...książki mają duszę, duszę tych, którzy je
piszą, tych, którzy je czytają i którzy o nich
marzą.
Carlos Ruiz Zafón - Gra anioła

Niektórzy sądzą, że to książka wybiera nas.
Carlos Ruiz Zafón - Gra anioła

Tak, lektura, którą powinieneś
przeczytać też wybiera Ciebie.
Nie masz wyjścia, musisz ją przeczytać.

Życzę Ci powodzenia i miłej lektury!

Czy powiedziałeś, że nie masz czasu na czytanie
lektur ?

Niemożliwe?
Warto znaleźć czas chociażby na stronę lektury
dziennie?
Natchnienie przychodzi, kiedy człowiek przyklei łokcie do biurka, tyłek do
krzesła i zacznie się pocić. Wybierz jakiś temat, jakąś ideę i zacznij
wyżymać mózg, aż Cię rozboli. Na tym polega natchnienie.
Carlos Ruiz Zafón - Gra anioła

 Lektura przydaje się gdy wymaga się od nas określonej wiedzy,
gdy trzeba napisać wypracowanie w szkole. Rozwija wyobraźnię i
kreatywność.
 Lektura sprawia, że utożsamiamy się z bohaterami, gdyż
odnajdujemy w nich swoje cechy, przeżywamy i kształtujemy swoje
emocje i poglądy.
 Lektura sprawia, że gdy czytamy to zapominamy na chwilę o
problemach i troskach. Możemy dowiedzieć się czegoś nowego o
świecie i ludziach.
 Lektura sprawia, że poszerzamy swój zasób słownictwa,
poprawiamy sobie pamięć, potrafimy lepiej formułować zdania.
 Lektura, inspiruje nas do działania, do zmiany swoich nawyków,
wad, trybu życia

Dlatego warto czytać książki.
Bądź z lekturą ,, ZA PAN BRAT’’

Zbrodnia i kara –

Fiodor Dostojewski

,,A jeżeli nie ma się do kogo zwrócić, jeżeli nie ma dokąd pójść?! Przecież musi
być tak, żeby każdy człowiek miał dokąd pójść. Albowiem nadchodzi taki
moment, kiedy człowiek za wszelką cenę musi dokądś pójść!’’
,,Cierpienie i ból nieodłącznie towarzyszą szerokim horyzontom myślowym i
głęboko współczującemu sercu.’’
,,Kto sumienie posiada, niech cierpi, skoro zdał sobie sprawę z pomyłki. Będzie
mu to karą.’’
Fiodor Dostojewski

Rodion Raskolnikow buntuje się przeciw złu świata, w swoim czynie każąc nam
widzieć nawet prometeizm. Jednocześnie główny bohater Zbrodni i kary chce kierować
się w życiu rozumem, nie sercem. W jego postawie widać wyraźnie kryzys wiary –
problem tak widoczny we współczesnym świecie. Rodion próbuje się modlić, ale nie
może. Starcie tych postaw widać w rozmowie bohatera z Sonią:
– Pan Bóg nie pozwoli na takie okrucieństwo!…
– Już nieraz pozwalał.
– Nie, nie! Bóg ją obroni, Bóg!… – powtarzała obłędnie.
– A może Boga wcale nie ma.
W swoim postępowaniu główny bohater powieści Fiodora Dostojewskiego dopatruje
się wpływu sił szatańskich: „W braku rozwagi dopomógł diabeł”.
Sonia to piękna, młoda, głęboko wierząca dziewczyna, o duszy prostej i szczerej, którą
rodzinna nędza zmusiła niegdyś do zarabiania własnym ciałem. W czasie gdy poznaje
ją Raskolnikow, nie trudni się już prostytucją, wciąż jednak nękają ją związane z tym
wyraziste i ponure wspomnienia. Obdarza go głęboką miłością, doprowadza do jego
wewnętrznej przemiany. Kocha Rodiona, a gdy dowiaduje się od niego, o jego zbrodni,
namawia go do przyznania się do winy i odpokutowania grzechu. Kiedy to nastąpi –
będzie mu towarzyszyć na katordze. Dobro tkwi w każdym człowieku, nawet jeśli
zbłądził.
Więcej na: http://aleklasa.pl/

