
Powtórka z lektur 

 

  

                                                                                                               Józef Oleszkiewicz, Adam Mickiewicz, 1828. Muzeum Narodowe w Krakowie. 
https://polishartcorner.com/2014/09/07/jozef-oleszkiewicz-1777-1830/ 

 
 

,, Adama Mickiewicza wyróżnia przede wszystkim to, że był on pierwszym poetą, 

który zaczął tworzyć już po rozbiorach z pełną świadomością tego, że język polski 

jest zagrożony. W kraju podzielonym pomiędzy trzy różne zabory, gdzie w 

szkołach z jednej strony panował język niemiecki, a z drugiej rosyjski, ochrona 

języka ojczystego była czymś, co miało zapewnić przetrwanie narodu polskiego’’. 
Prof. Maria Prussak: https://dzieje.pl/wideo/prof-m-prussak-dzieki-mickiewiczowi-mamy-wspolczesna-i-dynamiczna-polszczyzne 

 

Dziady to dramat romantyczny. Dziady, część II oraz Dziady, część IV zostały 
wydane jako Dziady wileńsko-kowieńskie w 1823 roku. Świat realny przeplata się 
ze światem fantastyki (np. duchy, zjawy, upiory, anioły, diabły), a utwór  
przywołuje też prawdy etyczne.  

Charakteryzuje je:  

 wizyjność i fantastyka,  

  rola tradycji ludowej i wiary ludu w siłę rytuałów i obrzędów, 

  tematyka życia pozagrobowego , czyli współistnienie świata ludzi ze 
światem duchów.  

W dramacie Mickiewicza, szczególnie w kontekście takich pojęć, jak: „czyściec” 
i „zbawienie”, występuje swoiste połączenie zwyczajów pogańskich 
z chrześcijańskimi. 

 

Ach, te to, książki zbójeckie! 

Młodości mojej niebo i tortury! 

One zwichnęły osadę mych skrzydeł i wyłamały do góry, 

że już nie mogłem nad dół skręcić lotu. 

Adam Mickiewicz,  ,,Dziady’’ 

 

https://polishartcorner.com/2014/09/07/jozef-oleszkiewicz-1777-1830/
https://dzieje.pl/wideo/prof-m-prussak-dzieki-mickiewiczowi-mamy-wspolczesna-i-dynamiczna-polszczyzne


Dziady cz. II 

O ludowym obrzędzie dziadów 

Dziady, to nazwa i tradycja ludowego pogańskiego obrzędu zadusznego – wywoływania 
duchów zmarłych.   Jest obrzędem - rytuałem, z którym wiążą się zaklęcia, klątwy i wezwania, 
uczty - przygotowywania posiłków dla duchów zmarłych (kasza, miód, jajka, kutia, wódka)  , 
rozmów, które prowadzono z duchami. Celem tego obrzędu było ugoszczenie dusz ( zdobycie 
ich zaufania,  przychylności, udzielenie im pomocy w pozyskaniu wiecznego szczęścia, żyjący 
kierują do duchów prośby o pomoc w rozwiązywaniu ich ziemskich problemów.). Uczty 
odbywały się zarówno w domach jak i na cmentarzach, kaplicach.  Dusze karmiono kaszą, 
miodem, jajkami, oraz częstowano wódką. W tym obrzędzie szczególną rolę przypisywano 
żebrakom ( dziadom), którzy mieli być w kontakcie z duchami ,,mediatorami’’. We wschodniej 
Polsce, na Białorusi i Ukrainie, obrzęd karmienia dusz na grobach zmarłych przetrwał do dziś. 

Wprowadzeniem  do II części Dziadów jest utwór Upiór. 
Akcja II części Dziadów dzieje się w czasie nocy dziadów, w zamkniętej kaplicy cmentarnej.  
 

Guślarz, przywołuje duchy, a towarzyszy mu chór wieśniaków. 
Zjawy – duchy zmarłych przybywają na obrzęd dziadów. 

