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Klasa  VI - 29.05.20r. 

 

Temat: Świat  przedstawiony  w  noweli  B. Prusa  "Z  legend  dawnego  

Egiptu". 

 

1. Przeczytaj. 

 Kochani, mam  nadzieję, że  udało  Wam  się  przeczytać  tekst  noweli, 

którą  Wam  przesłałam  w  ostatnich  materiałach. Potraktujemy  ją  jako  naszą  

lekturę  dodatkową  do  egzaminu :) 

 Znane  Wam  już  są  zarówno  nazwisko  autora, jak  i  pojęcie  noweli. 

Mówiliśmy  o  nich  w  zeszłym  roku, przy  okazji  utworu  "Katarynka" - o  

panu  Tomaszu, który  nie  cierpiał  dźwięków  katarynki  i  niewidomej  

dziewczynce.  

 Przypominam  Wam  też, że  nowela  to  krótki  utwór  napisany  prozą, 

gdzie  o  wydarzeniach  opowiada  narrator. Jest  z  reguły  jeden  główny  

bohater  i  jeden  wątek. Mamy  też  punkt  kulminacyjny ( najwyższego  

napięcia ), po  którym  następuje  zakończenie  akcji. 

 

 Dziś  określimy  sobie  - o  czym  jest  tekst, jak  go  rozumieć, a  na  

następnej  lekcji  porozmawiamy  o  dwóch  władcach, którzy  jak  zapewne  

zauważyliście - są  swoimi  przeciwieństwami. 

 Żeby  lepiej  zrozumieć  sytuację  opisaną  w  tekście  przenieśmy  się  na  

chwilę  do  dawnego  Egiptu :) 

 

Co  oznacza  "dawny  Egipt"? 

Chodzi  oczywiście  o  starożytny  Egipt, kiedy  

władzę  sprawowali  faraonowie. Była  to bardzo  

bogata  i  rozwinięta  cywilizacja, która  stworzyła  

piramidy, hieroglify, bogate  sarkofagi, w  których  

chowano  władców  oraz  bardzo  ciekawe  i  

rozbudowane  wierzenia  w  wielu  bogów. 

 

Najważniejszą  osobą  w  państwie  był  faraon. To  on  

decydował  o  życiu  i śmierci  swoich  poddanych. Jego  

słowo  było  święte. Jego  władza  miała  charakter  

absolutny. Był  równocześnie  królem, 

głównodowodzącym  armią, najwyższym  kapłanem  i  
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ziemskim  wcieleniem  boga  Horusa - symbolizującego  Egipt. A  co  za  tym  

idzie, według  wierzeń, po  śmierci  faraon  stawał  się  bogiem.  

Niżej  w  hierarchii  znajdowali  się  kapłani, rodzina  faraona, żołnierze. 

Najniżej  znajdował  się  prosty  lud  i  niewolnicy - którzy  praktycznie  nie  

mieli  żadnych  praw. Często  faraonowie  byli  prawdziwymi  tyranami, a  przy  

budowie  królewskich  piramid  umierały  tysiące  niewolników.  

Czy  domyśliliście  się  już, co  w  Egipcie  było  symbolem  władzy? Królewski  

pierścień, za  pomocą  którego  faraon  potwierdzał  wszystkie  swoje  rozkazy.  

 

2. Zapisz  w  zeszycie. 

Znaczenie  tytułu  noweli  B. Prusa - określenie  "dawny  Egipt"  wskazuje, że  

akcja  noweli rozgrywa  się  w  starożytności  za  czasów  faraonów. Pojęcie  

"legenda" - mówi, że  nie  wiemy, czy  opisywane  wydarzenia - choć  nie  są  

fantastyczne -  miały  faktycznie  miejsce, w  realia  historyczne  i  geograficzne  

Egiptu  włączono  wymyśloną  historię  o  dwóch  władcach. 

 

Miejsce  akcji: pałac  faraona. 

 

Bohaterowie: głównym  bohaterem  jest  Horus, postaciami  drugoplanowymi  

są  Ramzes  i  jego  dwór. 

 

Plan  wydarzeń: 

1) Choroba  Ramzesa. 

2) Przyjęcie  lekarstwa  przynoszącego  zdrowie  lub  śmierć. 

3) Oczekiwanie  Horusa  na  przejęcie  władzy. 

4) Ukąszenie  przez  jadowitego  pająka. 

5) Planowanie  edyktów  przez  Horusa. 

6) Horus  dowiaduje  się, że  został  ukąszony  przez  jadowitego  pająka. 

7) Oczekiwanie  na  pierścień  i  wybranie  najważniejszych  edyktów. 

8) Śmierć  Horusa  i  ozdrowienie  Ramzesa. 

 

Przesłanie  tekstu: 

- marne  są  ludzkie  plany  i  nadzieje  wobec  przeznaczenia  i  losu, 

- często  nie  mamy  wpływu  na  to, co  dzieje  się  w  naszym  życiu, 

- los  bywa  przewrotny ( stuletni  Ramzes  zdrowieje, a  młody  Horus  umiera ) 

 

Cechy  noweli  w  tekście  "Z  legend..." 
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- krótki  utwór  napisany  prozą, 

- narrator  trzecioosobowy, 

- jeden  główny  bohater, 

- wydarzenia  skupiają  się  na  jednym - objęciu  władzy  przez  Horusa, 

- punkt  kulminacyjny - Horus  czeka  na  posłańca  z  pierścieniem, by  

zatwierdzić  edykt, 

- zakończenie  akcji  zaraz  po  punkcie  kulminacyjnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


