
„Nasz naród jak lawa…” 

Martyrologia narodu polskiego w III części Dziadów 

Pomoce: 

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

Omówienie lektury -  https://klp.pl/dziady/a-5556.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 

Przypomnienie:   

Potrafimy odpowiedzieć na pytania: 

1. Jaki charakter ma wizja opisana w scenie V dramatu?  
2. Kogo ma na myśli Ksiądz Piotr, gdy mówi: „cała Polska młoda”? 
3. Jakie nawiązania do Biblii występują w Widzeniu Księdza Piotra i jak interpretujemy  ich symbolikę? 

https://www.youtube.com/watch?v=EteSLWsly6k
https://klp.pl/dziady/a-5556.html


4. Jaką wizję dziejów Polski zawiera Widzenie Księdza Piotra? 
5. Kim, według ciebie,  jest „wskrzesiciel narodu”? 

6. Jakie dostrzegasz różnice w postawach Księdza Piotra i Konrada? 

7. Jaki system wartości reprezentuje Ksiądz Piotr? 

8. Czy potrafisz  Podać trzy argumenty świadczące o tym, że Ksiądz Piotr to ważna postać dramatu? 

Przydatne słowa klucze: profeta, pokora, pycha, nastawiony na dialog, nastawiony na monolog, etyka chrześci-
jańska, zbawienie Konrada, kontrast, mesjanizm, alegoria, symbolika, nawiązania biblijne, aluzja literacka, cier-
pienie Chrystusa, martyrologia, Mater Dolorosa, studenci więzieni na Litwie, szlak zesłańców syberyjskich.  
 
Zadania:   

1. Zapamiętaj wiadomości z historii: 
 1823-1824 – prześladowanie zrzeszonej w tajnych związkach młodzieży litewskiej i polskiej; 
 1831 – prześladowanie  Polaków po klęsce powstania listopadowego. 

2. Przeczytaj ponownie: 
 Przedmowę Adama Mickiewicza 
 Dedykację 
 Prolog 
 Scenę I 
 Scenę VII 
 Scenę VIII 

3. W wyżej wymienionych fragmentach Dziadów poszukaj dowodów martyrologii narodu polskiego (mę-
czeństwa), np.  
Wzór: 

Martyrologia narodu polskiego w III cz. Dziadów A. Mickiewicza 
• Nawiązanie autora w Przedmowie – przyrównanie prześladowania młodzieży wileńskiej do bi-

blijnej rzezi niewiniątek. 
• Dedykacja hołdem złożonym zmarłym przyjaciołom – „Janowi Sobolewskiemu, Cyprianowi 

Daszkiewiczowi, Feliksowi Kółakowskiemu … narodowej sprawy męczennikom”. 
4. Sporządź notatkę na podstawie wzoru, zapisz w zeszycie. Redagując notatkę, możesz skorzystać  

z opracowania  – link podany w punkcie „Pomoce”. 
 

Zadanie domowe: 

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

15.05.2020. W temacie wiadomości podaj tytuł – Notatka 08.05.2020. 

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

Życzę przyjemnej pracy  

Przypominam, iż następną omawianą pozycją jest Pan Tadeusz A. Mickiewicza. 

Sprawdzian ze znajomości treści lektury  – 15.05.2020 
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