O Zawiszy Czarnym i grunwaldzkim zwycięstwie – memy
Bitwa pod Grunwaldem to jedno z bardziej znanych wydarzeń w historii Polski.
Rozegrała się w 1410 roku, czyli ponad 600 lat temu. Pamiętana jest jednak
przede wszystkim w sposób, w jaki przedstawił ją żyjący nieco ponad 100 lat
temu malarz Jan Matejko i pisarz Henryk Sienkiewicz w powieści „Krzyżacy”.
Na podstawie powieści powstał film pod tym samym tytułem.

Wszystkie te dzieła oparte są na wiadomościach z Kroniki Jana Długosza –
nadwornego kronikarza Jagiellonów, który żył w latach 1415-1480. Jej fragment
zostanie przedstawiony w dalszym ciągu lekcji. Długosz urodził się już po bitwie,
ale z pewnością znał ludzi, którzy w niej uczestniczyli.
Obraz Matejki, książka Sienkiewicza, film w reżyserii Aleksandra Forda,
korzystają z dawnej Kroniki, ale zarazem przedstawiają wyobrażenia i wizje
swoich autorów (na przykład na obrazie Matejki widzimy zstępującą z nieba
postać świętego Stanisława, który fizycznie nie był obecny pod Grunwaldem).
Już wkrótce po powstaniu obraz Matejki został sparodiowany przez innego
wybitnego malarza, Stanisława Wyspiańskiego.
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Współcześnie również obraz Wyspiańskiego doczekał się zabawnej przeróbki:

A do obrazu Jana Matejki nawiązują liczne memy internetowe. Wykorzystują one
obraz bitwy, ale dodają do niego podpisy lub obrazki, dotyczące współczesności.

Mem internetowy najczęściej łączy obraz i słowa. Przekazuje treści w sposób
zabawny i łatwy do zapamiętania. Jest też dość łatwy do stworzenia. Wystarczy
wziąć ilustrację i dopisać komentarz pod spodem albo w dymkach nad
postaciami, tak jak w komiksie.
Można też samemu narysować mem. Jednym z popularnych sposobów są memy
w konwencji „Polandball”. Występują w nich kulki w barwach narodowych (przy
czym Polska ma odwrócone barwy: białą na dole, czerwoną na górze), które robią
różne rzeczy nawiązujące do przeszłości. Mogą też „mówić” lub „myśleć” w
dymkach.
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Kulka krzyżacka mogłaby wyglądać na przykład tak:

Zadaniem uczniów jest stworzenie mema w konwencji Polandball, dotyczącego
bitwy pod Grunwaldem i opartego na Kronice Jana Długosza. W tym celu
najpierw trzeba zapoznać się z fragmentem Kroniki i podkreślić występujące
w niej postaci i czynności, które wykonują – tak jak zostało to już zrobione w
pierwszej części fragmentu.
Następnie uczniowie wybierają kilka elementów, które będą chcieli
narysować, i wpisują do tabeli. Wreszcie rysują mem.
Uczniowie mogą pracować indywidualnie lub w grupach. Zachęcam do
tego, by wybór, a zwłaszcza rysowanie odbywało się w grupach, z towarzyszącą
mu dyskusją, a nie w ramach pracy indywidualnej lub – jeszcze gorzej –
domowej, która nie daje żadnej gwarancji samodzielności.
W czasie pracy warto zachęcać, wyjaśniać, przypominać o uwzględnieniu
warstwy słownej i tekstowej i o Polandballach, chwalić postępy i przypominać o
upływającym czasie.
Po zakończeniu pracy warto przyczepić rysunki na tablicy, aby uczniowie
mogli zapoznać się z dziełami kolegów, wychodząc z klasy.
© Joanna Wojdon, 2018

Kronika Jana Długosza
*Pierwsze starcie*
Kiedy zaczęły rozbrzmiewać pobudki, całe wojsko królewskie zaśpiewało
donośnym głosem ojczystą pieśń: "Bogurodzicę", a potem wznosząc kopie rzuciło
się do walki. Pierwsze jednak poszło do starcia wojsko litewskie. Na rozkaz
księcia Aleksandra nie znoszącego żadnej zwłoki. Już podkanclerzy Królestwa
Polskiego Mikołaj, który zamierzał udać się kapłanami i pisarzami do obozu
królewskiego, wśród potoku łez zniknął z oczu króla, kiedy jeden z pisarzy
podszepnął mu, żeby się chwilkę zatrzymał i czekał na starcie się w walce tak
potężnych wojsk, bo to rzadkie, zaiste, widowisko, którego nigdy później nie
miano oglądać. Ten ulegając jego słowom zwraca oczy i twarz na walczące
szeregi. A właśnie w tym momencie jedne i drugie oddziały starły się w środku
doliny, która rozdzielała wojska, i obydwie strony wzniosły okrzyk, jaki zwykle
wznoszą żołnierze przed walką. Krzyżacy na próżno usiłowali podwójnym
wystrzałem z bombard porazić i zmieszać oddziały polskie, mimo że wojsko
pruskie z głośniejszym krzykiem, silniejszym pędem i z większego wzniesienia
zbiegło do walki. W miejscu starcia było 6 wysokich dębów, na które powłaziło i
obsiadło ich gałęzie wielu ludzi – nie wiadomo, czy z królewskiego, czy
krzyżackiego wojska – by oglądać z góry pierwsze starcie oddziałów i los jednego
i drugiego wojska. Przy natarciu bowiem na siebie oddziałów łamiące się
włócznie i uderzające nawzajem o siebie zbroje wydawały tak wielki łoskot i huk,
tak donośny był szczęk mieczy, jakby się zwaliła się jakaś ogromna skała, tak że
słyszeli go nawet ci, którzy byli oddaleni o kilka mil.
Kto lub co?
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Co robi?

Przykładowe rysunki, stworzone przez uczniów, podczas zajęć opisanych w “Wiadomościach
Historycznych” 6/2018:
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