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Pan tadeusz streszczenie bardzo szczegółowe pdf

Poeta wyraża nadzieję na Litwę, gdzie kiedyś odbywali się wielkie polowania, i zastanawia się, kiedy wszyscy trzej tam wrócą. Z porannymi promieniami słońca Soplicowo zaczęło budzić się do życia. Trudno było wstać Tadeuszowi, bo z kolacji wrócił bardzo niespokojny i nie mógł spać przez długi czas. Obudził się
dopiero przy wejściu do stodoły ojca Robaka. Tymczasem na podwórku zaczęli zbierać wszystko i przygotowywać się do polowania. Wkrótce potem wyruszyli, prowadząc stą a staże psy. Wśród nich były również charty Kusa i Falcon, a ich panowie Asesor i Rement jechali obok siebie, choć patrzyli na siebie
niezniszczalnie. Wkrótce szary człowiek był widziany w polu, i rozpoczął się pościg. W tym samym czasie, liczba liczyć był pod lasem. Jak zwykle spóźnił się i nie dotarł do początku polowania. Teraz spieszył się ze swoimi sługami na pola, ale jak to zwykle bywało, interesowało go coś innego. Jego uwagę zwrócono na
zamek, który po raz pierwszy ujrzał w porannym świetle. Hrabia często to robił, porzucając swój poprzedni zawód i myśląc lub rozkoszując się czymś zupełnie innym. Z tego powodu wielu nazywano go dziwakiem. Jednak zawsze był szanowany, ponieważ pochodził ze starej rodziny i był bogatym człowiekiem, dobrym
dla swoich poddanych i sąsiadów. Teraz zmienił kierunek biegu i poszedł pod zamek. Tam wyjął album i zaczął rysować jego kontury. Tam spotkał starego Gervazę, ostatniego dworzan Horeshkowa, który wcześniej słynął z zabawy, ale po bitwie, w której zmarł spadkobierca zamku, nikt nie widział go bardziej zabawny.
Mieszkał w zamku w jednym z pokoi, choć mógł żyć spokojnie obok hrabiego, ale nie chciał rozstać się ze swoimi murami. Teraz, gdy zobaczył potomka swojej ukochanej rodziny, zdjął czapkę i skinął głową, pytając, czy to prawda, że zamierza dać zamek Soplicom i pogodzić się z nimi. Hrabia odpowiedział, że zamierza
to zrobić, ponieważ miał dość procesji. Gervasi nie mógł wziąć na to uwagi. Zgoda na Snot!!! To się nigdy nie wydarzy. Poprowadził hrabiego do zamku, a przechodząc przez różne sale i komnaty rozpoczął swoją historię. Kiedyś ten zamek był hałaśliwy życiem. Wielu gości przybywało tutaj, a wiele filiżanek wina były
myte podczas tosty dla króla, królowej i republiki. Tutaj również doszło do tragedii, która zakończyła się przepychem rodziny Goreskowów, a Septics zrobili swoich wrogów. Jego stolarz miał córkę, jedyne dziecko. Wielu z nich zstąpiło na jej szlachtę i zaloty dżentelmenów. Między nimi był Jacek Soplica, zwany wojewodą,
bo wydawało się, że rodzina Soplic dowodziła i w Sejmie miała kilka trzystu głosów. Był często przyjmowany przez Stolnika podczas tych spotkań, więc był tak podekscytowany, że postanowił zostać jego zięciem. Jednak został zmierzony i szybko otrzymał czarny topp, co oznacza, że nie mógł liczyć na taki związek.
Stało się to w czasach Kościuszki. Stolarz aktywnie wspierany 3 ? być może zebrali szlachtę, aby wesprzeć Konfederatów, gdy pewnej nocy zamek został otoczony przez Moscale. Chociaż obrońcy dzielnie bronili się przed napastnikami było ich niewiele, więc do rana wielu z nich leżało wokół zmarłych. Rano stolarz
chętnie wyszedł na ganek, a następnie spadł z pod bramą. To Snotich spłonął, a Pan uderzył Pana w klatkę piersiową. Następnie zatrzymał się z podniesioną strzelbą i choć Gervasi zastrzelił go dwa razy, nie uderzył go. Pan, z drugiej strony, był martwy. Od tego czasu wierny sługa ślubuje zemstę i bezlitośnie dąży i
uciska Snoty. Jeden tylko stał, który nie otrzymał od niego żadnej pamiątki. Urodził się brat Jacka. Sędzia jest w powiecie i jest powszechnie otoczony szacunkiem. A hrabia chce teraz dać mu blokadę? Hrabia, zachwycony historią Gervaza, postanowił złamać wszystkie ręce z Snotem, czując potomka słynnej rodziny,
nawet jeśli przyszła na pojedynek na pistolety lub miecze. Mówiąc dalej do siebie, udał się do wyjścia, gdzie wsiadł na konia i szybko przeniósł się w kierunku sądu. Ale kiedy myśliwi poszli w przeciwnym kierunku, szybko zapomniał o historii Gervaza i zwrócił się do nich. Uwielbiał polować. Jednak nie dotarł do nich.
