
Dziady jako dramat historii – Co się zdarzyło w celi Konrada? 

Pomoce: 

Dziady cz. III A. Mickiewicz – Przedmowa, dedykacja, akt I scena I 

Adam Mickiewicz - biografia 

https://www.youtube.com/watch?v=_0Am7G2asAk 

https://www.youtube.com/watch?v=Lfvv52Q6TvA 

Co powinniśmy umieć? ( wymagania dotyczą całej lektury) 

Uczeń:  

Wymagania z zakresu podstawowego 

• referuje treść Dziadów cz. III 

• przedstawia okoliczności powstania dramatu 

• odnosi treść scen więziennych do biografii Adama Mickiewicza 

• interpretuje przemianę Gustawa w Konrada 

• omawia problem teodycei w Wielkiej Improwizacji 

• analizuje kreację Konrada w odwołaniu do Wielkiej Improwizacji 

• objaśnia, czym jest prometeizm na podstawie Wielkiej Improwizacji  

• wymienia wątki biblijne obecne w Widzeniu Księdza Piotra 

• definiuje mesjanizm na podstawie Widzenia Księdza Piotra  

• wskazuje elementy stylizacji apokaliptycznej w Widzeniu Księdza Piotra 

• prezentuje obraz społeczeństwa polskiego na podstawie scen Salon warszawski, Pan Senator 

• interpretuje słowa Wysockiego: Nasz naród jak lawa... 

• wyjaśnia symbolikę przypowieści Żegoty 

• omawia cechy dramatu romantycznego na podstawie Dziadów cz. III 

• charakteryzuje Konrada jako bohatera romantycznego  

• interpretuje Ustęp oraz Do przyjaciół Moskali pod kątem obrazu społeczeństwa rosyjskiego 

Wymagania z zakresu rozszerzonego 

• analizuje „pieśń wampiryczną” Konrada 

• określa funkcję Małej Improwizacji 

• omawia rolę epizodu przedstawiającego historię pani Rollison  

https://www.youtube.com/watch?v=_0Am7G2asAk
https://www.youtube.com/watch?v=Lfvv52Q6TvA


• porównuje sceny oniryczne w Dziadach cz. III 

• bierze udział w dyskusji na temat dwóch prezentowanych postaw wobec Boga – Konrada i Księdza Piotra 

• zestawia treści zawarte w Wielkiej Improwizacji z wymową dzieł Heinricha Friedricha Fügera Prometeusz oraz 
Francisca Goi Kolos 

• wypowiada się na temat koncepcji poezji i poety zaprezentowanej w III cz. Dziadów 

• uzasadnia twierdzenie, że Widzenie Księdza Piotra miało dodać otuchy ówczesnym Polakom 

Zadania:    
1. Posłuchaj wykładu „Dziady cz. III Adama Mickiewicza. Szczegółowe mówienie” z serii Wiedza z Wami. 

https://www.youtube.com/watch?v=_0Am7G2asAk 

 
2. Poznaj biografię poety, sprawdź jakie wydarzenia z biografii Mickiewicza mają związek z losami ojczy-

zny. Które z wydarzeń wpłynęły na jego twórczość? (proces filomatów, uwięzienie w klasztorze bazylia-
nów i zesłanie w głąb Rosji, emigracja, niewzięcie udziału w powstaniu listopadowym). 

3. Poznaj genezę  i uwarunkowania historyczne III cz. Dziadów, czyli okoliczności powstania Dziadów drez-
deńskich – Mickiewicz napisał je wiosną 1832 w Dreźnie. Przybył tam z Wielkopolski po upadku po-
wstania listopadowego. Utwór został wydany w Paryżu tego samego roku.  

4. Przeczytaj dedykację oraz przedmowę do utworu – tekst lektury A. Mickiewicz Dziady cz. III Wydawnic-
two Greg, strona 87 – 89. 

