
Mesjanizm w Widzeniu Księdza Piotra 

Pomoce: 

podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Romantyzm”, s. 46-47 

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

Omówienie lektury     

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

https://klp.pl/dziady/a-6103.html 

https://klp.pl/dziady/ser-68.html 

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 

Zadania:    
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1. „Konrad leży nieprzytomny. Do celi wchodzi Ksiądz Piotr, który przeprowadza nad więźniem egzorcy-
zmy, wypędzając z jego duszy diabła i wyzwalając tym samym Konrada z mocy szatana.” 
Przeczytaj tekst – scena III.  

2. Po zakończeniu egzorcyzmów Ksiądz Piotr wraca do swojej celi. Kładzie się krzyżem na znak pokory. 
Modli się. Bóg zsyła na niego widzenie, w którym ojczyzna jawi mu się jako Chrystus narodów. Przeczy-
taj tekst – scena V. Poniżej linki do filmu i omówienia. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j4yJdkjlTrk   
 
https://www.youtube.com/watch?v=0UDkaIB05NU   
 
Fragment w podręczniku str. 46-47. 
 

3. Po przeczytaniu sceny V oraz opracowania lektury 
 
               https://klp.pl/dziady/a-5561.html      

 
możesz odpowiedzieć na pytania: 
 
- Dlaczego Bóg wybrał Księdza Piotra na swojego pośrednika? 
- Dlaczego nie został nim Konrad? 
- Kogo porównuje do biblijnego Heroda? 
- czyją drogę krzyżową widzi Ksiądz Piotr? 
- Czyje męczeństwo widzi Ksiądz Piotr? 
- Kto jest dzieckiem cudem ocalałe z pogromu (rzeź niewiniątek) Heroda-cara? 
- Kto się ukrywa pod liczbą „czterdzieści i cztery”? 
- Kto będzie wskrzesicielem Polski? 
- Czyja męka została przedstawiona w scenie V? 
- Kto będzie wybawcą Europą? 
- Krzyż Chrystusa składa się z „trzech wyschłych ludów”. Jakie narody widzi Ksiądz Piotr? 
- Kim jest Gal, który umywa ręce? 
- Czy potrafisz zdefiniować mesjanizm na podstawie widzenia Księdza Piotra? 
 

4. Sporządź notatkę, według własnego pomysłu, na temat Widzenia Księdza Piotra. 
 

Zadanie domowe: 

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

14.05.2020. W temacie wiadomości podaj tytuł – Notatka 07.05.2020. 

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

Życzę przyjemnej pracy  

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