




Preromantyzm -  tendencje do zrywania z oświeceniowym klasycyzmem. Do preromantyzmu należały: 
sentymentalizm, eksponujący rolę uczuć 
powieść gotycka, intrygująca opisami zdarzeń niezrozumiałych i przerażających 
historycyzm (przede wszystkim do średniowiecza), a więc do czasów sprzed panowania "cywilizacji rozumu".  

Sturm und Drang (także Okres burzy i naporu) – nazwa okresu w literaturze niemieckiej przypadającego umownie na lata 1767–1785. W 
okresie tym działali najwięksi poeci niemieccy: Johann Wolfgang von Goethe oraz Fryderyk Schiller. Obaj pisarze w swojej ojczyźnie 
uznawani są za klasyków, natomiast w odniesieniu do reszty literatury europejskiej ich twórczość z okresu „burzy i naporu” uznawana jest 
za preromantyczną. Czołowymi utworami tego okresu są Cierpienia młodego Wertera Goethego oraz Zbójcy Schillera. 
Charakterystyczne cechy okresu Sturm und Drang to: 
• postawa buntu, 
• ukazywanie dramatu jednostki wybitnej, 
• krytyka stosunków społecznych, 
• zainteresowanie folklorem, 
• kult Szekspira. 

Nazwa epoki, jaką jest romantyzm może pochodzić od wyrazów „romański”, w znaczeniu stylu lub od wyrazów „romans”, „romanca” - 
historii przygodowych. Określenia „romantyczny” z czasem zaczęto używać w odniesieniu do nastrojowych pejzaży, uczuciowych ludzi i 
nowatorskiej literatury, odrzucającej klasycyzm. 

Czas trwania 
1799 rok - wielka rewolucja francuska 
1825 rok - powstanie dekabrystów w Rosji 
1830 rok powstanie listopadowe 
1848 rok - Wiosna Ludów 

Romantyzm był epoką przewrotów zarówno kulturowych, jak i politycznych, po rewolucji francuskiej, która wybuchła na hasłach 
oświeceniowych głoszono hasła równości i walki o „wolność waszą i naszą”.  

Polski romantyzm 
1822 rok - wydanie „Ballad i romansów” A. Mickiewicza 
1863 rok - upadek powstania styczniowego

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sentymentalizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powie%C5%9B%C4%87_gotycka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_niemieckoj%C4%99zyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schiller
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cierpienia_m%C5%82odego_Wertera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zb%C3%B3jcy_(dramat)
https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare


Klasycy Romantycy

Jerzy Śniadecki w swoich pismach krytykował nową 
tendencje w literaturze i sztuce, nazywając zainteresowanie 
duchowością i irracjonalizm wiarą w gusła, która upokarza 
człowieka

Kazimierz Brodziński w swoim traktacie bronił światopoglądu 
opartego na wierze, wyobraźni i intuicji. 
Maurycy Mochnacki także popierał nowe tendencje. 
Manifestem epoki jest „Romantyczność” Adama Mickiewicza

człowiek poznaje za pomocą rozumy, empiryzm, racjonalizm, 
deizm

człowiek poznaje za pomocą czucia, wiary i intuicji, 
irracjonalizm, metafizyka

wolność-równość-braterstwo braterstwo ludów

państwo jako idea społeczna idea narodu, kultury narodowej

klasycyzm odrzucenie reguł, nowe gatunki synkretyczne: ballada, 
powieść poetycka, dramat romantyczny



irracjonalizm - pogląd zakładający, że człowiek może poznać świat i siebie dzięki uczuciom, wierze i intuicji, dzięki nim 
jednostka może dotrzeć do absolutu. 

profetyzm - przekonanie, że niektórzy mają zdolność widzeń i przepowiadania przyszłości. 

mistycyzm - wiara w możliwość nawiązania kontaktu z bóstwem poprzez wizje, sny i objawienia; przekonanie, że istnieje 
świat niedostępny dla zmysłów. 

ludowość - sięganie do wierzeń i tradycji ludowej, do siły jego patriotyzmu i prostego prawa moralnego, także obrzędów. 

orientalizm - zwrot ku ideom i estetyce Wschodu, fascynacja tradycją arabską, egzotyką krajobrazu, które rozniecają 
wyobraźnię. Racjonalnemu Zachodowi przeciwstawiano uduchowiony Wschód, traktując go jako kolebkę cywilizacji. 

mesjanizm - wiara, że Polska ma szczególną misję historyczną, Polska jako Chrystus narodów, który cierpi w imię 
wolności; przekonanie, że to Polak przyczyni się do odkupienia Europy. 

martyrologia - przekonanie o sensie cierpienia. 

szekspiryzm - czerpanie tematyki i kompozycji dramatów Szekspira, wykorzystanie motywów fantastycznych. 

historyzm - stanowisko filozoficzne postulujące poznawanie rzeczywistości oraz zjawisk społecznych i kulturowych, w 
sposób historyczny, tj. ze względu na ich powstanie, rozwój i warunki dziejowe.  

historiozofia - nauka filozoficzna zajmująca się refleksją nad sensem i istotą dziejów rozumianych jako całość 
uporządkowanych lub nieuporządkowanych zmian zachodzących w czasie.



nawiązania do średniowiecza - wykorzystywanie historii średniowiecznych, osadzanie fabuły w scenerii zamków etc., 
sięganie po mit rycerski; kult Matki Boskiej. 

frenezja - posługiwanie się motywami okropności, ukazywanie bohaterów szalonych, rozemocjonowanych. 

indywidualizm - kult jednostki, najważniejsze jest to co odczuwa się indywidualnie. 

bohater romantyczny - inny od wszystkich, indywidualista, buntownik, postać dynamiczna, wyizolowany, nierozumiany, 
nieszczęśliwie zakochany, podążający za obraną ideą. 

prometeizm - poświęcenie i cierpienie w imię wyższego celu, poświęcenie się dla narodu. 

prowidencjalizm - historia jest wynikiem działań Boga, człowiek nie ma wpływu na bieg wydarzeń. 

werteryzm - idealista, cierpiący z powodu nieszczęśliwej miłości. 

bajronizm - wpływ twórczości Byrona na literaturę romantyczną. Zawiera w sobie określoną postawę bohatera lirycznego 
wobec świata, charakterystyczny stosunek do historii oraz bunt i niezgodę na panujące w społeczeństwie zasady.



Filozofia 

Idealizm - człowiek żyje jako istota myśląca żyje samoistnie, świat materialny jest wytworem myśli ludzkiej - 
rzeczywistość ma więc naturę duchową i podlega zmianom. Myśl taka pojawia się już u Platona. Idealistą w znaczeniu 
potocznym jest człowiek, kierujący się w życiu wzniosłymi ideami, dla których gotów jest się poświęcić. 

Johan Fichte - siła człowieka tkwi w jego duchu,, we wszystkim istnieje myśl; cała rzeczywistość bierze się od myśli, 
musi bowiem najpierw istnieć idea, by za  nią podążać i działać. Człowiek może zbliżyć się do absolutu dzięki sztuce, 
której twórca jest kapłanem, jednostką niezwykłą. 
Georg Wilhelm Hegel - historia jest doskonaleniem się ducha absolutu, który rozwija się w każdym narodzie, najwyższy 
stopień rozwoju ducha jest obecny w filozofii i sztuce; twierdził, że podobnie jak w rozumowaniu, tak w rzeczywistości 
mamy tezę, antytezę i syntezę; Hegel zaprzeczał bytom stałym. 
Friedrich Wilhelm Schelling - kult artystów, sztuka jako pośredniczka miedzy człowiekiem, a Bogiem; artysta bierze się z 
natury, by potem ją opiewać w swoich dziełach; filozofia jako działanie natchnione, a nie rozumowe. 

Søren Aabye Kierkegaard jako prekursor egzystencjalizmu 
analizował relację między człowiekiem i Bogiem 
człowiek jest uwikłany w cierpienie i nic nie może tego zmienić 
człowiek żyje w lęku ponieważ wolność, którą posiada zmusza go do podejmowania decyzji 
strach wynika z antynomii doczesności i wiecznośći 
przekonanie, że jesteśmy dziećmi Boga i jesteśmy marni może nam zapewnić życie wieczne 
gdyby dowieść istnienia Boga wiara przekształciłaby się w racjonalną wiedzę i zniknęło ryzyko, bez którego nie ma 
chrześcijańskiego heroizmu 



Muzyka romantyzmu jest wzniosła, oparta na improwizacji, inspiruje się ludowością, sięga do estetyki baśni, nawiązuje 
treścią do innych epok. Do najważniejszych kompozytorów tamtych czasów należą: Franciszek Szubert, Robert 
Schumann i Fryderyk Chopin. Do narodowego nurtu należą Stanisław Moniuszko i Ryszard Wagner. 
np. https://www.youtube.com/watch?v=KCSEwfqs-VM 

Architektura - modnym stylem w architekturze był neogotyk, łączący niekiedy formy gotyckie z motywami antycznymi, 
orientalnymi i klasycystycznymi, który znalazł zastosowanie m.in. przy przebudowie pałaców w Dzikowie, Kórniku i 
Opinogórze, katedry w Warszawie oraz budowie dworców kolejowych w Krakowie i Wrocławiu.

https://www.youtube.com/watch?v=KCSEwfqs-VM


„Rozstrzelanie powstańców madryckich 3 maja 1808”, F. Goya  
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzeci_maja_1808#/media/Plik:El_Tres_de_Mayo,_by_Francisco_de_Goya,_from_Prado_in_Google_Earth.jpg

https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzeci_maja_1808#/media/Plik:El_Tres_de_Mayo,_by_Francisco_de_Goya,_from_Prado_in_Google_Earth.jpg


„Wolność wiodąca lud na barykady” , E. Delacroix 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolność_wiodąca_lud_na_barykady#/media/Plik:Eugène_Delacroix_-_Le_28_Juillet._La_Liberté_guidant_le_peuple.jpg

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_wiod%C4%85ca_lud_na_barykady#/media/Plik:Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_Le_28_Juillet._La_Libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg


wzorzec charakterystyka przykłady

bohater 
romantyczny

wrażliwy 
indywidualista 
odczuwa „Weltschmerz” - ból istnienia 
tajemniczy 
młody 
nieszczęśliwie zakochany 
jest bohaterem dynamicznym 
przekonany o swojej wyjątkowości, dumny

Konrad 
Kordian 
Jacek Soplica

bohater 
werteryczny

wrażliwy indywidualista 
nieszczęśliwie zakochany 
odczuwa jedność z naturą (pejzaż wewnętrzny) 
pozostaje w konflikcie między własnymi pragnieniami a 
porządkiem świata

Gustaw 
Werter

bohater 
bajroniczny

samotnik 
dumny i skryty 
tajemniczy 
zbuntowany przeciw światu 
żądny zemsty

Giaur

polski 
bohater 

romantyczny

indywidualista 
nieszczęśliwie zakochany 
przeżywa przemianę 
oddany patriota, całkowicie oddany sprawie narodowej

Jacek Soplica 
Ksiądz Piotr (cichy bohater 
romantyczny)



Literatura 
Najważniejszą cechą literatury romantycznej jest indywidualizm oraz kult poety i poezji. 

Gatunki: powieść poetycka, poemat dygresyjny, ballada, dramat romantyczny, oda, epopeja, powieść historyczna, 
baśń, sonet. 

Motywy literackie: miłość, patriotyzm, kult poezji i poety, romantyczny pejzaż, jedność człowieka z naturą, przyroda, 
mit polskiego dworu. 

Najważniejsi twórcy: 
światowi: Friedrich Schiller np. „Zbójcy”; Johan Wolfgang von Goethe np. „Cierpienia młodego Wertera”, Noel 
Gordon Lord Byron np. „Giaur”, Walter Scott <— jego powieściami inspirował się Sienkiewicz, Wiktor Hugo np. 
„Nędznicy”, Aleksander Puszkin <— przyjaciel Mickiewicza, poeci jezior: William Wordsworth, Samuel Taylor 
Coleridge, Robert Southey 
polscy: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid, Aleksander Fredro, Henryk 
Rzewuski, Narcyza Żmichowska





Oda do młodości 

  Bez serc, bez ducha, — to szkieletów ludy! 
Młodości! dodaj mi skrzydła! 
Niech nad martwym wzlecę światem 
W rajską dziedzinę ułudy: 
Kędy zapał tworzy cudy, 
Nowości potrząsa kwiatem 
I obleka w nadziei złote malowidła! 

  Niechaj, kogo wiek zamroczy, 
Chyląc ku ziemi poradlone czoło, 
Takie widzi świata koło, 
Jakie tępemi zakreśla oczy. 

  Młodości! ty nad poziomy 
Wylatuj, a okiem słońca 
Ludzkości całe ogromy 
Przeniknij z końca do końca! 

  Patrz na dół — kędy wieczna mgła zaciemia 
Obszar gnuśności zalany odmętem: 
    To ziemia! 
Patrz, jak nad jej wody trupie 
Wzbił się jakiś płaz w skorupie. 
Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem; 
Goniąc za żywiołkami drobniejszego płazu, 
To się wzbija, to w głąb wali: 
Nie lgnie do niego fala, ani on do fali; 
A wtem jak bańka prysnął o szmat głazu! 
Nikt nie znał jego życia, nie zna jego zguby: 
    To samoluby! 

  Młodości! tobie nektar żywota 
Natenczas słodki, gdy z innymi dzielę: 
Serca niebieskie poi wesele, 
Kiedy je razem nić powiąże złota. 

  Razem młodzi przyjaciele! 
W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele; 
Jednością silni, rozumni szałem, 
Razem młodzi przyjaciele! 
I ten szczęśliwy, kto padł wśród zawodu, 
Jeżeli poległem ciałem

Dał innym szczebel do sławy grodu. 
Razem, młodzi przyjaciele! 
Choć droga stroma i śliska, 
Gwałt i słabość bronią wchodu: 
Gwałt niech się gwałtem odciska, 
A ze słabością łamać uczmy się za młodu! 
   
Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze, 
Ten młody zdusi Centaury, 
Piekłu ofiarę wydrze, 
Do nieba pójdzie po laury. 
Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, 
Łam, czego rozum nie złamie! 
Młodości! orla twych lotów potęga, 
Jako piorun twoje ramie! 

  Hej! ramie do ramienia! spólnemi łańcuchy 
Opaszmy ziemskie kolisko! 
Zestrzelmy myśli w jedno ognisko, 
I w jedno ognisko duchy! 
Dalej, bryło, z posad świata! 
Nowemi cię pchniemy tory, 
Aż opleśniałej zbywszy się kory, 
Zielone przypomnisz lata! 

  A jako w krajach zamętu i nocy, 
Skłóconych żywiołów waśnią, 
Jednem: *Stań się!* z Bożej mocy 
Świat rzeczy stanął na zrębie; 
Szumią wichry, cieką głębie, 
A gwiazdy błękit rozjaśnią: — 

  W krajach ludzkości jeszcze noc głucha, 
Żywioły chęci jeszcze są w wojnie… 
Oto miłość ogniem zionie, 
Wyjdzie z zamętu świat ducha! 
Młodość go pocznie na swojem łonie, 
A przyjaźń w wieczne skojarzy spojnie. 

  Pryskają nieczułe lody, 
I przesądy, światło ćmiące… 
Witaj jutrzenko swobody, 
Zbawienia za tobą słońce!

O d a - g a t u n e k o r o d o w o d z i e 
antycznym, na leżący do poezj i 
bohaterskiej. Oda sławi heroiczne 
c z y n y b o h a t e r ó w, p i s a n a j e s t 
podniosłym językiem. 

„Oda do młodości” powstała w 1820 
roku jako odpowiedź Mickiewicza na 
popularyzujące się hasła romantyczne. 
Poeta przebywał wtedy w Kownie, 
gdzie pracował jako nauczyciel. 

Tekst jes t apoteozą młodośc i , 
traktowana przez podmiot mówiący 
jako siłą twórcza.





Ballada - nazwa gatunku pochodzi od wł. ballare - tańczyć; wierszowany utwór o charakterze epicko-lirycznym, 
opowiadający o niezwykłych wydarzeniach, nasycony tajemnicą.  

Geneza - w czerwcu 1822 r. w tomie "Poezji" okazało się 14 tekstów, zupełnie nowych pod względem formy i treści – cykl 
ten otwierał przed literaturą fantastyczną krainę cudowności wyobrażeń. Źródłem, z którego Mickiewicz czerpał motywy i 
tematy, wykorzystywane w balladach, była ludowa fantastyka - wieść gminna, materiały zbierane przez niego podczas 
wycieczek w okolicach Nowogródka i nad jeziorem Świteź. Utwory powstały podczas pobytu w Kownie. Wraz z Marylą 
Wereszczakówną i przyjaciółmi spędzał wakacje w malowniczym krajobrazie, pełnym niezwykłych urokliwych zakątków. 
Słuchał opowieści wieśniaków litewskich wiosek i zaścianków. 
Cykl"Ballady i romanse jest opowieścią o niezwykłym świecie romantycznej wyobraźni, sięgającym do ludowych korzeni – 
legend, baśni i pieśni. Niektóre z nich Mickiewicz po prostu wymyślił, ponoć nawet te ballady, które noszą podtytuły 
sugerujących ludowe pochodzenie, np. "Ze śpiewu gminnego”. Utwory Mickiewicza stały się dla klasyków i romantyków 
pretekstem do gorących polemik i dyskusji na temat kształtu literatury. Stanowiły też kanoniczne wyznacznik cech 
gatunkowych, który utrwalił się dla późniejszych pokoleń. 

Problematyka cyklu: 
- Konfrontacja postaw ideowych – manifest romantyzmu 
- Problem winy i kary 
- Ludowość 
- Przyroda 

Ludowość - polega na wprowadzeniu fabuły zaczerpniętej z ludowych wierzeń, opowieści charakterystycznych dla danej 
okolicy. Wykorzystanie zainteresowań ludowym światem fantastyki, kręgiem postaci z tej sfery zjawisk – Świtezianki, 
duchy, zjawy. 

Przywołanie ludowego kodeksu moralnego - za zbrodnie potrzebna jest kara. 

Wiara w możliwość nawiązania kontaktu mistycznego ze sferą nadprzyrodzoną, pojawianie się postaci z ludu.



Romantyczność 

  Methinks, I see… Where? 
— In my mind's eyes.


Zdaje mi się, że widzę… Gdzie?

Przed oczyma duszy mojej.

Shakespeare


  Słuchaj dzieweczko!

— Ona nie słucha. —

To dzień biały! to miasteczko!

Przy tobie nie ma żywego ducha,

Co tam wkoło siebie chwytasz?

Kogo wołasz, z kim się witasz?

— Ona nie słucha. —


  To jak martwa opoka

Nie zwróci w stronę oka,

To strzela wkoło oczyma,

To się łzami zaleje,

Coś niby chwyta, coś niby trzyma,

Rozpłacze się i zaśmieje.


  — „Tyżeś to w nocy? to ty Jasieńku!

Ach! i po śmierci kocha!

Tutaj, tutaj, pomaleńku,

Czasem usłyszy macocha!…


  Niech sobie słyszy… już nie ma ciebie,

Już po twoim pogrzebie!

