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Klasa VIII - 28.04.20r. 

 

Temat: Poetyckie  rozważania  na  temat  oceniania  innych  w  wierszu                 

 M. Hemara  "Teoria  względności". 

 

1. Przeczytaj. 

Kochani, jak  już  wiecie  egzamin  z  j. polskiego  zaplanowano  na  16  czerwca. Nadal  

będziemy  do  niego  powtarzać - zwłaszcza lektury i ćwiczyć. Od  następnego  tygodnia  

postaram  się  do  każdej  lekcji  dołączyć  do  poczytania  przykładowe  wypracowania  

egzaminacyjne. 

 

Gdyby  były  tematy, do  których  chcielibyście  wrócić  i  jeszcze  raz  powtórzyć, to  

piszcie. 

 

Polecam  Wam  też  do  oglądania  na  youtube  filmiki - powtórka  przed  egzaminem  8 

klasy. 

 

2. Przeczytaj. 

 Dziś  popracujemy  z  tekstem  poetyckim . Termin  "teoria  względności" pochodzi  z  

fizyki  i  oznacza  dział fizyki współczesnej zajmujący się podstawowymi właściwościami 

przebiegu procesów w czasie i przestrzeni. Jednak  jak  się  domyślacie, nie  będziemy  

mówić  o  fizyce, a  tytuł  będzie  miał  tu  znaczenie  metaforyczne.  

 Zdarza  nam  się  mówić, że  coś  jest  względne, jakaś  sytuacja  jest  uwzględniona... 

jak  myślisz  co  to  oznacza? 

 

Żeby  było  łatwiej  Wam  to  zrozumieć  podam  przykłady  dwóch  sytuacji. 

1) Wyobraź  sobie, że  są  wakacje. Wychodzisz  z  kolegą / koleżanką  z  domu  i  słyszysz  

prośbę  mamy, żebyście  nie  wracali / wracały  za  późno. Czy  na  pewno  ty, kolega / 

koleżanka  i  mama  myślicie  o  tej  samej  godzinie? W  tym  przypadku  możemy  

powiedzieć, że  czas  powrotu  jest  względny. Dla  mamy  późna  godzina  to  będzie  np. 

20:00, a  dla  Was  22:00. Od  czego  tutaj  zależy  ta  względność? 

 

2) Wyobraźcie  sobie, że  stoję  przed  Wami  i  pokazuję  Wam  okładkę  zeszytu, np. taką 
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Przednia  okładka  jest  niebieska, a  tylna  zielona. Pokazuję  okładkę  zeszytu   i  pytam  

jakiego  koloru  on  jest - Ci, którzy  zobaczą  zeszyt  tylko  z  przodu, powiedzą, że  

niebieski. Ci, którym  uda  się  zobaczyć  tylną  okładkę - powiedzą, że  zielony. I  ten  sam  

zeszyt  dla  jednych  będzie: niebieski, zielony  albo  niebiesko - zielony. Od  czego  zależy  

Wasza  ocena  koloru  okładki - dosłownie  mówiąc  od  punktu  Waszego  widzenia. Na  

pewno  spotkaliście  się  ze  zwrotem  "punkt  widzenia  zależy  od  punktu  siedzenia" 

 

Właśnie  tym  jest  względność - punktem  widzenia. Inaczej  muzykę  disco - polo  oceni  jej  

fan, a  inaczej  osoba, która  jej  nie  znosi.  

 

3. Przeczytaj  wiersz - masz  go  w  podręczniku  na  str. 164, ale  tutaj  też  zamieszczam  

jego  treść. 

- czytając  zastanów  się, jakie  przesłanie  w  sobie  zawiera, 

- na  podstawie  czego  oceniamy  innych  ludzi. 

 

Marian  Hemar  "Teoria  względności" ( fragment ) 

Gdy się ludzi ocenia 

Z różnych punktów widzenia - 

Ciekawa rzecz, jak się skala 

Pewnych wartości zmienia. 

 

Wada staje się cnotą, 

A zaletą - głupota. 

O przeciwniku - gdy zacny - 

Mówimy, że idiota. 

 

O stronniku, gdy trudno 

Przyznać nam, że rozsądny - 

Nie powiemy, ze cymbał. 

Powiemy: "Z gruntu porządny". 

 

Gdy się mądrym człowiekiem 

Chlubi wrogi nam obóz - 

Stwierdzamy, że "inteligentny" 

I dodajemy: "łobuz". 

 

Gdy się w naszym obozie 

Łobuz szasta wybitny - 

Mówimy: "Twardy człowiek. 

Zdolny -  mówimy. -  Sprytny". 

 

Gdy nasz przeciwnik się potknie, 

"Zdrajca!" -  głosimy krzykiem. 
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Gdy stronnik zdradzi, stwierdzamy: 

"Nie był naszym stronnikiem". 

 

I to nas niesłychanie 

Na duchu podtrzymuje, 

Że przeciw nam zawsze 

Idioci tylko i szuje. 

 

A z nami, wszyscy albo 

Roztropni, albo dumni, 

Albo z gruntu porządni, 

Albo bardzo rozumni. 

4. Zapisz  notatkę. 

 Wiersz  Mariana Hemara  „Teoria względności“ mówi o tym, że ludzie oceniają 

innych w zależności od „punktu widzenia“, własnych  upodobań, uprzedzeń  lub  

stereotypów.  

 Zależnie od tego czy osoba oceniana jest nam przychylna czy nie „skala pewnych  

wartości zmienia“ się, a wtedy o przeciwniku nawet, gdy jest zacny mówimy, że idiota. Z 

kolei u naszego stronnika nie widzimy głupoty  nawet wtedy, gdy nie cechuje go rozsądek. 

Zdarza się bardzo często, że jeśli nasi przeciwnicy mają w swoich szeregach wybitną 

jednostkę  my  i  tak  nie  ocenimy  jej  obiektywnie, nawet  jej  nie  znając. Gdy w naszych 

szeregach trafi się czarna owca, krętacz i łobuz, bronimy go zawzięcie , mówiąc "Twardy 

człowiek./ Zdolny  (...)- Sprytny", ale gdy nas zdradzi nie przyznamy się do niego. 

 W  dwóch  ostatnich  strofach  pojawia  się  refleksja, że  naszymi  przeciwnikami  są  

"Idioci  tylko  i  szuje", a  po  naszej  stronie  ludzie  mądrzy, roztropni  i  porządni - ale  to  

też  nie  jest  uczciwa  i  obiektywna  ocena, ale  zależna  od  naszych  sympatii  i  antypatii. 

Tekst  jest  jak  najbardziej  aktualny  i  stanowi  smutną  refleksję  nad  ludźmi, 

oceniającymi  innych  często  niesprawiedliwie  i  krzywdząco. 

 

W wierszu występują takie środki stylistyczne jak: 

- epitety: „Ciekawa rzecz“, „mądrym człowiekiem", „wrogi obóz" ,"twardy człowiek, 

zdolny, sprytny" 

- wykrzyknienie: "Zdrajca!" 

- antyteza:  „Wada staje się cnotą“,/ A zaletą - głupotą.“ 

- anafora: „Gdy (...)“, „Albo" 

- uosobienie: „Gdy się (...)/ Chlubi wrogi nam obóz“ 

- powtórzenie: „A z nami, wszyscy albo/ Roztropni, albo dumni,(...)“ 

- przenośnia: tytuł  utworu 

 

 

 

 


