Właściwe słowo

 Do podanych zdań dobierz właściwe sformułowania z ramki i użyj ich w odpowiedniej formie.

1

 trzymać kogoś za słowo
 dać słowo
 nie rzucać słów na wiatr
 złamać dane słowo

Na moim bracie można polegać, on nigdy .................................................. .
Nie mogę .................................................., że wybiorę się na rolki w sobotę, ale się postaram.
Wczoraj dziadek obiecał pokazać swoje zdjęcia z wojska, więc .................................................. .
Zawiedliśmy się na nich, bo .................................................. i znów grali na komputerze do późna
w nocy.

2 Przypomnij z pierwszej klasy, co znaczy zwrot polegać na kimś jak na Zawiszy.

zeszyt ćwiczeń

Słowo utrwalone

Władysław Kopaliński

Roślina papirus, z której wyrabiany
był materiał piśmienniczy o tej
samej nazwie

Dzieje książki
Prawdziwym protoplastą-przodkiem współczesnej książki był papirusowy zwój, czyli rulon staroegipski, złożony
przeciętnie z 20 arkuszy papirusu przyklejonych do siebie
kolejno zachodzącymi na siebie brzeżkami. Zwój taki, rozwinięty całkiem, mierzył około 20 metrów długości i 30 do
47 cm szerokości. Tekst zapisywano czarnym atramentem,
używając czerwonego do zaznaczenia początku rozdziałów.
Przy czytaniu trzymano zwój w lewej ręce i rozwijano go
w miarę czytania kolumn pisma, tworzących jakby stronice
oddzielone od siebie marginesami. Zwoje przechowywano
w dzbanach glinianych i skrzynkach. Świątynie zawierały
pokoje biblioteczne z katalogami wypisanymi na ścianach.
Słynna była zwłaszcza biblioteka w Hermopolis1, poświęcona bogu Tothowi, wynalazcy pisma i opiekunowi pisarzy.
Najstarszą książkę, jaką znamy (choć tylko z późniejszych
przekazów, bo się nie zachowała), napisał około 2620 roku
p.n.e. Imhotep, architekt i uczony egipski czasów faraona
Dżesera, później czczony jako bóg, opiekun pisarzy i lekarzy. Również z czasów Starego Państwa egipskiego, około
2850–2052 roku p.n.e., pochodzi tak zwany papirus Prisse,
określany jako najstarsza książka świata, przechowywany
dziś w Bibliotece Narodowej w Paryżu. Egipskie zwoje
papirusowe zawierały rady moralne, reguły postępowania,
poezje, pieśni miłosne, traktaty naukowe z zakresu medycyny, matematyki, zbiory tekstów magicznych, encyklopedie,
kroniki, spisy królów i dynastii, a także niezliczone teksty
religijne.
1

Hermopolis – prastare miasto w starożytnym Egipcie
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Zwój jako forma książki przejęty został niemal bez
zmian przez Greków, którzy sprowadzali papirus z Egiptu
prawdopodobnie już od VII wieku, a używali go powszechnie od V wieku p.n.e. Wobec tego, że Grecy, odwrotnie niż
Egipcjanie, pisali tekst od lewej do prawej strony (tak jak
i my dzisiaj), czytelnik grecki brał zwój w prawą rękę i rozwijał lewą; ułatwiał operowanie zwojem drążek przymocowany do jednego końca zwoju; niekiedy były to dwa drążki
na obu końcach zwoju. Zwoje przechowywano w glinianych
skrzyniach albo w walcowatych pudełkach; pudełko takie,
umieszczone na portrecie lub przy posągu mężczyzny, dawało do zrozumienia, że jest on pisarzem. Drążki – drewniane
lub z kości słoniowej – miały na obu końcach gałkę lub zagięcie, do którego przywiązywano kartkę z tytułem książki;
gdy zwój chowano do pudełka, kartkę przewieszano przez
jego otwór na zewnątrz, co ułatwiało wyszukanie potrzebnej
książki. Kartki często się odrywały, a najbardziej używany początek zwoju nieraz ulegał uszkodzeniu; dlatego nie
znamy tytułu, a często i autora wielu antycznych książek.

Najsłynniejsza biblioteka
W III wieku p.n.e. władca Egiptu Ptolemeusz I Soter założył w Aleksandrii Mu
seion – miejsce, które stało się początkiem słynnej Biblioteki Aleksandryjskiej.
Rozbudowywał księgozbiór król Ptolemeusz II Filadelfos. Miał on ambitny za
miar, by sprowadzić do Aleksandrii całe piśmiennictwo greckie. W poszuki
waniu rękopisów jego posłańcy docierali do najdalszych zakątków Morza
Śródziemnego. Z ksiąg, które mieli przy sobie zatrzymujący się w Aleksandrii
podróżni, robiono odpisy. Wypożyczonych za wysoką kaucją od Aten rękopisów
tragedii największych greckich dramatopisarzy: Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypi
desa nie zwrócono, lecz zatrzymano je w Aleksandrii.
W czasie najazdu wojsk Juliusza Cezara na Egipt (ok. 48/47 p.n.e.) biblio
teka liczyła ponad 700 tys. zwojów. Większość dostępna była wyłącznie dla
wybranych, głównie uczonych. Jedynie niewielki księgozbiór był przeznaczony
dla mieszkańców miasta.
By umożliwić korzystanie z tak wielu ksiąg zgromadzonych w jednym miej
scu, trzeba było opracować księgozbiór i go uporządkować. Uczeni aleksandryj
scy położyli wielkie zasługi w badaniach nad księgami, np. ustalaniu ich au
torstwa, czasu powstania, autentyczności rękopisu, oraz opracowywaniu ich
katalogów. Pokaźna część zasobów Biblioteki Aleksandryjskiej została skata
logowana według dziesięciu działów głównych (epos i poezja, dramat, prawo,
filozofia, historia, retoryka, medycyna, matematyka, nauki przyrodnicze, inne),
a w obrębie działów – według nazw autorów w układzie alfabetycznym.
Podczas inwazji Juliusza Cezara na Egipt od płonących okrętów egipskich
zajął się pałac królewski. Pożar objął też bibliotekę. Przypuszczalnie spłonęła
wówczas tylko część zbiorów. Nie wiemy na pewno, kiedy i z czyich rąk znisz
czeniu uległ cały bezcenny księgozbiór. Według legendy stało się to w VII wie
ku, gdy Aleksandrię zdobył kalif Omar.
Red.

Zwój papirusowy

Czytelnik odwijał rulon w miarę czytania,
a na koniec powinien był zwinąć go na powrót.
Zwój był o tyle niepraktyczny w użyciu, że dla
znalezienia poszukiwanego miejsca w tekście
trzeba było tyle odwijać i zwijać, iż często
autor wolał zacytować je z pamięci niż trudzić
się szukaniem (stąd tak wiele niedokładnych
cytatów w literaturze antycznej). Dlatego
także unikano produkcji długich zwojów
i dzielono większe utwory na części zwane
„księgami”, odpowiadające naszym „tomom”,
ale o wiele szczuplejsze (np. dzieło historyka
rzymskiego Liwiusza2 składało się ze 142
„ksiąg”).
[…]
Papirus, tańszy od pergaminu, choć mniej
trwały i dający się zapisywać tylko po jednej
stronie, konkurował zwycięsko z nim przez
dobre tysiąc lat: grecka i rzymska literatura
antyczna właściwie od początku do końca zapisywana była na zwojach papirusowych. Jednak właśnie pergaminowi przeznaczone było
zmienić w sposób zasadniczy postać książki.
Ulepszone sposoby produkcji podniosły jego
jakość i obniżyły koszt. Używano jednak pergaminu ze skór cielęcych, owczych i kozich od
stuleci zgodnie z tradycją używania papirusu,
to znaczy – w zwojach. W końcu jednak przyszło komuś do głowy, że niepraktyczną formę
zwoju zastosowano do papirusu tylko dlatego, że gdy go złożyć na pół lub czworo, pęka
i kruszy się na zgięciach. Pergamin natomiast
można krajać na dogodne, niewielkie arkusze, składać na pół, po czym wkładać jedne
w drugie, tworząc rodzaj zeszytu, a następnie
zeszyty takie zszywać grzbietami. Otrzymaną
w ten sposób postać książki pergaminowej
nazwano kodeksem.

Nowa Biblioteka Aleksandryjska, otwarta w 2002 r., wzniesiona w miejscu,
w którym niegdyś stała słynna biblioteka Ptolemeuszy

Liwiusz (Titus Livius; 59 p.n.e.–17 n.e.) – rzymski historyk, autor monumentalnego dzieła o historii Rzymu
2
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Kodeks

Od końca I wieku n.e. forma kodeksu rozpowszechniła
się w całym basenie śródziemnomorskim; zwój i kodeks
współżyły z sobą przez czas długi, aż wreszcie kodeks
zwyciężył dla swoich rozlicznych zalet. Ścisły stos połączonych kartek dawał się otworzyć w dowolnym miejscu,
umożliwiając odnalezienie poszukiwanego ustępu bez
konieczności rozwijania i zwijania rulonów; pergamin
umożliwiał obustronne zapisywanie kartek, oszczędzając
dokładnie połowę miejsca; dzięki temu, jak
również dzięki spoistości swego kształtu
kodeks mógł zawierać bardzo długie teksty. O ile zwój z trudem mieścił samą tylko
Ewangelię wg Mateusza, to kodeks zawrzeć
mógł cały Nowy Testament, a niekiedy i całą
Biblię. Najstarszy zachowany grecki kodeks
pochodzący prawdopodobnie z IV wieku, tzw.
Codex Sinaiticus3, to właśnie rękopis Biblii
w języku greckim. W ten sposób zrodziła się
postać książki, jaką doskonale znamy.
Książkę czekały jeszcze dwie wielkie
rewolucje, z których każda przyczyniła się
do jej szerokiego upowszechnienia. Pierwsza
to wprowadzenie do Europy od XII wieku
nowego materiału piśmiennego, od tysiąca
lat używanego w Chinach – papieru. Druga
dotyczy powielania egzemplarzy książek.
W starożytnym Rzymie zamawiały kopie

u przepisywaczy księgarnie bądź
osoby prywatne. Prawdopodobnie
większe grupy skrybów-szybkopisów o ładnym charakterze pisma,
zgromadzone w przeznaczonych na
ten cel salach, pisały pod dyktando.
W średniowieczu przez całe stulecia
zakonnicy, zwłaszcza benedyktyni4, pojedynczo, w pomieszczeniu
klasztornym zwanym scriptorium5,
przepisywali z pożyczonego egzemplarza księgę, czyniąc to z własnej
ochoty lub na zamówienie klasztoru
albo księcia. Często księgi te bywały artystycznie zdobione zarówno
w oryginale, jak i na kopii. Dlatego
do dziś mówi się o benedyktyńskiej
– dokładnej, wytrwałej, mrówczej
– pracy. Ale handel książkami nie istniał na Zachodzie przez czas bardzo
długi. Odrodził go dopiero wynalazek
druku w połowie XV wieku.
Druk z ruchomych czcionek
znany był już w Chinach w XI wieku, ale w Europie wynaleziono go niezależnie, po raz drugi. Uczynił to złotnik
z Moguncji, Niemiec Johannes Gutenberg, wynalazca farby
i prasy drukarskiej oraz maszynki do odlewania czcionek.
Jego największym dziełem, a zarazem jedynym, o którym
wiadomo, że wyszło spod jego rąk, jest Biblia 42-wierszowa
Rękopis na papierze

3
Codex Sinaiticus (łac.) – Kodeks Synajski, najstarszy, pochodzący z IV w. manuskrypt, uważany za jeden z najważniejszych rękopisów
Biblii; bywa określany jako „najstarsza Biblia świata”
4
benedyktyni – założony przez św. Benedykta z Nursji (ok. 480–547) zakon, który przyczynił się do rozwoju kultury europejskiej; benedyktyni przepisywali księgi, prowadzili szkoły, zajmowali się ogrodnictwem i zielarstwem
5
scriptorium (łac.) – skryptorium, pomieszczenie klasztorne, w którym zakonnicy przepisywali księgi
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(od liczby wierszy na stronicy), drukowana w Moguncji w 1456 roku po
łacinie. Znawcy utrzymują, że Biblia ta
odznacza się jakością techniczną, jakiej
w zasadzie nikt nie przewyższył przed
XIX wiekiem. Nie ma ona strony
tytułowej ani paginacji (numeracji)
stron, ani żadnych innych innowacji,
które by pozwoliły odróżnić książkę od
dzieła kopisty-przepisywacza. Zapewne i Gutenberg, i jego odbiorcy życzyli
sobie tego, gdyż jeszcze przez szereg
lat książkę drukowaną uważano za coś
znacznie gorszego od przepisywanej.
Jednak w ciągu 15 lat od ukazania
się tego dzieła drukarnie działały już
w całej Europie Zachodniej, z wyjątkiem Skandynawii. Około 1473–1475
powstały pierwsze druki krakowskie.
Druki powstałe przed 1501 rokiem
nazywamy inkunabułami (łacińskie
incunabula znaczy ‘powijaki, kołyska, miejsce urodzenia’). Większość z nich ma stronice
niepaginowane, krojem liter i rysunkiem (często ręcznym)
inicjałów (ozdobnych liter początkowych) naśladują księgi
rękopiśmienne; nakład wynosi przeciętnie poniżej pięciuset

Inkunabuł

egzemplarzy, format książki, przynajmniej do 1476 roku,
wyłącznie folio (arkusz papieru raz złożony). Trzecia część
z liczby książek wydanych w drugiej połowie XV wieku – to
książki ilustrowane.
Opowieści o rzeczach powszednich

Sprawdź zrozumienie tekstu
1

 Znajdź w tekście wyrazy odpowiadające podanym znaczeniom.
ozdobna litera początkowa = . . . . . . .
rękopis na pergaminie w formie zszytych grzbietami zeszytów = . . . . . .
dawniej: osoba przepisującej księgi lub dokumenty = . . . . . .
druk sprzed XVI wieku = . . . . . . . . .
numeracja stron w książce = . . . . . . . . .