Ty już umarłeś? Ach! ja się boję!…

Czego się boję mego Jasieńka?

Ach, to on! lica twoje, oczki twoje!

Twoja biała sukienka!


  I sam ty biały jak chusta,

Zimny… jakie zimne dłonie!

Tutaj połóż, tu na łonie,

Przyciśnij mnie, do ust usta!…


  Ach, jak tam zimno musi być w grobie!

Umarłeś, tak, dwa lata!

Weź mię, ja umrę przy tobie,

Nie lubię świata.


 

Źle mnie w złych ludzi tłumie:

Płaczę, a oni szydzą;

Mówię, nikt nie rozumie:

Widzę, oni nie widzą!


  Śród dnia przyjdź kiedy… To może we śnie?

Nie, nie… trzymam ciebie w ręku,

Gdzie znikasz, gdzie mój Jasieńku?

Jeszcze wcześnie, jeszcze wcześnie!


  Mój Boże! kur się odzywa,

Zorza błyska w okienku.

Gdzie znikłeś! ach! stój Jasieńku!

Ja nieszczęśliwa!” —


  Tak się dziewczyna z kochankiem pieści,

Bieży za nim, krzyczy, pada;

Na ten upadek, na krzyk boleści,

Skupia się ludzi gromada.


  „Mówcie pacierze! — krzyczy prostota —

Tu jego dusza być musi.

Jasio być musi przy swej Karusi,

On ją kochał za żywota!”


  I ja to słyszę, i ja tak wierzę,

Płaczę i mówię pacierze.

— „Słuchaj dzieweczko!” — krzyknie śród zgiełku

Starzec, i na lud zawoła:

„Ufajcie memu oku i szkiełku,

Nic tu nie widzę dokoła.


  — Duchy karczemnej tworem gawiedzi,

W głupstwa wywarzone kuźni;

Dziewczyna duby smalone bredzi,

A gmin rozumowi bluźni”.


  „Dziewczyna czuje, — odpowiadam skromnie —

A gawiedź wierzy głęboko:

Czucie i wiara silniej mówi do mnie,

Niż mędrca szkiełko i oko.


  Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,

Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce;

Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!

Miej serce i patrzaj w serce!”

Tekst ujawnia nowe podejście do 
l i t e ra t u r y, k r y t y k u j ą c z a ra z e m 
ograniczenia oświecenia. Motto 
osadza dodatkowo utwór w tradycji 
fantastycznej, podkreślając wymowę 
tekstu, że poznanie jest możliwe dzięki 
intuicji i uczuciu.





Sonet - gatunek liryczny składający się z dwóch strof liczących cztery wersy i dwóch liczących po trzy wersy. 
Pierwsza część ma charakter opisowy, druga - refleksyjny. Na końcu utworu pojawia się puenta. Adam 
Mickiewicz przełamuje klasyczną budowę sonetu, wprowadzając do swoich tekstów dialogi, wydłużając część 
opisową lub eliminując refleksję. 

Sonety krymskie – cykl 18 sonetów Adama Mickiewicza, stanowiących opis podróży poety na Półwysep Krymski 
latem i jesienią 1825. Wiersze napisane zostały w latach 1825–1826, wydane zaś w Moskwie w 1826

Burza 

Zdarto żagle, stér prysnął, ryk wód, szum zawiei, 
Głosy trwożnéj gromady, pomp złowieszcze jęki, 
Ostatnie liny majtkom wyrwały się z ręki, 
Słońce krwawo zachodzi, z niém reszta nadziei. 

Wicher z tryumfem zawył; a na mokre góry, 
Wznoszące się piętrami z morskiego odmętu, 
Wstąpił geniusz śmierci i szedł do okrętu, 
Jak żołniérz, szturmujący w połamane mury. 

Ci leżą na pół martwi, ów załamał dłonie, 
Ten w objęcia przyjaciół żegnając się pada, 
Ci modlą się przed śmiercią, aby śmierć odegnać. 

Jeden podróżny siedział w milczeniu na stronie 
I pomyślił: szczęśliwy, kto siły postrada, 
Albo modlić się umié, lub ma z kim się żegnać.

Czatyrdah 
Mirza 

Drżąc muślimin całuje stopy twéj opoki, 
Maszcie krymskiego statku, wielki Czatyrdahu! 
O minarecie świata! o gór padyszachu! 
Ty, nad skały poziomu uciekłszy w obłoki, 

Siedzisz sobie pod bramą niebios, jak wysoki 
Gabryjel, pilnujący edeńskiego gmachu. 
Ciemny las twoim płaszczem, a janczary strachu 
Twój turban z chmur haftują błyskawic potoki. 

Nam czy słońce dopieka, czyli mgła ocienia, 
Czy szarańcza plon zetnie, czy giaur pali domy, — 
Czartydahu, ty zawsze głuchy, nieruchomy, 

Między światem i niebem jak drogman stworzenia, 
Podesławszy pod nogi ziemie, ludzi, gromy, 
Słuchasz tylko, co mówi Bóg do przyrodzenia.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sonet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep_Krymski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moskwa




Geneza powieść powstała w latach 1825-1827, czyli w rosyjskim okresie twórczości poety. Utwór został wydany w 1828 roku w Petersburgu, w miejscu aktualnego 
pobytu twórcy.Przymusowy pobyt w Rosji po procesie filaretów był ważnym przełomem w biografii duchowej Mickiewicza. W czasie pisania utworu Mickiewicz był też 
świadkiem ważnych wydarzeń w historii Rosji, przede wszystkim krwawego stłumienia spisku dekabrystów - szlacheckiego oporu rewolucyjnego wymierzonego w 
despotyczną władzę caratu i zmierzającego do zniesienia poddaństwa chłopów, którego uczestnicy życiem lub dożywotnim wygnaniem opłacili swoje ideały. 
Doświadczenie upadku rewolucji dekabrystów oraz świadomość potęgi caratu skłaniały Mickiewicza do rozmyślań nad rzeczywiście efektywnymi sposobami walki z 
tak silnym przeciwnikiem. Swoista fascynacja tym zagadnieniem w wypadku poety jest tu nierozerwalnie połączona z indywidualnym losem twórcy i jego narodu, 
zależnym w znacznej mierze od rozporządzeń zaborcy. Sposoby i taktyka walki ze znacznie potężniejszym najeźdźcą były więc przedmiotem zainteresowania 
Mickiewicza z powodów przede wszystkim osobistych, wynikających z biografii człowieka wywodzącego się z kraju znajdującego się w niewoli. Na ukształtowanie 
akcji i problematyki utworu ogromny wpływ miała też niewątpliwie lektura powieści poetyckich George’a Byrona oraz "Księcia" autorstwa włoskiego filozofa – Nicollo 
Machiavellego. Motto opatrujące Konrada Wallenroda zostało zaczerpnięte właśnie z dzieła tego twórcy, a jednym z najważniejszych problemów utworu jest pytanie o 
etyczną ocenę podstępu jako środka realizacji szlachetnych idei. Wydanie Konrada Wallenroda nie było łatwe, gdyż treść dzieła zbyt wyraźnie odnosiła się do 
współczesnej sytuacji politycznej. Usilne podkreślanie we wstępie i zakończeniu, że głównym tematem utworu są losy kochanków na tle historycznym, sprawiło, że 
cenzura zgodziła się na publikację i w lutym 1828 roku „powieść litewska” była już w ręku publiczności, budząc wszędzie entuzjazm. 

Tytuł - Adam Mickiewicz, tworząc postać Konrada Wallenroda, bezpośrednio nawiązał do biografii Herkusa Montego. To syn pruskiego możnowładcy z trzynastego 
wieku, oddany Krzyżakom jako zakładnik, przez nich wykształcony i uformowany na wojownika. Gdy dorósł, zbiegł do swojej ojczyzny. Odniósł sukces militarny, 
dowodząc powstaniem Prusów przeciwko zakonowi krzyżackiemu. Dziś jest uznawany za symbol odzyskania wolności przez Litwinów. Drugą postacią historyczną, 
której losy zainspirowały Mickiewicza do stworzenia powieściowego bohatera, był autentyczny mistrz krzyżacki z czternastego wieku Konrad von Wallenrode. 

Powieść poetycka 
Romantyczna powieść poetycka została stworzona według wzorca, jaki w literaturze zaprezentował G. Byron. To gatunek synkretyczny, łączący w sobie elementy 
należące do różnych rodzajów literackich: 
• epiki np. obecny w dziele narrator, fabuła, świat przedstawiony, przedmowy autora, "Powieść Wajdeloty". 
• liryki np. pieśń Wilija, pieśń Wajdeloty, hymn Duchu światło boże, bezpośrednie wyznania bohaterów, opis majowego wieczoru. 
• dramatu np. Pożegnanie, dialogi między bohaterami. 
• luźna, epizodyczna kompozycja – poszczególne elementy relacji z wydarzeń mieszają się ze soba, niekiedy są luźno powiązane lub jawią się jako całkowicie 

niezależne, co powoduje luki w czasie i rozluźnienie układu zdarzeń. Mickiewicz, chcąc stworzyć atmosferę niedopowiedzeń i tajemniczości, sprzyjającą 
wzbudzenie zainteresowania czytelnika, świadomie konstruuje utwór o kompozycji otwartej i mało zwartej, w której kolejność scen nie ma następstwa logicznego 
ani czasowego. 

• zastosowania polskiego heksametru. 
• nastrój tajemniczości, grozy, strachu i niesamowitości, charakterystyczny dla tego rodzaju utworów: wydarzenia dzieją się w nocy, w ciemnościach, Bohater jest 

tajemniczy. 
• obecność bohatera bajronicznego - wrażliwy, samotny zbuntowany przeciwko światu młodzieniec, on niezwykłej indywidualistycznej osobowości. 
• gotycyzm i Historyzm sięganie w powieści do mrocznych czasów średniowiecze, usadowienie w nich akcji utworu – niecodzienna sceneria wydarzeń przy czym 

brak w nich fantastyki.



Kostium historyczny - przedstawienie w utworze literackim problematyki i wydarzeń współczesnych pod przykrywką fabuły historycznej. 

Gotycyzm - zespół tendencji w europejskiej sztuce, literaturze i obyczajowości, który wiązał się z przywróceniem wartości średniowieczu. Sztuka gotycka oddawała atmosferę cudowności, 
tajemniczości, grozy. Odwoływała się do obyczajowości rycerskiej oraz kategorii wzniosłości. 

Wallenrodyzm - postawa zaczerpnięta z poematu Mickiewicza, charakteryzuje się tym że Bohater oprócz tego iż posiada typowe dla romantyków cechy, działa jeszcze drogą podstępu i zdrady, ale 
dla wyższych wartości, dla dobra ogółu ojczyzny. 

Historyzm - postrzeganie teraźniejszości przez pryzmat wydarzeń przeszłych, tłumaczenie zjawisk teraźniejszych faktami historycznymi. 

Historiozofia - ogólna refleksja nad prawami, które rządzą dziejami ludzkości. 

Bohaterowie: 
Halban - Wejdeloci - według słowiańskich legend byli kapłanami i wróżbitami litewskimi, którzy składali ofiary pogańskim bóstwom. W epoce romantyzmu uważano ich też za pieśniarzy ludowych 
pełniących funkcje strażników narodowej tradycji. Sądzono, że zachowują w skarbcu swojej pamięci pieśni patriotyczne oraz legendę o dawnych bohaterów. Halban jest symbolem narodowej 
pamięci o bohaterach i wojennych czynach, znakiem przetrwania pieśni gminnej. W skarbnicy swojej pamięci przechowuje i przekazuje następnym pokoleniom narodową tradycje i kulturę, pobudza 
patriotyczne dążenia. Jego pieśni towarzyszą narodowi, wlewa w ludzkie serca nadzieję i zagrzewa do walki o wolność. 
Aldona - Córka księcia Kiejstuta, piękna dziewczyna zakochana w Konradzie. Ukochany nawracają na chrześcijaństwo i głęboka wiara łączy się u niej z równie wielką miłością do męża. Nie potrafi 
wytrwać w klasztorze z dala od Wallenroda, zamyka się w wieży w pobliżu zamku, aby przy mężu prowadzić pustelnicze życie. Pozostaje samotna, nie korzysta z uciech doczesności, świadomie i 
dobrowolnie skazuje się na męki pustelniczego cierpienia. Bezgranicznie kochająca i ufna, do końca trwa duchowo przy Konradzie, aby umrzeć z rozpaczy chwili jego śmierci. 
Konrad Wallenrod - Postać Konrada skupia w sobie cechy wielu różnych bohaterów: wielkiego mistrza krzyżackiego Konrada Wallenroda, owianego legendą osobę Alfa – chłopca z Litwy 
wychowanego na dworze mistrza zakonu krzyżackiego oraz Winrycha von Kruprede'a - mistrza krzyżackiego z którego biografii Mickiewicz wykorzystał motywy tajemniczych okoliczności. 

Streszczenie - tytułowy Bohater jest Litwinem, młody Walter Alf zostaje porwany przez Krzyżaków. Chłopcu towarzyszy stale lirnik-Halban, który nie pozwala mu zapomnieć o ojczyźnie i śpiewa 
narodowe pieśni. Podsyca także nienawiść do Zakonu. Młodzieniec ucieka po pewnym czasie do bliskich na Litwę, gdzie poznaje córkę księcia - Aldonę; gorąca miłość nie wystarczy do tego aby 
przestał myśleć o Litwie. Konrad świadom potęgi wroga, obmyśla więc makiaweliczny plan, podstępnego wdarcia się w szeregi wroga i zniszczenia agresora od wewnątrz. Stosuje metodę 
podstępów, prowadzi bitwy tak, aby zakon poniósł klęskę, doprowadza do wielkiej przegranej Krzyżaków. Wallenrod wypełnia swoją misję ale nie może żyć z poczuciem zdrady; ostatecznie 
popełnił samobójstwo. 

Konrad Wallenrod jako bohater romantyczny o postawie bajronicznej: 
To samotny bojownik, naznaczony cierpieniem. Wygląda na dużo starszego niż jest, prawdopodobnie ze względu na siwe włosy. Ma obwisłe policzki, o jego podwójnej biografii opowiada Wajdelota. 
Porwany w dzieciństwie przez zakon, mimo miłości Winrycha, nienawidził Krzyżaków i od początku planował samotną zemstę. Jest to postać wielowymiarowa i niejednoznaczna moralnie: musi 
nieustannie podejmować trudne decyzje: decyduje się na rozstanie z ukochaną żoną, ponosi klęskę jako człowiek ponieważ jego zmagania z samym soba są walką wbrew naturze i rycerskiemu 
etosowi honoru. Umiera, lecz daje mu się wywalczyć niepodległość Litwy. 
Problematyka 
• tragizm losu Konrada Wallenroda 
• dylematy moralne: konflikt między miłością do ojczyzny a szczęściem osobistym; konflikt między rycerskimi zasadami honoru a obowiązek patriotyczny 
• konflikt między wolnością człowieka a zniewoleniem ideą 
• motyw makiaweliczny a konflikt sumienia 
• Konrad jako bohater bajroniczny 
• kostium historyczny XIV wiecznego rycerza, jego tragicznych losów ukrywa sprawy współczesne 
• uwikłanie jednostki w historię 
• poetyka maski 
• rola poezji w dziejach narodu





Geneza - III cześć Dziadów, powstała 10 lat później niż dwie pozostałe, tj. w 1832 roku. Są to tzw. Dziady drezdeńskie. W założeniu miał to być utwór rehabilitujący pisarza za to, iż nie brał on udziału 
w powstaniu listopadowym. Ponadto Mickiewicz korzystał z wydarzeń, które wiązały się z procesem filaretów, jaki toczył się w latach 1823 – 1824. Sam został wtedy oskarżony i uznany za 
spiskowca. O swoich motywacjach do napisania tego arcydramatu romantycznego Mickiewicz pisze w "Przedmowie" do tekstu: chce opisać dzieje męczeńskie Polaków by pokazać sens tego 
cierpienia - martyrologię narodu polskiego. Zawarte w dramacie sceny pokazują męczeństwo polskiej i litewskiej młodzieży, którzy niczym Chrystus poświęcają się dla wolności Europy (mesjanizm). 

Cechy dramatu romantycznego na przykładzie III cz. „Dziadów" 
Brak reguły trzech jedności: Miejsca - akcja dzieje się w Wilnie (scena więzienna, Pan Senator i in.), okolice Lwowa (Widzenie Ewy), Warszawa (Salon warszawski); Akcji (wielowątkowość) - każda 
ze scen poświęcona jest innemu/innym bohaterom np. Konrad, Pani Rollison, Senator). Utwór wraz postaciami otwiera tematy, motywy, których jest wiele; Czasu - akcja Prologu to 1.11.1823 rok; 
scena więzienna to 24.12.1823 roku; Ustęp 6.11.1824 roku. 
Otwarta kompozycja - świadoma rezygnacja autora z zamkniętej kompozycji dzieła. Część motywów jest kontynuacją poprzednich części. np. Więzień/Konrad to Gustaw. Otwarte jest także 
zakończenie dramatu: nie wiemy, co dzieje się z bohaterami. 
Fragmentaryczność - zerwanie z łańcuchem przyczynowo-skutkowym. Sceny nie są swoją kontynuacją, są wieloma epizodami, które z siebie nie wynikają np. scena Widzenie Ewy i Widzenie Ks. 
Piotra mają ze sobą związek semantyczny - są podobne, wykorzystują ten sam motyw - snu/widzenia. Ale nie są połączone łańcuchem czasu, postaci nie znają się, akcja dzieje się w różnych 
miejscach. 
Synkretyzm rodzajowy i gatunkowy - współistnienie elementów charakterystycznych dla epiki - opowiadanie Jana Sobolewskiego o Janczewskim i Wasilewskim, opowiadanie Adolfa o 
Cichowskim; liryki - monolog Konrada, tzw. Wielka improwizacja, pieśń zemsty śpiewana w scenie więzienne; dramatu - podział na sceny, brak narratora i podmiotu lirycznego 
Obecność elementów fantastycznych: postaci fantastyczne - duchy np. w Prologu - złe i dobre duchy walczące o duszę Konrada, diabły w Wielkiej improwizacji, Egzorcyzmach i Śnie Senatora. 
Widma Doktora i Bajowa w scenie Noc Dziadów; fantastyczne zdarzenia - dusza Ks. Piotra, która wędruje do Boga, dialog Ks. Piotra z diabłem w czasie egzorcyzmów nad Konradem; irracjonalizm - 
pozarozumowe, intuicyjne poznanie rzeczywistości, wartości, prawd o świecie oraz sięganie w duszę jednostki, w jej świat wewnętrzny. Np. poznanie motywacji Konrada do przejęcia władzy nad 
ludźmi i poprowadzenia ich do powstania narodowowyzwoleńczego. 
Ludowość - czerpanie z tradycji i kultury ludowej (wierzenia, obrzędy, obyczajowość). Scena IX (Noc Dziadów) jest zapisem dawnego, znanego na Litwie obrzędu - uczty Kozła - odprawianego z 31. 
października na 1. listopada. Ludowość jest obecna także w dramacie przez wprowadzenie oceny postępowania bohaterów - moralność ludowa, ludowe poczucie sprawiedliwości - opartego na 
przekonaniu, że za grzechy w życiu doczesnym należy odpokutować po śmierci np. dręczone po śmierci widma Bajowa i Doktora 
Nastrój tajemnicy, niepokoju, grozy - Mickiewicz osiąga go np. w scenie Pan Senator, kiedy Ks.Piotr przepowiada śmierć Doktorowi, a po chwili, już w części Bal nagle muzyka sama się zmienia i 
wszyscy goście Senatora słyszą arię Komandora (z opery Don Juan): https://www.youtube.com/watch?v=Ioc9shJa_lI 
Sceny zbiorowe - (w przeciwieństwie do tragedii antycznej) np. Scena więzienna, Pan Senator, Salon warszawski 
Zerwanie z antyczną zasadą decorum - o poważnych rzeczach nie mówi się w "Dziadach" tylko poważnym, patetycznym językiem. Np. diabły, które podczas egzorcyzmów nad Konradem, żartują i 
obrażają Ks. Piotra. Elementy tragiczne przeplatają się z komicznymi. 
Asceniczność - dramat romantyczny jest asceniczny w tym sensie, że wymaga wprowadzenia na scenie elementów scenografii, rodzaju gry aktorskiej i in. które oddadzą fantastyczny aspekt 
tekstu. W XIX wiecznym teatrze było to trudne ale nie niemożliwe. Jeśli spotkasz się z określeniem, że dramat roantyczny jest niescenieczny, bo niemożliwy do wystawienia na scenia, nie jest to 
prawda. Mickiewicz i Słowacki (ten od "Balladyny" i "Kordiana") pisali swoje dramaty znając możliwości teatrów paryskich i zachodnioeuropeiskich. Ich teksty więc mogły (ale nie były) być 
wystawione. 
Obecność bohatera romantycznego - koncepcja bohatera skupiającego w sobie następujące cechy: 

