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                           AKCJA  :  RECENZUJEMY KSIĄŻKI 

                                       Recenzja - co to jest? 
publikowane ; sprawozdawcze lub/i krytyczne omówienie tekstu
literackiego, spektaklu teatralnego, filmu, audycji radiowej, dzieła
sztuki, wystawy, koncertu, pracy naukowej; przybiera różne formy od
kilku zdań – do felietonu, eseju, rozprawy, studiów.
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                                             Rodzaje recenzji:
recenzja informacyjna

gatunki pokrewne: opis, streszczenie, opowiadanie, charakterystyka
prezentuje problemowy aspekt danego zjawiska

recenzja felietonowa
bliska felietonowi

recenzja eseistyczna
podmiotowy punkt widzenia
subiektywizm

Określ, jaki problem podejmuje Michał Głowiński w tekście pt: " Ironia
jako akt komunikacyjny".  Zajmij stanowisko wobec rozwiązania
przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz do innych
tekstów kultury.
Ironia to jedna z najbardziej pożądanych kategorii literackich, stosowana już
w czasach starożytnych, wciąż wykorzystywana w literaturze bardzo
często. Umiejętnie wykorzystana dodaje utworowi uroku, a jej
niedostrzeżenie prowadzi do niezrozumienia tekstu. Michał Głowiński w
powyższym fragmencie przedstawia nam jej różne postaci. Mówi o dziełach
autorów średniowiecznych, oświeceniowych, czy romantycznych. Wymienia
niektórych twórców (Cervantesa, Swifta, Diderota), stwierdzając, że w ich
dziełach ironia jest jawna, nie można tych dzieł zrozumieć bez dostrzeżenia
jej. Jednak podstawowym problemem, który podejmuje Głowiński jest ironia
występująca w prozie realistycznej XIX i XX wieku, stanowiąca integralną
cechę literatury tego okresu. Według autora ironia jest wszechobecna, a
skupia się on przede wszystkim na ironii, której fundamentem jest narrator
wszechwiedzący oraz tej, w której powieściowa rzeczywistość ukazana jest
z perspektywy bohatera. Zgadzam się ze stanowiskiem Głowińskiego, który
twierdzi, że ironia jest wszechobecna w prozie realistycznej XIX i XX wieku.

  Przykładem powieści potwierdzającym moje stanowisko jest "Lalka"
Bolesława Prusa. Powieść prezentuje różne typy narracji: trzecioosobową
oraz personalną, które nasiąknięte są ironią. Przykładem ironii,
przejawiającej się w narracji odautorskiej, jest komentarz narratora
dotyczący zachowania studentów wobec baronowej Krzeszowskiej,
natomiast ironia w narracji pierwszoosobowej przedstawiona jest w
"Pamiętniku starego subiekta". Rzecki podkreśla w nim wielokrotnie, że jest
stary, a jego starokawalerstwo prowadzi do dziwactw. Często ironią zostają
przesiąknięte sytuacje, pojawiają się postacie wciąż ironizujące. Ironia
przejawia się również w dialogach, czego doskonałym przykładem może
być finałowa scena, w której Ochocki oznajmia o planach Izabeli Łęckiej.
Tytuł "Lalka" również ma charakter ironiczny. Przede wszystkim jest on
dziełem przypadku, co podkreślał sam Prus, natomiast oddaje sprzeczności
obecne w charakterze bohaterów. Są to postaci realistyczne, jednak uwikłani
w splot wypadków od nich niezależnych stają się marionetkami w rękach
losu. Można powiedzieć, że "Lalka" jest jedną wielką ironią, ponieważ ironia
spaja wszystkie płaszczyzny przedstawionego świata: od narratora, przez
bohaterów, aż po naturę.