Jego uwagę tym razem został złapany w ogrodzie, gdzie było wiele drzew owocowych, a także brak wszelkiego rodzaju warzyw. Wśród nich była dziewczyna w bieliźnie. Hrabia stał przez długi czas przy ogrodzeniu, rozciągając szyję wysoko i podziwiając ten wspaniały widok. Z poszukiwania został porwany przez ojca
Robaka, który nagle pojawił się i zapytał go, czy chciałby ogórków. Jednocześnie zagroził mu palcem i powiedział, że nie ma dla niego owoców. Tymczasem goście wrócili do dworu z polowania, a huk nasilał się w nim z każdą chwilą. Śniadanie było serwowane, które wszyscy jedli gdzie tylko mógł. To był nowy zwyczaj,
na który sędzia pozwolił, choć raczej niechętnie. Następnie, w dwóch różnych pomieszczeniach, skoncentrowano różne grupy. Starsi przy stole prowadzili dyskusje na temat kwestii gospodarczych i politycznych. Na drugim oddziale młodzi mężczyźni mówili o polowaniu. Było dość cicho, ponieważ Asesor i Rejent
siedzieli przed mruczeniem. Niemal spór musiał zostać rozstrzygnięty, bo ich charty stali tuż za zająca, który jednak dostał się do chłopa ugniatając niespokojne warzywa i pościg sędziego ustał. Nie wiadomo, czy Szarapowa została złapana, a jeśli tak, to czy był to Kusi czy Sokół. Stąd ich strach i milczące usposobienie.
Tadeusz rozmawiał wówczas z Telimeeną, z której dowiedział się, że tak naprawdę nie wiadomo, czy są ze sobą spokrewnieni. Sędzia zadzwonił do jego siostry, a ona nazwała go bratem, ale to dlatego, że jego rodzice nazywali je, a potem dała mu znaczące przysługi podczas gry w stolicy. Rozmówcy mówili sobie
również wiele innych rzeczy. W pokoju Rebent przerwał milczenie i stwierdził, że od razu powiedział, że polowanie się nie powiedzie. Zbyt dużo zbóż na polach i innych roślinach. Hrabia dobrze o tym wiedział, kto zna polowanie i dlatego nie przyszedł. Również polowanie jest tutaj barbarzyński styl, bez żadnych zasad, a
nawet Moskali bardziej cywilizowany w tym względzie. Potwierdziła to Telimen, która usłyszała dyskusję, mówiąc, że dobrze zna ten kraj, ponieważ spędziła dużo czasu w Petersburgu. Opowiedziała również anegdotę o chartach i jej psie, z których śmiał się nawet sam samochód. Wywołało to również śmiech wśród
publiczności, która, słysząc go ponownie ustąpiła miejsca żywej rozmowie, a wszyscy zadbali o swoje gry. Telimena i Tadeusz, znowu w lewo, aby porozmawiać ze sobą cicho, i że zamieszanie było wielkie zbliżyli się do siebie bardzo usta. Nagle zostali rozdzieleni muchą, a następnie stadem, które armia na nią spadła.
Znalazł najlepsze na muchach i twierdził, że istnieje specjalna różnorodność z nich nazywana szlachetną. Są większe i odgrywają taką rolę jak matki w ulu. Ich ubój doprowadzi do wyginięcia tego gatunku. Inni nie dali mu wiary i nie poparli jego teorii, ale on w niej uparł się. Teraz właśnie podąża za jedną z tych much,
która uciekła od niego między Telimeną a Tadeuszem. Kiedy dostał się do paczki, ich głowy szybko skoczył. Jednak nikt nie zwracał na to uwagi, ponieważ na oddziale hałas stał się duży. Rzeczoznawca i Rejent walczyli w kółko z ich sporze z chartami i prawie pięściami były używane. Starcia uniemożliwiły kampanii
Robaka złapanie obu za kołnierz, zderzając się z ich głowami, a następnie wbijając je w dwa rogi pokoju. Interweniował również w tym sporze o armię, która wcześniej nie widziała takich myśliwych, a w przeciwnym razie rozstrzygała spory. Nie ograli języków, po prostu wzięli sędziów i postawili zakłady. To jest również
to, co rzeczoznawca z Rejent powinien zrobić. Rywale chętnie się na to zgodzili, stawiając zakład, a sędzia, o którego prosił Vosili, zgodził się, że nie powstrzyma wyścigu nawet na polach chłopskich. Przegapili Telimena z tych utrzymujących się swary więc zaproponowała wycieczkę ryga i wziął kosz do lasu. Tadeusz
poszedł za nią, a sędzia podniósł pomysł i powiedział, że każdy, kto znajdzie największą platformę na kolacji, będzie mógł wybrać miejsce z najpiękniejszym panem lub najpiękniejszym mistrzem. END BOOK II qlt;Pan tadeusz q ksi'ga' i q gospodarstwo ' q pan' tadeusz q q ksi'ga' iii q umizgi' Tagi: Pan. Tadeusz Książki II
Zamek Podsumowanie Pana Tadeusza Streszczenie Pana Tadeusza Streszczenie Pana Tadeusza Podsumowanie Pana Tadeusza Podsumowanie Pana Tadeusza Streszczenie Pana Tadeusza Podsumowanie Pana Tadeusza Podsumowanie Pana Tadeusza Podsumowanie pana Tadeusza Podsumowanie pana
Tadeusza podsumowanie pana Tadeusza streszczenie pana Tadeusza streszczenie pana Tadeusza streszczenie pana Tadeusza pana Tadeusza streszczenie Pana Tadeusza pana Tadeusza Podsumowanie pana Tadeusza z podsumowaniem pana Tadeusza z podsumowania pana Tadeusza o podsumowaniu pana
Tadeusza z podsumowaniem pana Tadeusza o podsumowaniu pana Tadeusza streszczeniem pana Tadeusza o podsumowaniu pana Tadeusa Piosenka zaczyna się od słynnych słów; Litwa, moja ojczyzna, jesteś jak zdrowie... więc to jest apostrof dla kraju rodziny poety, który miał go opuścić. Jego twórczość jest
wyrazem toniku Litwy. Wezwanie, ponieważ jest to początkowa część pierwszej książki, jest następnie określane jako wyrażenie skierowane do Matki Bożej, które przywróciło mu zdrowie, gdy był dzieckiem. Teraz poeta ponownie prosi o cud, możliwość powrotu do ojczyzny. Piosenka jest takim symbolicznym powrotem.