• indywidualizm (jestem inny niż wszyscy) 
• samotność (nikt mnie nie rozumie, nie mam bliskich) 
• idealizm (mam bogate życie duchowe) 
• bunt (jestem gotowy do walki ze światem i Bogiem) 
• nieprzeciętna inteligencja i wrażliwość (rozumiem i czuję więcej niż inni) 
• nieszczęśliwa miłość (zostałem odrzucony lub straciłem miłość w inny sposób) 
• niedojrzałość emocjonalna (moje czyny mnie przerastają, sam boję się tego, co robię) 
• przemiana duchowa (bohater dynamiczny, zmieniam się, przechodzę przemianę) 
• weltschmerz - ból świata (czuję nieuzasadniony smutek i apatię, nie chce mi się żyć)



Prometeizm - postawa, która wyraża się w całkowitym poświęceniu się jednostki dla społeczeństwa. Wiąże się także z postawą buntu i 
indywidualizmem. Nazwa pochodzi z mitologii greckiej - od Prometeusza - herosa buntownika, który pomagał ludziom wbrew woli bogów. 
Prometytą w III cz. Dziadów jest Konrad. Mężczyzna chce cierpieć za miliony, poświęcić się w walce za wolność ojczyzny przejmując 
władzę od Boga. Fragmentem, w którym przejawia się prometeizm jest Wielka improwizacja. 

Mesjanizm - idea, która zakłada powtórne przyjście zbawiciela i odkupienie grzechów ludzkości. Polski mesjanizm (obecny już w 
literaturze Skargi i Kochanowskiego) zawarty w Dziadach cz. III polega na tym, że nasz kraj, jak Chrystus przyjmuje na siebie cierpienie 
(niewolę, rozbiory etc.) aby odkupić grzechy całej Europy (państw skonfliktowanych w tamtym czasie z Rosją). Wyraża się w haśle: Polska 
Chrystusem narodów. A najważniejszymi fragmentami na ten temat są: opowieść Sobolewskiego o Wasilewskim (Scena więzienna) i 
Widzenie Ks. Piotra. 

Martyrologia narodu polskiego - martyrologia to nadawanie sensu cierpieniu. Założenie, że ból i krzywdy, których doświadczamy mają 
głęboki sens. Są po coś, czemuś służą. Takie przekonanie pomagało Polakom po upadku powstania listopadowego. Już w dedykacji, 
Mickiewicz pisze, że utwór poświęca męczennikom sprawy narodowej. Fragmentami, na podstawie których możemy mówić o 
martyrologii są: Scena więzienna, Pan senator (historia Rollisona), Salon warszawski (historia Adolfa o Cichowskim, zdanie Wysockiego o 
polskim narodzie jako lawie).



Uwagi do Sceny Więziennej 

 Opis prowadzonych więźniów, skazanych za bunt wobec władzy. 

 Janczewski - historyczna postać, założyciel tajnego związku Braci Czarnych. Opis sugeruje, że więzień był maltretowany. Mimo 
tego okazuje swój heroizm i niezachwianą wiarę w ideę wolności i patriotyzmu. 

 Symboliczny gest i upadek Janczewskiego przypomina obraz Matejki "Rejtan - upadek Polski”. 

 Atmosferę przejścia wojsk z więźniami Mickiewicz buduje za pomocą szczegółowego opusu: epitety, wykrzyknienie, wyliczenie, 
porównanie. Milczenie, o którym mówi Sobolewski jest wynikiem gróźb cara-tyrana. 

 Wasilewski - więzień był torturowany podczas śledztwa, jest tak pobity, że nie widać mu twarzy. Sobolewski opisuje go jak 
Chrystusa: rozciągnięte ręce, niesiony przez żołnierza. 

 Wasilewski błogosławi tłum - kolejne porównanie do Jezusa. 

 Sobolewski patrzy na więźniów i kibitki, po czym zagląda do kościoła, w którym odbywa się msza. Mickiewicz celowo wprowadza 
opis mszy, aby pokreślić martyrologiczny i mesjanistyczny wydźwięk opowieści Sobolewskiego. Wasilewski - jak Chrystus/
młodzież jak Chrystus/Polska jak Chrystus. 

 Konrad porównuje się do wampira. Wampir występuje tu jako mroczna, ciemna strona człowieczeństwa. Wampir romantyczny to 
bohater mający dylematy egzystencjalne, moralne. Sama figura wampira w romantyzmie ma związek z wierzeniami ludowymi. 

 Motyw zemsty. Konrad prezentuje tutaj swoją nieustępliwą postawę, którą powinien się wykazywać każdy buntownik. Konrad jest 
tutaj nawet makiaweliczny (doktryna polityczna Niccolò Machiavellego). 

 Kruk jest symbolem pychy. Konrad (jak Antygona i Edyp) zapłaci za nia cenę. Bóg go nie wysłucha w Wielkiej Improwizacji.



Analiza i interpretacja Wielkiej Improwizacji 

Pierwszych 69 wersów tekstu (do w. "Depcę was, wszyscy poeci") dotyczy twórczości Konrada, roli poety i poezji. Od początku Konrad czuje się 
niezrozumiały przez społeczeństwo. Mówi o tym, że właściwie niemożliwym jest wypowiedzenie tego, o czym się myśli i czuje. Swoje natchnienie i 
dzieło literackie postrzega jako żarzące się uczucie, które może pokazać w swoim dziele. Efekt twórczości nazywa gwiazdą za granicą świata. Wydaje 
się więc, że niczym gwiazda polarna, twórczość Konrada jest dla niego drogowskazem życiowym, ale jest również nieosiągalna, niedostępna, niejasna, 
niezrozumiała dla innych. Bohater zwraca się do swoich pieśni (utworów), uznaje je jako wartościowe i niewymagające oka i ucha publiczności. 
Dumnie (pycha bohatera) przyznaje, że jego twórczość jest równa temu, co stworzyli Bóg i natura. A więc jest czymś wybitnym i świętym. Konrad 
nazywa siebie mistrzem, który kreuje świat poetycki niczym stwórca budujący świat z gwiazd. Metaforycznie określa proces twórczy jako grę na 
instrumentach-ciałach niebieskich. Mickiewicz tworzy wyobrażenie wszechpotężnego poety, który wpływa na ludzkość niczym żywioły natury (trwa 
wiecznie, dociera do ogromnej liczby odbiorców). Znów pysznie (duma, hybris) przyznaje, że jego twórcze działanie jest równe działaniom Boga. Jego 
twórczość jest nieśmiertelna (motyw exegi monumentum, por. z "Exegi monumentum" Horacego i Pieśń XXIV J. Kochanowskiego) jak dzieło boskiego 
stworzenia. Zadaje pytanie retoryczne Bogu (a więc próbuje sprowokować Stwórcę): "Cóż Ty większego mogłeś zrobić - Boże"? bluźniąc tym samym, 
bo stawiając się z nim na równi. Dalej opisuje w krótkich wersach (służących podkreśleniu stanu ekstazy Konrada) swoje dzieła. Nazywa je dziećmi, 
myślami, gwiazdami, czuciami, wichrami a więc ma do nich wyjątkowo emocjonalny (podkreślają to wykrzyknienia i liczne epitety). Sam nazywa siebie 
ojcem, a więc stworzycielem. 
Jak widzisz, w tym fragmencie Konrad daje popis tego, jak bardzo uważa się za wybitnego poetę. Warto pamiętać, że konstrukcja bohatera 
romantycznego zakłada, że postać ta jest indywidualistą i jest nieprzeciętna. Poczucie wyjątkowości oraz pycha Konrada są potwierdzeniem owych 
cech, za które przyjdzie mu zapłacić (przypomnij sobie koncepcję bohatera tragicznego np. Antygonę, Edypa - oni również grzeszyli hybris). 
Wersy od 70 do 95 ("Depcę Was..." do "Tam dojdę...") to wciąż pokaz pychy bohatera ale i jego stosunku do autorytetów. Przypomnij sobie spór 
romantyków z klasykami. W epoce romantyzmu to siła uczuć były ważniejsze od siły rozumy. Konrad zaczyna o tym mówić. Najpierw wyraża swoją 
pogardę dla uznanych poetów. Jest przekonany, że nawet ci, którzy otaczali się sławą i zaszczytami nigdy nie mieli poczucia sprawczości, jaką ma 
Konrad. Jest to ważny element twórczości - rodzaj poezji tyrtejskiej - zagrzewającej do walki, mającej realny wpływ na rzeczywistość. Porównanie się z 
Samsonem (biblijna postać mocarza, który pokonał wrogów ale sam został przywalony głazem) ma podkreślić moc poety. Konrad jest gotów zmierzyć 
się z Bogiem: "Tam dojdę, gdzie graniczą Stwórca i natura". Zamienia się więc z ptaka (symbol poety). 
Kolejne wersy (od "I mam je..." do "Ja chcę duszami władać...") to wyraz potęgi Konrada, motyw prometeizmu, władzy i kolejne bluźnierstwo. Konrad-
poeta ma dwoje skrzydeł rozpościerających się od Wschodu na Zachód (por. pieśni Horacego i Kochanowskiego, oni też piszą, o tym, że będą sławni 
na całym świecie) i sięgającymi w przeszłość i przyszłość. Bohaterowi chodzi o wieczny wpływ jego poezji. Impulsem, który popycha Konrada do 
działania jest uczcie - a więc najważniejsza wartość w epoce romantyzmu. Za jego pomocą Konrad zbliża się do Boga i podważa jego moc: (...) mówią, 
że czujesz na niebie (...) - czyli: "pewnie tak nie jest". Zwracając się już do Boga: "O Ty (...)" Konrad mówi o miłości do narodu, która jest ziemska, a nie 
niebiańska. To ważne, bo Konrad stawia się w opozycji do Boga - ten rządzi w niebie, nie na ziemi; a Konrad chce rządzić na ziemi, choć siła jego poezji 
jest boska.



Dalej pada bardzo ważna w dramacie kwestia: "Ja kocham cały naród...". Konrad nazywa siebie przyjacielem, małżonkiem, kochankiem i ojcem Polaków. Chce ich 
uszczęśliwić, chce by świat zachwycił się nimi. Mówi o tym, że posiada Moc, z którą się urodził, a której nie dał mu Bóg. Konrad jest więc jednostką wybitną - 
zbuntowanym indywidualistą. Uważa, że Bóg nie ma na niego wpływu, że tę siłę posiadł skądinąd. Bluźni, ponieważ wylicza zjawiska, na które wydaje mu się, że ma 
boski wpływ: zatrzymywanie ptaków w locie, wprawianie w ruch komety. Czytając wersy: 132-141 możemy odnieść wrażenie, że poecie wydaje się, że ma tę władzę 
nad światem przyrody ale może chodzić także o władzę poety nad obrazem literackim. Dzięki swojemu słowu stwarza świat literacki, nad którym panuje. Ten świat - 
świat czucia, poezji, twórczości jest dla Konrada równy ze światem materialnym. Poeta jest jak Bóg i za pomocą poezji Konrad chce rządzić światem realnym. 
W kolejnych wersach żąda od Boga władzy nad ludźmi skazitelnymi, czyli grzesznymi. Nie chce wywierać na nich wpływu bronią, pieśniami, nauką czy cudami ale 
czuciem. Siłą swojej miłości do narodu. To zbliża Konrada do Prometeusza (mitycznego herosa, który poświęcił się dla dobra ludzkości). Chce jednak nad ludźmi 
panować jak tyran, którego życzenia są rozkazem i powodem do szczęścia ludu. Sprzeciw Konrad karał by cierpieniem i śmiercią. I tutaj pojawia się kolejne 
bluźnierstwo. Bohater mówi, że tak właśnie rządzi Bóg. A więc Konrad od Boga różni się tym, że chce sprawować władzę za pomocą uczuć (miłości) i tym samym 
uczynić ludzkość szczęśliwą, bo teraz pod rządami Boga naród cierpi. 
Żąda od Boga władzy nad duszami (rządzenia nad duszami) i jest przekonany (choć nigdy jeszcze tego nie próbował), że za pomocą swojego słowa (Bóg też stworzył 
świat za pomocą słowa) może tworzyć ale i niszczyć, co uważa za konieczny skutek uboczny swej wielkiej misji. Znów podkreśla w wykrzyknieniu swoją 
nieśmiertelność, bluźni, podważając istnienie Boga i zrównuje się z prorokami (zdolności profetyczne). Kilkukrotnie powtórzony zaimek osobowy "Ja" uwydatnia pychę 
bohatera. 
W didaskaliach (tekście pobocznym, informującym np. o tym, z jaką emocją mówi bohater etc.) czytamy, że następuje długie milczenie. 
Po nim Konrad woła do Boga na "Ty" i nazywa go kłamcą. Twierdzi, że Boga można poznać i zrozumieć tylko siłą intelektu. Że ludzie tylko w rozumie dostrzegają 
możliwość zbliżenia się do boskich władz - naukowcy. Konrad uznaje, że Bóg nie dba o ludzkie uczucia, a on - Konrad czuje najsilniej ze wszystkich ludzi. 
Po chwili milczenia charakteryzuje swoje uczucia. Następuje zmiana wiersza - zdania są krótkie, co ma na celu uwidocznić stan emocjonalny Konrada. Pytania i 
wykrzyknienia wskazują, że Konrad znajduje się w stanie szaleństwa, wydaje się, że sam sobie zaprzecza. Co mówi o swoich uczuciach i życiu? Że z jednej strony 
uczucia są iskrą - a więc czymś chwilowym i niewielkim, lecz z drugiej strony, iskra może spowodować pożar jest więc niebezpieczna. Życie ludzkie na tle dziejów jest 
chwilowe, marne. Możemy w kontekście tego fragmentu mówić o vanitas- marności. Życie ludzkie jest marne tj. człowiek skazany na cierpienie. Zaskakujące jest to, w 
jaki sposób Konrad kończy tę myśl. Mianowicie mówi o sile Boga, który ma władzę stwarzania i niszczenia (por. z Apokalipsą wg Św. Jana). Tak jak za pomocą iskry 
stworzył cały świat, tak w jednej chwili może go zgładzić. Takiej władzy chce Konrad. 
To bluźnierstwo sprawia, że obok Konrada pojawiają się diabły i anioły. Te pierwsze chcą zgubić duszę bohatera, a te drugie obronić ją. Taki motyw - motyw walki sił 
dobrych ze złymi o duszę to średniowieczny topos psychomachii. 
Nim bohater zemdleje, grozi Bogu zemstą i walką oraz wytyka mu błędy. Konrad nie rozumie, jak stwórca może kochać świat, skoro skazuje ludzi na cierpienie. Uważa, 
że Bóg przez pomyłkę stworzył miłość. Konrad po raz ostatni powołuje się na siłę swoich uczuć, jest przekonany, że za ich pomocą jest w stanie dokonać tego, czego 
inni nie są w stanie zrobić za pomocą intelektu. W chwili ostatecznego szaleństwa Konrad krzyczy, że jeśli Bóg nie odpowie mu i nie da mu władzy, on opisze go i 
będzie nazywał nie ojcem, a... 
"Carem" dopowiadają diabły. Ostatecznie nie jest bowiem w stanie wypowiedzieć tego największego bluźnierstwa. Duchy zaczynają walkę o jego duszę, kiedy wchodzi 
Ks. Piotr i zaczyna egzorcyzmy. 



Interpretacja Widzenia Księdza Piotra 
Scena ta jest bardzo ważna dla wymowy tekstu dlatego omówię ją tak samo szczegółowo, jak Wielką Improwizację. 
W szkole i na maturze jest wymagana znajomość analogii, które pojawiają się w tej części, a dotyczą porównania cara do Heroda (króla, który kazał zabić Jezusa) i 
zesłania polskiej (litewskiej) młodzieży na Sybir do drogi krzyżowej. Scena ta jest kluczowa dla zrozumienia idei martyrologii i mesjanizmu polskiego. Zaczynajmy: 
a) Herod = Car, to porównanie ma na celu podkreślić okrucieństwo, z jakim działał rosyjski władca. Mickiewicz używa wyrażenia "Polska młoda wydana w ręce Heroda". 
To wydanie sugeruje brak jakiejkolwiek winy ciążącej na polskiej młodzieży. A więc zsyłki są - tak jak biblijna rzeź niewiniątek - niezawinione. 
b) Droga krzyżowa = Jazda kibitkami w głąb Rosji. 
c) Jezus = Tajemniczy "wskrzesiciel narodu" (44, Konrad, legenda rosyjska na temat tajemniczego zbawiciela). 
d) Jezus = Polska, tak jak Chrystus, Polska cierpi krzywdy ze strony ludu Izraela (Europy). Tak jak w przypadku syna boskiego, Gal - czyli także Europa - umywa ręce. 
Szykanowana, bez czci i wielce cierpiąca Polska, niczym Chrystus, umiera na krzyżu, który przygotowany został przez trzech zaborców. Tak jak Chrystus, Polska 
raczona jest na krzyżu żółcią, a jej bok przebijany jest przez Rosję. Mickiewicz porównuje Rosję do złoczyńcy, któremu Jezus wybaczył na krzyżu. Chodzi tutaj o ruch 
antycarski i przekonanie Mickiewicza o tym, że nie Rosjanie są źli, a sprzymierzeńcy cara i okrutna polityka tyrana. 
e) Zmartwychwstanie = Odzyskanie niepodległości, tak jak Chrystus wstępujący w niebo i ukazujący się potem wiernym, tak Polska odzyska wolność. Wg tekstu stanie 
się to dzięki tajemniczej postaci wybawcy o trzech czołach (trojakie pochodzenie, pochodzi z trzech krajów, jego imię to czterdzieści i cztery) i ogromnej sławie. 
Po widzeniu, dusza Księdza Piotra zostają zabrana przez chór Aniołów do nieba, do Boga. Ks. Piotr jako skromny, pokorny wierny doznaje zaszczytu widzenia Boga. 
Nad ranem jego dusza ma wrócić do ciała. 

