
 



 



 

Zwierzęta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, choć nie są głównym tematem utworu, 
zasługują na wyróżnienie. 

Występują często, w każdej księdze, a także  w epilogu. Ogółem w Arcypoemacie poeta 
wymienia blisko 90 gatunków fauny, w większości pospolicie występującej  w dawnej 

Polsce i na terenie Litwy.  
 

Bogactwo fauny jest nie tylko  elementem świata przedstawionego. Służy także poecie                 
do konstruowania porównań i metafor. Ogółem w epopei można odnaleźć ok. 700 cytatów, 

w których mowa o różnych gatunkach  ptaków,  zwierząt domowych zwierzyny łownej, 
płazów, gadów i owadów.  

 
Niektóre z nich przedstawimy w naszej pracy. 

 



 

Krowa coraz ku niebu wznosi wielkie oko, 

Usta z dziwu otwiera i wzdycha głęboko; 

A wieprz marudzi w tyle, dąsa się i zgrzyta, 

Snopy zboża kradnie i na zapas chwyta... (Księga X) 
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Już konie w stajnię wzięto,  już hojnie im dano, 
Jako w porządnym domu, i obrok, i siano... (Księga I ) 

Kuchcik stuknął doń w okno: kota postrzeżono! 

Kot, wykradłszy się z łozy, prześmignął po łące 

I wskoczył w sad pomiędzy jarzyny wschodzące... (Księga XI) 

 

W ślad gospodarza wszystko ze żniwa i zboru 

I z łąk  i z pastwiska razem wracało do dworu. 

Tu owiec trzoda becząc w ulicę się tłoczy 

i wznosi chmurę pyłu...  (Księga I) 

 



 

Zaraz i pies przyleciał i kręcił                 

ogonem 

I strzygł uszami, właśnie                            

jakby był szalonym...                                  

(Księga  II) 

 

Psy jak szalone cwałem śmigają po dworze, 

Potem biegają i kładą szyje na obroże: 

Wszystko to dobre polowanie wróży... (Księga II) 

 

Szczwacze, trzymają każdy charta na obroży, 

ukazując palcami, skąd zając wyruszy, 

Cmokają z cicha; charty nadstawiły uszy, 

Wytknęły pyski na wiatr i drżą niecierpliwie, 

Jak dwie strzały złożone na jednej cięciwie... (Księga XI) 

 

Niby dusza czyścowa; z podziemu 

przez dziury 

Wyskakiwały na kształt potępieńców 

szczury. Gryzą, piją;... (Księga V) 

 



 

Bliżej siedzi wiewiórka, orzech                      
w łapkach trzyma, 
Gryzie go; zawiesiła kitkę                                       
nad oczyma, 
Jak pióro nad szyszakiem                               

u kirasyjera;... (Księga  IV) 

Szepnęły wiotkim skrzydłem 

nietoperze lecąc 
Pod dom,...   (Księga VIII) 

Słychać gdzieniegdzie trzask 

drzew, strzały, psiarni granie, 

A wtem dojeżdżacz dzika ruszył 

niespodzianie... (Księga II)  

Około nich na drzewach gnieździ 
się Ryś bystry 
i żarłoczny Rosomak, jak czujne 
ministry... (Księga  IV) 
 
I mignie między drzewa zwierz 
żółtawym pasem, 
jak promień kiedy wpadłszy 
gaśnie między lasem... (Księga IV) 

 

 

 

Jak lis bywalec, gdy woń słoniny wabi... (Księga VI)  

 



 

 

Dalej zaś, jak podwładni 
szlachetni wasale, 
Mieszkają dziki, wilki                         
i łosie rogale... (Księga IV) 
 
Żubr pierwszy raz w życiu 
Zląkł się i uciekł w głębszym 
schować się ukryciu...                 
(Księga  XI) 

  

 

Pokazał mu pan Sędzia; siedział 

biedny zając, 
Płaszcząc się pod kamieniem, 

uszy nadstawiając... (Księga II) 

 Aż z gęstwiny, jak z chmur, wypadł 
niedźwiedź na kształt gromu; 
Wkoło psy gonią, straszą, rwą;                       
on wstał na nogi 
Tylne i spojrzał wkoło, rykiem strasząc 
wrogi, 
i przedniemi łapami to drzewa korzenie, 
to pniaki osmalone, to wrosłe kamienie 
rwał, waląc w psów i ludzi; aż wyłamał 

drzewo... (Księga IV)  



  

Do nóg jej biegło ptastwo; stąd kury 
szaropatoczą się kłębkiem, 
stamtąd kogutki czubate, strząsając koralowe 
na głowach szyszaki, 
I wiosłując przez bruzdy i krzaki, 
Szeroko wyciągają ostrożaste pięty; 
Za nimi z wolna indyk sunie się odęty, 
Sarkając na trzpiotalstwo swej krzykliwej żony... 
(Księga V) 
 

Przodem gołębie białe,                    
które w biegu płoszy, 
Leciały jak przed wozem 
bogini rozkoszy... (Księga V) 
 
  
Owdzie pawie jak tratwy 
długimi ogony 
Sterują się po łące...  

