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S³ownika tematycznego jêzyka poematu

Adama Mickiewicza �Pan Tadeusz�*

Adam Mickiewicz uwa¿any jest za najwiêkszego poetê polskiego romanty-

zmu i zaliczany do grona tzw. trzech wieszczów narodowych, dzier¿¹c bezdy-
skusyjne pierwszeñstwo przed Zygmuntem Krasiñskim i Juliuszem S³owackim.

Wywar³ on wielki wp³yw na rozwój kultury polskiej i europejskiej, a jego doro-
bek literacki jest olbrzymi (wiersze i poematy, publicystyka oraz prace nauko-
we). Jednym z najwiêkszych dzie³ A. Mickiewicza, najbardziej popularnym
w�ród wielu pokoleñ czytelników i okre�lanym mianem epopei narodowej jest
poemat Pan Tadeusz. Poeta stworzy³ jedyny w swoim rodzaju �poemat narodo-
wy�, nie maj¹cy odpowiednika w literaturze. Utwór ten zas³u¿enie skupia uwagê
naukowców, którzy podejmuj¹ próby badania jêzyka poematu i stworzenia odpo-
wiednich do tego celu narzêdzi badawczych.

W dobie rozwoju technologii komputerowych istnieje wiele mo¿liwo�ci

rozpowszechnienia dziedzictwa tekstowego pisarzy przesz³o�ci. Udostêpnienie
ich jak najwiêkszej liczbie czytelników na ca³ym �wiecie nie stanowi wiêkszego
problemu, dlatego najwa¿niejszym zadaniem staje siê stworzenie po¿ytecznych
instrumentów w postaci oprogramowania i baz danych s³u¿¹cych do badania
konkretnych utworów i jêzyka pisarza w ca³o�ci.

Twórczo�æ A. Mickiewicza jest szeroko reprezentowana w Internecie. Pro-
jektem specjalnym, maj¹cym na celu publikacjê dziedzictwa literackiego
A. Mickiewicza, jest projekt �Mickiewicz w sieci�, który stanowi dobrowoln¹
i niekomercyjn¹ inicjatywê skompletowania dzie³ Adama Mickiewicza w formie

elektronicznej, w celu ich nieograniczonego udostêpniania wszystkim u¿ytkow-
nikom Internetu. Znajduje siê on na stronie wydawnictwa �Ossolineum�

(www.oss.wroc.pl/mickiewicz/projekt.html).

* Projekt jest finansowany przez fundusz Kasa im. J. Mianowskiego � Fundacja Popierania
Nauki.
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W projekcie tym, zgodnie z zamierzeniem koordynatora, mo¿e wzi¹æ udzia³
ka¿dy, kto zechce przes³aæ dowolny utwór A. Mickiewicza opracowany w posta-
ci dokumentu HTML, pliku dowolnego edytora tekstów lub pliku ASCII z do-
wolnym standardem zapisu polskich znaków diakrytycznych. Na stronie opubli-
kowane s¹ poematy A. Mickiewicza: Gra¿yna, Pan Tadeusz, Konrad Wallenrod,

Dziady i wybrane utwory poetyckie w jêzyku angielskim i polskim w formacie

tekstowym i audio. Spo�ród wielu ró¿nych wydañ akademickich poematu warto
wyró¿niæ publikacjê na stronie: Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej, zreali-
zowan¹ w ramach projektu UNESCO przez katedrê jêzykoznawstwa Wydzia³u

Filologicznego Uniwersytetu Gdañskiego. Podstaw¹ tekstu tej publikacji jest
wroc³awskie wydanie poematu z 1968 r., opracowane przez Stanis³awa Pigonia.

W Internecie mo¿na te¿ spotkaæ du¿o informacyjnych i metodycznych mate-

ria³ów na temat Pana Tadeusza, co mo¿na wyt³umaczyæ tym, ¿e utwór ten jest
lektur¹ szkoln¹ w polskich gimnazjach i liceach. Wiêkszo�æ z tych materia³ów

adresowana jest do uczniów i � powiedzmy szczerze � nie jest dopracowana
jako�ciowo1. W tym miejscu wska¿ê kilka stron, z których mo¿e korzystaæ nie
tylko uczeñ, ale tak¿e badacz twórczo�ci poety. Strona Epoka �Pana Tadeusza�

