
Temat: Obraz młodzieży w literaturze. Omów na podstawie fragmentu "Dziadów" Adama 

Mickiewicza, odwołaj się do całości utworu i wybranego tekstu kultury. 

Adolf  
Wszyscy zbliżają się i słuchają… 

Znałem go będąc ǳieckiem; — był on wtenczas młody, 

Żywy, dowcipny, wesół i sławny z urody; 

ǲiecko, Młodość 

Był duszą towarzystwa; gǳie się tylko zjawił. 

Wszystkich opowiadaniem i żartami bawił; 

Lubił ǳieci, i często brał mię na kolana, 

U ǳieci miał on tytuł «wesołego pana». 

Pamiętam włosy jego, — nieraz ręce moje 

Plątałem w jasnych włosów kęǳierzawe zwoje. 

Wzrok pamiętam, — musiał być wesoły, niewinny, 

Bo kiedy patrzył na nas, zdawał się ǳiecinny; 

I patrząc na nas, wabił nas do swej źrenicy, 

Patrząc nań, myśleliśmy, żeśmy rówiennicy. 

On wtenczas miał się żenić; — pomnę, że przynosił 

ǲieciom dary swej przyszłej i na ślub nas prosił. 

Potem długo nie przyszedł, i mówiono w domu, 

Że nie wieǳieć gǳie zniknął, umknął po kryjomu, 

Szuka rząd, ale śladu dotąd nie wytropił, — 

Na koniec powieǳiano: zabił się, utopił. 

Policyja dowodem stwierǳiła domysły, 

Znaleziono płaszcz jego nad brzegami Wisły; 

Przyniesiono płaszcz żonie — poznała — on zginął; 

Trupa nie znaleziono — i tak rok przeminął. 

Dlaczegóż on się zabił? — pytano, badano, 

Żałowano, płakano; wreszcie — zapomniano. 

I minęło dwa lata. Jednego wieczora 

Więźniów do Belwederu wieǳiono z klasztora. 

Więzień 

Wieczór ciemny i dżdżysty; — nie wiem, czy przypadkiem, 

Czy umyślnie ktoś był tej procesyi świadkiem; 

Może jeden z odważnych warszawskich młoǳieńców, 

Którzy śleǳą pobytu i nazwiska jeńców: 

Warty stały w ulicach, głucho było w mieście — 

Wtem ktoś zza muru krzyknął: «Więźnie, kto jesteście?» 

Sto ozwało się imion; — śród nich dosłyszano 

Jego imię, i żonie nazajutrz znać dano. 

Pisała i latała, prosiła, błagała, 

Lecz prócz tego imienia — nic nie posłyszała. 

I znowu lat trzy przeszło bez śladu, bez wieści. 

Lecz nie wieǳieć kto szerzył w Warszawie powieści, 

Że on żyje, że męczą, że przyznać się wzbrania 

I że dotąd nie złożył żadnego wyznania; 

Że mu przez wiele nocy spać nie dozwolano, 

Że karmiono śleǳiami i pić nie dawano;[…] 

Dziady III, Adam Mickiewicz 

 


