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BIBLIOTECZKA OPRACOWAÑ to seria wydawnicza prezentuj¹ca
omówienia problemowe lektur szkolnych adresowane do uczniów
i nauczycieli szkó³ œrednich i podstawowych.
Nasze wydawnictwa pozwalaj¹ lepiej zrozumieæ utwory literackie
i dostrzec ich walory artystyczne. Przeznaczone s¹ do wykorzystania
przy przygotowywaniu siê do lekcji, a tak¿e jako wygodna pomoc
w powtarzaniu wiadomoœci przed matur¹. Opracowania te powstaj¹
we wspó³pracy historyków literatury, nauczycieli jêzyka polskiego,
maj¹cych za sob¹ praktyczne doœwiadczenia pedagogiczne, œwietnie
orientuj¹cych siê, jakie zagadnienia i sposoby analizy tekstu bêd¹ dla
uczniów pomoc¹.
Badania rynkowe potwierdzaj¹ wysok¹ jakoœæ naszych opracowañ,
jej œwiadectwem jest sta³e zainteresowanie odbiorców naszymi publikacjami.
Polecamy Pañstwu niniejsz¹ publikacjê z ¿yczeniami, aby przynios³a oczekiwan¹ pomoc i wiele sukcesów w pracy uczniowskiej i pedagogicznej.
Zespó³ Redakcyjny

PAN TADEUSZ Adama Mickiewicza

Okolicznoœci powstania utworu
Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka
z roku 1811 we dwunastu ksiêgach wierszem – rozbudowany tytu³
i podtytu³ wskazuj¹, gdzie i kiedy autor umieœci³ akcjê utworu. Nie ma
tu ¿adnej informacji o kszta³cie gatunkowym tekstu, zaœ okreœlenie historia znaczy po prostu: opowieœæ. Mickiewicz pisa³ ten utwór z przerwami od jesieni 1832 r. do 13 lutego 18341. Dzie³o jest wyrazem têsknoty poety do kraju lat dziecinnych i wszystkiego, co siê z nim wi¹¿e. Jest zarazem prób¹ utrwalenia tego, co przemijaj¹ce – ostatnie
– przejawów kultury szlacheckiej (tradycje, obyczaje), obrazu bujnej,
zdrowej przyrody, dyskusji o sprawach narodowych. Zapewne u Ÿróde³ decyzji o napisaniu takiego utworu by³a sytuacja poety-wygnañca,
który znalaz³ siê wœród wielu dziel¹cych ten los Polaków, a tak¿e stan
nastrojów w gronie emigrantów przebywaj¹cych w Pary¿u – rozgoryczonych niefortunnym biegiem spraw w kraju (upadek powstania i jego konsekwencje dla walcz¹cych oraz ich rodzin), sk³óconych, niezdolnych do podjêcia konstruktywnych dzia³añ na rzecz ojczyzny.
Kiedy Mickiewicz przystêpowa³ do pracy nad Panem Tadeuszem,
chcia³ wskrzesiæ nadziejê na pomyœlny obrót spraw narodowych.
Swoje nadzieje, w¹tpliwoœci i ¿ale zawar³ w do³¹czonym póŸniej
do tekstu dwunastu ksi¹g Epilogu, w którym wyjaœnia, dlaczego podj¹³ wysi³ek napisania takiego w³aœnie utworu, wspomina lata dzieciêce, mówi o œrodowisku emigrantów i têsknocie do ojczyzny (praca
nad Panem Tadeuszem by³a szans¹ przeniesienia siê w myœlach w rodzinne strony), o tym, jak wielk¹ nadziejê na odzyskanie niepodleg³oœci Polacy wi¹zali z Napoleonem (akcja zosta³a osadzona w latach
1811-1812), wreszcie wyjawia, ¿e za³o¿eniem pisarskim by³o stworzenie ksi¹g prostych, przystêpnych tak¿e dla ludu.
W tekœcie pojawia siê wiele akcentów patriotycznych, pozwalaj¹cych odczuæ klimat szlacheckiego ¿ycia w ma³ej, litewskiej (jednej
z wielu) wsi, ¿yj¹cej zarówno problemami wewnêtrznymi, jak rówwww.sluchamy.pl
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nie¿ prze¿ywaj¹cej udrêki niewoli, oczekuj¹cej odmiany sytuacji, gotowej do poœwiêceñ. Autor krytykuje szlachecki styl ¿ycia, ale podkreœla zalety tej warstwy, zw³aszcza przywi¹zanie do tradycji i gotowoœæ
do walki o wolnoœæ ojczyzny.
Utwór koñczy siê optymistycznymi akcentami: na Litwê wkraczaj¹
oddzia³y polskie, które u boku armii Napoleona kieruj¹ siê na Rosjê,
szczêœliwie rozstrzygaj¹ siê losy bohaterów uwik³anych w w¹tek mi³osny (œlub Tadeusza i Zosi), zostaje dokonana rehabilitacja dzielnego
patrioty, bohatera zdolnego do zasadniczej, pozytywnej prze-miany,
Jacka Soplicy, nastêpuje uw³aszczenie ch³opów z woli Tadeusza, nowego gospodarza na soplicowskim dworze. Ten nastrój wprowadza
nadziejê, ¿e przysz³oœæ kraju, mimo przejœciowych zapa-œci, bêdzie
jednak pogodna i bezpieczna, dziêki zjednoczeniu si³ narodowych, odpowiedniej œwiadomoœci politycznej i chêci do wszelkich dzia³añ, które mog¹ przynieœæ wolnoœæ.
Pocz¹tkowy zamys³ skromniejszego, oddaj¹cego koloryt lokalny
Litwy, dzie³a pt. ¯egota, nie ma wiele wspólnego z ostatecznym efektem dwuletniej pracy Mickiewicza. Powsta³ utwór nazywany przez
kolejne pokolenia epopej¹ narodow¹. W okreœleniu tym wskazano
rangê, jak¹ przypisuje siê Panu Tadeuszowi.

Streszczenie
Utwór sk³ada siê z dwunastu ksi¹g i Epilogu wyjaœniaj¹cego genezê dzie³a. Tekst liczy 9720 wersów (zaœ Epilog – 129). Epopeja zosta³a napisana trzynastozg³oskowcem z œredniówk¹ po siódmej sylabie.
I. Gospodarstwo. Ksiêgê I rozpoczyna uroczysta, patetyczna apostrofa do Litwy. Poeta wyra¿a têsknotê za opuszczon¹ ojczyzn¹, cenn¹ jak zdrowie (I, 1) 2. W inwokacji autor zwraca siê do Matki Bo¿ej,
wyobra¿onej w obrazach jasnogórskim i ostrobramskim, wspomina
swoje cudowne uzdrowienie w dzieciñstwie i prosi o mo¿liwoœæ powrotu emigrantów do ojczyzny, dziêki ukazanym pejza¿om, postaciom i wydarzeniom.
6
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Oczyma wyobraŸni poeta-narrator przenosi siê w rodzinne strony,
ukazane w opisie pól, ³¹k, Niemna i dobrze zagospodarowanego obejœcia dworu. Jest lato, pora ¿niw, wiêc domownicy przebywaj¹ w polu.
Tymczasem przed dwór zaje¿d¿a bryk¹ m³odzieniec, który powróci³
do domu po okresie kszta³cenia w mieœcie (Wilnie). Z radoœci¹ i wzruszeniem ogl¹da pokoje, obrazy (portret T. Koœciuszki, wodzów powstania: Korsaka i Jasiñskiego oraz Rejtana). Wydaj¹ mu siê mniej
efektowne od ogl¹danych w mieœcie, ale wzruszaj¹. O patriotycznej
postawie domowników œwiadczy te¿ zegar z kurantem wygrywaj¹cy
melodiê Mazurka D¹browskiego. W swoim pokoju przybysz zasta³
rzeczy nale¿¹ce do kobiety. Nied³ugo póŸniej spotka³ tajemnicz¹ pannê (Zosiê), która zaskoczy³a go niekonwencjonalnym zachowaniem
– nieoczekiwanie wbieg³a do komnaty przez okno, st¹paj¹c po desce.
Nadchodzi Wojski, który po serdecznym powitaniu Tadeusza wyjaœnia mu, ¿e do Soplicowa przyjechali goœcie, by ostatecznie rozstrzygn¹æ ci¹gn¹cy siê od dawna spór Sêdziego (stryja Tadeusza) z Hrabi¹
o ruiny dawnego zamku Horeszków. Przyjecha³o te¿ wiele panien,
które s¹ potencjalnymi kandydatkami na ¿onê dla Tadeusza. Obaj rozmówcy wychodz¹, by powitaæ wracaj¹cych z pola. Od razu daje siê
zauwa¿yæ wielki szacunek dla tradycji: id¹cy przestrzegaj¹ zasad dobrego wychowania i swojego miejsca wœród innych. Ukrywaj¹c wzruszenie Sêdzia przywita³ siê z Tadeuszem. T³umacz¹c siê ciasnot¹ pomieszczeñ we dworze Protazy zarz¹dzi³ przeniesienie sto³ów do zamku (póŸniej wyjaœnia, ¿e chcia³ w ten sposób zaznaczyæ, ¿e to w³asnoœæ Sêdziego). Ów obiekt sporu – zamek – nale¿a³ do stolnika Horeszki, który tragicznie zgin¹³ zastrzelony przez Jacka Soplicê (brata
Sêdziego) z powodu odrzucenia jego starañ o rêkê Ewy Horeszkówny.
Opustosza³y i ogo³ocony przez wierzycieli zamek sta³ siê w koñcu malowniczymi ruinami, których nikt nie chcia³. Dopiero daleki krewny
Horeszków, Hrabia, postanowi³ przej¹æ budowlê, twierdzi³ bowiem,
¿e jest ona œredniowieczna. Wtedy swoje prawo do zamku stara³ siê
udowodniæ Sêdzia. Trwaj¹cy od d³u¿szego czasu spór nale¿a³o wreszcie zakoñczyæ – st¹d te¿ w Soplicowie pojawili siê przedstawiciele
prawa wraz z Podkomorzym i jego rodzin¹.
www.sluchamy.pl
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Goœcie zajêli przy stole miejsca, bacz¹c na zachowanie hierarchii
i dobrych manier. Sêdzia, zaskoczony postaw¹ m³odych mê¿czyzn,
którzy nie us³uguj¹ damom, wyg³asza przemowê o potrzebie grzecznoœci i zachowania rodzimych tradycji bez naœladowania cu-dzoziemskiej mody. Przy stole siedzi równie¿ Rosjanin, kapitan Ryków, który
ujawnia, ¿e jego kraj przygotowuje wojska do wymarszu. Ks. Robak,
bernardyn, zachowuje siê wobec niego nieufnie – nie podejmuje politycznych dywagacji na temat pokoju i Napoleona.
Do biesiaduj¹cych przy³¹cza siê wytworna dama, Telimena, która
zrobi³a na Tadeuszu wielkie wra¿enie (s¹dzi³, ¿e to osoba, któr¹ spotka³ po przyjeŸdzie do domu). Tymczasem wybuch³ spór pomiêdzy
Rejentem i Asesorem o skutecznoœæ ich chartów podczas polowania.
Sêdzia wda³ siê w rozmowy polityczne z Podkomorzym. Ten ostatni
przerywa kichniêciem za¿arty spór o psy myœliwskie: Kusego (nale¿¹cego do Rejenta) i Soko³a (w³asnoœæ Asesora). Wojski zaœ wspomina
dawne polowania na grub¹ zwierzynê. Nastêpnie wszyscy udaj¹ siê
na spoczynek, Tadeusz rozmyœla o Telimenie i okreœleniu „ciocia”,
którym obdarzy³ j¹ Asesor. Protazy rozkoszuje siê studiowaniem ksi¹g
s¹dowych i dawnymi procesami.
Narrator opowiada, ¿e wieœci o dzia³aniach Napoleona przynosili
na Litwê przebrani za ¿ebraków i w³óczêgów ¿o³nierze oraz zakonnicy wracaj¹cy w rodzinne strony. Tak¹ osob¹ by³ ks. Robak – tajemnicza postaæ o twarzy porytej bliznami, ¿o³nierskiej gestykulacji, spotykaj¹cy siê z jakimiœ pos³añcami, prowadz¹cy dzia³alnoœæ spiskow¹.
Budzi on Sêdziego, by przekazaæ mu pilne wiadomoœci.
II. Zamek. Zachwycaj¹c siê urokiem rodzinnych stron, narrator
wspomina swoje beztroskie dzieciñstwo i wyra¿a têsknotê do tych
miejsc. We dworze, rankiem, trwaj¹ przygotowania do polowania,
a nastêpnie pogoñ za zaj¹cem. Tymczasem Hrabia, cz³owiek o romantycznym usposobieniu zachwyca siê urokiem ruin we mgle. Z zainteresowaniem s³ucha opowieœci Gerwazego Rêbaj³y, posêpnego klucznika zamku, z czasów, gdy budowla têtni³a ¿yciem. Gerwazy powstrzymuje Hrabiego przed ust¹pieniem w sporze o zamek, przypomina jego pokrewieñstwo z rodem Horeszków. Klucznik opowiada
o swoim panu – Stolniku – i okolicznoœciach jego œmierci. Bogaty,
8
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wp³ywowy szlachcic mia³ córkê, jedynaczkê. O jej rêkê ubiega³ siê Jacek Soplica, który mia³ pos³uch wœród okolicznej szlachty. Magnat
chêtnie goœci³ go u siebie i stara³ siê zjednaæ sobie jego przychylnoœæ
w sprawach politycznych. M³odzi zakochali siê w sobie, ale Jacka poczêstowano „czarn¹ polewk¹”. By³ to znak odtr¹cenia zalotnika i odmówienia rêki panny. Stolnik by³ zwolennikiem Konstytucji 3 maja.
Pewnego dnia jego zamek otoczyli Moskale. Wœród zamieszania nagle pad³ œmiertelny strza³. Horeszko wskaza³ zabójcê, w którym Gerwazy rozpozna³ Jacka Soplicê. Odt¹d pomiêdzy obiema rodzinami zagoœci³a nienawiœæ. Hrabia postanawia zdobyæ wyj¹tkowy zamek.
Pod¹¿aj¹c w stronê myœliwych, Hrabia podziwia sad. Dalej nastêpuje opis warzywnika i piêknej dziewczyny w bieli (Zosi) stoj¹cej wœród
ogórków. Towarzystwo powróci³o z polowania do dworku w Soplicowie w nieco swobodniejszym porz¹dku (za zgod¹ Sêdziego). Przyst¹piono do konsumpcji kawy i s³awnych wêdlin litewskich oraz zrazów.
Polowanie nie przynios³o efektów, poniewa¿ zaj¹c umkn¹³ w ch³opski zagon, zaœ Sêdzia szlachetnie wstrzyma³ poœcig, by nie zniszczyæ
upraw. Nie uda³o siê rozstrzygn¹æ, który z chartów jest lepszym psem
myœliwskim. Telimena zapewnia Tadeusza, ¿e nie ³¹czy j¹ z nim bliskie pokrewieñstwo i stara siê zrobiæ na nim jak najlepsze wra¿enie.
Wspomina swój pobyt w Petersburgu. Kiedy na nowo wybucha
sprzeczka o charty pomiêdzy Asesorem a Rejentem, Telimena proponuje towarzystwu grzybobranie (chce przy tej okazji bli¿ej poznaæ Tadeusza).
III. Umizgi. Hrabia obserwuje tajemnicz¹ dziewczynê opiekuj¹c¹
siê ptactwem domowym. Teraz wydaje mu siê ona nie nimf¹, ale prostaczk¹. Tymczasem goœcie i mieszkañcy Soplicowa zbieraj¹ grzyby
w lesie. Telimena postanowi³a zdobyæ wzglêdy Tadeusza, wiêc zaskoczeniem by³a dla niej rozmowa z Sêdzi¹. Otó¿, dowiedzia³a siê, ¿e ojciec Tadeusza, Jacek Soplica, przekaza³ mu swoj¹ wolê dotycz¹c¹ syna. Pragnie on, by Tadeusz o¿eni³ siê z Zosi¹, dodaje przy tym, ¿e sam
chêtnie zwi¹za³by go z Podkomorzank¹. Telimena (opiekunka Zosi)
stara siê za wszelk¹ cenê wp³yn¹æ na ostateczn¹ decyzjê. Mówi, ¿e Tadeusz jest zbyt m³ody, by siê ¿eniæ – ma ona bowiem swoje plany
wzglêdem m³odzieñca.
www.sluchamy.pl
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Hrabia w obecnoœci Tadeusza prezentuje Telimenie swój naprêdce
sporz¹dzony szkic. Ona docenia jego umiejêtnoœci i zachêca do dalszych prób, zachwalaj¹c przy tym wyj¹tkowe uroki w³oskiego pejza¿u. Oboje z Hrabi¹ lekcewa¿¹co traktuj¹ rodzime widoki. Tadeusz staje wiêc w obronie urody litewskiego krajobrazu.
Dzwonek wzywaj¹cy goœci na obiad zakoñczy³ grzybobranie. Podczas posi³ku gajowy przyniós³ nowinê, ¿e w puszczy widziano niedŸwiedzia. Postanowiono wiêc szybko znowu wyruszyæ na polowanie
pod przewodnictwem Wojskiego.
IV. Dyplomatyka i ³owy. Ksiêga rozpoczyna siê apostrof¹ do lasów,
starych puszczañskich drzew, wœród których polowali mityczni i historyczni w³adcy Litwy oraz czêsto przebywa³ poeta. Tadeusz nie wsta³
na czas i zosta³ obudzony przez dziewczynê, w której rozpozna³ pannê napotkan¹ po przyjeŸdzie do dworu. Zdenerwowany, ¿e pomyli³ j¹
z Telimen¹, szybko wyruszy³ konno w stronê po³o¿onych przy kaplicy karczm prowadzonych przez ¯yda Jankiela. W jednej z nich ks. Robak uœwiadamia politycznie szlachtê, czêstuj¹c przy tym tabak¹ (tabakierê z wizerunkiem Napoleona na koniu przywieziono z Czêstochowy, gdzie paulini wspieraj¹ swoim srebrem armiê polsk¹ tworzon¹
u boku wodza francuskiego). Przypomina postaæ genera³a D¹browskiego, który obieca³ zjawiæ siê z wojskiem na Litwie. Po wspólnym
odœpiewaniu Mazurka D¹browskiego ks. Robak opowiada³ o militarnych sukcesach Napoleona i o tym, ¿e nale¿y odpowiednio przygotowaæ siê na jego przyjœcie, tzn. dom oczyœciæ z œmieci (IV, 7). Bernardyn dostrzega przez okno pêdz¹cego konno Tadeusza i pospiesza
za nim.
Po opisie matecznika – dziewiczych ostêpów puszczy – nastêpuje relacja z polowania. Wojski rozstawi³ myœliwych. NiedŸwiedŸ groŸnie
atakuje Tadeusza i Hrabiego. Obaj strzelaj¹ do niego – niecelnie.
Na pomoc przybiegli Gerwazy, ks. Robak, Asesor i Rejent. Pad³y trzy
strza³y i niedŸwiedŸ run¹³ na ziemiê. Dalej nastêpuje opis rogu i, obrazuj¹cej kolejne etapy polowania, mistrzowskiej gry Wojskiego. Asesor i Rejent przypisuj¹ sobie zabicie groŸnego zwierzêcia. Po wyjêciu
kuli przez Gerwazego okazuje siê, ¿e ów strza³ pad³ z broni ks. Robaka, który szybko, dyskretnie, oddala siê od towarzystwa. Zgromadze10
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ni przy ognisku myœliwi posilaj¹ siê bigosem i gdañsk¹ wódk¹. Podczas powrotu do dworku Wojski koñczy rozpoczêt¹ wczeœniej anegdotê o Domejce i Dowejce (sekundant poci¹³ skórê niedŸwiedzia na pasy, wiêc nie by³o o co siê pojedynkowaæ – opowieœæ wywo³a³a powszechny œmiech i zgodê). Kusy i Sokó³ po-dejmuj¹ poœcig za zaj¹cem, ten jednak ucieka, wiêc charty wracaj¹ nie rozstrzygn¹wszy rywalizacji o pierwszeñstwo.
V. K³ótnia. Telimena rozwa¿a swoj¹ przysz³oœæ. Postanawia Hrabiego zainteresowaæ Zosi¹, zaœ jej podoba siê Tadeusz. Poucza Zosiê, jak
nale¿y zachowaæ siê w towarzystwie. Po wzajemnej prezentacji Tadeusz, zdenerwowany tym, ¿e wczeœniej wzi¹³ Telimenê za Zosiê, wybiega, by w koñcu trafiæ do zagajnika. Tam, w „œwi¹tyni dumania”, zastaje p³acz¹c¹ Telimenê. Pomaga jej pozbyæ siê mrówek (usiad³a
na mrowisku) i stara siê zapomnieæ dawne urazy.
Tego dnia wieczerza znowu odbywa siê w zamku. Hrabia zabawia
Zosiê, Tadeusz jest w ponurym nastroju, Podkomorzy dostrzega, ¿e
m³odzie¿ zaniedbuje przy stole jego córki. Wojski opowiada o polowaniu ironicznie dodaj¹c, ¿eby Tadeusz i hrabia nie strzelali do jednej
zwierzyny. Wszystkich bardzo bawi¹ docinki pod ich adresem, poniewa¿ staraj¹ siê o wzglêdy jednej kobiety. Wojski chcia³ wspomnieæ
o kimœ, kto strzela³ tak celnie, jak ks. Robak, ale Sêdzia nie pozwala
mu dokoñczyæ. Skórê niedŸwiedzia Podkomorzy przyznaje Hrabiemu,
ale ten odpowiada, ¿e przyjmie j¹ razem z zamkiem. Wybucha konflikt pomiêdzy Gerwazym, który uporczywie nakrêca³ zegary, a Podkomorzym. W obronie dawnego s³ugi Horeszków stan¹³ Hrabia, uzurpuj¹c sobie prawo do zamku i jego s³u¿by. Ostatecznie dochodzi
do bójki z wykorzystaniem sto³ów, butelek, a nawet o³owianych rur
z organów. Zniszczono wiele sprzêtów.
Hrabia i Gerwazy naradzaj¹ siê, jak zdobyæ zamek. Klucznik doradza, by zrobiæ to si³¹, dokonuj¹c zajazdu i podejmuje siê zgromadziæ
szlachtê gotow¹ do pomocy.
VI. Zaœcianek. W mglisty poranek Sêdzia przygotowuje pozew s¹dowy i posy³a Protazego, by go przekaza³ Hrabiemu. Przychodzi ks.
Robak, by podzieliæ siê obawami, ¿e Telimena kokietuje Tadeusza
i nale¿y j¹ wyprawiæ z Soplicowa. Ma pretensje o roszczenia Sêdziewww.sluchamy.pl

