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Klasa VI - 20.05.20r. 

 

Temat: Nie  bądź  ludożercą! Rozmawiamy  na  temat  tekstu  "List  do  

ludożerców"  T. Różewicza. 

( temat  na  2  lekcje ) 

 

1. Przeczytaj. 

 Dzisiaj  moi  drodzy  popracujemy  z  nietypowym  tekstem  poetyckim, 

którego  autorem  jest  Tadeusz  Różewicz. 

 Zanim  przejdziemy  do  samego  tekstu, spróbujcie  się  zastanowić  nad  

tym: 

- kto  to  jest  ludożerca, 

- co  to  jest  znieczulica 

 

 Zakładam, że  ludożerca  od  razu  skojarzył  Wam  się  z  osobą - 

dosłownie  zjadającą  innych  ludzi, czyli  kanibalem. A  z  czym  skojarzyła  

Wam  się  znieczulica? Wyraz  brzmi  jak  nazwa  jakiejś  choroby... 

Podpowiem  Wam  teraz, że  jest  to  "choroba", ale  w  znaczeniu  

niedosłownym  i  niestety  cierpi  na  nią  wielu  ludzi. Zresztą  zaraz  sami  

zobaczycie  o  co  chodzi... 

 

2. Przeczytaj  wiersz 

Czytając  zwróćcie  uwagę  na: 

 

- jak  zachowują  się  opisani  w  wierszu  ludożercy, 

- gdzie  można  ich  spotkać, 

- czy  ludożercą  może  być  ktoś  z  nas, 

- o  co  prosi  podmiot  liryczny 

Kochani ludożercy 

Nie patrzcie wilkiem 

Na człowieka 

Który pyta o wolne miejsce 

W przedziale kolejowym 

Zrozumcie 

Inni ludzie też mają 

Dwie nogi i siedzenie 
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Kochani ludożercy 

Poczekajcie chwilę 

Nie depczcie słabszych 

Nie zgrzytajcie zębami 

Zrozumcie 

Ludzi jest dużo 

będzie jeszcze więcej 

więc posuńcie się trochę 

Ustąpcie 

Kochani ludożercy 

Nie wykupujcie wszystkich 

Świec, sznurowadeł i makaronu 

Nie mówcie odwróceni tyłem: 

Ja mnie mój moje 

Mój żołądek mój włos 

Mój odcisk moje spodnie 

Moja żona moje dzieci 

Moje zdanie 

Kochani ludożercy 

Nie zjadajmy się 

Dobrze 

Bo nie zmartwychwstaniemy 

Naprawdę 

3. Obejrzyjcie  krótki  filmik. 

Jest  to  teledysk  nakręcony  przez  Waszych  rówieśników  do  wiersza  "List  

do  ludożerców" - ułatwi  on  Wam  zrozumienie  tekstu  i  jego  przesłania. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_bJOB6Qinv0 

 

4. Przeczytaj. 

 Czy  wiesz  już  kim  jest  współczesny  ludożerca? Autor  mówi  o  

ludziach, którzy  są  samolubni, myślą  o  swoich  potrzebach: 

- patrzą  na  innych  wilkiem, 

- wykupują  wszystko - nie  dbając  o  potrzeby  innych, lekceważą  ich, 

- nie  ustąpią  miejsca, komuś  kto  jest  bardziej  zmęczony  od  nich, 

- uważają  się  za  pępek  świata - ja, mnie, mój, moje 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_bJOB6Qinv0
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  Zwróć  uwagę, że  nie  krytykuje  ich, ale  delikatnie  upomina. Zwrot  

"nie  zjadajmy  się" - sugeruje, że  on  też  dostrzega  w  sobie  cechy  ludożercy. 

 Myślę, że  taki  ludożerca  z  wiersza  czai  się  w  każdym  z  nas... Nie  

zawsze  myślimy  o  innych, nie  zawsze  mamy  dla  nich  czas, bywamy  

niemili - mogą  być  różne  tego  objawy. 

 Najgorszym  jednak  jest  wcześniej  wspomniana  znieczulica - jest  to  

zupełna  obojętność  na  krzywdę  drugiego  człowieka, brak  wrażliwości, 

współczucia  i  empatii. Przypomnijcie  sobie  treść  przypowieści  o  

miłosiernym  Samarytaninie - dwoje  ludzi ( do  tego  uważających  się  za  

bardzo  religijnych - byli  to  kapłani ) - obojętnie  przeszło  obok  napadniętego  

na  drodze  człowieka. 

 Na  szczęście  jednak  nie  wszyscy  tak  postępują  i  w  tym  jest  

nadzieja  dla  całej  ludzkości. 

 

5. Zapisz  do  zeszytu. 

 Utwór  to  żartobliwy  apel  do  współczesnego  człowieka  o  

wyrozumiałość  dla  innych  i  wyzbycie  się  egoizmu. 

 Podmiot  liryczny  jest  człowiekiem  wrażliwym, wnikliwym  

obserwatorem  rzeczywistości. Zwraca  się  bezpośrednio ( apostrofa )  do  tak  

zwanych  ludożerców, którzy tutaj  oznaczają  ludzi  brutalnych, silnych, wrogo  

nastawionych  do  innych. Mówi  im, by  nie  zjadali  siebie  nawzajem, czyli  

prosi  o  wyrozumiałość  względem  innych, uszanowanie  tego, że  wszyscy  

mają  podobne  potrzeby  i  pragnienia. Chce  zapobiec  postępującej  we  

współczesnym świecie  fali  egoizmu  i  zaniku  ludzkich  odruchów. 

 Wiersz  ma  formę  apelu, listu  otwartego. Cały  tekst  jest  metaforyczny 

- ludzie  samolubni określeni  zostali  ludożercami. Na  końcu  pojawia  się  też  

motyw  zmartwychwstania - symbol  odradzania  się  do  lepszego  życia. 

 

6. Posłuchaj. 

Myślę, że  świetnym  komentarzem  do  tego  tekstu  i  co  najważniejsze  nadal  

aktualnym  jest  piosenka  Czesława  Niemena  "Dziwny  jest  ten  świat".  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wTjLZwpmufw 

 

7. Zadanie  dla  chętnych - na  uwagę  pozytywną.  

 Wykonaj  plakat  pod  tytułem  "Stop  ludożercom" - może  być  

dowolną  techniką  i  w  dowolnym  formacie - wykonaj  jego  zdjęcie  i  prześlij  

do  mnie  do  środy  27  maja.                   

https://www.youtube.com/watch?v=wTjLZwpmufw
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( przypominam  Wam  mojego  maila: kluska2529@interia.pl )  

 Jeśli  ktoś  nie  ma  możliwości  przesłać  mi  zdjęcia, a  chciałby  taką  

dodatkową  pracę  wykonać, to  proszę, żeby  mi  o  tym  napisał  i  wspólnie  

ustalimy  jak  taką  pracę  może  mi  "dostarczyć" :) 


