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PROJEKT #PAN TADEUSZ

Powrócić cudem na Ojczyzny łono...

Akcja toczy się w
roku 1811-12 w
Soplicowie,
Dobrzynie oraz jego
okolicy. Głównymi
bohaterami utworu
są: Tadeusz
Soplica, Sędzia,
Jacek Soplica,
Zosia, Hrabia oraz
Zosia. 

Inne ważne tematy i
wydarzenia
opisane w "Panu
Tadeuszu" to
proces Hrabiego i
Sędziego o zamek
oraz wspomniany
już wątek miłosny,
czyli miłość
bohatera do
Telimeny i Zosi.

W latach 1832-34
roku Adam
Mickiewicz napisał
epopeję narodową
pod tytułem “Pan
Tadeusz”. Dzieło to
po raz pierwszy
zostało wydane
przez Aleksandra
Jełowickiego 
w Paryżu. Opisuje
ono życie szlachty
polskiej. 

Adam Mickiewicz 
w tym dziele
porusza tematy
miłosne 
i historyczne, ale
głównym wątkiem
jest tutaj historia
Jacka Soplicy,
który po
zastrzeleniu
Stolnika postanowił
naprawić
wyrządzone zło. 

Mickiewicz
doskonale opisał
społeczeństwo
szlacheckie oraz
życie staropolskie
w tamtych latach. 
 Akcja tego dzieła
ani przez chwilę nie
stoi w miejscu, jest
żywiołowa,
ciekawa, i bardzo
interesująca.
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Epopeja ta jest
napisana
staropolskim
językiem,
występuje
mnóstwo
archaizmów,
metafor,
epitetów czy
uosobień. 

Ma bardzo
porywającą,
dynamiczną
akcję z wieloma
jej zwrotami.
Gdy
przeczytamy ze
zrozumieniem
epopeję, 

że się, że
przedstawione
w niej 
perypetie
bohaterów
tworzą
interesującą
całość.

Godne 
podziwu są
również
opisane 
przez Adama
Mickiewicza
uroki litewskiej
przyrody.

"Pan Tadeusz",
pomimo wręcz
trudnego
języka, 
jest
zdecydowanie
bardzo
interesująca
lekturą. 

Trzeba się
przekonać, że
Mickiewicz miał
niezwykły talent
do opisywania
zdarzeń
trzynasto-
zgłoskowcem.

Antonina

Obyczaje i zwyczaje w Panu Tadeuszu
W epopei Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” bardzo dobrze zostały przedstawione szlacheckie
obyczaje i tradycje. 

Przestrzeganie ich było ważnym
elementem życia szlachty.
Postaram się przedstawić jedne z
ważniejszych zwyczajów i
obyczajów, które możemy
zauważyć w tym wybitnym dziele.

·  Ubiór
Charakterystycznym szlacheckim
strojem był kontusz, pas złotolity,
konfederatka  i wysokie buty.
Ponadto świadczył on 
o zamożności i statusie
społecznym właściciela,
 zwłaszcza szerokość 
i zdobienie pasa.

·  Obyczaje

Staropolska grzeczność 
– ważny był szacunek 
wobec osób starszych. 
Kolejność  zajmowania 
miejsc przy stole wyznaczał wiek,
stanowisko i płeć.

Dbałość o gospodarstwo -
gospodarz zawsze dbał o swoje
gospodarstwo niezależnie 
od okoliczności robił codzienny
obchód. Poza tym szanował
pracujących u siebie chłopów.

Podanie czarnej
polewki- otrzymywał ją
mężczyzna, któremu ojciec
odmawiał prawa do starania się 
o rękę córki.

· Posiłki
Tradycyjne, rodzime potrawy 
np. bigos, szczupak 
(„ryba nie krojona”), 
chołodziec litewski.
 
Podstawowym napojem było wino
i miód pitny.
 
Dźwięk dzwonu wzywał na obiad.

Odmawianie pacierza po łacinie
przed obiadem.

Zażywanie tabaki.

Parzenie kawy przez kawiarkę –
specjalna osoba, która zajmowała
się sprowadzaniem i parzeniem
trunku.

· Główne zainteresowania 
i rozrywka szlachty
Polowania

Grzybobranie  
Przy tym wydarzeniu 
obowiązywał odmienny ubiór. 
Ubierano  bowiem płócienne
opończe , którymi zasłaniano
 z wierzchu kontusze, a na głowę
zakładano kapelusz.  
Zbierano głównie koźlarze,
borowiki i rydze.

Swatanie młodych 
– obrządek ten łączył w sobie
tradycję szlachecką i ludową, 
gdyż zaręczyny odbywały się 
przy wiejskiej muzyce, 
a polonez był uroczystym tańcem.

Zajazdy – następnym
nieodłącznym elementem świata
szlacheckiego były zajazdy, 
które wynikały ze skłonności
szlachty do samosądów,
gwałtowności i kłótliwości. 
Zbierała się ona, 
aby od sąsiada wyegzekwować
swoje prawa, pokazać, 
kto ma rację. 
W wyniku takiego zajazdu
zostawała odbierana 
właścicielowi ziemia.