   Kolejnym przykładem tekstu o charakterze ironicznym jest "Ferdydurke"
Witolda Gombrowicza. Przeważa tutaj narracja pierwszoosobowa. W
kontekście narracji ironia przejawia się w taki sposób, że narrator-Józio, na
początku utworu jest trzydziestoletnim mężczyzną, natomiast gdy zostaje
cofnięty przez profesora Pimkę do szkoły staje się 16-letnim chłopcem.
Bohater jednak wciąż jest tą samą osobą, nie stracił swojej świadomości,
pomimo stania się nastolatkiem. Ironia przejawia się również w opisach, czy
to rzeczywistości szkolnej, czy nowoczesnej rodziny Młodziaków. Szkoła
została przedstawiona w utworze w sposób prześmiewczy, nie uczy ona
młodzieży samodzielnego myślenia, ale czyni z nich osoby podatne na
manipulacje.
   Myślę, że przedstawione przykłady ukazują wszechobecność ironii w
prozie XIX i XX wieku. Przejawia się ona nie tylko na jednej płaszczyźnie, ale
ogarnia wszystkie jej struktury. Pomimo jej wszechobecności, jest ona
jednak, jak twierdzi Głowiński, trudna do uchwycenia, ponieważ nie ma
wyraźnego podziału pomiędzy mówieniem ironicznym, a mówieniem bez
ironii.
                                                                Hubert Wach , kl. III LO
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                                                Cechy recenzji:

całościowe ujęcie przedmiotu recenzji

opis przedmiotu
odkrycie prawideł dzieła
porównanie go z innymi

ocena przedmiotu recenzji

odpowiedź na pytanie czy twórca zrealizował w dziele swój zamiar
zawiera sąd recenzenta
wpływa na odbiór dzieła przez czytelników
może także wpływać na autora recenzowanego przedmiotu
powinna być uzasadniona
powinna nawiązywać do określonej hierarchii wartości

subiektywizm recenzji
autor wybiera przedmiot recenzji
przedstawia przedmiot recenzji z własnej perspektywy
stosuje własny dobór kryteriów (z powszechnie uznawanego zasobu,
który jest uzasadniony)
autor wykorzystuje własną wiedzę, wrażliwość, wykształcenie, gust,
obycie, inteligencję.

aktualność recenzji
odnosi się do zjawisk aktualnych, bieżących (kulturalnych,
naukowych)
ma skłonić do dyskusji nad swoim przedmiotem
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                                          Etapy pisania recenzji:

Wybór przedmiotu recenzji
Jeśli mamy taką możliwość najlepiej recenzować to, co nie jest nam obojętne
Zgromadzenie informacji o dziele

jeśli jest adaptacją, tłumaczeniem, reinterpretacją musisz określić ich stosunek do pierwowzoru
autor (reżyser, tłumacz, aktorzy, kompozytor itp.), tytuł, czas wydania, wydawnictwo (orkiestrę, wytwórnię filmową, nazwę teatru),
losy dzieła po publikacji (recepcja, oceny krytyków, reakcja publiczności, wznowienia)
kontekst biograficzny, historyczny, kulturowy recenzowanej publikacji

Ustalenie adresata recenzji (czytelnika)
jeśli specjalista zajmujesz się najbardziej złożonymi aspektami z oczywistych dla niego rezygnując
jeśli laik - nie przesadzaj z terminologią i nadmiernym wgłębianiem się w techniczne informacje

Określenie celu recenzji
informacja (rozbudowa części sprawozdawczej)
krytyka i ocena (rozbudowa oceny i jej uzasadnienia)

Pisanie recenzji:
wstęp przedstawiający podstawowe informacje takie, jak: autor, tytuł,wydawnictwo (może również podkreślać walory artystyczne recenzji)
wartościujące (pozytywnie lub negatywnie) przedstawienie głównych wątków, konstrukcji, artyzmu utworu; warto zwrócić uwagę na takie
elementy, jak:
obsada, aktorzy, gra aktorów, kreacje aktorskie
scenografia, reżyseria, efekty specjalne, muzyka, obraz, montaż
tematyka, kompozycja, język
atmosfera, nastrój
gatunek
ocena
może to być ocena porównawcza (poprzez porównanie do innych dzieł tego twórcy lub innych)
możesz akcentować jego walory artystyczne
możesz uwypuklić jego wartościowość
możesz podkreślić jego walory
emocjonalne
estetyczne
poznawcze

