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Klasa  VIII - 21.05.20r. 

 

Temat: Odczytanie  nawiązań  biblijnych  kluczem  do  zrozumienia  

wiersza   P. Macierzyńskiego. 

 

1. Przeczytaj. 

 Podobnie  jak  na  wczorajszej  lekcji  pozostajemy  w  kręgu  tematyki  II  

wojny  światowej. Tym  razem  przeanalizujemy  wiersz  Piotra  

Macierzyńskiego  "Stworzenie  KL  Auschwitz". Jak  sami  za  chwilę  

zobaczycie  wiersz  jest  trochę  nietypowy - bardziej  przypomina  relację  

reporterską  niż  przekaz  emocji  podmiotu  lirycznego. 

 Nie  dajcie  się  jednak  zwieść  pozorom. Czasem  pod  najprostszymi  

słowami  kryją  się  bardzo  silne  emocje. 

Byliście w  Muzeum  Auschwitz - Birkenau  i  sami  dobrze  wiecie, że  o  

takich  miejscach  i wydarzeniach  jakie  miały  tam  miejsce  nie  da  się  mówić  

bez  emocji. 

 

Jeden  z  poetów  odnosząc  się  do  bestialstwa  II  wojny  światowej  

powiedział: "ludzie, ludziom  zgotowali  ten  los". Czyli  nie  zwierzęta  

kierujące  się  instynktem  przetrwania, ale  ludzie  myślący  i  często  uważający  

się  za  religijnych  i  wykształconych. 

 

2. Przeczytaj.  

Za  chwilę  przeczytasz  wiersz  Macierzyńskiego. Jednak  zanim  to  

nastąpi  przypomnij  sobie  cechy  reportażu: 

- stanowi  relację, sprawozdanie  z  rzeczywistych  wydarzeń, których  autor  był  

uczestnikiem  lub  świadkiem, 

- przedstawia  prawdziwe  postacie  i  miejsca, 

- jest  bezstronny  lub  ujawnia  osobisty  stosunek  autora  do  prezentowanych  

sytuacji ( reportażysta  może  oceniać  relacjonowane  zdarzenia ) 

 

Czytając  wiersz zwróć    uwagę: 

- o  jakich  wydarzeniach  mówi  tekst, 

- czym  rozpoczynają  się  poszczególne  części  utworu, co  jest  ich  treścią, 

jakimi  słowami  zamknięta  jest  każda  część, 

- w  jaki  sposób  pojawia  się  nawiązanie  do  Biblii, 

- w  jaki  sposób  pojawia  się  nawiązanie  do  reportażu. 
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3. Zapisz  do  zeszytu. 

 Wiersz  P. Macierzyńskiego  poświęcony  jest  założeniu  przez  Niemców  

obozu  koncentracyjnego  w  Oświęcimiu. 

 Każda  część  tekstu  rozpoczyna  się  od  daty  związanej  z  rozbudową  i  

organizacją  obozu. Następnie  następuje  krótka  relacja  z  tego, co  się  wtedy  

działo. Po  każdej  części  następują  stwierdzenia, że  to, co  zostało  stworzone, 

było  dobre. W  tekście  przeważają  fakty. Przypominają  one  zapis  reportażu. 

Środki  poetyckie  zostały  wyraźnie  zredukowane, dzięki  czemu  utwór  

przypomina  sprawozdanie. W wierszu  pojawia  się  jednak  nawiązanie  do  

biblijnej  Księgi  Rodzaju - w  tytule  i  powtórzeniach: było  to  dobre. W  ten  

sposób  autor  nawiązał  do  biblijnego  stworzenia  świata, do  słów: "A  Bóg  

widział, że  były  dobre". Jednakże  to, co  stworzyli  Niemcy  w  Oświęcimiu - 

jest  przeciwieństwem  dzieła  Boga. Bóg  stworzył  życie, a  oni  śmierć. 

Stworzyli  jakiś  koszmarny, zły  świat.  

 Nawiązanie  do  Biblii  możemy  interpretować  na  różne  sposoby. Jako  

ironiczne  i  potępiające  określenie  dla  Niemców, którzy  zabójstwo  uznali  za  

coś  dobrego. Stając  się  zaś  przeciwieństwem  Boga  i Jego  działań  ich  rolę  

w  kształtowaniu  świata  możemy  przyrównać  do  szatańskiej. Stworzyli  

bowiem  piekło  na  ziemi. 


