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Epoka literacka

Liryka

W starożytnej Grecji
• Liryka to trzeci główny rodzaj literacki (obok epiki i dramatu). 
• W Grecji epoka liryki przypada na VII i VI w. p.n.e.
• Obejmuje utwory liryczne, czyli takie, które wyrażają uczucia podmiotu lirycznego. 
• Kojarzymy utwory liryki, czyli poezję z wierszami – słusznie, ale nie jest to najważniejszy wy-

różnik. Istotne jest kto i jak mówi, czy wyraża uczucia i przekształca poetycko świat czy raczej 
relacjonuje bieg zdarzeń. 

• Liryka w swoich początkach nierozerwalnie związana była z muzyką – wywodzi się z modlitw 
(odprawianych przy akompaniamencie instrumentów muzycznych), te zaś powoli przeradzały się 
w pieśni.  

Pieśni zbiorowe
• hymny, treny (wykonywane chóralnie)

Pieśni indywidualne
• elegie (tematyka miłosna, biesiadna, wojenna)

Poezja tyrtejska – wywodzi się od Tyrteusza – poety-patrioty, który pieśnią swą potrafił wznie-
cić w żołnierzach ducha walki i zagrzewać ich do boju. Więcej! Sam nie poprzestawał na pie-
śni, lecz ruszał na wojnę. Taką postawę nazywamy tyrteizmem. Odżywała w epokach wojen, 
powstań, walki o wolność. W Polsce – w romantyzmie i w czasie powstania warszawskiego.

Anakreontyk – to lekki, krótki utwór biesiadny, najczęściej poświęcony miłości. Nazwę wziął 
od imienia swojego twórcy – Anakreonta.

Epigramat – krótki, celny utwór, wyrażający myśl filozoficzną lub moralną, nawet dowcip – za-
mknięty trafną pointą. Wywodzi się z napisów, które umieszczano na posągach lub grobowcach.

przedstawiciele: 

Tyrteusz (Tyrtajos) – żył w VII w. p.n.e. Poeta – żołnierz. Pozostał w świadomości ludzi symbo-
lem bojownika, patrioty głoszącego, że zaszczytnie jest bić się i umierać za ojczyznę. 

• Tyrteizm – termin ten pochodzi od poezji Tyrteusza, oznacza poezję czynu, zagrzewającą do walki, 
opiewającą bohaterstwo tych, którzy potrafią oddać życie dla swojego kraju.

• Poeta tyrteusz to twórca, który nie poprzestaje na samej pieśni, lecz sam chwyta za oręż, rusza do boju, 
i często ginie. Taką postawę nazywamy tyrteizmem. Odżywała w epokach wojen, powstań i walki 
o wolność. W Polsce – w romantyzmie i w czasie powstania warszawskiego.

Safona jest patronką poezji kobiecej. Żyła na przełomie VII i VI wieku p.n.e. Pierwsza poetka, pa-
tronka twórczości kobiecej . Żyła na wyspie Lesbos, zgromadziła wokół siebie krąg dziewcząt, któ-
re kształciła – aż wychodziły za mąż i opuszczały wyspę. Pisała wiersze o miłości, bardzo kobie-
ce, także o sztuce i jej wartości.

Anakreont – poeta żyjący w VI w. p.n.e., który opiewał Erosa – bożka miłości, taniec i ucztowa-
nie. Od jego imienia nazwano lekki, krótki utwór poetycki, sławiący uroki życia, biesiady – ana-
kreontykiem.

Symonides – liryk grecki pochodzący z wyspy Keos. Był autorem pieśni chóralnych, dytyrambów, 
hymnów oraz elegii. Uznawany jest za twórcę epigramu jako gatunku literackiego.
Znane jest powiedzenie „skargi Simonidowe” albo „łzy Symonidesa”… Tego pierwszego określe-
nia użył Kochanowski w Trenach, ale nie tylko on znał siłę strof Symonidesa, który jak nikt inny 
potrafił wzbudzać żal i wzruszenie słuchaczy.
Słuchając patetycznych strof Symonidesa – ludzie płakali. Jeśli więc utwór ma siłę wzbudzenia ta-
kiej reakcji, to mamy właśnie do czynienia ze łzami Symonidesa.

Utwory liryczne
• Pieśni zbiorowe (wykonywane 

chóralnie) – hymny, treny
• Pieśni indywidualne – elegie 

(tematyka miłosna, biesiadna, 
wojenna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga

Epigramat – krótki, celny utwór, 
wyrażający myśl filozoficzną lub 
moralną, nawet dowcip – za-
mknięty trafną pointą. Wywodzi 
się z napisów, które umieszczano 
na posągach lub grobowcach.