Obejrzyj film: https://www.cda.pl/video/3699466b6

Mistrz i Małgorzata –

Michaił Bułhakow

,,Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej
miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język! ‘’
,, Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy – nigdy!’’
,,Lubię siedzieć nisko (…) upadek nie jest wówczas tak niebezpieczny.’’
Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata

Darmowy audiobook : http://bookto.pl/katalog/darmowe/2

Główni bohaterowie.
Małgorzata – trzydziestokilkuletnia piękna mężatka, która nie odnalazła szczęścia u
boku małżonka. Bohaterka zakochała się w Mistrzu i dla niego weszła w pakt z
diabłem, i została wiedźmą (a nawet gospodynią balu u szatana).
Mistrz – artysta, pisarz poszukujący prawdy, autor powieści o Chrystusie i Piłacie. Pod
wpływem krytyki pali swoje rękopisy i popada w depresję, a potem zamyka się w
szpitalu psychiatrycznym. Piękna Małgorzata wnosi w jego życie radość i optymizm, a
Woland pozwala mu na uwolnienie jego bohatera literackiego – Piłata – od cierpień
moralnych i wyrzutów sumienia.
Iwan Nikołajewicz Ponyrion zwany Iwanem Bezdomnym – przedstawiciel jedynie
słusznej ideologicznie sztuki radzieckiej, pisze na zamówienie poematy przeczące
istnieniu Boga. Wiarę przywraca mu spotkanie z Wolandem i śmierć Berlioza.
Michał Aleksandrowicz Berlioz – redaktor naczelny miesięcznika literackiego i
prezes Massolitu, również ateista. Zgodnie z przepowiednią Wolanda ginie w
niezwykły sposób – ucina mu głowę tramwaj prowadzony przez kobietę. Sama głowa
Berlioza pojawia się na balu u szatana.

Wątek biblijny:
Poncjusz Piłat – znana postać biblijna, prokurator Judei, w powieści żyje jednak
własnym życiem. Postać Chrystusa budzi w nim współczucie, ale Sanhedryn wymógł
na nim wydanie wyroku skazującego. Piłat nie może uwolnić się od poczucia winy.
Jeszua Ha-Nocri – to biblijny Jezus - to wędrowny filozof, który głosi wiarę w jedynego
Boga oraz Jego królestwo. Jeszua widzi w ludziach jedynie dobro i potrafi czynić cuda.
W przeciwieństwie do przekazu biblijnego boi się śmierci i prosi Piłata o uwolnienie.
Wątek szatański
Woland – szef diabelskiej ekipy w powieści, profesor czarnej magii: przenosi się w
czasie i przestrzeni, czyta w ludzkich myślach, zna całą historię świata, potrafi
przewidywać przyszłość.
Asasello (Azazello) – niski, gruby towarzysz Wolanda, właściciel rudego wąsa,
wystającego kła i bielma na oku.
Behemot – Błazen wśród świty Wolanda, występował pod postacią kota lub
człowieka podobnego do kota.
Korowiow, czyli Fagot – towarzyszy Wolandowi jako tajemniczy konsultant i tłumacz,
jest pokutującym rycerzem, figlarzem i prześmiewcą.
Hella – ruda, naga uwodzicielka, typ wyuzdanej czarownicy.

Mistrz i Małgorzata to powieść:











o totalitaryzmie,
o władzy, sposobie jej sprawowania – są nimi też Poncjusz Piłat i szatan.
podejmująca motyw szatana – Woland nie czyni zła, ale się nim zajmuje,
szykanuje postacie negatywne, fałszywe i obłudne- pomaga Małgorzacie. Jest
więc nie tyle sprawcą zła, co „wiecznie zła pragnąc, wieczne czyni dobro”.
o dziejach Chrystusa - tylko inna interpretacja skazania Chrystusa, lecz sam
temat sprzeczny z wykładnią ideologiczną ZSRR zasługują na uwagę (sfera
zagadnień historycznych i psychologicznych).
o człowieku- protest przeciw sprzeniewierzeniu się własnym poglądom i
uleganiu zewnętrznym naciskom. Uczynił to Poncjusz Piłat. Uległ także Mistrz,
paląc swoją książkę - walki dobra ze złem, która odbywa się w człowieku.
o miłości - uczucie Mistrza i Małgorzaty wyrastające ponad konwencje i
uwarunkowania realistyczne,
o walce dobra i zła (wymiar etyczny i filozoficzny) – bal u szatana

