
JEZYK POLSKI   KLASA 7                                                         04.05.2020

 Temat: Obrzęd dziadów w dramacie Adama Mickiewicza, Dziady cz. II. (2h)

1. Zapoznaj się z informacjami na temat ostatniego ducha – Upiora, który pojawia się
w finale II cz. Dziadów. Następnie przepisz notatkę do zeszytu przedmiotowego.

Upiór - Widmo

W zakończeniu II cz. Dziadów, kiedy to ceremonia dobiega końca, Guślarz sypie 
mak i soczewicę w kąty kaplicy, aby uczcić wszystkie pozostałe duchy. Wtedy to 
pojawia się tajemnicza, przerażająca postać i w milczeniu podchodzi do jednej z 
wieśniaczek, nie reagując zupełnie na pytania Guślarza, który nie jest w stanie 
odpędzić tej zjawy zwyczajowym zaklęciem. Nie pojawia się wyjaśnienie, duch 
kroczy za dziewczyną.

 Chór trwożliwie pyta: Co to będzie, co to będzie?

KIM JEST WIDMO?

Ostatnia zjawa jest widmem romantycznego kochanka. Popełnił on jedną z 
najcięższych zbrodni z punktu widzenia praw chrześcijańskich - samobójstwo.

PO CZYM POZNAJEMY, ŻE JEST SAMOBÓJCĄ?

cyt.

"Zwraca lice ku pasterce,

Białe lice i obsłony,

Jako śnieg po nowym roku. (...)

Patrzcie, ach, patrzcie na serce!

Jaka to pąsowa pręga,

Tak jakby pąsowa wstęga

Albo jak sznurkiem korale,

Od piersi aż do nóg sięga."

Widmo, które pojawiło się na obrzędach, miało czerwoną pręgę na szyi, co sugeruje, 
że się powiesił z miłości.

JAK SIĘ ZACHOWUJE?

Nic nie mówi, patrzy za pasterką. Nie boi się święconej wody.



Wiersz "Upiór"

Wiersz   Upiór   otwiera II część   Dziadów,  będąc do nich swoistym komentarzem czy 
wyjaśnieniem. Dzieje nieszczęśliwej miłości, o których opowiada Upiór, stanowią 
bowiem jeden z wątków części II. Tytułowy Upiór to duch-powrotnik, powracający z
zaświatów duch człowieka, który zmarł w młodym wieku, popełniając samobójstwo. 
Powodem tej dramatycznej decyzji była odrzucona miłość, cierpienia, jakich zaznał 
w ciągu swego życia. Jego pośmiertny los nie jest jednak lepszy – zawieszony 
pomiędzy światem żywych i światem umarłych, co roku wychodzi z grobu, 
powracając na ziemię jako Upiór. Snuje się wówczas po krainie swego dawnego 
życia, by ponownie przeżyć ten cały wielki ból, który nigdy tak naprawdę nie minął. 
Los ten to kara za popełnione samobójstwo.

2. W zeszycie przedmiotowym wykonaj polecenia:

• Napisz, która refleksja dotycząca moralności, zawarta w II cz. „Dziadów”, jest 
dla Ciebie najważniejsza. Uzasadnij swój wybór. 
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• Wypisz z tekstu 10 archaizmów:
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Powodzenia! 
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