11

BIBLIOTECZKA OPRACOWAÑ

go wobec zamku. Przypomina wolê Jacka, który pragnie zwi¹zku Tadeusza z Zosi¹, poza tym chce choæ w czêœci naprawiæ swoj¹ zbrodniê, dlatego ³o¿y³ na jej wychowanie. Przypomina, ¿e dobra Horeszków odebra³a w³aœcicielom i odda³a Soplicom Targowica. Stara siê
wezwaæ do zgody narodowej, bo nied³ugo nadejdzie wojsko polskie
i trzeba myœleæ o udziale w powstaniu, a nie o procesach. Wzruszony
Sêdzia obdarowuje ks. Robaka par¹ koni i obiecuje klasztorowi 200
owiec, ale o porozumieniu nie chce s³yszeæ. Ostatecznie Bernardyn
pokonuje opór rozmówcy.
Protazy wyœledzi³, ¿e Hrabia wraz ze s³ugami uda³ siê do Dobrzyna,
by zwerbowaæ tamtejsz¹ szlachtê zaœciankow¹ do zajazdu. Nastêpuje
opis zaœcianka s³yn¹cego z walecznoœci i przedstawienie osoby Maæka Dobrzyñskiego, zwanego Maækiem nad Maækami, który przewodzi³ œrodowisku jako najm¹drzejszy i doœwiadczony w walce. On mia³
doradziæ, jak zachowaæ siê w tej sprawie.
VII. Rada. Bartek, zwany Prusakiem, przypomina dawne czasy, kiedy Polacy byli w wielkim powa¿aniu, nastêpnie przedstawia plan powstania, które mia³oby siê rozegraæ, gdy tylko Napoleon wkroczy
na Litwê. Zapalona do walki szlachta nie chce s³uchaæ rad, by dobrze
siê przygotowaæ, uzbroiæ, i czekaæ na w³aœciwy moment. Nastroje te
wykorzystuje dla prywatnych celów Gerwazy i kieruje niechêæ zebranych przeciwko Sêdziemu. W ogólnej wrzawie jedni – zw³aszcza Bartek i Jankiel – broni¹ Soplicê (dobry pan, gospodarny, patriota), inni
zaœ krytykuj¹ (nie upija siê ze szlacht¹, nie chce oddaæ Zosi Sakowi,
synowi „Chrzciciela”). Zdenerwowany t¹ sytuacj¹ Maciej Dobrzyñski
nazywa zebranych g³upcami i wyrzuca ich. Tymczasem przybywa
Hrabia. Za nim i Gerwazym wyruszaj¹ zwolennicy zajazdu z okrzykiem Haj¿e na Soplicê! (VII, 555).
VIII. Zajazd. W ponurej, przedburzowej atmosferze daje siê wyczuæ
jakieœ napiêcie. Goœcie wraz z Sêdzi¹ wychodz¹ po wieczerzy na po-wietrze, by siê och³odziæ. Poeta przedstawia czytelnikowi naturê Litwy poprzez opis dŸwiêków wydawanych przez ptaki i owady oraz
koncert ¿ab w dwu stawach. Dalej nastêpuje opis gwiezdnych konstelacji i komety (zwiastun nieszczêœcia – g³odu lub wojny) oraz z³owieszczych znaków w przyrodzie. Sêdzia odchodzi, by siê z kimœ spotkaæ.
12
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Tadeusz chce rozmawiaæ ze stryjem, podgl¹da przez dziurkê od klucza i widzi wzruszonych mê¿czyzn: ks. Robaka i Sêdziego, nie rozumie jednak, o co chodzi. Wobec niebezpieczeñstwa Bernardyn wyjawi³ bratu swoj¹ tajemnicê – jest Jackiem Soplic¹, ojcem Tadeusza. Zamierza wyruszyæ do Dobrzyna, by naprawiæ to, co siê tam sta³o.
Tadeusz oznajmia stryjowi, ¿e chce wyjechaæ do Ksiêstwa Warszawskiego, by tam pojedynkowaæ siê z Hrabi¹ (na Litwie jest to zabronione). Wyjawia, ¿e kocha Zosiê, ale wypadki mi³osne zasz³y tak daleko,
¿e musi opuœciæ Soplicowo. Sêdzia nie chce s³yszeæ o wyjeŸdzie.
Pod drzwiami pods³uchiwa³a Telimena, która teraz oczekuje zapewnienia o mi³oœci do niej. Tadeusz nie zaprzecza. Wybiega zdenerwowany, z ponurymi samobójczymi myœlami. Hrabia i jego d¿okeje maj¹ u³atwione zadanie – chwytaj¹ m³odzieñca. Napastnicy zajmuj¹
dwór. Gerwazy zmusza Protazego, by og³osi³, ¿e zamek i dwór Sopliców nale¿¹ do Hrabiego, jednak WoŸny siê wyrywa i ucieka z okrzykiem Protestujê! (VIII, 761). Zdobywcy zabijaj¹ zwierzêta domowe
na ucztê, racz¹ siê alkoholem i zasypiaj¹.
IX. Bitwa. Nie wiadomo, kto sprowadzi³ wojsko rosyjskie. Sprzyjaj¹cy Polakom kapitan Ryków podlega jednak majorowi P³utowi, wyj¹tkowo pod³emu Polakowi, który s³u¿y w armii rosyjskiej. ¯o³nierze
krêpuj¹ pijanych uczestników zajazdu. P³ut daje Sêdziemu do zrozumienia, ¿e samo wstawianie siê za pojmanymi nic nie da, nale¿y zap³aciæ za ka¿dego po tysi¹c rubli. Na pomoc Sêdziemu przybywa ks.
Robak, Maciej i Bartek Prusak z innymi szlachcicami, ale tych odstêpuje chêæ walki, gdy widz¹ Polaków pokonanych przez Rosjan. Ks.
Robak, udaj¹c akceptacjê dzia³añ Moskali, usypia ich czujnoœæ, by
udzieliæ wskazówek bratu. Nakazuje spoiæ Rosjan alkoholem, jednak
plany niweczy Tadeusz, oburzony zaczepianiem Telimeny. Wynika
z tego groŸny konflikt, a wezwana szlachta wspólnie z uwolnionymi
Dobrzyñskimi stawia czo³a Moskalom (nastêpuje szczegó³owy opis
dzia³añ poszczególnych postaci). Po stronie Polaków ciê¿ko ranny zosta³ ks. Robak, który zas³oni³ swoim cia³em Hrabiego. Major wyzywa
Tadeusza na pojedynek, ale deleguje doñ Rykowa. Wtedy Tadeusza
zastêpuje Hrabia, który chce przy tym za³atwiæ osobiste porachunki.
Kiedy jednak Major ka¿e ¿o³nierzowi strzeliæ do Tadeusza, szlachta
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rzuca siê na Rykowa. Broni go jednak sam Tadeusz, prezentuj¹c rycersk¹ postawê. Wojski z pomocnikami zrzuca na Moskali rusztowanie
s³u¿¹ce do suszenia serów. Polacy z ³atwoœci¹ opanowaliby resztê
wojska, wiêc wezwany do poddania Ryków, oddaje Podkomorzemu
szpadê, oœwiadczaj¹c, ¿e on sam nie ma nic przeciwko Polakom, zaœ
sprawc¹ bitwy jest Major. Po og³oszeniu przez Podkomorzego pokoju, P³ut przesta³ udawaæ zabitego i wype³z³ zza pokrzyw.
X. Emigracja. Jacek. W Soplicowie rozszala³a siê burza, która pozrywa³a mosty i zniszczy³a drogi. Sêdzia wraz z Podkomorzym, Gerwazym i rannym ks. Robakiem próbuj¹ przekupiæ Rykowa, by milcza³
o tutejszych wypadkach, on jednak czuje siê oburzony propozycj¹
i deklaruje swoj¹ bezinteresown¹ przyjaŸñ wobec Polaków. Istnieje
obawa, ¿e major P³ut zechce zgubiæ powstañców. Milczenie P³uta zamierza zapewniæ Klucznik. Choæ ks. Robak stara siê przywo³aæ Gerwazego do porz¹dku (nie wolno zabijaæ jeñca), P³ut w niewyjaœnionych okolicznoœciach znika. Szlachcie szczególnie zaanga¿owanej
w bitwie udzielono rady, by uchodzi³a przed zemst¹ Moskali do Ksiêstwa Warszawskiego.
Sêdzia informuje ks. Robaka, ¿e mo¿na og³osiæ zarêczyny Zosi i Tadeusza, jednak m³odzieniec chce najpierw zas³u¿yæ na jej rêkê, walcz¹c w obronie ojczyzny. Pods³uchawszy te s³owa, Zosia ofiarowuje
ukochanemu na po¿egnanie obrazek i relikwie, by o niej pamiêta³.
Wzruszony t¹ scen¹ Hrabia tak¿e pragnie poœwiêciæ siê dla ojczyzny,
zaœ Telimena przypina mu swoj¹ kokardê. Ks. Robak równie¿ ¿egna
Tadeusza i prosi o przywo³anie ksiêdza. Tymczasem pozostaje sam
z Gerwazym i wyznaje mu, kim jest naprawdê, a nastêpnie opowiada
swoje losy.
Bernardyn rozpocz¹³ relacjê od przypomnienia swojej za¿y³oœci ze
Stolnikiem. Odwzajemniona mi³oœæ do Ewy sta³a siê pocz¹tkiem nieszczêœcia. Ojciec pragn¹³ dla niej innego mê¿a, wiêc odprawi³ adoratora, czêstuj¹c go czarn¹ polewk¹. Pogr¹¿ony w rozpaczy Jacek o¿eni³ siê z kobiet¹, której nie kocha³ – ona urodzi³a mu syna. Rozpi³ siê
i by³ odrzucany przez ludzi, zaœ jego ¿ona umar³a. Tymczasem Stolnik
unieszczêœliwi³ Ewê, wydaj¹c j¹ za m¹¿. Wtedy, gdy Moskale próbowali zdobyæ zamek, Jacek przypadkiem znalaz³ siê w pobli¿u, wyrwa³
14
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strzelbê ¿o³nierzowi i wypali³ do Horeszki. Nie kry³ siê przed strza³em
Gerwazego, zrozumia³, co zrobi³ i chcia³ œmierci. Gerwazy przypomina, ile nieszczêœcia sprawi³ Jacek w rodzinie Horeszków, ale te¿ uznaje jego zas³ugi – zosta³ œmiertelnie ranny w obronie Hrabiego. Wyjaœnia siê, ¿e Jacek nie by³ zdrajc¹ narodu, przypadkiem znalaz³ siê
po stronie Moskali. Nie przyst¹pi³ do Targowicy. Po ucieczce z kraju
walczy³ w Legionach, by³ ranny pod Jen¹ (w³aœnie teraz odnowi³a siê
odniesiona tam rana i rozwija siê gangrena), zaœ potem zosta³ zakonnikiem, kwestarzem, o nazwisku Robak (symbolizuj¹cym pokorê
i chêæ uni¿enia siê). Nie zaprzestaje dzia³alnoœci na rzecz ojczyzny:
przenosi tajne informacje, stara siê zjednaæ ludnoœæ dla idei napoleoñskiej, przygotowuje powstanie. Niestety, Klucznik zm¹ci³ jego plany
wykorzystuj¹c zapa³ szlachty do prywatnych celów.
Poruszony tym Gerwazy udziela mu przebaczenia i informuje, ¿e
Stolnik, zanim skona³, uczyni³ w stronê zabójcy znak krzy¿a. Cierpi¹cy, ale szczêœliwy Jacek dowiaduje siê w ostatniej chwili ¿ycia, ¿e Napoleon og³osi³ wojnê, zaœ zwo³any w Warszawie skonfederowany
sejm zadeklarowa³ przy³¹czenie Litwy do Korony. Z nadziej¹ na pomyœln¹ przysz³oœæ ojczyzny Jacek przyj¹³ komuniê œw. i skona³.
XI. Rok 1812. Ksiêgê rozpoczyna apostrofa do tego¿ roku, z którym wi¹zano wielkie nadzieje na odmianê losu narodowego. Napoleon wraz z Polakami podj¹³ wyprawê na Moskwê. Nast¹pi³o o¿ywienie
natury, jakieœ nieokreœlone napiêcie. W Soplicowie stacjonowa³o wojsko pod wodz¹ genera³ów: D¹browskiego, Kniaziewicza, Ma³achowskiego, Giedrojcia i Grabowskiego. Wojski czuwa nad przygotowaniem uczty.
W dniu Matki Bo¿ej Kwietnej, po mszy, Podkomorzy, jako marsza³ek konfederacki, og³asza, ¿e Napoleon przywróci³ wolnoœæ Koronie
i Litwie oraz przypomina zas³ugi Jacka Soplicy, który z nara¿eniem
¿ycia przenosi³ tajne wiadomoœci, by³ dwukrotnie ranny w bitwie
pod Samosierr¹ w Hiszpanii oraz przygotowywa³ powstanie na Litwie. Zosta³ odznaczony przez Napoleona Krzy¿em Legii Honorowej.
Na znak rehabilitacji Jacka Podkomorzy udekorowa³ jego grobowiec
orderem. Sêdzia zaprosi³ zebranych (goœci i lud) na ucztê.
www.sluchamy.pl
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Odwieczni wrogowie, Gerwazy i Protazy, zgodnie popijali miód.
Zosia i Tadeusz, w u³añskim mundurze, z rêk¹ na temblaku (ranny),
przechadzaj¹ siê po spisaniu intercyzy (umowy przedœlubnej). Protazy
opowiada o obserwowanej przed rokiem walce wróbli, nazwanych
Horeszk¹ i Soplic¹, jako o znaku proroczym. Zosia przerwa³a ich zaciek³¹ walkê, przykrywaj¹c ptaki rêk¹, wiêc s¹dzono, ¿e w³aœnie ona
po³o¿y kres s¹siedzkim sporom. Kusy i Sokó³ dostrzeg³y zaj¹ca i równoczeœnie go dopad³y, wiêc Wojski uzna³ ich jednakowe zalety, co zapocz¹tkowa³o zgodê pomiêdzy Asesorem a Rejentem.
Genera³ Kniaziewicz postawi³ Zosiê na stole, a jeden z oficerów
szkicowa³ jej portret w skromnym litewskim stroju – by³ to Hrabia,
który ju¿ tak zas³u¿y³ siê w walce, ¿e zosta³ pu³kownikiem i stan¹³
na czele sfinansowanego przez siebie oddzia³u jazdy. Obok Zosi i Tadeusza na og³oszenie zarêczyn czeka inna para: córka Wojskiego
i Asesor (teraz ju¿ w s³u¿bie Napoleona).
XII. Kochajmy siê! Jako marsza³ek dworu Wojski wskazuje goœciom miejsca przy stole. Tadeusz i Zosia, m³odzi gospodarze, czêstuj¹ w³oœcian. Na stole pojawi³a siê efektowna zastawa sto³owa i porcelanowe figurki przedstawiaj¹ce historiê szlachty i polskiego sejmu,
Wojski natomiast komentuje sytuacjê w kraju – dopóki przestrzegano
zasad prawa, by³a wolnoœæ, przyczyn¹ narodowego nieszczêœcia jest
samowola szlachty. Na stole pojawiaj¹ siê kolejne potrawy staropolskie, zaœ goœcie pij¹ wêgrzyna. D¹browski wita Maæka Dobrzyñskiego jako s³ynnego ¿o³nierza koœciuszkowskiego. Okazuje siê, ¿e w Legionach walczy wielu jego krewnych. Gerwazy opowiada swoje dawne ¿o³nierskie przygody i oddaje swój s³ynny miecz – „scyzoryk” – jedynemu, który potrafi³ siê nim pos³ugiwaæ, genera³owi Kniaziewiczowi. Maciek wyra¿a sceptyczne zdanie na temat mo¿liwoœci polskich
oddzia³ów u boku Napoleona, który walczy bez Boga, wiêc pewnie
nie odniesie zwyciêstwa.
Wchodzi nowa para, Telimena z Rejentem, zaœ Hrabia oburza siê
na jej niesta³oœæ w uczuciach, jednak sam nie jest sk³onny do o¿enku,
wiêc darzy swoimi wzglêdami Podkomorzankê. Tymczasem Tadeusz
i Zosia postanawiaj¹ uw³aszczyæ ch³opów. Po og³oszeniu ich woli,
ch³opi ze ³zami dziêkuj¹ swoim dobroczyñcom, zaœ genera³ D¹brow16
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ski wznosi toast za zdrowie ludu. Zanim zagra³a orkiestra wojskowa,
dano mo¿liwoœæ popisu przedstawicielom wsi. Na proœbê Zosi Jankiel
odgrywa na cymba³ach wyj¹tkowy koncert – dŸwiêkami obrazuj¹cy
historiê ojczyzny: uchwalenie Konstytucji 3 maja, Targowicê, motyw
¿o³nierza tu³acza, Mazurek D¹browskiego. Zakoñczywszy grê, Jankiel
uca³owa³ d³oñ genera³a D¹browskiego – wyzwoliciela Litwy.
Podkomorzy z Zosi¹ prowadz¹ poloneza. Kolejno zmieniaj¹ siê
partnerzy pierwszej panny, a¿ – chc¹c pozostaæ z ukochanym – koñczy ona taniec. Wœród udanej zabawy i dobrego humoru wielokrotnie
wznoszono toasty za narzeczonych, wodzów narodu i pomyœlnoœæ ojczyzny. Wzorem baœniowych opowieœci, ksiêgê koñczy stwierdzenie
poety-narratora:
I ja tam z goœæmi by³em, miód i wino pi³em,
A com widzia³ i s³ysza³, w ksiêgi umieœci³em.(XII, 862-863).