Kim jest 44? 
Najprawdopodobniej chodzi tutaj o Konrada, który po przemianie ma wrócić z zesłania i stanąć na czele Polaków. Możliwe losy tego bohatera są opisane w Ustępie, w 
którym Konrad to Pielgrzym. 
Inne: 
• Zdzisław Kępiński, twierdził, że Mickiewicz wiązał ogromne nadzieje z rokiem 1834, a więc czterdziestą rocznicą wybuchu powstania kościuszkowskiego. I że 

łącząc te dwie liczby uzyskał „czterdzieści i cztery”. 
• Inni uważali, że poeta odwołał się do rachunku kabalistycznego i że przekazał hebrajskie litery pod postacią liczb. 4 miałoby oznaczać „D”, a 40 – „M”. Wspólnie 

zaś, w pozbawionym samogłosek zapisie hebrajszczyzny, litery składały się na „ADAMA”. Interpretacja przemówiła do wielu autorów, choć szybko ustalono, że 
Mickiewicz albo nie znał się na kabale, albo wykazał wyjątkową niedbałość. 

• Zdaniem Wiktora Weintrauba Mickiewicz odwoływał się do idei współczesnego mu francuskiego filozofa Louis-Claude’a de Saint-Martina. Z jednej z prac tego 
autora wyłania się wniosek, że „40 jest cyfrą dzieła o wielkiej duchowej doniosłości, dzieła odkupienia, wyzwolenia, pogodzenia”, 4 to zaś „cyfra człowieka jako 
pośrednika między Bogiem a światem”. 

• Sewerynowi Goszczyńskiemu poeta powiedział, że w roli zbawiciela… widział samego siebie. A przy okazji przyznał, że liczba 44 nasunęła mu się w chwili inspiracji 
i nie była efektem żadnych skrzętnych przemyśleń. To wyjaśnienie padło prawdopodobnie w roku 1839. Potem jednak Mickiewicz… zmienił zdanie. Pod wpływem 
na poły sekciarskiej organizacji działającej pod nazwą Koła Sprawy Bożej, wieszcz zaczął kreować na „mesjasza” swojego przywódcę duchowego – Andrzeja 
Towiańskiego. W odczycie wygłoszonym w 1844 roku w College de France Adam Mickiewicz stwierdził publicznie, że „czterdzieści i cztery” należy odnosić do 
Towiańskiego. Ale jeszcze w tym samym roku… odwołał swoje słowa: „Kiedy pisałem, wiedziałem. Teraz już nie wiem” – stwierdził w rozmowie z Janem 
Nepomucenem Niemojewskim.



Konrad:

Dźwigasz mię! — Ktoś ty? Strzeż się, sam spadniesz w 
te doły!

Podaje rękę — Lećmy! — W górę jak ptak lecę —

Mile oddycham wonią, — promieniami świecę.

Któż mi dał rękę? Dobrzy ludzie i anioły!

Skądże litość, wam do mnie schodzić do tych dołów?

Ludzie? — Ludźmi gardziłem, nie znałem aniołów!

Ksiądz Piotr:

Módl się, bo strasznie Pańska dotknęła cię ręka,

Usta, któremiś wieczny Majestat obraził,

Te usta zły duch słowy szkaradnemi skaził;

Słowa głupstwa, najsroższa dla mądrych ust męka,

By ci policzone były za pokutę,

Obyś o nich zapomniał —

Konrad:

 Już są tam — wykute.

Ksiądz Piotr:

Obyś, grzeszniku, nigdy sam ich nie wyczytał,

Oby cię o znaczenie ich Bóg nie zapytał! —

Módl się! Myśl twoja, w brudne obleczona słowa,

Jak grzeszna z tronu swego strącona królowa,

Gdy w żebraczéj odzieży, okryta popiołem,

Odstoi czas pokuty swojéj przed kościołem,

Znowu na tron powróci, strój królewski wdzieje,

I większym, niźli pierwéj, blaskiem zajaśnieje.

Usnął — (klęka) — Twe miłosierdzie Panie jest bez granic!

Pada krzyżem

Panie, otom ja sługa dawny, grzesznik stary,

Sługa już spracowany i niegodny na nic:

Ten młody, zrób go za mnie sługą Twojéj wiary,

A ja za jego winy przyjmę wszystkie kary;

On poprawi się jeszcze, on wsławi Twe Imie.

Módlmy się! Pan nasz dobry! Pan ofiarę przyjmie!

Modli się

W bliskim kościele za ścianą, zaczynają śpiewać pieśń Bożego 
Narodzenia. Nad księdzem Piotrem chór Aniołów na nótę: »Anioł 
pasterzom mówił«.



Interpretacja „Widzenia Ewy” 
Głęboka wiara Ewy sprawia, że może zobaczyć więcej niż inni. Jest to godna postawa - tylko dzięki skromności prawdziwej głębokiej wierze można odbudować 
ojczyzn.e A nie jak pyszny Konrad za pomocą buntu. Dziewczyna modli się za poetę - Konrada i prześladowaną młodzież. Róża symbolizuje cierpiącą na zesłaniu 
młodzież. Ofiara ta jest konieczna, bo ozdabia skronie Maryi. Scena ta odnosi się więc do martyrologii - sensu cierpienia. Róża może symbolizować także przemianę 
Konrada. Postać ta, po egzorcyzmach znika z dramatu, wyrzeka się indywidualizmu i odradza na nowo. Jak już zostało powiedziane wyżej - postawa Ewy jest godna 
naśladowania, Konrada - nie. 

Interpretacja „Widzenia Senatora” 
Widzenie Senatora to kolejna (czwarta) scena, w której bohater w świecie snu doświadcza pozarozumowego poznania prawdy. W tym przypadku jest to 
prawda o sobie samym. Senator zasypia i jest dręczony przez diabły. Szatani wiedzą, że dusza Senatora należy już do piekła, ale postanawiają się nią 
zabawić. Zsyłają koszmar, w którym Senator najpierw jest zausznikiem i ulubieńcem cara, ale stopniowo popada w niełaskę i traci wszystko, na czym 
mu zależy. Senator w swoim śnie to tchórz, któremu zależy na tym, aby być lubianym przez cara. Takie przedstawienie Nowosilcowa jest jego pośrednią 
charakterystyką. Mickiewicz ośmiesza namiestnika carskiego, który nie ma godności osobistej i honoru. Nawet diabły bawią się jego kosztem. Dla 
zabawy zostawiają go one z koszmarami, które mają zakończyć się dopiero nad ranem. Wtedy umęczona dusza Nowosilcowa ma wrócić do 
plugawego, określonego jako "psiarnia" ciała. 
Ta scena to także pośrednia charakterystyka cara - Aleksandra I. Okrutny tyran dobiera sobie współpracowników, którymi jest w stanie manipulować. 
Nie darzy ich jednak szacunkiem. Wedle swoich kaprysów czyni niektórych z nich swoimi zausznikami i z dnia na dzień może pozbawić ich swojej łaski, 
a nawet życia. Jest więc nieobliczalny i groźny. Dla Mickiewicza stanowi zaprzeczenie władcy idealnego. 

Interpretacja „Salonu Warszawskiego” 
Salon warszawski to scena, z której musisz zapamiętać, że towarzystwo, które bawi się w Warszawie, zostało symbolicznie podzielone na: stojące przy 
drzwiach i tzw. stolikowe. Pierwsi to patrioci, drudzy konformiści i kosmopolici. Damy, oficerowie nie chcą słuchać o sprawie narodowej, uważają to za 
nudne i staroświeckie. Żałują, że Nowosilcowa nie ma w Warszawie, bo nikt nie organizuje takich wspaniałych przyjęć, jak Senator. 
Towarzystwo patriotów rozmawia o prześladowaniach. Jeden z nich - Adolf - opowiada historię Cichowskiego, który po przesłuchaniu i torturach został 
wypuszczony. Cichowski nie odzyskał już równowagi psychicznej, jest zamknięty w sobie, patrzy w dal, jest nieobecny. Nie wydał przyjaciół, ale 
skatowany i niedołężny stanowi zarówno symbol niezłomności ducha oraz tego, jak władza carska obchodziła się z buntownikami. 
Drugą kluczową w tej scenie wypowiedzią jest kwestia Wysockiego. Mężczyzna porównuje polski naród do lawy. Substancji, która przez wieki utrzymuje 
wysoką temperaturę, choć na wierzchu może wydawać się zimną skorupą. Ta metafora ma być niejako usprawiedliwieniem dla bierności Polaków, 
którzy mają jednak w sobie pokłady siły. Siły, która powinna się objawić i poprowadzić do wyzwolenia spod władzy zaborców.



Interpretacja 
Pan Senator to bardzo obszerna scena, w której należy zwrócić uwagę na charakterystykę Nowosilcowa, jego kompanii 
oraz wątek Pani Rollison i jej syna. 
Sytuacja wyjściowa to salon, w którym Nowosilcow rozmawia z Doktorem (August Becu), Pelikanem (dr Wacław Pelikan) i 
Bajkowem (Leon Bajkow) na temat upozorowanego śledztwa przeciwko Towarzystwu Filomatów i Filaretów. W rozmowie 
(tego fragmentu nie załączyłam) pojawia się także watek kupca, któremu Nowosilcow nie chce oddać pożyczonych 
pieniędzy więc postanawia go zastraszyć aresztując syna. Metody działania Senatora są więc tak samo okrutne i wynikają 
z niskich moralnie pobudek, jak te podejmowane przez cara. Mickiewicz chce w ten sposób ośmieszyć władzę i nastawić 
do niej negatywnie czytelnika. W scenie ważne jest także zachowanie Pelikana i Doktora, którzy prześcigają się w 
sposobach przypodobania się Nowosilcowi. Postaci te Mickiewicz opisał wręcz karykaturalnie. Także po to, by ich 
ośmieszyć. Mężczyźni rozmawiają o okrutnych metodach śledczych jednocześnie szykując się na bal. Zastosowany 
kontrast ma podkreślić upadek moralny tych osób. 
W pewnym momencie w salonie pojawia się Pani Rollison (z Kmitową i Ks. Piotrem), która prosi Senatora o pomoc w 
sprawie swojego syna. Odpowiedzi Nowosilcowa świadczą o obłudzie i okrucieństwie urzędnika. Twierdzi, że pomoże 
kobiecie, zbywa ją (spieszy się na bal, inni uczestnicy zabawy wołają go) i ostatecznie odpowiada, że zajmie się tą sprawą. 
Kiedy kobieta wychodzi, Senator zgadza się na plan Doktora - upozorowanie samobójstwa młodego Rollisona. 
Przysłuchujący się temu wszystkiemu Ks. Piotr zaczyna być wypytywany przez Senatora o to, czy aby nie jest szpiegiem 
spiskowców. Pelikan i Doktor drwią z duchownego. ten pierwszy policzkuje go. Ks. Piotr, niczym Chrystus, wybacza 
oprawcy, nadstawia drugi policzek i prosi Boga, by mu wybaczył. Bajkow także uderza księdza. Ks. Piotr przepowiada im 
rychłą śmierć. Postawa Ks. Piotra urasta w dramacie do wzoru postępowania. Skromny i pokorny duchowny wzbudza tak 
naprawdę strach w zausznikach Senatora i w nim samym. Niezłomność ducha jaką widać u Księdza Piotra stanowi 
kontrast wobec zgnilizny moralnej i braku honoru towarzyszy Nowosilcowa. Dodatkowo, ujawniają się zdolności 
profetyczne księdza. W kolejnej scenie będziemy świadkami śmierci Doktora (rażenie piorunem). Śmierć ta jest karą za 
popełnione grzech i obrazę Boga (krzywda wyrządzona Księdzu, jest równoznaczna z bluźnierstwem).



Interpretacja 

Bal to część obszernej sceny VIII Pan Senator. W tym fragmencie warto zwrócić uwagę na: 

a) pośrednią charakterystykę Senatora - opisywanie go przez bawiących się na balu, 

b) spiskowców, z których jeden (Justyn Pol) planuje zabójstwo Nowosilcowa, 

c) Panią Rollison, która dowiaduje się o wyrzuceniu jej syna przez okno i demaskującą w ten sposób Senatora, 

d) tajemniczą śmierć Doktora, 

e) przypowieści Ks. Piotra, 

e) spotkanie Ks. Piotra z Konradem. 

Towarzystwo na balu drwi z Nowosilcowa.Obecni tam ludzie boją się go ale i nie szanują. Funkcjonuje powszechna opinia na temat przemocy Senatora wobec 
kobiet - dlatego nie chcą z nim tańczyć, ojcowie nie zabrali na bal swoich córek w obawie przed napastowaniem ze strony Senatora. 

Obecna na balu polska młodzież nie uczestniczy w zabawie. Justyn Pol nienawidzi Senatora jest gotowy nawet na balu dokonać zamachu na jego życie. Inni 
powstrzymują go i wyprowadzają, aby nie doszło do skandalu. 

W pewnym momencie na salę wbiega zrozpaczona Pani Rollison, która w jednoznaczny sposób oskarża i tym samym demaskuje metody działania Senatora. 
Ogarnięta szałem kobieta wyraża powątpiewanie w Opatrzność Boską. Ksiądz Piotr uspokaja ją lecz kobieta nie chce wierzyć, czuła na chodniku krew swojego 
syna i opłakuje go. Jest podobna do Maryi stojącej pod krzyżem Jezusa. Tak jak Matka Boska, opłakuje rany i niezawinioną śmierć swojego dziecka. Pani 
Rollison mdleje. Atmosfera robi się groźna. Typowa dla romantyzmu tajemniczość i groza właśnie wypełniają salę balową. Samoczynnie zmienia się muzyka 
(https://www.youtube.com/watch?v=7cb1QmTkOAI). Czytamy, że goście popadają w popłoch i uciekają, dowiadujemy się, że Doktor zginął od rażenia 
piorunem. Senator jest zaniepokojony, pamięta przepowiednię Księdza, nakazuje wynieść Panią Rollison, zezwala na widzenie się Księdza z aresztowanym. 

Ksiądz Piotr przytacza dwie przypowieści. Pierwsza z nich mówi o karze, jaka spotka biernych obywateli. Tchórzostwo i dbanie tylko o swoje interesy jest wg 
opowieści największym grzechem wobec społeczeństwa. Druga opowiada o zdrajcach. Współpraca z wrogiem może początkowo przynosić korzyści, jednakże 
w chwili, kiedy zdrajcy staną się nieprzydatni zginą. W dodatku marnie, bo bezhonorowo. 

Senator grozi Księdzu Piotrowi ale puszcza go wolno. Odchodząc duchowny spotyka Konrada, który jest prowadzony przez Żołnierza na przesłuchanie. 
Młodzieniec nie poznaje swojego egzorcysty, ale czuje, że jest to ktoś ważny, ktoś kto go uratował. Daje mu więc swój pierścień (ostateczne wyzbycie się 
pychy) na ofiarę i mszę w intencji dusz czyśćcowych. Ksiądz Piotr przepowiada Konradowi spotkanie tajemniczego męża (mężczyzny). Bohaterowie nie kończą 
rozmowy, bo Żołnierz odciąga Konrada.



Interpretacja „Nocy dziadów” 

Kobieta widzi ukochanego. Jest umęczony, ma ranę na sercu. Największą zadał sobie sam - chodzi o dumę i pychę bohatera. Dusza kochanka nie przybywa na obrzęd dziadów, 
ponieważ mężczyzna jest wciąż żywy. Jego śmierć jest symboliczna. Kochanka możemy utożsamiać z Gustawem/Konradem. Jedynym ratunkiem dla duszy Konrada jest pokuta. 

Interpretacja wybranych fragmentów „Ustępu” 
Pierwszy fragment Ustępu pokazuje czytelnikowi obraz Rosji. Opisywanie dzikich pól  to romantyczny orientalizm. W opisie tym widać także, że Mickiewicz chce 
scharakteryzować Wschód jako niecywilizowany, dziki obszar. A samą Rosję jako kraj bez kultury, kraj zmyślony, jako kaprys cara - zbieraninę ludzi i kultur z całego świata. Na 
końcu Mickiewicz zawiera obraz kibitek zmierzających do Petersburga. 
Przedmieścia stolicy i Petersburg to opis stolicy carskiej Rosji. Obraz (motyw) miasta w tym przypadku zawiera się w stwierdzeniu, że miasto jest wymysłem, zmyśleniem. 
Mickiewicz kontynuuje myśl wcześniejszą. Petersburg nie miał prawa nigdy zaistnieć ze względu na warunki geograficzne i przyrodnicze. Jest zlepkiem kultur, ludzi różnej 
proweniencji (pochodzenia, moralności). Miasto powstało na cierpieniu budowniczych. Jest zaprzeczeniem dobrego do życia miejsca. 
Pielgrzym to prawdopodobnie Konrad, spotyka tajemniczego mężczyznę, który pozdrawia go po chrześcijańsku (por. zakończenie sceny VIII). Wyrwany z zamyślenia Pielgrzym 
ucieka. Potem żałuje, ma poczucie, że mężczyzna był mu kimś bliskim. 
W tym fragmencie pojawia się Pielgrzym (prawdopodobnie Konrad) i "wieszcz ruskiego narodu" czyli Puszkin (ros. poeta, znajomy A. Mickiewicza). Poeta przedstawia historię 
pomnika. Pierwowzór stanowił pomnik Marka Aureliusza. Porównanie posągów jest zarazem porównaniem tych dwóch cesarzy: kochanego przez lud Marka i tyrana Piotra. 
Opowiadający wyraża nadzieję na upadek despotycznej, tyrańskich władzy carskiej w Rosji. 
Na placu gromadzą się ludzie by zobaczyć przegląd wojska - popis dyscypliny okrucieństwa. 
Drwina z cara, który wygląda nie jak oficer, a aktor. Wyszukane i przesadnie strojne ubrania pokazują śmieszność Aleksandra. 
Drwina z dworzan, którzy na pozór są zdyscyplinowani, ale tak naprawdę są obłudni i lubią życie luksusowe. 
Wojskowe wychowanie jako kluczowy element rodzin carskich. Przywołanie Piotra Wielkiego, który chciał uczynić Rosję krajem europejskim, a tylko ją ośmieszył. 
Okrucieństwo cara podczas manewrów. Władca znęca się nad ludźmi i zwierzętami, by pokazać swą siłę. 
Lud ma świadomość tyranii jakiej ulega. Ale wszyscy są zbyt zastraszeni aby coś z tym zrobić. 
Obraz prostego rosyjskiego człowieka, który ze strachu przed panem wolał zamarznąć niż mu się narazić. 
Znów widzimy Pielgrzyma i jego przyjaciela. Spotykają oni nad Newą Oleszkiewicza - malarza i mistyka (bezpośrednia łączność ze światem pozaracjonalnym - Bogiem). 
Oleszkiewicz w swojej wypowiedzi zapowiada bunt i obalenie władzy carskiej. 
Pielgrzym podąża za Oleszkiewiczem. Okazuje się, że mistyk idzie pod okna cara. Motyw snu. Car nie może spać, bo jego dusza jest już potępiona za życia, targają nim 
nienazwane wyrzuty sumienia. Zło (szatan) prowadzi cara do zguby. 
Oleszkiewicz przepowiada rodzący się w świecie bunt i zapowiedź zagłady carskiej Rosji. Rozkucie to symbol odzyskania wolności. Wypowiedziawszy proroctwo odchodzi. W 
ostatnich wersach zostaje wyrażona obawa, czy proroctwo zostanie zrozumiane. I to możemy uznać za klamrę kompozycyjną Dziadów cz. III. Na początku i na końcu drmatu jest 
mowa o proroctwie, którego lud nie zrozumie i ni będzie wiedział, co czynić. Dlatego trzeba być otwartym na duchowość, poznawanie pozarozumowe i wiarę. 

