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Klasa VIII - 29.04.20r. 

 

Temat: Adam  Mickiewicz  i  jego  dzieła - powtórzenie  przed  egzaminem - 

część 2. ( "Świtezianka", II  część  "Dziadów" ) 

 

1. Przeczytaj. 

 Dziś  wracamy  do  powtórek  lektur, które  są  autorstwa  Mickiewicza. 

Tym  razem - dwa  różne  gatunki: ballada  i  dramat. 

 

2. Przypomnijmy  sobie  cechy  gatunkowe 

Ballada: gatunek  mieszany. Występują  w  nim  elementy  liryki ( 

nastrojowość, emocjonalność ), epiki ( narracyjność, akcja, wydarzenia ), 

dramatu ( dialog, akcja ). Wywodzi  się  z  tradycji  ludowej, jej  tematem  jest  

najczęściej  jakieś  niezwykłe  zdarzenie, legenda, podanie  historyczne. 

Pierwotnie  była  śpiewana, dlatego  jej  tekst  jest  bardzo  rytmiczny ( podział  

na  strofy, wersy, rymy, zbliżona  liczba  sylab ).  

 Zwróć  uwagę, że  artyści  romantyczni  chętnie  sięgali  do  tematów  

związanych  z  przyrodą, ale  interesowała  ich  natura  dzika, pierwotna  i  

niedostępna  i  budząca  grozę. Szukali  miejsc  nietkniętych  cywilizacją. 

Fascynowała  ich  noc. 

Właśnie  tak  jest  w  "Świteziance" - akcja  rozgrywa  się  w  lesie  nocą, sama  

bohaterka  należy  do  sił  utożsamianych  z  naturą - jest  nimfą  wodną. W  

momencie, kiedy  strzelec  zbliża  się  do  jeziora, przyroda  potęguje  nastrój  

napięcia: mgły, coraz  większe  fale  na  jeziorze, wiatr. 

 

 Gdyby  na  egzaminie  pojawił  się  temat  związany  z  przyrodą  jako  

bohaterem  literackim - świetnie  nadawałyby  się  do  tego  właśnie  

"Świtezianka"  i  "Pan  Tadeusz" - który  w  opisach  przyrody  miał  

metaforycznie  przenieść  czytelników  do  ojczyzny. 

 

Dramat: utwór  sceniczny ( sztuka  teatralna ), zbudowany  z  aktów  i  scen, 

wyróżniamy  w  nim  tekst  główny - role  aktorów  i  poboczny ( didaskalia ) - 

wskazówki  dla  reżysera, aktorów, scenografa... Akcja  dramatu  zbudowana  

jest  przede  wszystkim  na  dialogach  i  monologach  postaci. 

Tragedia - jest  rodzajem  sztuki  teatralnej, gdzie  bohater  ponosi  klęskę, 

często  pomimo  swoich  szlachetnych  zamiarów ( "Balladyna" ). Komedia - 

losy  bohaterów  kończą  się  dla  nich  pomyślnie ( "Zemsta" ) 
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3. Co  łączy "Świteziankę"  z  "Dziadami" ? 

- nawiązanie  do  tradycji  ludowej: wiara  w  nimfy, duchy, zjawy, upiory, 

- nawiązanie  do  prostego, ale  bardzo  surowego  kodeksu  etycznego, 

wywodzącego  się  z  kręgów  ludowych - mówiącego, że  nie  ma  winy  bez  

kary. 

  

4. Powtórzenie - materiały  dotyczące  tych  dwóch  tekstów  macie  

skserowane  na  stronach: 32, 64 - poczytajcie  je  sobie. 

 

5. Obejrzyj  filmiki. 

Poświęćcie  trochę  czasu  i  obejrzyjcie  dwa  filmiki, oba  trwają  po  około  10  

minut. Są  to  powtórki  przed  egzaminem  dotyczące  "świtezianki"  i  

"Dziadów" - bardzo  dobrze  opracowane. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=M4BIBXwhw88 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PkrEoGnLaz0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M4BIBXwhw88
https://www.youtube.com/watch?v=PkrEoGnLaz0

