Klasa II K, II FM -11 maja
Temat: Przesłanie piosenki Budki Suflera
„Kiedy rozum śpi”

Ten temat nie wymaga wysyłania pracy domowej.
Przeczytaj tekst piosenki Budki Suflera. Następnie zapoznaj się z informacjami na temat ryciny F. Goi. Zauważ, że
utwór polskiego zespołu nawiązuje do grafiki hiszpańskiego malarza – łączy je to samo przesłanie.

1. Budka Suflera „Kiedy rozum śpi”

Nie musisz mówić nic, sam o tym dobrze wiem
Kiedy nasz rozum śpi, demony budzą się
Ludzie wciąż błądzą tak, jakby stracili wzrok
Kiedy rozumu brak, ziemię ogarnia mrok
Kiedy rozum zaśnie, kiedy pójdzie spać
To jest pora właśnie, by się bać
Bo kiedy rozum śpi, to tak jak w czarnych snach
Zaczynają nami rządzić razem gniew i strach
Kiedy rozum śpi, to nic nie mogą już
Ani groźby ani prośby, ani anioł stróż
Nie ważne, kto i skąd, nie ważna płeć i wiek
Głupota jest jak trąd, nie działa żaden lek
Nie musisz mówić nic, sam o tym dobrze wiem
Kiedy nasz rozum śpi, demony budzą się
Kiedy rozum zaśnie, kiedy pójdzie spać
To jest pora właśnie, by się bać
Gdy się rozum traci, choćby mały gram
Diabeł się bogaci, mówię wam
Bo kiedy rozum śpi, to tak jak w czarnych snach
Zaczynają nami rządzić razem gniew i strach
Kiedy rozum śpi, to nic nie mogą już
Ani groźby ani prośby, ani anioł stróż...
Autorzy utworu: Andrzej Mogielnicki / Romuald Lipko

https://www.tekstowo.pl/piosenka,budka_suflera,kiedy_rozum_spi.html

2. Francisco Goya „Gdy rozum śpi, budzą się potwory”

Francisco Goya, hiszpański malarz, stworzył tę grafikę w 1797 r. Przedstawia ona śpiącego
mężczyznę. Jego głowa spoczywa na biurku, na którym leżą porzucona kartka i pióro. Jest on atakowany
przez upiory (m.in. nietoperze i sowy). Na biurku widoczny jest napisany po hiszpańsku tytuł ryciny – „Gdy
rozum śpi, budzą się demony”.
Przesłanie grafiki „Gdy rozum śpi, budzą się potwory” można pojmować jako ostrzeżenie przed
ciemnymi instynktami, uruchamiającymi kolejne zjawiska zaprezentowane w grafikach. Jej autor położył
nacisk na to, żeby ludzie nie usypiali czujności. Przepuszczali poglądy, zachowania, z którymi się stykają,
przez sito własnego rozumu, a wtedy nie obudzą się nowe potwory. Żeby tak jak symboliczny ryś
oddzielali prawdy od kłamstw.

3. Znaczenie frazeologizmu „Gdy rozum śpi, budzą się demony (potwory)”
o kiedy rozum śpi, a więc, kiedy przestaje mieć nad nim kontrolę i nie może on nadzorować tego, co
ma się wydarzyć, do głosu zaczyna dochodzić największy demon ludzkości: głupota;
o tam gdzie panuje ciemnota, zacofanie czy brak wiedzy, rodzą się totalnie irracjonalne lęki, domysły
i wymysły.