Interpretacja „Do przyjaciół Moskali” 
Wiersz, który jest dołączony do dramatu stanowi uzupełnienie interpretacyjne. Konieczne, by nie wypaczać znaczenia dzieła. Mickiewicz darzył Rosjan dużym szacunkiem. Miał 
rosyjskich przyjaciół, chociażby Puszkina. Wiersz ten jest wyrazem żalu po dekabrystach (powstanie antycarskie 1825), oddaniem im czci. A wiec w narodzie rosyjskim są ludzie, 
którzy sprzeciwiają się władzy carskiej. Podmiot liryczny wyraża swoje zdanie, że najgorsza kara spotka tych, którszy dla swoich prywatnych celów przyczyniali się do zagłady 
buntowników. Należy pamiętać, że wiersz ma być wyrazem solidarności między Polakami, a Rosjanami.





Geneza - przygnębienie po upadku powstania listopadowego, żal i po części także wstyd z powodu tego, iż nie wziął on udziału w walkach, a do tego 
konieczność udania się na emigrację – wszystko to na pewno nie skłaniało do snucia takiej wizji ojczyzny, jaką ukazał nam w poemacie. Przy czym nie 
tylko pojawił się on nieoczekiwanie, ale równie nieoczekiwanie rozrastał się pod piórem poety. Jak bowiem wynika z zachowanej korespondencji autora, 
początkowo planował on napisać ok. pięciu ksiąg poematu. Stopniowo powiększała się ta liczba do ośmiu, aż wreszcie do jedenastu ksiąg, gdyż 
Księga XI zyskała w pierwotnym zamyśle podtytuł Pieśń ostatnia . Jak wiemy, ostatecznie skończyło się na dwunastu księgach wierszem oraz epilogu. 
Jeśli chodzi o czas powstania dzieła to możemy go datować na okres od 1831 r. do 13 lutego 1834r, gdyż datę tę zanotował z dokładnością sam autor. 

Znaczenie tytułu - Tadeusz - postać drugoplanowa - został umieszczony w tytule utworu dla zaakcentowania, że nowy kształt Polski związany jest z 
postępowaniem najmłodszego pokolenia (decyzja Tadeusza i Zosi o zniesieniu pańszczyzny), następuje zmierzch sarmackiej Rzeczypospolitej. 
Tadeusz otrzymał ponadto imię po Kościuszce - przywódcy powstania chłopskiego, wyznawcy demokratycznych haseł. Mickiewicz często używał 
"ostatni". Ostatni był zajazd na Litwie, ostatni polonez i ostatni, co tak tego poloneza wodził, ostatni woźny trybunału, ostatni klucznik i wreszcie ostatni 
z Horeszków. Jednocześnie jednak Mickiewicz starał się narysować portret nowej epoki, wskazał też na jej reprezentanta, a uczynił nim nie kogo innego 
jak Robaka. Na jego przykładzie pokazuje metamorfozę, jaką powinno przejść całe społeczeństwo i cała Polska. Jacek Soplica był hulaką, warchołem, 
zawadiaką. Stał się natomiast bojownikiem o sprawę narodową, rzecznikiem niepodległości. W podobny sposób swoistą transformację winno przejść 
całe społeczeństwo, odrzucając prywatę i stając się prawdziwymi patriotami, zatroskanymi o przyszłe losy ojczyzny. 

Apoteoza - (gr. apotheosis – ubóstwienie) pochwała 

Arkadia - raj, wyidealizowana kraina spokoju, ładu, sielankowej szczęśliwości i beztroski; od jej nazwy wywodzi się określenie topos arkadyjski 

Idealizacja - (gr., łac. idea - wygląd) przedstawianie rzeczywistości w taki sposób, by ukazać ją piękniejszą lub bardziej wartościową 

Mitologizacja - (łac. mythys – myśl, zamysł) nadawanie cech mitu, wprowadzanie elementów mitologicznych 

Sakralizacja - (łac. sacrum - poświęcony, święty przedmiot) uświęcenie, nadanie czemuś religijnego charakteru 

Mit Arkadii - Litwa to obszar arkadyjski, przepełniony spokojem, to raj na ziemi. Współtworzą go: dwór w Soplicowie, karczmy, sad, ruiny zamku 
Horeszków, zagajnik. Światem tym rządzi harmonia i porządek. Ziemia daje wiele plonów, rośliny są bujne, a mieszkańcy żyją w zgodzie z naturą. 
Dostosowują oni swoje prace i rozrywki do pór roku. Przyroda jest jakby wyznacznikiem ich trybu życia. Występuje też zależność między nią a 
odczuciami mieszkańców np. burza to sytuacja grozy. Centrum stanowi Soplicowo, jest to miejsce pełne uroku i ściśle związane z tradycją i polskością. 
Pomaga więc przeżyć każdą trudną chwilę, stanowi zupełne przeciwieństwo hałaśliwego Paryża. Soplicowo podsyca wiarę i zapewnia poczucie 
spokoju: każdy członek społeczności zna swoje miejsce, istnieją też ustalone sposoby zachowań. Świat ten jest wyidealizowany, zawiera elementy 
baśniowe. Jednak jest to realne życie ziemskie, a nie sakralna przestrzeń.

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114871.html#anchorLink


„Pan Tadeusz” jest wielką epopeją narodową, o czym świadczy ukształtowanie tekstu na wzór antycznych eposów heroicznych oraz poruszenie problematyki 
narodowej. Najważniejsze wyznaczniki dzieła jako epopei to: 

Inwokacja - „Pan Tadeusz” rozpoczyna się inwokacją do Litwy, a następnie ma miejsce rozbudowana apostrofa do Matki Boskiej. Mickiewicz odwołuje się 
więc do wzoru antycznego eposu, który najczęściej inicjowała inwokacja do Muzy jako źródła natchnienia. Nowatorstwo autora polega jednak na tym, że w 
roli sakralnego obiektu występuje ojczyzna. 
Narrator - W tekście występuje charakterystyczny dla eposu narrator trzecioosobowy, który jest wszechwiedzący i zachowuje obiektywny dystans w stosunku 
do opisywanych wydarzeń. Jednocześnie przyjmuje on również rolę pierwszoosobową w Inwokacji i w finale „Pana Tadeusza”: I ja tam z gośćmi byłem, miód i 
wino piłem. 
Stylistyka - „Pan Tadeusz” wzorem antycznego eposu został skonstruowany w oparciu o dwa rodzaje stylu. Mamy tu do czynienia ze stylem patetycznym, 
który ujawnia się w opowiadaniu o przebiegu akcji, zwłaszcza scen batalistycznych (np. walka szlachty z Moskalami). Z kolei w partiach opisowych przeważa 
styl realistyczny (np. opis serwisu). Styl „Pana Tadeusza” jest również typowym stylem homeryckim, ponieważ obfituje w rozbudowane porównania, epitety, 
metafory i inne środki liryczne. 
Fabuła wielowątkowa - Fabuła „Pana Tadeusza” jest wyraźnie wielowątkowa. Splatają się tu wątki prywatne i publiczne. Do tych pierwszych należy spór o 
zamek pomiędzy Soplicą a Horeszką, miłość Tadeusza i Zosi, perypetie miłosne Telimeny, spór Asesora z Rejentem itd. Wątek narodowy to natomiast 
działalność księdza Robaka i kampania napoleońska. 
Epizodyczna budowa akcji - „Pan Tadeusz” charakteryzuje się epizodyczną kompozycją fabuły, w której największe znaczenie mają luźno połączone 
poszczególne sceny i opisy. Rozbudowane opisy spełniają tu funkcję retardacyjną (opóźniają akcję).  
Ilość ksiąg podzielna przez cztery - Jak każdy epos „Pan Tadeusz” składa się z 12 ksiąg. 
Utwór wierszowany - Utwór jest wierszowany, pisany polskim heksametrem - trzynastozgłoskowcem. 
Obraz zbiorowości w przełomowym okresie dziejów Polski - W utworze mamy do czynienia z obrazem polskiej szlachty sportretowanej w przełomowym 
okresie historii, czyli w latach 1811 – 1812, a więc w czasie kampanii napoleońskiej (utwór kończy się wejściem wojsk Napoleona na Litwę). Jest to również 
cecha decydująca o narodowym charakterze epopei. Mamy tu do czynienia z rozbudowanym wizerunkiem polskiej obyczajowości szlacheckiej. 
Mityzacja świata przedstawionego - Bardzo istotną cechą „Pana Tadeusza” wpisującą go w tradycję epopei jest baśniowy wymiar opisywanego świata. 
Mickiewicz uzyskuje efekt mityzacji dzięki zabiegom takim, jak wpisanie czasu historycznego w porządek mityczny (cykliczna zmiana pór roku), symbolizacja 
przestrzeni w tekście (wszystkie miejsca zostają „odrealnione”, np. dwór w Soplicowie, matecznik, stawy itd. ), sakralizacja przestrzeni (kraj lat dziecinnych, 
raj utracony), heroizacja bohaterów (np., Jacek Soplica). 
Funkcja natury - W „Panu Tadeuszu” rolę planu metafizycznego obecnego w antycznym eposie pełni natura. To opisy przyrody wprowadzają fantastyczną 
płaszczyznę znaczeń i budują nastrój poematu, np. pojawienie się komety nad dworem w Soplicowie przed najazdem szlachty zaściankowej.



Miejsce i czas akcji 

Akcja utworu rozgrywa się na Litwie w szlacheckim majątku Sędziego, zwanym Soplicowem. Według topografii Soplicowo mieściło się kilkadziesiąt 
kilometrów na południe od powiatowego miasta, Nowogródka. Tak przynajmniej wynika z pierwszych ksiąg dzieła. Z kolei księga XI wskazuje, że 
Soplicowo mieściło się przy trakcie wiodącym na północny – wschód. Tamtędy właśnie w 1812 roku przeszły oddziały legionów polskich pod 
dowództwem generała Dąbrowskiego, który jako postać zostaje wprowadzony do dwóch ostatnich ksiąg. 

Miejscem akcji jest ograniczona przestrzeń. W jej centrum znajduje się dwór Soplicowo. Niedaleko jest stary zamek Horeszków, w którym odbywają się 
uczty, karczma Jankiela, w której ksiądz Robak rozmawia ze szlachtą oraz Dobrzyn – miejsce zamieszkania szlachty zaściankowej. Z treści utworu 
wiadomo, że w okolicy Soplicowa jest młyn, dwa stawy, kaplica i prastary matecznik. Całość jest otoczona lasami i borami, polami i łąkami. 

Czas akcji można określić precyzyjnie. W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu pięciu dni. Od piątkowego popołudnia, kiedy 
do domu wraca Tadeusz, do wtorkowej nocy, podczas której umiera Jacek Soplica. 

a) piątek: przyjazd Tadeusza, wieczerza, 
b) sobota: polowanie i grzybobranie, 
c) niedziela: polowanie na niedźwiedzia, 
d) poniedziałek: najazd na Soplicowo i bitwa z Moskalami, 
e) wtorek: spowiedź Jacka Soplicy, wyjazd części szlachty, w tym także Tadeusza. 

Akcja dwóch ostatnich ksiąg przenosi się do roku 1812 i obejmuje jeden wiosenny dzień, nazywany w kościele katolickim Dniem Najświętszej Panny 
Kwietnej. 

Fabuła Pana Tadeusza dzięki retrospekcjom przenosi czytelnika ponad dwadzieścia lat wcześniej. Tamte wydarzenia to historia miłości Jacka Soplicy 
do Ewy Stolnikówny. Później ogłoszona zostaje Konstytucja III Maja, której sprzyja Stolnik i chce zorganizować powstanie. Następnie dowiadujemy się 
o Targowicy, dzięki której Soplica zyskuje część dóbr po Horeszce. Ewa Horeszkówna wraz z mężem zostaje zesłana na Sybir, umiera i osieroca Zosię.



Bohaterowie 
Tadeusz Soplica 
Nadano mu imię na cześć Tadeusza Kościuszki. W chwili rozpoczęcia akcji mężczyzna, ma około dwudziestu lat. Jego rodzicami byli Jacek Soplica i dziewczyna, którą ten 
poślubił z rozpaczy po tym, jak Stolnik nie wyraził zgody na jego ślub z Ewą Stolnikówną. Nie wie, że jego ojciec żyje i ma wpływ na jego wychowanie. Synowiec Sędziego, 
któremu Jacek przed ucieczką za granicę powierzył wychowanie chłopca. Od wielu lat mieszkał w Wilnie, pod opieką surowego księdza, który wypełniał wolę ojca chłopaka. 
Dzięki temu Tadeusz wrócił do Soplicowa, mając „duszę czystą, myśl żywą i serce niewinne”. Uczył się niechętnie, świadomy tego, że ma zostać wedle woli ojca polskim 
żołnierzem. po ukończeniu szkoły, zostaje wezwany do Soplicowa, gdzie dowiaduje się, że ma ożenić się i objąć gospodarstwo wuja. Jest młodzieńcem zdrowym, rześkim i 
przystojnym, co zawdzięcza krwi Sopliców. Po latach szkolnej dyscypliny, postanawia zażywać na wsi swobody i wszelkich uciech. Po przyjeździe w swoim dawnym pokoju 
dostrzega dziewczynę, którą jest zauroczony. Przez pomyłkę za nieznajomą, bierze Telimenę i nawiązuje z nią krótki romans. Kiedy Tadeusz dostrzega swoją pomyłkę, odczuwa 
wyrzuty sumienia. Targany ciągłymi wątpliwościami, świadomy tego, że uwiódł Telimenę,chce popełnić samobójstwo. Do ostatniej chwili jest nieświadomy tego, że tuż obok jest 
jego ojciec. Tak naprawdę nie wiadomo, jak reaguje na wieść, że ksiądz Robak był w rzeczywistości Jackiem Soplicą. Po bitwie z Moskalami musi uciekać do wojska polskiego. 
Zakochany w Zosi, w chwili odjazdu, rezygnuje jednak z zaręczyn, ponieważ chce, by dziewczyna również obdarzyła go uczuciami. Ponownie nie godzi się na ich zmówiny 
podczas krótkiej wizyty w Soplicowie zimą. Zostaje ułanem, w bitwie odnosi ranę. W Księdze XI dzieła pojawia się z ręką na temblaku jako polski oficer. W wyniku odniesionych 
ran zostaje oddelegowany jako instruktor, a potem ma zostać powołany do formułującego się w Nowogródku pułku. W ostatniej księdze bierze ślub z Zosią i wspólnie decydują 
o uwłaszczeniu chłopów. Tadeusz to ucieleśnienie czystości myśli, dążeń, pragnień i szlachetności. 

Sędzia Soplica 
Nie znamy jego imienia. W młodości zaręczony z córką Wojskiego, która umiera przed ich ślubem. Sędzia do końca pozostaje wiernym swej młodzieńczej miłości i sam siebie 
nazywa wdowcem. Nigdy wcześniej nie poznał osobiście starszego brata, Jacka. Najpierw przebywał w szkole jezuickiej, a potem przez dziesięć lat służył na dworze ojca 
Podkomorzego, Wojewody. Prawdopodobnie dzięki niemu objął swój urząd. Po ucieczce Jacka za granicę, obejmuje Soplicowo i sprawuje opiekę nad jedynym synem brata. Po 
Targowicy otrzymuje również część ziem, należących niegdyś do Horeszków. Jest dobrym gospodarzem, który szanuje i poważa swoich włościan. Dla niego dzień pracy kończy 
się razem z zachodem słońca. W Soplicowie dba o przestrzeganie starych szlacheckich obyczajów, można go nazwać strażnikiem dawnej tradycji. Z utęsknieniem wypatruje 
wojsk polskich i wolności dla Litwy. Daje się ponieść emocjom i, wsłuchany w słowa Robaka, widzi siebie na czele powstania. 

Telimena 
To niezwykła postać – jedyna w pełni ukształtowana postać kobieca. Trudno wręcz uwierzyć, iż postaci tak barwnej początkowo Mickiewicz nie planował. Jednak ostatecznie 
stwierdził, że byłaby to figura bardzo przydatna. Wprowadzenie jej do utworu motywował potrzebą kontrastu. I rzeczywiście, Telimena funkcjonuje w utworze głównie na 
zasadzie przeciwieństwa. Przy czym zasada ta nie odnosi się tylko do porównania jej z Zosią, bowiem jest ona ostro skontrastowana praktycznie ze wszystkimi poza Hrabią. 

