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ZADANIE 2 
Z odnalezionych karteczek ponumerowanych od 2.1 do 2. 11 stwórz definicję NOWELI.

2.1 BELETRYSTYKA
„Pewnego razu zdarzyło się, że latarnik w Aspinwall, niedaleko Panamy, przepadł bez wieści.”

2.2 EPIKA = PROZA
„Stało się to wśród burzy, przypuszczano, że nieszczęśliwy musiał podejść nad sam brzeg 
skalistej wysepki, na której stoi latarnia, i został spłukany przez bałwan.”

2.3 (WŁ. NOWELLA - NOWOŚĆ)

2.4 KRÓTKI

2.5 JEDEN WĄTEK
„Życie na wieży jest nadzwyczaj trudne i bynajmniej nie uśmiecha się rozpróżniaczonym 
i lubiącym swobodną włóczęgę ludziom Południa. Latarnik jest niemal więźniem.”
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2.6 PUNKT KULMINACYJNY
„Rozcięta paczka leżała przed nim wyraźnie, oświecona blaskiem popołudniowego słońca, 
a na niej otwarta już książka. Gdy stary wyciągnął znowu po nią rękę, słyszał wśród ciszy bicie 
własnego serca. Spojrzał: były to wiersze.”

2.7 SYMBOL WIODĄCY
„Jedynym wówczas przewodnikiem dla licznych statków bywa światło latarni.”

2.8 OTWARTE ZAKOŃCZENIE
„W kilka dni później widziano Skawińskiego na pokładzie statku idącego z Aspinwall
do New Yorku. Biedak stracił posadę. Otwierały się przed nim nowe drogi tułactwa.”

2.9 JEDEN BOHATER
„Było w nim jeszcze i to dziwnego, że po tylu zawodach zawsze był pełen ufności i nie tracił 
nadziei, że jeszcze wszystko będzie dobrze. (...) zimy mijały jedne za drugimi i Skawiński 
doczekał się tylko tego, że ubieliły mu głowę. Wreszcie zestarzał się — począł tracić energię. 
Cierpliwość jego poczynała być coraz podobniejsza do rezygnacji. Dawny spokój zmienił się 
w skłonność do roztkliwiania się i ten hartowny żołnierz jął przeradzać się w beksę gotowego 
załzawić się z lada powodu.”

2.10 JEDNA HISTORIA
„Tymczasem niespodzianie w ciągu dwunastu godzin dostał posadę jakby wybraną dla
siebie ze wszystkich na świecie.”

2.11 RETROSPEKCJE
„Założył warsztat kowalski w Helenie, w Arkansas, i — spalił się w wielkim pożarze całego 
miasta. Następnie w Górach Skalistych dostał się w ręce Indian i cudem tylko został wybawiony 
przez kanadyjskich strzelców.”


