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Klasa  V - 30.03.20r. 

 

Temat: O  tradycjach  i  zwyczajach  tych  dawnych  i  tych  całkiem  

nowych  przedstawionych  we  fragmentach  "Pana  Tadeusza". 

1. Przeczytaj: 

Moi  drodzy, dziś  będziemy  wspólnie  analizować  fragmenty  "Pana  

Tadeusza"  Adama  Mickiewicza  pod  kątem  tradycji  i  zwyczajów. 

Pamiętajcie, że  utwór  ten  powstał, gdy  Polska  była  pod  rozbiorami. 

Mickiewicz  chciał  podnieść  na  duchu  Polaków, przypomnieć  im, jak  piękna  

i  waleczna  była  i  jest  ich  ojczyzna. Dlatego  poza  właściwą  akcją - losy  

rodów  szlacheckich  Sopliców  i  Horeszków, o  których  będziemy  mówić  w  

klasach  starszych -  w  "Panu  Tadeuszu" jest  tak  wiele  opisów  przyrody, ale  

też  obyczajów  szlacheckich. Mickiewicz  miał  świadomość, iż  zachowanie  

narodowej  tradycji  jest  jedną  z  oznak, że  Polska - choć  zniknęła  z  map  

Europy - żyje  w  sercach  Polaków. 

 

2. Obejrzyj  filmik  i  posłuchaj  o  obyczajach  szlacheckich. 

 

Teraz  przejdź  do  wskazanego  przeze  mnie  adresu  internetowego ( wkopiuj  

go  w  przeglądarkę  internetową, jeśli  się  tutaj  nie  otwiera ). Filmik  mówi  

ogólnie  o  obyczajach  szlacheckich - posłuchaj  o  jakich. Filmik  trwa  9  

minut. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=na-zAlSISW4 

 

3. Zapisz  w  zeszycie. 

 

Zwyczaje  opisane  w  "Panu  Tadeuszu"  dotyczyły  życia  codziennego  

szlachty, rozrywek, zasad  dobrego  wychowania  oraz  prawa. Należały  do  

nich  między  innymi: 

- porządek  w  jakim  spacerowano ( kto  miał  iść  na  początku, kot  na              

końcu ), 

- zachowanie  przy  stole: mężczyźni  usługują  paniom, obowiązek  rozmowy, 

dania  polskie, 

- polowania, 

- uczty, 

- grzybobranie, 

- tańczenie  poloneza, 

https://www.youtube.com/watch?v=na-zAlSISW4


2 
 

4. Przeczytaj  fragmenty  "Pana  Tadeusza" - są  w  nich  opisane  niektóre  z  

wyżej  wymienionych  obyczajów. 

 

Księga I 

 

Właśnie z lasu wracało towarzystwo całe, 

Wesołe, lecz w porządku. Naprzód dzieci małe 

Z dozorcą, potem Sędzia szedł z Podkomorzyną, 

Obok pan Podkomorzy otoczon rodziną; 

Panny tuż za starszymi, a młodzież na boku; 

Panny szły przed młodzieżą o jakie pół kroku 

(Tak każe przyzwoitość). Nikt tam nie rozprawiał 

O porządku, nikt mężczyzn i dam nie ustawiał: 

A każdy mimowolnie porządku pilnował; 

Bo Sędzia w domu dawne obyczaje chował, 

I nigdy nie dozwalał, by chybiano względu 

Dla wieku, urodzenia, rozumu, urzędu. 

Tym ładem, mawiał, domy i narody słyną, 

Z jego upadkiem domy i narody giną. 

Więc do porządku wykli domowi i słudzy; 

I przyjezdny gość, krewny albo człowiek cudzy, 

Gdy Sędziego nawiedził, skoro pobył mało, 

Przyjmował zwyczaj, którym wszystko oddychało.  

 

Księga XII 

 

Poloneza czas zacząć. — Podkomorzy rusza 

I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza, 

I wąsa pokręcając, podał rękę Zosi 

I skłoniwszy się grzecznie w pierwszą parę prosi. 

Za Podkomorzym szereg w pary się gromadzi, 

Dano hasło, zaczęto taniec: on prowadzi. 

Ustępują mu z drogi, — i zmieniwszy szyki, 

Puszczają się znów za nim. — 

Brzmią zewsząd okrzyki: 

«Ach to może ostatni! patrzcie, patrzcie młodzi, 

Może ostatni, co tak poloneza wodzi!» 

I szły pary po parach hucznie i wesoło, 

Rozkręcało się, znowu skręcało się koło, 

Jak wąż olbrzymi w tysiąc łamiący się zwojów; 

Mieni się cętkowata, różna barwa strojów 

Damskich, pańskich, żołnierskich, jak łuska błyszcząca, 
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Wyzłocona promieńmi zachodniego słońca 

I odbita o ciemne murawy wezgłowia. 

Wre taniec, brzmi muzyka, oklaski i zdrowia!  

 

 

 

 

 


