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we dwunastu księgach wierszem   

(epika) 

 

 Gatunek literacki – epopeja 

Utwór dużych rozmiarów (12 ksiąg), pisany wierszem (trzynastozgłoskowiec). 

Przedstawia losy bohaterów na tle ważnych dla narodu wydarzeń historycznych  

(kampania napoleońska - wkroczenie wojsk francuskich na Litwę).  

Występuje bohater zbiorowy (szlachta), ukazane jest bogate tło obyczajowe.  

Rozpoczyna się inwokacją (rozbudowana apostrofą do Litwy, ojczyzny). Zawiera 

rozbudowane porównania (homeryckie) i szczegółowe opisy. Trzecioosobowy narrator  

zachowuje dystans wobec przedstawionych wydarzeń. Styl jest podniosły, ale pojawiają 

się też elementy humorystyczne. 

 Elementy świata przedstawionego 

- czas: kilka dni lata 1811 r. (księgi I-X), jeden wiosenny dzień 1812 r. (księgi XI-XII), 

retrospekcja – uchwalenie Konstytucji 3 maja, konfederacja targowicka,   powstanie   

kościuszkowskie, II i III rozbiór Polski; 

- miejsce akcji: Litwa, dwór szlachecki w Soplicowie i okolice, ruiny zamku Horeszków, 

zaścianek szlachecki Dobrzyń, karczma Jankiela; 

- bohaterowie: Sędzia Soplica, Tadeusz Soplica, Jacek Soplica (ksiądz Robak), Telimena, 

Wojski Hreczecha, Woźny Protazy; Stolnik Horeszko, Ewa Horeszkówna, Zosia 

Horeszkówna, Hrabia, Gerwazy Rębajło (Klucznik); Podkomorzy, Asesor, Rejent;  

Żyd Jankiel, Dobrzyńscy; kapitan Ryków, major Płut;  

Henryk Dąbrowski, Karol Kniaziewicz; 

- wątki główne i poboczne: 

* Spór Sędziego i Hrabiego o zamek - konflikt między rodami Sopliców i Horeszków 

* Wątek polityczny - losy i działalność konspiracyjna Jacka Soplicy (księdza Robaka) 

* Wątek miłosny – miłość Tadeusza Soplicy i Zosi Horeszkówny 

^ Spór Asesora z Rejentem o charty, Kusego i Sokoła 

^ Romans Tadeusza z Telimeną 

^ zaloty Hrabiego 

 

 

 

 



 Najważniejsze motywy 

 

Wewnętrzna przemiana bohatera 

Jacek Soplica przeżywa głęboką wewnętrzną przemianę pod wpływem wstrząsu, jakiego 

doznał po popełnieniu zbrodni.  Z mściwego awanturnika dbającego o własne interesy 

staje się pokornym mnichem, gorliwym patriotą poświęcającym życie sprawom ojczyzny 

oraz bohaterskim żołnierzem i emisariuszem. 

Miłość 

Miłość Tadeusza i Zosi jest przykładem miłości szczęśliwej. Młodych łączy uczucie 

oparte na wzajemnym zrozumieniu i szczerości. Ich ślub kończy spór między Soplicami  

i Horeszkami. 

Miłość Jacka Soplicy i Ewy Horeszkówny jest przykładem miłości nieszczęśliwej, 

tragicznej. Stolnik nie pozwala na małżeństwo córki z Soplicą. Rozpacz bohatera 

doprowadza do tragedii – Jacek zabija Stolnika. 

Tradycje i obyczaje szlacheckie 

W utworze bardzo szczegółowo jest opisane życie szlachty – staropolska gościnność, 

grzeczność, uczty, tradycyjne potrawy, zaręczyny, polowanie, grzybobranie, rady 

szlacheckie i zajazd (zbrojne najechanie posiadłości w celu odebrania dóbr, efekt kłótni  

rodów Sopliców i Horeszków). 

Adam Mickiewicz zdawał sobie sprawę, że opisywany świat odchodzi w przeszłość. 

Podkreśla to powtarzający się w utworze przymiotnik ostatni. 

Historia Polski 

W utworze jest mowa o ważnych wydarzeniach historycznych: konfederacji barskiej, 

powstaniu kościuszkowskim, konstytucji majowej, wojnie napoleońskiej. Są one nie tylko 

tłem opowieści, ale wyraźnie wpływają na życie mieszkańców Soplicowa i okolic. 

Są przywoływane we wspomnieniach bohaterów i zachowane w czci oddawanej  

narodowym pamiątkom. Szlachta daje wyraz swojego oddania dla ojczyzny w walce  

o niepodległość. 

Przyroda 

Przyroda w Panu Tadeuszu nie tylko oddaje nastrój i przeżycia bohaterów, ale także 

aktywnie uczestniczy w wydarzeniach, np. krwisty wschód słońca w dzień zajazdu 

oddaje atmosferę niepokoju,  przyroda budząca się do życia wiosną 1812 r. podkreśla 

nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości.  

Natura wyznacza w Soplicowie i okolicach rytm dnia i czas zajęć, np. pory posiłków, 

polowań, prac w gospodarstwie, rozrywek. Człowiek żyje z nią w harmonii. 

 

 


