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Temat: Gatunki synkretyczne. Cechy wybranych gatunków literackich.

Cele lekcji:
– przypomnisz sobie wiadomości o gatunkach synkretycznych
– utrwalisz cechy wybranych gatunków literackich

Zacznijmy od cech wybranych gatunków.

nowela ( na podstawie ''Latarnika'' )
krótki utwór
utwór jednowątkowy – losy Skawińskiego;
zawiera punkt kulminacyjny – otrzymanie paczki z polskimi książkami, przede wszystkim
z ''Panem Tadeuszem'';
kończy się w przełomowym momencie dla losów bohatera – zaczyna kolejny etap tułaczki,
wyjeżdża do Nowego Jorku;

sonet ( ''Stepy akermańskie'' ) – gatunek liryczny, który ma ściśle określoną budowę:
liczy 4 strofy / zwrotki
pierwsze dwie strofy mają po 4 wersy / linijki
trzecia i czwarta strofa mają po 3 wersy
sonet ma łącznie 14 wersów
pierwsze dwie strofy mają charakter opisowy
trzecia i czwarta strofa mają charakter refleksyjny

epopeja / epos ( ''Pan Tadeusz'' )
gatunek epicki (!), chociaż wierszowany
na początku jest inwokacja, czyli rozbudowana apostrofa – apostrofy do Litwy i Matki 
Bożej
fabuła dotyczy ważnego momentu w historii narodu – marsz Napoleona na Moskwę i 
wiązane z tym nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości; u boku Napoleona walczą 
Legiony Polskie pod dowództwem J. H. Dąbrowskiego;

bajka, np. Ignacy Krasicki ''Lew i zwierzęta''
gatunek epicki (!), chociaż często pisany wierszem
gatunek dydaktyczny, wychowawczy
morał / pouczenie na początku lub na końcu
alegoryczny charakter – pod postaciami zwierząt, przedmiotów, roślin są prezentowane 
cechy typowo ludzkie, np. lew-siła, sowa-mądrość, ptak-wolność, pies-wierność, ...
bohaterowie zestawieni na zasadzie kontrastu: mądry/głupi, pracowity/leniwy, 
szczery/zakłamany, odważny/tchórzliwy, sprytny/naiwny, …
często tytuł przedstawia bohaterów 

A teraz gatunki synkretyczne.

Gatunki synkretyczne łączą w sobie cechy różnych rodzajów literackich. To takich 
gatunków należą:



ballada ( ''Świtezianka'' )
cechy epickie – jest narrator, narracja i fabuła, czyli historia
cechy liryczne – niesamowity nastrój, emocje, silne uczucia towarzyszące bohaterom; 
obecność różnych środków poetyckich
cechy dramatyczne – dialogi, przewaga akcji nad narracją

satyra ( ''Żona modna'' )
cechy epickie – jest narrator i fabuła: historia małżeństwa pana Piotra
cechy dramatyczne – obecność dialogu i monologu: pan Piotr rozmawia ze znajomym 
 

 


