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Litwo ojczyzno moja

Zobacz też: Pan Tadeush (film z 1928) i Pan Tadeush (film z 1999). Polski epicki wiersz Adama Mitkiewicza Pan Tadeusz Pierwsza strona pierwszej edycjiAuthor Adam MitkiewiczBroteriaFrantFrenetSFrenetSFrendsPoliceGenraGenraIpic versePostomerJad Jellogg28 June 1834. Pan Tadeus (pełny tytuł: Master Tadeus, Tadeus, 28
czerwca 1834). 28 czerwca 1834 roku w Paryżu ukazał się po raz pierwszy w języku aleksandryjskim. Uważany jest za ostatni duży epicki wiersz w literaturze europejskiej. Pan Tadeusz, polska epopeja narodowa, musi czytać w polskich szkołach i został przetłumaczony na 33 języki. W 1999 roku ukazała się wersja filmowa w reżyserii
Andrzeja Wajdy. Treść Rękopis Pana Tadeusha, który odbył się w Ossolinum we Wrocławiu. - Jest podpis Adama Mitkiewicza. Historia miała miejsce przez pięć dni w 1811 roku i dwa dni w 1812 roku. , podczas gdy Kongres Wiedeński odbył się po klęsce Napoleona. Miejsce znajduje się w części rosyjskiej, w miejscowości Sopnovo,
klanu Sopla. Pan Tadeush opowiada historię dwóch walczących szlacheckich rodzin i miłości między Tadeush Soplitsa (tytułowy bohater) jednej rodziny i Zorya z drugiej. Podparta obejmuje spontaniczny bunt mieszkańców przeciwko okupacyjnej rosyjskiej garnizonowi. Mitkiewicz, zesłany do Paryża, a tym samym poza zasięgiem
rosyjskiej cenzury, otwarcie pisze o okupacji. Polski wiersz narodowy zaczyna się od słów O Litwie. W dużej mierze wynika to z faktu, że pojęcie narodowości XIX wieku nie zostało jeszcze geopolitycznie. Termin Litwa używany przez Mitkiewicza odnosi się do geograficznego regionu Wielkiego Księstwa Litewskiego w obrębie Zheča- [8]
[9] [11] Kompany ferculorum, albo Zebraski pori, najstarsza książka kucharska w języku polskim, służy jako inspiracja dla nostalgicznego opisu Mickiewicza z ostatniego starego polskiego święta w Pan Tadeuszu. W swojej relacji z fikcyjnego bankietu w książce 12 poeta zawiera nazwy kilku potraw opisanych w Kompendium ferculorum,
takich jak barszcz królewski, a także dwie tajemnice szefa kuchni: bulion z perełami i monetą oraz ryby trójstronne. [13] Rysuj z
1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 jego rodzinna
rezydencja w Soplovo. Tadeush jest sierotą wychowaną przez wuja – sędziego Sopkę, młodszego brata dawno zaginionego ojca Tadoish, Yazka Suska. Tedeush został powitany przez Seneshala (Troops), przyjaciela rodziny, który opowiedział mu o procesie między sędzią a hrabią Horeshko, o własności zamku, który kiedyś należał do
Pantlera Horeshko, dalekiego krewnego hrabiego, potężnego arystokraty, który został zabity wiele lat wcześniej. Proces jest obecnie w posiadaniu Chamberlain (Podcoe), który jest przyjacielem i gościem sędziego. Tadeush poznała również Zosię , młodą dziewczynę, wnuczkę pantlera, która mieszka w domu sędziego, i jej strażnika,
Tellimenę, kuzynkę sędziego. Tadoes jest zainteresowany Zorą, ale flirtuje również z Tellimeną. W międzyczasie hrabia Horesco odwiedził zamek, gdzie został powitany przez Gerwazy'ego, starego sługę i zmarłego Pantlera. Hrabia wyjawia Gergoziemu, że nie jest zainteresowany zamkiem i zamierza zrezygnować z tego procesu.