Pamiętając o litewskich krajobrazach, obyczajach i klimacie, autor czuje się tak, jakby jego dusza była na Litwie. To co chce dać czytelnikowi, pan-gt ;o ojczyźnie i możliwości duchowego pobytu na jej ziemiach. Po ogólnym opisie litewskiego krajobrazu, pól, łąk, roślinności, Miscavige prezentuje na ścianie obraz
szlachetnego dworu, drewnianego. Podczas żniw obejście jest puste, widzimy młodego człowieka, który jedzie przed nim i odchodzi, to jest tytułowy pan Tadeusz. Tadeusz spędził dziesięć lat w Wilnie, gdzie kształcił się. Teraz, po ukończeniu studiów, wraca do rodzinnej posiadłości i patrzy ze wzruszeniem na stare
pamiątki wiszące na ścianach. Zagląda do pokoi i patrzy na stary sprzęt, pamiętany od dzieciństwa. Obrazy wiszące na ścianach mają wyraźną patriotyczną wymowę. Są zdjęcia bohaterów narodowych: Tadeusza Kościuszki, przywódców powstania: Korsaka i Jasińskiego, a także Reitana. Widzi ich prostotę, to, co
widział w mieście, było doskonalsze, ale nie wywołało takich emocji. Nawet zegar z gongami świadczy o narodowej dumie mieszkańców osiedla, że zegar wygrywa melodię Mazurka Dąbrowskiego. Niewiele się zmieniło w posiadłości, więc Tadeusz wchodzi do pokoju, który kiedyś do niego należał, a on jest zaskoczony,
że teraz musi żyć kobieta, bo są różne kobiece drobiazgi. Kolejną niespodzianką jest nagłe pojawienie się tego mieszkańca pokoju, który wpada do pokoju przez okno, po ustawieniu deski. Ona nie jest w pełni ubrany, co sprawia, że zarówno zakłopotany. Wreszcie, armia wydaje się powitać młodą damę, wyjaśnia mu,
że wkrótce spór o zamek, który od dawna walczy Soplic'w z Horeszkami, ma zostać rozstrzygnięty. Powoli reszta mieszkańców wraca, witając przybysza. Podczas tej ceremonii objawia się zaangażowanie w starożytne zwyczaje i szacunek dla tradycji. Sędzia, wujek Tadeusz, próbuje ukryć wielkie emocje, które czuje na
widok krewnego. Tymczasem trwają przygotowania do wakacji, dzięki liczbie gości i wielkości osiedla, protegowany organizuje wakacje w tym kontrowersyjnym zamku. W rzeczywistości chce uczcić prawo sędziego do tego miejsca. Wyjaśnia również trochę historię sporu. Zamek należał kiedyś do stołka Gore. Miał córkę
Ewę, w której kochał Jacka Soplica (brata sędziego). Jednak odmówiono mu w ręku ukochanej, a następnie w duchu gniewu i, korzystając z możliwości rosyjskiej inwazji na zamek, zastrzelił Goreshkę. Zamek stał pusty, został okradziony i poszedł, teraz nie jest już zamek, ale ruiny zamku. W rzeczywistości nie stanowią



żadnej wartości i nikt jej nie szukał, dopóki nie zainteresował się dalekim krewnym stolarza hrabiego Goreshko. Jest bardzo wrażliwym człowiekiem, kocha romantyczne mity i starożytne historie. Zamek urzeka go swoją malowniczością, uważa, że jest średniowiecznymi ruinami i zamierza je zabrać. Następnie sędzia
postanowił udowodnić, że zamek był jego własnością. Ponieważ spór ostatecznie musiał zostać rozstrzygnięty, do Soplic'w przyjechali przedstawiciele prawa i Podkomorzy i jego rodziny. Rozpoczyna się święto, które jest dowodem zaangażowania na rzecz ceł i Maniery. Ważne jest, aby usiąść w miejscu, w którym siedzi
każdy gość, określając jego rangę i hierarchię. Sędzia dostrzega jednak braki dobrych manier, widząc, że młodzi ludzie nie starają się właściwie służyć paniom. Dlatego mówi o dobrych manierach, o potrzebie pielęgnowania starych tradycji i grzeczności. Krytykuje zagraniczną modę, która wypiera lokalne zwyczaje.