,,Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, Co to będzie, co to będzie ? ‘’  

Chór, Dziady cz. II, A. Mickiewicz 

 

W Dziadach pojawiają się trzy kategorie duchów, które  reprezentują trzy różne kategorie 
grzechów: 

 dzieci – Józio i Rózia (grzechy lekkie), 

  wiejska dziewczyna – Zosia (grzechy pośrednie),  

 zły Pan (grzechy ciężkie).  

Guślarz każe duchom: 

 przemawiać i prezentować swoje winy za życia; 

 mówi o karze pośmiertnej; 

 mówi o nauce moralnej, jaka wynika z ich pozagrobowego losu ku przestrodze 
żywych; 

 Guślarz wie, gdzie dusze mogą przebywać – smoła, dno rzeki, surowe drewno lub 
różne świata strony; 

 zachęca biesiadą: ,, jest jałmużna, są pacierze,/ i jedzenie, i napitek”. 

Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dokoła truny; 

Żadnej lampy, żadnej świecy, w oknach zawieście całuny. 

Niech księżyca jasność blada szczelinami tu nie wpada. 

Tylko żwawo, tylko śmiało. 

Guślarz, Dziady cz. II, A. Mickiewicz 



 

 

Pocztówka ze spektaklu Dziady Adama Mickiewicza w inscenizacji Stanisława Wyspiańskiego, Józef Sebald, 1904, domena publiczna 
 

1. Jaką funkcję w Dziadach  pełni magia ? 

2. Ile duchów przybywa na „ucztę” i  jakie grzechy oni popełnili ?.  
3. Jakie przewinienia były powodem błąkania się duchów po zaświatach ?. 
4. Jakie prawdy moralne,  wypowiada chór i czy są one dzisiaj aktualne ?.  
5. Jakie fragmenty opisujące obrzęd dziadów przywołują elementy związane z religią chrześcijańską, a 
które na rytuały pogańskie.  
6. Jakie fragmenty pokazują realność i fantastykę w dramacie?. 
7. Jaką refleksję o człowieku i świecie prezentuje II część Dziadów ?   

 

 

Pocztówka ze spektaklu Dziady Adama Mickiewicza w inscenizacji Stanisława Wyspiańskiego, Józef Sebald, 1904, domena publiczna 

Lud wyobrażał sobie duchy zmarłych pod postacią ptaków.  Chór ptaków nocnych – dusze 
dawnych sług pana, którzy pomarli z głodu. Towarzyszą Widmu i nie pozwalają, by cokolwiek 
zjadł, wyrywając mu wszystko i drąc na strzępy jego ciało. 

Chór ptaków:  

Darmo żebrze, darmo płacze: My tu czarnym korowodem, 

Sowy, kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje. 

Któreś ty pomorzył głodem. Zjemy pokarmy, wypijem napoje. 

 

Przeczytaj na : https://lektury.gov.pl/czytaj/dziady  Obejrzyj na: 

https://www.youtube.com/watch?v=l_VKjG7NRQI 

Guślarz: 

Dziatki patrzajcie na Boga 

Wszak się zapada podłoga, 

I blade widmo powstaje… 

Pokazał ręką na serce. 

Widmo: 

Dzieci! Nie znacie mię dzieci ? 

Przypatrzcież się tylko z bliska, 

Przypomnijcie tylko sobie. – 

Ja nieboszczyk, pan wasz, dzieci ! 

 

https://lektury.gov.pl/czytaj/dziady
https://www.youtube.com/watch?v=l_VKjG7NRQI


Dziady cz. III 

Powstały w Dreźnie po upadku powstania listopadowego, jako rehabilitacja poety za to, że nie 
wziął w nim udziału. Od miejsca powstania nazywa się tę część Dziadami drezdeńskimi. 

Zapamiętaj!  

Najważniejsze w dramacie sceny: 

 Wielka Improwizacja – odbywa się w noc wigilijną. 

 Widzenie księdza Piotra – odbywa się podczas Wielkiejnocy. 