Geres, w odpowiedzi, opowiada liczyć historię konfliktu między rodziną Sopoka i Horesco. Pantler często zaprasza do zamku Yazek Sopka, ojciec Tadeush, ponieważ Yaik jest bardzo popularny wśród mniejszych szlachty w kraju. Yatek chciał poślubić córkę Pantlera, ale został odrzucony przez Pantlera. Później, gdy wojska rosyjskie
szturmowali zamek podczas powstania Kościuszki, Yaik nagle pojawił się na miejscu zdarzenia i strzelił do Pantlera. Gergazi przysiągł pomścić swojego pana, ale Yaik zniknął. Historia sprawia, że hrabia jest podekscytowany konfliktem z Soplyschem, a on zmienia zdanie na temat zamku, decydując, że powinien go odebrać sędziemu.
Rozeszła się wiadomość, że niedźwiedź został zauważony w pobliskim lesie. Rozpoczęło się dla niego wielkie polowanie, w którym uczestniczyli m.in. Tedeush i hrabia są atakowani przez niedźwiedzia. Uratował ich ksiądz Robak, mnich bernadette, który niespodziewanie pojawił się i zastrzelił niedźwiedzia. Po polowaniu sędzia
postanawia zrobić ucztę. Jego sługa Protazi radzi zrobić to w zamku, aby pokazać wszystkim, że sędzia jest gospodarzem. Podczas wakacji kontrowersje wzbudził, gdy Gerouazi oskarżył sędziego o naruszenie i atakowanie Protazy'ego, gdy oskarżył Genoę o to samo. Hrabia jest w obronie Gravezi'ego i twierdzi, że Zamek jest jego, a
walka trwa do czasu, gdy Tadeush go powstrzyma, wyzywając hrabiego na pojedynek następnego dnia. Gniew hrabiego opuścił i nakazał Grada otrzymać wsparcie mniejszej szlachty pobliskich wiosek, aby uporać się z Sopolkami siłą.  Ksiądz Robak spotyka się z sędzią i zawozi go do incydentu zamkowego. Przypomniał sędziemu, że
jego brat Yaik chciał pogodzić się z choreografem, aby zaduwić za morderstwo Pantlera. W tym celu Jacques umówił się, że Zosia zostanie wychowana przez Splitish i poślubić Tadeusha, domów konfliktowych. Ksiądz Robak mówił również o armiach napoleońskich przybywających na Litwę i o tym, że Polacy powinni zjednoczyć się w
walce z Rosjanami, zamiast walczyć ze sobą w drobnych sporach. Sędzia jest entuzjastycznie nastawiony do walki z Rosjanami, ale twierdzi, że hrabia, jako młodszy człowiek, powinien być pierwszym, który przeprosi. Zubożałe szlachty ziemi zbierają się na wezwanie Gervasiego. Kłócili się ze sobą o zorganizowanie powstania
przeciwko siłom rosyjskim okupującymi ziemię oraz wiadomości o armii napoleońskiej, o której usłyszeli od księdza Robaka. Gervasi przekonuje ich, że Split jest pierwszym wrogiem, który walczy jako pierwszy. Hrabia wkrótce przybył do Sarnitsa w Sustas i wziął zakładnika rodziny z pomocą swoich nowych zwolenników. Następnego
dnia jednak wojska rosyjskie stacjonujące w pobliżu interweniowały i aresztowały zwolenników hrabiego, w tym Gerouaziego. Rosjaninem dowodził major Puth, który w rzeczywistości był polem, które zrobił karierę w armii rosyjskiej, oraz kapitan Ryków, Rosjanin, który sympatyzował z Polakami. Sędzia próbował przekonać Major Plot, że
cała sprawa była tylko spór między dwoma sąsiadami i twierdził, że nie złożył żadnych skarg na hrabiego. Laut uważa jednak zwolenników hrabiego za rebeliantów. Sędzia niechętnie przyjął Rosjanina do swojego domu, gdzie za radą ojca Robaka, wypił ich, a Robak uwolnił aresztowaną szlachtę. Bitwy wybuchły, gdy Tadeush uderzył
