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Klasa VII - 15.04.20r. 

 

Temat: Charakterystyka  bohaterów  ballady  "Lilije" A. Mickiewicza. 

 

1. Przeczytaj. 

Kochani, witam  Was  po  świętach. Dziś  kontynuujemy  pracę  z  balladą  

"Lilije". 

 

WAŻNE 

Przypominam, że  w  piątek  sprawdzian  z  "Syzyfowych  prac"!!! Jego  

napisanie  jest  obowiązkowe! Wraz  ze  sprawdzianem  prześlę  Wam  dokładną  

instrukcję  przesyłania  mi  odpowiedzi  i  termin  ich  odsyłania. Osoby, które  

nie  odeślą  odpowiedzi  do  lektury  w  wyznaczonym  terminie - bez  

wskazania  przyczyn ( np. problemy  techniczne ) - potraktuję  jakby  lektury  

nie  przeczytały  i  tak  samo  ocenię!!! 

 

2. Zanotuj. 

Pani - jest  młoda  i  zapewne  ładna, ma  małe  dzieci. Jej  głównymi  cechami  

są  niemoralność  i  egoizm. Zdradza  męża, a  potem  zabija  go  ze  strachu  

przed  karą. Nie  żałuje  swego  czynu, jest  gotowa  na  wszystko, by  tylko  jej  

zbrodnia  nie  wyszła  na  jaw. Jednak  dręczą  ją  wspomnienia  popełnionej  

zbrodni, nie  może  spać, wydaje  jej  się, że  widzi  zmarłego  męża. Postanawia  

wyjść  za  mąż  za  jednego  z  braci  jej  męża - choć  nie  kocha  żadnego  z  

nich. Wydaje  się, że  najważniejsze  są  dla  niej  własny  spokój  i  dobrobyt. 

 

Mąż - wiadomo  o  nim, że  był  rycerzem  i  zginął  zamordowany. Powraca  

jako  upiór  i  karze  zarówno  morderczynię  jak  i  braci. 

 

Bracia - początkowo  poszukują  zaginionego  brata, ale  szybko  o  nim  

zapominają. Dochodzą  do  wniosku, że  lepiej  będzie  zainteresować się  

wdową  i  jej majątkiem. Skupiają  się  na  własnych  korzyściach. Są  

wzajemnie  o  siebie  zazdrośni, to  awanturnicy. Ich  winą  jest  brak  lojalności, 

wygodnictwo - zamiast  poszukiwania  prawdy  na  temat  zaginionego  brata. 

 

Pustelnik - jest  starym, bardzo  mądrym  człowiekiem. Posiada  

nadprzyrodzone  zdolności: jest  w  stanie  przywrócić  do  życia  Męża, gdyby  

Pani  wyraziła  takie  życzenie. Wie  też, w  jaki  sposób  Pani  może  
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zabezpieczyć  się  przed  powrotem  Męża  z  zaświatów. Zna  najważniejsze  

prawdy  dotyczące  wyroków  boskich, mówi  o  nieuchronności  kary  za  

zbrodnię, ale  także  o  boskim  miłosierdziu, które  może  przynieść  

wybaczenie  szczerze  skruszonemu  zbrodniarzowi. 

 

Utwór  "Lilije"  jest  balladą  gdyż: 

- zawiera  elementy  liryczne: nastrojowość ( groza, tajemniczość ) 

- epickie - wyraźnie  zarysowana  fabuła, akcja, wydarzenia, 

- dramatyczne - dialogi, 

- nawiązuje  do  tradycji  ludowej - ( ballada - z  pieśni  gminnej ) - jej  treść  jest  

oparta  na  opowiadaniu  ludowym, zawiera  też  ludowy  kodeks  moralny, że  

nie  ma  winy  bez  kary, 

- elementy  historyczne  mieszają  się  z  fantastycznymi, 

- rytmiczna  budowa  

 