Negatywne słownictwo przydatne do oceny w recenzji

nudny, nieciekawy, pełen dłużyzn, powiało nudą, nie porwał, nieudolny, monotonny, długi, nużący, pozbawiony głębszego zamysłu,
chaotyczny, niezrozumiały, sztampowy, koturnowy, kiepski, bez polotu, pozbawiony wartości, nie wyróżniający się,

Pozytywne słownictwo przydatne do oceny w recenzji

ciekawy, efektowny, interesujący, wciągający, nowatorski, tradycyjny, zaskakujący, emocjonujący, ekscytujący, zmienia sposób patrzenia na świat,
dostarcza niezapomnianych wzruszeń, intrygująca akcja, nieoczekiwane zwroty akcji, wybitny, widowiskowy, obsypany nagrodami, z rozmachem,
pobudzający wyobraźnię, brawurowy, znakomity, tajemniczy, poetycki, nastrojowy, liryczny, malarski, niezapomniany, pogodny, wesoły, historyczny,
awangardowy, zwarty, oryginalny, przemyślany, trzymający w napięciu, dramatyczny

uzasadnienie oceny

Bibliografia dotycząca recenzji:
1. Głowiński M., Recenzja, w: Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska, Sławiński J., Słownik terminów literackich, Zakład

Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2000, s. 464.
2. Kuziak M., Rzepczyński S., Kasterski R., Jak pisać po polsku?, Bielsko-Biała, Park, 2004
3. Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin, 2004.
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 " Nie -Boska komedia"        
Zygmunta Krasińskiego
Bardzo dobry dramat romantyczny, przedstawiający największe obawy jego
autora - wybuch rewolucji przeciwko bogatszej warstwie społecznej. 
Jest tu zawarty problem prowidencjonalizmu - Bóg stworzył świat, ale się
nim nie interesuje, co więcej, czyha cały czas na ludzkie błędy, aby je
ukarać. Oprócz tego utwór porusza jeszcze takie problemy, jak: rola poety i
poezji, bunt, szaleństwo oraz ocena rewolucjonistów , którzy  chcą budować
nowy świat na zgliszczach starego, a przecież nie wszystko stworzone
przez przeszłe warstwy jest złe. 
Możemy tu odnaleźć elementy biografii Krasińskiego, jak choroba oczu,
nieszczęśliwa miłość. 
Utwór ten składa się z dwóch części: dramatu rodzinnego i dramatu
społecznego. 
Krasiński pokazuje nam, że wraz ze zdobyciem władzy każdy staje się taki
sam - zły. 
Uważam, że "Nie-boska komedia" jest zbyt dobra, aby uważać ją tylko za
kolejną lekturę szkolną, którą chcemy mieć jak najszybciej z głowy. Trzeba
po prostu spojrzeć na nią pod innym kątem. Ja w niej dostrzegłem
ponadczasowy dramat, pełen głębokiej moralności, napisany barwnym
językiem. 
Mam nadzieję, że również przyszli jej czytelnicy podejdą do niej
z większą otwartością.
   K.Wiktorowicz, kl. ILO

     " KORDIAN"  - JULIUSZA  
SŁOWACKIEGO

                                    RECENZUJEMY LEKTURY....

"Kordian", którego miałem przyjemność poznać w liceum, chwycił mnie 
za serce. Jest to opowieść o rozdartym wewnętrznie, samotnym,
niezdecydowanym, ale z wysokimi ambicjami, młodym człowieku. 
      W pierwszej części dramatu jest on przedstawiony jako młodziutki,
delikatny i nadwrażliwy, znudzony życiem chłopiec. W trakcie utworu jego
osobowość ulega zmianie. Traci złudzenia co do otaczającego go świata
i znajduje wreszcie cel swojego życia, jakim jest poświęcenie w imię miłości i
dobra ojczyzny. Ostatecznie zostaje pokonany przez własne słabości.
    Słowacki krytykuje w tym utworze walkę jednostki, pokazuje, że aby dojść
do czegoś, ludzie muszą się zjednoczyć.
    Polecam wszystkim miłośnikom Słowackiego, romantyzmu, a także tym,
którzy lubią dobrą książkę.
                                       
