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Klasa VII - 06.05.20r.

Temat: Obraz  męstwa  Polaków  w  "Reducie  Ordona"  A. Mickiewicza
( możecie  dopisać  numer  lekcji  i  datę  do  lekcji  wczorajszej )

1. Przeczytaj.
Moi  drodzy, zgodnie  z  zapowiedzią - dzisiaj  notatka  do  wczorajszej  lekcji. 
Zdaję  sobie  sprawę, że  może  być  ona  długa, ale  za  to  za  rok - w  oparciu  
o  nią, dobrze  sobie  przypomnicie  omawiany  dzisiaj  tekst. Poza  tym  
następny  polski  macie  dopiero  w  piątek, więc  przed  nowymi  matriałami  
spokojnie  zdążycie  sobie  wszystko  uzupełnić :) A  więc  do  dzieła :)

2. Zapisz  w  zeszycie.
Utwór  został  napisany  po  upadku  powstania  listopadowego  pod  

wpływem  opowieści  przyjaciela  Mickiewicza  i  uczestnika  walk - Stefana  
Garczyńskiego. 

Akcja  rozgrywa  się  na  warszawskiej  Woli. Dowódca  Julian  
Konstanty  Ordon  wysadził  redutę, by  nie  oddać  jej  w  ręce  Rosjan. Autor  
upamiętnił  w  tekście  bohaterską  postawę  obrońców  reduty  i  heroiczny  
czyn  Ordona.

Polacy  i Rosjanie  zostali  ukazani  w  sposób  kontrastowy
Polacy Rosjanie

- uosobienie  dobra
- nieliczni, brakuje  im  amunicji
- uważają  obronę  ojczyzny  za  swój  
obowiązek
- dumni, honorowi - wolą  zginąć  niż  
się  poddać
- związany  z  nimi  kolor  biały  
symbolizuje  czystość  i  cierpienie
- porównani  do  motyla  wrzuconego  
w  mrowisko
- nie  boją  się  cara, są  gotowi  
odebrać  mu  koronę  polską, 

- przewaga  liczebna
- walczą  z  rozkazu
- posłuszni  i służalczy
- boją  się  cara, zrobią  wszystko, by  
go  zadowolić
- związana  z  nimi  czerń  symbolizuje  
okrucieństwo  i  bezwzględność
- porównani  do robactwa  żerującego  
na  padlinie

Dopiero  wspólna,  "rozjemcza  mogiła"  zjednoczy  tych, którzy  walczyli  w  
imię  miłości  ojczyzny  i tych, którzy  walczyli  dla  cara
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Car - według  narratora  jest  sprawcą  wszystkich  cierpień. Jest  porównany  do  
złośliwego  szatana. To  tchórz - nie  bierze  udziału  w  walkach, tylko  siedzi  
w  pałacu. Despota  i  tyran - zastrasza  swoich  poddanych. Okrutny  i  
bezlitosny - jednym  skinieniem  skazuje  tysiące  ludzi  na  śmierć. Złodziej - 
który  ukradł  koronę  Polaków.

Ordon - wzór  żołnierza  i  bohatera  poświęcającego  życie  w  obronie  
ojczyzny. Bez  wahania  decyduje  się  ponieść  najwyższą  ofiarę, ponieważ  
wolność  kraju  stawia  nad  inne  wartości.

Przesłanie  tekstu: utwór  kończy  się  groźbą  skierowaną  do  despotów, 
którzy  tyranizują  podbite  narody. Narrator  zapowiada, że  świat  ogarnięty  
przemocą  i  szaleństwem  tyrani  może  ulec  zagładzie.  Przemoc  nie  
zmiażdży polskiego  oporu  i  nie  złamie  ducha  narodu.

Rola  środków  poetyckich:
-epitety - uplastyczniają  opis  pola  bitwy, np. długa  czarna  kolumna, lawa  
błota
- wyrazy  dźwiękonaśladowcze - oddają  dźwięki  walki, podkreślają  jej  
grozę, np. ryczy  jak  byk  przed  bitwą
- metafory -  nadają  plastyczności  obrazu, działają  na  wyobraźnię, np. kula  
rwie  zębem
- porównania - kontrastują  bohaterów, wyrażają  pogardę  do  wrogów
- pytania  retoryczne - podkreślają  brak  szacunku  podmiotu  lirycznego  
wobec  postawy  cara, np. Gdzie  jest  król...?
- wykrzyknienie - oddaje  wojenną  atmosferę, dynamizm  wydarzeń, np. Ura! 
ura!
- nagromadzenie  czasowników - podkreśla  dynamizm  walki

3. Przeczytaj.
Gatunek  literacki: "Reduta  Ordona"  jest  poematem  opisowo - refleksyjnym. 
Łączy  w  sobie  elementy  liryki  i  epiki. Charakterystyczne  cechy  tego  
gatunku  to: wierszowana  forma, obecność  narratora, będącego  naocznym  
świadkiem  zdarzeń, prosta  jednowątkowa  fabuła, stosowanie  licznych  
środków  stylistycznych  podkreślających  charakter  walki  i  odczucia  
narratora.
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"Reduta"  na  egzaminie
- często  pada  pytanie, do  jakich  wydarzeń  odnosi  się  tekst - trzeba  
pamiętać, że  do  powstania  listopadowego.
 
Lekturę  wykorzystasz  przy  wypracowaniach  dotyczących:
- bohaterstwa, odwagi,
- poświęcenia  życia  dla  ojczyzny,
- śmierci  na  polu  bitwy,
- patriotyzmu, wzoru  patrioty, żołnierza,
- obrazu  Polaków  i  Rosjan