Czas i miejsce akcji
Akcja Pana Tadeusza rozgrywa siê latem 1811 roku, w porze ¿niw.
Wydarzenia ukazane w dziesiêciu pierwszych ksiêgach sk³adaj¹ siê
na obraz ¿ycia w Soplicowie w ci¹gu piêciu dni. Kolejny etap akcji,
przedstawiony w dwu ostatnich ksiêgach, przypada na dwa dni wiosny
1812 r., kiedy na Litwê wkraczaj¹ oddzia³y zbrojne: francuskie i polskie.
Ukazano tu szlachecki dwór w Soplicowie, niedaleko Nowogródka,
wraz z jego mieszkañcami i zaproszonymi goœæmi, s¹siaduj¹cy z nim
zamek nie¿yj¹cego stolnika Horeszki, karczmê, okoliczne pola i las.
Tu rozwija siê w¹tek mi³osny, odbywaj¹ siê spotkania towarzyskie,
spory o ruiny zamku, dyskusje o polityce i obyczajach, polowania oraz
zajazd, a w koñcowych ksiêgach tak¿e od¿ywaj¹ nadzieje na odzyskanie niepodleg³oœci, nastêpuje uporz¹dkowanie spraw spo³ecznych
i rozstrzygniêcie indywidualnych losów postaci (zakoñczenie sporów,
zarêczyny trzech par). Na krótko akcja przenosi siê do zaœcianka
w Dobrzynie, gdzie ks. Robak prowadzi swoj¹ polityczn¹ misjê, zaœ
www.sluchamy.pl

17

BIBLIOTECZKA OPRACOWAÑ

Gerwazy wykorzystuje wzniecony zapa³ szlachty, by zorganizowaæ
zajazd na siedzibê sêdziego Soplicy.
Fikcyjny ¿ywio³ literacki oddaje atmosferê ¿ycia szlachty, jej zajêcia
i wzajemne relacje (ma³y Adam obserwowa³ to wszystko w latach
dzieciñstwa). Poeta wykorzysta³ tu jako inspiracjê pamiêæ o po-znanych ludziach i sprawach s¹dowych prowadzonych przez jego ojca,
adwokata, Miko³aja Mickiewicza. Autor ukaza³ w utworze przyrodê
i ¿yj¹cych wœród niej ludzi. Ogólnie rzecz ujmuj¹c, miejscem akcji
jest Nowogródczyzna z jej klimatem, tradycjami i natur¹, narzucaj¹c¹
rytm ¿ycia wiejskiego.

G³ówne w¹tki
Na pocz¹tku utworu czytelnik poznaje tytu³owego bohatera, Tadeusza, który wróci³ po d³u¿szym pobycie w mieœcie, gdzie pobie-ra³ nauki pod opiek¹ surowego ksiêdza, aby – na ¿yczenie stryja – przej¹æ
gospodarstwo. Jest to postaæ wiod¹ca w w¹tku mi³osnym, który jednak¿e najpierw ustêpuje miejsca innemu – dwaj rywale w staraniach
o prawo w³asnoœci do ruin zamku Horeszków, Sêdzia i Hrabia, prowadz¹ spór, który przybra³ rozmiary wielkiego konfliktu s¹siedzkiego.
Inny ci¹g zdarzeñ dotyczy dzia³alnoœci ks. Robaka, który d¹¿y do politycznego uœwiadomienia szlachty i pragnie przygotowaæ powstanie
na Litwie.
Wymienione trzy w¹tki fabularne biegn¹ równolegle, splataj¹c siê
z sob¹. S¹ wzglêdem siebie równorzêdne, choæ ich zakres problemowy jest inny. Spór o zamek anga¿uje emocje i si³y Soplicowa oraz
okolicy – Dobrzyna. Dzieje rodz¹cego siê uczucia m³odych, Tadeusza
i Zosi, maj¹ wymiar bardziej kameralny, osobisty, choæ – oczywiœcie
– interesuj¹ siê t¹ par¹ inni bohaterowie. Spiskowa misja ks. Robaka
pozwala rozszerzyæ rozwa¿ania do wymiaru narodowego i patriotycznego.
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Spór o zamek
W¹tek ten przewija siê przez wszystkie ksiêgi Pana Tadeusza. Spór
o zamek – dawn¹ siedzibê stolnika Horeszki – jest w istocie sporem
dla zasady, dla chêci pokonania przeciwnika, bowiem wartoœæ obiektu mo¿e budziæ obawy o to, czy uda siê go odrestaurowaæ i utrzymaæ.
Wieloletnie zniszczenia, brak opieki sprawi³y, ¿e wspania³y niegdyœ
zamek sta³ siê ruin¹ nie przedstawiaj¹c¹ wiêkszej wartoœci. Zosta³
przyznany Sêdziemu wraz z innymi dobrami przez Targowicê. Fakt
ten przypomina niechlubne dzieje zabójstwa Stolnika przez Jacka Soplicê, brata Sêdziego, które zosta³o dokonane podczas najazdu Moskali na siedzibê Horeszki. Jacka okrzykniêto zdrajc¹ (mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie, ¿e walczy po stronie Rosjan). Jedynym mieszkañcem
niszczej¹cego zamku jest klucznik Gerwazy, szlachcic, wierny s³uga
Horeszki, który ¿yje nadziej¹, ¿e uda mu siê pomœciæ œmieræ pana.
Prawo do zamku roœci sobie Hrabia, daleki krewny Stolnika (po k¹dzieli), cz³owiek œwiatowy, romantyk i artysta, który zachwyca siê
malowniczymi ruinami. Gerwazy podsyca w nim s³abn¹cy zapa³
do walki o budowlê, opowiada dzieje rodu Horeszków i tragiczny los
swego pana, dumnego magnata, który zgin¹³ z rêki zakochanego w jego córce, upokorzonego szlachcica z rodu Sopliców. Argumenty Gerwazego i postawa Hrabiego prowadz¹ do znanej, choæ teraz zakazanej
na Litwie, formy za³atwiania sporów, jak¹ jest zajazd szlachecki, czyli zbrojny najazd na siedzibê wroga z pomoc¹ zwerbowanych do tego
celu s¹siadów.
Chêtna do walki zbuntowana szlachta dobrzyñska wspiera Gerwazego i Hrabiego w powziêtych zamiarach, jednak bieg wypadków nieoczekiwanie zmienia akcja rosyjskiego batalionu. Wobec wspólnego
wroga niedawni przeciwnicy ³¹cz¹ siê we wspólnej walce. Sytuacja ta
pozwala przy okazji ujawniæ morale dowódców rosyjskich, sk³onnych
do ³apówkarstwa i tchórzliwych (major P³ut).
Zjednoczenie szlachty wobec Rosjan prowadzi do tymczasowego
za¿egnania sporu. Ostateczna zgoda nastêpuje wraz z zarêczynami
Zosi i Tadeusza, potomków zwaœnionych rodów. Ona, jako wnuczka
Stolnika, powinna obj¹æ w posiadanie zamek, zaœ Tadeusz, przysz³y
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gospodarz, podtrzymuje tym samym prawo w³asnoœci Sopliców. W¹tek sporu o zamek przybiera pomyœlny dla wszystkich bieg i koñczy
siê szczêœliwie.
Spór gromadzi wokó³ sprawy licznych goœci Sêdziego i pozwala
oceniæ goœcinnoœæ oraz zwyczaje panuj¹ce w jego domu. W tle ukazanych tu zdarzeñ toczy siê poboczny w¹tek sporu Asesora i Rejenta
o sprawnoœæ ich psów myœliwskich: Kusego i Soko³a. Jest to równie¿
okazja do prezentacji ró¿nych postaw i œrodowisk szlacheckich (np.
szlachty dobrzyñskiej).

Mi³oœæ Tadeusza i Zosi
M³ody szlachcic, syn Jacka Soplicy, wraca do domu stryja, gdzie siê
wychowa³, po latach pobytu w wileñskich szko³ach. Pierwsze spotkanie z Zosi¹ by³o dla niego olœnieniem i tak wielkim zaskoczeniem, ¿e
nie zd¹¿y³ siê przyjrzeæ piêknej dziewczynie, szybkiej, zwinnej, wstydliwej i bardzo naturalnej w swoim zachowaniu. Z nag³ej niezwyk³oœci tego spotkania wynikaj¹ póŸniejsze tragikomiczne wypadki: Tadeusz myli Zosiê z Telimen¹, ulega doœwiadczonej, sprytnej kokietce,
a kiedy okazuje siê, ¿e spotkana po przyjeŸdzie do dworu dziewczyna
jest piêkniejsza i du¿o m³odsza od Telimeny, m³odzieniec postanawia
utopiæ siê w stawie.
Autor u³o¿y³ zdarzenia z trosk¹ o szczêœliwe zakoñczenie. Tadeusz
wyjaœnia Telimenie swoj¹ pomy³kê, ona mu wybacza, wiêc niedoœwiadczony w takich sprawach m³odzieniec mo¿e zaczynaæ starania
o rêkê Zosi. Poniewa¿ zwi¹zek tych dwojga jest równie¿ marzeniem
ojca Tadeusza, Jacka Soplicy, Sêdzia cieszy siê, ¿e m³odzi s¹ w sobie
zakochani. Tadeusz chce jednak zas³u¿yæ na wzglêdy ukochanej
i – czule ¿egnany – wyrusza do walki w imiê uczuæ patriotycznych.
Kiedy powraca z rêk¹ na temblaku i poczuciem dobrze spe³nionego
obowi¹zku, nic nie stoi na przeszkodzie, by m³odzi po³¹czyli siê œlubem.
Para zakochanych m³odych bohaterów to potomkowie Ewy Horeszkówny i Jacka Soplicy, których rozdzieli³a stanowcza decyzja
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Stolnika (Ewa wyjecha³a z mê¿em na Sybir i tam zmar³a, zostawiaj¹c
córkê, zaœ Jacek rozpi³ siê, potem o¿eni³ siê i po œmierci ¿ony zostawi³
Tadeusza bratu, z daleka staraj¹c siê kierowaæ jego wychowaniem
oraz ³o¿¹c na utrzymanie Zosi). Pañstwo m³odzi s¹ reprezentantami
dobrze wychowanej, pe³nej idea³ów szlachty, zdolnej do troski o ojczyznê i wra¿liwej na los poddanych (Tadeusz wraz z Zosi¹ podejmuj¹ decyzjê o uw³aszczeniu).
Szczêœliwe zakoñczenie tego w¹tku dope³nia informacja o dwu innych planowanych œlubach: Telimeny i Rejenta oraz Wojszczanki
i Asesora.