Następnie rozmowa schodzi na bieżących sprawach, rosyjski, kapitan Rev, który również został zaproszony, pokazuje, że Rosjanie przygotowują wojska do marszu. Słucha tego z uwagą księdza Robaka, ale nie akceptuje rozmowy, nieufny i woli nie dyskutować o świecie z rosyjskim i Napoleona.Na Tadeusz dowiaduje
się o Telimen. Pani przybywa nieco później niż wszyscy inni. Miała zamierzone miejsce obok Tadeusza, młody mężczyzna długo zastanawiał się, dla kogo miała być przeznaczona, gdy w końcu pojawi się oczekiwana postać, pani jest wykwintna, elegancka i robi bardzo duże wrażenie na Tadeuszu, na początku nawet
myślał, że to ta sama kobieta, którą widział zaraz po przybyciu na osiedle, bo w świecach zmierzchowych nie widział jej dokładnie. Między Rebeliantem a Asesorem toczy się gwałtowny spór. Obaj posiadają charty i twierdzą o ich wartości, każdy oczywiście chwali, Rejent - Kusego, Rzeczoznawca - Sokół. Sędzia
rozmawia z Podkomorzim w kwestiach politycznych. Podczas negocjacji, słowo ciotki powiedzieć Telimena, który bardzo zaskoczył Tadeusza i wziął swoje myśli. Z drugiej strony Protaza jest absorbowana w studiowaniu książek sądowych i myśleniu o przeszłych procesach. Do fabuły wyraźnie dołącza narrator,
informujący o sytuacji politycznej. Na Litwie jet6 wykazuje duże zainteresowanie działaniami Napoleona, wiadomością o jego działaniach sprowadzonych na Litwę żołnierzy i zakonnic, działających w przebraniu i spisku. Jednym z tajnych działaczy był ojciec Cher, bernardyn, który w ogóle nie wyglądał jak mnich, jego
bliznowata twarz przypominała żołnierza. Również jego sposób życia, czasami brutalne zachowanie i tajemnicze rzeczy, w które był wchłonięty. Mieszkańcy dworu przygotowują się do polowania. Romantycznie utalentowany hrabia podziwia piękno mglistych ruin zamku. Prosi Gervaza, byłego sługę pierwszego
właściciela, stolarza, aby przybliżył go do historii, która wydaje mu się tak. Hrabia nie był wojowniczy, kochał te ruiny, ale nie troszczył się o nich. Teraz, gdy słuchał opowieści Gervaza, były one dla niego wielką wartością. Relacjonuje, że Gerwazi namawia go do zwrotu majątku Goreskova, któremu zawsze był oddany.
Tutaj dowiadujemy się o dokładnych okolicznościach śmierci Carpentera. Goreshko miał córkę Ewę, piękną i młodą pannę młodą, która kochała szlachcica Jacka Snoticę. Jacek był popularny wśród miejscowej szlachty, kochany i doceniany zwłaszcza wśród młodzieży miał wielki wpływ i mógł wygrać politycznej dla wielu
mieszkańców. Stolarz używał go, ale ręka jego córki odmówiła mu, mimo że młodzi byli w sobie zakochani. Jednak różnice państwowe były bardzo znaczące, chociaż oba należały do szlachty. Stolarz był bogatym potentatem, a Soplich był raczej biednym szlachcicem. Jack był bardot rozczarowany i nieszczęśliwy, czuł
się jak był używany i pozbawiony tego, co chciał najbardziej. Następnie skorzystał z okazji, aby zaatakować Zamek Goreska, który był zwolennikiem Konstytucji 3 - to może. Było zamieszanie w zamku, a następnie Soplica zastrzelił i śmiertelnie ranny stolarz. Gerwazy wiedział, że to Jacek, potem uroczyście przysiągł
umierającemu, że pomści swoją śmierć, w całej rodzinie soplic'w. Historia w smaku hrabiego, dotyka go i sprawia, że patrzeć na ruiny zamku w inny sposób, był świadkiem takich dramatycznych wydarzeń. Żałuje nawet, że sędzia uciszył córkę, którą mógł zakochać się nieszczęśliwie, bo pięknie dedramatyzowałby stare
historie. Hrabia ma tendencję do polowania, po drodze zachwyca widokiem na ogród i ogród warzywny. W ogrodzie widzi piękną kobietę, młodą dziewczynę ubraną na biało, która stoi wśród ogórków. Po polowaniu wszyscy wracają do posiadłości bez obserwacji, za zgodą sędziego, więc ściśle porządku i hierarchii,
nastrój panuje dość radośnie i zrelaksowany. Potem są wakacje, jedzenie wędlin i picie kawy. Żadna gra nie została przywieziona z polowania, ponieważ sędzia zakazał owiec z pól, aby nie zniszczyć upraw. Więc nie jest jasne, który chart jest lepszy od myśliwego. Tymczasem Telimen uwodzi Tadeusza, oddaje swój
wiek, dodaje piękna i zaprzecza ich pokrewieństwu, podkreślając, że jest bardzo daleko. Podczas uczty trochę się chwali, chcąc zaimponować publiczności swoim pobytem, opowiada o swoim pobycie w Petersburgu i znajomych, z którymi komunikuję się z wysokimi rangą ludźmi. Wreszcie, gdy kolejna kłótnia między
rzeczoznawcą a Rebenem wprowadza zły nastrój, zaprasza wszystkich do pójścia do lasu na grzyby. Księga III. Umiji. Policz ponownie patrzy na piękny wygląd, młoda dziewczyna, która tym razem karmi koguty. Nimfa z ogrodu, teraz wydaje mu się prostakiem, ptak jest w sprzeczności z romantycznymi wizjami
hrabiego. Telimena miała jednak swoje plany, zamierza skorzystać z okazji, by zbliżyć się do Tadeusza, więc nie jest to miła niespodzianka dla jej planów sędziego, który mówi jej, że chce dać zosa, która jest pod opieką Telimeny, poślubić swojego siostrzeńca, czy Tadeusza, bo to będzie jego (Tadeusz) ojciec.
