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W piątek 17 kwietnia 2020r. czekają Was następujące zadania: 

1. proszę zapisać temat: Ludowy obrzęd dziadów. 
2. proszę przeczytać jeszcze raz podany fragment II cz. „Dziadów” A. Mickiewicza, a następnie 

odpowiedzieć pisemnie w zeszycie na pytania pod tekstem: 

 

DZIADY. Jest to nazwisko uroczystości obchodzonej dotąd między pospólstwem w wielu 
powiatach Litwy, Prus i Kurlandii, na pamiątkę dziadów, czyli w ogólności zmarłych 
przodków. Uroczystość ta początkiem swoim zasięga czasów pogańskich i zwała się niegdyś 
ucztą kozła[1], na której przewodniczył Koźlarz, Huslar, Guślarz[2], razem kapłan i poeta 
(gęślarz). 

W teraźniejszych czasach, ponieważ światłe duchowieństwo i właściciele usiłowali 
wykorzenić zwyczaj połączony z zabobonnymi praktykami i zbytkiem częstokroć nagannym, 
pospólstwo więc święci Dziady tajemnie w kaplicach lub pustych domach niedaleko 
cmentarza. Zastawia się tam pospolicie uczta z rozmaitego jadła, trunków, owoców  
i wywołują się dusze nieboszczyków. Godna uwagi, iż zwyczaj częstowania zmarłych zdaje się 
być wspólny wszystkim ludom pogańskim, w dawnej Grecji za czasów homerycznych,  
w Skandynawii, na Wschodzie i dotąd po wyspach Nowego Świata. Dziady nasze mają  
to szczególnie, iż obrzędy pogańskie pomieszane są z wyobrażeniami religii chrześcijańskiej, 
zwłaszcza iż dzień zaduszny przypada około czasu tej uroczystości. Pospólstwo rozumie,  
iż potrawami, napojem i śpiewami przynosi ulgę duszom czyscowym[3]. 

Cel tak pobożny święta, miejsca samotne, czas nocny, obrzędy fantastyczne przemawiały 
niegdyś silnie do mojej imaginacji; słuchałem bajek, powieści i pieśni o nieboszczykach 
powracających z prośbami lub przestrogami; a we wszystkich zmyśleniach poczwarnych 
można było dostrzec pewne dążenie moralne i pewne nauki, gminnym sposobem 
zmysłowie[4] przedstawiane. 

Poema niniejsze przedstawi obrazy w podobnym duchu, śpiewy zaś obrzędowe, gusła  
i inkantacje[5] są po większej części wiernie, a niekiedy dosłownie z gminnej poezji wzięte.  
Przypisy: 
[1] uczta kozła — pogański obrzęd uczty kozła utrzymał się długo, do wieku XVI, u Prusów  

i na Żmudzi; odbywał się on w jesieni, po żniwach. W ofierze za wyznane grzechy gromady 

zabijano kozła, spożywano go, a resztki biesiady zakopywano, przeznaczając je duchom 

przodków, zarazem bóstwom ziemnym. Obrzędowi towarzyszył kapłan, wajdelota. 

[przypis redakcyjny] 

[2] Huslar, Guślarz — słowa te nie mają nic wspólnego z „ucztą kozła” i „koźlarzem”; dalej 

poeta wiąże je z wyrazem gęślarz (gęśle, białorus. Husli — słowiański instrument 

strunowy, por. góralskie „gęśliki”). [przypis redakcyjny] 

[3] czyscowym — dziś popr.: czyśćcowym. [przypis edytorski] 

[4] zmysłowie — zmysłowo, tzn. za pomocą obrazów przemawiających do zmysłów. [przypis 

redakcyjny] 

[5] inkantacje — śpiewane lub recytowane zaklęcia, tu: przyzywające duchy itp. [przypis 

redakcyjny] 

Adam Mickiewicz „Dziady” cz. II (Wolne lektury) 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html#footnote-idm140668213301184
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html#footnote-idm140668205210880
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html#footnote-idm140668234112176
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html#footnote-idm140668207644560
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html#footnote-idm140668219026192
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html#anchor-idm140668213301184
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html#anchor-idm140668205210880
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html#anchor-idm140668234112176
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html#anchor-idm140668207644560
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html#anchor-idm140668219026192


PYTANIA: 
a) Co to były dziady? – podaj dwa znaczenia tego słowa z pierwszego akapitu. 
b) Z jakich czasów wywodzą się dziady i jak się kiedyś nazywały? 
c) W jakich miejscach odbywały się dziady? (2 akapit) 
d) Na czym polegała ta uroczystość?  
e) Co łączyła w sobie? 
f) Czemu służyły potrawy, napoje i śpiewy w czasie tej uroczystości? 
g) Jak zrodził się pomysł napisania „Dziadów”? (3 akapit) 

 
Powodzenia!!! 
 
Agata Zarych 