(http://multipanorama.pl/) � to encyklopedia zawieraj¹ca informacje o ¿yciu
i twórczo�ci A. Mickiewicza oraz jego epoce. Równie ciekaw¹ i po¿yteczn¹
mo¿e okazaæ siê Miniencyklopedia Pana Tadeusza (http://republika.pl/pan_tade-
usz_miniencyklopedia/info.html). Osobliwo�ci¹ projektu jest fakt, ¿e strona zo-
sta³a stworzona i zredagowana przez uczniów Gimnazjum nr 9 w D¹browie
Górniczej. Projekt ten jest wiêc nie tylko �ród³em informacji o poemacie, ale
stanowi równie¿ wzór oryginalnej pracy metodycznej z uczniami z wykorzysta-
niem technologii komputerowych, czego wymaga siê obecnie w szkole. Pod
wzglêdem instrumentów badawczych pierwsze miejsce zajmuj¹ wyszukiwarki
tekstowe. U¿ytkownicy sieci Internet maj¹ kilka mo¿liwo�ci korzystania z kon-
kordanserów on-line. Po¿ytecznym i funkcjonalnym instrumentem do badania
jêzyka poematu jest strona http://www.intratext.com/ � biblioteka cyfrowa, pro-
ponuj¹ca u¿ytkownikom ksiêgi i korpusy jako hiperteksty. Program ten umo¿li-

wia wyszukiwanie s³ów w tekstach literackich w porz¹dku alfabetycznym oraz
a tergo wed³ug czêstotliwo�ci i wed³ug d³ugo�ci s³owa. Strona http://ampantade-

usz.w.interia.pl/ to tekst poematu wyposa¿ony w wyszukiwarkê tekstow¹ (has³o
strony brzmi nastêpuj¹co: �Tekst, jak tekst, ale ta wyszukiwarka...�). Oprócz

1 Zob. np.: <http://pan�tadeusz.klp.pl/>, <http://lektury.crib.pl/pan�tadeusz�adam�mickiewicz�

streszczenie�charakterystyka�opracowanie.html>, <www.sciaga.pl/tekst/80574�81�adam_mickie-

wicz_pan_tadeusz> i wiele innych.
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darmowego oprogramowania, strona zawiera tak¿e ró¿norodne materia³y, takie
jak biografiê A. Mickiewicza, analizê poematu, adaptacje filmowe itp. Projekt
ten adresowany jest raczej do uczniów gimnazjów i liceów.

Jednym ze sposobów analizowania indywidualnego stylu autorskiego jest
badanie leksykograficzne. Moim celem bêdzie stworzenie S³ownika tematyczne-

go jêzyka poematu Adama Mickiewicza �Pan Tadeusz�. Projekt ten jest kolej-
nym resursem informacyjnym umieszczonym w wolnym dostêpie w sieci Inter-
net. Pan Tadeusz jest w literaturze �wiatowej swego rodzaju �wizytówk¹�
Adama Mickiewicza, podobnie jak nazwisko autora, które pierwsze przychodzi
na my�l, gdy chodzi o literaturê polsk¹. Nic zatem dziwnego, ¿e poemat zosta³
prze³o¿ony na wiele jêzyków (dok³adn¹, ale niepe³n¹ listê przek³adów mo¿na

znale�æ w Wikipedii (http://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_Tadeusz). W mojej pracy
do s³ownika do³¹czê nie tylko materia³ jêzykowy z jêzyka polskiego, ale równie¿
materia³ jêzykowy przek³adów poematu na jêzyk rosyjski, co pozwoli porównaæ
obrazy �wiata w jêzyku polskim i rosyjskim oraz zbadaæ problemy zwi¹zane
z teori¹ t³umaczenia.

Aktualnie istniej¹ ju¿ do�æ liczne próby stworzenia s³owników elektronicz-
nych, w tym on-line. S³owniki te opisuj¹ jednak w wiêkszo�ci jêzyk literacki
i podaj¹ tylko opis znaczenia lub znaczeñ s³owa oraz jego charakterystykê flek-
syjn¹. W leksykografii polskiej warto przypomnieæ takie projekty jak: http://
sjp.pwn.pl/ (S³ownik jêzyka polskiego PWN), http://www.sjp.pl/ (s³ownik orto-
graficzny, jêzyka polskiego, wyrazów obcych i s³ownik do gier w jednym).
Z leksykografii rosyjskiej mo¿na przywo³aæ liczne publikacje s³ynnych s³owni-
ków jêzyka rosyjskiego, takich jak: S.I. O¿egowa, W.I. Dala, T. Jefremowej i in.,
wyposa¿one w wyszukiwarkê. Je�li chodzi o s³owniki tematyczne, nale¿y zazna-
czyæ, i¿ w Internecie nie ma ich wiele. One tak¿e opisuj¹ ogólnie leksykê jêzyka
literackiego (np. http://www.thesaurus1.narod.ru/ � Èäåîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü

Î.Ñ. Áàðàíîâà, http://www.wsjp.pl/ � Wielki s³ownik jêzyka polskiego). W lek-
sykografii autorskiej s³ownik tematyczny jest zjawiskiem rzadkim � w leksyko-
grafii rosyjskiej s³owniki tego typu maj¹ raczej charakter zbiorowy2, w leksyko-
grafii polskiej (nie tylko autorskiej) s¹ jeszcze do�æ egzotyczne. Jedyny znany
mi wielki projekt tematycznego s³ownika na materiale jêzyka polskiego to jesz-
cze niepe³ny i niedoskona³y Wielki s³ownik jêzyka polskiego.

Rozpatruj¹c uwa¿niej koncepcjê i strukturê mojego s³ownika, trzeba podkre-
�liæ, ¿e bêdzie on s³ownikiem tematycznym, pozostaj¹cym w wolnym dostêpie

2 Ë.Ë. Øåñòàêîâà, Ðóññêàÿ àâòîðñêàÿ ëåêñèêîãðàôèÿ. Òåîðèÿ, èñòîðèÿ, ñîâðåìåííîñòü,

ßçûêè ñëàâÿíñêèõ êóëüòóð, Ìîñêâà 2011, s. 224�225.
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w sieci Internet. S³ownik jêzyka poematu A. Mickiewicza Pan Tadeusz bêdzie
zatem nowym typem s³ownika, nie maj¹cym analogii w polskiej ani w rosyjskiej
leksykografii (w leksykografii rosyjskiej mo¿na przypomnieæ chyba tylko ma³y

Èäåîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü ôðàíöóçñêèõ ñòèõîòâîðåíèé Ô.È. Òþò÷åâà B. Orek-
howa3). Zaproponowana forma s³ownika w postaci bazy danych implementowa-

nej w Internecie u³atwi i upowszechni wyszukiwanie potrzebnych informacji.

Podstawê s³ownika stanowi tekst poematu w jêzyku polskim opublikowany
na stronie Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej, jak równie¿ w³¹czony przeze
mnie materia³ trzech przek³adów poematu na jêzyk rosyjski (S. Aksenowa-Mar,

M. Paw³owa, S. Swiacki). Od strony narzêdziowej s³ownik tworzony jest na
podstawie baz danych MySQL. U¿ytkownik uzyska niezbêdne informacje o s³o-
wach spotykanych w Panu Tadeuszu (i w jego rosyjskich przek³adach), ich
znaczeniach oraz ich przynale¿no�ci do pewnej grupy tematycznej. W pierwszej
edycji s³ownika bêdzie mo¿na porównaæ tre�ci grup tematycznych w jêzyku
polskim i rosyjskim, natomiast w dalszej planuje siê udoskonalanie baz danych
i stworzenie równoleg³ych hase³ dla ka¿dego leksemu.

U podstaw s³ownika znalaz³a siê klasyfikacja zaproponowana przez Halliga
i Wartburga z pewnymi modyfikacjami4. Znana klasyfikacja zosta³a przeze mnie

przekszta³cona nastêpuj¹co:
1) Hallig i Wartburg ujêli w swojej pracy francuski obraz �wiata, dlatego

niektóre realia charakterystyczne tylko dla Francji oraz jej ¿ycia i struktury
spo³ecznej zosta³y wy³¹czone z taksonomii (np. La gendarmerie, La police mu-

nicipale s¹ instytucjami charakterystycznymi wy³¹cznie dla Francji) ;
2) �wiat opisywany w poemacie jest �wiatem XIX wieku, dlatego wydawa³a

siê wskazana eliminacja z taksonomii niektórych pozycji dotycz¹cych wspó³cze-
snych realiów, które a priori nie mog¹ siê znale�æ w tek�cie A. Mickiewicza (La
télévision, Le cinéma et son installation, Telegraf oraz La télégraphie et la