Major Plot po tym, jak zrobił pijany postęp na Tellimena. Podczas bitwy ksiądz Robak uratował życie Gergazi i został poważnie ranny. Kapitan Raykow ostatecznie poddał się bitwie po ciężkich stratach dla Polaków i Major Plout zniknął. Sędzia następnie próbował przekupić Ricov zachować cały incydent cicho. Rosjanin odmawia
pieniędzy, ale obiecuje, że wszystko będzie obwiniane za pijaństwo majora Plouta, który wydaje rozkaz ataku. Geruaji przyznaje się do zabicia Lauta. W nocy umierający ksiądz Robak wyjawia Gergaziemu, że tak naprawdę jest kopertą Jacques'a Sopo. Opowiada własną wersję tej historii: on i córka Pantlera byli zakochani. Pantler
udawał, że o tym nie wie i traktował Yaika jak przyjaciela z powodów politycznych. Yaik cierpiał na szarada, podczas gdy Pantler otwarcie poprosił go o opinię innego kandydata na męża córki, po czym Yaik nie opuścił zamku ponownie. Widział zamek najechany przez Rosjan. Widząc zwycięskiego i dumnego, Yaik utrudniał mu smutek i



złość, powodując, że zabił Pantlera. Gerwayshi walczył z zemsty, ponieważ Yaik uratował zarówno go, jak i hrabiego, ryzykując swoje życie. Wyjawił również, że umierający Pantler dał znak, że wybaczył swojemu zabójcy. Ksiądz Robak umiera. Szlachta, która brała udział w walce z Rosjanami, Tedeush i hrabia zostali zmuszeni do
opuszczenia kraju, ponieważ grozi im aresztowanie przez władze rosyjskie. Rok później wrócili jako żołnierze wojska polskiego w Armii Napoleońskiej. Gergazi i Protazi, teraz przyjaciele, przypominają sobie o wydarzeniach sprzed roku. Tadeush i Zosia zaręczyli się. Chwała wszystkich dzieł Mitkiewicza, w tym Pana Tadeusza, jest
napisana po polsku. Wychował się w wielokulturowym królestwie polsko-litewsko-geselskim, kraju, który obejmuje większość dzisiejszych krajów w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie. (Dlatego wagschny spirytus ma, że Mitkiewicz, który dorastał w polskojęzycznej rodzinie w Imperium Rosyjskim, wojewoda litewski, Vossy i studiował na
Uniwersytecie Wileńskim na Litwie, Z licznych fragmentów pana Tadeusha, które są znane Polakom, najbardziej znanym jest jego odkrycie kwantowe: Litwo! - Nie, nie zds, czyli zds; Ile cię trzeba cenić, 0 tylko dowie, Kto stracił cię. Dzish Pieknoszcz uh ozed Tsajay Vissen i adorowany, bo długię po tobie. Och, Litwa, mój kraj! Jesteś jak
zdrowie. Tylko On może docenić twoją wartość, która cię straciła. Teraz widzę i śpiewam twoje piękno w całej okazałości, ponieważ tęsknię za tobą. (tłumaczenie Krzysztofa Kasparka) Litwa, moja ojczyzna! Jesteś jak zdrowie; Jak cenne musi być, znajdziesz tylko ten, kto cię stracił. (tłumaczenie Katie Bush-Sorensen) O Litwie, mój kraj,
jesteś w dobrym zdrowiu; Do tej pory nie wiedziałem, jak cenne to było, dopóki cię nie straciłem. (tłumaczenie Kenneth Mackenzie) Litwa, mój kraj! Masz dobre zdrowie: ile powinieneś zostać nagrodzony, on może tylko powiedzieć, kto cię stracił. (tłumaczenie Marcel Weiland) Och, Litwa, moja ojczyzna, jesteś jak zdrowie - tak cenione,