Oczywiście Telimenie w ogóle nie lubi takiej propozycji. Próbuje powtórzyć ostateczną decyzję, mówiąc, że Tadeusz jest młody i wciąż może czekać na ślub. Uważa, że byłoby dobrze dla niego, gdyby po raz pierwszy spotkał mały świat, który najbardziej chciał mu pokazać Petersburgu. Telimena idzie do swojej świątyni
dumy, gdzie Liczę i świecą szkic dla niej. Telimena wyraża swoje uznanie i podziw dla włoskiego krajobrazu. Widoki natywne według niech zbyt często. Tadeusz przyłącza się do dyskusji, jego zdaniem litewskie krajobrazy są najpiękniejsze, bo są rodzime. Grzyby kończą się dzwonkiem, który powoduje obiad. Podczas
posiłku, gaj przynosi wiadomość, że na pustyni jest niedźwiedź. Myśliwi postanawiają wrócić na polowanie. Dowodzi Armią.Księga IV. Dyplomata i człowiekOjego powrotu do czasów starożytnych i litewskiej natury. W zamian za apostrof autor wspomina mitycznych władców Litwy i ich polowania na dzikich obszarach
dzikiej przyrody. Polowanie rozpoczyna się następnego ranka, ale Tadeusz spał, budząc go tylko, jak zwykle, raczej tajemniczo pojawiając się zosya. Teraz Tadeusz rozpoznaje swoją dziewczynę z pierwszego spotkania w swoim pokoju. Tadeusz rusza na polowanie. Tymczasem ksiądz Robak prowadzi swój biznes,
uświadamiając miejscowej szlachty o sytuacji politycznej. Często odwiedza je z tytoniem, usuwając tytoń z wizerunkiem Napoleona. Robak próbuje obudzić patriotyczne uczucia Litwinów i przygotować ich do mobilizacji. Przypomina im o gen. Dąbrowskim i jego obietnicach, że przyjadą na Litwę z wojskami. Zgromadzeni
w duchu gorliwości śpiewali Mazurka Dąbrowskiego, ksiądz Dabri opowiada im o postępach wojskowych Napoleona. Nakazał również oczyszczenie domu z gruzu, co oznacza, że Moskali musi zostać wydalony z kraju. Przez okno widać Tadeusza pędzącego, potem Bernardina zrywa, a w jego kierunkuSzczegacz
opisuje nam miejsce akcji, czyli litewski las, a następnie raporty o przebiegu wypadków. Wojsko organizuje manugendę niedźwiedzia, ustala pozycje poszczególnych myśliwych, stawiając Tadeusza i Hrabiego obok siebie. To jest w ich kierunku zbliża się petulant niedźwiedź. Obaj myśliwi chwytają broń i mirrę zwierzęciu,
ale tęsknią, ranny niedźwiedź jest jeszcze bardziej niebezpieczny. Potem przybywają inni, Gerwazi, O. Robak, Rzeczoznawca i Buntownik, wyciągają broń, strzelają. Niedźwiedź upada martwy. Okazuje się, że ten strzał ksiądz umieścił zwierzę, Robak, widząc niebezpieczeństwo sytuacji, wyrwał strzelbę z rąk Gervaza i
spalił ją. Kolejna kłótnia między rzeczoznawcą a Rejentem dotyczy śmiertelnego strzału, przeciwników przypisuje, każdy do siebie, zasługę bicia niedźwiedzia, ale Gerwazy wyjął kulę i udowadnia, że to ojciec Robaka dał próbował zwyczaje. Ksiądz jednak pospiesznie odchodzi, nie chcąc wzbudzać zainteresowania. Po
polowaniu myśliwi zbierają się przy ognisku, jedzą bigos i piją wódkę. Gdański wódka. Kiedy wszyscy wracają do dworu w dobrych nastrojach, armia kończy się, wcześniej rozpoczęła anegdotę, o Domeik i Muache, którzy mieli się pojedynek, strzelając do siebie z daleka skóry niedźwiedzia, forehand z drugiej strony
wyciąć go w alejkach, zwiększając odległość do bezpiecznych rozmiarów. Po raz kolejny spór wokół Kusego i Sokoła nie został rozstrzygnięty, bo tym razem zając i od obu chartów. Księga B. Telymena Telymena się ożenić, jej plany dla Tadeusza, więc ona myśli o zosya pozywając hrabiego. Zbliża się pierwsze
publiczne wystąpienie zosyi, więc instruuje ją, jak powinna się zachowywać podczas adopcji. Młodzi w końcu oficjalnie się poznali. Tadeusz nie wie, jak ukryć podziw, który przywołuje w nim postać młodej Zosi. Telmini, oczywiście, nie lubi. Wychodzi, aby się zakryć, być w świątyni dumy. Tam odnajduje ją Tadeusz,
Tekimena płacze, siedziała przy mrowisku i nie radzi sobie ze zniszczeniem obsesyjnych owadów z ubrań, Tadeusz jest tu bardzo przydatny. Wieczorem wszyscy siedzą ponownie na kolację w ruinach zamku. Wśród gości są zosya i hrabia Goreshko. Znowu są typowe rozmowy, Podkomorzem nie podoba się, że jego
córki lubią młodych ludzi pod względem ich uprzejmości, hrabia próbuje zając rozmowę zoni, która raczej nie zadowoli Tadeusza, wojsko zauważa tę sytuację i żartuje, robiąc wskazówki o niedawnym polowaniu, które byłoby lepsze, gdyby Hrabia i Tadeusz nie zastrzelili jednego ze zwierząt. Sąd dwóch kawalerów do