Właściwe słowo



1
W wykropkowane miejsca wpisz
odpowiednie rzeczowniki, a następnie
użyj ich w zdaniach. Podaj, różniące
się od współczesnego, historyczne
znaczenie tych wyrazów.

początkowe litery imienia i nazwiska –

.......
2 Gdzie znajdowały się pierwsze pomieszczenia, które można uznać za

poprzedników bibliotek?

3 Gdzie i kiedy powstała prawdopodobnie najstarsza książka świata (o której

istnieniu wiadomo)?

4 Dlaczego nie znamy tytułów wielu starożytnych książek?
5 Wskaż jedną istotną różnicę między zwojami egipskimi a greckimi.

Nie wiem, kto to mógł napisać, podpisał
się tylko .................................................. .
trwały papier, nieprzepuszczający
wody ani tłuszczu – . . . . . . . .
Blachę należy wyłożyć..................................................
i dopiero wlać ciasto.
zbiór przepisów dotyczących jednej
gałęzi prawa, regulujący określoną
dziedzinę stosunków społecznych –

6 Wskaż po dwie zalety i po dwie wady każdej formy książki: a) papirusowego
......
zwoju, b) pergaminowego kodeksu. Dlaczego książka w formie kodeksu
Aby zdać egzamin na prawo jazdy, nie
zwyciężyła nad zwojem?
wystarczy wykuć cały ..................................................
drogowy
na pamięć.
7 Jakie dwie „rewolucje” wpłynęły na rozwój książki w historii kultury
europejskiej?
6. Słowo i księga
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2. Tradycyjny katalog składa się
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5. Obecnie w wielu bibliotekach można korzystać

z katalogu elektronicznego. Ma on postać wyszukiwarki z różnymi kryteriami: autor, tytuł, wydawnictwo, hasło
przedmiotowe, ISBN itp.

3. W katalogu alfabetycznym zbiory bibliotek
i są
uszeregowane w porządku alfabetycznym
, według
nazwisk autorów. Natomiast w katalogu
tytułowym
– także w porządku alfabetycznym, ale wed
ług tytułów.
Prosty wniosek: z katalogu alfabetyczneg
o korzystamy,
gdy znamy autora danej pozycji, natomias
t katalog
tytułowy jest pomocny, gdy nie znamy auto
ra książki,
ale wiemy, jaki jest jej tytuł.

6. Aby otrzymać książkę w dużej bibliotece, trzeba
wypełnić rewers i oddać go pracownikowi wypożyczalni lub czytelni.

4. A to jest katalog rzeczowy, który porządkuje opisy
bibliograficzne dokumentów według ich treści – na przykład
według dziedzin wiedzy i dyscyplin naukowych, według
haseł przedmiotowych (podobnie jak w encyklopedii),
według działów treściowych itp. Katalog rzeczowy porządkuje według określonego klucza. Oto przykładowy podział:
biologia, ekonomia, filozofia, geografia, historia, historia
sztuki, historia nauki, literatura piękna. Każda z tych dziedzin
może być podzielona na mniejsze działy, np. historia:
historia Anglii, Francji, Polski, Rosji; literatura piękna:
literatura angielska, bułgarska, francuska, hiszpańska,
polska, węgierska.
Z katalogu rzeczowego korzystamy, gdy szukamy książki z da-
nej dziedziny wiedzy, a nie znamy ani autora, ani tytułu.

6. Słowo i księga
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Właściwe słowo
1

 Wstaw odpowiedni wyraz.

biblioteka, która posiada bogate zbiory, to biblioteka
.................................................. (zasobna, luksusowa)
wolumin to inaczej .................................................. (książka, półka)
uporządkowany wykaz książek znajdujących się w bibliotece to .................................................. (folder, katalog)
czytelnia przeznaczona do czytania publikacji naukowych
to czytelnia .................................................. (ścisła, naukowa)
2 Wyraz biblioteka oznacza nie tylko instytucję. Na
podstawie poniższych zdań podaj inne jego znaczenia.
Następnie przeredaguj zdania tak, aby użyć innych
wyrazów (lub wyrażeń) niż biblioteka, zachowując sens
całego wypowiedzenia.

7. Teraz pora

n
Sprawdź, czy soa niedługi test.
w bibliotece. bie poradzisz



1. Z jakiego katalogu skorzystasz,
chcąc znaleźć:
a) książkę pod tytułem Oskar
i pani Róża (nie pamiętasz jej
autora)
b) informacje do referatu na
temat wielkich odkryć geograficznych
c) powieści Kornela Makuszyńskiego?
2. Podaj kilka kryteriów, którymi możesz się posłużyć,
szukając w katalogu elektronicznym następującej książki:
Eco Umberto, Drugie zapiski na pudełku od zapałek, przeł.
Adam Szymanowski, Historia i Sztuka, Poznań 2005, ISBN
838546817X.
3. Wymień wszystkie możliwe rodzaje
katalogów, w których możesz szukać
tomu wierszy Wisławy Szymborskiej
Tutaj. W wypadku rozbudowanych
katalogów podaj działy.
4. Poszukujesz materiałów
do referatu o niezwykłym
życiu autora Małego Księcia.
Sięgniesz do katalogu:
A. tytułowego
B. rzeczowego: literatura
piękna – angielska
C. rzeczowego: literatura
piękna – francuska.
5. W zeszycie ćwiczeń wypełnij
rewers na podstawie przeanalizowanej wcześniej karty katalogowej.
zeszyt ćwiczeń

Dom wujostwa z pozoru wyglądał skromnie, ale kiedy weszliśmy do biblioteki, byliśmy zaskoczeni jej rozmiarami.
Wiele osób przez lata kolekcjonuje książki, a ich biblioteki
składają się z setek, a nawet tysięcy egzemplarzy.
Ojciec zaraz po studiach zaczął pracować w bibliotece i nigdy
tej pracy nie chciał zamienić na inną.
Na targach książki to małe wydawnictwo zaprezentowało
pieczołowicie opracowaną Bibliotekę Malucha, w której
ukazują się bajki dla dzieci.
W głębi pokoju stała stara biblioteka ze szklanymi drzwiami.
zeszyt ćwiczeń

Mediateka na Bielanach
Mediateka to biblioteka korzystająca
z nowoczesnych technologii,
połączona z klubem i ośrodkiem
kultury. W Centrum Start-Meta,
w warszawskiej dzielnicy Bielany,
można wypożyczać książki i multimedia,
skorzystać z internetu. Ale nie
tylko. Odwiedzający znajdą tam także
specjalne atrakcje.

IQ Ring

to miejsce, gdzie odbywają

się pojedynki na argumenty. Wszystkie
są nagrywane i można je obejrzeć na
stronie internetowej mediateki.

E-Galeria

umożliwia oglądanie

prezentacji na wyświetlaczach LCD,
które są umieszczone w wielu miejscach

Plan mediateki na Bielanach

Winda

Multicentrum

Centrum informacji
i obsługi czytelnika
Kawiarenka internetowa

Wykrzyknik

Regały
z książkami

Stanowiska
komputerowe

IQ ring
Sala kinowa, wielofunkcyjna

Stanowiska
wystawiennicze

mediateki. Można na nich pokazywać
filmiki nagrane komórką.
W

Sali Kinoffej

odbywają się

projekcje filmów, prezentacje
twórczości teatralnej, warsztatów
artystycznych i imprezy kulturalne.
Walcowata, wytłumiona konstrukcja
to

Wykrzyknik.

Tu każdy może

wykrzyczeć swoje problemy.
W

Multicentrum

odbywają się

warsztaty z wykorzystaniem
nowoczesnych urządzeń. Można np.
nagrać piosenkę lub zbudować
robota.
Dzięki tzw. trezorom, czyli
automatom wrzutowym, zwrot książek
jest możliwy przez całą dobę.

Mediateka na Bielanach – sala multimedialna

6. Słowo i księga
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Czesław Miłosz

Ale książki

Ale książki będą na półkach, prawdziwe istoty,
Które zjawiły się raz, świeże, jeszcze wilgotne,
Niby lśniące kasztany pod drzewem w jesieni,
I dotykane, pieszczone, trwać zaczęły
Mimo łun na horyzoncie, zamków wylatujących w powietrze,
Plemion w pochodzie, planet w ruchu.
Jesteśmy – mówiły, nawet kiedy wydzierano z nich karty
Albo litery zlizywał buzujący płomień.
O ileż trwalsze od nas, których ułomne ciepło
Stygnie razem z pamięcią, rozprasza się, ginie.
Wyobrażam sobie ziemię kiedy mnie nie będzie
I nic, żadnego ubytku, dalej dziwowisko,
Suknie kobiet, mokry jaśmin, pieśń w dolinie.
Ale książki będą na półkach, dobrze urodzone,
Z ludzi, choć też z jasności, wysokości.

Czytanie, analiza, interpretacja

 Wypisz z wiersza środki stylistyczne wska-

1

zujące na cechy książek. Następnie nazwij te cechy.
2 Pod jakim względem w wierszu Miłosza
książki przeciwstawiane są ludziom?
3 Co to znaczy, że książki są „dobrze urodzone”?
Weź pod uwagę zarówno dosłowne, jak i przenoś
ne znaczenie tego wyrażenia.
4 Na co wskazuje składnia zdania zaczynającego

się od spójnika ale? Zwróć uwagę, że takie zdanie
pojawia się w wierszu dwukrotnie. Jaką funkcję
pełni taka kompozycja?

Literatura od podszewki
Na końcu utworu literackiego może
zostać powtórzony element, który ten
utwór otwierał. W utworze poetyckim bywa to jeden lub kilka
wersów, powtórzonych dosłownie lub w przybliżeniu (jest to tzw.
kompozycja pierścieniowa).

5 Na czym polega wieloznaczność powiedzenia „ale książki”?
Wykaż, że każde jego użycie ma nieco inne znaczenie.
6 Odczytaj wiersz Miłosza jako głos w dyskusji na temat kryzysu książki. Jakie stanowisko zajmuje w tej kwestii poeta?

Tadeusz Różewicz

Dodatkowe korzyści z książek
pożytek z ksiąg i książek
bywa rozmaity
rano
po przebudzeniu
wyskakujemy raźno z łóżka
(szkoda dnia!)
bierzemy książkę
(jeśli takową mamy w domu)
i zaczynamy gimnastykę
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chodzimy z książką
na głowie
po jednej linii
pytacie państwo
„jaką książkę”
tu chodzi nie o książkę
ale o równowagę
stawiamy stopę
za stopą
nie przesuwamy bioder
z boku na bok
odkładamy książkę
na bok
„jaką książkę?”
może być Quo vadis
Ogniem i mieczem
Johna R.R. Tolkiena
Der Herr der Ringe1
(mit Anhangen)2
Baudolino3
Stara baśń4
wszystko jedno
może być nominowana
idziemy prosto
z zamkniętymi oczami
rozkładamy ramiona
na boki
idziemy po prostej linii
bierzemy głęboki oddech

Der Herr der Ringe (niem.) – Władca Pierścieni
mit Anhangen (niem.) – z dodatkami
3
Baudolino – powieść Umberta Eco (zob. s. 28)
4
Stara baśń – powieść historyczna Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812–1887)
1
2

Czytanie, analiza, interpretacja
1 Na czym polega ironiczny charakter wiersza Tadeusza
Różewicza?
2 Jaki rodzaj wypowiedzi przypomina forma utworu
i sposób ukształtowania tekstu? Jaką funkcję pełni to
podobieństwo?
Wskazówka: Zwróć uwagę m.in. na charakter adresata
i sposób zwracania się do niego.

3 Znajdź informacje o utworach wymienionych w wierszu.
 Czy są to doniosłe dzieła?
 Jak sądzisz, dlaczego właśnie te dzieła wskazuje autor
w kontekście „dodatkowych korzyści” z książek?
4 Zinterpretuj wersy:„Idziemy prosto / z zamkniętymi
oczami”.
 Jak można metaforycznie odczytać to zdanie?
 Dokąd dojdzie człowiek z zamkniętymi oczami?

6. Słowo i księga
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Właściwe słowo
Co w sercu, to na języku
Uczucia i emocje związane z miłością i stanem zakochania można
opisać na wiele sposobów. Pod tym względem język jest bardzo
bogaty i stwarza możliwości wyrażenia niuansów tych uczuć.
1 Jakie frazeologizmy kryją się za przedstawionymi ilustracjami? Czy utrwalona w nich wizja stanu zakochania jest zgodna
z tym, co mówił lekarz psychiatra? Uzasadnij odpowiedź.



2
Przeredaguj zdania, używając w każdym odpowiedniego sformułowania z ramki.

świata poza sobą nie widzieć  urzeczony, oczarowany
 gruchać jak dwa gołąbki
Marek nie mógł oderwać wzroku od Julii, cały wieczór był w nią
wpatrzony, a dziś zadzwonił, aby powiedzieć, że jeszcze nigdy
żadna dziewczyna mu się tak nie podobała.
Odkąd się poznali, ani Michał, ani Basia nie zwracają już uwagi
na nikogo innego poza sobą.
Kasia i Krzyś siedzą od dwóch godzin na ławce, cicho rozmawiają,
uśmiechają się i czulą do siebie.
3 Wskaż te sformułowania nazywające zakochanych ludzi
oraz obiekty zakochania, które twoim zdaniem:
a) są już przestarzałe
b) pasują raczej do postaci literackich
c) dobrze brzmią w odniesieniu do młodych ludzi (w wieku gimnazjalnym i licealnym)
d) są raczej obraźliwe.

para  kochankowie  narzeczeni  ukochana  ukochany
 mój chłopak  moja dziewczyna  wybranek  wybranka
 oblubienica  oblubieniec  moja sympatia  najdroższa
 najdroższy  luby  luba  laska  facet  panna  gość

60

J e s t t y l e d o p o w i e d z e n i a! – k l a s a 2

4 Uporządkuj zdania w takiej kolejności, aby opisywały poszczególne etapy historii miłosnej.
 Które z podanych sformułowań są charakterystyczne raczej dla języka pisanego, a które raczej
dla mówionego?
 Wykaż, że użyte sformułowania mają charakter
metaforyczny.