Zosia 
Córka Ewy Horeszkówny i wojewody, wnuczka Stolnika Horeszki. Osierocona we wczesnym dzieciństwie, została oddana pod opiekę Telimenie. Przez wiele lat mieszkała w 
Petersburgu. Na dwa lata przed powrotem Tadeusza do Soplicowa, zamieszkała ze swoją opiekunką we dworze Sędziego. W chwili rozpoczęcia akcji utworu ma czternaście lat 
– Telimena mówi jej w dniu łowów na niedźwiedzia, że właśnie zaczyna czternasty rok życia. Wychowywana w ukryciu, wedle przykazań Telimeny, która nie chciała 
przyzwyczajać ludzi do widoku dziewczyny, by w odpowiednim momencie wprowadzić ją w towarzystwo. Zajmowała się ogródkiem i opiekowała dziećmi. Zakochał się w niej 
Sak Dobrzyński, lecz Sędzia odmówił wydania Zosi, ponieważ uznał, że dziewczyna jest zbyt młoda. Zosia kochała życie na wsi. Chłopski świat, w otoczeniu którego dorasta, jest 
jej bliższy niż miasto. 
Jej postać już od początkowych scen dzieła ukazana jest jako zjawiskowa i pełna tajemniczości. Tadeusz widzi ją w poświacie słońca, które złotą aureolą rozświetla jej jasne 
włosy.

http://2l.pl/artykul-31040.html


Jacek Soplica 
Starszy syn podczaszego ziemskiego, brat Sędziego, ojciec Tadeusza. W czasach swej młodości słynął z warcholstwa i był znanym na całą okolicę awanturnikiem. Od sumiastych wąsów, 
nazywany „Wąsalem”. Biedny szlachcic, posiadający jedynie skrawek ziemi. Pomimo tego miał duże poparcie wśród szlachty i 300 głosów na sejmikach. Wyborowy strzelec. Poparcie 
Jacka u szlachty wykorzystywał Stolnik Horeszko, często goszcząc go na zamku i nazywając swoim przyjacielem. Jacek zakochał się w jedynej córce Stolnika, Ewie, lecz na jej prośbę 
ukrywali swoje uczucia. Nie słuchał rad innych, którzy otwarcie mówili mu, że Stolnik nigdy nie odda biednemu szlachcicowi ręki córki. Wyczuwając, że Stolnik mu odmówi, postanawia 
pożegnać się i odjechać. Wówczas Stolnik oznajmia mu, że kasztelan jest zainteresowany Ewą i pyta Jacka o radę. To ostateczny cios dla Soplicy. Zrozpaczony, ucieka z zamku, słysząc, 
że Ewa mdleje i rozpacza. Poślubia pierwszą napotkaną dziewczynę, lecz ich małżeństwo nie jest szczęśliwe. Jacek ciągle rozpamiętuje swoją miłość do Horeszkówny, nie potrafi 
pokochać żony, choć jest ona dobrą osobą i bardzo go kocha. Zaczyna pić. Wcześnie zostaje wdowcem z maleńkim synkiem. 
Przypadkowo znajduje się w pobliżu zamku Stolnika w noc, kiedy Moskale najeżdżają Horeszkę. Początkowo odczuwa radość z tego, potem ogarnia go wściekłość, że Stolnik tak dzielnie 
się broni. W przypływie emocji sięga po broń i zabija wroga. Wieść o zdradzie i zabójstwie rozchodzi się po okolicy. Wszyscy uważają go za stronnika Moskwy, jako nagrodę ma dostać 
część dóbr po Stolniku. Jacek ratuje się ucieczką przed hańbą i poniżeniem. Zostawia jedynego synka pod opieką brata, sam jednak przez cały czas kieruje jego wychowaniem. Trafia do 
Rzymu, skąd po jakimś czasie dochodzą pogłoski, że Soplica zginął. On jednak wstępuje do Zakonu Bernardynów i przybiera nazwisko Robak. Cała jego działalność w mniszym habicie, 
udział w walkach, konspiracja są próbą odkupienia zbrodni. Pojawia się w Soplicowie jako wysłannik Jacka Soplicy, by dopilnować małżeństwa Tadeusza z Zosią. Ma też za zadanie 
przygotować powstanie na Litwie. Jednak jego pospieszne działania i słowa o wysprzątaniu ojczyzny ze śmieci zostają opacznie odebrane przez szlachtę zaściankową. Jego plany 
krzyżuje również Gerwazy, który podjudza zaścianek przeciwko Sędziemu. Częściowo odpokutowuje swoją zbrodnię dwukrotnie ratując przed śmiercią dalekiego krewnego Horeszków i 
starego Klucznika. Próbą zadośćuczynienia rodzinie Horeszków jest fakt, że po śmierci Ewy, Jacek przez wiele lat łoży na wychowanie jej córeczki Zosi. Pragnie w końcu pogodzić 
zwaśnione rody, doprowadzając do ślubu swojego syna i prawowitej dziedziczki Horeszków, by w ten sposób oddać część należnego dziedzictwa dziewczynie. Jako ksiądz Robak jest 
postacią zagadkową. Jego postawa, gesty i ruchy przypominają zachowanie żołnierza. Ranny podczas potyczki z Moskalami w Soplicowie, wyznaje Klucznikowi, kim jest i prosi go o 
przebaczenie. Wówczas to dowiaduje się, że przed laty Stolnik w chwili śmierci wybaczył mu, czyniąc znak krzyża. Umiera na skutek infekcji rany, którą odniósł wiele lat temu. W chwili 
śmierci otrzymuje list z wiadomością, że Napoleon wypowiedział Moskalom wojnę. To sprawia, że odchodzi spokojny, z nadzieją na rychłe wyzwolenie ojczyzny. Po śmierci jego nazwisko 
zostaje oczyszczone i dostaje order Legii Honorowej. Zostaje pochowany przy soplicowskiej kaplicy, a Podczaszy na jego grobie wiesza medal. Dzieje Jacka Soplicy to tak dwie biografie 
wpisane w życie jednego człowieka: pełnego pychy szlachcica, wiernego swej pierwszej miłości aż po kres dni, który w przypływie emocji zabija nieprzychylnego mu Stolnika oraz 
bojownika o wolność, który pokorą i ofiarnością próbuje zmazać swoją winę i czynnie walczyć o kraj. 

Hrabia z Horeszków 
Hrabia należał do dalekich krewnych Stolnika Horeszki w linii żeńskiej (”po kądzieli”). Jako potomek rodu Horeszków był stroną w porze z Soplicami o zamek. Był przedstawicielem 
warstwy magnackiej. Hrabia był przystojny, twarz miał pociągłą, , niebieskie łagodne oczy oraz białawe, długie włosy. Po upadku Rzeczpospolitej opuścił ojczyznę. Otrzymał dobre 
wykształcenie i był obyty w świecie. W życiu poszukiwał przygód. Za najszczęśliwszą uważał chwilę, gdy mógł uratować damy od rozbójników w bitwie pod Birbante Rocca na Sycylii. 
Po powrocie do kraju był lubiany przez poddanych. Dobrze odnosił się do sąsiadów, chłopów oraz Żydów. Przedstawiony został jako dziwak i modniś. Często się zamyślał, błąkał się bez 
celu po okolicy. Cechowała go romantyczna i sentymentalna uczuciowość. Umiał się pięknie wyrażać, o czym świadczy scena jego rozmowy z Zosią w sadzie. Fascynował się kulturą i 
sztuką angielską. Ubierał się na styl angielski, m.in. nosił długi, biały surdut. Miał także modne wówczas kolczyki. W przejażdżkach towarzyszyli mu dżokeje. Obce zwyczaje przedkładał 
nad wzorce polskie. Uważał, że nawet przyroda na Zachodzie jest piękniejsza. Jest artystą – zna się na malarstwie, potrafi szkicować, jednak jego wiedza jest powierzchowna. Lubił 
romansować, mawiał o sobie, że ma „romansową głowę”. Świadczą o tym jego zaloty do Telimeny i zachwyt nad urodą Zosi. Hrabia znany był ze swej niepunktualności i roztargnienia: 
„...nie może / Nigdy nigdzie stawić się w naznaczonej porze.” Spóźnia się na polowanie na zająca. Mimo swego marzycielstwa miał cechy rycerza. Nie stchórzył na polowaniu podczas 
spotkania z niedźwiedziem. Wobec Sopliców także był stanowczy. Swego męstwa dowiódł podczas bitwy z Moskalami w Soplicowie. W życiu cenił honor, między innymi dlatego zmienia 
zdanie i postanawia nie oddawać zamku Soplicom. Wstąpił do wojsk Księstwa Warszawskiego i wraz z nimi wyruszył na wojnę. Za własne pieniądze wystawił dla Polski cały pułk i stanął 
na jego czele. 

Pozostali bohaterowie: 
Maciej Dobrzyński, Bartek Brzytewka, Sak Dobrzyński, Róża i Anna (córki Podkomorzego), Ewa Horeszkówna, Stolnik Horeszko, Tekla Hreczeszanka,



Streszczenie 

Do rodzinnego domu przyjeżdża ze szkół w Wilnie na wakacje młody Tadeusz. Okazuje się, że Soplicowo, majątek jego 
opiekuna Sędziego Soplicy, jest pełne gości, którzy zjechali tu, aby uczestniczyć w procesie o stary zamek, niegdyś 
własność bogatego magnata Stolnika Horeszki. Proces toczy się między ostatnim krewnym Horeszki, Hrabią i Sędzią 
Soplicą.Wieczorem Tadeusz bierze udział w uczcie, na której uwodzi go ciotka Telimena. Tadeusz myśli, że to ona jest 
śliczną dziewczyną, którą zaskoczył rankiem (Zosia mieszkała w pokoju Tadeusza w czasie jego nieobecności w dworku). 
O wdzięki Zosi stara się także nieco starszy od Tadeusza hrabia z rodu Horeszków. Następnego dnia okazuje się, że 
niedźwiedź opuścił matecznik i można na niego zapolować - wszystkich pochłaniają przygotowania do łowów na króla 
puszczy. Polowanie rozpoczyna się wczesnym rankiem. Nieco później w karczmie Jankiela pojawia się ksiądz Robak, 
który namawia okoliczną szlachtę, by zatroszczyła się o przygotowanie Litwy na przyjęcie wojsk Napoleona, który już się 
zbliża. Myśliwi odnoszą sukces - niedźwiedź zostaje zabity. Wieczorem podczas kolejnej uczty wybucha spór między 
Soplicą a Hrabią. Zamiast ogólnie spodziewanej zgody, Hrabia zrywa porozumienie i postanawia przedłużyć proces i 
starać się o odzyskanie zrujnowanego zamku. 
Agitacyjne działania Robaka wykorzystuje wierny sługa Horeszków - Gerwazy - który namawia zaścianek Dobrzyńskich do 
zajazdu na Soplicowo. Jeszcze tego samego dnia wieczorem Dobrzyńscy napadają na Soplicowo. Już rankiem okazuje 
się jednak, że to nie oni zwyciężyli w walce. Ktoś zawiadomił o bitwie stacjonujących w okolicy Rosjan, którzy pojmali 
szlachtę z Dobrzyna i rozpanoszyli się w Soplicowie. Na ratunek pospieszył Robak z przywódcą rodu Dobrzyńskich, 
Maćkiem nad Maćkami. Udało im się wyzwolić Dobrzyńskich a następnie pokonano Rosjan. Jeszcze tego samego 
wieczora po odbyciu spowiedzi i wyznaniu swoich win zmarł zraniony kulą w czasie bitwy z Rosjanami ksiądz Robak, który 
okazał się być Jackiem Soplicą. 
Tymczasem młodzi żołnierze musieli uchodzić z majątku, bo groziło im aresztowanie. Byli wśród nich Tadeusz i Hrabia, 
którzy wyruszyli walczyć w Legionach Polskich. Po upływie roku ponownie pojawili się w dworku, tym razem jako 
legioniści, bohaterowie. W Soplicowie wydano ucztę na cześć polskich generałów służących pod dowództwem 
Napoleona. Odbyły się także zaręczyny Tadeusza i Zosi. Jacek Soplica został oficjalnie zrehabilitowany (miał na Litwie 
opinię zdrajcy narodowego, ponieważ z jego ręki zginął Stolnik Horeszko, zwolennik Konstytucji 3 maja). 

https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-gimnazjum/84705-telimena
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Problematyka 

Wątki główne: 
- spór między rodami Sopliców i Horeszków; 
- spór o zamek Horeszków; 
- wątek powstania narodowego przygotowywanego na Litwie przez księdza Robaka; 
- perypetie miłosne Tadeusza, Telimeny, Hrabiego i Zosi: romans Tadeusza z Telimeną, miłość młodego Soplicy do Zosi, próby podjęte przez Telimenę wyswatania Zosi młodemu Horeszce, deklaracje Telimeny 
wobec Hrabiego (przypięcie mu kokardy do ubrania przed wyjazdem do Księstwa). 

Wątki poboczne: 
- spór Asesora i Rejenta dotyczący Sokoła i Kusego (charty nieustannie konkurowały ze sobą, pomysł Wojskiego rozwiązał problem - historia spóru Domeyki z Domeyką, znany z opowieści Wojskiego: sąsiedzi o 
podobnych nazwiskach zwykle popadali w tarapaty z tego powodu. Konflikt miał się rozstrzygnąć dzięki pojedynkowi. Szlachcice mieli mierzyć do siebie przez niedźwiedzią skórę, lecz sprytny Wojski pociął skórę 
zwierza na pasy, po czym ułożył ją na ziemi tak, że Domeyko i Doweyko znaleźli się w zbyt dużej odległości, by oddać celny strzał do przeciwnika. Zamysł Wojskiego położył kres sąsiedzkim waśniom, a dawni 
wrogowie zostali przyjaciółmi). 
- opowieść Wojskiego o Rejtanie i księciu Denassów, która nie znalazła swojego zakończenia w poemacie, ponieważ nagłe wypadki przerywały gawędziarzowi kontynuowanie opowiadania; 

Obyczaje w Soplicowie 
„Pan Tadeusz" prezentuje szereg staropolskich obyczajów, związanych z tradycją szlachecką. Dowodziły one odrębności narodowej, przynależności do danej klasy społecznej, były też swoistym świadectwem 
epoki i źródłem wiedzy o niej. 
Istotnym elementem był strój szlachecki, wyróżniający daną klasę społeczną (stan szlachecki), a składający się z kontusza (rodzaj płaszcza), specjalnego pasa służącego do przepasywania się oraz do przypinania 
szabli, konfederatki i oczywiście karabeli. 
W tradycję szlachecką wpisało się również odpowiednie zasiadanie za stołem: „według wieku, urodzenia, rozumu i urzędu" (podobnie przy wspólnych spacerach) oraz podejmowanie gości z należnymi honorami. 
Elementy obyczajowości - zwyczaje przekazywano sobie z pokolenia na pokolenie (np. szacunek dla kobiet, usługiwanie damom przy stole). Sędzia przestrzegał skrupulatnie pory zakończenia prac polowych i 
zajęć gospodarskich - rozpoczynały się one o świcie, a kończyły o zachodzie słońca. 
Prócz obowiązków znajdowano czas na rozrywkę, która służyła głównie celom towarzyskim: wydawano uczty, zapraszano gości i wspólnie biesiadowano, rozmawiając przy okazji o problemach społecznych i 
narodowych. Częstowano wtedy polskimi potrawami (barszcz królewski, rosół staropolski). Tradycją były wspólne grzybobrania i łowy. Polowanie (na małego lub grubego zwierza: zające, niedźwiedzie) zaczynało 
się z samego rana, jednak już poprzedniego wieczora czyszczono broń. Koniec łowów obwieszczano melodią wygrywaną na rogu (koncert Wojskiego). Gości częstowano staropolskim bigosem. Przy okazji 
spotkań towarzyskich lub ważnych uroczystości (zaręczyny) tańczono tańce narodowe (polonez). Szlachta, by dyskutować o istotnych sprawach, spotykała się nie tylko na sejmach i sejmikach, ale również w 
karczmie. 

Sakralizacja przyrody 
Poeta wyraźnie podkreśla, że przedstawia Litwę i jej przyrodę z perspektywy emigranta tęskniącego za domem. Motyw małej ojczyzny porównanej do kwietnej łąki przywodzi skojarzenia z rajem i krainą 
szczęśliwości. Epitety „święty” i „czysty” świadczą o sakralizacji przestrzeni. Litwę ukazuje Mickiewicz jako arkadię, a jej idylliczny charakter najpełniej oddaje obraz natury: pięknej, bogatej i niezwykle hojnej dla 
człowieka. 
Przyroda jest w poemacie wszechobecna – widzimy ją w wielu odsłonach i ujęciach. Krajobrazy łąk, pól i lasów zostały uchwycone o różnych porach: o poranku, w ciągu dnia i gdy zapada zmrok. Świat przyrody 
zachwyca tu swoją zmiennością, obfitością i intensywnością przedstawienia. Poeta opisuje krajobraz z oddalenia, ale też w perspektywie szczegółu. Stara się uchwycić wszystko: od największych do 
najmniejszych elementów. Przedstawia puszcze, stawy, pagórki, drzewa, a także grzyby, muchy, mrówki i wiatr. Każdy składnik przyrody ma swoje ważne miejsce i nawet najdrobniejszy detal jest godzien opisu. 
Mickiewicz sięga przede wszystkim po te elementy natury, które kojarzą się z rodzimym krajobrazem. Niczym skrupulatny botanik kataloguje nadniemeńskie gatunki i odmiany, wymienia nazwy roślin i 
drobiazgowo opisuje ich wygląd. Pisze o złotej pszenicy, srebrnym życie, białej gryce czy cichych gruszach. Można powiedzieć, że „polonizuje” pejzaż. Czytelnika uderza przy tym realizm szczegółu. Poeta maluje 
słowem, starając się uchwycić nawet najsubtelniejsze różnice w półkolorach roślin, zjawisk świetlnych czy chmur. Obok drobiazgowych, realistycznych opisów widzimy zabiegi odrealniające przyrodę. Mickiewicz 
mityzuje litewski pejzaż i wprowadza do niego swoistą baśniowość: łączy choćby w całość różne pory roku, wybierając z każdej to, co najpiękniejsze. W Soplicowie w jednym czasie kwitną wiosenne fiołki i 
jesienne astry, na grządkach zaś widzimy czerwcowy bób, a tuż obok gotowe do zbioru jesienią wielkie głowy kapusty. 
Natura ma swoje tajemnice, a jednocześnie w niewyjaśnialny sposób współgra z działaniami bohaterów. W świecie poematu ludzi i przyrodę łączy metafizyczna więź. Krajobrazy dostrajają się do nastrojów i 
uczuć postaci, a nierzadko je zapowiadają. W noc zajazdu szlachty zaściankowej pojawia się nad dworem Sopliców kometa, która wróży zbliżające się nieszczęście; po napadzie Moskali słońce wschodzi 
symboliczną czerwienią. Natura i los ludzki tworzą tu jedność. 
Z jednej strony w Panu Tadeuszu zachwyca więc realizm przedstawienia, z drugiej zaś cudowna baśniowość. To przenikanie różnych planów i swego rodzaju kumulowanie elementów opisu wynika z faktu, że 
poeta przedstawia pejzaż komponowany ze wspomnienia i marzenia o arkadii, w której może się schronić zmęczony życiem emigrant.
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Cechy Jacka jako bohatera romantycznego: 
a) tajemniczość - najczęściej występuje w przebraniu. Długo nie wiemy nic na temat jego przeszłości. Jego zachowanie 
pozwala przypuszczać, że jest dziwnym księdzem; 
b) niezwykła indywidualność - niezwykły życiorys, duża inteligencja, odwaga, przedsiębiorczość, pomysłowość, wrażliwość 
emocjonalna i moralna; 
c) szaleństwo - popada w nie po zabiciu Stolnika; 
d) wielka romantyczna miłość - jedyna na całe życie, nieszczęśliwa, niemożliwa do spełnienia ze względu na różnice społeczne; 
e) bunt wobec świata - buntuje się przeciwko przesądom stanowym, które nie pozwalają na małżeństwo z Ewą, a także przeciw 
złu i niewoli narodowej; 
f) urażona duma i zemsta; 
g) samotność; z przymusu - gdy Stolnik odmawia oddania mu ręki swej córki; z wyboru - gdy w celu odkupienia win rezygnuje z 
rodziny, przyjaciół, zmienia nazwisko i wstępuje do klasztoru 
h) konflikt wewnętrzny - Jacek nie może pogodzić się z niesprawiedliwością świata, który nie pozwala na związek zakochanych, 
odczuwa wyrzuty sumienia po zamordowaniu Stolnika. Kiedy podejmuje działalność emisariusza, nie jest do końca przekonany 
o skuteczności swych działań i poświęceń. 