Więcej na: http://aleklasa.pl/

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=r1kfXBqUuq8

Ojciec Goriot - Honoré de Balzac
,,Cokolwiek najgorszego mówiono by Ci o świecie, wierz we wszystko! Nie ma
Juwenala, który by zdołał odmalować jego ohydę pokrytą klejnotami i złotem.’’
,,Znajdziesz we mnie owe bezbrzeżne przepaści, potężne skupienia uczuć, które
głupcy nazywają występkiem; ale nie ujrzysz mnie nigdy tchórzem ani
niewdzięcznikiem. Bo nie jestem ani pionkiem, ani laufrem, lecz wieżą.’’
,,Serce nasze to skarb, niech je ktoś opróżni, a będzie zrujnowany’’.
Ojciec Goriot - Honoré de Balzac

Ojciec Goriot to powieść realistyczna opisująca z fotograficzną precyzją życie ludzi,
zdarzenia, obrazy. Wszechwiedzący, trzecio - osobowy narrator szczegółowo
prezentuje świat przedstawiony, wydarzenia, osoby, realistycznie obrazuje Paryż,
umieszczając w nim psychologicznie prawdopodobne postacie.
Główne motywy
uwarstwienie społeczne, wpływ Paryża, rozkład moralny, stosunki rodzinne
Główni bohaterowie
Eugeniusz de Rastignac, Jan Joachim Goriot, Vautrin, Anastazja de Restaud, Delfina
de Nucingen.

Na co zwrócić uwagę:






topos miłości ojcowskiej na przykładzie Goriota,
Motyw walki dobra i zła,
temat kariery prowincjusza,
kwestię praw i reguł rządzących w społeczeństwie.
problem roli pieniądza.

Ojciec Goriot to powieść o:












Karierze – Rastignac chce zrobić w Paryżu karierę, szybko jednak okazuje się,
że w sposób uczciwy niczego nie osiągnie.
Pieniądzach – Ich posiadanie jest przepustką do wyższych sfer, bez nich jest
się niczym.
Rodzinie – w której miłość, więzy i porozumienie zastąpione jest chęcią
zdobycia pieniędzy. Ojciec Goriot oddał cały swój majątek córkom, ale u żadnej
z nich nie znalazł schronienia.
Mieście – głównym bohaterem powieści jest Paryż, stwarzający młodym złudną
nadzieję zdobycia pieniędzy i zrobienia uczciwej kariery. To miasto labirynt, w
którym nicią Ariadny jest protekcja ze strony osób bogatych i wpływowych.
Paryż podzielony jest na dzielnicę bogaczy (Saint-Germain) i dzielnicę biedoty
(dzielnica Łacińska) – nie ma między nimi praktycznie żadnego związku.
Społeczeństwie – francuskim początku XIX wieku.
Moralności – bohaterowie dla zdobycia pieniędzy i osiągnięcia pozycji gotowi
są wyprzeć się najbliższych, poniżać innych, kraść, a nawet mordować.
Ideałach – młodzi ludzie muszą o nich zapomnieć , w Paryżu ten, kto się nie
podporządkuje rządzącym nim regułom, przegrywa.
Wyborach – Rastignac powoli wyzbywa się ideałów, na końcu rzuca Paryżowi
wyzwanie.
Prawach rządzących światem – Ten, kto nie posiada pieniędzy i nie potrafi
ich zdobyć, jest i pozostanie nikim.

Czytaj w przeglądarce – pobierz audiobook : https://lektury.gov.pl/lektura/ojciecgoriot
Czytaj online: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ojciec-goriot/
Obejrzyj film: https://zaq2.pl/video/kdkkq

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk

