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Niezbędnik wakacyjny czyli co czytać podczas wakacji ? - część 6.

LALKA, powieść BOLESŁAWA PRUSA Głównym wątkiem jest miłość 
Wokulskiego do Izabeli Łęckiej.

‘Lalka’, jest powieścią
społecznoobyczajową,
napisaną przez Bolesława
Prusa. I chociaż głównym
wątkiem powieści jest
miłość Stanisława
Wokulskiego, zubożałego
szlachcica  do arystokratki,
Izabeli Łęckiej
,bezuczuciowej, gotowej
się sprzedać tylko za
pieniądze,  historia ta 
kończy

się dla Wokulskiego
niepowodzeniem.
Celem tej powieści było
’ukazanie polskich
idealistów  na tle
społecznego rozkładu,
przedstawiając moment
tego wielkiego przełomu i
całość przemian 
światopoglądowych.
Wokulski wzbogacił się
podczas wojny rosyjsko
tureckiej. I w takiej

to sytuacji bohater utworu
przybył do Warszawy by
starać się o rękę  panny
Łęckiej. Był to okres w
którym polskie
społeczeństwo żyło w
lekceważeniu pracy,
odmiennie jak na
zachodzie rozwijał się kult
pracy i twórczości. 
Amelia

W powieści tej występują
rozgrywki  między światem
feudalnym, a nowo
nastającym kapitalizmem, a
romantyzmem i pozyty-
wizmem. Utwór ten
obejmuje  opis dwóch
światów  arystokracji  i
drugiego reprezentowanego
przez Żydów i Wokulskiego,
obozy te są obojętne dla
sprawy narodowej.
Zakończenie powieści 

nie jest wyraźne,  sugeruje,
że Wokulski mógł popełnić
samobójstwo, jako tak
potraktowany przez los.
Wielce wymowne są jego
słowa, „chciałbym zginąć
ale pod gruzami tego
świata”. Kapryśna Izabela
wstępuje do klasztoru.
Powieść ta warta
przeczytani. Polecam. 
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FARAON, BOLESŁAW PRUS
Wiktoria T. poleca :)

„Faraon”, to powieść
Bolesława Prusa , w
której autor
przedstawia
wydarzenia
związane z losami
egipskiego władcy
Ramzesa XIII w XI
wieko prze naszą
erą. Wydarzenia
tego władcy są
przedstawione w
kontekście
tamtejszych
stosunków
społecznych i
politycznych.  Akcja
powieści, kiedy
władca Egiptu,
Ramzes XII umiera,
a zastąpić go ma ,
jego syn Ramzes
XIII. Jednakże
istnieje jeszcze
jeden potężny

pretendent do takiej
władzy, są, nim
kapłani.
Przekonującym tego
argumentem jest to ,
że z pominięciem
Ramzesa XIII
starszych braci
został om następcą
tronu, tylko jako
wnuk arcykapłana.
To stanowi pretekst 
do walki o władzę 
nad  państwem w
ramach konfliktu
politycznego,
stanowiąc  jeden z
tematów tej
powieści.
W pierwszym etapie
walki o władzę,
Ramzes uczy się
dysponować
wojskiem,
postępować

z podwładnymi .
Wysiłki poznania 
poznać kulis
administracji, kończą
się niepowodzeniem
i Ramzes zmuszony
jest zwrócić się o
pomoc do kapłanów.
W drugim etapie
zmagań  o władzę
,rozpoczyna się
walka  kapłanów i
Fenicjan z przyszłym
władcą. Ramzes
przekonany o tym
,że kapłani mający
ogromne bogactwa i
wielką wiedzę
przyczyniają się do
upadku państwa.
Ramzes podejmuje z
nimi walkę, chcąc
przywrócić
ekonomiczną i
militarną władzę

państwa. Etap ten
kończy się śmiercią
Ramzesa XII i
potwierdzeniem
autorytetu Ramzesa
XIII , który  zostaje
władcą Egiptu.
Ponieważ, Ramzes
mimo swej
ostrożności,
pokochał Żydówkę, a
nie chcąc dopuścić
do obcych wpływów
politycznych na
swoje decyzje
stworzył tym samym
skomplikowaną
sytuację, ważąc to,
że jego syn ,dla
którego
przygotowywał
wysoką pozycję w
wojsku , był synem
Żydówki. Słabostki
Faraona do kobiet,

wykorzystali
Fenicjanie
rozkochując go w
Kamie , kapłance,
której miłość była
zabroniona. Miłość 
Ramzesa do Kamy,
jako nie zwolnionej
od ślubów
kapłańskich, nadaje
mu miano  i piętno
kryminalisty, Kamę
wykorzystując w
swym  ręku. Od tego
momentu Ramzes
staję się
przedmiotem gry ze
strony postępowania
łajdaków.
Herhor, najwyższy w
hierarchii kapłan
egipski , organizuje 
walkę polityczną z
faraonem. Jak się
ona zakończy?