jednej panny młodej jest okazją dla reszty firmy, aby żartobliwe żarty. Armia chce również przypomnieć o kimś, kogo znał i który zastrzelił tak samo celowo jak ojciec Robak w dzisiejszym polowaniu, ale sędzia szybko przerywa historię. Sędzia przydziela mięso z ubitej zwierzęcej kuchni klasztornej, a skóra chce
zaoferować liczyć, ale odpowiada, że zaakceptuje je wraz z zamkiem. Gerwazy uporczywie nakręca zegar w zamku, sprzeciwia się temu Podkomorzy. A hrabia stanął w obronie sługi, który zawsze był wierny swojej rodzinie i służył w zamku, który nadal należy do Goreskowa. Wakacje kończą się straszliwą walką,
kłótniami i walką z wykorzystaniem całego dostępnego sprzętu. I tak zniszczony zamek cierpi z powodu dalszych uszkodzeń. Hrabia i Gervasi planują przejąć zamek, sługa podnosi ideę zbrojnej inwazji szlachty i przejęcia zamku siłą. Książka VI. Zaścianek. Sędzia chce również zakończyć spór, więc przygotowuje pozew
i nakazuje Protazem dostarczyć go do liczenia. Z kolei ksiądz Robak zaniepokojony flirtem Telimeny z Tadeuszem uważa, że należy to zrobić z Soplisev, aby nie bała się młodego człowieka. Przypomina sędziemu, że woli brata i ojca Tadeusza, aby jego syn się z nim ożenił. Ojciec Tadeusza, Jacek Soplic, poczuł się
winny stolarzowi, chcąc w jakiś sposób zrekompensować tę zbrodnię, postawił na utrzymanie zosyi, która jest wnuczką Stolarza, córki ukochanej Ewy. Mnich przed otrzymaniem zamku horeszom, przypomina okoliczności, w jakich przeniesienie zamku Soplicom (Targowica). Chce porozumienia między obiema
rodzinami, uważa, że cała szlachta litewska powinna zapomnieć o przeszłych wewnętrznych urazach i zjednoczyć się w narodowej walce z właścicielami. Ostrzega przed niemal buntem prowadzonym przez Snotleya, który doprowadził do część szlachty będzie walczyć. Sędzia Chojny, Dale Priest parę koni i 200 owiec
na rzecz klasztoru, ale zgadzam się z Horeszkami nie planw czasie protezy dowiedzieć się, że hrabia i Gerwazy zorganizować feroque i zatrudnić rozlewiska szlachty do niego. Jest to okazja dla narratora, aby przypomnieć sobie męstwo szlachty dobrzyńskiej i pokazać niezwykłą postać Maćka Dobrzyńskiego, który ma
teraz 72 lata, jest samorządem, jest bardzo szanowany wśród szlachty, która nazywa go Makiem nad Maszką i z uwagą słucha jego rad. Księga VII. Rada. Gervasi wykorzystuje zapał szlachty do walki, aby skierować go przeciwko Soplicom. Bartek, zwany Prusak, przedstawia plan przyłączenia się do wojsk
napoleońskich, jednocześnie pobudzając nastrój przypomnieniem dawnej chwały i przepychu. Gervasi zniekształca słowa ojca Robaka, który mówił o czyszczeniu domu ze śmieci i podżeganiu szlachty przeciwko Supleyowi. Jest straszna wrzawa, opinie podzielone, Bartek i Żyd Jankiel bronić sędziego, przypomnienie o
aferze narodowej ważniejszej niż starożytne znaczenie wśród rodaków. Jednak miejscowi mają wiele do narzekania, na co nie upijać się z nimi, lub że nie chce wydać swojego podopiecznego, zosya, jako syn Baptysty, Sak. Słysząc absurdalność tego argumentu, Jankiel i Maciej Dobrzhinsky wyrzucają tłum z hotelu,
nazywając ich głupcami. Jednak grupa kibiców najechał liczne i niegrzeczne Haye do Snotika! (VII, 555), podążają za Gervasi i Goreską. Księga VIII. Innd. Atmosfera jest burzliwa, w przyrodzie i wśród ludzi. Po kolacji mieszkańcy Snotlich wychodzą w godzinach wieczornych. Nastrój jest niespokojny, niespokojne głosy
ptaków można usłyszeć, a żaby są rechosying. Na niebie widać kometę - zwiastun nieszczęścia. Sędzia po cichu odchodzi z czymś do zrobienia. Tadeusz podąża za nimi i przez dziurkę od klucza widzi swojego wuja, żywo rozmawiającego z księdzem Robakiem, ale nie słyszy treści rozmowy. Sędzia jest bardzo
poruszony, ponieważ ojciec Roback ujawnił mu tajemnice, które nosi od lat - jest Jackiem Snotikiem, jego bratem, pokrytym złą chwałą, zabił Stolarza, a następnie skontaktował się z bratem z listami, które już mu dostarczył, jak ktoś inny, a mianowicie sosny papeterii. Z kolei Tadeusz przyszedł do sędziego, aby
przedstawić mu swoje postanowienie i zdecydował, że zrobi wszystko, aby wyzwać Hrabiego na pojedynek. Ich kompromis dotyczy nie tylko zamku, ale także konkursu na rękę zosi. Aby to zrobić, musi udać się do Księstwa Warszawskiego, ponieważ na Litwie pojedynki są zabronione. Sędzia nie zgadza się, zwłaszcza
na wycieczkę. Podsłuchiwanie Telimena. Po odejściu Tadeusza oczekuje od niego gwarancji miłości, nie zaprzecza, ale nie wyznaje. Ma niespokojne myśli, ma tendencję do stawu, dręczony myślami samobójczymi. Jego zamiar utonięcia rzeczywiście uniemożliwia mu sub-zalecane przez wykres, który comece go.