5. Odpowiedz na pytania: 
- Jakie zdarzenia historyczne przywołuje w przedmowie autor? 
- Jaką politykę w stosunku do Polaków prowadziły władze carskie? 
- O jakich wymiarach wspomina poeta i co za tym przemawia? (dwa wymiary: mistyczny i historyczny) 
- Jaką rolę Mickiewicz przeznaczył Polsce? Jakie odwołania biblijne są obecne w przedmowie i jaki mają 
sens?  

6. Pomoc:  
odwołanie do dwóch faktów historycznych: terroru, który trwa w Polsce od czasów rozbiorów, zao-
strzenie około roku 1822, pod panowaniem Aleksandra I, oraz procesu studentów litewskich, uwięzio-
nych przez senatora Nowosilcowa; celem senatora Nowosilcowa było całkowite wyniszczenie polsko-
ści; planowe i systematyczne likwidowanie wszelkich przejawów kultury narodowej; Polska jednym 
wielkim więzieniem; terror skierowany przeciwko młodym pokoleniom - znęcano się nad młodymi, aby 
zniewolić na zawsze  –  odebrać narodowi nadzieję na odzyskanie wolności i zażegnać ewentualny bunt 
w zarodku; prześladowanie warstwy wykształconej, najbardziej niebezpiecznej z punktu widzenia cara-
tu – Nowosilcow kierujący aparatem represji skupił się na ośrodku Uniwersytecie Wileńskim i tępił 
wszelkie przejawy stowarzyszania się młodzieży szkolnej (procesy studentów wileńskich za udział w 
towarzystwach naukowych); zlikwidowanie na Litwie wielu  szkół – zakazanie nauki w innych placów-
kach, publicznych i prywatnych; zamknięto przed młodzieżą możliwość pełnienia jakichkolwiek funkcji 
obywatelskich czy też pracy w urzędach; uwięzienie setek studentów i przeprowadzenie procesów w 
trybie wojennym – bez możliwości obrony, nie przedstawiając winy; zesłanie wielu uczniów (z najlep-
szych rodzin litewskich) i nauczycieli na Sybir na ciężkie roboty bądź w głąb Rosji; utwór jako rzetelne 
świadectwo prawdziwych wydarzeń; wierne dokumentowanie prześladowań młodzieży polskiej na Li-
twie;  pamiątka dla reszty narodu; niepodsycanie nienawiści wobec zaborcy, bo ta jest silna; poeta nie 
chce wzbudzić litości dla polskiego narodu;  Europa pozostaje obojętna na cierpienia Polaków; Mickie-
wicz nie wierzy, by coś mogło poruszyć sumienie Europy; poeta widzi wymiar mistyczny opisywanych 
zdarzeń – świadczy o tym postawa cierpiących; więźniowie z chrześcijańską pokorą przyjmują cierpie-
nie;  są lojalni i wierni wobec siebie, nie uciekają się do  przemocy; postawa ofiar przypomina dobroć 
umierającego męczeńską śmiercią Chrystusa; wymiar religijny katorgi więźniów;  
„okrucieństwa tyranów, jakich nie było od czasów prześladowania chrześcijaństwa – Polacy wpisują się 
w szereg męczenników za wiarę 

https://www.youtube.com/watch?v=_0Am7G2asAk


królowie mają przeczucie Herodowe – władcy państw zaborczych przeczuwają, że niebawem pojawi się 
ktoś, kto zmieni dotychczasowy porządek świata i obali ich tyranię 
dzieje męczeńskiej Polski – Polacy jako naród cierpią w imię wyższych celów 
charakter mistyczny, łagodny, ale niezachwiany Tomasza Zana, naczelnika młodzieży, braterska zgoda 
i miłość młodych więźniów – prześladowani zachowują czystość moralną pierwszych chrześcijan: są 
łagodni, nie podejmują walki, cierpią w pokorze, lojalni względem siebie 
kara Boża sięgająca prześladowców – złe wypadki spotykające zaborców są karą wymierzoną przez 
Boga, dowodem na to, że Bóg wspiera Polaków i stoi po ich stronie 
niedołężne niewiasty Jeruzalem, córki Jerozolimskie – nawiązanie do drogi krzyżowej, gdy Chrystus 
zwrócił się do lamentujących nad nim kobiet: „Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie 
raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!”; w Dziadach symbolizują one narody europejskie, które stać 
jedynie na zewnętrzne oznaki wzruszenia, a nie robią niczego, aby pomóc Polakom; to one zostaną 
potępione w ostatecznym rozrachunku 
Chrystus Zbawiciel – cierpienia narodu polskiego niczym męka Chrystusa mają większy, dziejowy sens; 
historię Polski należy rozpatrywać w kategoriach moralnych”. 

