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Temat Romantyczny dramat pełen zagadek. Adam Mickiewicz, Dziady cz. II. 

1. Zapoznaj się z informacjami na temat dramatu romantycznego, następnie 
(punkt 1. i 2. ) zapisz  zeszycie przedmiotowym:

Cechy gatunkowe dramatu romantycznego:

• fragmentaryczny charakter utworu,
• wątki realistyczne przeplatają się z fantastycznymi,
• może pojawić się chór (jak w dramacie antycznym), 
• wprowadzenie elementów muzycznych, rytmicznych; tu chór powtarza 

zaklęcia,
• typ kompozycji otwartej,
• ludowość (bohaterowie pochodzą z ludu, ukazane są wierzenia ludowe),
• sceny zbiorowe,
• symbolika,
• niezwykłość i tajemniczość zdarzeń,
• akcja ma znaczenie podrzędne,

• pojawia się synkretyzm rodzajowy (pojawią się elementy z epiki, np. 
wprowadzenie narratorów: kruka i sowy; oraz z liryki, np. piosenka pasterki).

2. Dziady a ballady:

II część "Dziadów" często nazywana jest udramatyzowaną balladą. Tu też 
Mickiewicz wykorzystał niezwykłość i zagadkowość zdarzeń i ludowe poczucie 
sprawiedliwości.

3. Spójrzcie na wykres. Kiedy pojawiają się pierwsze duchy, to czuć małe 
napięcie (w końcu to duchy!), ale to są dzieci. Akcja toczy się wokół ich historii. 
Później duszki odchodzą. Napięcie spada. Ale... pojawia się duch Złego Pana. Tego 
ducha można się bać, więc napięcie dosyć mocno wzrasta. Kiedy odchodzi, napięcie 
znów opada. Pojawia się duch Zosi. Jest duchem średnim, więc napięcie jest, ale nie 
tak duże jak przy Złym Panu. Odchodzi i napięcie spada. I wydawałoby się, że to 
koniec dramatu, kończy się ludowy obrzęd. Ale nie byłby to dramat romantyczny! Na
końcu pojawia się tajemnicze Widmo! Kim jest? Nie wiadomo, bo się nie odzywa. 
Nie działa też nic na niego, żadne kropidło. Akcja nagle się urywa, a napięcie nie 
spada. Mamy tutaj przykład kompozycji otwartej. (Podobnie zbudowane są 
ostatnie odcinki sezonów seriali - zostawiają widza z niedopowiedzeniem i 
ogromnym napięciem - co będzie dalej? 



4. Następnie w zeszycie przedmiotowym wykonaj zadania ( schematy można 
wydrukować lub przerysować)
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