téléphonie sans fil (T.S.F.) itp.);
3) u Halliga-Wartburga w ¿aden sposób nie zosta³a uwzglêdniona onomasty-

ka maj¹ca wa¿ne miejsce w �wiecie artystycznym poematu, dlatego do klasyfi-
kacji zosta³y wprowadzone takie komórki, jak Imiê osoby � nazwisko, imiê �

patronimik postaci � Osoby realne; Postacie fikcyjne; Przezwiska i pseudonimy

� Osoby realne; Nazwy miejscowo�ci: Miejscowo�ci realne; Miejscowo�ci fikcyj-

ne; Imiona zwierz¹t.

3 Á.Â. Îðåõîâ, Èäåîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü ÿçûêà ôðàíöóçñêèõ ñòèõîòâîðåíèé Ô. È. Òþò÷åâà,

Äàóðèÿ, Óôà 2004.
4 R. Hallig, W. Wartburg, Begriffssystem als Grundlage fur Lexigraphie, Berlin 1963.
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Lista wyrazów zawartych w poemacie sporz¹dzona zosta³a za pomoc¹ pro-
gramu-konkordansera TekstStat. Nastêpnie formy wyrazów zosta³y odrêcznie
doprowadzone do formy wyj�ciowej, która sta³a siê wyrazem has³owym.

W s³owniku uwzglêdnia siê tylko samodzielne czê�ci mowy (rzeczowniki, przy-
miotniki, czasowniki, przys³ówki), ale i niektóre wykrzykniki (Hurra! Broñ

Bo¿e!). Podzielaj¹c zdanie wyra¿one przez B. Batko-Tokarz5, ¿e szeregu wyra-
zów nie mo¿na sklasyfikowaæ, nie uwzglêdnia³am niesamodzielnych czê�ci
mowy, zaimków, liczebników oraz wykrzykników z nieokre�lon¹ semantyk¹

(Ah! Oh! O!), leksemów pe³ni¹cych wy³¹cznie funkcjê gramatyczn¹ (np. poza
granicami klasyfikacji zosta³ czasownik byæ w kontekstach typu Ten aksamit

traw bêdzie¿ to mak i botwinie? (u¿ycie bezpodmiotowe), Ja tu bêdê pilnowaæ

zamku (byæ jako czasownik posi³kowy w utworzeniu formy czasu przysz³ego),
a¿ rozdnieje, Wszak¿e Pan bêdziesz mê¿em (byæ w funkcji ³¹cznika w sk³adzie
orzeczenia z³o¿onego); wyrazów w jêzykach innych ni¿ rosyjski i polski (np.
reverendissime, pro bono publico), jak równie¿ barbaryzmów (np. Åùå áû:

ïîíÿëè, ÷òî ìû íå ðîòîçåè È çàêóäàõòàëè: �Î õàðå ãîòò, î âåå!�, t³um.

Swiatos³aw Swiatski). Jako wyraz has³owy równie¿ wystêpuje zwi¹zek wyrazo-
wy w nastêpuj¹cych przypadkach:

1) je¿eli zwi¹zek wyrazowy jest z³o¿on¹ nazw¹ osoby, zwierzêcia, miejsco-

wo�ci (Puszcza Bia³owieska, Bogarodzica Panna, Áåëîâåæñêàÿ Ïóùà);

2) je¿eli dany zwi¹zek wyrazowy regularnie (nie mniej ni¿ trzykrotnie) spo-
tykany jest siê w poemacie lub przek³adach; klasyfikujê go wtedy jako sta³y
i wprowadzam do s³ownika jako oddzieln¹ jednostkê leksykaln¹ (por. idiom).
W tym przypadku podzielam zdanie Wojciecha Chlebdy6.

Dla ka¿dego wyrazu w osobnym ha�le jest notowane tylko jedno znaczenie
(znaczenie wynikaj¹ce z kontekstu). Jest to zwi¹zane z tym, ¿e polisem wed³ug
ró¿nych swoich znaczeñ jest w³¹czany do ró¿nych grup tematycznych, dlatego
do u¿ytku mojego badania leksykograficznego wygodne jest notowanie znaczeñ
wynikaj¹cych z kontekstu dla ka¿dego leksemu.

