Klasa VII- język polski – 21 maja 2020r.
Temat: Obrzęd dziadów w dramacie.
Przeczytaj uważnie odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Jakie motto poprzedza „Dziady cz. II”?
Dramat poprzedza następujące motto:

Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom.
To słowa pochodzące z dzieła Wiliama Szekspira pt. „ Hamlet”. Wypowiada je tytułowy
bohater – Hamlet, w momencie, kiedy ukazuje mu się duch zamordowanego ojca. Motto
zapowiada zatem , że będziemy świadkami niezwykłych wydarzeń wykraczających poza sferę
ludzkiego pojmowania, skoro nawet tak mądrzy ludzie, jak filozofowie, nie mogą sobie tego
wyobrazić.
2. Czym są dziady ?
Odpowiedź na to pytanie odnajdujemy we wstępie do dramatu .Dziady to nazwa pogańskiej
uroczystości obchodzonej pośród ludu dla uczczenia zmarłych przodków. Pospólstwo święciło dziady
tajemnie w kaplicach lub pustych domach niedaleko cmentarza. Przygotowywano ucztę z jadła,
trunków, owoców i wywoływano dusze nieboszczyków. Lud wierzył, że potrawami, napojami,
śpiewami przyniesie ulgę duszom czyśćcowym.
3. Kiedy odbywają się dziady?
Wszystko odbywa się w nocy.
4. Gdzie odbywają się dziady?
W kaplicy cmentarnej zamknięte zostają wszystkie drzwi i okna. Szczeliny, przez które mógłby się
przedostać blask księżyca, zasłonięto całunami. Wszyscy skupiają się wokół trumny i zaczyna się
obrzęd dziadów.
5. Kto przewodzi obrzędowi dziadów?
Dziady odbywają się pod przewodnictwem Guślarza ,czyli tego, który odprawia gusła, czary. Guślarz
po kolei wywołuje duchy tych, którzy w ciągu swojego życia zgrzeszyli i teraz przebywają
w czyśćcu. Zanim dostaną się do nieba, muszą odpokutować ziemskie przewinienia.
6. Jaką rolę w tekście odgrywa chór?
Chór odgrywa w tekście ważną rolę, ponieważ::
- zapowiada przybycie duchów
- powtarza najważniejsze kwestie
- komentuje wydarzenia
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7. Uporządkuj plan wydarzeń.
….. .Wyprowadzenie pasterki i opuszczenie kaplicy przez ostatnie widmo.
……. Brak reakcji zjawy na prośby i pytania Guślarza.
……. Pojawienie się niemego widma młodzieńca.
…… Zaproszenie wszystkich dusz na ucztę.
…… Pojawianie się pasterki Zosi- ducha pośredniego.
…….Przybycie ducha ciężkiego- złego pana wioski.
……. Przywołanie duchów lekkich- dwóch aniołków: Jozia i Rózi.
…….. Rozpoczęcie rytuału dziadów i przywołanie dusz czyśćcowych przez Guślarza.

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.