Dzia³alnoœæ ksiêdza Robaka
Ksi¹dz Robak (czyli Jacek Soplica po wewnêtrznej przemianie) jest
w istocie g³ównym bohaterem utworu. Postaæ ta jest motorem w¹tku politycznego. Motywacjê swojego dzia³ania ujawnia on w obliczu œmierci, gdy wyjaœnia Gerwazemu, kim jest i jakie by³y koleje jego losu.
Dzieje Jacka opowiada Hrabiemu Gerwazy. Na koñcu Klucznik Horeszków wys³uchuje spowiedzi Jacka, z której dowiaduje siê o jego dalszych losach: tu³aczka, o¿enek i œmieræ ¿ony, wyrzuty sumienia i dojrzewanie do g³êbokiej przemiany wewnêtrznej, wst¹pienie do zakonu (symboliczne imiê Robak oznaczaj¹ce uni¿enie i pokorê), walka w Legionach
D¹browskiego u boku Napoleona, np. pod Hohenlinden w 1800, pod Samosierr¹ w 1808 r., poœwiêcenie i odniesione rany, dzia³alnoœæ spiskowa
we wszystkich zaborach i konspiracyjna praca na Litwie.
Po powrocie w rodzinne strony, ukrywaj¹c siê pod nazwiskiem
ksiêdza Robaka, Jacek Soplica przystêpuje do organizowania powstania przeciwko Moskwie. Zale¿y mu na uœwiadomieniu miejscowej
szlachty o tym, jakie nadzieje mo¿na wi¹zaæ z Napoleonem, przy boku którego mo¿liwe jest pokonanie Moskali i wypêdzenie ich z Litwy.
Bernardyn wykorzystuje swoj¹ pozycjê osoby duchownej, by prowadziæ rozmowy w karczmach i dworach oraz wœród ch³opów. Przygotowanie zrywu zbrojnego jest realizowane systematycznie, wytrwale,
z nara¿eniem ¿ycia.
www.sluchamy.pl
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W¹tek ten nie przebiega jednak g³adko i bez zak³óceñ. S³owa ks.
Robaka wykorzystuje Gerwazy, by skierowaæ szlachtê dobrzyñsk¹
przeciwko Sêdziemu. Interpretuje je jako zachêtê do uporz¹dkowania
w³asnego domu – czyli Soplicowa. Dobrzyñscy, pomni zwi¹zków Horeszki z ugrupowaniem Konstytucji 3 maja i faktu, ¿e dobra Sopliców
pochodz¹ w du¿ej czêœci z nadania przez Targowicê, przystêpuj¹
do realizacji planów Klucznika. Jednak po dokonaniu licznych zniszczeñ w Soplicowie, w obliczu wspólnego wroga – Moskali – jednocz¹
siê w dzia³aniu. Sêdzia zaœ, stara siê ratowaæ uwiêzionych przez Rosjan, nie szczêdz¹c œrodków. Tu znowu motorem dzia³añ i sprawc¹
sukcesu jest ks. Robak, który sprowadza pomoc. Zostaje raniony, kiedy w³asnym cia³em zas³ania Hrabiego – w ten sposób sp³aca moralny
d³ug wobec rodziny Stolnika.
Pierwszym etapem oczyszczenia Jacka ze z³ej s³awy jest jego spowiedŸ przed reprezentantem horeszkowskiego domu – Gerwazym.
Po otrzymaniu „rozgrzeszenia” i informacji, ¿e uzyska³ przebaczenie
od upadaj¹cego po strzale Stolnika, umiera w œwiadomoœci, ¿e jego
narodowowyzwoleñcze starania zostan¹ uwieñczone zwyciêstwem
– na Moskwê pod¹¿a Napoleon i polskie oddzia³y. Publiczna rehabilitacja nastêpuje dopiero po œmierci Jacka – Napoleon odznacza go
Krzy¿em Legii Honorowej.
Bohater ten jest równie¿ troskliwym ojcem, który dyskretnie, ale
skutecznie kieruje losem syna: ochrania go przed atakiem niedŸwiedzia, przepêdza Hrabiego i Telimenê, którzy mogliby udaremniæ zwi¹zek Zosi i Tadeusza itp. D¹¿y te¿ do uporz¹dkowania spraw maj¹tkowych – domaga siê, by Sêdzia zwróci³ zamek. Od dawna czuwa
nad wychowaniem i kszta³ceniem sieroty, córki ukochanej Ewy, oraz
dba o w³aœciw¹ opiekê nad synem.

Bohaterowie
Jacek Soplica – ks. Robak – to bohater dynamiczny, który ulega
zasadniczej przemianie wewnêtrznej pod wp³ywem dokonanego przezeñ morderstwa w afekcie. Czytelnik dowiaduje siê, ¿e by³ s³awny
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z gotowoœci do szabli, mia³ wielki pos³uch wœród szlachty i na jego
wezwanie kilka tysiêcy osób natychmiast stawa³o do walki, by³
przy tym uosobieniem wad Polski szlacheckiej. Po swojej stronie woleli go mieæ magnaci i chêtnie goœcili go u siebie. Z takich spotkañ ze
stolnikiem Horeszk¹ zrodzi³a siê mi³oœæ Jacka i córki gospodarza
– Ewy. Po odtr¹ceniu przez ojca panny krewki i dumny m³odzieniec
d³ugo obmyœla³ formê zemsty. Kiedy wiêc nadarzy³a siê sposobnoœæ
(ujrza³ zadowolonego z odpierania nawa³y Moskali Horeszkê), bez namys³u strzeli³ i zabi³ Stolnika. By³ to zwrotny moment w ¿yciu bohatera. Postanawia wykorzystaæ szansê otrzyman¹ od Boga (strza³ Gerwazego okaza³ siê niecelny). Zabójstwo zwolennika reform jest przez
niego traktowane jako wykroczenie przeciwko interesom narodowym,
wstêpuje wiêc do Legionów, stara siê byæ wszêdzie tam, gdzie jest wyj¹tkowo niebezpiecznie (uwa¿a, ¿e powinien swoim ¿yciem jak najbardziej s³u¿yæ ojczyŸnie – nawet za cenê najwy¿szej ofiary). Dopiero teraz w³aœciwie pojmuje obowi¹zki rodzinne, choæ nie jest w stanie
podj¹æ ich w normalnej formie. Opiekê nad synem powierza bratu,
a tak¿e op³aca wychowanie Zosi.
Jacek realizuje siê w trzech aspektach: jest mê¿nym ¿o³nierzem
i emisariuszem politycznym, stara siê zadoœæuczyniæ skrzywdzonym
przez siebie osobom: Tadeuszowi (tak¿e przez pamiêæ o jego udrêczonej matce) oraz Zosi (przez wzgl¹d na uczucie do jej matki) oraz podejmuje pokutê i pokorn¹ s³u¿bê Bogu i narodowi w habicie bernardyna. Tu³aczka po ró¿nych krajach, stoczone bitwy i odniesione rany,
a przede wszystkim udrêka duchowa i wyrzuty sumienia odmieni³y go
do tego stopnia, ¿e nie zosta³ rozpoznany przez najbli¿sze, znaj¹ce go
od lat osoby, tak¿e przez brata – Sêdziego. Cechuje go nadal wielka
sprawnoœæ w walce oraz ofiarnoœæ: nie tylko ratuje przed niedŸwiedziem w³asnego syna, ale równie¿ Hrabiego, który rywalizuje z Soplic¹ o zamek po Horeszkach. Swoj¹ generaln¹ spowiedŸ sk³ada wobec
Gerwazego, który poprzysi¹g³ mu zemstê za œmieræ pana. Nie wyjawia Tadeuszowi, ¿e jest jego ojcem, by tym bardziej pokutowaæ
za swoj¹ zbrodniê.
Jest to postaæ ukazana przede wszystkim jako tajemnicza, nieodgadniona, milcz¹ca i skromna. Wiele wie, ale mówi tylko tyle, ile
www.sluchamy.pl
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mo¿na i trzeba. Uœwiadomienie polityczne szlachty i przygotowanie
do powstania ks. Robak prowadzi w sposób przemyœlany i programowy. Przekuwszy mi³oœæ do kobiety w aktywnoœæ na rzecz wolnej ojczyzny, wszystkie swoje si³y i starania anga¿uje w dzia³alnoœæ spiskow¹. Jako zwolennik Napoleona wierzy w szansê Polaków na pokonanie Moskali u jego boku. Doskonale orientuje siê w sytuacji politycznej w Europie i potrafi przewidywaæ mo¿liwe rozwi¹zania. Jako Jacek
Soplica by³ butnym, dumnym, zapalczywym i mœciwym szlachcicem,
teraz jest cz³owiekiem dzia³aj¹cym rozwa¿nie i wy-trwale. Odwa¿nie
walczy i przenosi meldunki oraz powierza Klucznikowi swój los
w ostatnich chwilach ¿ycia. Jego rehabilitacja nastêpuje dopiero
po œmierci. Nie d¹¿y³ do chwa³y, unika³ rozg³osu, ukrywa³ do ostatniego dnia swoje zas³ugi i próbê odkupienia winy.
Jacek Soplica – w m³odoœci hulaka, paliwoda, namiêtny kochanek
i mœciwy morderca – staje siê cichym, choæ gorliwym patriot¹. W obliczu œmierci spotyka go nagroda: dowiaduje siê o przebaczeniu Stolnika, pomyœlnym biegu spraw politycznych oraz szczêœciu Tadeusza
zakochanego w Zosi. Pogodzony z Bogiem i ludŸmi, po ujawnieniu
trudnych do udŸwigniêcia tajemnic, z ulg¹ umiera w rodzinnych stronach, w otoczeniu najbli¿szych mu osób.
W niewielkim stopniu prototypem bohatera by³ Jan Soplica, ¿yj¹cy
na Litwie na prze³omie XVIII i XIX w. awanturnik, który gnêbi³ okoliczn¹ szlachtê i by³ zabójc¹ Bazylego Mickiewicza, stryja Miko³aja (ojca poety). Robak w du¿ej mierze by³ wzorowany na osobie ksiêdza Bu³haka, kwestarza bernardynów z Nieœwie¿a, uczestnika powstania Jasiñskiego na Litwie, u³atwiaj¹cego przedostawanie siê m³odzie¿y do armii
Ksiêstwa Warszawskiego, patrioty zes³anego póŸniej na Syberiê 3.
Tytu³owy bohater epopei – Tadeusz – jest m³odym, pe³nym szlachetnych idea³ów, synem Jacka, wczeœnie osieroconym przez matkê
i oddanym pod opiekê stryja – sêdziego Soplicy. Tadeusz jest niedojrza³y, ³atwowierny, szybko siê zakochuje i traktuje uczucia jak romantyk (plan samobójstwa), lekkomyœlny, bezkrytyczny wobec Telimeny
i rozdarty wewnêtrznie, kiedy zrozumia³ swoj¹ pomy³kê uczuciow¹
– wtedy zdolny do gniewu i porywczy. Jest sprawny fizycznie, dobrze
zbudowany i przystojny.
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Zosta³ wychowany w duchu mi³oœci ojczyzny (ceni te¿ rodzime pejza¿e i przyrodê), dobrze jeŸdzi konno i w³ada szabl¹ oraz celnie strzela. Po 10-letnim pobycie „w wielkim mieœcie” (Wilnie) zdoby³ wykszta³cenie, choæ nauka nie przychodzi³a mu bardzo ³atwo. Zyska³
równie¿ og³adê towarzysk¹ i przyj¹³ w³aœciw¹ hierarchiê wartoœci. Poniewa¿ urodzi³ siê podczas powstania koœciuszkowskiego, na pami¹tkê otrzyma³ imiê Tadeusz. Wczeœnie osierocony, czuje siê bar-dzo
zwi¹zany ze stryjem i jest mu pos³uszny. Pragnie poœlubiæ Zosiê, ale
na pierwszym miejscu stawia szczêœcie ojczyzny i gotów jest walczyæ.
Powrót do domu z rêk¹ na temblaku œwiadczy o tym, ¿e nie oszczêdza³ siê w potyczkach z wrogiem. Doskonale zdaje sobie sprawê z podzia³ów klasowych i ich konsekwencji – daje przyk³ad innym uw³aszczaj¹c ch³opów.
Sêdzia, brat Jacka Soplicy i opiekun jego syna, zosta³ przedstawiony jako dobrzy, zaradny gospodarz, który dba o swój dobytek a tak¿e
o przyby³ych goœci. Jest cz³owiekiem dojrza³ym, przestrzegaj¹cym
norm towarzyskich i obyczajowych. W codziennym praktykowaniu
zasad dobrego wychowania i grzecznoœci oraz kultywowaniu wartoœci
rodzimych dostrzega szansê zachowania to¿samoœci narodowej. Sam
jest uprzejmy, taktowny, ale te¿ umie zwróciæ uwagê m³odym ludziom, jak nale¿y siê zachowywaæ.
Soplica ¿yje w zgodzie z natur¹, która wyznacza porz¹dek jego dni.
Ma liczne zajêcia gospodarskie i piastuje urz¹d sêdziego. Dobre maniery oraz szacunek dla porz¹dku wyniós³ z dworu Wojewody (ojca
Podkomorzego), u którego s³u¿y³ w m³odoœci. Doskonale radzi sobie
z prowadzeniem wzorowego gospodarstwa, sam dogl¹da wielu czynnoœci i codziennie przed snem przegl¹da rachunki.
Sêdzia jest cz³owiekiem czu³ym, opiekuñczym wobec Tadeusza,
choæ stara siê to ukryæ. Dba równie¿ o poddanych, jest wobec nich
sprawiedliwy i wielkoduszny, nie pozwala polowaæ na ch³opskich za-gonach. Dobrze traktuje ni¿ej urodzonych i podejmuje u siebie,
na zamkowym dziedziñcu; nie sprzeciwia siê równie¿ decyzji Tadeusza o uw³aszczeniu. W jego domu nie tylko pielêgnuje siê narodowe
tradycje, ale pozwala on Tadeuszowi ruszyæ do walki, choæ szczerze
troszczy siê o jego zdrowie. Kocha ojczyznê ponad wszystko. Podobwww.sluchamy.pl
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nie traktuje sferê uczuæ osobistych. Po œmierci narzeczonej, Marty
Hreczeszanki, pozosta³ jej wierny.
Chocia¿ postaæ Sêdziego wydaje siê wzorem, nie jest on ukazany jako doskona³oœæ. Bywa porywczy i gwa³towny. Nie chce ust¹piæ
w sporze o zamek, choæ wiêzy rodzinne przemawiaj¹ za tak¹ decyzj¹
– jest dumny i nieugiêty. Nie czuje siê niezrêcznie z powodu przejêcia
maj¹tku, nadanego bratu przez Targowicê.
Podkomorzy – zwolennik narodowych tradycji, docenia wspó³czesn¹ m³odzie¿ za waleczn¹ postawê i patriotyzm, oœmiesza naœla-dowanie obcej mody. Z taktem i dyplomatyczn¹ wpraw¹ reaguje na k³ótnie,
umie roz³adowaæ napiêcia i za¿egnywaæ spory. Nie rozumie potrzeby
przemian spo³ecznych i koniecznoœci uw³aszczenia ch³opów. Wœród
goœci jest osob¹ wyj¹tkowo powa¿an¹ ze wzglêdu na pe³niony urz¹d
(przyby³, ¿eby oficjalnie, zgodnie z prawem zakoñczyæ spór o zamek)
oraz doœwiadczenie ¿yciowe.
Wojski mieszka w domu sêdziego jako jego krewny i jest u¿yteczny, kiedy trzeba zorganizowaæ polowanie lub spotkanie o innym charakterze. Kieruje prac¹ w kuchni i ordynowaniem posi³ków, interesuje siê ró¿nymi zajêciami w gospodarstwie. Doskonale jeŸdzi konno
i strzela. Gra na rogu myœliwskim i rzetelnie przestrzega wszystkich
elementów polowania. Jako organizator ³owów jest niezast¹piony. Mimo podesz³ego wieku jest sprawny psychicznie i b³yskotliwy – w interesuj¹cy sposób opowiada ulubione anegdoty.
Hrabia jest dalekim krewnym Horeszków „po k¹dzieli”, arystokrat¹ i romantykiem, który ³atwo siê zachwyca i wzrusza zaobserwowanymi zjawiskami, interpretuj¹c je sobie w wyj¹tkowy sposób dziêki
niezwyk³ej wyobraŸni. Bywa œmieszny, a nawet ¿a³osny, jako cz³owiek przesadnie sentymentalny, a przy tym snob. £atwo ulega obcym
wzorom, chêtnie podró¿uje, zajmuje siê malarstwem i rysunkiem, ale
nie ma do tego odpowiedniego przygotowania. Lubi siê przechwalaæ
i posiadaæ rzeczy wyj¹tkowe – st¹d wytrwa³oœæ w sporze o zamek
(motyw walterskotowski) oraz poetyzowaæ (np. porównanie marchewki do rogu Almatei). Stara siê byæ oryginalny pod wzglêdem stroju i zachowania.
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Po perypetiach mi³osnych i maj¹tkowych Hrabia podejmuje powszechny aplauz dla narodowej sprawy. Wykazuje siê odwag¹ (ujawni³ j¹ ju¿ podczas spotkania z niedŸwiedziem) i chêci¹ walki. Swoje
bogactwa przeznacza w czêœci na wyposa¿enie oddzia³u jazdy. Napoleon mianuje go pu³kownikiem.
Telimena jest kobiet¹ dojrza³¹, ale udaje m³od¹, chc¹c oczarowaæ
Tadeusza. Lubi flirtowaæ, stroiæ siê, rozmawiaæ o sztuce, na której siê
dobrze nie zna. Chwali obce pejza¿e i modê, nie dostrzega wartoœci rodzimych. Stara siê zwracaæ na siebie uwagê, marzy o korzystnym zam¹¿pójœciu, popisuje siê informacjami o znajomoœciach w Petersburgu i Pary¿u. Jest zmienna w mi³oœci i nastrojach, zarozu-mia³a, sprytna, w uczuciach pos³uguje siê kalkulacj¹: ocenia szanse i potencjalne
zyski. Telimena jest kokietk¹ poluj¹c¹ na mê¿a, ale równie¿ troskliw¹
opiekunk¹ Zosi. Nie pozwala Tadeuszowi pope³niæ samobójstwa
i zwalnia go z obietnic. Ka¿dorazowemu pojawieniu siê Telimeny towarzyszy napiêcie emocjonalne i efekty humorystyczne.
Zosia jest wczeœnie osierocon¹ córk¹ Ewy Horeszkówny, dlatego te¿
Jacek Soplica poczuwa siê do obowi¹zku zapewnienia jej godziwych
warunków ¿ycia i dobrego wychowania. Jest to czternastoletnia, dobrze wychowana panienka, która jednak¿e bardziej sobie ceni naturalnoœæ i prostotê ni¿ wytworne formy towarzyskie. Bywa czêsto ukazywana w otoczeniu przyrody, chêtnie anga¿uje siê w zajêcia gospodarskie (opiekuje siê drobiem i ogródkiem), spotyka siê z dzieæmi wiejskimi. Ujmuje Tadeusza wdziêkiem, prostym strojem, nieœ-mia³oœci¹
i wstydliwoœci¹. Potrafi jednak zachowywaæ siê odwa¿nie (zas³ania
Gerwazego podczas zajazdu). Oddana i pos³uszna wobec opiekunów,
szczerze i ¿arliwie kocha Tadeusza (po¿egnanie i modlitwa o szczêœliwy powrót do domu), ale rozumie potrzebê chwili i decyzjê ukochanego, który chce walczyæ w obronie ojczyzny.
Zosia jest wzorem m³odej szlachcianki, pozbawionej pychy, odrzucaj¹cej obce mody, pracowitej, ofiarnej i rozumiej¹cej sytuacjê ni¿szych warstw (akceptuje pomys³ uw³aszczenia ch³opów). Osobistym
wdziêkiem ujmuje nie tylko Tadeusza, ale wszystkich, tak¿e Gerwazego i Jankiela (na jej proœbê gra on improwizowany koncert na cymba³ach).
www.sluchamy.pl