gdy przegrywasz z wyzdrowieniem; Niech te słowa staną teraz, aby przywrócić was, odkupiając cenę wygnania. (tłumaczenie Leonard Cress) I, moja ojczyzna. Jesteście jak zdrowie, bo on może tylko comse Twoje zasługi i swoją wartość, która już dawno cię straciła. Moje pióro pozbawia cię, bo za tobą tęsknisz. (tłumaczenie: Jarek
Zawadzki) Litwa! Mój kraj! Jesteś po prostu zdrowie. Twoja wartość może być znana tylko przez kogoś, kto cię zgubił. Dziś widzę i opowiadam o twoim wspaniałym pięknie tak długo, jak to ma miejsce dla ciebie. (tłumaczenie Bill Johnston) Inne tłumaczenia, Maud Ashhurst Biggs, opublikowane w 1885 roku w Londynie, Watson
Kirkconnell Sir Tadeus w 1962 roku. George Rapal Noyes opublikował prozy tłumaczenie wiersza w 1917 roku. Czwarta książka została wydana w 2000 roku przez Krzysztofa Adama Zaksawskiego. W 2004 roku w Sydney i Nowym Jorku ukazało się pełne tłumaczenie wersji oryginalnego metra Marcela Weilanda (ISBN 1567002196 USA
i ISBN 1873106777 UK). We wrześniu 2018 r. opublikowano nowe tłumaczenie angielskiej zwrotki autorstwa Billa Johnstona. W 2019 roku Johnston otrzymał nagrodę tłumaczeniową przyznano amerykańskiemu Stowarzyszeniu Tłumaczy Literackich za tłumaczenie dzieła Mitkiewicza. Pierwsze tłumaczenie wiersza na inny język,
białoruski, zostało wykonane w 1859 roku przez białoruskiego pisarza i dramaturga Winzanta Dunina-Martinkiewicza w Wilnie. Ze względu na naciski władz królewskich, Dunin-Martszynkiewicz mogła opublikować tylko dwa pierwsze rozdziały wiersza. Adaptacje filmowe Pierwsza filmowa wersja wiersza jako fabularna została
wyprodukowana w 1928 roku. Filmowa wersja, wyprodukowana przez Andrzeja Wajdę w 1999 roku, była jego wielkim sukcesem w kinie w Polsce. Popularne uznanie W 2012 roku, podczas pierwszej edycji Narodowego Dnia Czytania organizowanego przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Pan Tadeuzz został odczytany w
wielu miejscach w kraju jako sposób promowania czytelnictwa i promowania polskiej literatury. 28 czerwca 2019 r. google's Doodle dla Polski, Litwy, Białorusi, Islandii, Irlandii i Wielkiej Brytanii świętował wiersz[17]. [19] Ilustracja galerii książki III Pana Tadehaha Autorstwa Adama Mockewicza. Zbieranie grzybów, malarstwo Franciszka
Kostzewskiego, około 1860 roku. Ilustracja książki VII Pana Tadeha. Gerbazi, offshore kobieta na mieczu zwanym Scyzoryk (Scyzoryk), mihall Andrioli Hunt, ilustracja Książki IV Koncert Jankiela, olej na płótnie Mauritz Tronc (1861-1941) Zobacz także literaturę polską Lista poetów języka polskiego Nuty ^ polski oryginał: Pan Tadeusch,
cstatni zajani zajazd na Litwie. Historyk szlachecka z roku 1811 i 1812 mamy dwunastu księgach wierszem ^ A, w tym kontekście, jest metodą narzucania praw do ziemi wśród polskiej uprzywilejowanej szlachty. Referencje ^ Zabytkowy dom: Pan Tadeush. Dostęp 15 lipca 2019. W historii literatury polskiej. IV. Romantyzm, s. 1. w
Książkach Google. Uniwersytet Kalifornijski Press 1983. 0-520-04477-0. Dostęp 7 października 2011. Pan Tadeusz Poem: Pięć rzeczy, które warto wiedzieć o tym epickim polskim arcydziełie. Dostęp 15 lipca 2019. ^10000000000000000000000000000000000 Pierusza w dniu 15 lipca 2019 r. 15 lipca 1977, 1999, Odwiedził 15 lipca 2019.