Cechy, które świadczą o przekroczeniu dotychczasowego modelu bohatera romantycznego: 
a) przemiana zbrodniarza w pokutnika (zamiast pychy pokora, zamiast buntu zgoda na ofiarę) 
b) rezygnacja z romantycznego indywidualizmu (Ksiądz Robak to człowiek cichy, pokorny, ofiarny i anonimowy, całkowicie 
podporządkowujący swe życie sprawie o którą walczy) 
c) symboliczny sens przemiany (Ksiądz Robak nie jest już indywidualnością, ile bohaterem będącym nie jako wcieleniem losu 
narodowego) 
d) w przeciwieństwie do Konrada Wallenroda czy Konrada z III części "Dziadów" nie chce on jako samotna jednostka przynieść 
wolności krajowi. Chce uzyskać ją na drodze ogólnonarodowego powstania. Jego zdaniem jest to jedyna szansa na pozytywne 
załatwienie tej sprawy.





Juliusz Słowacki herbu Leliwa (ur. 4 września 1809 w Krzemieńcu, zm. 3 kwietnia 1849 w Paryżu) - polski poeta, przedstawiciel romantyzmu, dramaturg i 
epistolograf. Obok Mickiewicza i Krasińskiego określany jako jeden z Wieszczów Narodowych. Twórca filozofii genezyjskiej (pneumatycznej), epizodycznie 
związany także z mesjanizmem polskim, był też mistykiem. Obok Mickiewicza uznawany powszechnie za największego przedstawiciela polskiego 
romantyzmu. 
Utwory Słowackiego, zgodnie z duchem epoki i ówczesną sytuacją narodu polskiego, podejmowały istotne problemy związane z walką narodowowyzwoleńczą, 
z przeszłością narodu i przyczynami niewoli, ale także poruszały uniwersalne tematy egzystencjalne. Jego twórczość wyróżniała się mistycyzmem, 
wspaniałym bogactwem wyobraźni, poetyckich przenośni i języka. Jako liryk zasłynął pieśniami odwołującymi się do Orientu, źródeł ludowych i 
słowiańszczyzny. Był poetą nastrojów, mistrzem operowania słowem. Obok Cypriana Kamila Norwida i Tadeusza Micińskiego uważany za największego z 
mistyków polskiej poezji. Miał zresztą (i opisał je w "Raptularzu") doświadczenia mistyczne. 
Wywarł ogromny wpływ na późniejszych poetów Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego, m.in. Antoniego Langego, Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, Jana Lechonia. 

Fragment rozmowy z Martą Nowicą, autorką książki "Słowacki. Wychodzenie z szafy" 
W popkulturze istnieje stereotypowy przyjaciel gej, który najczęściej jest fryzjerem i uwielbia Celine Dion. Poeta taką rolę właśnie mógł pełnić w swojej epoce. 
Możemy się jeszcze przez wiele lat spierać, jakiego sformułowania użyć wobec Słowackiego. Mnie najbardziej pasuje myślenie o nim jako o "queerowym", czyli 
odmieńcu - mówi Marta J. Nowicka, autorka książki "Słowacki. Wychodzenie z szafy", w rozmowie z Dorotą Karaś dla trójmiejskiej Gazety Wyborczej. 
Jeśli ktoś jest przez jakiś czas zakochany w osobie tej samej płci, żyje z nią, uprawia seks albo nawet zapisuje jej testament, to mimo wszystko nie wiemy, czy 
był to jednorazowy epizod, czy żywił takie same uczucia również do płci przeciwnej. Moim zdaniem Słowacki był biseksualny, choć na skali Kinseya, 
określającej orientację seksualną, znajdował się bliżej "homoseksualny" niż "heteroseksualny". Kobiety nie były mu obojętne, ale budziły w nim mniejsze emocje 
niż mężczyźni. (…) 
Słowacki, dla którego twórczość była wszystkim - pracą, posiłkiem, myśleniem, oddychaniem - umieszcza w niej Krasińskiego. Tworzy listy dedykacyjne do 
swoich utworów, "Balladyny" i "Lilii Wenedy", wielbiące przyjaciela. O bohaterkach dramatów Słowackiego poeci piszą do siebie tak, jakby były ich znajomymi. 
Tworzą własny świat, w którym nie ma nikogo innego i nikt inny nie jest potrzebny. Ich porozumienie na poziomie twórczym jest jednością, następuje niemal 
fizyczne zespolenie ich wen. 
Słowacki we Włoszech mieszkał z Teofilem, bratem swojej matki. Dla Krasińskiego porzucił rodzinę, komfort, obowiązki społeczne, w których w innych 
sytuacjach umiał się w życiu odnajdywać. Gdy poznał Zygmunta, zaczął znikać z domu, wracał tak późno, że trzeba było budzić portiera, by go wpuścił w nocy. 
Pisze o tym do matki: "znowu nas portier ganiał", wspomina, że są z Zygmuntem jak szaleńcy. (…) 
Dziś pewne rzeczy wydają się nam oczywiste - na przykład to, że w teatrze mężczyzna gra role męskie, a kobieta - kobiece. Gdy dzieje się inaczej, 
konserwatywna publiczność jest oburzona. A przecież Szekspir - porównuję go w książce do Słowackiego i nie jestem w tym pierwsza - pisał utwory, w których 
płeć była zmienna, ukrywana, brana w nawias, dopasowywana do różnych potrzeb i sytuacji. Dobrze jest wiedzieć, że wymyślając takie fabuły, mógł to robić, 
czerpiąc także z własnych doświadczeń. Już od kilkudziesięciu lat wiadomo, że adresatami sonetów Szekspira byli zarówno mężczyźni, jak i kobiety i że autor 
"Hamleta" był biseksualny. Dzięki tym informacjom możemy lepiej interpretować jego teksty. Odcinanie wielkich twórców od tak podstawowych spraw jak to, z 
kim mieszkali, kto był ich codziennością lub inspiracją, jest błędem. 
Poza tym warto pokazywać, że osoby nieheteronormatywne nie pojawiły się nagle w XXI wieku, lecz istniały zawsze. Trzeba o tym przypominać, żeby zbić 
argumenty tych, którzy przekonują, że "kiedyś czegoś takiego nie było". (…) 

źródło: https://wydawnictwo.krytykapolityczna.pl/blog/wywiad/teczowy-slowacki-co-laczylo-autora-balladyny-z-zygmuntem-krasinskim
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Winkelriedyzm - Romantyczny nurt ideowy, którego nazwę utworzono od nazwiska Arnolda Winkelrieda – legendarnego bohatera, który w bitwie 
pod Sempach (1386) poprowadził wojska szwajcarskie do boju przeciwko Austriakom i poświęcił w nim własne życie: kierując w swe piersi 
nieprzyjacielskie kopie, stworzył wyłom w szeregach wroga i przyczynił się do zwycięstwa. Bohaterskiemu czynowi miał towarzyszyć okrzyk: 
„Droga dla Wolności!”. Heroiczną i prometejską postawę Winkelrieda Juliusz Słowacki przywołuje w monologu Kordiana, wygłoszonym na 
szczycie Moc Blanc. 

Winkelriedyzm a mesjanizm 
\W III części Dziadów, w "Widzeniu Księdza Piotra" Mickiewicz ukazał losy Polski na wzór męczeństwa Chrystusa. Wyobraził Polskę jako 
Mesjasza rozpiętego na krzyżu niewoli (podporządkowanie zaborcom: Rosji, Austrii i Prusom), prześladowanego i cierpiącego z powodu 
przeznaczenia, które musiało się wypełnić. 
Kraj, wzorem Chrystusa, miał się odrodzić i przyczynić do działań wolnościowych innych państw. 

Była to wizja optymistyczna, jednak Słowacki nie popierał Mickiewicza w jego teoriach. Przeciwstawiając się mickiewiczowskiej teorii, Słowacki 
stworzył własną. W miejsce hasła „Polska Chrystusem Narodów” pojawia się inne – „Polska Winkelriedem Narodów”. To nie wiąże się już z 
mistyką, ale z realizmem. Ważne jest jednak, że autor "Kordiana" nie aprobuje w pełni samotnej walki o wolność. Uważa ją za nieefektowną i 
bezsensowną. Ponadto jednostka popełniająca nieetyczny czyn, musi ponieść klęskę. Mimo tego opowiadał się za działaniem, buntem, nie zaś 
biernym letargiem – snem narodowym. 

Geneza - Dramat Słowackiego powstał jako odpowiedź poety na klęskę powstania listopadowego."Kordian" miał dać odpowiedź na pytania o 
przyczyny niepowodzenia (nieudolność dowódców) oraz o rolę poezji w niewolonym narodzie. 
Tekst ukazał się anonimowo w 1834 roku i spotkał z negatywnymi opiniami ze względu na metaforyczny styl Słowackiego oraz trudności 
inscenizacyjne. Miał być częścią trylogii, ale po recenzjach Słowacki wycofał się z kontynuowania historii swojego bohatera. 
Podtytuł utworu "Spisek koronacyjny" nawiązuje do planu zamachu na cara Mikołaja I podczas uroczystości koronacji na króla Polski w 1829 
roku. Do zamachu nie doszło, mimo, że spiskowcy czekali na placu Marsowym. 

Dramat romantyczny 
• Złamanie zasady trzech jedności (czasu, akcji, miejsca). 
• Synkretyzm rodzajowy. 
• Otwarta kompozycja. 
• Fragmentaryczność akcji. 
• Obecność bohatera romantycznego 
• Współistnienie świata fantastycznego i realnego.
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Czas i miejsce akcji 
• Scena "Przygotowanie" odbywa się w nocy z 31.01.1799 roku na 1.01.1800 roku w Górach Karpackich; 
• akt I to młodość Kordiana, lata 20. XIX wieku; 
• akt II to rok 1828; Kordian podróżuje po stolicach europejskich oraz górach; 
• akt III to czas planowanego zamachu na Mikołaja I, czyli rok 1829 w Warszawie. 

Problematyka 
• Przyczyna klęski powstania listopadowego, której Słowacki dopatrywał się w złym dowodzeniu zrywem. 
• Krytyka postaw spiskowców i brak odwagi działania w narodzie. 
• Polemika z mesjanistyczną ideą Mickiewicza opartą na martyrologii. 

Bohaterowie 

Kordian to postać dynamiczna, która wpisuje się we wzorzec romantycznego bohatera. Jest to młody, 15-letni poeta, który doświadczył nieodwzajemnionej miłości. Kordian jest skłonny do przesadnej samoanalizy, która 
powstrzymuje go od działania i wywołuje frustrację. Dodatkowo cechuje się nadwrażliwości i ma poczucie bezcelowości istnienia (weltschemrtz). Odczuwa nudę, dlatego możemy nazwać go dekadentem. Jest także 
buntownikiem, gdyż nie zgadza się z regułami rządzącymi światem. Bohater na początku dramatu podejmuje próbę samobójczą. Po odbytej podróży po Europie przechodzi wewnętrzną przemianę – młody, niezdecydowany, 
rozchwiany emocjonalnie, zakochany chłopiec i wrażliwy poeta dojrzewa do działania, chce czynu. Już jako Podchorąży, biorący udział w spisku nawołuje do zamachu na cara. Jest zdecydowany, pełen zapału, ale porażka w 
trakcie głosowania podcina mu skrzydła i wpędza w obłęd. 

Grzegorz - stary, oddany sługa, jest przerażony stanem Kordiana (akt I), próbuje wzbudzić w nim uczucia patriotyczne (opowiada o swoich żołnierskich przygodach, a potem o zesłaniu i o okrucieństwie Rosjan), kocha Kordiana 
jak syna, w akcie III ten żegna go słowami: “Bądź zdrów - mój wierny - ojcze”. 

Laura - to młoda kobieta, która jest świadoma wrażliwości Kordiana. jednakże lekceważy wagę uczuć młodzieńca. Kiedy Kordian zachowuje się w niezrozumiały dla niej sposób unika go. Nie mniej jednak niepokoi się, gdy 
chłopak nie wraca do domu. 

Wioletta - Włoszka, kochanka Karodia. Postać ta służy potwierdzeniu podejrzenia Kordiana, że kobieta nie jest stała w uczuciach i zależy jej przede wszystkim na majątku. To, co łączy ją z Kordianem, ma przede wszystkim 
charakter zmysłowy. Jest obłudna, gdyż twierdzi, że dla Kordiana porzuciła „lorda i Boga”. Wpada w złość, gdy Kordian przyznaje, że nie ma majątku, a jego koń zgubił złote podkowy – ostatnią cenną rzecz. 

Papież - jest otoczony dobrami materialnymi. Nie jest świadomy tego, co dzieje się na świecie, gdyż skupia się na sobie. Pozbawiona współczucia i wrażliwości głowa kościoła rozmawia z Kordianem w sposób lekceważący. - 
grozi rzuceniem klątwy na Polaków, jeżeli wystąpią przeciwko władzy cara. 

Prezes - to postać wzorowana na Julianie Ursynie Niemcewiczu – poecie i działaczu politycznym oświecenia. Opowiada się przeciwko zamachowi na życie cara, powołując się na swoje doświadczenie. Uważa, że lepiej działać 
na drodze dyplomatycznej. 

Car Mikołaj I - brat wielkiego księcia Konstantego, dowódcy wojsk w Królestwie Polskim. Jest przekonany, że brat spiskuje przeciwko niemu. Nie jest pewny swojej władzy, aby ją utrzymać grozi Konstantemu, że wyjawi fakty z 
życia brata, które ten chciałby ukryć (mowa o gwałtach i zbrodniach) 
. 
Wielki książę Konstanty - dowódca wojsk Królestwa Polskiego. Jest okrutny i bezwzględny (potrąca matkę, której dziecko upada na bruk i umiera). Tak naprawdę jest słaby, gdyż ulega szantażowi cara, ale osiąga swój cel – 
otrzymuje ułaskawienie dla Kordiana. 

Doktor to diabeł, którego Kordian widział w sypialni cara, kiedy szedł, aby go zabić. Odwiedza Kordiana także w szpitalu dla umysłowo chorych – chcą, aby bohater oszalał i stracił swoją motywację do czynu. 

Strach i Imaginacja to fikcyjne widma/głosy, które podsuwają Kordianowi wizje w drodze do sypialni cara. Symbolizują słabości bohatera – jego lęku oraz wybujałej wyobraźni. 

Dodatkowo na scenie pojawiają się: czarownica, Astaroth, Mefistofeles i inne diabły w scenie Przygotowania oraz zdrajcy narodowi: Adam Jerzy Czartoryski (książę) - bohater epizodyczny, przed powstaniem przyjaźnił się z 
carem Aleksandrem I, Jan Stefan Krukowiecki (generał) - bohater epizodyczny, ostatni prezes Rządu Narodowego, przeciwnik Skrzyneckiego, dyktator znany z antylewicowego stanowiska. Za poddanie Warszawy Rosjanom 
uważany był za zdrajcę. Joachim Lelewel - bohater epizodyczny, wybitny historyk, profesor Uniwersytetów Wileńskiego i Warszawskiego, zarzucano mu chwiejność przekonań, np. w trakcie sejmowej debaty nad projektem 
detronizacji cara Mikołaja I oraz hamowanie rewolucyjnych nastrojów wśród powstańczej młodzieży. 

https://www.dlaucznia.pl/lekcja/jezyk-polski,nauka-o-literaturze,romantyzm,romantyzm-lektury,juliusz-slowacki-kordian-bohaterowie#


Interpretacja monologu Kordiana 

Kordian znajduje się na najwyższym szczycie Europy. Jest dzięki temu bliżej Boga. Jest na szczycie i czuje się 
samotny. Patrzy w dół i stara się dojrzeć człowieka. 
Przebywanie na szczycie i patrzenie na świat z takiej perspektywy przypomina nam monolog Konrada, który w 
swoim przepełnionym pychą monologu staje przeciw Bogu. Kordian nazywa siebie posągiem na posągu świata. 
Myśli o sobie jako o jednostce wybitnej. 
Dalej mówi o potrzebie czynu, dowództwa nad narodem (znów przypomina Konrada) i dodaje po chwili, czy nie 
lepiej się rzucić w przepaść. Słowacki wprowadza do monologu Kordiana elementy ironii romantycznej - gry z 
czytelnikiem, bawiąc się skojarzeniem z Konradem, który pragnął rządu dusz. 
Dalej Kordian wspomina swoją podróż po Europie i rozczarowanie nią. 
Pojawia się kolejne odniesienie do Wielkiej improwizacji, Kordian wspomina o gwiazdach, które chce zaświecić 
(myślach), obudzić. 
Na końcu dochodzi do wniosku, że aby obudzić ludzi należy zejść na ziemię, a nie wygłaszać górnolotne hasła 
(polemika z Mickiewiczem). Na koniec przywołuje postać Winkelrieda i na chmurze przenosi się do Polski. 
Według Kordiana Polska niczym skazany na klęskę bohater powinna była zbuntować się przeciw Rosji. 
Powodując gniew cara zostałaby z pewnością całkowicie unicestwiona. Umożliwiłaby jednak pozostałym 
państwom europejskim pokonanie Rosji. 
Monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc jest jedną z najznakomitszych i najpopularniejszych scen w polskiej 
literaturze. Fragment ten określany jest Improwizacją, przypomina bowiem Wielką Improwizację znaną z III części 
Dziadów. Monolog można postrzegać również jako osobne dzieło liryczne.





Niech fantastycznie lutnia nastrojona, 
  Wtóruje myśli posępnej i ciemnej — 

Bom oto wstąpił w grób Agamemnona. 
  I siedzę cichy w kopule podziemnej, 
Co krwią Atrydów zwalana okrutną. 

Serce zasnęło, lecz śni. — Jak mi smutno! 

O! jak daleko brzmi ta harfa złota, 
  Której mi tylko echo wieczne słychać! 

Drujdyczna z głazów ta to wielkich grota; 
  Gdzie wiatr przychodzi po szczelinach wzdychać 

I ma Elektry głos — ta bieli płótno 
I odzywa się z laurów: jak mi smutno! 

Tu po kamieniach z pracowną Arachną 
  Kłóci się wietrzyk, i rwie jej przędziwo. 

Tu cząbry smutne gór spalonych pachną; 
  Tu wiatr, obiegłszy górę ruin siwą, 

Napędza nasion kwiatów — a te puchy 
Chodzą i w grobie latają jak duchy. 

Tu świerszcze polne, pomiędzy kamienie 
  Przed nadgrobowym pochowane słońcem, 

Jakby mi chciały nakazać milczenie: 
  Sykają. — Strasznym jest rapsodu końcem: 

Owe sykanie co się w grobach słyszy — 
Jest objawieniem — jest i pieśnią ciszy. 

O! cichy jestem jak wy! o Atrydzi! 
  Których popioły śpią pod świerszczów strażą — 

Ani mię teraz moja małość wstydzi, 
  Ani się myśli tak jak orły ważą. 
Głęboko jestem pokorny i cichy 

Tu, w tym grobowcu sławy, zbrodni, pychy! — 

Nad drzwiami grobu, na granitu zrębie 
  Wyrasta dąbek w trójkącie z kamieni: 

Posadziły go wróble lub gołębie, 
  I listkami się czarnemi zieleni — 

I słońca w ciemny grobowiec nie puszcza; 
Zerwałem jeden liść z czarnego kuszcza.