27

BIBLIOTECZKA OPRACOWAÑ

Rejent i Asesor s¹ nieod³¹cznymi rywalami. Ambicj¹ ka¿dego
z nich jest udowodniæ, ¿e jego chart jest szybszy i skuteczniejszy podczas polowania. Rejent jest wybuchowy, gwa³towny, uparty, zaœ Asesor spokojny, ale z³oœliwy, prowokuj¹cy dowcipnymi, jadowitymi
wierszykami do reakcji. S¹ reprezentantami szlachty k³ótliwej, skorej
do waœni z b³ahego powodu, nieustêpliwej, ³atwo trwoni¹cej maj¹tek
(Asesor podczas zagranicznych podró¿y). Zdolni s¹ jednak do zgody
w obliczu wyraŸnego remisu pomiêdzy psami Kusym i Soko³em.
Major P³ut dowodzi oddzia³em Rosjan stacjonuj¹cym w pobli¿u
Soplicowa. Pochodzi z polskiej rodziny, zaprzeda³ siê, by zrobiæ karierê wojskow¹, a przy tym okradaæ systematycznie kasê pu³ku.
Nad wszystko ceni³ bogactwo, choæ popisywa³ siê nim w denerwuj¹cy sposób (zapala³ banknotami cygara). Poczu³ siê zniewa¿ony wyrzuceniem z balu szlachty i wykorzysta³ czas zajazdu, by siê odpowiednio zemœciæ. Poni¿a pijanych, œpi¹cych uczestników zajazdu zwi¹zuj¹c ich, a potem w lekkim ubraniu wystawiaj¹c na ch³ód i deszcz. Zachowuje siê arogancko i niegrzecznie, nawet wobec pañ. Udaje œmia³ka, ale podczas bitwy tchórzliwie chroni siê w pokrzywach. Jest wyj¹tkowo pod³ym cz³owiekiem i zaciek³ym wrogiem Polaków. Ginie
z r¹k Gerwazego.
Kapitan Ryków jest zupe³nym przeciwieñstwem P³uta. Jest dobrym, walecznym (ma wiele medali) i karnym ¿o³nierzem. Podczas
pobytu wœród Polaków z¿y³ siê z nimi i ceni³ ich za postawê patriotyczn¹. Nie ma wielkich potrzeb ani ambicji, dlatego dra¿ni go zachowanie majora. Za ¿yczliwoœæ i dobre rady, jak unikn¹æ kary za pokonanie Moskali, nie przyjmuje ¿adnego wynagrodzenia. Jest cz³owiekiem taktownym, skromnym, szanuj¹cym przeciwników w walce. Bywa tak¿e dowcipny, a nawet rubaszny. Jest to postaæ sympatyczna, akceptowana przez innych bohaterów.
Maciek Dobrzyñski jest niekwestionowanym autorytetem i przywódc¹ szlachty dobrzyñskiej. Zawsze chêtnie pomaga i udziela dobrych rad. Jest cz³owiekiem spokojnym, opanowanym, ponurym
i bezpoœrednim, a tak¿e rozwa¿nym, statecznym, odrzucaj¹cym francuskie wzory, docenia tradycje narodowe, umie dobrze gospodarowaæ.
Ma za sob¹ udzia³ w konfederacji barskiej i powstaniu koœciuszkow28
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skim, gdzie uratowa³ od œmierci Pocieja, ale honorowo nie przyj¹³
za to nagrody. Stanowczo skrytykowa³ plan zajazdu na dwór w Soplicowie, zarzucaj¹c szlachcie prywatê, ale tym razem go nie pos³uchano. Nie podziela powszechnej nadziei na wyzwolenie kraju spod jarzma zaborcy u boku Napoleona (zdolnoœæ przewidywania przysz³ych
wydarzeñ), który podbija Europê bez Boga. Czêsto zmie-nia³ pogl¹dy
polityczne, mia³ te¿ wiele przydomków (Kurek na ko-œciele, Z¹bek,
Królik).
Jankiel jest ¯ydem, który dzia³a i myœli jak prawdziwy Polak. Jest
to cz³owiek starszy, z siw¹ brod¹, w odpowiednim dla swojego pochodzenia stroju. Jako szynkarz (dzier¿awi³ dwie karczmy) czêsto spotyka siê z ludŸmi, rozmawia, radzi, poucza, a tak¿e ³agodzi spory i ucina k³ótnie. Jest to m¹dry, szlachetny i poczciwy ¯yd, pracowity i odwa¿ny cz³owiek (wspó³pracowa³ z ks. Robakiem), podejrzewany
przez Rosjan o szpiegostwo. Doskonale opanowa³ grê na cymba³ach
(dorobi³ siê na tym podczas podró¿y po œwiecie), wra¿liwy, poczciwy,
kochaj¹cy Zosiê, wzruszaj¹cy siê do ³ez na dŸwiêk Mazurka D¹browskiego.
Klucznik Gerwazy jest ostatnim, który przechowuje pamiêæ o rodzie Horeszków. Wierny s³uga Stolnika ¿yje, by pomœciæ zabójcê ukochanego pana. Jest cz³owiekiem w starszym wieku, wysokim, chudym, ³ysym i ponurym. Jest bardzo silny, sprawnie w³ada swoim ciê¿kim mieczem – „scyzorykiem”. Kieruje siê emocjami i dzia³a przy pomocy sprytu. Wykorzystuje nastrój szlachty po rozmowie z ks. Robakiem i zachêca do zajazdu na Soplicowo, by za³atwiæ swoje porachunki i nie oddaæ zamku Sêdziemu. Kiedy poznaje dzieje Jacka, wybacza
mu jako walecznemu patriocie. Cieszy siê szczêœciem Zosi, która ma
poœlubiæ Tadeusza i deklaruje sw¹ wiernoœæ. Potrafi byæ bezwzglêdny
i – chocia¿ szlachcic – nie waha siê po kryjomu zabiæ majora P³uta
w imiê wy¿szej racji. Gerwazy ma liczne przydomki: Scyzoryk, Rêbaj³o, Szczerbiec, Pó³kozic, Mopanku.
WoŸny Protazy (Brzechalski) sprawuje zanikaj¹c¹ na Litwie funkcjê pracownika s¹du, który og³asza wszelkie postanowienia. Praca jest
jego pasj¹. Po wielu latach pamiêta szczegó³y procesów, z luboœci¹
przegl¹da dawne ksiêgi. Wierny Sêdziemu, nie chce go za-wieœæ, ale
www.sluchamy.pl

29

BIBLIOTECZKA OPRACOWAÑ

brak odwagi sprawia, ¿e dopiero z bezpiecznej odleg³oœci sprzeciwia
siê Gerwazemu (próba przymusu, by og³oszono prawo Hrabiego
do zamku).
Stolnik Horeszko jest bohaterem ukazanym we wspomnieniach Gerwazego i innych postaci. Jego magnacka duma sprawi³a wszelkie nieszczêœcia w jego rodzinie. Nie liczy³ siê z uczuciami innych, prowadzi³
wystawny styl ¿ycia, akceptowa³ Jacka, dopóki chcia³ wykorzystywaæ
jego wp³yw na okoliczn¹ szlachtê. Przy wielu powa¿nych wadach jest
patriot¹, zwolennikiem Konstytucji 3 maja. Przypomina osobê hrabiego Ankwicza, który nie akceptowa³ starañ A. Mickiewicza o rêkê jego
córki, równie¿ Ewy (motyw autobiograficzny).
Chocia¿ jest to bohater od dawna nie¿yj¹cy, jego pamiêæ w soplicowskim gronie jest œwie¿a, stale podsycana przez Klucznika. Spór
o zamek, bêd¹cy kiedyœ wytworn¹ magnack¹ siedzib¹ Horeszki, stanowi jeden z g³ównych w¹tków utworu.
Wielu przedstawionych wy¿ej bohaterów Pana Tadeusza mo¿na potraktowaæ jako reprezentantów zbiorowoœci – szlachty polskiej z jej
stylem ¿ycia, przywarami, sk³onnoœciami oraz zdolnoœci¹ do zgody
w obliczu wroga, walecznoœci¹, przywi¹zaniem do tradycji i patriotyzmem (por. rozdzia³ Obraz i ocena szlachty).

Zagadnienia narodowowyzwoleñcze
Pan Tadeusz wyrós³ nie tylko na gruncie têsknoty autora do ojczyzny, ale zrodzi³ siê z poczucia troski o ni¹. Utwór, napisany po upadku powstania listopadowego, przenosi akcjê w czas wczeœniejszy
– porê nadziei, marzeñ, dzia³añ z myœl¹ o wolnym kraju. Ukazana
przez Mickiewicza aktywnoœæ ks. Robaka (bohatera odmiennego
od poprzednich, skutecznego w dzia³aniu i rozwa¿nego) ukierunkowana jest na przygotowanie narodu do decyduj¹cego momentu, który
mo¿na odpowiednio wykorzystaæ lub zaprzepaœciæ. W spisek powstañczy ingeruje jednak Gerwazy ze swoim krótkowzrocznym widzeniem spraw. Na Litwê nied³ugo póŸniej wkraczaj¹ oddzia³y zbroj30
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ne, pod¹¿aj¹ce na Moskwê. Dopiero w Epilogu przyjdzie moment
smutnej refleksji o narodowych losach.

T³o historyczne
Lata 1811-1812 to okres przygotowañ i wymarszu Napoleona
na Moskwê. Wielki aplauz dla francuskiego cesarza udziela siê
wszystkim, poza Maciejem Dobrzyñskim. Z takim samym uznaniem
i szacunkiem spotyka siê genera³ Jan Henryk D¹browski, twórca Legionów Polskich, które szkoli³y siê i zaprawia³y w walkach prowa-dzonych przez Bonapartego, by w koñcu dotrzeæ w ojczyste strony.
Na kartach dzie³a pojawiaj¹ siê równie¿ nazwiska innych postaci historycznych, patriotów i legionowych dowódców: Kniaziewicza, Ma³achowskiego, Giedrojcia, Grabowskiego. Historycy zwrócili uwagê
na niewielkie nieœcis³oœci historyczne, tzn. przesuniêcie pewnych faktów wstecz: wkroczenie Napoleona mia³o miejsce w czerwcu 1812 r.
Ten i poprzedzaj¹ce go fakty (wybuch wojny z Rosj¹ i zawi¹zanie
konfederacji w Warszawie) Mickiewicz przesun¹³ w czasie tak, by armie francuska i polska mog³y przybyæ na Litwê wczesn¹ wiosn¹, która zawsze kojarzy siê z narodzinami, rozwojem, odrodzeniem ¿ycia.
Takie „nadu¿ycie” literackie pozwoli³o wzmocniæ nastrój nadziei
i marzeñ o wolnej ojczyŸnie.
Szlachta wyj¹tkowo zgodnie interesuje siê polityk¹, ch³onie wieœci
przynoszone przez powracaj¹cych na Litwê ¿o³nierzy, ¿yje w gotowoœci do powstania. Nie wszystkie œrodowiska jednakowo traktuj¹ szansê wspólnej walki. Ks. Robak prowadzi agitacjê i uœwiadamia mieszkañców zaœcianka w Dobrzynie, bo zdaje sobie sprawê z wp³ywu
sceptyka – Maæka. Rozmawia równie¿ z Sêdzi¹ i ukazuje mu powstanie jako szansê na to, by nazwisko Sopliców rozs³awiæ wielkimi czynami. Wœród ró¿nych wiejskich zajêæ szlachta z prowincji mo¿e zagubiæ w³aœciwy kierunek dzia³ania, wiêc trzeba wyjaœniaæ, przypominaæ
o historii i niepodleg³oœciowych tradycjach.
Panorama ¿ycia na Litwie w I po³owie XIX w. uwzglêdnia elementy umacniaj¹ce pamiêæ historyczn¹: zegar wygrywaj¹cy melodiê Mawww.sluchamy.pl
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zurka D¹browskiego, reprodukcje obrazów przedstawiaj¹cych wa¿ne
momenty narodowych dziejów (jak powstanie pod wodz¹ T. Koœciuszki, bitwa pod Rac³awicami, powstanie Jasiñskiego w Wilnie,
rzeŸ Pragi oraz postaci, np. Rejtan), serwis z malowid³ami nawi¹zuj¹cymi do obrad Sejmu Czteroletniego, koncert Jankiela przypominaj¹cy ostatnie kilkadziesi¹t lat (Konstytucja 3 maja, Targowica, powstanie koœciuszkowskie, rzeŸ Pragi i nadzieja zwi¹zana z tworzeniem siê
Legionów Polskich we W³oszech).
Historyczne t³o akcji Pana Tadeusza nale¿y pojmowaæ nie tylko
w kategoriach relacji miêdzynarodowych. Koloryt epoki, sposób myœlenia o ojczyŸnie i za³atwiania spraw miêdzy s¹siadami (zajazd szlachecki) oraz obraz szlachty i jej stylu ¿ycia – to równie¿ wa¿ne elementy utworu. Pozwalaj¹ one lepiej zrozumieæ istotê sporu o zamek,
dzia³alnoœæ ks. Robaka, ale i postawê Gerwazego oraz szlachty zaœciankowej z Dobrzyna. Warto zwróciæ uwagê, ¿e ks. Robak pos³uguje siê argumentami o charakterze patriotycznym, ale i Gerwazy
w gruncie rzeczy tak¿e – nawo³uje do oczyszczenia „domu”, to znaczy pokonania tego, który zdoby³ maj¹tek po Horeszce, patriocie,
zwolenniku Konstytucji 3 maja (oczywiœcie, motywacj¹ dzia³ania
Klucznika jest chêæ za³atwienia osobistych porachunków). Szlachta,
zarówno m³odzie¿, jak i starsi, gotowa jest stan¹æ do walki w imiê na-rodowych racji. Troska o odpowiednie wychowanie m³odzie¿y ma
na celu ukszta³towanie postaw patriotycznych.
Historia i tradycja okreœlaj¹ wiêc sposób myœlenia i dzia³ania bohaterów. Œwiadomoœæ wyj¹tkowego momentu w dziejach sk³ania
do okreœlonych zachowañ. Do walki wyrusza Tadeusz, ale i Hrabia,
który odzyska³ swoj¹ to¿samoœæ narodow¹. Chwilê tê wykorzystuje
równie¿ Jacek Soplica, by zadoœæuczyniæ za zabójstwo dokonane
na Stolniku. Historia i ogólne t³o zdarzeñ przedstawionych w utworze
stanowi¹ nieod³¹czny element Pana Tadeusza. Ostatecznym podsumowaniem przedstawionych w utworze starañ narodowowyzwoleñczych jest komentarz zawarty w Epilogu: powstanie listopa-dowe upad³o.
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Spisek powstañczy
Ksi¹dz Robak powraca na Litwê po d³ugiej nieobecnoœci w ojczyŸnie, by wype³niæ wolê Napoleona, tzn. przygotowaæ naród do powstania, które wspar³oby dzia³ania armii francuskiej i polskiej krocz¹cych
na Moskwê. Nale¿a³o uœwiadomiæ miejscow¹ szlachtê, w jakim celu
wojska przemierzaj¹ opanowane przez Rosjê kraje. Trzeba by³o przekonaæ jak najwiêcej osób o tym, ¿e Napoleon pomo¿e wyprzeæ z Litwy ¿o³nierzy rosyjskich.
Misja ks. Robaka jest bardzo niebezpieczna, nie wszyscy bowiem
s¹ zwolennikami francuskiego cesarza, niektórzy w³aœnie w nim upatruj¹ dodatkowe zagro¿enie. Zanim ks. Robak podj¹³ dzia³alnoœæ emisariusza politycznego i organizatora powstania, walczy³ na wielu frontach w napoleoñskiej armii. Doskonale zdawa³ sobie sprawê z sytuacji
miêdzynarodowej i s³aboœci Polaków – sami nie potrafi¹ skutecznie
upomnieæ siê o niepodleg³oœæ – dlatego podj¹³ tê trudn¹ i ryzykown¹
misjê.
Termin wybuchu powstania ustalono na moment wkroczenia Napoleona, by wiêcej osi¹gn¹æ wspólnymi si³ami. Czas ten nie zosta³ bli¿ej
okreœlony, ale wiadomo, ¿e Francuzi czyni¹ ju¿ przygotowania do wymarszu. Ks. Robak wêdruje wiêc od dworu do dworu, od karczmy
do karczmy, by rozmawiaæ ze szlacht¹ i ch³opami o narodowych sprawach. Musi dzia³aæ spokojnie, umiejêtnie. Spotyka siê z Jankielem,
który (uprzednio bywa³y w œwiecie) rozumie starania Bernardyna
i wykonuje jego polecenia. Robak jest postaci¹ tajemnicz¹ i niezbyt
dobrze realizuj¹c¹ stereotyp zakonnika. Zachowuje siê bardziej jak
¿o³nierz ni¿ potulny mnich.
Terenem dzia³añ ks. Robaka jest Dobrzyn. Mieszkaj¹ca tu zaœciankowa, zubo¿a³a szlachta s³ynie z gotowoœci do walki, sk³onnoœci
do wypitki i awantur. Trzeba tê energiê ukierunkowaæ na sprawy ojczyzny. Ks. Robak, wykorzystuj¹c pos³uch, jaki zazwyczaj budzi osoba zakonna, naucza, jak nale¿y siê zachowaæ. Pos³uguje siê zrozumia³¹ dla wszystkich metafor¹ sprz¹tania domu przed uczt¹ – odpowiedniego przygotowania przed najwa¿niejsz¹ chwil¹. Zapa³ szlachty wykorzystuje jednak Gerwazy i interpretuje s³owa Robaka w taki sposób,
www.sluchamy.pl
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by zwróciæ uwagê na Sêdziego – to on jest zdrajc¹ i nale¿y go usun¹æ.
Oczywiœcie, chodzi o to, by poprzez zajazd Hrabia wywalczy³ prawo
do maj¹tku po Horeszce, zaœ znienawidzona rodzina zosta³a pokonana.
Spisek powstañczy ks. Robaka niszcz¹ Gerwazy i Hrabia, którzy
kieruj¹ siê prywat¹, nie s¹ zdolni do trzeŸwego myœlenia w katego-riach ogólnonarodowych. Szlachta dobrzyñska ³atwo podchwytuje
plan zajazdu i nie liczy siê nawet z krytyk¹ m¹drego Maæka. Ks. Robak próbuje naprawiæ b³¹d. Kiedy ju¿ zmorzeni snem uczestnicy zajazdu zostaj¹ zwi¹zani przez Moskali, sprowadza pomocników.
Choæ sytuacja wydaje siê groŸna, ostatecznie jednak Rosjanie zostaj¹ pokonani a major P³ut zabity. Przy ¿yciu pozostaje prawy i zaprzyjaŸniony z Soplicami kapitan Ryków. Szlachta jednoczy siê
w walce ze wspólnym wrogiem. Z tych dramatycznych zdarzeñ wynika, ¿e Polacy zdolni s¹ do wspólnego skutecznego dzia³ania. Chocia¿
istniej¹ miêdzy nimi ró¿nice pogl¹dów i interesów, potrafi¹ stan¹æ
na wysokoœci zadania, jeœli chodzi o szczêœcie ojczyzny.