 

Adam Mickiewicz. Fot. PAP/CAF/Reprodukcja 
https://dzieje.pl/wideo/prof-m-prussak-dzieki-mickiewiczowi-mamy-wspolczesna-i-dynamiczna-polszczyzne 

Prolog 
W przerobionym na więzienie wileńskim klasztorze Bazylianów między złymi a dobrymi 
duchami toczy się walka o duszę więźnia. Bohater ma być uwolniony, ale „ z łaski Moskwicina” 
– i zesłany na wygnanie. Widzimy symboliczną śmierć Gustawa i narodziny Konrada. 

 

Najważniejsze wydarzenia: 

 Przemiana Gustawa w Konrada. 
 Monolog Konrada (Wielka improwizacja). 
 Widzenie księdza Piotra. 
 Bal u Senatora. 

,,Nasz naród jak lawa, 

Z wierzchu zimna i twarda, sucha i 

plugawa, 

Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi; 

Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi.’’ 

 

,,Ludzie! Każdy z was mógłby, 

samotny, więziony, 

Myślą i wiarą zwalać i podźwigać 

trony…’’ 

 

,,Nazywam się Milijon, bo za Milijony 

kocham i cierpię katusze…’’ 

 



Bohaterowie: 

 Gustaw-Konrad – w III cz. Dziadów uwięziony przez Moskali przedstawiciel 
wileńskiej młodzieży represjonowanej przez carskie władze. Romantyczny 
i zbuntowany bohater, który przeszedł duchową przemianę. W II i IV części 
Dziadów – kochanek, zjawa – duch. 

 Ksiądz Piotr – zakonnik, bernardyn, który odprawił egzorcyzmy nad 
Gustawem-Konradem. Doznał szczególnego widzenia, w którym ujrzał 
szczególną, mesjanistyczną rolę Polski w świecie. 

 Senator Nowosilcow – postać historyczna, pełnomocnik cara, W ważnej 
scenie widzenia senatora ujawniają się jego służalcza natura i pragnienie 
władzy za wszelką cenę. Okrutny cynik. 

Część III mówi o:  

 martyrologii narodu polskiego; 
 klęsce prometeizmu i romantycznego indywidualizmu; 
 podziałach w społeczeństwie polskim; 
 prześladowaniach spiskowców, torturach i zesłaniach na Syberię; 
 mesjanistycznej koncepcji dziejów, którą proponuje Mickiewicz; 
 ewolucji polskiego bohatera romantycznego – od Gustawa 

(nieszczęśliwego kochanka), przez Konrada (poetę i bojownika), do 
Pielgrzyma (Ustęp), rozumiejącego konieczność współdziałania narodów 
polskiego i rosyjskiego. 

Tematy: walka dobra ze złem, bunt, samotność, relacja Bóg – człowiek, 

patriotyzm, szaleńcy, marzyciele, zwycięzcy i pokonani, cierpienie, 
indywidualizm, prometeizm, przemiana wewnętrzna bohatera, 

 

Więcej na: http://aleklasa.pl/matura/c406-nauka-o-jezyku-2/dziady-na- 
https://lektury.gov.pl/czytaj/dziady 

Sprawdź swoją wiedzę: Dziady – „kilka rysów ogromnego obrazu” i dokument 

sprawy narodowej https://epodreczniki.pl/a/dziady---kilka-rysow-ogromnego-obrazu-i-

dokument-sprawy-narodowej/DCep0lsyh 

Słuchowisko Dziady, Część III - Adam Mickiewicz, 

https://www.youtube.com/watch?v=EteSLWsly6k 

 

 

 

http://aleklasa.pl/liceum/c323-bohater-literacki/gustaw-konrad
http://aleklasa.pl/matura/c406-nauka-o-jezyku-2/dziady-na-
https://lektury.gov.pl/czytaj/dziady
https://epodreczniki.pl/a/dziady---kilka-rysow-ogromnego-obrazu-i-dokument-sprawy-narodowej/DCep0lsyh
https://epodreczniki.pl/a/dziady---kilka-rysow-ogromnego-obrazu-i-dokument-sprawy-narodowej/DCep0lsyh
https://www.youtube.com/watch?v=EteSLWsly6k