5 Dobierz z ramki odpowiedni rzeczownik nazywający

uczucie opisane w każdej historyjce.

 miłość
 sympatia
 przyjaźń
 szacunek
 uwielbienie
 podziw

6 Miłość można definiować w różnoraki sposób.
Połącz podane obok zdania z pojęciami z ramki.

uczucie  obiekt uczuć  seks  pasja

Od wielu miesięcy okazywała mu swą miłość, aż w końcu zdecydowała się na szczere wyznanie.
Z miłości do muzyki postanowił zdawać do konserwatorium.
Natalia była jego pierwszą i jedyną miłością.
Film rozpoczął się sceną, podczas której bohaterowie uprawiali miłość.
zeszyt ćwiczeń

Skuteczna komunikacja

Umówienie się na pierwsze spotkanie sam na sam
z osobą, która się nam podoba, wzbudza w nas
emocje i nie zawsze jest prostą sprawą. Często
towarzyszy temu obawa, że zaproszenie zostanie
odrzucone, a osoba zapraszająca stanie się obiektem
kpiny. Wątpliwości takie dręczyły wielu młodych,
na co dziesiątki dowodów można znaleźć na kartach
literatury. Jak zatem zapraszać na pierwszą randkę?
Jakich użyć słów?
1 Wskaż te formuły zaproszenia na randkę,
które twoim zdaniem są najwłaściwsze. Spróbuj
uzasadnić swój wybór.

7 . C h e m i a, m a g i a c z y...?
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Poradnik językowy
Odmiana liczebników wielowyrazowych
Wiesz, że liczebniki odmieniają się przez przypadki, rodzaje, a czasem nawet liczby (zob. klasa 1, część 1, s. 94).
Zasada ta odnosi się także do liczebników wielowyrazowych.
W liczebniku głównym wielowyrazowym każdy jego
składnik się odmienia, np.:
Dla tysiąca stu trzydziestu pięciu kibiców zabrakło
biletów na mecz finałowy.
Uwaga! Liczebnik jeden znajdujący się na końcu liczebni
ków głównych wielowyrazowych nie odmienia się!
Dopuszczalne jest nieodmienianie niektórych składni
ków liczebnika wielowyrazowego, należy jednak pamię
tać, że obowiązkowo odmieniają się:
dwa ostatnie elementy, np.:
Wiadomość o konkursie dotarła do tysiąc pięciuset
czterdziestu szkół.
liczebniki oznaczające dziesiątki i jednostki, nawet
jeśli dotyczą wielokrotności tysięcy czy milionów, np.:
Do rekordu trzech tysięcy pięćdziesięciu dwóch gier
brakuje mu szesnastu.
wszystkie elementy po tym, który został w liczebniku
wielowyrazowym odmieniony, np.:
Nie padła dotąd wygrana trzech milionów czterystu
tysięcy euro.

W liczebnikach porządkowych wielowyrazowych
odmieniają się tylko wyrazy oznaczające dziesiątki
i jedności, np.:
W tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym dziewiątym
roku odłożyłem na koncie znaczną kwotę.



Uzupełnij zdania odpowiednimi formami
liczebników i rzeczowników.
Dzieci wysłały do swojego ulubieńca dokładnie
(16 761 listy)............................................... .
Przyjrzyjmy się dokładniej jej (365 dni)...............................................
pobytu tutaj.
Zainteresował się losem (21 znaczki)...............................................,
które zniknęły z klasera.
Dyrektor osobiście przywitał się z (1526 absolwenci)
............................................... szkoły.
Bukiet został zrobiony z (5555 róże)............................................... .
W (2035 rok) ............................................... skończę spłatę kredytu.
W (1924 rok) ............................................... w Polsce została przeprowadzona reforma walutowa.
zeszyt ćwiczeń

Złoty i euro
Uzupełnij zdania, wpisując zilustrowaną sumę
w pełnym jej brzmieniu wraz z wyrazem złoty we
właściwej formie.

Euro to rzeczownik nieodmienny, np.:
Wypłaciłam z bankomatu pięćdziesiąt euro.
Po powrocie do Polski z drobnymi euro, które nam
zostały, poszliśmy do kantoru.

Widzę, że bardzo się
przejmujesz tymi zgubionymi
............................................... .

Skrót zł zapisujemy bez
kropki i odczytujemy
jako pełny wyraz.

92



Nazwa polskiej waluty, złoty odmienia się jak przymiot
nik.
W zależności od liczebnika, który poprzedza skrót zł,
odczytujemy go jako:
1 zł – [jeden złoty]
2, 3, 4 zł, a także sumy większe niż 20 kończące się
cyfrą 2, 3 lub 4 – [dwa, trzy, cztery, dwadzieścia dwa, sto
trzy, tysiąc czterdzieści cztery złote]
5 i więcej zł – [pięć, osiemnaście, sto złotych]
Uwaga! Wyraz złotówka oznacza monetę o nominale 1 zł.
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Nie kupiłem karty do telefonu, bo zabrakło mi
.

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

Buty przeceniono
z ...............................................
na sto.

Z ...............................................
w kieszeni nie masz co
myśleć o zakupie roweru.

Ten program nie był
wart wydanych
............................................... .
zeszyt ćwiczeń

Od jak dawna Polacy
płacą w złotych?

Można powiedzieć, że od bardzo daw i szelągami. Przez bardzo krótki okres
na. Przez wiele stuleci bowiem, niemal w obiegu był tymf (lub tynf ).
do naszych czasów, funkcjonowały –
Znacznie dłuższy niż istnienie nie
zresztą nie tylko w Polsce – złote mo- których monet okazał się żywot ich
nety (dukaty) o różnych
nazw, które przetrwały w przy
nazwach (np. w Polsce zło
słowiach czy frazeologizmach.
ty czerwony) i różnej wa
By poprawnie użyć niektórych
Srebrny denar Mieszka I,
dze (a zatem zróżnicowa
z nich, trzeba znać historię
ok. 982–984 (?)
ne też pod względem
monet. Np. ironiczny sens po
wartości).
pularnego do dziś porzekadła
Główną polską jednostką monetarną złoty
„Dobry żart tymfa wart” staje
Tymf, 1663
został jednak dopiero w następstwie reformy
się jasny, gdy wiemy, że po po
Grosz koronny Zygmunta
przeprowadzonej przez Stanisława Augusta
topie szwedzkim skarb kró
Starego, 1528
w 1766 roku. Stan ten panował
lewski był w stanie kryzysu, zdecydowano się
krótko, bowiem w dobie zaborów przez więc na bicie w mennicach dzierżawionych przez Andrzeja
większość czasu obowiązywały systemy Tymfa niepełnowartościowych pieniędzy (o mniejszej za
monetarne państw zaborczych. Złoty pol- wartości srebra niż deklarowano). Natomiast łatwo się do
ski (100 groszy) wprowadzono w 1924 ro myślić znaczenia takich związków frazeologicznych, jak:
ku, niedługo po odzy
coś (ktoś) nie jest warte złamanego
skaniu
przez
Polskę
szeląga czy znać kogoś jak zły szeDukat gdański, 1583
niepodległości.
ląg. Dopowiedzmy: szelągi to mo
Najdawniejszą polską monetą był
nety, które nie miały zbyt dużej
denar, po raz pierwszy wybity za Miesz
wartości.
ka I. W XIV–XVI wieku główną polską
Wiele przysłów z nazwami mo
walutą był grosz. W różnych czasach
net zostało dawno zapomnianych,
w obiegu istniały monety o zróżnicowa Szóstak koronny, 1567
np.: „Huku, puku za talar, roboty za
nych nominałach, m.in. półgrosz, grosz, półtorak (1,5 gro szóstak” (co znaczy: wiele hałasu,
Miedziany szeląg, 1766
sza), dwojak (2 grosze), trojak, szóstak. Płacono też talarami a marna praca).

Właściwe słowo
1

 Podane napisy uzupełnij właściwym wyrazami z ramki.

oszczędności  gotówka  waluta  suma  kwota

8. We władzy szkatułki
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Właściwe słowo
1 Jeden z podanych w ramce
frazeologizmów oddaje sens
czynności, o której mowa
w zdaniu. Który?
Z pozosta
łymi frazeologizmami ułóż dwa
zdania.



 nabić kiesę
 potrząsnąć kiesą
 dobrać się do czyjejś kiesy
Zarząd wielkiej firmy komputerowej przeznaczył ogromną sumę
pieniędzy na skomputeryzowanie
i unowocześnienie dwunastu miejskich bibliotek.
2 Dwa z podanych w ramce
związków wyrazowych odnoszą
się do negatywnie wartościowa
nych zachowań społecznych.
Wskaż te sformułowania,
tłumacząc ich znaczenie.

 dostępny dla czyjejś kieszeni
 siedzieć u kogoś w kieszeni
 mieć węża w kieszeni

3 Wskaż jedną właściwą odpowiedź.

Dużo pieniędzy to:
A. okrągła sumka
B. kwadratowa sumka
C. ciekawa sumka.
Wysoka cena to cena:
A. gorzka
B. słona
C. kwaśna
Pieniądze odłożone na konkretny cel,
których nie można przeznaczyć na nic
innego, to:
A. zamrożony kapitał
B. żelazny kapitał
C. twardy pieniądz
4 Zamieszczone obok rysunki ilustru
ją wyrażenia, których znaczenia podano
w ramce. Jak brzmią te frazeologizmy?

źródło dużych dochodów  coś, co
pochłania dużo pieniędzy i nie przynosi
oczekiwanych rezultatów  wyjątkowo
korzystna, udana transakcja handlowa

zeszyt ćwiczeń

Język od podszewki
wypowiedzenie podrzędne okolicznikowe
Wypowiedzenie podrzędne okolicznikowe pełni funkcję niewyrażonego lub ogólnie wskazanego
okolicznika zdania nadrzędnego. Ponieważ okoliczniki mogą być różnego rodzaju, takie też mogą być
wypowiedzenia podrzędne okolicznikowe, w zależności od swojej funkcji.
Należy o nie pytać, używając pytań okoliczników.
kiedy doszliśmy?

Doszliśmy, gdy zaczęło się ściemniać.
wypowiedzenie nadrzędne

wypowiedzenie podrzędne okolicznikowe

Pytanie: Kiedy doszliśmy?
Odpowiedź: Gdy zaczęło się ściemniać.
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Okolicznikowe czasu
kiedy miałem odrobione zadania?

Kiedy mama wróciła z pracy, ja już miałem odrobione
wszystkie zadania.

od kiedy jestem sprawniejszy fizycznie?

Odkąd uczę się tańca, jestem sprawniejszy fizycznie.
kiedy się nie otwiera drzwi?

Nie otwiera się drzwi, zanim tramwaj się nie zatrzyma.
kiedy masz się uśmiechnąć?
kiedy masz szaleć?

Uśmiechnij się, gdy robią zdjęcie.
Szalej, pókiś młody!

Okolicznikowe miejsca
gdzie się zatrzymał samochód?

Samochód zatrzymał się tam, gdzie nie powinien.

którędy mam iść?

Czy mam iść, którędy będę mieć ochotę?
dokąd wyjeżdżam?

Wyjeżdżam tam, dokąd podróżowałam w ubiegłym roku.

Okolicznikowe sposobu
jak będzie smakować?

Jak doprawisz zupę, tak będzie smakować.

jak wyglądała Justyna?

Justyna wyglądała, jakby pierwszy raz widziała swojego brata.
w jaki sposób poskładała?

Tak poskładała kartkę, że wyszła jej żyrafa.

Okolicznikowe przyczyny
dlaczego tu zamieszkaliśmy?

Zamieszkaliśmy tu, ponieważ lubimy ciszę i bliskość
natury.

z jakiej przyczyny nie dotarli na czas na samolot?

Dlatego, że spóźnili się na pociąg, nie dotarli na czas na samolot.
z jakiego powodu pomaga innym?

Jolka pomaga innym, bo uważa to za swój obowiązek.

Okolicznikowe celu

w jakim celu zaprosili wszystkie swoje wnuki na wieś?

po co nie musisz grać?

Dziadkowie zaprosili wszystkie swoje wnuki na wieś, aby
wspólnie spędzić wakacje.

Żeby cię wszyscy lubili, nie musisz grać przed innymi.

po co napisałem do ciebie?

Napisałem do ciebie po to, abyś w końcu się do mnie
odezwała.
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Okolicznikowe stopnia i miary
jak bardzo się przestraszyli?

Tak się przestraszyli, że nie mogli powiedzieć ani słowa.

jak bardzo głośna była muzyka?

Muzyka była tak głośna, że nie można było w ogóle
porozmawiać.

Okolicznikowe przyzwolenia
mimo czego odnaleźliśmy drogę?

mimo co Mariusz zjadł obiad w pięć minut?

Mariusz zjadł obiad w pięć minut, chociaż zupa była
bardzo gorąca.

Odnaleźliśmy drogę, mimo że ktoś zniszczył drogowskaz.
mimo czego nie zrezygnuje z tego szalonego pomysłu?

mimo czego słychać było grzmoty?

Choć nie padało, słychać było grzmoty.

Choćbyś ją błagał, to i tak nie zrezygnuje z tego szalonego
pomysłu.

Okolicznikowe warunku
pod jakim warunkiem nikt nie miałby do niej pretensji?

pod jakim warunkiem bym grał?

Gdybym miał gitarę, to bym na niej grał.

Gdyby oddała książkę na czas, nikt nie miałby do niej pretensji.

w jakich warunkach masz zadzwonić?

Jeśli możesz, to zadzwoń.

pod jakim warunkiem pójdziemy do niego?

Pójdziemy do niego, jeżeli o to poprosi.



1
Dopisz zdanie podrzędne okolicznikowe, tak by odpowiada
ło ono na pytanie wskazane w nawiasie.
.................................................................., przemaluję swój pokój na czerwono. (pod
jakim warunkiem?)
Nudziliśmy się potworne, .................................................................. . (kiedy?)
Zrobienie plakatu było tak pracochłonne, .................................................................. .
(jak bardzo?)
Nie trzeba wielkich pieniędzy, .................................................................. . (w jakim
celu?)
Napiszę ci to ręcznie, .................................................................. . (dlaczego?)
Korzystała z bankomatu tam, .................................................................. . (gdzie?)
.................................................................., w ogóle z nikim nie rozmawia. (od kiedy?)
Zmieniłbyś zdanie na temat kieszonkowego, ............................................................ .
(pod jakim warunkiem?)
Pojechaliśmy tam, .................................................................. . (mimo czego?)
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2
Podane zdania pojedyncze przereda
guj tak, aby wyróżnioną część wyrazić
wypowiedzeniem podrzędnym okoliczniko
wym.
Wzór:
Po powrocie z wakacji wszyscy wreszcie
poczuli się wypoczęci.  Kiedy wrócili z waka-

cji, wszyscy wreszcie poczuli się wypoczęci.