Nowy typ bohatera romantycznego
Romantyzm ukszta³towa³ typ bohatera, który samotnie anga¿uje siê
w narodowowyzwoleñcze sprawy. Ma za sob¹ nieszczêœliw¹ mi³oœæ,
jest poet¹ i czuje siê zdolny do przewodzenia narodowi, gotów o rz¹d
dusz spieraæ siê z samym Bogiem (prometeizm). Tak¹ postaci¹ by³
Konrad z III cz. Dziadów a tak¿e Konrad Wallenrod.
Jacek Soplica reprezentuje nowy typ bohatera romantycznego. Jest
w pewien sposób podobny do swoich poprzedników, ale ju¿ inny.
Na jego losach zaci¹¿y³a nieszczêœliwa mi³oœæ do Ewy Horeszkówny,
któr¹ zniszczy³ jej ojciec, dumny magnat, z powodu ró¿nic stanowych
i maj¹tkowych. Kierowany gniewem oraz chêci¹ zemsty Jacek zabija
Stolnika i odt¹d ¿yje drêczony wyrzutami sumienia. Jego trudn¹ sytuacjê pog³êbia podejrzenie o wspó³pracê z wrogiem. Próbê duchowego
odrodzenia i zadoœæuczynienia podejmuje w imiê Boga (rezygnuje
34
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z osobistego szczêœcia, wstêpuje do zakonu) i ojczyzny (¿o³nierz
i emi-sariusz napoleoñski). Dzia³a wszêdzie tam, gdzie jest najtrudniej
i najbardziej niebezpiecznie, niemal szuka œmierci, chc¹c w ten sposób odkupiæ swoj¹ winê.
Te cechy bohatera romantycznego Jacek uzupe³nia o nowe: nie
dzia³a samotnie, lecz uczestniczy we wspólnym dziele, organizuje innych do walki, szuka poparcia wœród szlachty i ch³opów, a wiêc wœród
szerokich rzesz reprezentuj¹cych ró¿ne stany. Nie czuje siê odpowiedzialny za ca³y naród, nie grzeszy pych¹ i nie wywy¿sza siê nad innych, przypisuj¹c sobie prawo do kierowania narodem. Jest to bohater
cichy, pokorny (nazwisko Robak, skromny habit, os³anianie twarzy
kapturem), raczej s³uga, ni¿ przywódca. Dzia³a w sposób przemyœlany, pos³uguje siê taktyk¹ i znajomoœci¹ nawyków szlachty, ma zdolnoœæ przewidywania reakcji i umiejêtnie wyczuwa nastroje. Potrafi
wykorzystaæ swoj¹ wiedzê o ludziach i œwiadomoœæ sytuacji politycznej dla programowej pracy na rzecz ojczyzny.
Jacek Soplica jest bohaterem dynamicznym. Z hulaki, lekkoducha,
awanturnika i cz³owieka mœciwego przeradza siê w postaæ o zupe³nie
przeciwstawnych cechach: staje siê spokojny, wyciszony, ale jest aktywnym, ofiarnym ¿o³nierzem i emisariuszem. Jego postawa – bojow-nika o wolnoœæ ojczyzny – to wzór godny naœladowania. Jest on te¿
symbolem przemiany stanu szlacheckiego: najpierw reprezentuje powszechny typ szlachcica zawadiaki i opoja, potem – gor¹cego, o-fiarnego patrioty. Rezygnacjê z osobistego szczêœcia (tak¿e z radoœci wychowywania jedynego syna) traktuje jako formê pokuty za uczynione
przed laty z³o. Jest cz³owiekiem trzeŸwo myœl¹cym, odpowiedzialnym, skutecznym w dzia³aniu.

Wizja przysz³oœci narodu
Pan Tadeusz nie tylko przesz³oœæ ocala³ od zapomnienia, ale ustanawia³ continuum miêdzy czasem przesz³ym a teraŸniejszoœci¹. Pokazywa³ w³adcz¹ si³ê tradycji, która nie daje rozerwaæ ¿ycia narodu
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na zmursza³¹ œwietnoœæ i nêdzn¹ teraŸniejszoœæ. Jednoczeœnie kszta³t
tradycji formowa³ tak, by pokazaæ w niej zaczyn nowych idei i uczyniæ
j¹ podatn¹ na skojarzenie z postêpem, z duchem przemian, bez którego Pan Tadeusz by³by rzeczywiœcie tylko piêknym „kamieniem grobowym” po³o¿onym na dawnej Polsce.4
Istotnie, dzie³o Mickiewicza jest syntez¹ wydarzeñ z ostatnich kilkudziesiêciu lat (takich, które pamiêtaj¹ najstarsi bohaterowie i bezpoœrednio je poprzedzaj¹cych oraz warunkuj¹cych dzia³ania postaci,
zw³aszcza ks. Robaka. TeraŸniejszoœæ zosta³a okreœlona przy pomocy
czêsto wracaj¹cego przymiotnika ostatni (np. Ostatni zajazd na Litwie, ostatni woŸny trybuna³u, ostatni, co tak poloneza wodzi³). Odchodz¹ca Polska szlachecka, jej tradycje i obyczaje zosta³y tu u-trwalone w momencie, kiedy mo¿na je jeszcze uchwyciæ „na ¿ywo”. Poniewa¿ jednak odchodzi taki kszta³t spo³ecznych relacji i stylu ¿ycia,
na jego miejsce wejdzie zapewne nowy.
Wizja przysz³oœci w utworze A. Mickiewicza dotyczy zarówno osobistych losów postaci, jak i perspektywy szerszej, ogólnonarodowej,
a nawet miêdzynarodowej. Ks. Robak umiera w nadziei na sukces
swoich starañ o wolnoœæ ojczyzny, m³odzi i bardziej dojrzali zamierzaj¹ prowadziæ szczêœliwe ¿ycie ma³¿eñskie i rodzinne. Zwi¹zek Zosi
i Tadeusza k³adzie kres waœniom pomiêdzy Soplicami i krewnymi lub
zwolennikami Horeszków. Mo¿na dostrzec tak¿e wyraŸn¹ zapowiedŸ
szczêœcia w wymiarze narodowym. D³ugo oczekiwane oddzia³y
zbrojne polskie i francuskie kieruj¹ siê na wroga – zaborcê ojczyzny.
Kilkakrotnie pojawiaj¹cy siê w tekœcie motyw Mazurka D¹browskiego ma jednoznaczn¹ wymowê: Jeszcze Polska nie zginê³a. Podobn¹
funkcjê spe³niaj¹ umacniaj¹ce narodowego ducha wydarzenia z przesz³oœci, np. powstanie koœciuszkowskie, uchwalenie postêpowej Konstytucji 3 maja. Lekcjê historii ukazan¹ w koncercie Jankiela równie¿
koñczy optymistyczne otwarcie siê na przysz³oœæ.
Warto jeszcze raz przypomnieæ, ¿e Mickiewicz napisa³ ten utwór
po klêsce powstania listopadowego. W kontekœcie tego faktu ów patriotyczny optymizm mo¿e mieæ jedno uzasadnienie: dotyczy przysz³oœci popowstaniowej, która ze œmierci i cierpienia Polaków pozwoli wskrzesiæ nowe si³y, wzmocniæ jednoœæ narodow¹, uporz¹dkowaæ
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sprawy wewnêtrzne (rodzi siê nowy uk³ad spo³eczny). Z wielkiego
nieszczêœcia i buntu wobec niewoli, z programowego, rozwa¿nego
dzia³ania nastêpców ks. Robaka oraz wspó³pracy wszystkich warstw
powstanie wolna i bezpieczna ojczyzna.

Obraz i ocena szlachty
Szlachta polska nie jest warstw¹ jednolit¹. Mickiewicz przedstawia
bogatszych jej przedstawicieli (domownicy i goœcie dworu w Soplicowie) a tak¿e zubo¿a³ych mieszkañców dobrzyñskiego zaœcianka (m.in.
Maciek Dobrzyñski, Bartek Prusak, Maciej Chrzciciel). Ponad tymi
grupami postawiona jest magnateria (nie¿yj¹cy stolnik Horeszko, Hrabia). Hierarchiê tych grup wyznacza stan posiadania. Z niego wynika
styl ¿ycia, stosunek do innych oraz do tradycji. Wœród mieszkañców
i goœci dworu w Soplicowie mo¿na wyró¿niæ jeszcze dwie kategorie:
posiadaczy ziemskich i wysokich urzêdników, jak Sêdzia i Podkomorzy oraz ludzi ubo¿szych, których mo¿na porównaæ ze szlacht¹ zaœciankow¹: Gerwazy i Protazy, Asesor i Rejent oraz rezydent Wojski.
Stolnik Horeszko i Hrabia reprezentuj¹ zarówno wady, jak i zalety
magnaterii. Dumê i pychê ojca Ewy równowa¿y jednak stosunek
do spraw wagi pañstwowej (popieranie reform). Hrabia jest humorystycznie przedstawionym romantykiem, marzycielem, stylizuj¹cym
siê na œwiatowca chwalc¹ obcych strojów, tradycji, sztuki i natury, ³atwo ulega wp³ywom (zmiana postanowienia w sprawie procesu, realizacja pomys³ów Gerwazego dotycz¹cych zajazdu). Kiedy jednak trzeba wykazaæ siê odwag¹ i hojnie wyposa¿yæ oddzia³ wojska, nie waha
siê s³u¿yæ ojczyŸnie swoim ¿yciem i maj¹tkiem.
Bogata szlachta, jak Sêdzia i Podkomorzy wraz z bliskimi (równie¿
Jacek Soplica z czasów m³odoœci), prowadzi uporz¹dkowany styl ¿ycia. Ustalone zajêcia oraz spotkania rodzinne i towarzyskie podlegaj¹
pewnym normom obyczajowym, zasadom prowadzenia rozmów, zachowania przy stole i podczas spacerów oraz przestrzegania hierarchii,
któr¹ wyznacza piastowany urz¹d, wiek i p³eæ. Charakterystyczne dla
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tej grupy postaci s¹ zajêcia gospodarskie (Sêdzia dogl¹da dobytku i inwentarza), pielêgnowanie tradycji i szlacheckich obyczajów, troska
o w³aœciwe wychowanie m³odego pokolenia. Etykietê, obowi¹zuj¹ce
normy i tzw. dobre obyczaje mo¿na zauwa¿yæ podczas uczty, polowania, grzybobrania. Pewnym formom podporz¹dkowane s¹ równie¿ zaloty zakochanych. Na uwagê zas³uguje patriotyczna postawa szlachty.
Mimo sk³onnoœci do awantur, k³ótni, procesów s¹dowych s¹ to ludzie
zdolni do najwiêkszego poœwiêcenia, gdy stawk¹ jest wolnoœæ ojczyzny. Potrafi¹ wtedy zmobilizowaæ si³y oraz zdobyæ siê na zgodne dzia³anie (por. walka z Moskalami).
Zubo¿a³a szlachta zaœciankowa (dobrzyñska) w gruncie rzeczy reprezentuje podobne cechy. Nie ma tu jednak takiego szacunku dla
obyczajów i etykiety. Jest to grupa ludzi szlachetnie urodzonych, po-siadaj¹cych herb, przywi¹zanych do swoich przydomków i przezwisk, ale stanem posiadania zbli¿onych do ch³opów. Równie¿ jest
wierna tradycji, ¿yj¹ca wspomnieniami o œwietnej przesz³oœci, szanuj¹ca na-rodowe stroje, gotowa do walki i ofiarna. £atwo mo¿na ni¹
manipulowaæ (zapa³ do walki i szybkoœæ reakcji wykorzystuje Klucznik), choæ w istocie ma dobre intencje. Wymaga odpowiedniego
uœwiadomienia politycznego, nie ma pe³nego rozeznania w sytuacji,
nie zawsze zdobywa siê na s³uchanie dobrych rad (ignoruje stanowisko Maæka w sprawie zajazdu). W³aœciwie pokierowana mo¿e stanowiæ wa¿n¹ si³ê w zmaganiach z wrogiem pod warunkiem, ¿e zrezygnuje z rozstrzygania spraw s¹siedzkich drog¹ ³amania prawa (zbrojna napaœæ i zaw³aszczenie) oraz ograniczy sk³onnoœæ do alkoholu
i awantur. W istocie posiada równie¿ silne poczucie to¿samoœci narodowej i z pobudek patriotycznych gotowa jest do ofiarnej walki. Jest
to grupa o niskim wykszta³ceniu, braku og³ady, sk³onnoœci do prywaty, ale drzemie w niej ogromny ³adunek patriotyzmu. W podobny sposób mo¿na okreœliæ Asesora i Rejenta, których ca³kowicie poch³ania
spór o charty i wzajemne z³oœliwoœci, a przecie¿ wobec wyraŸnego remisu godz¹ siê i wybaczaj¹ sobie wszelkie przykroœci.
Szlachta jest dosyæ szczegó³owo przedstawion¹ warstw¹ spo³eczn¹.
Mickiewicz wiernie odda³ styl ¿ycia poszczególnych grup, które odró¿nia stan posiadania i styl ¿ycia. Ujawni³ wady i negatywne sk³on38
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noœci, ale przedstawi³ je z dobrotliwym humorem. Cechy i postawy
pozytywne przewa¿aj¹ jednak nad przywarami, zaœ wœród nich
na czo³o wysuwa siê wielka mi³oœæ ojczyzny i gotowoœæ do walki o jej
wolnoœæ. Rozwój tej warstwy zosta³ ukazany w symbolicznej przemianie wewnêtrznej Jacka Soplicy, który skupi³ w sobie najwiêksze
wady, a przecie¿ sta³ siê najbardziej ofiarnym orêdownikiem na-rodowej sprawy. Ukazane w powieœci postaci i zwyczaje odchodz¹ jednak
w przesz³oœæ, st¹d tak czêste u¿ywanie przymiotnika ostatni oraz chêæ
drobiazgowego utrwalenia tradycji i obyczajów tej barwnej grupy.
Szlachta, jako zbiorowy bohater epopei, zosta³a w du¿ej mierze wyidealizowana. Mimo to ka¿dy z jej reprezentantów to odrêbna, interesuj¹ca indywidualnoœæ. Ogólna ocena szlachty, jako zbiorowoœci, wypada wiêc korzystnie. Jej reprezentanci wzbudzaj¹ sympatiê czytelnika, czasem rozœmieszaj¹ sarmackimi nawykami, niekiedy dra¿ni¹, ale
porywaj¹ swoim szczerym, dowiedzionym czynami pa-triotyzmem.