Nie bronił mi go żaden duch ni mara, 
  Ani w gałąskach jęknęło widziadło; 

Tylko się słońcu stała większa szpara, 
  I wbiegło złote, i do nóg mi padło. 

Z razu myślałem, że ten co się wdziera 
Brzask, była struna to z harfy Homera — 

I wyciągnąłem rękę na ciemności 
  By ją ułowić i napiąć i drżącą 

Przymusić do łez, i śpiewu, i złości 
  Nad wielkiem niczem grobów — i milczącą 

Garstką popiołów: ale w mojem ręku 
Ta struna drgnęła i pękła bez jęku. 

Tak więc — to los mój, na grobowcach siadać 
  I szukać smutków błahych, wiotkich, kruchych. 

To los mój, senne królestwa posiadać, 
  Nieme mieć harfy i słuchaczów głuchych — 

Albo umarłych — i tak pełny wstrętu — 
Na koń! chcę słońca i wichru — tętentu! 

Na koń! — Tu łożem suchego potoku, 
  Gdzie zamiast wody, płynie laur różowy; 

Ze łzą i z wielką błyskawicą w oku, 
  Jakby mię wicher gnał błyskawicowy, 

Lecę — a koń się na powietrzu kładnie — 
Jeśli napotka grób rycerzy — padnie. 

Na Termopilach? — Nie, na Cheronei 
  Trzeba się znowu załamać koniowi; 

Bo jestem z kraju, gdzie widmo nadziei 
  Dla małowiernych serc, podobne snowi. 

Więc jeśli koń mój w biegu się przestraszy, 
To tej mogiły, co równa jest — naszej — 

Mnie od mogiły termopilskiej gotów 
  Odgonić legjon umarłych Spartanów; 

Bo jestem z kraju smutnego ilotów, 
  Z kraju — gdzie rozpacz nie sypie kurhanów! 

Z kraju — gdzie zawsze, po dniach nieszczęśliwych, 
Zostaje smutne pół — rycerzy — żywych.

„Grób Agamemnona”



Na Termopilach ja się nie odważę 
  Osadzić konia w wąwozowym szlaku, 
Bo tam być muszą tak patrzące twarze, 

  Że serce, skruszy wstyd — w każdym Polaku. 
Ja tam nie będę stał przed Grecji duchem — 

Nie — pierwej skonam, niż tam iść — z łańcuchem! 

Na Termopilach — jaką bym zdał sprawę, 
  Gdyby stanęli męże nad mogiłą? 

I pokazawszy mi swe piersi krwawe: 
  Potem spytali wręcz: — «Wielu was było?» — 

Zapomnij że jest długi wieków przedział — 
Gdyby spytali tak — cóż bym powiedział?! 

Na Termopilach, bez złotego pasa, 
  Bez czerwonego leży trup kontusza — 

Ale jest nagi trup Leonidasa, 
  Jest w marmurowych kształtach piękna dusza: 

I długo płakał lud takiej ofiary, 
Ognia wonnego, i rozbitej czary. 

O Polsko! póki ty duszę anielską 
  Będziesz więziła w czerepie rubasznym; 

Póty kat będzie rąbał twoje cielsko, 
  Póty nie będzie twój miecz zemsty strasznym! 

Póty mieć będziesz hienę na sobie — 
I grób — i oczy otworzone w grobie. 

Zruć do ostatka te płachty ohydne, 
  Tę — Dejaniry palącą koszulę: 

A wstań jak wielkie posągi bezwstydne, 
  Naga — w styksowym wykąpana mule! 
Nowa — nagością żelazną bezczelna — 

Niezawstydzona niczem — nieśmiertelna! 

Niech ku północy z cichej się mogiły 
  Podniesie naród — i ludy przelęknie 
Że taki wielki posąg — z jednej bryły! 

  A tak hartowny, że w gromach nie pęknie, 
Ale z piorunów ma ręce i wieniec — 

Gardzący śmiercią wzrok — życia rumieniec. 

Polsko! lecz ciebie błyskotkami łudzą! 
  Pawiem narodów byłaś i papugą; 
A teraz jesteś służebnicą cudzą — 

  Choć wiem, że słowa te nie zadrżą długo 
W sercu — gdzie nie trwa myśl nawet godziny: 

Mówię — bom smutny — i sam pełen winy! 

Przeklnij! — lecz ciebie przepędzi ma dusza, 
  Jak Eumenida przez wężowe rózgi. 

Boś ty, jedyny syn Prometeusza — 
Sęp ci wyjada nie serce — lecz mózgi. 

Choć Muzę moją w twojej krwi zaszargam, 
Sięgnę do wnętrza twych trzew — i zatargam. 

Szczęknij z boleści i przeklinaj syna! 
  Lecz wiedz — że ręka przekleństw, wyciągnięta 

Nade mną — zwinie się w łęk jak gadzina, 
  I z ramion ci się odkruszy zeschnięta! 
I w proch ją czarne szatany rozchwycą; 

Bo nie masz władzy przekląć — niewolnico!!! —

„Grób Agamemnona”

Tekst powstał po odbytej podróży poety do Jerozolimy, podczas której Słowacki odwiedził 
także Mykeny, które uważano niegdyś za miejsce spoczynku dowódcy wojny trojańskiej. 
Słowacki snuł nad grobowcem rozważania na temat zniewolonej Polski i roli poety. Tekst 
wchodzi w skład zbioru „Podróż do ziemi świętej” wydanego w 1840 roku. 
Podmiot liryczny snuje refleksje na temat Agamemnona, bratobójczych zbrodni rodziny 
władcy. Kolejno przechodzi do rozważań na temat zniewolonej Polski. Porównuje ojczyznę 
do Termopil, z których te ostatnie poległy, ale wcześniej osiągnęły duchowe zwycięstwo. 
Dochodzi do smutnych wniosków na temat skłóconej polskiej szlachty. Wyraża pragnienie, 
aby jego kraj zjednoczył się i  stał się posągiem z jednej bryły. Osoba mówiąca ma poczucie 
winy ze względu na brak udziału w walkach. Chce poruszyć serca w buntowniczym, 
prometejskim akcie swojego wyznania. 
Wiersz podejmuje topos tyrtejski - głosi pochwałę walki i ofiarowania za ojczyznę. Podmiot 
liryczny w apostrofach - liryka apelu - nawołuje rodaków do zmiany swojego stosunku 
wobec siebie nawzajem, apeluje o przemianę serc i sumień.



Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami; 
  Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny: 

Dziś was rzucam i dalej idę w cień — z duchami, 
  A jak gdyby tu szczęście było, idę smętny. 

Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica 
  Ani dla mojej lutni, ani dla imienia: 

Imię moje tak przeszło, jako błyskawica, 
  I będzie, jak dźwięk pusty, trwać przez pokolenia. 

Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie, 
  Żem dla ojczyzny sterał moje lata młode; 

A póki okręt walczył, siedziałem na maszcie, 
  A gdy tonął, z okrętem poszedłem pod wodę… 

Ale kiedyś, o smętnych losach zadumany 
  Mojej biednej ojczyzny, pozna, kto szlachetny, 
Że płaszcz na moim duchu był nie wyżebrany, 

  Lecz świetnościami moich dawnych przodków świetny. 
Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą 

  I biedne serce moje spalą w aloesie, 
I tej, która mi dała to serce, oddadzą: 

  Tak się matkom wypłaca świat, gdy proch odniesie… 
Niech przyjaciele moi siędą przy pucharze 
  I zapiją mój pogrzeb — oraz własną biedę:

„Testament mój”

Jeżeli będę duchem, to się im pokażę, 
  Jeśli Bóg mnie uwolni od męki, nie przyjdę… 
Lecz zaklinam: niech żywi nie tracą nadziei 
  I przed narodem niosą oświaty kaganiec; 

A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, 
  Jak kamienie, przez Boga rzucane na szaniec! 
Co do mnie — ja zostawiam maleńką tu drużbę 
  Tych, co mogli pokochać serce moje dumne; 
Znać, że srogą spełniłem, twardą Bożą służbę, 
  I zgodziłem się tu mieć niepłakaną trumnę. 
Kto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi 

  Iść?… taką obojętność, jak ja, mieć dla świata? 
Być sternikiem duchami napełnionej łodzi 
  I tak cicho odlecieć, jak duch, gdy odlata? 

Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, 
  Co mi żywemu na nic, tylko czoło zdobi; 

Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna, 
  Aż was, zjadacze chleba — w aniołów przerobi.

Tekst powstał na przełomie lat 1939/1840 podczas pobytu Słowackiego w Paryżu. 
Wiersz ma formę literackiego testamentu. Podmiot liryczny żegna się ze światem i 
snuje refleksje na temat swojego życia. Podmiot liryczny możemy utożsamiać z samym 
autorem, który długo chorował i czuł się niedoceniony jako autor, pozostawał wciąż w 
cieniu Mickiewicza. Osoba mówiąca kieruje prośbę do garstki przyjaciół o to, by spalili 
jego serce i oddali jego matce. Odnosi się także do szerszego grona - występuje w roli 
sternika, przewodnika, który szerzy ideę walki (pojawia się motyw ojczyzny - okrętu). 
Wiersz jest wyrazem siły poezji, która przemienia ludzi w anioły.





Cyprian Kamil Norwid (24.09.1821- 23.05.1883) – polski poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz 
i filozof. Zaliczany do grona poetów romantyzmu, choć w jego twórczości dostrzegamy nurt klasycyzmu i parnasizmu 
(dążenie do doskonałości formalnej). Za życia jego twórczość nie cieszyła się uznaniem. Ostanie lata spędził w przytułku 
dla polskich sierot i weteranów w Paryżu. Zmarł na gruźlicę. Odkryty przez Zenona Przesmyckiego w 1897 roku, (Młoda 
Polska) który przyczynił się do renesansu twórczości Norwida.  

Tematyka 
rola wielkich jednostek w historii - w swoich tekstach poeta snuł refleksję na temat roli wielkich ludzi i ich 
niedocenienia za życia; traktuje o osobach wyjątkowych i wykluczonych w jakiś sposób ze społeczeństwa. Porównuje 
ich nędzne życie z powtórnymi, wzniosłymi pochówkami. Stawia tezę, że uznanie przychodzi z czasem. Każde 
arcydzieło musi przejść etap odrzucenia i destrukcji. Zdaniem poety poprzez działanie tych wybitnych osobistości 
rozwija się zarówno kultura jak i cywilizacja. 
konflikt między jednostką a światem - jednostka jako utalentowany indywidualista i zwyczajny świat pozostają w 
konflikcie ze względu na różny sposób postrzegania rzeczywistości. 

Język poezji Norwida: 
poetyka przemilczeń i sugestii - wielokropki, pauzy, elipsy, parabole, metafory, neologizmów, archaizmów, motywów 
biblijnych. 
stwarzanie w poezji zwięzłych sytuacji lirycznych, swojego rodzaju scenek, które stanowią punkt wyjścia do rozważań 
na tematy uniwersalne.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dramat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Esej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BAbiarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia


La musique est une chose étrange! 
Byron 

L'art?… c'est l'art — et puis, voilà tout. 
Béranger 

I 
Byłem u Ciebie w te dni przedostatnie 

Niedocieczonego wątku — — 
— Pełne jak mit, 
Blade jak świt, 

— Gdy życia koniec szepce do początku: 
*„Nie stargam cię ja — nie! — Ja, u-

wydatnię*!…” 
II 

Byłem u Ciebie w dni te przedostatnie, 
Gdy podobniałeś — co chwila, co chwila — 

Do upuszczonej przez Orfeja liry, 
W której się rzutu-moc z pieśnią przesila, 

I rozmawiają z sobą struny cztéry, 
Trącając się, 

Po dwie — po dwie — 
I szemrząc z cicha: 

  „*Zacząłże on* 
  *Uderzać w ton*?… 

  *Czy taki Mistrz!… że gra… choć odpycha?*…” 
III 

Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku! 
Którego ręka… dla swojej białości 

Alabastrowej — i wzięcia — i szyku — 
I chwiejnych dotknięć jak strusiowe pióro — 

Mieszała mi się w oczach z klawiaturą 
Z słoniowej kości… 

I byłeś jako owa postać, którą 
Z marmurów łona, 

Niźli je kuto, 
Odejma dłuto 

Geniuszu, wiecznego Pigmaliona!

„Fortepian Szopena”

IV 
A w tem, coś grał — i co? zmówił ton — i 

co? powié, 
Choć inaczej się echa ustroją, 

Niż gdy błogosławiłeś sam ręką Swoją 
Wszelkiemu akordowi — 

A w tem, coś grał, taka była prostota 
Doskonałości Peryklejskiéj, 

Jakby starożytna która Cnota, 
W dom modrzewiowy wiejski 
Wchodząc, rzekła do siebie: 
  „*Odrodziłam się w Niebie*, 
  *I stały mi się arfą* — wrota, 

  *Wstęgą — ścieżka*… 
  *Hostię — przez blade widzę zboże*… 

  *Emanuel* *już mieszka* 
  *Na Taborze*!” 

V 
I była w tem Polska, od zenitu 
Wszechdoskonałości dziejów 
Wzięta, tęczą zachwytu — — 

Polska — *przemienionych kołodziejów*! 
Taż sama, zgoła, 
Złoto-pszczoła!… 

(Poznałciże bym ją na krańcach bytu!… 
VI 

I — oto — pieśń skończyłeś — i już więcéj 
Nie oglądam Cię — jedno — słyszę: 

Coś?… jakby spór dziecięcy — — 
— A to jeszcze kłócą się klawisze 

O niedośpiewaną chęć: 
I trącając się z cicha 
Po ośm — po pięć — 

Szemrzą: „*Począłże grać? Czy nas 
odpycha*??…”

VII 
O Ty, co jesteś Miłości-profilem. 
Któremu na imię *Dopełnienie*; 

To — co w Sztuce mianują Stylem, 
Iż przenika pieśń, kształci kamienie… 

O! Ty — co się w Dziejach zowiesz *Erą*, 
Gdzie zaś ani historii zenit jest, 

Zwiesz się razem: *Duchem* i *Literą* 
I „consummatum est” — 

O! Ty — *Doskonałe*-*wypełnienie*, 
Jakikolwiek jest Twój, i gdzie?… znak… 

Czy w *Fidiaszu*, *Dawidzie*, czy w *Szopenie*, — 
Czy w *Eschylesowej* scenie. 

Zawsze — zemści się na tobie: BRAK! 
— Piętnem globu tego — niedostatek: 

*Dopełnienie*?… go boli!… 
On — *rozpoczynać* woli 

I woli wyrzucać wciąż przed się — zadatek. 
— Kłos?… gdy dojrzał, jak złoty kometa, 

Ledwo że go wiew ruszy, 
Deszcz pszenicznych ziarn prószy, 
Sama go doskonałość rozmieta… 

VIII 
Oto — patrz, Fryderyku! To Warszawa: 

Pod rozpłomienioną gwiazdą 
Dziwnie jaskrawa — — 

— Patrz, organy u Fary; patrz! Twoje gniazdo: 
Owdzie patrycjalne domy stare 

Jak *Pospolita*-*rzecz*, 
Bruki placów głuche i szare 

I Zygmuntowy w chmurze miecz.



IX 
Patrz!… Z zaułków w zaułki 
Kaukaskie się konie rwą 
Jak przed burzą jaskółki, 
Wyśmigając przed pułki 
  *Po* *sto* — *po* *sto* — — 
— Gmach zajął się ogniem, przygasł znów, 
Zapłonął znowu — — i oto pod ścianę 
Widzę czoła ożałobionych wdów 
  Kolbami pchane — — 
I znów widzę, acz dymem oślepian, 
Jak przez ganku kolumny 
Sprzęt podobny do trumny 
Wydźwigają… runął… runął… — Twój 
*fortepian*! 
X 
Ten!… co Polskę głosił, od zenitu 
Wszechdoskonałości Dziejów 
Wziętą, hymnem zachwytu, 
Polskę — przemienionych kołodziejów; 
Ten sam — runął — na bruki z granitu! 
— I oto: jak zacna myśl człowieka, 
Poterany jest gniewami ludzi, 
Lub *jak* — *od* *wieka* 
*Wieków — wszystko, co zbudzi*! 
I — oto — jak ciało Orfeja, 
Tysiąc Pasyj rozdziera go w części, 
A każda wyje: „*Nie ja*!…” 
„*Nie ja*!” — zębami chrzęści. 
* 
Lecz Ty — lecz ja? Uderzmy w sądne pienie, 
Nawołując: „*Ciesz się, późny wnuku*! 
*Jękły — głuche kamienie*: 
*Ideał — sięgnął bruku — —*”. 

„Fortepian Szopena”

Do napisania tekstu skłoniło Norwida pewne wydarzenie, które miało miejsce w 
Warszawie w 1864 roku. Otóż z pałacyku przy Nowym Świecie wyrzucono na bruk 
fortepian Fryderyka Chopina. Ten smutny akt zemsty rosyjskich żołnierzy zainspirował 
poetę przebywającego na emigracji do upamietnienia ostatnich dni życia Chopina,  z 
którym w tamtym czasie poeta się widywał. 

Norwid wykorzystał wiersz wolny tj. pozbawiony regularności, niektórzy doszukują się w 
nim nawet melodii charakterystycznej dla kompozycji Chopina. Tekst jest wyrazem 
szacunku dla geniuszu wybitnej jednostki, której dzieło przetrwa wieki, ale też spotka się 
z brakiem uznania. Warto zwrócić uwagę na liczne odwołania do starożytności: 

muzyka Szopena jak lira Orfeusza 
klawisze fortepianu i palce kompozytora - Pigmalion i Galatea 
wielkość muzyki - Perykles 
Doskonałość jaką jest Litera i Duch, które się dopełniają niczym śmierć Chrystusa 
Dopełnienie jako Piękno i Dobro obecnych w dziełach Fidiasza i Dawida.



Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 
Dla darów nieba, 
    Tęskno mi, Panie. 
* 
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą 
Popsować gniazdo na gruszy bocianie, 
Bo wszystkim służą, 
    Tęskno mi, Panie. 
* 
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony 
Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie: 
„Bądź pochwalony!” 
    Tęskno mi, Panie. 
* 
Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, 
Której, już nie wiem, gdzie leży 
mieszkanie, 
Równie niewinnej… 
    Tęskno mi, Panie. 
* 
Do beztęsknoty i do bezmyślenia, 
Do tych, co mają *tak* za *tak*, *nie* za 
*nie* 
Bez światłocienia, 
    Tęskno mi, Panie 
* 
Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie 
stoi? 
I tak być musi, choć się tak nie stanie 
Przyjaźni mojej! 
    Tęskno mi, Panie

„Moja piosnka II”

Tekst powstał w 1844 roku, kiedy poeta przebywał we Włoszech. Poeta 
dołączył tekst także w liście do przyjaciółki, kiedy odbywał podróż do USA. 

Podmiotem lirycznym jest wygnaniec, który odczuwa dojmującą pustkę. 
Polska jest dla niego krainą idealną - Arkadią. Pojawiają się typowo polskie 
symbole - bocianie gniazdo, chleb, pozdrowienie chrześcijan. Obecny w 
tekście refren sprawia, że tekst nabiera charakteru modlitewnego, staje się 
litanią osamotnionego poety.






