Od samego początku spotkania rozmówca nie
chciał spojrzeć w oczy dziennikarce.
W wypadku zmiany warunków pogodowych
wycieczka może nie dojść do skutku.
Koszty przejazdu do Grecji zwiększyły się
z powodu nagłego wzrostu cen benzyny.
Poszedł na pocztę po znaczek na list.

imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego
Wypowiedzeniem podrzędnym może być nie tylko zdanie, lecz także imiesłowowy
równoważnik zdania, jest on wówczas wypowiedzeniem podrzędnym okolicznikowym.
Najczęściej odnosi się do czasu zdarzeń:
zdarzenie wyrażone w wypowiedzeniu podrzędnym jest wcześniejsze w stosunku do
zdarzenia opisanego w zdaniu nadrzędnym, np.:
Minąwszy sklep, skręcili w prawo.

Przypomnij, czym
jest imiesłowowy
równoważnik zdania.
klasa 1. część 2, s. 69

imiesłowowy równoważnik zdania z imiesłowem przysłówkowym uprzednim

zdarzenia wyrażone w zdaniu nadrzędnym i wypowiedzeniu podrzędnym dzieją się
w tym samym czasie, a czas trwania obu czynności musi być zbliżony, np.:
Płakał, wspominając swoje dzieciństwo.
imiesłowowy równoważnik zdania z imiesłowem przysłówkowym współczesnym

Pamiętaj! Imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego jest użyty
poprawnie, gdy on sam i zdanie główne mają wspólny podmiot,
wskazujący wykonawcę czynności.
Wracając z wakacji, odwiedziłem babcię.
ja wracałem

ja odwiedziłem

W związku z tym orzeczenie w zdaniu nadrzędnym musi
występować w stronie czynnej, ponieważ w stronie biernej
podmiot nie jest wykonawcą czynności, lecz jej odbiorcą.
Imiesłowowe równoważniki zdania podrzędnego najczęściej
wyrażają:
czas
kiedy sobie przypomniał?

Wyszedłszy z domu, przypomniał sobie o włączonym
żelazku.
sposób
jak tańczyli?

Tańczyli, przytupując głośno.
Imiesłowowy równoważnik zdania
jest w zdaniu złożonym wypowie
dzeniem składowym i należy go
oddzielać przecinkiem od pozosta
łych wypowiedzeń, np.:
Poszukując zarobku, przeglądał w sieci najnowsze oferty
pracy.
Ola, wydawszy swoje kieszonkowe, poprosiła rodziców
o pożyczkę.



1
W poniższych zdaniach wstaw w odpo
wiednich miejscach przecinki, a następnie
imiesłowowe równoważniki zdań przekształć
w składowe zdania podrzędne.

Zgromadziwszy odpowiednie fundusze wyjechał
na zasłużony odpoczynek.
Szedł pobrzękując bilonem w kieszeniach.
Robiąc zakupy w supermarkecie zauważyłam że
nie mam portfela.



2
Określ, na czym polega błąd w poniż
szych zdaniach złożonych. Przeredaguj je tak,
by były poprawne.

Wchodząc do domu, zapaliło się światło.
Idąc ulicą, przykuł moją uwagę afisz.
Odbywając podróż dookoła świata, zgubił kartę
kredytową.
Przyszedłszy na świat, tato wybrał dla mnie
studia.
Otworzywszy okno, ogrzały mnie promienie
słoneczne.
Podsumowując wywód, argumenty przemawiają
na rzecz tezy.
Najciekawsze artykuły zostały wyeksponowane,
zachęcając kupujących do ich nabycia.
Udała się do banku, prosząc o pożyczkę.



Napisz pięć argumentów potwierdzają
cych lub negujących tezę: Lepsza gotówka niż
karta, używając wyłącznie zdań złożonych
z imiesłowowym równoważnikiem zdania
podrzędnego.
3
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Kierowniczka podnosi to błyszczące i stawia na krysz
tałowej ladzie.
– Samowar2. Elektryczny samowar radziecki – konsta
tuje bezbarwnym głosem.
– Samowary, rany boskie, a my stoimy od rana! – wy
bucha rozpaczą budowlany.
– Dalej, złociutka, niech pani sprawdzi wszystkie
paki.
2

Czytanie, analiza, interpretacja

Zadanie z Pegazem

1 Akcja powieści toczy się w Polsce w latach siedemdzie
siątych XX wieku.
 Na podstawie przeczytanego fragmentu spróbuj
przedstawić, jak wyglądały zakupy w tamtej epoce.
 Jakie uczucia budzi w tobie przedstawiona sytuacja?
Czy jest to bardziej zdziwienie, rozbawienie, czy
może przerażenie? Odpowiedź uzasadnij.

Podzielcie się na grupy. Niech każda
z grup przygotuje inscenizację zakupów
w dowolnych realiach (możecie
wykorzystać opisy z tekstów zamiesz
czonych w tym rozdziale). Napiszcie
scenariusz, a następnie wyreżyserujcie
i zaprezentujcie tę scenę. Podzielcie się wrażeniami
z obejrzanych inscenizacji. Czym różniły się przedstawio
ne przez was zakupy? Z czego wynikały najistotniejsze
różnice?

Julian Tuwim

Bal w operze (fragment)
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Kompleks polski

samowar – naczynie do gotowania wody i parzenia herbaty

2 Na czym polega specyfika sklepu przedstawionego
w powieści Kompleks polski?

5

Kierowniczka z eskortą wychodzi na zaplecze, po
chwili wraca i mówi:
– Niestety, we wszystkich są samowary.
Ludzie tłoczą się przy ladzie. Ja również prę do przo
du, choć ni z tego, ni z owego zaczyna mi brakować po
wietrza.
– Przecież mieli przywieźć złoto! – ryczę ostatkiem
tchu.

Z portmonetek, szuflad, kieszeni
Do kieszeni, szuflad, portmonetek,
Za chleb, za tramwaj, za gazetę,
Za lekarstwo, za szpinak, za siennik,
Do kas i z kas,
Za wóz i przewóz,
Do miasteczka z miasteczka,
Do województw z województw,
Za mleko, za gaz,
Za zwierzęta, za las,
Do banków, straganów, sklepików i kas
I z kas, i z banków, straganów, sklepików,
Do kelnerów, lekarzy, oficerów, rzeźników
I znów do lekarzy, rzeźników, kelnerów,
Od zdunów, monterów, do stolarzy, szoferów,
Za kurs, za stół, za golenie, za drut,
Za sól, za ząb, za cegłę, za but,
Od ślusarza do księdza, od księdza do szklarza.
Od szklarza do szewca i znów do ślusarza
I znów
I znów
I jeszcze raz,
Za bilet, za nóż, za wodę, za gaz,
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Za armatę, musztardę, podkowę, protekcję,
Za ślub, za grób, za schab, za lekcję,
Za klej, za klamkę, za klops, za kliszę,
Za papier, na którym te wiersze piszę,
Za pióro, atrament, za czcionki, za druk,
Za bombę, za śledzia, za radio, za bruk,
I poecie – za dar, za nazwisko, za czas,
I wszystkim za wszystko, z kieszeni do kas
I z kas do kieszeni, na wszystkie strony
Rozdrobnione na grosze, spęczniałe miliony,
Labiryntem i mrowiem, kołowrotem splątanym,
Chaosem kierunków i linii pijanych,
Buchające i schnące, znikające, rosnące
Zakrążyły diabelsko robaczywe pieniądze.

Czytanie, analiza, interpretacja
1 Jak w poetyckim ujęciu
Tuwima wygląda obieg pienię
dzy?

3 Wysłuchaj uważnie recytacji
fragmentu Balu w operze, a następnie
opisz funkcję rytmu w tym tekście.

5 Zinterpretuj cztery ostatnie wersy.
Jak odczytujesz zawarte w nich obrazy
oraz epitety?

2 Jakimi środkami poetycki
mi posłużył się Julian Tuwim
w celu przedstawienia obiegu
pieniądza?

4 Jaką rolę odgrywa pojawiające się
w centrum tego fragmentu powtórzenie
„I znów / I znów”?

6 Wytłumacz, dlaczego pojawiająca
się w poemacie ocena pieniędzy jest tak
surowa. Jakie lęki wywołuje pieniądz?

Agatha Christie

Szpilka

5
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Panna Politt ujęła kołatkę wiszącą na drzwiach małego
domku i dyskretnie zastukała. Po stosownej przerwie za
stukała ponownie. Poprawiła paczkę, która w tym czasie
wysunęła jej się spod lewego ramienia. Pakunek zawie
rał nową, zieloną suknię pani Spenlow, przygotowaną do
miary. Na lewej ręce panny Politt wisiał czarny jedwabny
woreczek, mieszczący centymetr krawiecki, poduszeczkę
do szpilek oraz parę dużych krawieckich nożyczek.
Panna Politt była wysoką, chudą kobietą o ostrym
nosie, ściągniętych ustach i rzadkich, stalowosiwych
włosach. Zawahała się, nim posłużyła się kołatką po raz
trzeci. Rzuciwszy okiem na ulicę, spostrzegła szybko
zbliżającą się postać. Panna Hartnell – wesoła, ogorzała
pięćdziesięciopięciolatka – zawołała charakterystycznym
tubalnym głosem:
– Dzień dobry, panno Politt!
– Dzień dobry, panno Hartnell – odpowiedziała kraw
cowa. Głos miała cienki, nieco pretensjonalny. Swą zawo
dową karierę zaczynała jako pokojówka. – Przepraszam,
ale nie wie pani przypadkiem, czy pani Spenlow jest
w domu?

Agatha Christie
(1891–1976) to angiel
ska pisarka, bodaj
najbardziej znana na
świecie autorka
kryminałów (powieści,
opowiadań i sztuk
detektywistycznych).
Jej utwory, oparte na
precyzyjnie zbudowa
nej zagadce kryminal
nej, cechuje logiczny
i konsekwentny wątek
detektywistyczny,
zaskakująca puenta,
nierzadko specyficzny angielski humor. Intrygę w więk
szości jej utworów rozwiązuje detektyw o wytwornych
manierach, Belg Herkules Poirot [wymowa: puaro] lub
niepozorna, lecz dociekliwa panna Marple.

– Nie mam pojęcia – odrzekła panna Hartnell.
– Widzi pani, niefortunnie się stało. Dziś po połu
dniu pani Spenlow ma przymiarkę sukni. Umówiła się
na wpół do czwartej.
– Jest już parę minut po wpół do czwartej – stwierdzi
ła panna Hartnell, rzucając okiem na zegarek.
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Właściwe słowo
1 Podane w ramce wyrazy
mogą zastąpić rzeczownik
władca, nie zawsze jednak są
z nim tożsame. Korzystając
ze słownika wyrazów bliskoznacznych, oceń, które
wyrazy nie muszą oznaczać
władcy państwa.

 hierarcha
 mocarz
 pan
 panujący
 zwierzchnik
 imperator
 monarcha

2 Wykonaj polecenia związane z wyrazami z poprzedniego ćwiczenia.

1. Wskaż w ramce wyraz, który należy
do rodziny wyrazów: umocować,
mocny, zamocowany.

2. Który wyraz z ramki:
A. zaczyna się przedrostkiem
B. został utworzony za pomocą
przyrostka

3. Układ stanowisk zależnych od siebie

i uporządkowanych pionowo według
jakiegoś kryterium nazywa się:
A. hierarchią
B. mocarstwem.

10

15

tycznie nie jest rzeczownikiem?
Jaka to część mowy (określ dokładną formę)?

5. Antonimem wyrazu zwierzchnik jest
A. podwładny
B. przełożony.
6. Wyraz pan:
A. zawsze oznacza władcę
B. ma też inne znaczenie, niezwiązane z pojęciem władzy.

zeszyt ćwiczeń

Pieśń o Rolandzie (fragmenty)

5

4. Który z wyrazów z ramki grama-

VIII
Cesarz weseli się, rad jest z siebie. Zdobył Kordowę1,
mury zrównał z ziemią, balistami2 zwalił wieże. Znaczny
łup wzięło jego rycerstwo: złoto, srebro, szacowne zbroje.
Nie został w mieście ani jeden poganin; wszyscy ubici
albo ochrzczeni. Cesarz siedzi w wielkim sadzie; koło niego Roland i Oliwier, diuk3 Samson i Anzeis hardy, Gotfryd Andegaweński, chorąży królewski; i byli tam jeszcze
Geryn i Gerier4, i z nimi tylu innych – jest ich ze słodkiej
Francji piętnaście tysięcy. Na białych jedwabnych dywanach zasiedli rycerze; dla rozrywki najstarsi i najmędrsi
grają w warcaby i w szachy, a płocha młódź bije się w szable. Pod sosną, wpodle5 krzaku głogu, ustawiono tron,
cały z szczerego złota – tam siedzi król władnący słodką
Francją. Broda jego jest biała, a głowa całkiem siwa; ciało
piękne, postać dumna; kto by go szukał, temu nie trzeba
go wskazywać. I posłowie zsiedli z mułów, i pokłonili mu
się we czci i miłości.
[…]

Pieśń o Rolandzie opiewa czyny Karola Wielkiego
i jego rycerzy w czasie wyprawy wojennej Francuzów
do Hiszpanii w 778 roku przeciw Saracenom, jak
wówczas nazywano Arabów i innych wyznawców
islamu. Najstarsza znana nam wersja tego dzieła
pochodzi z przełomu XI i XII wieku.

Ta część utworu przedstawia powrót wojsk Karola Wielkiego do Francji. Siostrzeniec króla, hrabia Roland, dowodzi
tylną strażą. Wskutek zdradzieckiej intrygi Ganelona, ojczyma Rolanda, dzielny rycerz i jego towarzysze zginą
wkrótce w jednym z górskich wąwozów. (Dokładniej tę historię poznasz w trzeciej klasie).

