
Kilka słów o przypowieści

      Przypowieść to krótki utwór o charakterze pouczenia, który ma dwie warstwy: dosłowną i 
przenośną (metaforyczną). Warstwa dosłowna ukazuje przykłady postaw i zachowań ludzi.
By zrozumieć przypowieść, trzeba odczytać jej znaczenie metaforyczne ( wastwa przenośna), które 
ujawnia jakąś ważną prawdę o człowieku. Najbardziej znane są przypowieści Jezusa zawarte w 
Nowym Testamencie.

„Miseczka żebraka“

      Zdarzyło się kiedyś, że pewien król spotkał podczas porannej przechadzki żebraka. A ponieważ 
był w dobrym humorze, powiedział do niego:
 - Proś mnie, o co chcesz, a ja ci to dam!
      Żebrak uśmiechnął się i odpowiedział:
 - Zastanów się dwa razy, zanim złożysz podobną propozycję. Kto ci powiedział, że potrafisz 
zaspokoić pragnienia człowieka?
    Urażony krół natychmiast odparował:
 - Jestem władcą tego kraju! O cóż takiego miałbyś mnie prosić, czego nie mógłbym ci dać?
 - To bardzo proste – odpowiedział żebrak. - Napełnij moją miseczkę!
    Król natychmiast wezwał swoich służących i rozkazał im napełnić miseczkę żebraka złotymi 
monetami. Lecz ku wielkiemu zdumieniu wszystkich, w miarę jak wsypywali je do miski, monety 
znikały na dnie naczynia.
     Wiadomość ta rozeszła się lotem błyskawicy: królowi nie udało się napełnić miski bosonogiego 
żebraka...
     Dlatego król wezwał swoich wezyrów*:
 - Nawet gdybym miał stracić całe swe bogactwo, nie mogę dać się ośmieszyć temu żebrakowi!
      I wsypano do miski wszystko, co uważano za najcenniejsze: srebro, perły, szafiry,diamenty, 
szmaragdy... I chociaż trudzono się z tym przez dzień cały, pod wieczór miska była ciągle pusta, a 
wielki milczący tłum zgromadził się wokół żebraka.
     Wtedy krół obmył swoje serce z pragnienia wszechmocy i skłonił się z pokorą przed 
obdartusem.
 - Wygrałeś – powiedział – ale wytłumacz mi chociaż, z czego jest zrobiona ta magiczna miseczka?
 - Ta miska jest ludzką czaszką – odpowiedział mu żebrak. - Jest ulepiona ze wszystkich pragnień 
człowieka, zawsze niezaspokojonych, zawsze nienasyconych. I dlatego jest ciągle pusta...
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Zadanie

Odpowiedz w kilku zdaniach na następujące pytania:
1. Jaką prawdę o człowieku ujawnia ta przypowieść?
2. W jakich sytuacjach współczesnym ludziom mogłaby się przydać znajomość przypowieści 

„Miseczka żebraka“?

Proszę o nadesłanie pracy domowej do  20.02.2021 na adres:
renata.kocur@polnischeschule-essen.de

mailto:renata.kocur@polnischeschule-essen.de