7. Określ czas i miejsce poszczególnych wydarzeń i wymień je, np.: 
„Scena - prolog Czas - 1 listopada 1823 r. Miejsce -  Wilno, ul. Ostrobramska, klasztor Bazylianów prze-
kształcony w więzienie, cela więzienna Konrada 
Zdarzenia w celi śpi Więzień, nad którym czuwa Anioł Stróż; bohater budzi się nad rankiem i zapada na 
przemian w drzemkę i niespokojny sen; docierają do niego głosy Anioła i Duchów Nocnych; mianuje się 
wieszczem i deklaruje, że nie przyjmie wolności od Rosjan, gdy ojczyzna pogrążona w niewoli; prze-
chodzi przemianę – pisze na ścianie: umarł Gustaw, narodził się Konrad  Formy wypowiedzi - monolog, 
dialogi”. 

8. Omów budowę tekstu. („nieregularna – poprzedzony prologiem jeden akt, który zawiera  dziewięć luź-
no połączonych ze sobą scen oraz dodany na końcu ustęp – sześć wierszy o charakterze epickim; tytuł, 
numeracja części, osoba głównego bohatera i symboliczne święto dziadów – ludowy obrzęd zaduszny, 
gdy zmarli wychodzą z grobów i nawiedzają żywych – łączą utwór z pozostałymi częściami dramatu”). 

9. Następnie przeczytaj ponownie akt I scenę I, posłuchaj „Pieśni zemsty” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Lfvv52Q6TvA 

10. Wskaż okoliczności, w których Konrad śpiewa „pieśń zemsty” 
       (więzienna cela; Wigilia Bożego Narodzenia; młodzi więźniowie pod dozorem przychylnego im Kaprala,   

Polaka przymusowo wcielonego do rosyjskiej armii, gromadzą się w celi głównego bohatera, by uczcić 
święto; dzielą się wiadomościami z miasta i doświadczeniami; piją wino; śpiewają pieśni; milkną, kiedy 
odzywa się Konrad). 

11. Dokonaj analizy „pieśni  wampirycznej” pod względem kompozycji, słów kluczowych, środków języko-
wych, przywołanych obrazów, nastroju i reakcji słuchaczy. Określ jej główne przesłanie. Dlaczego więź-
niowie nazywają pieśń tyrtejską Konrada „pieśnią szatańską”? 

12. A teraz skoncentrujmy się na słowach: „ Wznoszę się! lecę!” (akt I scena I). Konrad jawi nam się jako 
wieszcz i prorok – jest to Mała Improwizacja. 
Co to jest improwizacja? (podręcznik zad. 1, str. 45) Wyjaśnij symbolikę ptaków: orła i kruka. 

13. Pozostawiamy Konrada samego w celi… . Zapraszam na następne spotkanie. 
14. Proszę przygotować tekst. Będzie potrzebny do omówienia Wielkiej Improwizacji. 

 
Zadanie domowe: 

1. Sporządź notkę zeszycie w dowolnej formie. Wykorzystaj zaprezentowane materiały. Wykonaj zdjęcie 

notatki i prześlij komunikatorem lub na pocztę jezykpolski2018@wp.pl  - termin 29.04.2020. W temacie 

wiadomości podaj tytuł – „2 TM - Notatka 24.04.2020”. 

W razie trudności można konsultować się poprzez komunikator lub maila jezykpolski2018@.pl   

Życzę przyjemnej pracy  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lfvv52Q6TvA
mailto:jezykpolski2018@wp.pl
mailto:jezykpolski2018@.pl