LXVI
Wysokie są góry i ciemne doliny, skały czarne, ponure
wąwozy. Tegoż dnia Francuzi przebyli je z ciężkim mozołem. Na piętnaście mil słychać ich pochód. Kiedy przybyli do Ziemi Przodków i ujrzeli Gaskonię6, dziedzinę
swego pana, przypomnieli sobie swoje lenna7, dziewczę-

Kordowa (lub Kordoba) – miasto w południowej Hiszpanii (w Andaluzji)
balista – machina oblężnicza miotająca kamienie
3
diuk – tytuł arystokratyczny (nie ma odpowiednika w języku polskim, tłumaczony jest zazwyczaj jako książę)
4
Roland i Oliwier, … Samson i Anzezis…, Gotfryd Andegaweński…, Geryn i Gerier – imiona rycerzy z najbliższego otoczenia
Karola Wielkiego; Roland i jego przyjaciel Oliwier to najprawdopodobniej postacie fikcyjne.
5
wpodle – nieopodal, obok
6
Gaskonia – historyczna kraina w południowo-zachodniej Francji
7
lenno – zob. ramka feudalizm, klasa 1, część 1, s. 185
1
2
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ta zostawione w kraju i swoje szlachetne małżonki. Nie
masz jednego, który by nie płakał z rozczulenia. Ponad
wszystkich innych Karol jest pełen lęku; u wrót Hiszpanii zostawił swego siostrzana. Litość go zbiera; płacze,
nie może się wstrzymać.

Karol Wielki (742 lub
747–814) był królem
Franków i Longobardów, najpotężniejszym
władcą ówczesnej
Europy Zachodniej.
Stworzył imperium
rozciągające się od
Morza Północnego do
Pirenejów oraz od rzeki
Łaby po Atlantyk.
W 800 roku otrzymał
z rąk papieża Leona III
tytuł cesarski. W literaturze średniowiecza
ukazywany był jako
ideał chrześcijańskiego
władcy.

LXVII
Dwunastu parów8 zostało w Hiszpanii; z nimi dwadzieścia tysięcy Francuzów, wszyscy bez trwogi i nielękający się śmierci. Cesarz wraca do Francji; pod swoim
płaszczem kryje ciężkie niepokoje. Koło niego jedzie
diuk Naim i mówi: „Co cię, panie, dręczy?”. Karol odpowiada: „Obraża mnie, kto pyta o to. Boleść moja jest tak
wielka, że nie mogę jej zmilczeć. Przez Ganelona Francja
zniszczeje. Miałem tej nocy widzenia zesłane przez anioła: w moim ręku Ganelon złamał mi włócznię, a wszak to
on przeznaczył mego siostrzana9 do tylnej straży. Zostawiłem go w obcym kraju. Boże! Jeśli go stracę, nikt mi go
nigdy nie zastąpi!”
LXVIII
Wielki Karol płacze, nie może się wstrzymać. Sto tysięcy Francuzów roztkliwia się nad nim i drży o Rolanda; wszystkich przejmuje dziwny lęk. Obłudny Ganelon
zdradził: dostał od pogańskiego króla wielkie dary, złoto i srebro, brokaty i jedwabie, muły i konie, i wielbłądy,
i lwy.
Przełożył Tadeusz Żeleński-Boy

Czytanie, analiza,
interpretacja
1 Znajdź w tekście powtarzający się epitet
określający Francję. O czym świadczy to
słowo?
2 Przeczytaj uważnie zdania zawierające
opis postaci Karola Wielkiego. Na jakie cechy
wyglądu zwraca uwagę narrator? W jakiej
sytuacji został przedstawiony władca? Które
elementy tej sceny i które cechy zewnętrzne
władcy mają symboliczne znaczenie?
3 Z jakiego powodu król płacze? Jakie to ma
znaczenie dla wizerunku władcy stworzonego
w Pieśni o Rolandzie?



4
Wypisz w punktach cechy Karola
Wielkiego ukazane w przeczytanym fragmencie Pieśni o Rolandzie. Które z nich wyraźnie
nawiązują do wartości chrześcijańskich?

Albrecht Dürer (1471–1528),
Cesarz Karol Wielki, 1512
par – w średniowieczu: członek grupy feudalnej złożonej
z równych sobie wasali podlegających jednemu seniorowi
9
siostrzan (dawn.) – siostrzeniec

8

Literatura od podszewki
Pieśń o Rolandzie należy do popularnej
w średniowieczu epiki rycerskiej.
Utwory te sławiły czyny legendarnych lub historycznych
bohaterów. Funkcjonowały pierwotnie w formie ustnej,
recytowane przy dźwiękach instrumentów przez wędrownych
poetów na zamkach, jarmarkach i w miejscach kultu. W ten
sposób upowszechniały się w całej Europie wzorce osobowe
związane z kulturą rycerską i chrześcijaństwem.

Słowo król powstało w procesie przekształcenia
nazwy własnej w pospolitą. Pochodzi ono mianowicie
od imienia Karola Wielkiego. Potęga tego monarchy słynęła na
całą Europę, a imię stało się synonimem każdego władcy. Do
dziś przekształcone funkcjonuje w wielu językach jako: król
(język polski), korol (język rosyjski), kral (język czeski).

9. Kto tu rządzi?
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Władca Sparty,
któremu
porwano piękną
żonę,
co doprowadziło
do wielkiej wojn
y.

Nade wszystko
kochał złoto.
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Biblijny król będący
symbolem mądrości
i sprawiedliwych
sądów.
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Król-dziecko,
bohater książki
Janusza Korczaka.

Kobieta, która b
yła królem
Polski.

Król
wśród rycerzy
Okrągłego Stołu.

Zły władca,
którego zjadły
myszy.

Od swoich rycerzy
wymagał, by byli
oddani Bogu
i słodkiej Francji.

9. Kto tu rządzi?
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2
Jakiego rodzaju przekazy mogą
docierać do odbiorców za pomocą
różnych mediów? Przyporządkuj
środkom masowego przekazu właściwe
nazwy spośród podanych niżej – do
pisz też własne propozycje. Uwaga!
Różne media mogą publikować bądź
emitować te same lub podobnie
nazywające się przekazy.

prasa

telewizja

radio

internet

 artykuły naukowe
 audycje tematyczne
 audycje muzyczne
 filmy fabularne
 filmy edukacyjne
 informacje o przepisach prawnych
 muzyka
 newsy
 prezentacje wyników badania opinii
publicznej

 programy dokumentalne
 programy i filmy popularnonaukowe
 programy interwencyjne
 programy kulturalne
 programy sportowe
 konkursy
 teleturnieje
 reality show
 relacje z debat publicznych
 relacje z obrad
 reportaże
 seriale obyczajowe
 talk-show
 teatr telewizji
 transmisje z meczów
 wywiady
 wywiady z politykami

INFORMACJE

n

ARTYKUŁY

n

OPINIE

Sukces Interwencji.
Handlarze zatrzymani
Trzy zatrzymane osoby, kilka komputerów i kilkanaście
opakowań silnych, sprzedawanych nielegalnie leków
– to efekt wczorajszej akcji dziennikarzy Interwencji
i mazowieckich policjantów. Dzięki naszej prowokacji
udało się zatrzymać osoby, które sprzedawały bardzo
silne i groźne dla zdrowia leki. Takie, które można
zażywać tylko pod kontrolą lekarza.
Przypomnijmy: kilka tygodni temu do naszej redakcji trafiła
płyta z informacjami o kwitnącym w internecie procederze
nielegalnego handlu lekami. Sprawdziliśmy, czy rzeczywiście
w sieci można kupić lek na receptę, tyle że bez recepty. Efekty
prowokacji były porażające. Trzy bardzo silne leki trafiły
w nasze ręce w ciągu niespełna pół godziny. Jak się okazało,
sprzedającą była farmaceutka, która działała w porozumieniu
z właścicielem apteki. Oprócz środka odurzającego uzyskaliśmy
od niej poradę, jak go zażywać, by lepiej i szybciej zadziałał.
O efektach naszych prowokacji poinformowaliśmy policję.
Razem z zakupionymi lekami przekazaliśmy funkcjonariuszom
płytę, na której znajdowały się dane osobowe osób
wystawiających leki w internecie. Zdobył je dla nas widz,
pragnący zachować anonimowość.
Postanowiliśmy sprawdzić, czy osoby, które kilka dni temu
sprzedały nam niebezpieczne leki, uczynią to kolejny raz.
Ponownie umówiliśmy się na zakupy. Tym razem towarzyszyła
nam jednak policja. Nieoczekiwanie na pierwszym spotkaniu
zamiast dobrze nam znanej farmaceutki pojawił się jej mąż.
– Po zatrzymaniu tego mężczyzny policjanci udali się do
miejsca zamieszkania jego małżonki. W trakcie przeszukania
kobieta wydała wszystkie leki, które posiadała. Kobieta i jej
mąż przebywają obecnie w Komendzie Powiatowej Policji
w M. Najprawdopodobniej będą odpowiadać z art. 59 ustawy
o narkomanii – mówi rzeczniczka prasowa Komendy Stołecznej
Policji Anna Wiśniewska.
Zatrzymane zostały także pozostałe osoby, na których trop
wpadli nasi dziennikarze.
– Sądzę, że przynajmniej w jakimś stopniu udało nam się
powstrzymać ten proceder – mówi widz Interwencji, który
powiadomił nas o problemie.
Reporter: Irmina Brachacz,
na podstawie: interwencja.interia.pl
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Opracowywanie informacji
1 Jakiego typu wiadomości cieszą się największą
popularnością według zamieszczonego na portalu
Na gorąco rankingu? Czy można wskazać jakąś wspólną
cechę?

n

GALERIE

n

OD CZYTELNIKÓW

2 Co decyduje o tym, że jakaś wiadomość jest ważna
dla przeciętnego odbiorcy?
3 Na jakiej podstawie można ocenić rzetelność danej
informacji?

Najczęściej czytane

 Napad na bank w Warszawie!
 Mamy Miss XX Zimowych Igrzysk
Olimpijskich!

 Prezydent wręczył najwyższe odznaczenia
państwowe

 Piosenkarka już po operacji
 Co kupić na walentynki?
 Tragedia w Niemczech. Zawaliła się ściana
wielopiętrowego budynku

 Ceny benzyny spadają

4 Co wskazuje na to, że informacja jest domysłem czy
też plotką, a nie opisem faktu?
5 W jaki sposób dziennikarze mogą swoją pracą
pomagać społeczeństwu? Jaką funkcję może pełnić
dziennikarz poza byciem kronikarzem wydarzeń?

Zaobserwuj, jak zbudowana jest…
…informacja (notatka) prasowa

Wypadek rowerzystów
Dwaj rowerzyści ulegli wypadkowi, do którego doszło
wczoraj wieczorem w Janowcu. Rowery zderzyły się na
jednokierunkowej ulicy Polnej. Poturbowani mężczyźni
zostali opatrzeni przez sanitariuszy, ale ich rowery
nadają się jedynie na złom. Z raportu policji wynika, że
winni są obaj kierujący jednośladami.

Co Doxa robiła na targu
warzywnym?
Jak donosi nasza
czytelniczka,
wczoraj rano na
targu warzywnym
najprawdopodobniej
minęła się z Doxą. Bez
makijażu i kostiumu
scenicznego trudno
było ją poznać, ale
czytelniczka jest
przekonana, że to
była ona. Na dowód
przesyła nam zdjęcia.

Informacja prasowa, zwana też notatką prasową, jest
krótkim informacyjnym tekstem dziennikarskim. Pisze się ją
zazwyczaj bardzo szybko, bezpośrednio po jakimś zdarzeniu.
Zapoznaj się z najważniejszymi zasadami obowiązującymi
przy tworzeniu informacji prasowej, a następnie wykonaj
polecenia.
Informacja prasowa powinna odpowiadać na
pytania:
 Kto?
 Co?
 Gdzie?
 Kiedy?
 Jak?
 Dlaczego?
 Z jakim skutkiem?
Najważniejsze wiadomości powinny się znaleźć
na początku. Kolejne zdania bądź akapity zawierają
informacje coraz mniej istotne.
1 Czy w notatce Wypadek rowerzystów znajdują się

odpowiedzi na wszystkie konieczne pytania? Uzasadnij
odpowiedź.
2 Określ, jakie zagadnienia zostały przedstawione

w kolejnych zdaniach notatki Wypadek rowerzystów.
Czy zachowana została właściwa kolejność informacji:
od najważniejszych do najmniej ważnych?
n

ARCHIWUM NA GORĄCO
1 0 . M y, r z ą d z e n i
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Molier

Skąpiec
Budowa dramatu
Czytanie, analiza, interpretacja
1 Przypomnij cechy komedii, a następnie

uzasadnij, że Skąpiec Moliera należy do tego
gatunku dramatu.
2 Przeczytaj zamieszczone w ramce obok
informacje i wykaż, że w Skąpcu zachowana
jest zasada trzech jedności.
3 Jaką funkcję pełni tytuł utworu?
Co eksponuje?
4 Znajdź pięć przykładów tekstu poboczne
go (didaskaliów) i na ich przykładzie określ,
jakie funkcje pełni on przede wszystkim
w tym dramacie.
5 Którzy bohaterowie mają wyraziste
cechy, będące przyczyną konfliktu? Jakie
to cechy? W jaki sposób służą one rozwojowi
akcji?

Literatura
od podszewki
W dramacie głównymi fazami akcji
są:
zawiązanie, czyli ekspozycja
(wstępny etap przebiegu akcji, gdy
przedstawiani są bohaterowie
i zawiązuje się konflikt)
rozwinięcie (najbardziej rozbudowany etap, gdy narastają przedstawione w zawiązaniu konflikty)
punkt kulminacyjny (napięcie
osiąga najwyższy poziom)
rozwiązanie (rozstrzygnięcie
konfliktu).
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Literatura od podszewki
W czasach Moliera stosowano w dramacie
reguły, które ustaliły się jeszcze w starożytności. Jedną z nich była
zasada trzech jedności:
czasu (czas akcji powinien się zbliżać do czasu samego widowiska teatralnego)
miejsca (cała akcja powinna się toczyć w tym samym miejscu)
akcji (fabuła powinna być jednowątkowa, skierowana ku
rozwiązaniu głównego konfliktu).