Odpowiedz
znajdziecie w
książce… 
 ‘Faraon’, to dzieło
uniwersalne,
przystające do
każdej epoki, gdyż
wszędzie  toczy  się
walka o władzę.
Gorąco polecam
przeczytanie jej,
chociażby, aby
przekonać się o
powtarzającej się
historii, niezależnie
od czasu i miejsca
jej występowania.     
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 ‘Olivet Twist’, Karol Dickens.
Amelka O. poleca.

Oliver Twist to
powieść, której
akcja ma
miejsce na
teranie Anglii w
różnych
miejscach tego
kraju, również w
Londynie, w
czasie bliżej nie
określonym.
Oliver, jako
młody 
dziewięcioletni
chłopiec bez
rodziny zostaje
umieszczony w
sierocińcu g
dzie cierpi głód
i

złe traktowanie.
Po
przeniesieniu
 go do
kolejnego
przytułku
zostaje  stamtąd
wyrzucony,
jedynie
 domagając się
swego.
 Naiwność jego
wieku prowadzi
go do świata
przestępczego,
gdzie
przywódca
szajki uczy go
kraść. Poznając
cel przestępców

Oliver prosi o
wypuszczenie
go z ich
spelunki - nie
chce kraść.  W
zamian zostaje
ordynarnie
zmuszony  do
uczestnictwa w
napadzie  na
dom starej
arystokratki.
Jakie były
dalsze losy
chłopca
,znajdziemy w
książce tego
wspaniałego
autora,
stawiając

sobie pytanie,
czy chłopcu uda
się znaleźć 
życie pełne
szczęścia i
miłości ,jakie
sobie
wymarzył?
Książka ta jest
wyjątkowo
poruszająca,
uczulająca nas
na cierpienia
chłopca ,bitego
i poniżanego.
Utwór w takim
duchu napisany
nie może
nikogo
pozostawić

obojętnym na
losy głównego
jej bohatera, 
Olivera, w
jakimś stopniu
nie
solidaryzując
się z nim, nie
współczując mu
. Czy
doczekamy się
tego ,że
sprawiedliwość
zatryumfuje. Na
to pytanie
odpowie nam z
takim
wyczuciem
sytuacji

napisana
książka
Dickensa. 
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Kuba poleca ...
MAKBETA, WILLIAMA SZEKSPIRA

‘Makbet to utwór
Szekspira szkicujący
obraz
psychologiczny
Makbeta i jego żony,
przedstawiając ich,
owładniętych
ambicjami zdobycia
władzy, odkrywając
zarazem ich
marzenia i rozterki.
Uzasadnienie ich
postępowania przy
takim przeroście
ambicji, może
prowadzić do
błędnych wniosków,
że tak osiągnięta
władza może
oszukać sumienie
odnośnie złych
motywów jej
osiągnięcia.
  Na początku
tragedii Makbet

zachowuje  się
godnie, jak przystało
na lojalnego i
rycerza i poddanego
króla.
  Wszystko to legło w
gruzach po
przepowiedni
czarownic
przepowiadających
mu świetlaną
przyszłości w
ramach awansu
społecznego i mimo,
że początkowo
Makbet, będąc
dobrym człowiekiem,
wolny jest od
zakusów
zbrodniczych 
odnośnie zdobycia
większej władzy. We
gwałtownej zmianie
takiej postawy
pomogła mu jego

żona, ambitna  do
krwiożerczości  Lady
Makbet. Pod  jej to
wpływem, nazywając
go tchórzem, w
Makbecie dojrzewa 
decyzja zabicia która
Dunkana i zajęcie
jego pozycji w kraju.
  Makbet odkrywa
swe nowe
możliwości
zainspirowane
zbrodniczym
występkiem, już nie
potrzebuje nowych
bodźców ze strony 
swej żony. Od tego
momentu Makbet
zmienia się  w miarę
coraz to nowych
zdarzeń. Wie jednak
że gdyby nie
przepowiednia
trzech wróżek-

bezwzględna
postawa swej żony,
nie byłby zdolny do
takiego morderczego
czynu. Z biegiem
czasu Makbet traci i
te skrupuły odnośnie
spraw moralnych,
widząc zbrodnię
instrumentalnie jako
narzędzie
zdobywania
kolejnych intratnych
pozycji społecznych.
Zabija on Króla
Dunkana, zleca
zabójstwo innych
osób ….
  Od tej pory Makbet
musi zacierać ślady 
swej zbrodni.
Makbet jest tragedią
odmienną od pozycji
tragedii antycznych,
posiadającą

cechy
nowoczesności.
Usiłuje , z dobrym
skutkiem
przedstawić ludzkie
uczucia i przeżycia.
Ukazaną w niej
walkę o władzę,
należy rozumieć jako
walkę dobra ze złem.
I już tylko dlatego
stanowi pozycję
godną głębszej
analizy z
przeniesieniem do
naszych czasów.     
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