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Dziady cz. III A. Mickiewicz – informacje wstępne

Gatunek literacki:
Dramat romantyczny jest najważniejszym gatunkiem romantycznym, a Dziady są
najsłynniejszym dramatem romantycznym.
Cechy gatunkowe utworu:
•
•

•
•

•
•

Zerwanie z klasyczną zasadą trzech jedności: miejsca, czasu, akcji.
Synkretyzm utworu – czyli obecność, oprócz cech dramatu, elementów epicki (np.
opowieść o Cichowskim) oraz liryki (np. pełna ekspresji, uczuć, emocji Wielka
Improwizacja).
Obecność istot fantastycznych i zdarzeń nadprzyrodzonych – np. diabły, widzenie,
sceny mistyczne.
Kompozycja otwarta – sceny i zdarzenia nie są połączone zasadą przyczynowoskutkową. Między scenami brak związku, pojawiają się luki czasowe, zakończenie
niejasne
Niesceniczność dramatu – dramat jest trudny do wystawienia go na scenie teatralnej
Obecność typowego bohatera romantycznego (omówionego w punkcie: schemat
bohatera romantycznego)

Niedziela w kopalni, obraz Jacka Malczewskiego
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Wymowa i znaczenie Wielkiej Improwizacji

Scena II dramatu Mickiewicza to monolog Konrada, zwany Wielką Improwizacją.
Pewnym wprowadzeniem do tej sceny jest tzw. Mała Improwizacja Konrada. Realizuje ona
motyw lotu nad światem. Konrad, pod postacią orła, z wysokiej perspektywy ma spojrzeć na
świat i dostrzec jego przyszłość. Ale pojawia się Kruk, który przesłania Konradowi świat –
Kruk to zapewne znak klęski powstania listopadowego.
Wielka Improwizacja Konrada to chwila uniesienia duchowego, kumulacja wewnętrznych sił,
pozwalających zbliżyć się do Boga i podjąć z Nim rozmowę.
Konrad żąda od Boga władzy, chce uszczęśliwić cały naród. Ma poczucie wyższości nad
innymi, uważa, że godnym odbiorcą jego pieśni może być tylko Bóg. Konrad uważa się za
równego Bogu, ponieważ posiada talent poetycki, czuje się nieśmiertelny. Ponadto Konrad
manifestuje swoją miłość do ojczyzny. („Ja kocham cały naród”; „Nazywam się Milijon, bo za
miliony kocham i cierpię katusze”). Milczenie Boga coraz bardziej irytuje Konrada. Czuje się
zlekceważony i zaczyna bluźnić przeciw Bogu („Kłamca, kto Ciebie nazywał miłością, Ty jesteś
tylko mądrością”.), w końcu wyzywa Go na pojedynek. W decydującym momencie, gdy chciał
wykrzyczeć pod adresem Boga największe bluźnierstwo (nazwać Boga złem – carem świata)
pada zemdlony. Nie zdążył zgrzeszyć tym bluźnierstwem, dopowiedział to szatan.

Ekspozycja, wyobrażająca celę Konrada w byłym klasztorze bazylianów w Wilnie
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W buncie Konrada możemy dopatrzeć się postawy prometejskiej. Bohater, niczym
mitologiczny Prometeusz, pragnie szczęścia dla ludzkości, jest gotowy nawet działaś wbrew
woli Boga, sprzeciwiać Mu się.
(Prometeizm – to postawa oparta na dobrowolnym, samotnym poświęceniu się w imię
dobra ludzkości, jakiejś szlachetnej idei, z jednoczesnym sprzeciwianiem się wobec decyzji
boskich.)

Konrad jako bohater romantyczny – schemat bohatera romantycznego.

Biografia typowego bohatera romantycznego zawiera się w schemacie, w którym
wyróżniamy trzy etapy:
1. Młodość – w tym okresie jest to człowiek młody, wrażliwy, nieszczęśliwie zakochany,
najczęściej jest poetą, uduchowionym i nie rozumianym przez ludzi, jest
wyobcowany, samotny wśród tłumu. Takim bohaterem jest Gustaw z IV cz. Dziadów –
owładnięty uczuciem, przewrażliwiony, odtrącony przez ukochaną i skrzywdzony
przez istniejące konwenanse.
2. Metamorfoza – to bardzo ważny moment w życiu bohatera romantycznego. To
chwila, gdy z romantycznego, nieszczęśliwego kochanka przemienia się w bojownika
o wielką sprawę narodową. Ten moment w biografii bohatera romantycznego jest
wyraźnie zaznaczony – najczęściej przez samobójstwo (Gustaw zabił się, ale żyje
nadal) oraz zmianę imienia (Umarł Gustaw – narodził się Konrad).
3. Walka o wielką ogólną ideę – jest to wielka sprawa narodowa. W tym okresie
bohater poświęca się dla ojczyzny (prometeizm), podejmuje wielki wysiłek dla dobra
sprawy (tytanizm), chce spełnić swoją misję, przyjmuje rolę Mesjasza (mesjanizm).
Bohater zazwyczaj nie osiąga postawionego sobie celu, ale też nie można powiedzieć,
by przegrał, ponieważ idea okazuje się zwycięska.
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