
Obraz społeczeństwa polskiego w III części „Dziadów” 

„Dziady” jako dramat romantyczny 

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 Fran-

cisca 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:   

W III cz. „Dziadów” A. Mickiewicz ukazuje obraz Polski i Polaków w dwóch aspektach: 

- działań utajonych - martyrologia, spiski, walka (zajęcia 08.05.2020) 

- działań jawnych (oficjalny, konformistyczny wymiar rzeczywistości).  

Wniosek: Metaforycznie wyraża to motyw lawy.  

Wprowadzenie:  
Obowiązkowa lektura dramatu! Czytamy scenę VII i VIII 

1. SALON WARSZAWSKI – scena VII 
 Krytyczna ocena społeczeństwa polskiego. W warszawskim salonie zebrało się towarzystwo, na 
które składają się polscy generałowie, arystokraci, poeci, damy oraz młodzież. Towarzystwo jest 
wyraźnie podzielone. Przy drzwiach stoją młodzi patrioci, którzy dyskutują o sprawach ważnych dla 

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


Polski (m.in. o prześladowaniach ze strony carskich urzędników i tajnej policji). Przy stolikach, gdzie 
siedzi arystokracja, dominują zupełnie inne tematy rozmów. Tej grupie przedstawicieli społeczeń-
stwa polskiego obojętne są losy ojczyzny i nikt nie chce słuchać o męczeństwie młodzieży wileń-
skiej (o torturach i wywózkach na Syberię). Damy nawet żałują, że Nowosilcow wyjechał z Warsza-
wy, literaci czytają swoje wiersze, w których jak ognia unikają tematów patriotycznych i politycz-
nych. 

2. Podsumowując, mamy formalny podział na dwie grupy: 
 a) przy drzwiach – (Stary Polak, Adolf, Zenon Niemojewski, Wysocki ) patrioci, rozmawiają po pol-
sku m.in. Adolf opowiada historię Cichowskiego 
b) przy stoliku (Hrabia, Damy, Szambelan) – ugodowcy, chętnie stosują język francuski, żałują, że 
Nowosilcow opuścił Warszawę, gdyż świetnie organizował bale, nie rozumieją polskich wierszy, są 
wśród nich literaci o klasycystycznych upodobaniach, nie podejmujący istotnych dla życia politycz-
nego tematów, tchórzliwi. 
Ważne! Wysocki porównuje naród polski do lawy, która z wierzchu jest „zimna i twarda, sucha  
i plugawa”, ale w jej głębi płonie wieczny ogień. 

3. PAN SENATOR - scena VIII  
Po raz kolejny zobrazowane są cechy Senatora i jego popleczników (Doktora, Pelikana, Bajko-
wa)ukazany jest portret matki – pani Rollison (niewidoma wdowa, aresztowany syn stanowił jedy-
ną jej podporę, podejmuje próbę interwencji w sprawie więzionego syna, znosi lekceważenie oka-
zywane przez Senatora, pada na kolana przed senatorem, oskarża sprawców cierpienia dziecka)  

4. BAL -  scena VIII - scena śpiewana 
Podział na scenę prawą i lewą odzwierciedla podział społeczeństwa: 
a) strona prawa – patrioci, krytykują Nowosilcowa, ale muszą udawać postawę lojalistyczną 
b) lewa strona – urzędnicy i arystokracja, są wyzbyci zasad moralnych, przymilają się Senatorowi, 
konformiści 
c) pojawia się także postać oficera rosyjskiego, który współczuje Polakom i odradza zabicie Nowo-
silcowa(rozmowa z Bestużewem). 
Zabawę przerwa gwałtowna burza i wiadomość o śmierci Doktora. 
 
Notatka 

Obraz społeczeństwa polskiego ukazany w III cz. „Dziadów” 

1. Patrioci  
 Rollison - skatowany podczas śledztwa młody patriota, który próbuje się zabić wy-skakując 

przez okno (jego matka prosi Senatora o uratowanie niewinnego syna)  
 Cichowski - nagle aresztowany w tajemnicy przed żoną, torturowany i więziony kil-

kanaście lat. Popadł w obłęd  
 Ewa - młodziutka szlachcianka, patriotka modląca się za Konrada, którego wiersze czytała  
 bohaterowie sceny więziennej (postacie historyczne m.in. Tomasz Zan)  
 niektórzy bohaterowie sceny w salonie warszawskim (stojący przy drzwiach i rozmawiający 

po polsku m.in. o dramacie Cichowskiego) i balu u senatora (prawa strona - m.in. Starosta)  

                      2. Ugodowcy  

 postacie ze sceny w salonie warszawskim - osoby siedzące przy stoliku i rozmawiające po 
francusku (dla nich Nowosilcow to nie kat polskiego narodu, lecz świetny organizator życia 
towarzyskiego) oraz tchórzliwi literaci (którzy sądzą, że nie należy pisać o aktualnej sytuacji 
kraju)  

 postacie ze sceny balu u senatora (zachwycające się balem i rezydencją Nowosilcowa)  
 zdrajcy  
 Doktor - zausznik Senatora, donosiciel, dotknięty karą Bożą - ginie od pioruna. 

Zadania:   



1. W dowolnym źródle wiedzy wyszukaj wiadomości dotyczące dramatu A. Mickiewicza Dziady cz. III,  na 
podstawie których zredagujesz w dowolnej formie notatkę pt. „Dziady jako dramat romantyczny”. 

Zadanie domowe: 

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

21.05.2020. W temacie wiadomości podaj tytuł – Notatka 14.05.2020. 

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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