Dziady cz. IV 

         Na powstanie tej części utworu miała między innymi wpływ osobista 
tragedia miłosna poety, który zakochał się w Maryli Wereszczakównie. Maryla  
wyszła za mąż za bogatego hrabiego.  
         Część IV to historia miłości, to monolog Gustawa, tragicznego kochanka 
Maryli, który pogrążony jest w rozpaczy.   Gustaw bezgranicznie ufa sile uczucia, 

kocha Marylę.  Łączyła ich wzajemna miłość, te same ideały i poglądy, ale różniło 

pochodzenie społeczne ( magnateria a uboższa szlachta) i stan majątkowy. 

Ostatnie spotkanie, rozstanie i rozpacz Gustawa w dzień wesela ukochanej.  Za 

sprawą rodziców, Maryla wychodzi za mąż za bogatego człowieka. Okazuje się, 

że idealna miłość przynosi mu gorycz i zwątpienie w sens życia i odbija swoje 

piętno na psychice Gustawa. Zniewolony i ogarnięty swoim uczuciem do Maryli 

rozpamiętuje przeszłość. Miłość wniosła w jego życie niepokój i zamęt: Kto miłości 
nie zna, ten żyje szczęśliwy, i noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy… 

 

 
FOTOGRAWURA R. PAULUSSENA   CZ. B. 
JANKOWSKI PINX. 

 

          Akcja  rozgrywa się na plebanii, w noc Zaduszek. Do domu Księdza 
przybywa Pustelnik, dziwna postać przypominająca upiorne widmo, które w noc 
dziadów nawiedziło lud zgromadzony w kaplicy. Tajemniczość postaci polega na 
tym, że nie wiadomo kim jest: zjawą, czy żywym człowiekiem. Dziwna postać 
mówi:  ,,jestem tylko umarły dla świata”, ale po chwili oświadcza: „idę z daleka, nie 

wiem, z piekła czyli z raju…”. Przebija się sztyletem, ale pozostaje zdrowy i cały.  
         

KSIĄDZ, PUSTELNIK, DZIECI. 
Mieszkanie Księdza - stół nakryty, jak tylko co po 

wieczerzy, dwie świece na stole, lampa przed obrazem 

Najświętszej Panny Marii, a na ścianie zegar bijący. 
Któż to jest na progu? 

Ktoś ty taki ? Po co ? Na co! 

 

KSIĄDZ, PUSTELNIK, DZIECI. 
 

Ach, te to, książki zbójeckie! 

Młodości mojej niebo i tortury! 

One zwichnęły osadę mych skrzydeł i wyłamały do góry, 

że już nie mogłem nad dół skręcić lotu. 

 



Dziady cz. IV 

 Pustelnik analizuje swoje uczucie do Maryli przywołuje i przywołuje 
wspomnienia ( poznanie ukochanej, pierwsze spotkania, wielką miłość, 
ślub kochanki z innym, który oglądał ukradkiem przez okna pałacu ).  

 Pustelnik daję przestrogę: Mówi o śmierci ciała, śmierci człowieka dla 
świata (wyobcowaniu), i śmierci, po której nie dostąpi się łaski zbawienia i 
odnajduje część swojego losu, co roku przecież od nowa przeżywa mękę 
cierpienia, nie zaznając ukojenia. Doznał w życiu szczęścia, bo kochał 
miłością wielką, szaloną i bezgraniczną, dlatego teraz musi cierpieć i 
doświadczać samotności i czekać na szczęście wieczne:  Kto za życia choć 
raz był w niebie, Ten po śmierci nie trafi od razu. 

 Pustelnik ujawni swoje imię. Przyznaje się, że był kiedyś uczniem Księdza i 
występuje nie tylko  w  charakterze porzuconego kochanka.  lecz także 
rzecznika określonej ideologii. To przecież niespełniona namiętność, ból, 
gorycz i cierpienie ukształtowały jego światopogląd. 