Literatura od podszewki
Akcja każdego utworu fabularnego (literackiego, teatralnego czy filmowego) może być rozwijana na wiele
sposobów. Najczęściej któryś z nich dominuje.
Jednym z takich mechanizmów napędzających akcję jest charakter
bohatera. Wpływa on na zachowania wszystkich postaci, powoduje
konflikty, wywołuje emocje.
Tak właśnie jest w sztukach Moliera, dlatego nazywane są one
komediami charakterów.



6
Przeczytaj dokładnie ramkę zawierającą informacje o budowie
akcji (głównych jej fazach) w utworze dramatycznym. Następnie
uzupełnij schemat konstrukcji dramatu, wpisując zdarzenia tworzące
jego fabułę.
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7 Zapoznaj się z podanymi na karteczce informacjami,

a następnie omów rolę szkatułki w dramacie Moliera.

Każdy przedmiot celowo umieszczony na scenie staje się rekwizytem o różnorodnej funkcji:
 jako uzupełnienie dekoracji dookreśla
miejsce […]
 jako dodatek do kostiumu dopowiada informacje o postaci, o jej charakterze, statusie,
upodobaniach […]
 ma bezpośredni wpływ na przebieg wydarzeń […]
 obdarzony jest znaczeniem symbolicznym
[…].
Anna Janus-Sitarz, Lekcje teatru

8

 Uzupełnij tabelę.
Rekwizyt

W jakich
okolicznościach się
pojawia?

Co za jego
pomocą
zostało
wyeksponowane?

Jaki efekt
dzięki temu
został
uzyskany?

szklanka
wody
wypchany
jaszczur

Charakterystyka i ocena postaci
Czytanie, analiza, interpretacja
1 Podziel postaci w dziele ze względu na ich rolę
w fabule (pierwszoplanowe, drugoplanowe, epizodyczne
– zob. klasa 2, część 1, s. 183). Uzasadnij klasyfikację.
2 Podzielcie się w klasie na grupy. Niech każda dokona
charakterystyki wybranej postaci (oprócz Harpagona).
Pracę ułatwią wam dodatkowe polecenia:
 Zwróćcie uwagę, czy dana postać jest przedstawiona
w sposób jednoznaczny, czy też wymyka się prostemu
opisowi.
 Oceńcie postępowanie postaci. Pilnujcie, by ocena
była sprawiedliwa, a więc weźcie pod uwagę różne
aspekty osobowości postaci i różne motywy jej
postępowania oraz przyczyny zachowań.
 Wskażcie w postępowaniu bohaterów czyny złe.
Uzasadnijcie dokonaną ocenę.
Podczas dyskusji nad postacią mogły pojawić się między
wami różnice zdań. Zanotujcie je. Jak sądzicie, z czego one
wynikają?

Harpagon
Czytanie, analiza, interpretacja
1 Na podstawie poniższej ramki określ, jakie informacje

o bohaterze zawiera jego imię.

okulary
kosz
z owocami
pierścień
bransoletka z agatu

Komizm
Czytanie, analiza, interpretacja
1 Znajdź po kilka przykładów komizmu słowa, charakte
ru i sytuacji. Który typ komizmu przeważa w utworze?
2 Czy śmieszność, którą spotykacie w tym dziele, zdarza
się w życiu?

Imię Harpagon pochodzi z języka greckiego
i oznacza człowieka drapieżnego, z zakrzywionymi
palcami. Kojarzy się z drapieżnymi, żarłocznymi
harpiami z mitologii greckiej; ich nazwa znaczy
‘wydzierające, zagarniające’. Natomiast łacińskie
słowo harpago oznaczało ‘hak do chwytania’.

2 W jaki sposób został scharakteryzowany główny

bohater?
 Przedstaw kolejne czyny i decyzje Harpagona oraz
określ ich motywacje.
 Znajdź fragmenty, w których inni bohaterowie
mówią o Harpagonie, i je zinterpretuj.
 Zanalizuj decyzje i czyny bohatera, które są ilustracją
poszczególnych jego cech.

Lektury od podszewki
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3 W jakich sytuacjach autor ukazuje bohatera, aby wyeksponować jego wady

i uzyskać efekt komizmu?

4 Przeanalizuj scenę VI z drugiego aktu. Jak Frozyna przedstawia Harpagona

w rozmowie z nim samym?

5 Do czego Harpagonowi potrzebne są pieniądze? W jakim celu je gromadzi?
6 Opowiedz, jaki stosunek do pieniędzy mają różne postaci dramatu. Czy Harpa

gon jest jedyną postacią, dla której pieniądze są ważne? O czym to świadczy?
7 W jaki sposób pieniądze wpływają na rodzinę Harpagona?

Co o tym sądzicie?
1 Dlaczego poważny problem, jakim jest zło, któremu ulega i które czyni Harpa
gon, został przedstawiony w formie komedii?

Lekkie pióro
Bohater komedii
Moliera – śmieszny
czy straszny? Napisz
rozprawkę, w której
charakteryzując
Harpagona, odpowiesz
na postawione pytanie.

2 Czy Harpagon jest bohaterem, który wyłącznie śmieszy, czy także budzi niepo
kój, a nawet lęk? Uzasadnijcie swoje stanowiska.
3 Rozważcie tezę, że Harpagon nosi cechy człowieka uzależnionego.

Zadania z Pegazem
1 Wyobraźcie sobie współczesny

konflikt podobny do tego opisane
go przez Moliera. Jak by on
wyglądał? Zaproponujcie krótkie
scenki dramowe lub napiszcie
krótki tekst dramatyczny.
Wskazówka: W drugim wypadku
pamiętajcie o poprawnym zapisie
tekstu głównego oraz didaskaliów.
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2 Wybierzcie jedną ze scen Skąpca i przygotujcie jej dwie różne inscenizacje:

1. w konwencji historycznej: niech dekoracje, stroje, muzyka i rekwizyty

nawiązują do realiów XVII wieku (musicie więc poszukać ilustracji i innych
informacji o epoce i życiu bogatej rodziny mieszczańskiej w czasach Ludwika
XIV)
2. w konwencji współczesnej (wydarzenia mogą się rozgrywać w mieszkaniu
współczesnej rodziny); w tym wypadku macie prawo trochę przeredagować
dialogi, tak by nawiązywały do współczesnych realiów życia (np. w scenie V
z pierwszego aktu sakiewka może zostać zastąpiona kartą kredytową, a Harpagon
powie: „Zdaje się, że się porozumiewają, aby mi zwędzić kartę kredytową”),
a także by sposób mówienia postaci był wiarygodny (Eliza może więc powiedzieć
„Przepraszam, tato” zamiast „Wybacz, ojcze”).
Po obejrzeniu inscenizacji określcie, jakie sensy przekazuje i podkreśla każda
z wersji. Która z nich bardziej się wam podobała? Z jakich powodów?
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Teatr od podszewki
Co o tym sądzicie?
Spróbujcie zdefiniować, czym jest teatr. Czy to słowo ma
jedno znaczenie? W razie potrzeby skorzystajcie ze słownika
języka polskiego.

Miejsce spektaklu
Spektakl teatralny jest spotkaniem aktora i widza. Odbywa
się ono w miejscu, które w tradycyjnym teatrze jest podzielone
na część przeznaczoną dla aktorów – scenę – i część dla widzów
– widownię. W wielu współczesnych formach teatralnych granica między sceną i widownią się zaciera. Miejscem odgrywania
przedstawienia bywa otwarta przestrzeń (np. aktorzy wchodzą na
widownię, przenoszą się do innych pomieszczeń budynku, grają
w plenerze lub wprost na ulicy), która w wyobraźni widzów zamienia się w miejsce odgrywanych wydarzeń, np. dziedziniec zamku,
komnatę czarownika, las czy wnętrze pojazdu kosmicznego.

Teatr elżbietański
Londyn, dzisiejsza rekonstrukcja architektoniczna Sze
kspirowskiego teatru The Globe (Pod Kulą Ziemską)
Budynek tego teatru nie był zadaszony, stojąca więc
przed sceną uboższa część publiczności była narażona na kaprysy aury. Na zadaszonych balkonach
siedzieli zamożni widzowie. W teatrze elżbietańskim
nie zawieszano kurtyny. Odsłoniętą scenę z trzech
stron otaczali widzowie. Nie rozstawiano dekoracji
lub były one bardzo skąpe.

Teatr XVIII-wieczny
Neapol, Teatr San Carlo w Pałacu Królewskim
Teatr XVIII-wieczny zwany jest teatrem „pudełkowym” z powodu sześciennego kształtu sceny. W takim teatrze wystawiano m.in. sztuki
Moliera. Bogaty wystrój wnętrz teatru pudełkowego przypominał
pałac, a kurtyna, niejednokrotnie bogato zdobiona, była elementem
szczególnie zwracającym uwagę. Zapadała po zakończeniu aktu
i wtedy zmieniano dekoracje. Widownia tylko z jednej strony zamykała czworobok sceny. Podział na parter, loże i balkony odwzorowywał
ówczesną hierarchię społeczną.

Teatr uliczny
Kraków, XXI Międzynarodowy Festiwal Teatrów
Ulicznych, Teatro del Silencio (Chile) w przedstawie
niu „Raj”
Teatr uliczny zrezygnował z wyraźnego podziału na
scenę i widownię.

Lektury od podszewki
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Oglądanie, analiza, interpretacja
1 Przyjrzyj się uważnie ilustracjom i przeczytaj
podpisy, a następnie zastanów się, jakie możliwo
ści inscenizacyjne dawał teatr elżbietański, a jakie
teatr pudełkowy.
2 Jak układ sceny i widowni wpływa na relacje
między aktorami a publicznością?

3 Kim jest widz w teatrach przedstawionych na zdjęciach?
Możesz wybrać z poniższych propozycji lub podać własne.
 widz jako świadek
 widz jako sędzia
 widz jako podglądacz
 widz jako współuczestnik
 widz jako przechodzień

Właściwe słowo
2 Na podstawie rysunku oraz innych dostęp
nych źródeł określ funkcje następujących
miejsc:
 rampa
 budka suflera
 foyer.

1 Dobierz właściwe nazwy z ramki i uzupełnij podpisy.

kurtyna  loża  widownia  rampa  garderoba



3
Napisz krótkie objaśnienia podanych
wyrazów, tak by miały postać haseł słowniko
wych.
afisz –
antrakt –
prapremiera –
premiera –
repertuar –
recenzja teatralna –

?

kulisy

scena



4
Uzupełnij zdania, wstawiając odpowied
nie wyrazy z poprzednich ćwiczeń.

?

?

budka s

uflera
?

?
balkon

foyer
[wymowa: fuaje]

szatnia
kasa
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Do rozpoczęcia drugiego aktu zostało jeszcze sporo
czasu, więc spacerowaliśmy po ...............................................
i dzieliliśmy się wrażeniami.
Komedie Fredry cieszą się niesłabnącą popularno
ścią, ale „Śluby panieńskie” wystawiane przez nasz
teatr miejski biją rekordy: już siódmy sezon nie scho
dzą z ............................................... .
............................................... „Zemsty” odbyła się we Lwowie
17 września 1834 roku.
Spektakl nie wzbudził mojego zachwytu, zupełnie
nie wiem, czemu miał takie entuzjastyczne
............................................... .
Przedstawienie w Teatrze Narodowym składało się
z dwóch aktów, więc w ............................................... obejrze
liśmy wystawę poświęconą przedwojennym aktorom.
Wybieram się na............................................... „Zemsty”,
którą przygotowano na uroczyste otwarcie teatru
w naszym mieście.
Aktor na chwilę zamilkł, wtedy usłyszałam szept
dobiegający z ............................................... .
Przejrzałem aktualny ............................................... teatrów
warszawskich i znalazłem kilka ciekawych pro
pozycji.

Gra aktorska

Tworzywo teatralne

W historii teatru zmieniały się poglądy na to, jak dalece aktor
powinien utożsamiać się z odgrywaną postacią. Do najbardziej
skrajnych należał pogląd, iż aktor powinien naprawdę przeżywać te sytuacje, które ukazuje na scenie. Inni byli i są zdania, że
– przeciwnie – aktor powinien podkreślać umowność i sztuczność (teatralność) stwarzanej na scenie iluzji i dystansować się
od granej roli.

Na spektakl teatralny składa się wiele elementów,
które biorą udział w tworzeniu widowiska. Dlatego
mówimy, że teatr jest sztuką wielu tworzyw. Najważniejszymi z nich są aktor, słowo, muzyka i efekty
akustyczne (czyli dźwięki i odgłosy niebędące wyrazami, np. stukanie butów, skrzypienie drzwi, świst
wiatru), przestrzeń sceniczna, czas, ruch sceniczny,
dekoracje, rekwizyty, światło, a także publiczność.
Wszystko, co się dzieje na scenie, jest w spektaklu
znakiem:
 słowa wypowiadane przez aktora
 intonacja, z jaką je wypowiada
 sposób wypowiedzi (np. śpiew, szept, krzyk)
 towarzysząca słowom muzyka lub inny dźwięk
 mimika i gest, które tej wypowiedzi towarzyszą
 ruch sceniczny, czyli przemieszczanie się aktorów
(a także przedmiotów!) po scenie
 charakteryzacja, fryzura i kostium aktora
 wykorzystanie rekwizytu (np. podniesienie miecza,
bawienie się nożem czy odłożenie na półkę książki)
 wykorzystywanie w grze aktorskiej jakiegoś elementu dekoracji
 światło padające na mówiącego – lub przeciwnie,
zapadanie mroku itp.

Konwencja teatralna
Aby zrozumieć utwór literacki, film czy dzieło malarskie, trzeba
rozpoznać jego konwencję, która jest umową między nadawcą
a odbiorcą, określającą, jak należy odbierać dzieło: inaczej czytamy utwór satyryczny niż tragedię; inaczej patrzymy na obraz
realistyczny niż na groteskowy.
To samo dotyczy spektaklu teatralnego. W teatrze, podobnie
jak w innych sztukach, istnieją różne konwencje. Widz oglądający inscenizację dramatu Romeo i Julia rozpozna w niej tragedię (choć niektóre dialogi mogą być utrzymane w konwencji
komicznej, która przełamuje poważny ton całości), natomiast
bawiąc się przy scenkach Teatrzyku Zielona Gęś ani na moment
nie może zapomnieć, że to groteska.