Gervasi z kolei domaga się, aby Protaza ogłosił upadek zamku i naraził go hrabiemu Goreshce. Sługa Snotley nie chce się do tego przyznać, wybucha i krzyczy: Protestuję! (VIII, 761). Jednak zamek jest brany, najeźdźcy biorą siebie, mieszkańców wieży i przygotowują się do wakacji. Zabijają świnię, ucztują, piją
alkohol, a potem piją. Księga IX. Bitwa. Wojska rosyjskie przybywają do zamku, podbitego przez Goreshkav, pod dowództwem majora Plougha. Major polskiego pochodzenia, ale wstąpił do armii rosyjskiej, jest człowiekiem niezwykle podłym. Rosjanie wydają się przywracać porządek, wolni Snoty i wiązać śpiące
zaścianki szlachty. Major mówi, że może uwolnić więźniów, ale każdy z nich będzie musiał zapłacić tysiąc rubli. Ksiądz Robak, Maciej Dobrzyński i Bartek Prusak również przyjeżdżają do zamku prowadzonego przez innych przedstawicieli szlachty, ale przyszli uwolnić Soplikowa i widząc, że są wolni, nie chcą walczyć z
Rosjanami. Ksiądz Robak udaje, że wspiera działania Moskala, w ten sposób je porozrzucane, nakazuje bratu Choiniemu pić alkohol rosjanom. Plan klejenia jednak nie powiedzie się, ponieważ jest walka. Tadeusz, stojąc w obronie Telimeny, podszedł do pijanego pługa i uderzył go pięścią w twarz. Tak zaczyna się
bójka, do której dołącza reszta Moskalów i polska szlachta. Widzimy pewne kolizje: Ojciec Robak po raz kolejny pokazuje odporność, a kiedy próbuje pokryć liczbę, jest poważnie ranny, ale udaje mu się uratować życie Gore'a. Major Pług wyzywa Tadeusza na pojedynek, ale zamiast swojego podwładnego - Rykowa, a
za Tadeuszem staje się hrabia, który chce zorganizować przy okazji swoje osobiste konta. Pług ma brudną grę, dając Rykowi rozkaz zastrzelenia Tadeusza. Następnie oburzona szlachta litewska wkracza do akcji, atakując żołnierza. Z drugiej strony Tadeusz na to nie pozwala. Armia zaczyna bić bitwę, powalając wrogie
lasy wojskowe, które wysuszyły sery. Polacy mają przewagę, Ryga daje schnam. To pozytywna postać, Rosjanin, który jednak nie ma nienawiści do Polaka, po prostu służy swojemu krajowi pod kierunkiem strasznego człowieka. Bitwa kończy się zwycięstwem polskiej szlachty, Podkomorzi ogłasza koniec bitwy, a
następnie tylko z pokrzyw z pługa, który wciąż twierdził, zwycięstwo. Księga H. Emigracja. Jacek.Po bitwie, szmaty burzowe, natura rozładowuje swój gniew, niszczy mosty i drogi. Sędzia próbuje przekupić Rykova, aby uciszyć wypadki, ale odrzuca tę możliwość, czyniąc bezinteresowną pomoc. Każdy boi się tego, co
zrobi pranie. Ki Gervasi wierzy, że może zapewnić sobie milczenie i chociaż ksiądz stanowczo zabrania mu zabijania więźnia, major jednak znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Niemniej jednak trzeba bać się represji ze strony Muskali, więc szlachta, która brała udział w bitwie, opuszcza Litwę i jedzie do Księstwa
Warszawskiego.Tadeusz chce poślubić Zozi, ale z ogłoszeniem zaręczyn chcą poczekać na powrót Tadeusza, który uważa, że powinien najpierw zdobyć rękę Jest z niego dumny i daje mu święty obraz i relikwie przed wyjazdem, aby go chronić i przypomnieć mu, że ona na niego czeka. Ta scena dotyka hrabiego, który
już zwrócił swoje zainteresowanie Telimena, jego pani szpilki łuk do niego. Słuchając tych słów, zosya oferuje ukochanej pożegnalne zdjęcia i relikwie, aby ją zapamiętać. Wzruszony tą sceną hrabia chce również poświęcić się swojej ojczyźnie, podczas gdy Teleman naciska na niego łuk. Wzruszająca jest również scena
pożegnania Tadeusza z księdzem Robakiem.Zraniony mnich chce wyspę przed Gerwazy, jego zaciekłym wrogiem. Na łożu śmierci pokazuje, że to Jack Soplichich, któremu Keinik ślubuje zemstę. Opowiada całą historię znajomego swojego przyjaciela z stolarzem i wielką miłością do córki. Reprezentuje wypadki z jego
