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Klasa  VII - 29.05.20r. 

 

Temat: Świat  przedstawiony  w  noweli  H. Sienkiewicza  "Latarnik". 

 

1. Przeczytaj. 

Moi  drodzy, dziś  przejdziemy  do  omówienia  naszej  lektury  obowiązkowej  

do  egzaminu. Oprócz  niej  w  tym  roku  jeszcze  czekają  nas  krótkie  teksty  

lekturowe, takie  jak: "Stepy  akermańskie"  i  "Śmierć  Pułkownika" -  są  to  

utwory  poetyckie. 

 

W  związku  z  "Latarnikiem"  na  poświęconych  mu  lekcjach  zwrócimy  

uwagę  na: 

- świat  przedstawiony, 

- cechy  noweli, 

- charakterystykę  bohatera, 

- wpływ  literatury  na  życie  człowieka 

 

Geneza  utworu: 

"Latarnik"  to  oparta  na  faktach  nowela, w  której  autor  opisał  polskiego  

emigranta, który  nie  może  znaleźć  dla  siebie  miejsca  w  świecie. 

Pierwowzorem  Skawińskiego  jest  Mieczysław  Sielawa, którego  losy  zostały  

opisane  w  "Gazecie  Polskiej"  w  1877r. Sienkiewicz  napisał  "Latarnika"  

podczas  podróży  po  USA. 

 

2. Zapisz  w  zeszycie: 

Czas  i  miejsce  akcji: lata  70 XIX  wieku, Aspinwall  niedaleko  Panamy 

 

Bohaterowie: główny  Skawiński 

 

"Latarnik"  jest  nowelą, ponieważ:  

- jest  krótki, napisany  prozą, 

- posiada  narratora, 

- jest  tylko  jeden  główny  bohater - Skawiński, 

- jeden  główny  wątek - losy  polskiego  emigranta, 

- punkt  kulminacyjny  

 

Przebieg  akcji: 
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Ekspozycja - ogłoszenie  o  wolnej  posadzie  latarnika. 

Zawiązanie  akcji - przybycie  Skawińskiego, otrzymanie  posady. 

Rozwinięcie  akcji - spokojne  życie  bohatera  na  wyspie. 

Punkt  kulminacyjny - lektura  "Pana  Tadeusza" i  zapomnienie  o  

obowiązkach. 

Rozwiązanie  akcji - zwolnienie  z  pracy. 

Zakończenie - dalsza  wędrówka  bohatera. 

 

Tematyka: 

- samotne  i  tragiczne  życie  polskiego  emigranta, tułacza,  

- tęsknota  za  utraconą  ojczyzną, 

- wpływ  literatury  na  ludzkie  życie, 

- hołd  złożony  twórczości  Mickiewicza, która  miała  wielki  wpływ  na  losy  

emigrantów. 

 

Jak  wygląda  życie  latarnika: 

- trudne,  

-samotne, 

- odpowiedzialne, 

- monotonne, 

- "latarnik  jest  niemal  więźniem", latarnia  staje  się  domem 

- izolacja, 

- prace  należy  wykonywać  sumienne. 

 

3. Przeczytaj. 

Myślę, że  czytając  nowelę, zauważyliście, że  jest  podzielona  na  3  części. 

I - przedstawia  losy  Skawińskiego - w  tym  celu  używa  retrospekcji                          

( przywołania  przeszłości  bohatera  przez  narratora ). 

II -życie  w  latarni - Skawiński  jest  szczęśliwy, że  w  końcu  może  

odpocząć, jest  jak  statek, który  w  końcu  zawinął  do  portu. Początkowo  

cieszy  go  zwiedzanie  okolicy, egzotyczna  przyroda. Z  czasem  zaczyna  

popadać  w  monotonię, dni  wyglądają  tak  samo. I  chociaż  cały  czas  

wykonuje  sumiennie  swoje  obowiązki  zaczyna  obojętnieć  na  świat, nic  go  

nie  cieszy. Jest  pełen  rezygnacji, nie  przeżywa  silnych  emocji. Tak  

naprawdę  latarnia  staje  się  dla  niego  "połgrobem", a  on  czeka  już  tylko  na  

śmierć. 
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III - przebudzenie - dzięki  polskiej  książce. Bardzo  silnie  odczuwa  emocje, 

wzruszenie, tęsknotę  za  ojczyzną. I  chociaż  zwolniony  z  pracy  znowu  

będzie  musiał  tułać  się po  świecie, mając  książkę - która  staje  się  dla  niego  

cennym  skarbem  i przyjacielem, nie  czuje  się  już  taki  samotny. 

 

 

 

     


