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Klasa VIII - 19.05.20r. 

 

Temat: S. Żeromski - "Syzyfowe  prace" - powtórzenie  przed  egzaminem. 

 

1.Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, dziś  przypomnimy  sobie  kolejną  lekturę  przed  

egzaminem - "Syzyfowe  prace". W  ten  sposób  zakończymy  powtórki  lektur, 

które  omawialiśmy  w  klasie  VII. I  zostaną  nam  tegoroczne: "Balladyna", 

"Kamienie  na  szaniec", "Mały  Książę", "Artysta" , teksty  Wańkowicza - 

omówimy  je  tak  ogólnie, ponieważ  macie  je  w  miarę  na  świeżo. 

 

 Materiały  dotyczące  "Syzyfowych  prac"  znajdziecie  w  zeszycie  z  

zeszłego  roku  szkolnego  i  w  kserówkach  na  stronie 44. 

 

2. Na  co  zwrócić  uwagę? 

Zagadnienia  związane  z  tą lekturą  to: 

- rusyfikacja, walka  z  wrogiem. Temat  ten  pojawi  się też  w  "Panu  

Tadeuszu", "Reducie  Ordona", "Śmierci  Pułkownika", "Kamieniach  na  

szaniec", 

  

- dojrzewanie, dorastanie  bohaterów. Zwróćcie  uwagę, że  obserwujemy  

życie  młodych  ludzi  na  przestrzeni  kilku  lat. W  momencie  rozpoczęcia  

akcji  Marcin  Borowicz  ma  8  lat, gdy  akcja  się  kończy  jest  młodzieńcem  

myślącym  o  studiach. Mamy  tutaj  do  czynienia  z  obrazem  dorastania   nie  

tylko  pod  względem  wieku. Pojawia  się  pierwsza  miłość, pierwsze  

fascynacje  kobietami. Dorastanie  do  podejmowania  trudnych  decyzji, do  

kształcenia  się. A  przede  wszystkim  dorastanie  do  bycia  Polakiem, do  

patriotyzmu. Z  motywem  dojrzewania  w  trudnych  warunkach  spotkacie  się  

w  "Kamieniach  na  szaniec" - dorastanie  w  trakcie  wojny, podobnie  w  

"Zielu  na  kraterze" ( Krystyna, która  ginie  podczas  powstania  

warszawskiego ). No  i  przede  wszystkim  "Mały  Książę" - dojrzewanie  do  

miłości, przyjaźni, odpowiedzialności, 

 

- przemiana  bohatera. Praktycznie  zrusyfikowani  chłopcy  przemieniają  się  

w  gorących  patriotów  pod  wpływem  recytacji  Zygiera. Bardzo  podobną  

przemianę  przechodzi  Jacek  Soplica - gdy  staje  się  ks. Robakiem. Inne  

teksty  dotyczące  przemiany  to  "Quo  vadis", "Opowieść  wigilijna", 
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- wpływ  władzy  na  jednostkę. Mowa  tu  o  wpływie  Rosjan  na  Polaków. 

Mamy  do  czynienia  z  rusyfikowaniem, ale  też  represjami  wobec  Polaków, 

którzy  walczyli  w  powstaniu  styczniowym. Życie  ludzkie  zależy  od  decyzji  

cara - podobny  motyw  znajduje  się  w  "Quo  vadis" - Neron  terroryzuje  

swoich  poddanych, boją  się  go  i  żyją  w  ciągłej  niewoli. 

 

- wpływ  literatury  na  życie  człowieka. Uczniowie  gimnazjum  zmieniają  

swoje  podejście  do  patriotyzmu  i  zaborców - najpierw  poprzez  recytację  

"Reduty  Ordona", potem  przez  potajemnie  czytane  teksty  na  "górce". 

Literatura  polska  od  początku  kształtuje  Bernarda  Zygiera - dzięki  niej  w  

ogóle  nie  ulega  zrusyfikowaniu. Podobne  motywy, gdzie  literatura  będzie  

miała  wpływ  na  życie  bohaterów  znajdziemy  w  "Latarniku". Skawiński, 

który  praktycznie  wycofał  się  z  życia - zaczyna  na  nowo  czuć, żyć - dzięki  

lekturze "Pana  Tadeusza". Zostaje  na  nowo  przebudzony. I  choć  znowu  

traci  pracę, w  swojej  wędrówce  nie  jest  już  samotny - ma  przyjaciela - 

książkę. Wpływ  literatury  na  zachowania  bohaterów  widać  też  w  

"Kamieniach  na  szaniec" - przypomnijcie  sobie  Rudego  recytującego 

"Testament  mój" J. Słowackiego - dla  niego  ten  tekst był  testamentem  do  

wykonania, traktował  go  jako  nakaz  do  walki  o  ojczyznę. Podobnie  jak  

całe  wówczas  walczące  z  okupantem  młode  pokolenie.  

 

3. Obejrzyjcie  filmik  powtórkowy :) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dn1sL8yzDR8 
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