Gromadzenie i opracowywanie informacji
1 Podaj nazwę teatru znajdującego się najbliżej
twojego miejsca zamieszkania. Zapoznaj się z jego
aktualnym repertuarem (np. na stronie internetowej).
Następnie na podstawie omówienia (możesz je
znaleźć także na stronie internetowej lub na ulotkach
dostępnych przy kasie teatralnej) wybierz trzy sztuki,
które wydają ci się najbardziej godne polecenia.
Przygotuj poświęconą im prezentację, w której
zachęcisz inne osoby do ich obejrzenia.
Która sztuka zainteresowała najwięcej osób? Zagło
sujcie. Może wspólnie wybierzecie się na nią do
teatru?

2 Przygotujcie projekt pod tytułem „Teatr od kuchni”.
Dowiedzcie się na przykład:
a) kto oprócz aktorów i reżyserów pracuje w teatrze,
na czym ta praca polega
b) jak się nazywają zawody i miejsca pracy poszcze
gólnych pracowników
c) jak wygląda zaplecze sceny.
Pamiętajcie, że do wykonania tego projektu niezbędna
jest wizyta w teatrze i wykonanie dokumentacji (rysun
ków, fotografii). Można wykorzystać nagrania rozmów
z pracownikami.
Zastanówcie się też, w jakiej formie zaprezentujecie
efekt swoich prac.
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Lekkie pióro

Sprawozdanie ze spektaklu

Napisz sprawozdanie z obejrzanego przedstawienia teatralnego.

Sprawozdanie to relacja z przebiegu jakiegoś wydarzenia.
Wydarzeniem tym może być spektakl teatralny.
Poznane w pierwszej klasie zasady tej formy wypowiedzi
zastosuj do zrelacjonowania spektaklu teatralnego.
Sprawozdanie ma przede wszystkim informować, a więc
pisząc je, należy:
podać czas i miejsce spektaklu (nazwę teatru)
podać tytuł i autora sztuki
przedstawić jej treść i problematykę
wskazać twórców i wykonawców, tzn. reżysera i aktorów (przynajmniej odtwórców głównych postaci lub
artystów w jakiś sposób się wyróżniających); ewentualnie
także scenografa, autora muzyki, choreografa, operatora
światła itp.
wskazać, jakie założenia przyjęli twórcy przedstawienia,
co było w nim niepowtarzalnego
podać inne okoliczności (np. czy spektakl był premierą,
jak reagowała publiczność)
zamknąć wypowiedź podsumowaniem (np. jakie
znaczenie miało to wydarzenie, jakie pozostawiło wrażenie).
Sprawozdanie ze spektaklu teatralnego pisze się zazwyczaj
nie tylko po to, aby poinformować o wydarzeniu, ale by
zachęcić do obejrzenia przedstawienia lub je skrytykować.
W związku z tym wypowiedź powinna zawierać również
komentarz i ocenę.
Ocena spektaklu powinna obejmować następujące
zagadnienia:
 poziom artystyczny przedstawienia
 grę aktorów (ze zwróceniem uwagi m.in. na sposób
przekazywania tekstu, sugestywność wykreowanych
postaci, oryginalność)
 zagospodarowanie i wykorzystanie przestrzeni
scenicznej
 scenografię, kostiumy i rekwizyty
 sposób wykorzystania światła i dźwięku
 ogólny klimat przedstawienia
 przyjęcie przedstawienia przez publiczność.
Autor sprawozdania może pisać z pozycji uczestnika bądź
obserwatora wydarzeń, np. o szkolnej inscenizacji Zemsty
może napisać jako aktor, który brał w niej udział, lub jako
widz, który przyglądał się próbom lub po prostu obejrzał
spektakl.
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Przypomnij sobie
cechy sprawozdania
klasa 1, część 1, s. 160

Kilka praktycznych wskazówek:
1. Możesz zacząć szablonowo:
24 kwietnia, w czwartek, w naszym gimnazjum odbyła
się premiera przedstawienia „Zemsty” przygotowanego
przez szkolne koło teatralne…
lub bardziej literacko:
W czwartkowe popołudnie, 24 kwietnia, zgromadzony
w auli tłum uczniów naszego gimnazjum z niecierpliwością oczekiwał na rozpoczęcie spektaklu, który przygotowało szkolne koło teatralne. Rozwieszone w całym
mieście plakaty zapowiadały nowatorską inscenizację
„Zemsty” Aleksandra Fredry…

2. Pisząc sprawozdanie, stosuj słownictwo porządkujące
tok wypowiedzi i wskazujące na kolejność zdarzeń, np.:
najpierw  jako pierwszy  następnie  potem
 z kolei  po pewnym czasie  na zakończenie

3. Ocena może być umieszczona w podsumowaniu,

jednak lepiej, gdy zawarta jest w całym tekście, np. przez
stosowanie słownictwa oceniającego i nacechowanego
emocjonalnie, np.:
ciekawy  nowatorski  oryginalny  piękny
 pożyteczny  wartościowy  wspaniały
nieudany  nudny  schematyczny sztampowy

4. Dobrze świadczy o autorze stosowanie słownictwa

i terminologii właściwej dla przedmiotu sprawozdania.
Pisząc sprawozdanie ze spektaklu teatralnego, wprowadź
terminologię i słownictwo specjalistyczne właściwe dla tej
dziedziny.
zeszyt ćwiczeń

William Szekspir

Romeo i Julia
Werona, balkon Julii

a
eo i Juli
Czy Rom rawdę?
nap
istnieli

Nie zostało to udowodnione. William Szekspir
oparł się na starej włoskiej opowieści, a dziś
główną atrakcją turystyczną Werony jest „dom
Julii” z obrośniętym winną latoroślą balkonem
– miejscem słynnej „sceny balkonowej”.

Kompozycja utworu
Czytanie, analiza, interpretacja



1
Napisz plan wydarzeń składających się na treść
dramatu. Zadbaj o to, aby nie był on zbyt ogólny ani też zbyt
szczegółowy (powinien liczyć około 15 punktów). Będzie on
pomocny przy wykonaniu kolejnych poleceń służących
analizie kompozycji utworu.
2 Uzasadnij, że pierwsza scena pełni funkcję ekspozycji.
Uwzględnij m.in. następujące kwestie:
a) Jakie postacie poznajemy w tej scenie?
b) Czego dowiadujemy się o sytuacji bohaterów?
c) Jakie inne informacje uzyskujemy na temat miejsca
i czasu wydarzeń?
d) Jaki obraz głównego bohatera został tu nakreślony?
3 Przyporządkuj wydarzenia zapisane w planie do poszcze
gólnych faz akcji dramatu (zob. s. 208). Której z faz akcji nie
można jednoznacznie określić? Dlaczego?
4 Określ jak najdokładniej czas poszczególnych wydarzeń

dramatu, a następnie odpowiedz na poniższe pytania.
 Jak długo trwa akcja?
 W jaki sposób autor informuje odbiorcę o czasie bieżą
cych wydarzeń (kolejne dni, a nawet pory dnia)? Jaki
może być cel tego zabiegu?
 Czy w tekście można znaleźć jakieś informacje o czasie
historycznym?
 Jaki czas był w związku z tym dla autora ważny, a jaki
nie, i czym to można uzasadnić?

5 Znajdź dowody na to, że w utworze często pojawia
się motyw pośpiechu i pędu na oślep, a także że
mamy tu do czynienia z „przyspieszaniem” akcji. Oto
przykładowy fragment:

Romeo:
Śpieszmy się!
Ojciec Laurenty:
Co za niecierpliwość dzika!
Kto gna na oślep, łatwo się potyka…
Akt trzeci, scena II, przełożył Stanisław Barańczak

Jaką ów motyw pełni funkcję? Jaki efekt został w ten
sposób uzyskany?
6 W jakich miejscach toczy się akcja? Wymień je.



7
Czy dramat Szekspira podporządkowuje się
zasadzie trzech jedności? Określ czas wydarzeń,
wpisując obok podanych scen nazwę dnia tygodnia.
akt pierwszy, scena I – akt drugi, scena II  .........................
akt drugi, scena III – akt trzeci, scena IV  .........................
akt trzeci, scena V – akt czwarty, scena III  .........................
akt czwarty, sceny IV i V  .........................
akt piąty, sceny I i II  .........................
akt piąty, scena III  .........................
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Miłość i śmierć
Czytanie, analiza, interpretacja
1 Jaki obraz miłości wyłania się ze słów Romea wypowie
dzianych w scenie I aktu pierwszego? Jaki jest wpływ tak
odczuwanej miłości na człowieka? Czy można w tych
słowach doszukać się przepowiedni przyszłych wydarzeń?
2 Jakie cechy tytułowych bohaterów złożyły się na to,
że ich uczucie było tak gwałtowne i wyjątkowe?
Wskazówka: Zwróć uwagę, że inna była motywacja
Romea, a inna Julii.
3 Porównaj, czym jest miłość dla Romea i Julii, a czym
dla innych postaci występujących w dramacie. Uwzględnij
m.in. stanowisko rodziców Julii oraz wypowiedzi Merku
cja i Marty.
4 Prześledź dialogi Romea i Julii, by zaobserwować,
jakim językiem rozmawiają ze sobą. Jaki obraz miłości
wyłania się z tych dialogów?
Wskazówka: Wskaż metafory i porównania, jakich używa
ją, by wyrazić uczucia.

W czasach Szekspira etykieta nakazywała zakochanym mówić o uczuciach w sposób subtelny, za
pomocą aluzji i gry słów. Do tej etykiety nawiązuje
Romeo, który zwracając się po raz pierwszy do Julii,
używa metafory pielgrzymów, świętych i grzechu.
Julia kontynuuje te motywy w swojej odpowiedzi.

6 Znajdź fragmenty, z których wynika, że zarówno dla

Julii, jak i dla Romea ich miłość jest najwyższą wartością,
wobec której na dalszy plan schodzą wszystkie inne
sprawy (np. więzy rodzinne, posłuszeństwo wobec władzy
książęcej lub rodzicielskiej, waśń rodowa, własne życie czy
nawet zbawienie).
7 Jak na odbiór utworu wpływa Prolog i zamieszczone

w nim informacje o losach kochanków? Określ funkcję
tego fragmentu.
8 W dramacie motyw śmierci i grobu od początku

towarzyszy bohaterom, a zwłaszcza Julii. Wskaż 5–6
powtórzeń tego motywu i określ jego funkcje.

Co o tym sądzicie?
Dlaczego Romeo i Julia stali się symbolami młodych
kochanków i miłości skazanej na niepowodzenie? Co się
na to złożyło? Przeprowadźcie burzę mózgów, a następnie
wypiszcie w punktach przyczyny niebywałej popularności
historii kochanków z Werony, zaczynając od tych, które
uznacie za najistotniejsze.

Lekkie pióro
Na podstawie wniosków z poprzednich zadań oraz własnych przemyśleń
napisz rozprawkę: Dlaczego miłość Romea i Julii
do dziś inspiruje cały świat? W argumentacji
odwołaj się do znajomości tragedii Szekspira oraz
nawiązujących do niej innych dzieł.

5 Jaki rodzaj miłości łączy Romea i Julię? Wypisz
w punktach jej charakterystyczne cechy.

Tragedia Szekspira
Czytanie, analiza, interpretacja
1 W jaki sposób spór rodów Capulettich i Mon
tecchich wpływa na przebieg wydarzeń? Jakie
konsekwencje dla różnych osób ma nienawiść, którą
żywią do siebie dwa rody?
2 Wymień nieporozumienia i nieszczęśliwe zbiegi
okoliczności, które prowadzą bohaterów do katastro
fy. Jak wpływają one na odbiór dzieła? Czego
doświadcza widz lub czytelnik?
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Literatura
od podszewki
Tragedia jest jednym z gatunków dramatu, w którym
występuje nieprzezwyciężalny konflikt między
dążeniami bohatera a siłą wyższą (np. losem, bóstwem,
normą moralną, dobrem narodu, społeczeństwa).
Ten konflikt musi doprowadzić do klęski bohatera
– każde posunięcie zbliża go nieuchronnie do katastrofy. Utwór przynależący do tego gatunku przeważnie
kończy się śmiercią bohatera.
Bohatera uwikłanego w nierozwiązywalny konflikt
określa się mianem bohatera tragicznego.

3 W Prologu autor nazywa Romea i Julię „dziećmi

wiedzionymi przez los ku zagładzie”. Dlaczego uczucie
Romea i Julii od początku skazane jest na klęskę? Czy
bohaterowie są tego świadomi? A odbiorcy dzieła? Odpo
wiedzi uzasadnij, odwołując się do tekstu utworu.
4 Znajdź po dwie sceny, które są twoim zdaniem:

a) szczególnie wzniosłe
b) szczególnie nastrojowe i liryczne.

5 Wskaż postacie, które wprowadzają elementy humoru.

Przywołaj konkretne sceny i wyjaśnij, jakie są źródła
komizmu.
 Jaki język pojawia się w tych scenach? Czym różni się
od języka scen miłosnych?
 Jaki efekt wywołuje włączenie scen komicznych
w opowieść o tragicznej miłości?
6 Jaka wizja świata i człowieka wyłania się z tego utworu?

 Przeanalizuj monolog ojca Laurentego, w którym
opowiada on o działaniu ziół (akt drugi, scena III).
 Znajdź fragmenty, w których pojawia się motyw
okrętu na morzu.
 Znajdź motyw Fortuny i określ, jak wpływa ona na
ludzkie życie.

Zadanie z Pegazem
Wybierzcie jedną scenę,
w której tragizm łączy się
z komizmem, i przygotujcie
jej inscenizację.

