem cały płonę

Za studenckie przewinienia,

Ni tytułu, ni imienia

 .. . . . . . . . .
. . . . .  dalej nie zachowa.

6.
Czyż nie wierzyć, wielkie nieba!

Że się kocha piękną .................... ?

Czyliż na to przysiąg trzeba?
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7.
Gdzie na skale gród kamienny,Gdzie działami mur brzemienny,Gdzie bagnetów ostre wały,
Gdzie sklepienie z dzid i szabli –Tam był ............... – lew zuchwały!

8.
W oddalonej stąd krainie

Jadowity potwór słynie,

Najmężniejszym trwoga bywa,

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . ..  się nazywa.

9.
Znają Szwedy, muzułmany,
Sasy, Włochy i Hiszpany
... . . . . . . . . . . . . .  ostrze sławne.

10.
He, He, He,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !Pod Słonimem, Podhajcami,Berdyczowem, ŁomazamiDobrze mi się wysłużyła (...)Niejednego ona posła Wykrzesała z kandydata;
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Zemsta 

Andrzej Wajda (ur. 1926) jest światowej sławy polskim 
reżyserem. Wywodzi się z rodziny o tradycjach patrio-
tycznych (ojciec Jakub był zawodowym wojskowym, 
walczył w kampanii wrześniowej, zginął w Charkowie). 
Studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, a następnie reżyserię w Szkole Filmowej 
w Łodzi. Jest uważany za współtwórcę tzw. polskiej 
szkoły filmowej. W 2000 roku został uhonorowany Osca-
rem za całokształt twórczości. Nominację do tej nagrody 
otrzymały także jego filmy: Ziemia obiecana (1974) oraz 
Katyń (2007). Do najsłynniejszych dzieł Wajdy należą 
adaptacje wielkich arcydzieł literatury polskiej, m.in.: 
Popioły (1965), Wesele (1972), Pan Tadeusz (1999). 
„Ten najbardziej znany artysta polskiego kina […] jest 
przede wszystkim adaptatorem literatury. W fakcie tym 
zawiera się pewien paradoks. Z jednej strony filmy An-
drzeja Wajdy uświadamiają, jak bardzo cała kultura pol-
ska przeniknięta jest tradycją literacką, z drugiej zaś pokazują, że to 
uwikłanie w tradycję wcale nie narusza autonomicznych wartości 
sztuki kina. Związków twórczości Wajdy z tradycją literacką nie 
można jednak upatrywać tylko w tym, że tak często podejmuje 
się on adaptacji wybranych dzieł. Wajda sięga po literaturę, gdyż 
w niej szuka inspiracji do wyrażania problemów, którymi Polacy 
żyli w swej historycznej przeszłości i żyją w czasach artyście 

współczesnych” (Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Adaptacja filmo-
wa, [w:] Kino bez tajemnic).

Zemsta (2002) to film kostiumowy będący adaptacją najsłyn-
niejszej polskiej komedii. Został nakręcony w malowniczych ruinach 
zamku w Ogrodzieńcu koło Olkusza. Aktorzy stworzyli niezapomnia-
ne kreacje. W pamięć zapada m.in. postać Papkina, zagrana przez 
innego wybitnego polskiego reżysera, Romana Polańskiego.

Oglądanie, analiza, interpretacja
1  W jaki sposób twórcy filmu pokazali widzom, że akcja 

rozgrywa się w świecie szlacheckim? Zwróć uwagę m.in. 
na wnętrza, meble, elementy dekoracyjne, stroje i fryzury.

2  Jakie wrażenie uczynił na tobie zamek będący filmo-
wym miejscem akcji? Opisz nastrój tworzony przez 
wnętrza. W jaki sposób zamek jest filmowany? 

3  Na tle jakiej pory roku rozgrywają się wydarzenia? Jaka 
kolorystyka zdjęć była dzięki temu możliwa? Co może 
symbolizować padający śnieg?

4  W zakończeniu filmu bohaterowie wychodzą przed 
kurtynę i wygłaszają charakterystyczne kwestie (przyto-
czone obok. Jak sądzisz, dlaczego właśnie te wypowiedzi 
reżyser uczynił wizytówkami poszczególnych postaci? 
Jakie cechy lub postawy bohaterów podkreślają? 

Rejent: „Niech się dzieje wola Nieba, 
 Z nią się zawsze zgadzać trzeba”.
Papkin: „O fortuno tygrysico! 
 I trucizna, i wesele – 
 To za wiele! to za wiele!”.
Dyndalski: „Co on sobie, tylko proszę, 
 Mógł do tego B upatrzyć?”.
Cześnik: „Wprzódy słońce w miejscu stanie, 
 Wprzódy w morzu wyschnie woda,
     Nim tu u nas będzie zgoda!”.
Klara: „A kto spełni, co ja każę, 
 Ten powiedzie przed ołtarze, 
 Tego tylko będę żoną”.
Podstolina: „Bo ja rzadko kiedy myślę, 
 Alem za to chyża w dziele”.
Wacław: „Czy nie byłoby sposobu, 
 Ustąpiwszy ze stron obu, 
 Zapomniawszy przeszłe szkody, 
 Do sąsiedzkiej wrócić zgody?”.
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5  W jaki sposób na kreacje postaci filmowych wpłynęły 
osobowości aktorów, którzy wcielili się w ich role? 

6  Wybierz jednego z bohaterów literackich Zemsty 
i porównaj go dokładniej z jego filmowym odpowiedni-
kiem. Odwołaj się do konkretnych scen dramatu i filmu, 
przedstawionych sytuacji, zachowań i wypowiedzi bohate-
ra. Oceń, czy wykreowana na ekranie postać jest zgodna 
z pierwowzorem literackim i wyobrażeniami czytelnika. 

7  Wskaż te cechy filmowych bohaterów Zemsty, które 
można uznać za polskie wady narodowe. Jak myślisz, 
dlaczego całość kończą słowa Wacława? Jakie zawierają 
przesłanie? Czy charaktery głównych bohaterów pozwalają 
wierzyć, że zgoda, która nastąpiła, jest trwała? 

8  Jakimi środkami filmowymi reżyser podkreślił symbo-
liczny charakter muru rozdzielającego skłóconych sąsia-
dów?
Zwróć uwagę m.in. na następujące kwestie:

 Którędy biegnie mur? Jakie miejsca rozdziela?
 Kto i w jakiej sytuacji mur przekracza? Jakie znacze-

nie mają te momenty?
 Co dzieje się z murem po ślubie młodych?

9  Jak odczytujesz scenę, w której trzej szlachcice walczą 
na szable – początkowo zaciekle, stopniowo uspokajając 
się, by wreszcie opaść na ławę?

10  Czy konflikt i zgoda, która wreszcie następuje w finale 
dzieła, mają charakter wyłącznie prywatny, rodzinny, 
sąsiedzki? Uzasadnij swoje stanowisko.

Scena z filmu Zemsta; od lewej: Andrzej Seweryn (Rejent Milczek), Roman Polański (Papkin), Katarzyna Figura (Podstolina), 

Janusz Gajos (Cześnik Raptusiewicz)

Rafał Królikowski jako Wacław i Agata Buzek jako Klara w filmie Zemsta
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