
Co się zdarzyło w celi Konrada? Wielka Improwizacja 

Pomoce: 

podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Romantyzm”, s. 43-45 

Dziady cz. III A. Mickiewicz - tekst    https://www.youtube.com/watch?v=EteSLWsly6k 

Omówienie lektury     https://www.youtube.com/watch?v=fMgU0b3OjDY 

Co powinniśmy umieć? 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  

• 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 

Przypomnienie: 
1. Wprowadzeniem do Małej Improwizacji jest „pieśń zemsty” (często nazywana „wampiryczną’’, bo jak 

wampir, który poczuł krew, wstaje z grobu i ponownie idzie zapolować na kolejne ofiary; nikt nie jest 
w stanie jej powstrzymać, nawet Bóg) , którą wykonuje Konrad. Rozpoczyna się od słów: „Pieśń ma 
była już w grobie…” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lfvv52Q6TvA    
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2. Pieśń jest podzielona na cztery strofy zakończone refrenem („Tak! zemsta, zemsta, etc. etc.”). Kiedy 
dołącza się chór, zaangażowanie i emocje odbiorców nasila się. Podmiot pieśni z indywidualnego staje 
się zbiorowy. Kluczowe słowo to zemsta i Bóg. Chrześcijański Bóg nakazuje się miłować, a więc są to 
słowa, które się wykluczają. „Konrad jest świadomy nakazów moralnych, a jednak wzywa do czynu 
choćby i mimo Boga.”. 

3.  „Pieśń zemsty” ma charakter pieśni tyrtejskiej, czyli nawołującej do walki, jest dynamiczna. Konrad, 
pełen goryczy, pragnie odwetu na wrogu, pragnie pobudzić rodaków do walki o wyzwolenie ojczyzny, 
nawet, jeśli poniosą w niej najwyższą ofiarę. Jego słowa są odebrane przez przysłuchujących się pieśni 
współwięźniów jako pogański głos Szatana. Śpiewana pieśnią  poraża towarzyszy w celi.  

(Konradzie, stój, dla Boga, to jest pieśń pogańska; Jak on okropnie patrzy – to jest pieśń szatańska). 
4. „Pieśń zemsty” stanowi przedśpiew do właściwej treści Małej Improwizacji, która rozpoczyna się od 

słów „Wznoszę się! lecę!” (akt I scena I). 
 

5. https://www.youtube.com/watch?v=GWUvqAMLuKY   
 

6. Czy Konrad jest profetą? (Czy widzi przyszłość?) 
 
Zadania:    

1. Zostawiliśmy Konrada samego w celi. Po długim milczeniu bohater rozpoczyna swój monolog od słów: 
„Samotność – cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi?” Przeczytaj tekst – scena II. 

2. Jest to Wielka Improwizacja: 
- Co wydarzyło się w celi Konrada po odejściu więźniów? 
- Czy możesz podziel Wielką Improwizację na mniejsze części? 
- Zastanów się, jaką rolę pełnią Głosy towarzyszące wypowiedzi Konrada? 
- Jaki jest stosunek głównego bohatera do ludzkości? 
- Co mówi o swojej potędze? 
- Czy Konrada możemy nazwać wieszczem ? 
- Czy Konrad kocha swój naród i jakie słowa o tym świadczą? 
- Jaka jest Konradowska wizja Boga? 
- Jakie żądania Konrada wypowiada pod adresem Boga? 
- Jakie błędy zarzuca Konrad Bogu? 
- Jakiej władzy pragnie bohater? Czego żąda? 
- Miłość czy mądrość? Przytocz słowa, które są bluźnierstwem?  
- Czy możemy porównać bunt Konrada z buntem bohaterów mitu prometejskiego? 

3. wysłuchaj wykładu: 
 
- https://www.youtube.com/watch?v=E1JU2J0q9b4   
 

4. Sporządź notatkę, według własnego pomysłu, na temat Wielkiej Improwizacji. 
 

Zadanie domowe: 

1. Wykonaj zdjęcie notatki i prześlij komunikatorem lub na pocztę jezykpolski2018@wp.pl  - termin 

08.05.2020. W temacie wiadomości podaj tytuł – Notatka 30.04.2020. 

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

Życzę przyjemnej pracy  

Przypominam, iż czytamy następną pozycję – A. Mickiewicz Pan Tadeusz. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GWUvqAMLuKY
-%20https:/www.youtube.com/watch?v=E1JU2J0q9b4
mailto:jezykpolski2018@wp.pl
mailto:jezykpolski2018@.pl