 Polemika Gustawa z Księdzem na temat nauki i potęgi wiary ujawnia 
kontrast postaw przeciwników. Ksiądz reprezentuje trzeźwość umysłu, 
zdrowy rozsądek, racjonalizm. Jego życie jest równie tragiczne jak życie 
Gustawa. Stracił przecież najbliższe mu osoby: żonę i dwoje dzieci. 
Tożsamość losów obydwu postaci uprawnia je do wymiany poglądów. 
Postawa Księdza to zgoda na wszystko, co zsyła perfidny los, pokora wobec 
Boskich ustaleń, pokora wobec świata: Ale cóż robić? Pan Bóg daje, Pan Bóg 
bierze! Niechaj się dzieje według Jego świętej woli! 

 Ksiądz potępia obrzęd dziadów, widząc w nim przejaw zabobonu, gardzi 
wiarą w „duchy, upiory i czary”. 

 Pustelnik obserwuje rój krążących ciem wokół świecy i odbiera je jako  
dusze zmarłych ludzi, które nie dostąpiły zbawienia. Ich taniec wokół 
świecy staje się dla bohatera okazją do rozważań na temat 
niedoskonałości ludzkiej natury i niedoskonałości świata w ogóle. 

 Gustaw przebija swoje serce sztyletem i żyje nadal, udowadniając tym 
samym byłemu nauczycielowi, że są rzeczy pozostające poza władzą 
rozumu, przedziwne, irracjonalne. Racjonalistyczne nauki Księdza okazują 
się kompletnie nieprzydatne, chybione, nie są w stanie w pełni 
wytłumaczyć świata. Triumf Gustawa w tym sporze jest jednak tragiczny – 
bo w rezultacie nie jest w stanie odmienić losu. 

 

 



Miłość Gustawa 

 popadł w obłęd, poddał się goryczy i cierpieniu, 
 pragnął śmierci (istnieje sugestia, że popełnił samobójstwo), lecz uczucie 

miłości wydaje się silniejsze od śmierci – Gustaw bowiem nadal cierpi (czy 
to jako powracające widmo, czy jako odratowany człowiek), 

 przestał istnieć dla świata jako Gustaw – przekreślił dotychczasowy etap 
życia, 

 znienawidził kobiety (choć nie przestał kochać): Kobieto, puchu marny Ty 
wietrzna istoto; 

 zwątpił w prawdę, naukę i porządek tego świata; 
 rozstanie z ukochaną postrzega jako naruszenie Bożych wyroków. Uważa, 

że byli sobie przeznaczeni, że to był Boski plan.  To Bóg  „dusze obie łańcuchem 
uroku powiązał na wieki z sobą!”,   

 

Zapamiętaj! 

IV część Dziadów nawiązuje do lektury Cierpienia młodego Wertera Johanna 
Wolfganga Goethe, która opisuje dzieje wielkiej, niespełnionej miłości Wertera 
do Lotty.  Werter popełnia samobójstwo. 

Źródła:  

https://epodreczniki.pl/a/pieklo-i-niebo-na-ziemi---obraz-milosci-gustawa-w-iv-czesci-dziadow/D9cTUSM1x 

https://pl.wikisource.org/wiki/Dziady_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_IV 

https://epodreczniki.pl/a/ciemno-wszedzie-glucho-wszedzie---o-ludowym-obrzedzie-dziadow/DlMbfedgK 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

 

 

 

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c163-romantzym/cierpienia-mlodego-wertera
https://epodreczniki.pl/a/pieklo-i-niebo-na-ziemi---obraz-milosci-gustawa-w-iv-czesci-dziadow/D9cTUSM1x
https://pl.wikisource.org/wiki/Dziady_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_IV
https://epodreczniki.pl/a/ciemno-wszedzie-glucho-wszedzie---o-ludowym-obrzedzie-dziadow/DlMbfedgK