                                                                        Marcin Łękawski, kl. I LO
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Geneza utworu:
Utwór ma ścisły związek z biografią autora. J. Conrad rzeczywiście
pracował jako dowódca niewielkiego parowca rzecznego w Belgijskiej Spółce
Akcyjnej do Handlu z Górnym Kongo. Miał okazję obserwować stosunki
panujące a koloniach, handel wyniszczający plemiona murzyńskie,
barbarzyństwo, jakiego dopuszczali się biali na tych terenach. W
opowiadaniu „Jądro ciemności” podjął ten temat, ale stał się on punktem
wyjścia do rozważań nad stosunkami między ludźmi w ogóle oraz refleksji
na temat zawiłości ludzkiej psychiki.
Czas i miejsce akcji:
Czas nie jest określony. Przedstawiane wydarzenia dzieją sie współcześnie
do momentu napisania powieści (ok.1890r./lat 90). Opowiadanie ramowe-
akcja toczy sie na pokładzie statku zacumowanego na Tamizie. W
opowiadaniu Marlowa nie występują żadne nazwy geograficzne ani
osobowe. Conrad prezentuje nijeako podróż poza granice czasowe, poza
realną rzeczywistość.
Narracja:
Narratorem jest Marlow, który opowiadając o własnych przygodach cofa sie
w przeszłość (retrospekcja).
Jego historia jest trudna do opowiedzenia. Bohater przypomina sobie myśli.
Jest narratorem subiektywnym więc wszystko co mówi i widzi
przedstawione jest z jego punktu widzenia. Wypowiada sie w pojedynczej
osobie.
Problematyka:
Problematyka powieści kręci się głównie wokół bezduszności oraz
bezwzględności kolonizatorów, którzy ludzi czarnoskórych traktują jak
zwierzęta, spinając ich łańcuchami i zmuszając do pracy ponad własne siły.
Choć to właśnie murzyni ukazani zostali jako kanibale będący w stanie zjeść
ludzkie mięso, to właśnie ludzi białoskórych odebrałem jako tych bardziej
nieludzkich, bo pomimo tego, że pochodzili z krajów cywilizowanych,
zachowywali się w sposób karygodny, niegodny miejsc, z których pochodzili
. Utwór ten jest również krytyką działań kolonizacyjnych, dążących do
zniewolenia dzikiej ludności. Poza tym "Jądro ciemności" na przykładzie
Kurtza ukazuje świetny obraz popadnięcia w obłęd i szaleństwo. Staje się on
tyranem, tracąc swoje człowieczeństwo, wszelką moralność i poddając się
dzikiemu otoczeniu, które uwydatnia w nim to co najgorsze. 
"Jądro ciemności" to książka, którą trzeba czytać w skupieniu i niewątpliwie
ze względu na swoje przesłanie i piękny język stanowi ona bardzo
przyjemną lekturę. Jej prawdopodobnie największą wadą jest długość,
bowiem powieść ta ma mniej niż dwieście stron i w trakcie czytania
wielokrotnie możemy odczuć niedosyt. Niektóre sceny można było
wydłużyć i przede wszystkim poświęcić więcej czasu Kurtzowi, postaci tak
nieobliczalnej i fascynującej. Po prostu zaczyna i kończy się zbyt szybko.
Czasu jest tylko tyle, by uszczknąć najważniejszych problemów i
zaszczepić w czytelniku chęć odkrycia tego, jaki naprawdę jest legendarny
Kurtz.
Ogólnie rzecz biorąc, po "Jądro ciemności" warto sięgnąć, szczególnie, że
jego przeczytanie nie zajmie zbyt wiele czasu, a warto tę książkę poznać ze
względu na przesłanie, jakie ze sobą niesie i możliwość odbycia wraz z
Marlowem pełnej niebezpieczeństw podróży po nieznanej dziczy.
                                                                  Błażej Wieczorek kl. 2LS

                                  " Jądro ciemności" - Joseph Conrad
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