Dla wyrazów okre�laj¹cych ten sam denotat i bêd¹cych derywatami deminu-

tywnymi (armata, armatka), nazwami wariatywnymi (alkowa/ alkówka, Âèëüíî/

Âèëüíà) lub wariantami imienia (Gerwazy, Gerwazeñka; Kiry³o, Kiry³o Gawrylicz

Kozodusin, Çîñÿ, Çîôèÿ) stosuje siê sposób wyja�niania za pomoc¹ odsy³aczy.

5 B. Batko-Tokarz, Tematyczny podzia³ s³ownictwa w �Wielkim s³owniku jêzyka polskiego�,

[w:] Nowe studia leksykograficzne 2, pod red. P. ¯migrodzkiego i R. Przybylskiej, Kraków LEXIS,
2008, s. 34�35.

6 W. Chlebda, Idiomatykon 4: gdzie idziemy, dok¹d zmierzamy (i pare zdañ o tym, sk¹d przy-

chodzimy), �Podrêczny idiomatykon polsko-rosyjski� Opole 2009, z. 4, s. 9�40.
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Poemat A. Mickiewicza Pan Tadeusz czasowo jest odleg³y od realiów
wspó³czesnego czytelnika. Wiele realiów zniknê³o w przesz³o�ci, a oznaczaj¹ce
je wyrazy sta³y siê historyzmami. Poza tym poemat dotyka bogatej warstwy
kulturowej z ¿ycia narodu polskiego. Wspomina siê w nim postaci i wydarzenia
historyczne oraz detale z ¿yciorysu poety. Dlatego oprócz definicji niektóre
wyrazy zosta³y wyposa¿one w komentarz kulturologiczny lub historyczny (Bau-
blis, taratatka, konfederatka). Dotyczy to zw³aszcza onimów oraz historyzmów.

Takie po³¹czenie wiadomo�ci o charakterze lingwistycznym i encyklopedycz-
nym pozwoli uczniom oraz obcojêzycznym (rosyjskim) czytelnikom lepiej zro-
zumieæ historyczny i kulturowy podtekst poematu, wyra�niej wyobraziæ sobie
�epokê Pana Tadeusza�.

W ka¿dym ha�le przytoczony zosta³ materia³ ilustracyjny. Nie podajê pe³nej
listy u¿ycia wyrazów, gdy¿ uwa¿am, ¿e w celu przytoczenia wyczerpuj¹cego
materia³u, który mo¿e zilustrowaæ dane znaczenie, wystarczy 5�7 przyk³adów,
mimo ¿e czêstotliwo�æ niektórych wyrazów przekracza 200 u¿yæ. Oczywi�cie
dla wyrazów, których czêstotliwo�æ jest niska (mniej ni¿ 5 u¿yæ), u¿ytkowniko-
wi udostêpnia siê pe³ny obraz u¿yæ. Nie stawiam sobie jednak za cel przedsta-
wienia czêstotliwo�ci wyrazów w poemacie lub podania konkordansu. Zadaniem
s³ownika jest co innego: zbadanie artystycznego obrazu �wiata poety zawartego
w poemacie i do tego, moim zdaniem, wystarczy proste notowanie tego lub
innego wyrazu, aczkolwiek w perspektywie rozwoju zasobu mo¿liwe jest doda-
nie do bazy danych s³ownika informacji o czêstotliwo�ci u¿ycia wyrazu, konkor-
dasu, jak równie¿ pe³nych wiadomo�ci o wszystkich formach s³owa, które mo¿-

na znale�æ w omawianym tek�cie.
Na zapytanie u¿ytkownika mo¿na bêdzie uzyskaæ informacjê o tre�ci pew-

nego has³a, o tym, do jakiej komórki klasyfikacyjnej odnosi siê dany lemat,

o ca³ej zawarto�ci komórki klasyfikacyjnej w jednym z jêzyków (rosyjskim lub
polskim), jak równie¿ porównaæ zawarto�æ komórki w obu jêzykach.

Przedstawione rozwa¿ania na temat zasad u³o¿enia i struktury s³ownika,
sposobów opisywania wyniku koñcowego s¹ obecnie w pewnym stopniu wstêp-
ne i bêd¹ doskonalone w trakcie prac nad s³ownikiem.