Tomasz
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BADACZE EPOPEI NA TROPIE GATUNKÓW
ROŚLIN I ZWIERZĄT

Przyroda to temat, 
przewijający się przez wszystkie
epoki. Od najdawniejszych czasów
pisarze opiewali urodę pejzażu,
piękno morza, gór i zachodów
słońca. Istnieją wiersze
poświęcone w całości opisowi
natury, ale przyroda występuje też
obok innych motywów w utworze.
Towarzyszy przeżyciom
bohaterów, jest przerywnikiem w
akcji powieści, powiernikiem
zdarzeń. W różnych epokach
traktuje się ją różnie. Sposób, w
jaki romantyczni twórcy traktowali
naturę - nadawali jej duszę,
opisywali subiektywnie,
dostosowując jej widzenie do
konkretnego dzieła literackiego, 

podkreślali wyjątkowość
krajobrazu, nastrój, atmosferę
podporządkowaną uczuciom
bohatera, podmioty lirycznego 
lub idei dzieła, preferowali zjawiska
niezwykłe, 
egzotyczne, fantastyczne.
Również Adam Mickiewicz 
w epopei posługuje się 
licznymi opisami przyrody.
Wszyscy znają opis pejzażu
Ojczyzny zawarty w Inwokacji, opis
burzy, grzybobrania czy poranku w
Soplicowie.
Zgodnie z założeniami projektu
uczniowie pracowali miedzy innymi
nad wskazaniem gatunków roślin i
zwierząt ukazanych przez
wieszcza.

Krystian

.

Pszenica - “Wyzłacanych
pszenicą”
Żyto - “posrebrzanych żytem”
 Świerzop - “Gdzie bursztynowy
świerzop” 
Gryka - “gryka jak śnieg biała”
 Dzięcielina - “Gdzie panieńskim
rumieńcem dzięcielina pała”
Grusze - “na niej z rzadka ciche
grusze siedzą”
Lisice - “Tyle w pieśniach litewskich
sławione lisice”
Borowiki - “Panienki za wysmukłym
gonią borowikiem”
Surojadki - “Surojadki srebrzyste,
żółte i czerwone”
Bielaki - “Bielaki krągłe, białe,
szerokie i płaskie”
Purchawki - “Purchawka, jak
pieprzniczka; zaś innych imiona”

Anastazja
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Wywiad z Telimeną
Witam wszystkich! Dzisiaj przedstawię wywiad z jedną z najbarwniejszych postaci epopei Adama
Mickiewicza “Pana Tadeusza”, czyli z Telimeną. Ta kobieta ma modny i wyrafinowany styl, lubi się
chwalić swoimi znajomościami i zasługami. Gloryfikuje Petersburg i nie wstydzi się pracować z
Rosjanami, przyjeżdżając do Soplicowa wiele pozmieniała w sferach uczuciowych innych bohaterów.

Droga Telimeno, czy tęsknisz za
swoim mieszkaniem w
Petersburgu?
Oczywiście, że tęsknię! Bardzo
brakuje mi wielkiego miasta i
nowoczesnego stylu życia. 
Jednak przetrwam tu trochę i
udowodnię wszystkim osobom
zebranym, że to co z zagranicy
wcale nie jest złe.
Jak układają się twoje relacje z
Zosią?
Zosia jest bardzo miłą i pracowitą
dziewczyną. Polubiłam ją. 
Staram się, aby miała jak najlepiej.
Chcę ją wychować jak najlepiej i
znaleźć jej dobrego męża.

Oprócz drogich ubrań co
jeszcze cię interesuje?
Jestem kosmopolitką. Kocham
kulturę zagraniczną, np. francuską
modę, włoskie obrazy. Jestem
obyta w świecie i potrafię
porozmawiać z inteligentnymi
ludźmi.
Jak skomentujesz sytuację,
kiedy dopadły cię mrówki?
Nie lubię tego komentować, ale jak
widać nawet takiej damie jak ja
zdarzają się różne niepożądane
sytuacje. Jestem wdzięczna
Tadeuszowi za pomoc. To było
okropne przeżycie.

Dziękuję bardzo za wywiad.
Mieszkańcy Sopolicowa są
bardzo ciekawi twojej wizyty,
ponieważ nigdy nie widzieli tutaj
tak kolorowej osoby jak ty.
Nie sądziłam, że wzbudzę
zainteresowanie, ponieważ w
Petersburgu moi znajomi i ludzie
na ulicy, są tak przyzwyczajeni do
takiej mody. Może to głupie
porównanie. Jestem taka, jaka
jestem i kocham się ładnie ubrać.
Ja też dziękuję i mam nadzieję, że
już nikt mnie nie zapyta o moją
wpadkę z mrowiskiem.

Filip

.

REKLAMA
Jeśli chcesz być na topie razem z Panem
Tadeuszem, koniecznie odwiedź sklep internetowy
nadwyraz.com

Znajdziesz tutaj ciekawe wzory związane 
z Mickiewiczem i nie tylko!
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