punktu widzenia. Opowiada, jak bardzo był zły, gdy otrzymał czarny topp i jak skorzystał z okazji, aby zaatakować Moskaliego, aby się zemścić. Odrzucając jego wypowiedzi, Stolnik dał swojej córce, jako człowiek, którego nie kochała, nie była szczęśliwa w małżeństwie, którego owocem była córka, zosya. Jacek również
ożenił się, że jego małżeństwo również nie powiodło się, żałował, że uczynił kobietę, która go kochała i zmarła z powodu ukąszenia z powodu niego, wcześniej urodziła syna Tadeusza. Po morderstwie Jacek Soplic został uznany za zdrajcę, ponieważ zastrzelił się podczas rosyjskiej inwazji, choć wywołało to niechęć
polityczną, a nie polityczną. Czując ciężar wielu win, wybrał najtrudniejszą drogę odkupienia, postanowił działać dla dobra ojczyzny i rodziny Goreskowa, nie jako żołnierz, ale jako pokorny uczony religijny. Wziął imię Robak i wrócił do swojej rodziny, aby prowadzić losy swojego syna i zosya, który kochał jako córkę.
Pracował nad ideą wyzwolenia, przekazywał informacje niejawne i mobilizował szlachtę. Przed śmiercią dowiaduje się również, że wojna się rozpoczęła, a Sejm w Warszawie ogłosił akt przystąpienia Litwy do Korony. Nie mniej ważna tajemnica ujawniła mu Gervasi, dobrze, wyznał, że stolarz wybaczył mu w chwili
śmierci, ale sługa nie chciał się do tego przyznać i całe życie nienawidził Sovlikova, teraz wybacza Jackowi. Ksiądz Robak umiera, będąc przywiązanym do świata i mając nadzieję, że Polska podejmie ryzyko. Księga XI. 1812. 1812 jest rokiem kampanii napoleońskiej w Rosji. Polacy mieli na to duże nadzieje, wojska
francuskie były niezwyciężony, teraz pojechali do Moskwy. Ludzie mieli drzemiące nadzieje i chęć walki z właścicielem. Wojska Polskie przybyły do Soplich pod dowództwem generałów: Dąbrowskiego, Knyazevicha, Machałkawskiego, Gedroya i Grabowskiego. Gospodarze starają się przyjąć je z godnością, żołnierze
przygotowują się do wakacji. Jacek Soplic został pośmiertnie zrehabilitowany, który był podkomisją w dniu Matki Bożej Kwiatowej, kiedy Napoleon został ogłoszony przywróceniem wolności korony i Litwy, pośmiertnie odznaczył go Legią Honorową. wrogów Gervasi i Protazi, którzy pili razem miód podczas wakacji.
Rodziny Sovlychow i Goreskov pogodził się poprzez przyszłe małżeństwo. Zaręczyny zostały ogłoszone przez zosya i Tadeusha, którzy już zasłynęli w walce, a teraz dumnie chodzą z ukochaną. Doszło nawet do odpisu wstawiennictwu. Wreszcie, rzeczoznawca i Rebel pogodził, a charty w tym samym czasie złapał
zająca. Hrabia zasłynął również w wojsku, nawet awansował na pułkownika, ale nie zrezygnował z ambicji artystycznych, a teraz, korzystając z okazji, naszkicował portret zosi. Niestety, wrócił trochę rozczarowany, przekonany, że Telimen nie czekał na niego, nie opóźniając uwieść Reranta. Pewnego dnia ceremonia
zaręczynowa Tadeusza z Zosi, Reranta z Telimeną i córka rzeczoznawcy Voss. Księga XII. Kochajmy się nawzajem! Marszałek Sovpliev spędza wielkie wakacje, marszałek dworu, czyli Wojsko, prowadzi całe wakacje, upewniając się, że wszystko przebiegło zgodnie z zwyczajami marszałka. Jako marszałek dworu
wojskowego wskazuje gościom miejsce przy stole. Trwają dyskusje na temat polskiej sytuacji wojskowej i politycznej. Tadeusz i zosya planują wywłaszczenie chłopów. Odbył się również słynny koncert najdoskonalszych kimbalistów - Jankiela, który przypomina ważne wydarzenia z minionego narodu (Konstytucja 3
Maja, Targowice, Żołnierski Vej, Mazurek Dąbrowskiego). Piosenka kończy się symbolicznym polonezem, w pierwszej parze tańce Podkomorzi z Zosią, partnerzy zmieniają się podczas tańca do końca, kiedy zosya zostaje z Tadeuszem. I byłem tam z gośćmi, miodem i winem piłem, a których widziałem i słyszałem w
książkach, które włożyłem . (XII, 862-863). 862-863).
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