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Klasa  VII - 08.05.20r. 

 

Temat: "Syzyfowe  prace" - powieścią  o  dojrzewaniu. 

 

1. Przeczytaj. 

 Wydawałoby  się, że  głównym  temat  powieści  jest  udokumentowanie  

warunków  życia  Polaków  w  dobie  zaborów, czy  też  próby  rusyfikacji. 

 Zwróćcie  jednak  uwagę  na  to, że  główni  bohaterowie to  chłopcy - 

którzy  dorastają, rozwijają  się, dojrzewają, zakochują, zmieniają  swoje  

poglądy. Jednym  słowem  to  postacie  dynamiczne. Przecież  postać  

Borowicza  poznajemy, gdy  ma  8  lat, a  potem  towarzyszymy  mu  przez  

kilka  lat - równocześnie  obserwując  jak  z  dziecka  zmienia  się  w  młodego  

mężczyznę. Podobnie  jest  w  przypadku  Andrzeja  Radka.  

 Trafne  jest  więc  określenie  "Syzyfowych  prac"  jako  powieści  o  

dorastaniu - o  szkole  i  młodzieży  walczącej  z  rusyfikacją.  

 

2. Zapisz. 

 Marcin  Borowicz  to  syn  zubożałych  szlachciców. 

  Od  początku  widoczne  było  jego  przywiązanie  do  matki. Po  jej  

śmierci  stał  się  żarliwym  katolikiem. Początkowo  jako  uczeń  nie  wyróżniał  

się  w  nauce. Dopiero  w  późniejszych  klasach  gimnazjum  rozbudził  w  

sobie  ciekawość  świata  i  pasję  czytelniczą. Ogromny  wpływ  na  jego  

rozwój  miała  lektura  "Historia  cywilizacji  w  Anglii". Zafascynowany  jej  

filozofią  stał  się  ateistą. 

 Uchodził  za  spokojnego  i  zamkniętego  w  sobie  chłopca. Na  początku  

edukacji  był  nieśmiały. Z  czasem, gdy  zyskał  przychylność  inspektora  

Zabielskiego, stał  się  pewny  siebie. Był  wrażliwy  na  cudzą  krzywdę, 

pomagał  kolegom  w  trudnych  sytuacjach. ( uratował  Radka  przed  

wyrzuceniem  go  ze  szkoły ). Początkowo  wydawała  się  postacią  

niesympatyczną, ślepo  wierzącą  we  wszystkie  kłamstwa  zaborców. Zmieniło  

się  to  radykalnie, po  recytacji  Zygiera. Chłopak  przeżył  też  nieszczęśliwą  

miłość  do  Anny  Stogowskiej. Z  czasem  dorósł, stał  się  odpowiedzialny, 

przejął  ojcowskie  gospodarstwo  i  zamierzał  studiować. 

 Jego   charakter  w  toku  akcji  cały  czas  się  zmieniał.  

 

 

 Andrzej  Radek  to  syn  robotnika  rolnego.  
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 W  dzieciństwie  uchodził  za  nieposłusznego  i  krnąbrnego  chłopca. 

Wyśmiewał  się  z  guwernera  Paluszkiewicza, ale  dzięki  niemu  poczuł  

ogromne  pragnienie  zdobywania  wiedzy  i  nauki. 

 Po  śmierci  Paluszkiewicza  kontynuował  naukę  w  Klerykowie. Dotarł   

tam  pieszo - co  świadczyło  o  ogromnej  determinacji, ambicji  i  wytrwałości  

bohatera. Utrzymywał  się  z  udzielania  korepetycji. 

 W  przeciwieństwie  do  innych  nie  mógł  liczyć  na  wsparcie  rodziny. 

Wyśmiewany  i  szykanowany  za  swoje  pochodzenie, zachowywał  spokój  i  

opanowanie, wykazywał  dumę  i  upór. Mimo  wszystko  potrafił  zachować  się  

koleżeńsko ( pociesza  Marcina  z  powodu  wyjazdu  "Biruty" ) 

 Radek  to  postać  obdarzona  wrodzoną  inteligencją. Zapał  do  nauki  i  

zawziętość  pozwoliły  mu  osiągnąć  wszystkie  cele, jakie  sobie  wyznaczył.  

 

3. Przeczytaj.  

Żeromski  tworząc  postacie  Radka  i  Borowicza  pokazał  ich  dorastanie, 

zmienianie  się. Uczynił  ich  reprezentantami  młodego  pokolenia. Pokazał  jak  

dojrzewają  do  życia, miłości, patriotyzmu, nauki. 

  


