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Metafory roślinne u Szekspira 

Uczniowie identyfikują metafory i improwizują scenkę 

Cel: Uczniowie odkrywają, że w sztukach Szekspira wykorzystywane są pospolite kwiaty wiejskie. Zazwyczaj nie wspomina o nich tylko po to, by 
opisać scenę, ale używa ich cech i właściwości jako metafory, by powiedzieć nam więcej o bohaterach lub sytuacji. 
 
1. W Burzy, sztuce o morderczej ambicji, zemście i przebaczeniu, kłująca jakość pokrzyw jest użyta, by odzwierciedlić naturę dwóch złych książąt, 
Antonia i Sebastiana, którzy knują, by zabić księcia i jego wiernego doradcę, Gonzalo. Gonzalo próbuje sobie wyobrazić, co zasadziłby na wyspie, 
gdyby to on tu rządził, ale oni się z niego śmieją: 
GONZALO: Gdybym ja zasadził tę wyspę, mój panie... 
Zasiałby na niej pokrzywę.  
Albo doki, albo malwy. 
Kiedy Antonio mówi, że Gonzalo "obsiałby ją pokrzywą", gdyby to on tu rządził, kpi z niego. Sebastian przyłącza się, sugerując, że Gonzalo zasiałby 
inne podłe chwasty, kiedy mówi "albo doki, albo malwy", podzielając pogardę Antonia dla Gonzalo.  
Antonio jest opisany przez swojego starszego brata, Prospero, jako "Bluszcz, który ukrył mój książęcy pień i wyssał z niego moją werwę" ... żywo 
ujawniając jego przekonanie, że jego brat jest pasożytem, wysysającym z niego młodzieńcze, zielone życie (werwę). (Antonio kradnie księstwo 
swojemu bratu Prospero, który jest "prawowitym" księciem). 
 
2. W "Cymbelinie" (sztuce, która ma wiele wspólnego z "Grą o tron") Imogen, córka króla Cymbelina ze starożytnej Brytanii, jest znienawidzona 
przez macochę, która próbuje ją zabić. Morderca otrzymuje polecenie: "Szukaj swojej nagrody wśród pokrzyw, pod starym drzewem, które ocienia 
ujście tego samego dołu...". 
Drzewo bzu, jak być może wiecie, jest w folklorze związane z diabłem, więc metafora jest tu dość intensywna: nagroda dla mordercy jest ukryta 
"wśród pokrzyw przy drzewie bzu", innymi słowy jest to trujące i zdradliwe miejsce, w którym można dokonać czynu. 
W "Cymbelinie" (sztuce, która ma wiele wspólnego z "Grą o tron") Imogen, córka króla Cymbelina ze starożytnej Brytanii, jest znienawidzona przez 
macochę, która próbuje ją zabić. Morderca otrzymuje polecenie: "Szukaj swojej nagrody wśród pokrzyw, pod starym drzewem, które ocienia ujście 
tego samego dołu...". 
Drzewo bzu, jak być może wiecie, jest w folklorze związane z diabłem, więc metafora jest tu 
dość intensywna: nagroda dla mordercy jest ukryta "wśród pokrzyw przy drzewie bzu", innymi 
słowy jest to trujące i zdradliwe miejsce, w którym można dokonać czynu.  
 
3. W komedii Szekspira "Stracona praca miłości" dowcipny dworzanin Berowne policzkuje 
nadętego nauczyciela Holofernesa. 
Holofernes: Zaczynaj, panie, jesteś moim starszym.   
Berowne: Dobrze się stało; Judasz został powieszony na starszym. 
 
4. W Henryku V, walijski kapitan Williams jest cyniczny w stosunku do obietnic króla, że będzie 
wspierał swoich ludzi i pokazuje to mówiąc o ELDER GUN. ELDER GUN to pistolet na kulki, 
zrobiony przez usunięcie miękkiego pnia z prostego kija z drzewa bzu, a następnie 
wystrzelenie przez niego przeżutych papierowych kulek. 
Williams: To jest niebezpieczny strzał z ELDER pistoletu, że biedny i prywatny niezadowolenie 
może zrobić przeciwko monarchy ". 
 

Działania: 
W małych grupach 2 lub 3 osobowych wybierz ćwiczenie 1 lub 
2. Postaraj się wymyślić krótką scenkę trwającą około 5 minut, 
którą przedstawisz grupie: 
 
Zadanie 1: Zostałeś wyrzucony na wyspę, jesteś głodny, 
spragniony i zziębnięty. W grupach dwu- lub trzyosobowych 
zaimprowizuj* scenkę, w której będziesz poszukiwał pożywienia 
(pamiętaj, że np. pokrzywy i bez mogą być pożywne). 
 
Zadanie 2: Wymyśl* scenkę z udziałem dwóch postaci, wokół 
słów z Cymbelina "Wśród pokrzyw, pod bzem". 
 
Materiały:  
Przydatnym tekstem źródłowym jest Botanical Shakespeare, 
autorstwa Gerita Quealy'ego. 
 
Kluczowe słownictwo:  
• Improwizuj: wymyślaj na bieżąco (ale przed rozpoczęciem 

omów ogólny kształt utworu i szczegóły, które chcesz 
uwzględnić). 

• Wymyślanie: tworzenie oryginalnego dramatu w grupie, 
poprzez reagowanie na bodźce. 

 
Kryteria sukcesu 
• Improwizuję przedstawienie 
• Potrafię współpracować z rówieśnikami   
• Potrafię wykonać wiersz na pamięć.  
 

 