(Księga V) 

Bo już bocian przyleciał                
do rodzimej sosny 
I rozpiął skrzydła białe, 
wczesny sztandar wiosny... 
(Księga XI)  
 
Konfederatka biała, a na niej 
pęk gruby, 
Drogich piórek; były to 
białych czapel czuby...  
(Księga XI) 
 

 



 

Owe ryby! łososie suche, dunajeckie, 
Wyzyny, kawijary weneckie, tureckie, 
Szczuki główne i szczuki podgłówne, łokietne, 
Flądry i karpie ćwiki, i karpie szlachetne!... (Księga XII) 

W obu stawach piały żab niezliczone hordy, 
Oba chóry zgodzone w dwa wielkie akordy. 
Ten fortissimo zabrzmiał, tamten nuci z cicha, 
Ten zdaje się wyrzekać, tamten tylko wzdycha; 
Tak dwa stawy gadały do siebie przez pola, 
Jak grające na przemian dwie arfy Eola...(Księga  VIII) 

A zachwycony wdziękiem nocy tak pogodnej 
I harmoniją cudną orkiestry podwodnej, 
Owych chórów, co brzmiały jak arfy eolskie 
Żadne żaby nie grają tak pięknie jak polskie... 
Księga VIII) 
  

Wzdłuż miesięczne światełko 

drgające migoce, 

Jako piękny wąż żmudzki, 

zwany giwojtosem...                 

(Księga VIII) 

 



 

I stada dzikich gęsi szumią 
ponad lasem... (Księga .XI)  

Dzięcioł na jedlinie 

Stuka z lekka i dalej odlatuje, 

ginie, 

Schował się, ale dziobem                   

nie przestaje pukać, 

Jak dziecko, gdy schowane 

woła, by go szukać... (Księga IV) 

 

Tylko wrony, stadami obstąpiwszy 
stawy 
Przechadzają się sobie poważnemi 
kroki 
Czarne oczy kierują na czarne 
obłoki; 
Wytknąwszy język z suchej, 
szerokiej gardzieli, 
skrzydła roztaczając, czekają 
kąpieli... (Księga  X) 
 

Już wróble skacząc świerkać 
zaczęły pod strzechą... 
(Księga II) 
 
Tam odezwał się nad głową 
ranny wiosny dzwonek: 
Również głęboko w niebie 
schowany skowronek...  
(Księga  II)  
 



 

A w głębi ciemnej nieba wciąż 
jęczą żurawie... (Księga  X) 
 
Już głowę odwróciła i wzniosła 
ramiona 
I zrywała się lecieć, jak kraska 
spłoszona, 
I już lekkie jej stopy wionęły nad 
liściem... (Księga III) 

 
Ówdzie orzeł szerokim 
skrzydłem przez obszary 
zaszumiał strasząc wróble 
jak kometa cary...(Księga I) 

Tam derkacz wrzasnął z łąki, 

szukać go daremnie, 

bo on szybuje w trawie jako 

szczupak w Niemnie... 

(Księga  II) 

 
 

 

Zaś jastrząb, pod jasnemi 
wiszący błękity, 
Trzepie skrzydłem jak motyl    
na szpilce przybity... 
 (Księga  II)  

I szpaków, stada jasnych kit              

i chorągiewek 

Zajaśniały na wzgórkach, 

spadają na błonie... (Księga XI)  

 



 

Nad gęstwą różnobarwnych kłosów i badylów, 
Wisiał jak baldachim jasna mgła motylów 
zwanych babkami, których poczwórne skrzydełka, 
lekkie jak pajęczyna i przejrzyste jak szkiełka, 
Gdy w powietrzu zawisną, zaledwie widome, 
I chociaż brzęczą, myślisz, że są nieruchome... 
(Księga  III)  
 
Niżej zaś - niedoperzów siostrzyczki, ćmy, rojem 
Wiją się, przywabione białym kobiet strojem...               
Księga  VIII)  
 

Trafisz w głębi na wielki wał pniów, kłód 
korzeni 
Obronny trzęsawicą, tysiącem strumieni. 
Siecią zielsk zarosłych i kopcami 
mrowisk, 
Gniazdami os, szerszeniów, kłębami 

wężowisk... (Księga IV) 
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