Tradycje i obyczaje szlacheckie
Adam Mickiewicz z wielk¹ pieczo³owitoœci¹ przedstawi³ szlacheck¹ obyczajowoœæ i szacunek dla tradycji. Czytelnik mo¿e bez trudu
odtworzyæ sposób spêdzania czasu. Poznaæ mo¿na nie tylko pory i nazwy poszczególnych posi³ków, ale kolejne dania, napoje, zwraca uwagê zastawa sto³owa, sposób usadzania goœci i wzajemnego us³ugiwania (faktyczny i wzorcowy, postulowany przez stró¿ów ety-kiety, Sêdziego i Podkomorzego). Uczty z udzia³em licznych uczestników, pozwalaj¹ oceniæ, z jakim rozmachem realizowano szlacheck¹ zasadê
goœcinnoœci. W Soplicowie jada siê na talerzach przedstawiaj¹cych
sceny z Sejmu Czteroletniego, zegar z kurantem wygrywa melodiê
Mazurka D¹browskiego, zaœ obrazy o tematyce historycznej utrwalaj¹ poczucie to¿samoœci narodowej. Wed³ug okreœlonych norm przebiegaj¹ zaloty i zarêczyny, a tak¿e procesy s¹dowe i prawnie zakazane zajazdy. Nale¿y przestrzegaæ w³aœciwego postêpowania podczas polowania oraz zbrojnego rozstrzygania sporów, umiejêtnie w³adaæ broni¹
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i u¿ywaæ jej z zachowaniem honorowych zasad. Prowadz¹cy polowanie Wojski posiada umiejêtnoœæ gry na rogu przedstawiaj¹cej poszczególne etapy ³owów. Spotkaniom towarzysz¹ rozmowy o ojczyŸnie,
sztuce, grzecznoœci, a tak¿e zwady i spory. Bohaterowie pos³uguj¹ siê
jêzykiem tradycyjnych symboli, np. podanie Jackowi czarnej polewki
w domu Stolnika oznacza odrzucenie zalotnika.
Soplicowski dzieñ podporz¹dkowany jest rytmowi natury. Nale¿y
o w³aœciwej porze wykonaæ pewne prace lub dopilnowaæ s³u¿bê.
W epopei jest mowa o ¿niwach, karmieniu drobiu, kontrolowaniu
dziennych wydatków itp. Obowi¹zki przeplataj¹ rozrywki i spacery
oraz zaloty i rozmaite dyskusje. Bohaterowie zostali podzieleni na szanuj¹cych tradycjê (np. Sêdzia, Podkomorzy, Tadeusz, Zosia, szlachta
dobrzyñska) oraz zwolenników cudzoziemszczyzny (Hrabia, Telimena). Ostatecznie jednak zwyciê¿a ¿ywio³ narodowy i uczucia patriotyczne (np. polonez, skromna sukienka Zosi).
Szlachecka, sarmacka Polska ustêpuje trosce o poddanych. Kultywowanie rodzimych obyczajów bywa zak³ócane przez obce wzory,
wiêc relacja o ¿yciu w ziemiañskim dworze w Soplicowie ma równie¿
znaczenie dla kolejnych pokoleñ i pozwala doceniæ znaczenie tradycji
i obyczajów dla przodków z wieku XIX.

Funkcje opisów
Pan Tadeusz to dzie³o obfituj¹ce w liczne opisy. Wiele z nich dotyczy przedmiotów-rekwizytów (np. róg Wojskiego albo serwis sto³owy), strojów (sukienka Zosi, udziwniony kostium Hrabiego), ale najwiêcej – przyrody (sad, warzywnik) i zjawisk naturalnych (wschód
i zachód s³oñca, burza). Badacze epopei A. Mickiewicza dawno ju¿
zwrócili uwagê na niezwyk³¹ urodê literack¹ tych fragmentów. Wskazywano wyj¹tkow¹ zdolnoœæ autora do opisu o charakterze zmys³owym, zw³aszcza anga¿uj¹cym wzrok i s³uch. Ze wzglêdu na wielk¹
ró¿norodnoœæ i liczbê takich fragmentów bli¿szemu ogl¹dowi poddamy niektóre poetyckie „obrazy” i „koncerty”.
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Poetycko-malarskie obrazy przyrody
Przyroda stanowi sceneriê zdarzeñ oraz motywuje dzia³ania bohaterów, st¹d jej znacz¹ca rola. Zosta³a ukazana w sposób zmys³owy:
mo¿na dostrzec jej barwy, ruch, us³yszeæ odg³osy, poczuæ zapachy.
Czêstym zabiegiem jest personifikacja elementów natury. Mo¿na powiedzieæ, ¿e przyroda jest bohaterem tego utworu. Jej zachowanie
sprzyja ludziom zadomowionym w Soplicowie. Efektem takiego
wspólnego odczuwania jest burza po bitwie z Moskalami, która sprawia, ¿e Soplicowo zostaje odciête od œwiata i wiadomoœci nie wychodz¹ poza kr¹g bezpoœrednich uczestników zdarzeñ.
Bohaterowie ukazani s¹ tu w relacji do natury: Sêdzia jako gospodarz, Hrabia jako fascynuj¹cy siê ni¹ romantyk, Tadeusz podziwiaj¹cy po powrocie do domu tutejsze widoki itp., ale wyj¹tkowo wyraziœcie poeta zwi¹za³ z przyrod¹ Zosiê. Jej te¿ przysporzy³ najwiêcej cech
pozytywnych, podobnie jak jej otoczeniu.
Obrazy przyrody w Panu Tadeuszu s¹ jakby wyjête z raju, wyma-rzonego przez realistê. W raju tym równoczeœnie kwitn¹ kwiaty wiosenne i dojrzewaj¹ owoce jesieni. W tym samym czasie fio³ki i astry
zdobi¹ jakiœ idealny sezon, w którym mak mami Ÿrenicê wieloœci¹
„farb ¿ywych, ró¿nych” i w którym dojrzewa harbuz, ¿niwiarze koñcz¹ ¿niwo i kosi siê trawê [...].5
Ów sielski krajobraz, jaki roztacza poeta przed oczyma czytelnika
na pocz¹tku utworu, wprowadza w rajsk¹ krainê szczêœliwych lat
dzieciñstwa, ukazan¹ plastycznie, kolorowo i z wszelk¹ ró¿norodnoœci¹ kszta³tów. Mickiewicz jawi siê tu jako poeta-malarz, kolorysta
pos³uguj¹cy siê wielk¹ palet¹ barw i odcieni, oraz doskona³y obserwator form, które stworzy³a natura. Pierwszy z takich opisów zosta³ opatrzony wyjaœnieniem jego funkcji:
Tymczasem przenoœ moj¹ duszê utêsknion¹
Do tych pagórków leœnych, do tych ³¹k zielonych,
Szeroko nad b³êkitnym Niemnem rozci¹gnionych (I, 14-40).
Du¿a liczba epitetów, oddaj¹cych barwy pól, ³¹k, Niemna, miedzy,
grusz itd., wskazuje czytelnikowi, jakie obrazy moc¹ têsknoty przywo³uje emigrant, pozbawiony mo¿liwoœci ogl¹dania ich na co dzieñ.
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Jest to pogodny, jasny dzieñ w porze ¿niw, pe³nia lata, w s³oñcu mieni¹ siê wszystkie kolory. Bogata roœlinnoœæ (uprawy i dzikie zio³a)
wprowadza w œwiat idylli: jest to kraina piêkna, urodzajna, a wiêc
szczêœliwa. Jest tu las (zieleñ), ³¹ka (zieleñ), pola obsiane ró¿nymi
zbo¿ami (z³oto i srebro) oraz gryk¹ (biel), zio³a: œwierzop (barwa
bursztynu) i dziêcielina (gatunek koniczyny koloru bladoró¿owego),
która panieñskim rumieñcem [...] pa³a. Pola poprzecinane s¹ miedzami i niebiesk¹ wst¹¿k¹ Niemna.
Opis ten zosta³ przed³u¿ony ukazaniem miejsca, do którego wraca
w myœlach, po latach, narrator: Œród takich (a wiêc tak bardzo piêknych) pól przed laty, nad brzegiem ruczaju (I, 23) sta³ szlachecki dwór,
bliski sercu, piêkny, zadbany, wtopiony w zieleñ drzew. Wra¿liwoœæ
Mickiewicza na kolory dostrze¿ono dosyæ wczeœnie6, zwrócono równie¿ uwagê na wp³yw baroku na poetyckie i zarazem kolorystyczne obrazowanie7. W omawianym fragmencie wiele jest epitetów, ale mo¿na
tu spotkaæ porównania (gryka jak œnieg bia³a, wszystko przepasane jakby wstêg¹, miedz¹ // Zielon¹) oraz przenoœnie (personifikacja: panieñskim rumieñcem dziêcielina pa³a, ciche grusze siedz¹ – I, 15-22).
Innym, czêsto przywo³ywanym przyk³adem poetyckiego „malarstwa” w epopei Mickiewicza jest opis warzywnika, ukazuj¹cy nie tylko barwy, ale i kszta³ty (nagromadzenie œrodków poetyckich, zw³aszcza personifikacji). Warto tu wspomnieæ o fragmencie ukazuj¹cym
dziewicze ostêpy puszczy – królestwa zwierz¹t, w którym na cz³owieka czyha niebezpieczeñstwo (matecznik, puszcza, spotkanie z niedŸwiedziem) oraz malarskich wizjach chmur, mg³y (romantyczny obraz
ruin zamku w miêkkiej otoczce mg³y) i – oczywiœcie wschodu i zachodu s³oñca, roztaczaj¹cego po niebie wieczorn¹ zorzê i znikaj¹cego
za borem.
Poza zadaniem przywo³ywania w pamiêci piêknych, sielankowych
obrazów stron ojczystych opisy pe³ni¹ równie¿ istotn¹ funkcjê
na p³aszczyŸnie samego dzie³a: pokazuj¹ gospodarnoœæ i dobrobyt Soplicy, stanowi¹ t³o dla bohaterów (np. Zosia w bia³ej sukience wœród
zieleni – spokój, pogoda ducha, ³agodnoœæ i ¿yczliwoœæ postaci), pozwalaj¹ odebraæ to miejsce jako jedyne na œwiecie, gdzie natura zgromadzi³a wszystko, co potrzebne cz³owiekowi do ¿ycia (lasy, ³¹ki, rze42
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ka, pagórkowate, malownicze ukszta³towanie terenu itp.) i pozwala
bez ograniczeñ korzystaæ ze swej szczodrobliwoœci. Wtopienie siê bohaterów w porz¹dek biologiczny otoczenia daje poczucie harmonii,
wewnêtrznego ³adu i szczêœcia. Ci, którzy nie s¹ w stanie dostrzec uroków rodzimego pejza¿u (np. Telimena), nêkani s¹ niepokojem, poszukuj¹ szczêœcia jakby na si³ê, nie umiej¹c pogodziæ siê z w³asn¹ natur¹
i wiekiem.
Pan Tadeusz to równie¿ dowód niezwyk³ej wra¿liwoœci s³uchowej autora. Nie tylko obrazy, ale i dŸwiêki natury stanowi¹ interesuj¹cy przyk³ad zmys³owego, poetyckiego obrazowania. Przyk³adem mog¹ byæ odg³osy puszczy noc¹, koncert dwu stawów, groŸna „muzyka” burzy.

S³ynne koncerty
Do bardzo znanych opisów z Pana Tadeusza nale¿¹ koncert na cymba³ach Jankiela i gra Wojskiego na rogu. Zanim przyst¹pimy do refleksji nad tymi fragmentami, warto przypomnieæ, ¿e pojêcie koncertu
Mickiewicz wprowadzi³ tak¿e do fragmentu ksiêgi VIII, który oddaje
dŸwiêki natury. Przed burz¹ wzrasta atmosfera napiêcia (zwiastuj¹ca
groŸne wypadki – zajazd), po wieczerzy rozpoczyna siê dziwna muzyka wieczoru (VIII, 19). Jest to prawdziwy koncert ptaków i owadów
przed³u¿ony o „dialog” ¿ab z odleg³ych stawów (VIII, 20-50).
W polu koncert wieczorny ledwie jest zaczêty;
W³aœnie muzycy koñcz¹ stroiæ instrumenty,
Ju¿ trzykroæ wrzasn¹³ derkacz, pierwszy skrzypek ³¹ki,
Ju¿ mu z dala wtóruj¹ z bagien basem b¹ki,
Ju¿ bekasy do góry porwawszy siê wij¹
I bekaj¹c raz po raz jak w bêbenki bij¹.(VIII, 31-36)
Ta krótka próbka tekstu ukazuje, z jak¹ precyzj¹ Mickiewicz komponuje opis. W ca³oœci pozwala on wyobraziæ sobie narastanie liczby ptasich i owadzich g³osów, zró¿nicowanie odleg³oœci (dŸwiêki od-dalone
w linii poziomej i dolatuj¹ce z góry) oraz skali tonów niskich i wysokich (od pohukiwania puszczyka, poprzez m.in. jêki owadów do ¿abiego rechotu na dwa g³osy). T³o dla „popisów g³osowych” stano-wi¹
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szmery i szelesty, z regu³y ciche i delikatne, ale równie¿ zró¿nicowane
muzycznie oraz poddane ocenie (Akord muszek i pó³ton fa³szywy komarów – VIII, 30). Autor niekiedy nazywa odg³osy natury przy pomocy
terminów muzycznych (fortissimo), wprowadza czasowniki oddaj¹ce
charakter dŸwiêków (piaæ, wyrzekaæ, wzdychaæ, nuciæ, wrzasn¹æ itp.).
Po omawianym fragmencie nastêpuje obraz nocy, uk³adu gwiazd
wraz z interpretacj¹, swoista astrologia zakorzeniona w mitach i dawnych wierzeniach oraz komentarz Wojskiego. Jest to wiêc podwójne
wprowadzenie w ksiêgê zatytu³owan¹ Zajazd, wytwarzaj¹ce w³aœciwy
nastrój do odbioru przedstawionych w niej wydarzeñ.
Grê Wojskiego na rogu po zakoñczeniu ³owów w puszczy poprzedza opis instrumentu (tzw. porównanie homeryckie – rozbudowane,
rozlewne, wsparte ci¹giem epitetów):
Natenczas Wojski chwyci³ na taœmie przypiêty
Swój róg bawoli, d³ugi, cêtkowany, krêty
Jak w¹¿ boa [...] (IV, 660-662).
Opis obejmuje sposób trzymania rogu, ruchy graj¹cego, przerwy
wype³nione efektem echa oraz kolejne etapy polowania, ukazane
w nastroju, tempie, charakterze dŸwiêków (od pobudki, poprzez ha³as
psów myœliwskich i strzelanie, g³osy zwierzyny ³ownej, a¿ do oddania
nastroju triumfu po zakoñczeniu ³owów). Wœród wielu okreœleñ s³u¿¹cych wywo³aniu wra¿eñ s³uchowych, epitetów, rzeczowników i czasowników nazywaj¹cych dŸwiêki, narrator szczególnie podkreœla
„wspó³pracê” natury z graj¹cym. Trzykrotnie zas³uchanie czytelnika
przerywa komentarz dotycz¹cy echa:
Tu przerwa³, lecz róg trzyma³; wszystkim siê zdawa³o,
¯e Wojski wci¹¿ gra jeszcze, a to echo gra³o.
(IV, 678-679; 686-687; 694-695),
który wraca refrenicznie jak samo echo.
Koncert Jankiela (XII, 669-745) odbywa siê na specjaln¹ proœbê
Zosi, podczas uczty, po og³oszeniu uw³aszczenia poddanych, wœród
patriotycznego nastroju (obecnoœæ dowódców polskich oddzia³ów
z D¹browskim na czele). Improwizacja muzyczna na cymba³ach jest
lekcj¹ historii – przywo³uje wydarzenia, do których siêgaj¹ pamiêci¹
najstarsze osoby zgromadzone na uczcie, doskonale wiêc rozpoznaj¹
44
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intencjê Jankiela, polskiego ¯yda, ¿ywo zaanga¿owanego w narodowe sprawy. Opis obejmuje sam koncert cymbalisty oraz oddaje reakcjê s³uchaczy na przedstawione wydarzenia. Najpierw skoczne dŸwiêki Poloneza Trzeciego Maja wzbudzaj¹ nastrój radoœci, potem fa³szywy akord jak syk wê¿a przypomina czasy Targowicy, smutne tony
przywo³uj¹ rzeŸ Pragi oraz los ¿o³nierza-tu³acza, wygnañca ze zniewolonej ojczyzny, a¿ do potê¿nych tonów, które wszyscy od razu rozpoznaj¹: Jeszcze Polska nie zginê³a! Sam muzyk (¯yd poczciwy Ojczyznê jako Polak kocha³! – XII, 759) tak bardzo wzruszy³ siê sw¹ gr¹, ¿e
odda³ D¹browskiemu ho³d ze ³zami, porównuj¹c go do d³ugo oczekiwanego Mesjasza.
Koncert na cymba³ach zosta³ skomponowany z fragmentów
brzmi¹cych harmonijnie oraz dysonansowych zak³óceñ, jak w przypadku komentarza o Targowicy. Wiele w nim romantycznego ¿aru,
marzeñ o szczêœciu ojczyzny (improwizacja wystêpu, narodowe treœci). Funkcja tego opisu sprowadza siê do rozbudzania patriotycznych
uczuæ poprzez refleksjê nad przesz³oœci¹ kraju.
Mickiewicz czêsto stosuje charakterystykê dŸwiêkow¹ bohaterów,
zwraca uwagê na ton g³osu, sposób wypowiadania zdañ, odcienie
emocjonalne wypowiedzi, znaczenie ciszy. W zakresie operowania
dŸwiêkiem poeta osi¹gn¹³ mistrzostwo nigdy wczeœniej w literaturze
polskiej nie spotykane.