Proponowany przeze mnie S³ownik tematyczny jêzyka poematu Adama Mic-

kiewicza �Pan Tadeusz� jest nowym rodzajem s³ownika, prawie nie maj¹cym

odpowiedników w praktyce leksykograficznej. Jego powstanie mo¿e zapocz¹t-
kowaæ pracê nad s³ownikiem ideograficznym ogólnego jêzyka A. Mickiewicza.

Ponadto, korzystaj¹c z do�wiadczeñ zdobytych podczas opracowywania przed-
miotowego s³ownika, mo¿liwe bêdzie stworzenie podobnych s³owników ide-
ograficznych jêzyka innych pisarzy. Nie sposób pomin¹æ tak¿e warto�ci u¿ytko-
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wej i poznawczej S³ownika tematycznego jêzyka poematu Adama Mickiewicza

�Pan Tadeusz�. S³ownik bêdzie s³u¿y³ nie tylko jako narzêdzie naukowe do
badania jêzyka i cech artystycznych tego utworu, ale w ogóle jêzyka poetyckie-
go jako fenomenu sztuki. Przyczyni siê zarówno do g³êbszego rozumienia tre�ci
poematu, jak i w szerszym znaczeniu � do poznania obrazu �wiata poety.

Na uwagê zas³uguje wykorzystanie s³ownika w celach edukacyjnych � w naucza-
niu jêzyka i literatury polskiej. Mo¿e byæ adresowany do uczniów, studentów
filologii polskiej, badaczy twórczo�ci A. Mickiewicza, ale i do wszystkich inte-
resuj¹cych siê literatur¹ i kultur¹ polsk¹, nie wy³¹czaj¹c osób ucz¹cych siê jêzy-
ka polskiego albo rosyjskiego jako obcego.

Ðåçþìå

Ïðîåêò äâóÿçû÷íîãî (ïîëüñêî�ðóññêîãî): �Èäåîãðàôè÷åñêîãî ñëîâàðÿ ÿçûêà ïîýìû

À. Ìèöêåâè÷à «Ïàí Òàäåóø»�

Òâîð÷åñòâî À. Ìèöêåâè÷à øèðîêî ïðåäñòàâëåíî â ñåòè Èíòåðíåò. Ìîæíî óïîìÿíóòü

òàêèå ïðîåêòû êàê �Mickiewicz w sieci�, ïóáëèêàöèè íà ñàéòå Wirtualna biblioteka literatury

polskiej, òàêæå ñóùåñòâóþò îáðàçîâàòåëüíûå è ýíöèêëîïåäè÷åñêèå ðåñóðñû, ïîñâÿùåííûå

êîíêðåòíî âåëèêîé ïîýìå: �Epoka pana Tadeusza�, Miniencyklopedia �Pana Tadeusza�, intra-

text.com è äð. Öåëüþ ìîåãî ïðîåêòà áóäåò ñîçäàíèå â ñåòè Èíòåðíåò ýëåêòðîííîãî

ëåêñèêîãðàôè÷åñêîãî ðåñóðñà �Èäåîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü ÿçûêà ïîýìû À. Ìèöêåâè÷à Ïàí

Òàäåóø�, â êîòîðîì áóäåò ïðåäñòàâëåíà òåìàòè÷åñêàÿ êëàññèôèêàöèÿ ëåêñèêè, âñòðå÷àþ-

ùåéñÿ â ïîýìå è åå ïåðåâîäàõ íà ðóññêèé ÿçûê. Çà îñíîâó áåðåòñÿ êëàññèôèêàöèÿ Õàëëèãà-

Âàðòáóðãà ñ íåêîòîðûìè ìîäèôèêàöèÿìè.

Summary

Project of bilingual (Polish-Russian) �Ideographic dictionary of the language

of the Mickiewicz�s poem «Pan Tadeusz»�

The literary heritage of Adam Mickiewicz is widely represented on the Internet. We can
mention such projects as �Mickiewicz w sieci�, publications in Wirtualna biblioteka literatury
polskiej. There are also educational and encyclopedic resources devoted specifically to the great
poem: �Epoka pana Tadeusza�, Miniencyklopedia �Pana Tadeusza�, intratext.com and others. The
aim of my own project is to create the Internet lexicographical resource �Ideographic dictionary of
language of Adam Mickiewicz�s poem Pan Tadeusz� in which thematic classification of the words
that appears in the poem and its translations into Russian will be represented. The basis of the
dictionary is the Hallig-Wartburg�s classification of consepts wich was slightly modified.


