Klasa VII- język polski – 22 maja 2020r.
Temat: Motyw winy i kary w „ Dziadach cz. II”.
1. Jakie duchy pojawiają się w trakcie obrzędu dziadów?
Przypominam, że romantycy wierzyli w przenikanie się dwóch światów:
i nadprzyrodzonego. Przejawem świata nadprzyrodzonego w „Dziadach” są duchy.

ziemskiego

Uzupełnij tabelę.
Duchy

Rodzaj
ducha

Józio
i Rózia

duchy
lekkie

Widmo

duch
ciężki

Pasterka duch
Zosia
pośredni

Jak zostały
przywołane?
O co proszą?
Zapalenie
garści
kądzieli.

Opis winy i kary

Przestroga

Wina: Jako dzieci kochane
i rozpieszczane przez rodziców wiodły
życie pozbawione smutku i trosk.

„Kto nie doznał
goryczy ni razu,
Ten nie dozna
słodyczy w niebie.”

2 ziarenka
gorczycy

Kara: Duchy nie mogą dostać się do
nieba, bo w życiu nie zaznały
cierpienia.
Wina: Zły pan wioski za życia morzył
głodem swoich poddanych, Był
nieczuły na błagania o pomoc. Kazał
odgonić od wrót matkę z głodnym
dzieckiem, obić dla przykładu chłopa,
który ukradł parę jabłek.
Kara: Cierpi z powodu głodu
i pragnienia atakowany przez żarłoczne
ptactwo, którym stali się gnębieni
przez niego poddani.
Wina:
Zosianajpiękniejsza
dziewczyna we wsi, zmarła, mając
zaledwie dziewiętnaście lat. Miała
wielu adoratorów, drwiła z nich jednak
i
nie
chciała
nawet
słyszeć
o zamążpójściu. Pogardzała miłością.
Żyła marzeniami, ignorując realny
świat.
Kara: Jej karą za obojętność na
uczucia innych ludzi są samotność
i nuda. Zosia zawieszona jest między
niebem i ziemią, nie może ani wzbić
się pod niebiosa, ani dotknąć ziemi.

Zapalenia
kotła
z wódką,

miarka wody
i 2 ziarenka
pszenicy
Zapalenie
wianka.

Chce
dotknąć
ziemi.

UWAGA! Przypominam, że romantycy byli zafascynowani ludowością. Szczególnie upodobali sobie
ludowy kodeks moralny, wedle którego każda wina musi być ukarana zgodnie z jej ciężarem.
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2. Zagadka Widma nr 2
Jako ostatni przychodzi młody mężczyzna, który milczy. Patrzy na pasterkę, nie pozwala się
przepędzić. Wskazuje ręką na serce, z którego „wypływa krwawa wstęga”. Nie reaguje na zawołania
Guślarza. Nie pomagają klątwa, woda święcona, ani zapalona gromnica. To romantyczny bohater,
kochanek, zawieszony pomiędzy światem żywych i zmarłych. Możemy domyślać się, że przyczyną
jego śmierci była nieszczęśliwa miłość. Gdy pasterka wychodzi z kaplicy, widmo podąża za nią.
3. Czas na podsumowanie- nauki zawarte w „ Dziadach cz. II”.

By osiągnąć zbawienie po śmierci, należy:




zaznać goryczy i cierpienia, gdyż stanowią one nieodłączny element ludzkiej egzystencji
„być człowiekiem” – czyli współczuć i pomagać innym ludziom
nie wolno uciekać od miłości ziemskiej, od zwykłej rzeczywistości ani też lekceważyć i ranić
ludzkich uczuć.

Drogi Siódmoklasisto. Codziennie od poniedziałku do piątku będziemy realizować nowe tematy.

Proszę na bieżąco zapisywać w zeszycie podane informacje. Można wydrukować je i wkleić
do zeszytu. Poleceń nie przepisujemy, tylko numer zadania. Przypominam o obowiązku
prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Z dzisiejszej lekcji nie przesyłamy zadań.
Proszę

skorzystać

z

poniższego

linku.

Znajdziecie

tam

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.pdf
renata.napieraj77@onet.pl
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lekturę.

