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Temat: Konteksty literackie – samotność, władza, podróż, przemiana.

Cele lekcji:
– przypomnisz sobie wybrane lektury obowiązkowe
– odniesiesz ich treść do konkretnych problemów, zagadnień

Rozpoczynamy  cykl  lekcji  powtórzeniowych  polegających  na  przypomnieniu  lektur
obowiązkowych  pod  kątem  podejmowanej  w  nich  problematyki.  Będę  zamieszczała
materiał, który wymaga potwierdzenia konkretnymi informacjami z treści danej lektury,
np.  gdy  mówimy  o  tułaczce,  podróżach  Skawińskiego,  Waszym  zadaniem  jest
przypomnieć sobie konkretne miejsca jego pobytu i podejmowane działania. Oczywiście,
musicie  umieć  bezbłędnie  operować  tytułami  lektur,  nazwiskami  ich  autorów  oraz
bohaterów, nazwami miejsc, itp.

                                                  Samotność  

Skawiński  –  jest  zmęczony,  utrudzony  wieloletnią  wędrówką  po  świecie;
wybiera samotne życie w latarni po burzliwych kolejach losu żołnierza i tułacza;
posada latarnika daje polskiemu emigrantowi nadzieję na spokój, odpoczynek,
wytchnienie, znalezienie bezpiecznej przystani  po trudach długiego życia; 

Mały  Książę –  doświadczył  samotności,  nie  umiejąc  stworzyć  więzi  z  Różą;
wyruszył samotnie w podróż kosmiczną w poszukiwaniu przyjaciela; spotkał na
swojej  drodze  kilku  samotnych,  z  różnych  powodów,  dorosłych;  szczególnie
samotny poczuł  się  na  Ziemi  w  ogrodzie  różanym,  ponieważ  po  raz  kolejny
został oszukany przez swój kwiat, zlekceważony kłamstwem Róży, że jest jedyna
i najpiękniejsza na świecie;

Andrzej  Radek –  bohater  samotny  z  powodu  odrzucenia przez  kolegów,
wyszydzany,  ośmieszany,  wykluczany z grona rówieśników z powodu swojego
pochodzenia; 

Ebenezer  Scrooge –  samotność  bohatera to  skutek  jego  dziecięcych
doświadczeń,   a  w dorosłym życiu wyboru pieniędzy jako celu i  sensu życia;
osamotniła go także śmierć wspólnika; samotność i izolacja od ludzi pogłębiały
się;  Scrooge nie  rozumiał  ludzi,  nie  lubił,  stronił  od nich,  irytowali  go;  swoją
życiową przestrzeń ograniczył do domu i kancelarii;

Jacek  Soplica  –  wybór  samotnego  życia  jako  pokuty;  musiał  uciekać  z
Soplicowa,  przyjąć nową tożsamość – Księdza Robaka,  by służąc krajowi jako
tajny  emisariusz,  zmyć  z  siebie  piętno  zdrajcy;  taki  wybór  oznaczał  również
niemożliwość kontaktu z synem – młodym Tadeuszem;



                                                           Władza      

''Balladyna'':
Balladyna  -   owładnięta  żądzą  władzy,  to  najsilniejsze  pragnienie  i
najważniejszy  cel;  zdobyciu  i  utrzymaniu  władzy  podporządkowane  są
wszystkie wybory i działania bohaterki; dąży, dosłownie, po trupach do celu;

Fon  Kostryn –  równie  silnie  pragnie  władzy; zostaje  przechytrzony  przez
Balladynę, która pierwsza eliminuje konkurenta; 

Kirkor – przykład  prawego władcy; staje w obronie sprawiedliwości – walczy,
by  na  tron  mógł  powrócić  prawowity  król  Popiel  III;  pragnie  być  dobry  dla
poddanych i mieć u boku szlachetną żonę;

Neron –  kapryśny  i  nieprzewidywalny  tyran,  szalony  despota,  okrutnik  o
niezaspokojonych chorych ambicjach bycia wielkim artystą; świat był zabawką
w jego rękach jak własność  rozkapryszonego dziecka;  nikt  nie  mógł  czuć się
bezpiecznie  na  jego  dworze,  okazywano  mu  posłuszeństwo  ze  strachu  przed
jego nieprzewidywalnością i wyjątkowym okrucieństwem;

Król i  Próżny w ''Małym Księciu''  – chcą  podporządkowywać sobie innych:
Król sprowadza Małego Księcia do roli poddanego, a Próżny do roli wielbiciela;
inni mają im służyć, spełniać oczekiwania;  Król nie znosi sprzeciwu, pragnie być
władcą absolutnym, od którego wszystko zależy;

Widmo  z  II  części  ''Dziadów'' –  za  życia  był  dziedzicem,  bezlitosnym,
okrutnym,  niesprawiedliwym  panem  wioski;  nie  przejmował  się  losem
poddanych, pod jego władzą umierali z głodu, byli trzymani w ciągłym strachu;
dziedzic  opływał  w  bogactwa,  ale  tylko  on  czerpał  z  nich  przyjemności,  nie
udzielał  poddanym  wsparcia;  (koniecznie  przypomnijcie  tu  sobie  opowieść
Kruka i Sowy) 

O motywie podróży i przemianie we wpisie niedzielnym. Przypominajcie lektury, by swobodnie
posługiwać się nimi jako przykładami.   

Miłego weekendu,
B. Rybka