Literatura
od podszewki
Szekspir (a także inni twórcy teatru elżbietańskiego,
zob. ramka „Warto wiedzieć”) bez obaw łączyli
tragizm z komizmem. Nie zawsze tak było. W literaturze antycznej, w której rozwinęły się podstawowe
gatunki dramatu – tragedia i komedia – były one
wyraźnie rozgraniczane. Co więcej, obowiązywał
podział stylu. W tragedii, podejmującej tematy
poważne, posługiwano się stylem wysokim. Tematy
powszednie natomiast przedstawiano w formie
komedii, której przysługiwał styl niski.

7 Jakie cechy utworu nadają mu mroczny, pełen grozy

nastrój? Odpowiadając, odwołaj się do konkretnych
fragmentów.

8 Jakie jest przesłanie tragedii? Uwzględnij refleksje

wypowiedziane w końcowej scenie.

Warto wiedzieć
Teatr w Anglii elżbietańskiej
Dramaty Szekspira powstawały w okresie panowania w Wielkiej Brytanii królowej Elżbiety I (1533–1603). Był to w Anglii
czas sprzyjający rozwojowi teatru. Powstały wtedy pierwsze
budynki przeznaczone do prezentacji widowisk (zob. też s. 211).

Poradnik językowy
Jak pisać: „Szekspirowski” czy „szekspirowski”, „Molierowski” czy „molierowski”?
Przymiotniki utworzone od nazwisk
zapisujemy:
wielką literą – gdy mówią o czymś, co
zostało przez daną osobę stworzone lub do
niej należy; pytamy o nie: czyj?, np.:
dramat Szekspirowski
Molierowska komedia
małą literą – gdy mówią o czymś, co ma
charakterystyczną cechę; pytamy o nie: jaki?
Przymiotniki takie najczęściej odnoszą się do
nazwisk twórców literatury, sztuki, filozofów
i innych uznanych osób, np.:
styl szekspirowski
humor molierowski

Uzupełnij brakujące litery, wstawiając odpowiednio małą lub
wielką.
W filmie wyraźnie widoczne są wątki zekspirowskie, jednak reżyser
stworzył z nich własne dzieło.
Myszka Miki jest najbardziej znaną postacią isneyowską, za którą
twórca otrzymał w 1932 roku Oscara.
Podczas konkursu recytatorskiego zdecydowałem się przedstawić kilka
ickiewiczowskich wierszy.
Znana była z tego, że na lekcjach posługiwała się metodą dialogu
okratejskiego.
Zawrotną sumę osiągnął na licytacji rzekomo iłoszowy guzik od
marynarki.
W szkole muzycznej odbył się wieczór hopinowski, na który zaproszo
no wybitnych absolwentów szkoły.
zeszyt ćwiczeń
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Lekkie pióro
dramatu Szekspira.
e:
sugesti
e
poniższ
ystaj
wykorz
i,
Gromadząc materiał do charakterystyk
Scharakteryzuj Romea i Julię – parę tytułowych bohaterów

Julia

Romeo
Kim byli?
Z jakich pochodzili rodów?
W których scenach ich poznajemy? Jakie
cechy bohaterów wówczas zauważamy?
Jakie cechy osobowości, umysłu i charakteru obserwujemy w różnych
scenach?

W relacjach z przyjaciółmi i wrogami...
(np. błyskotliwy, dowcipny,
szlachetny, zapalczywy).

W relacjach z rodzicami
i Martą
(np. pełna wdzięku, układna
i miła, lecz także gwałtowna,
zdeterminowana, zdolna do
sprzeciwienia się rodzicom
i realizowania swych planów).

Co wiedzieli na temat miłości, zanim się
spotkali?

Zakochany w niedostępnej
Rozalinie; pogrążony w melancholii, cierpi...

Romeo to jej pierwsza miłość.

Co stało się podczas balu?

W Julii dostrzega ideał, którego
szukał...

Co robią, przyciągani siłą uczucia?
Jak mówią o swojej miłości?
Dlaczego potajemnie i wbrew wszystkim biorą ślub?
Czym jest dla nich wzajemna miłość?
Co są w stanie dla niej poświęcić?
Jakich wątpliwości doświadczają i jak je
rozstrzygają?
Na czym polega tragizm ich położenia?
Jakie przeżywają wewnętrzne rozdarcie?
Refleksje, np. że bohaterowie dojrzewają pod wpływem uczucia i tragicznych
wydarzeń; jakie wartości są dla nich
ważne.
cechy i postawy
Wypełniając tabelę, notuj, w których scenach zarysowały się poszczególne
bohaterów. Zapisuj najcelniejsze cytaty.
Pamiętaj, że to zestawienie nie jest planem wypracowania!
i uporządkuj
Kiedy już wiesz, o czym będziesz pisać, przemyśl kompozycję swej pracy
materiał zgodnie z jej zamysłem.
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Romeo+Julia
Czy zaskoczył cię film Romeo+Julia? Jak oceniasz przeniesienie we współczesne czasy historii włoskich kochanków? Jak reżyser potraktował dramat Szekspira?
Podczas omawiania adaptacji filmowej twoim przewodnikiem będzie filmoznawca Piotr Sitarski.
Zapoznaj się z jego wprowadzeniami w różne zagadnienia, a następnie wykonaj polecenia.
Przy trudniejszych zadaniach ekspert udzieli ci
wskazówek.

Oglądanie, analiza, interpretacja
Czas i miejsce akcji
Wydaje się, że Baz Luhrmann po
prostu przeniósł historię słynnych
kochanków w nasze czasy, umieszczając ją w jakiejś bliżej nieokreślonej północnoamerykańskiej
metropolii. Włoska Werona staje
się zatem Verona Beach, a dwa
zwaśnione rody, z których wywodzą
się Romeo i Julia, to dwie wielkie
rodziny mafijne walczące o przejęcie kontroli nad całym miastem.
Członkowie gangów Kapuletów
i Montekich nie krzyżują mieczy,
tylko strzelają do siebie z pistoletów, ubierają się w najmodniejsze
stroje, bawią się w drogich klubach
i jeżdżą luksusowymi samochodami
produkowanymi na specjalne
zamówienie.

1 Czy twoim zdaniem Verona Beach bardziej przypomina amerykańskie czy

włoskie miasto? Zinterpretuj zamysł reżysera.

Zdjęcia do filmu były kręcone w mieście Meksyk.
2 Baz Luhrmann nie mógł wprost przenieść do filmu realiów dramatu.

Co uległo zmianie?
 Co się stało z postacią Księcia?

W dramacie sprawuje on absolutną władzę i może stawiać ultimatum
skłóconym rodom, a także wygnać z miasta Romea.
 Dokąd ucieka Romeo? Czy – podobnie jak w tragedii – opuszcza kraj?
3 Czy Verona Beach ma cechy świata realistycznego, czy może panuje w nim

pewna umowność? Zinterpretuj zamysł reżysera.

Umownym miejscem jest Werona z tragedii Szekspira – nie była ona
w XVI wieku samodzielnym państwem i nie rządził w niej książę, stanowiła część Republiki Wenecji.

Tekst dramatu
Polskiemu widzowi, zwłaszcza gdy ogląda film w wersji
lektorskiej, może umknąć fakt, że Luhrmann odniósł
się do Szekspirowskiego tekstu z wielkim szacunkiem
i pieczołowitością. Choć akcja przeniesiona została
w nasze czasy, bohaterowie mówią językiem elżbietańskiej Anglii. Chwilami powoduje to efekty komiczne,
gdy na przykład gangsterzy zwracają się do siebie
z galanterią godną prawdziwych dżentelmenów.

4 Zanalizuj sceny, w których rozmawiają Romeo i Julia.

Czy poetycki, wyszukany język sprawdza się w tych
scenach, czy także wywołuje efekt komiczny? Uzasadnij
odpowiedź.

W dramacie Szekspira fragmenty zawierające
miłosne wyznania Romea i Julii wyróżniają się
liryzmem i intensywnością.

Lektury od podszewki
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5 Jaki efekt wywołuje zestawienie archaicznego języka

sztuki ze współczesnymi realiami?

Na przykład w świecie filmu pistolety produkowane są pod marką Miecz (Sword), a karabiny –
Rapier (Longsword).
6 Wskaż w filmie przykłady, gdy obraz zastępuje tekst

dramatu. Jakie fragmenty mogły zostać w ten sposób
przeniesione na język filmu?

Oto przykład: w dramacie ojciec Laurenty wita
przychodzącą na swój ślub Julię słowami:
Oto i ona. Leci jak na skrzydłach!
Tak lekka stopa nie wyżłobi śladu
Na wiecznym głazie. Kto kocha, potrafi
Iść po rozpiętych w słonecznym powietrzu
Nitkach babiego lata: tak nieznaczna
Jest waga ziemskiej doczesnej miłości.
Akt drugi, scena VI,
przełożył Stanisław Barańczak

W filmie Julia wchodzi do kościoła ubrana w białą,
skromną sukienkę, trzymając w dłoniach bukiecik
kwiatów.
7 Zinterpretuj zapis tytułu filmu. Co może oznaczać
znak „+”? W jakich miejscach taki zapis się pojawia?

dbioru
łnego o ć
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y
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zna
ystarczy mea
filmu w
o
R
ć
ś
ie tre
wyłączn
i Julii?
Otóż okazuje się, że nie. Reżyser dodał pewne
kwestie, których nie ma w tragedii. W większości są
to barwne obelgi, którymi obrzucają się członkowie
obydwu gangów. Luhrmann nie posłużył się tu
jednak współczesnymi sformułowaniami, lecz
zaczerpnął je z innych sztuk Szekspira. Na przykład
„król urynału” pochodzi z Wesołych kumoszek
z Windsoru, a „łajno przekupnia” – z Opowieści
zimowej. Aluzje do twórczości najsłynniejszego
angielskiego dramaturga pojawiają się także poza
dialogami. Na plaży w Verona Beach ustawione są
billboardy, z których jeden reklamuje whisky
Prospero (to imię jednego z bohaterów Burzy).
Kamera ukazuje też w szybkim najeździe zoomem
neon „Kupiec z Verona Beach”, nawiązujący do
sztuki Kupiec wenecki. Natomiast klub bilardowy,
w którym przesiaduje gang Montekich, nazywa
się… „The Globe”!

Filmowość i teatralność
Film Luhrmanna określany bywa jako adaptacja dzieła Szekspira dla pokolenia MTV. Opowiadający o młodych ludziach (i do młodzieży skierowany) film posługuje się przede wszystkim stylistyką
wideoklipu. Dynamiczny montaż nie służy – jak w tradycyjnym kinie – opowiedzeniu historii, ale
wyznacza rytm filmu.
8 Obejrzyj jeszcze raz uważnie scenę w windzie, gdy Romeo i Julia rozmawiają i się całują. Jak została
sfilmowana? Jaki efekt został w ten sposób uzyskany? Jaką funkcję pełni tu muzyka?

Zauważ, że zaproponowane przez reżysera zakończenie trzyma widza w niepewności do ostatniej
sekundy. Jest to ważne o tyle, że oglądając adaptację, widz porównuje ją ze znanym sobie oryginałem i nawet jeśli nie pamięta innych szczegółów, z góry wie, jak zakończy się ta miłosna historia. Tymczasem budzenie się Julii, gdy Romeo jest przy niej i nie zażył jeszcze trucizny, daje nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Publiczność, zafascynowana miłością bohaterów, sympatyzująca
z nimi i zaangażowana w ich miłosne perypetie, może przez chwilę sądzić, że skoro reżyser tak
bardzo uwspółcześnił dramat, mógł także zmienić jego zakończenie, wprowadzając hollywoodzki
happy end. A zatem, mimo że widz zna fabułę, Luhrmannowi udaje się uzyskać efekt zaskoczenia.
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9 Na podstawie sceny finałowej określ, na czym polega
w filmie kondensacja akcji. W tym celu porównaj przedstawie
nie tej sceny w filmie z tym, jak można ją przedstawić w te
atrze.
W lewej kolumnie wypisz precyzyjnie wszystkie
wydarzenia z dramatu (początkowe wydarzenia tej sceny
zostały podane), w prawej przedstaw, co się dzieje w filmie.



Teatr

Kondensacja akcji polega na usuwaniu z niej
lub skracaniu takich wydarzeń, dialogów czy
opisów, które opóźniają osiągnięcie rozwiązania.

Film

 Romeo odnajduje śpiącą Julię
 sądzi, że dziewczyna nie żyje, zażywa truciznę
 pada martwy

10 Niektóre sceny w filmie charakteryzują się dużą teatralnością.
Zanalizuj to zjawisko na przykładzie słynnej sceny balkonowej.

Określ znaczenie dla tej sceny
tzw. mówienia na stronie.

Bohaterowie
W dramacie Szekspira Romeo
i Julia są przeciwstawieni pozostałym bohaterom – dobrzy,
niewinni, zakochani. Luhrmann przedstawia to naocznie,
kontrastując parę kochanków
z innymi postaciami.

11 Jak są ubrani główni bohaterowie,
a jak na przykład młodzież Kapule
tów? Zinterpretuj różnice.
12 Przypomnij sceny, w których
uczuciu kochanków towarzyszy woda.
Jakie może być jej znaczenie symbo
liczne?

Tragedia Romeo i Julia ma
wyraźny wymiar religijny,
a Baz Luhrmann starannie go
wydobył. Młodzi bohaterowie
to ludzie autentycznie religijni,
poszukujący w życiu nadprzyrodzonego sensu i zmagający
się z pełną zepsucia i nienawiści
doczesnością. Dlatego też szukają pomocy u ojca Laurentego,
a ten chętnie im jej udziela.

Caprio jako Romeo,
Claire Danes jako Julia i Leonardo di
Luhrmann, 1996
Baz
fotos z filmu Romeo+Julia, reż.

13 Motywy religijne pojawiają się w filmie niemal w każdej scenie.

 Czy dla wszystkich bohaterów mają one to samo znaczenie? Uzasadnij
odpowiedź.

Zwróć uwagę na postać Jezusa na kamizelce Tybalta albo Matkę
Boską na kolbie jego pistoletu.
 Zadanie trudniejsze, dla chętnych. Jaką funkcję pełni górująca nad
miastem gigantyczna rzeźba przedstawiająca Chrystusa? Zinterpretuj sens
ujęć z miejsca, gdzie stoi rzeźba (czyli z boskiego punktu widzenia).

Lektury od podszewki
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