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Pracovné listy "Zvonár u Matky Božej"

Viacerí z vás budú poznať príbeh o hrbáčovi z Notre Dame a "cigánskej dievčine" Esmeralde. Môžete ho poznať vďaka
animovanému filmu od Disney z roku 1996. Film je založený na románe francúzskeho spisovateľa Viktora Hugo a bol
napísaný pred viac než 180 rokmi. Nižšie môžete nájsť opis jednotlivých častí príbehu. Pozorne si ich prečítajte a pokúste
sa zistiť, čo sa deje. Nasledujúce otázky by vás mali viesť:
Je Esmeraldina matka "cigánka"?
Kto Esmeraldu vychoval?
Román rozpráva príbeh francúzskej prostitútky Paquette, ktorá tužila po dieťati. Nakoniec priviedla na svet prekrásne
dievčatko, ktorej dala meno Agnes. V jeden deň, do mesta kde žili, pricválala skupina jazdcov. Boli to tuláci a zlodeji
cestujúci po krajine.
Román ich opisuje ako ľudí tmavej pokožky s kučeravými vlasmi a krúžkami v ušiach. Tváre žien boli údajne ešte tmavšie
a ich vlasy boli zopnuté v chvostoch. Ich deti boli ako opice, pričom všetci z nich boli pohania. Vravelo sa, že veštili
budúcnosť a dokonca existovali i fámy, že kradli deti a boli kanibalmi.
Paquette chcela, aby vyveštili budúcnosť jej dcérke, a tak ju priviezla k "cigánom". "Cigáni" sa dievčatka dotýkali a hladili
ho, no bábo sa po chvíli rozplakalo, pretože sa ich bálo. Vyveštili jej, že ju čakalo v živote šťastie. Mala sa stať najkrajšou a
najčestnejšou kráľovnou.
Nasledujúce ráno, zatiaľ čo malá Agnes spala, sa Paquette pobrala navštíviť susedu a podeliť sa s dobrou novinou. Keď sa
však vrátila, dvere boli otvorené a dieťa zmizlo. Jediné, čo po nej ostalo, bola jedna z jej topánok.
Matka bola veľmi rozrušená, nikto nič nevidel, ani jej nevedel nijako pomôcť. Po dlhých chvíľach strávených plakaním nad
dcérinou topánkou v zúrivosti zrevala "Do tábora Egypťanov! Upáľme čarodejnice!" "Cigánov" tam však už nebolo.
Román potom rozpráva o komplikovanom príbehu hrbáča a Esmeraldy. Paquette, známa tiež ako La Chantefleurie, sa
stala náboženským pustovníkom, samotárom.
Na konci románu má byť Esmeralda popravená. Ako tak uteká pred popravou, schytí ju samotárka žijúca v cele. Esmeralda
sa jej pýta, ako jej ublížila. Namiesto odpovede, samotárka zamrmle "Dcéra Egypta! Dcéra Egypta! Dcéra Egypta!" Potom
kričiac na Esmeraldu odpovie, že kedysi mala prekrásnu dcéru menom Agnes, ktorú ukradli a zjedli. Esmeralda odpovedá,
že v tom čase ona zrejme ešte ani nebola na svete. Pustovníčka namieta a tvrdí, že Esmeralda v tom čase musela byť s
"cigánmi". Jej dcéra by bola v tom istom veku ako Esmeralda teraz. Ubehlo už 15 rokov, odkedy jej "cigáni" uniesli dcéru a
zjedli svojimi vlastnými zubami.
Ako sa jazdci blížia, Esmeralda prosí pustovníčku o milosť. Nikdy jej predsa neublížila. Pustovníčka by ju sa mala zľutovať
a pustiť ju, veď podobne ako ona hľadala svoj dcéru, Esmeralda tak hľadala svojich rodičov. Pustovníčka v zúfalstve
Esmeralde ukáže malú topánočku, kedy Esmeralda otvorí taštičku, ktorú nosí na krku a vyberie z nej druhú topánočku. V
tom momente obe okamžite pochopia, čo sa deje a ich zúfalstvo sa mení na nespútanú radosť.
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Úlohy
1. Vysvetlite strach a úzkosť prežitú postavami v tomto príbehu.

2. Vysvetlite dôvody nenávisti pustovníčky voči skupine opísanej ako "cigáni" a na koho sa vzťahujú slová ako
"Egypťania","pohani" a "čarodejnice".

3. Prehodnoťte toto tvrdenie „Tento román je nebezpečný, pretože podporuje staré predsudky tvrdiace, že „cigáni" unášali
deti“.

4. Disneyho film "Zvonár u Matky Božej" vynechal túto časť príbehu. Prečo si myslíte, že je to tak?

Tento projekt bol ﬁnancovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne
názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii
(dokumente).
© 2018-2019 eduskills.plus
URL: https://eduskills.plus/modules/living_together/antigypsyism