Kompozycja i artyzm utworu
Autor rozpocz¹³ swoje dzie³o inwokacj¹. Po rozbudowanej apostrofie oddaj¹cej pe³niê mi³oœci i przywi¹zania do ojczyzny (ty jesteœ jak
zdrowie) nastêpuje proœba do Najœwiêtszej Marii Panny czczonej
w dwu obrazach: ostrobramskim i jasnogórskim, o to, by wyjedna³a
wygnañcom mo¿liwoœæ powrotu do swojego kraju, choæby w myœlach, podczas czytania kolejnych ksi¹g utworu. Nadzieja ta zosta³a
wyra¿ona doœæ kategorycznie (powrócisz), zaœ wzmocnieniem wymowy tych wersów jest przypomnienie faktu autobiograficznego – cuwww.sluchamy.pl
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downego uzdrowienia przed o³tarzem Matki Bo¿ej Ostrobramskiej
kilkuletniego Adama Mickiewicza, który odniós³ powa¿ne obra¿enia
po wypadniêciu przez okno8.
Utwór zosta³ skomponowany ze splotu trzech zasadniczych w¹tków fabularnych (por. rozdzia³ G³ówne w¹tki), których ukoronowanie
nastêpuje w dwu ostatnich ksiêgach epopei (rozstrzygniêcie sporu
o zamek, zarêczyny zakochanych i wkroczenie na Litwê wojsk pod¹¿aj¹cych na Moskwê). Ca³oœci¹ rz¹dzi zasada symetrii. Kulminacjê
stanowi plan zajazdu (koniec ksiêgi V). Do tego momentu akcja skupia siê wokó³ mieszkañców i goœci soplicowskiego dworu, po nim
– otwiera siê na wydarzenia ukazuj¹ce przeciwników Sêdziego
i mieszkañców zaœcianka. W ksiêdze V nastêpuje te¿ uporz¹dkowanie
spraw sercowych Tadeusza i odt¹d jest on ju¿ jednoznacznie wielbicielem Zosi.
Autor przeniós³ czas akcji w okres, kiedy nadzieja na sukces u boku Napoleona by³a ¿ywa i powszechna. Dopiero w Epilogu nastêpuje
refleksja nad kolejami narodowego losu, klêsk¹ powstania i utrat¹ nadziei oraz próba rozbudzenia jej na nowo. Temu celowi ma s³u¿yæ ca³y utwór z jego szczêœliwym zakoñczeniem w ksiêdze XII.
Poprzednie rozdzia³y opracowania pozwalaj¹ oceniæ artyzm utworu
ujawniony w kreacji g³ównego bohatera, w opisach przyrody, tradycji
i obyczajów oraz koncertów muzycznych. Dziêki poetyckim zabiegom i zestawieniu odpowiednich w¹tków fabularnych autor ukaza³
sarmacki œwiat odchodz¹cej szlachty, jej kulturê i stosunek do spraw
narodowych oraz obraz poszczególnych grup reprezentuj¹cych tê warstwê spo³eczn¹. Nagromadzenie œrodków stylistycznych (zw³aszcza
w licznych opisach) pozwala w realistycznym wymiarze, wspartym
o œrodki rodem z baœni (jak np. personifikacja), odtworzyæ w wyobraŸni obrazy zaprojektowane przez poetê, zapamiêtane z rodzinnych
stron. Zmys³owoœæ œwiata przedstawionego, troska o szczegó³y, sposób oddania nastrojów – oto staranie poety, by zatrzymaæ na kartach
utworu odchodz¹cy œwiat kultury szlacheckiej, moment dziejowy dobijania siê o niepodleg³oœæ.
Ukazany w epopei kraj dzieciñstwa zosta³ wykreowany na krainê
baœniow¹, szczêœliw¹, rajsk¹, przychyln¹ cz³owiekowi. Jest to ojczy46
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zna ludzi z gruntu szlachetnych i prawych, którzy potrafi¹ zdobyæ siê
na naprawienie w³asnych b³êdów, i kieruj¹ siê patriotyzmem. Nie brakuje tu ubarwiaj¹cego akcjê dobrotliwego humoru (Telimena, Hrabia,
pomy³ka Tadeusza). Poeta pos³u¿y³ siê piêkn¹ polszczyzn¹, któr¹
ubarwi³ s³ownictwem zapo¿yczonym, u¿ywanym podówczas na Litwie, terminologi¹ prawnicz¹ – w zwi¹zku ze sporem o zamek – a tak¿e jêzykowymi nowotworami (zazwierzyæ – zape³niæ zwierzyn¹, nadyszeæ siê, okazjowy – okazyjny) 9.
Narracja prowadzona jest w stylu gawêdziarskim, przetykana patosem, liryzmem i humorem. Najczêœciej relacje pochodz¹ od narratora
wszechwiedz¹cego, obiektywnego, ale niekiedy wystêpuje drugi wariant osoby opowiadaj¹cej, której kompetencje s¹ ograni-czone – tak
jest w przypadku ukazywania osoby ks. Robaka oraz Jankiela, których
losy s¹ w czêœci okryte tajemnic¹. Narracja jednak prowokuje pewne
domys³y, które pod koniec utworu wydaj¹ siê coraz bardziej prawdopodobne i ostatecznie potwierdzone choæby przez wyznanie samego
bohatera (spowiedŸ Jacka Soplicy). Dominuj¹cy narrator-gawêdziarz
zwraca siê niekiedy do s³uchacza, komentuje zdarzenia, anga¿uj¹c siê
emocjonalnie, zaœ na koniec wprost wyjaœnia, ¿e jest cz³onkiem przedstawionej spo³ecznoœci albo przynajmniej sympatyzuj¹cym z ni¹ goœciem: I ja tam z goœæmi by³em... (XII, 862).
Na uwagê zas³uguje równie¿ wiersz Pana Tadeusza – trzynastozg³oskowiec z œredniówk¹ po siódmej sylabie, ci¹g³y, zwi¹zany rymem parzystym, niekiedy wykorzystuj¹cy przerzutniê. Zdarza siê, ¿e
rym obejmuje trzy wersy lub pozostawia jeden z koñcówk¹ niezale¿n¹ fonetycznie od innych. Melodia wiersza i d³ugoœæ zdañ s¹ dostosowane do charakteru danego fragmentu. Mickiewicz konsekwentnie indywidualizuje jêzyk postaci oraz ró¿nicuje pod wzglêdem nastroju
i emocji poszczególne fragmenty, np. pe³en emfazy i patosu ustêp
o Napoleonie (I, 892-903), zaœ partie ukazuj¹ce Telimenê i Hrabiego
(np. III, 535-538) maj¹ wyraŸn¹ proweniencjê komediow¹10. Pan Tadeusz jest dzie³em o niepodwa¿alnej wartoœci, zarówno w zakresie poetyki, jak i warstwy ideowej, dziêki którym autor zachowa³ obraz odchodz¹cej epoki i zdrowej przyrody nie tylko dla têskni¹cych do ojczyzny emigrantów okresu romantyzmu, ale dla kolejnych pokoleñ
www.sluchamy.pl
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Polaków. Jest utworem upowszechniaj¹cym postawê patriotyczn¹
w ró¿nych jej przejawach. Utwór ma wymowê uniwersaln¹ – obecnie
równie¿ aktualna jest potrzeba formowania Polaków-patriotów, kultywowania rodzimych tradycji oraz obrony narodowych wartoœci i jêzyka przed obcymi wp³ywami.

Pan Tadeusz
jako nowo¿ytna epopeja narodowa
Epopeja to utwór epicki, pisany wierszem lub proz¹, ukazuj¹cy
wszechstronnie i szczegó³owo ¿ycie narodu (spo³eczeñstwa) w prze³omowym momencie historycznym [...]. Dla epopei charakterystyczne
jest wprowadzenie bogatego t³a obyczajowego, realizm przedsta-wienia, wielow¹tkowoœæ akcji pozwalaj¹ca ogarn¹æ wiele œrodowisk i odzwierciedliæ wszechstronnie ¿ycie spo³eczeñstwa. Ramê stanowi¹ wa¿ne przemiany spo³eczne oraz wydarzenia polityczne.111
O dziele Adama Mickiewicza mo¿na wiêc mówiæ, u¿ywaj¹c terminu epopeja. Najczêœciej w tym przypadku uzupe³niany bywa o dodatkowe okreœlenia: narodowa lub nowo¿ytna. Staro¿ytne epopeje Homera wyrasta³y z mitów o bogach i bohaterach, Pan Tadeusz odchodzi
od mitologicznej czy baœniowej cudownoœci na rzecz tej o proweniencji ludowej, zakorzenionej w stosunku bohaterów do przyrody i w ten
sposób – stwierdza Kazimierz Wyka – nawi¹zuje do epopei s³owiañ12
. [...] w œwietle konstrukskiej i zwi¹zanej z ni¹ wyobraŸni ludowej12
cji artystycznej Pana Tadeusza w œwietle stosunku tego poematu
do rzeczywistego pod³o¿a historycznego [...], w œwietle wreszcie poszukiwañ myœlowych istoty epickiej cudownoœci, [...] odpowiedzi na temat epickoœci Pana Tadeusza nie mo¿na znaleŸæ w reminiscencjach
klasycznych. To by³ tylko naskórek starego. [...] Têtno nowego, têtno
epopei zwi¹zanej z doœwiadczeniem historycznym ludów s³owiañskich,
którego przyk³adowy wzór dostrzega³ twórca we w³asnym prze¿yciu
13
roku 1812 i w ludowej o nim pamiêci, bi³o gdzie indziej.13
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Utwór ukazuje schy³ek epoki szlacheckiej, czasy napoleoñskie
– nadziei na wolnoœæ ojczyzny. Losy bohaterów ukazane s¹ na szerokim tle obyczajowym. Szczegó³owe, realistyczne opisy pozwalaj¹ odczuæ klimat Soplicowa, jako oœrodka patriotyzmu, tradycji narodowych, miejsca, gdzie cz³owiek mo¿e siê czuæ szczêœliwy – mimo sporów i zagro¿enia ze strony oddzia³u Rosjan lub waœni s¹siedzkich
– poniewa¿ ¿yje w zgodzie z natur¹, która wyznacza jego zajêcia,
wspó³tworzy sytuacje (np. burza po walce z Moskalami, polowanie,
grzybobranie itp.). Akcja toczy siê w kierunku szczêœliwego zakoñczenia wszystkich w¹tków.
Epopejê rozpoczyna inwokacja, rozwiniêta apostrofa skierowana
do Litwy i proœba do Najœwiêtszej Maryi Panny o pomoc w akcie
twórczym (cudowne przeniesienie siê czytelników w opisywane strony i czas zdarzeñ to efekt poetyckiego talentu wspierany dzia³aniem
si³ nadprzyrodzonych). Tradycja szlacheckiego patriotyzmu to równie¿ wynik zwi¹zania mi³oœci ojczyzny z katolicyzmem. Tekst sk³ada
siê z dwunastu obszernych ksi¹g, których trzynastozg³oskowy wiersz
na-wi¹zuje do d³ugiej miary wierszowej u Homera. Patos i wykorzystanie licznych œrodków artystycznych wspiera tu charakterystyczne
dla okresu romantyzmu po³¹czenie elementów epiki (gatunek narracyjny, wielow¹tkowy) oraz liryki (np. rozmowy zakochanych, fragment dotycz¹cy roku 1812) oraz dramatu (m.in. dyskusja w Dobrzynie, „teatralne”, komiczne dialogi z Telimen¹). Mickiewicz ozdobi³
swoje dzie³o fragmentami humorystycznymi, dla których nie by³o
miejsca w poematach heroicznych i opisowych, ani nawet w powie14
. Nowatorœci walterskotowskiej, do której równie¿ poeta nawi¹zuje14
stwo w zakresie zaproponowanej przez Homera formy jest wiêc wielostronne i w konsekwencji prowadzi do tego, ¿e czytelnik z uwag¹
œledzi losy bohaterów od pocz¹tku do koñca utworu.
Autor ukaza³ zbiorowego bohatera – szlachtê polsk¹ – na tle rosyjskiej kampanii Napoleona i szerokiej panoramy historyczno-obyczajowej, a wiêc w wyj¹tkowym momencie dziejowym, w którym rozstrzygaj¹ siê losy narodu, a przy tym dochodzi do przemiany w zakresie struktury spo³ecznej (koñczy siê epoka szlachecka, nastêpuje
uw³aszczenie, na miejsce poprzednich warstw powstan¹ nowe). Emowww.sluchamy.pl
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cjonalne zaanga¿owanie wielu pokoleñ czytelników i tematyka utworu usprawiedliwiaj¹ okreœlanie go donios³ym mianem epopei na-rodowej. Liczne przek³ady na jêzyki obce wskazuj¹, ¿e jest to równie¿
utwór o du¿ym znaczeniu tak¿e dla innych odbiorców: pozwala
w piêknej formie literackiej odnaleŸæ klimat dawnej szlacheckiej Polski i pe³ne uroku litewskie pejza¿e.
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Z serii Biblioteczka Opracowañ ukaza³y siê:
1. W. Reymont, Ch³opi
2. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz
3. B. Prus, Lalka
4. Homer, Iliada
5. S. ¯eromski, Ludzie bezdomni
6. J. S³owacki, Kordian
7. H. Krall, Zd¹¿yæ przed Panem Bogiem
8. A. Fredro, Œluby panieñskie
9. I. Krasicki, Utwory wierszem
10. M. Bu³hakow, Mistrz i Ma³gorzata
11. W. Gombrowicz, Ferdydurke
12. T. Ró¿ewicz, Poezje
13. B. Schulz, Sklepy cynamonowe
14. W. Szekspir, Romeo i Julia
15. Z. Krasiñski, Nie-Boska komedia
16. J. U. Niemcewicz, Powrót pos³a
17. Molier, Komedie – Sk¹piec, Œwiêtoszek
18. A. Mickiewicz, Dziady, III czêœæ
19. A. Mickiewicz, Dziady, II i IV czêœæ
20. S. Wyspiañski, Wesele
21. Z. Na³kowska, Granica
22. H. Sienkiewicz, Potop
23. S. ¯eromski, Przedwioœnie
24. B. Prus, Nowele
25. Sofokles, Antygona
26. E. Orzeszkowa, Nad Niemnem
27. H. Sienkiewicz, Quo vadis
28. Biblia – Stary Testament
29. Biblia – Nowy Testament
30. H. Sienkiewicz, Pan Wo³odyjowski
31. K. K. Baczyñski, Poezje
32. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod
33. J. Kochanowski, Odprawa pos³ów greckich, Psa³terz Dawidów
34. J. Kochanowski, Pieœni, Fraszki, Treny
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35. W. Szekspir, Makbet
36. S. Mro¿ek, Tango
37. A. Mickiewicz, Poezje, cz. I
38. A. Mickiewicz, Poezje, cz. II
39. H. Balzac, Ojciec Goriot
40. S. I. Witkiewicz, Szewcy
41. J. Conrad, Lord Jim
42. F. Dostojewski, Zbrodnia i kara
43. G. Zapolska, Moralnoœæ pani Dulskiej
44. C. K. Norwid, Poezje
45. K. Moczarski, Rozmowy z katem
46. T. Konwicki, Ma³a apokalipsa
47. J. S³owacki, Poezje
48. Cz. Mi³osz, Poezje
49. T. Ró¿ewicz, Kartoteka
50. W. Szymborska, Poezje
51. G. Herling-Grudziñski, Inny Œwiat
52. T. Borowski, Opowiadania
53. A. Szczypiorski, Pocz¹tek
54. Z. Herbert, Poezje
55. J. Parandowski, Mitologia
56. M. H³asko, ,,Piêkni dwudziestoletni” i opowiadania
57. S. ¯eromski, Opowiadania
58. Liryka œredniowiecza
59. Poezja francuska (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud)
60. A. Camus, D¿uma
61. Literatura powszechna œredniowiecza
62. H. Sienkiewicz, Krzy¿acy
63. M. Bia³oszewski, Pamiêtnik z powstania warszawskiego
64. S. ¯eromski, Syzyfowe prace
65. H. Ibsen, Dzika kaczka
66. G. Orwell, Folwark Zwierzêcy
67. A. de Saint-Exupéry, Ma³y Ksi¹¿ê, Ziemia, planeta ludzi
68. F. Kafka, Proces
69. M. Konopnicka, Nowele
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70. H. Sienkiewicz, Nowele
71. L. Staff, Poezje
72. K. Przerwa-Tetmajer, Poezje
73. J. Kasprowicz, Poezje
74. J. W. Goethe, Cierpienia m³odego Wertera
75. G. G. Byron, Giaur
76. B. Prus, Faraon
77. A. Fredro, Zemsta
78. Z. Na³kowska, Medaliony
79. M. D¹browska, Noce i dnie
80. J. S³owacki, Balladyna
81. W. Szekspir, Hamlet
82. A. Kamiñski, Kamienie na szaniec
83. H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem
84. E. Hemingway, Stary cz³owiek i morze
85. K. Dickens, Opowieœæ wigilijna
86. J. Conrad, J¹dro ciemnoœci
87. W. Gombrowicz, Trans - Atlantyk
Inne zeszyty w opracowaniu.
Sprzeda¿ za zaliczeniem pocztowym po zamówieniu listownym, telefonicznym, faksem lub przez internet prowadzi:
Wydawnictwo BIBLIOS
skrytka pocztowa 32
20-851 Lublin 57
tel. (0-81) 750-27-56
fax (0-81) 750-27-67 i tel. kom. 0-602355968
http://www.biblios.pl e-mail: bibl.wys@pro.onet.pl
Informator wydawniczy z aktualnymi cenami wysy³amy bezp³atnie.

www.sluchamy.pl

