
Klasa IMA – 6 maja 

Temat: Losy Jacka Soplicy – A. Mickiewicz „Pan Tadeusz” ( Księga X). 

 

Zapoznaj się z fragmentem „Pana Tadeusza” zamieszczonym w podręczniku na stronie 50.  
Możesz również obejrzeć fragment realizacji filmowej utwory Mickiewicza ( od minuty 
3:22): 

https://www.youtube.com/watch?v=tb61IKyz4lg 

 

Fragment dotyczący spowiedzi Jacka Soplicy pochodzi z utworu Adama Mickiewicza „Pan 
Tadeusz”. Fragmenty tej epopei poznałeś już w gimnazjum. Przypomnij sobie czym jest 
epopeja. 

 

DEFINICJA 

Epopeja to utwór literacki (epos) o istotnym znaczeniu dla narodu lub grupy społecznej, 
przedstawiający jej dzieje w przełomowym momencie. Określenie to przyznawane jest zwykle 
jednemu dziełu literatury narodowej, które według materiałów historycznych czy tradycji ma 
najwierniej oddawać charakterystyczne dla epoki rysy narodu lub jego warstwy, osiągając 
jednocześnie wysoki stopień artyzmu.  

Za pierwsze eposy narodowe uznano lliadę oraz Odyseję spisane przez Homera. Przedstawiają 
one historie herosów walczących z przeciwnościami losu. Polskim przykładem eposu jest Pan 
Tadeusz autorstwa Adama Mickiewicza, gdzie mamy do czynienia z historią okupowanego 
narodu, który widzi nadzieję na niepodległość w nadchodzących wojskach Napoleona.  

 Pan Tadeusz to epopeja narodowa (z elementami gawędy szlacheckiej) powstała w latach 
1832–1834 w Paryżu. Składa się z dwunastu ksiąg pisanych wierszem, trzynastozgłoskowym 
aleksandrynem polskim. Czas akcji obejmuje pięć dni z roku 1811 i jeden dzień z roku 1812. 

Głównym bohaterem epopei jest Jacek Soplica (Wojewoda, Wąsal, ksiądz Robak, Bernardyn) 
Jest to szlachcic litewski, głowa rodu Sopliców, zabójca Stolnika Horeszki, ojciec Tadeusza, 
kapłan z zakonu bernardynów. Umiera po swojej spowiedzi wygłoszonej Gerwazemu przez 
gangrenę spowodowaną otworzeniem starych ran. 
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Po zapoznaniu się z tekstem spróbuj odpowiedzieć, jaka przemiana dokonała się w postawie  
i postępowaniu Jacka Soplicy? Postaraj się wskazać przyczyny tej przemiany. 

Zapoznaj się z poniższą tabelką, prezentującą etapy życia Jacka Soplicy: 

Etapy wyciu Jacka 
Soplicy 

Motywacja działań 
bohatera 

Cechy charakterystyczne 
postaci 

1. Jacek Soplica 
jako młody 
szlachcic 

-cieszy się szacunkiem 
okolicznej szlachty 
-jest przekonany o 
równości wszystkich 
wywodzących się ze stanu 
szlacheckiego 
-odwzajemnione uczucie 
do Ewy, Jacek ją tak 
bardzo kocha, że jest w 
stanie znosić wszelkie 
upokorzenia ze strony 
Stolnika 

Inteligentny, odważny, 
pewny siebie, silny, dumny, 
niezłomny, czuły, śmiały, 
wytrwały, posiada cechy 
przywódcze 

2. Upadek 
Jacka Soplicy 

- upokorzenie Jacka przez 
Stolnika 
- urażona duma 
szlachecka 
- pragnienie ułożenia 
sobie życia i zapomnienia 
o Ewie 
- żądza zemsty na Stolniku 
- okrzyknięcie go zdrajcą 

Działanie pod wpływem 
impulsu, emocji;  
Porywczy, bezsilny, 
honorowy 

3. Jacek Soplica 
jako 
wojownik i 
emisariusz 

- wyrzuty sumienia 
- Jacek pragnie zrzucić z 
siebie piętno zdrajcy 
- pragnie naprawić 
krzywdy 
- marzy o powstaniu na 
Litwie 
- pragnie uzyskać 
przebaczenie Gerwazego 

Odważny, waleczny, 
wytrwały, gotowy do 
poświęceń dla ojczyzny, 
bezinteresowny, prawy 

 

Praca domowa: 

Na podstawie spowiedzi Jacka Soplicy uzupełnij kartę pracy, która ma prezentować koleje losu 
bohatera. Na wypełnioną kartę czekam do 13 maja.  
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