[1] [1] 1999 Odwiedził w dniu 15 lipca 2019. Od 1999 roku znajduje się 1500 metrów. [19] Kraje tealne. Niegrzeczni liderzy. 72. 1.85828-840-6. Gerard Carthers Colin Kidd (2018). Literatura i Unia: teksty szkockie, kontekst brytyjski. Uniwersytet Oksfordzki. 19. 19. 19.19.19.19.198723-3. Są na 100000000000000 31 Grudnia 2005 Tradycja
i agencja: Śledzenie ciągłości kulturowej i wynalazków. Prasa uniwersytecka. 161–162. 978-87-7934-952-0. są Je̜drzej Gertych. Jeded Geertech (1981). W obronie mojego kraju. J. Mitkiewicz zaczyna swoje największe dzieło, Panie Tadeusz, słowami O Litwie, Mój Ojciec. Oczywiście uważa Litwę za prowincję Polską. 2000: Garnek i
księga – związki teklinarnego z tekstem literackim w literaturze polskiej XIX [Sweat and book: relacje między tekstami kulinarnymi i literackimi w XIX-wiecznej literaturze polskiej] (PDF). Teksty Drugie: Theorea alfabetyzacja, krytyka, tłumacz (po polsku). Wojownicy: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Ack. 6: 163–181. 0867-0633.
Dostęp 2017-01-04. 2000. Zabitek pragmatyzm progi pragmatyzm – o książce kucharskiej, czytywał Mickiewicza (Cenny Pomnik Sprawiedliwych Zwyczajów – książka kucharska, którą czytał Mickiewicz). W Piehota, Marek (id.). Picie guromnich dwanaście...: Studia i szkice o Panu Tadeuszu [Dwanaście wielkich kantosów...: Studia i eseje
Pana Tadeusha] (PDF) (po polsku). Katowice: Wisna Vaikovatovo 2 Universittu Śląskiego. 171–191. 83-226-0598-2. 2008-6336. Odwiedzona w sieci 2017-01-03.CS1: ignorowane błędy ISBN (link) ^ Nowe tłumaczenie Pan Tadeush. Dostęp 15 lipca 2019. 1999 w 1999 r. Odwiedzenie w dniu 15 listopada 2019 r. Są one
1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 M.: Uniwersytet, 1992. P.147 ^ Para prezydencka rozpoczęła wydarzenie w narodowym czytaniu. Dostęp 15 lipca 2019. ↑ Narodowy Dzień Czytania. Dostęp 15 lipca 2019. ↑ 28 czerwca 2019 r. Pan Tadeusz Poem: Dlaczego
Google oddaje hołd dzisiejszemu epickiemu polskiemu arcydziełu?. Daily Express. Dostęp 28 czerwca 2019. [185]185 lat od publikacji wierszy Pana Tadeusha. Google. 28 czerwca 2019 r. Dostęp do 28 czerwca 2019 r. Linki zewnętrzne Wikipedia Partner Projects Pa TadeushMedia z Wikileaks z Wicksource zawiera cytaty związane z:
Food and Drink in Padeush Pan Tadeusz lub The Last Front in Lithuania: A History of Life Among Polish 1811 and 1812 in 12 books, the full text of the 1917 translation by George Rapali Noyes; tekst, który jest dostępny w archive.org Pan Tadeush lub The Last of Ours na Litwie: Historia szlachty w 1811 i 1812 roku w 12 książkach
przetłumaczonych przez Leonarda Kres Pan Tadeusza lub Ostatni Foreman na Litwie: Opowieść o szlachcie w latach 1811-1812, przetłumaczone przez Marka Weilanda, 2004 Adam Michuzic. Siniro Tadeo, au la Lasta na lito. Nobelara historio de la jaroj 1811 kaj 1812 en dekdu libroj verse esperanta.. Pan Tadeush w esperanto,
przetłumaczone przez Antoniego Grabowskiego, odwiedził
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