Muza grająca na lirze

Apollo i muza
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Rzymianie – twórcy czy naśladowcy?

Mówi się, że Rzymianie przejęli od Greków cały ich dorobek kulturowy; że przywłaszczyli so-
bie wszystko to, co wymyślili już wcześniej Hellenowie. Czy to prawda? Rzymianie rzeczywiście 
wzięli od Greków bardzo dużo: przede wszystkim cały panteon, czyli wszystkich bogów i zwią-
zaną z nimi mitologię, wiele gatunków literackich, filozofię, podstawowe porządki architektonicz-
ne. Wszystkie te dziedziny kultury i sztuki przerobili jednak na własną modłę: bogom nadali swo-
je imiona, architekturę uczynili bardziej monumentalną, poezję doskonalili.

Stworzyli także coś, czego Grecy właściwie nie znali – prawo. W opracowanym przez specjalną ko-
misję złożoną z dziesięciu mężów, wyrytym na dwunastu spiżowych tablicach i wystawionym na wi-
dok publiczny w Rzymie i we wszystkich koloniach rzymskich kodeksie znanym jako Prawo dwu-
nastu tablic zawarli pierwszy kodeks za pomocą wielu nakazów i zakazów regulujący całe ich ży-
cie społeczne. Rzymianie udoskonalili system polityczny państwa, rozwinęli sądownictwo i zwią-
zaną z nim sztukę przemawiania, tak przecież potrzebną adwokatom i oskarżycielom.

Trzej wielcy lirycy
Tym mianem określa się najwybitniejszych poetów rzymskich: 

• Wergiliusza, 
• Horacego,
• Owidiusza.

Wergiliusz 

Żył, działał i tworzył za czasów Oktawiana Augusta w kręgu znakomitego opiekuna poetów Me-
cenasa. 
Znany jest dziś głównie jako autor sielanek, zebranych w zbiorze Eklogi, w których w formie pięk-
nych i rozbudowanych obrazów poetyckich przedstawiał uroki życia italskiej wsi i szczęśliwy ży-
wot pasterzy w cudownej krainie Arkadii. 

• Jest też autorem poematu sławiącego pracę na roli i życie wiejskie. 

• Poza utworami lirycznymi napisał także Eneidę, wielki epos wzorowany na Iliadzie i Odysei, opi-
sujący losy jednego z wojowników trojańskich, Eneasza, który według tradycji miał być proto-
plastą Rzymian. To ona  przyniosła mu największą sławę 

• Wergiliusz był uznawany za autorytet już w średniowieczu! Na dowód szacunku, jakim obdarza-
no Wergiliu sza, można przytoczyć fakt, że to właśnie jego czyni swym przewodnikiem po piekle 
i czyśćcu Dante w Boskiej komedii. 

• Bardzo poważano też rzymskiego wieszcza w polskim renesansie.
 
Eneida – epos rzymski
Składający się z dwunastu ksiąg poemat epicki Wergilego był dla Rzymian tym, czym dla Greków 
były Iliada i Odyseja. Główny bohater Eneidy to Trojańczyk Eneasz, syn Anchizesa i Afrodyty, 
w czasie wojny trojańskiej, obok Hektora, jeden z najdzielniejszych obrońców miasta. Gdy Acha-
jowie zdobyli Troję, Eneasz wraz z ojcem opuścił ją na rozkaz bogów. Epos Wergiliusza opisuje tu-
łaczkę Eneasza, jego przybycie do Kartaginy, do Italii, walki z miejscowymi plemionami, zdobycie 
Lacjum i założenie nowej siedziby – Lawinium. Poemat miał na celu gloryfikację Rzymian, ukaza-
nie ich jako potomków bogów i dziedziców starożytnych Trojan.

Sielanki
Wergiliusz doprowadził do perfekcji i spopularyzował gatunek, który na dobre zadomowił się w li-
teraturze. To sielanka, zwana też eklogą lub bukoliką. W swoich pierwszych sielankach wzorował 
się na wierszach greckiego poety Teokryta, ale szybko poszedł własną drogą. Jego bukoliki zalud-
niły się postaciami pasterzy, którzy mieszkają w pięknej i wiecznie szczęśliwej krainie – Arkadii, 
pracują jakby od niechcenia, a większość czasu spędzają, rozmawiając o podbojach miłosnych, 
flirtując z dziewczętami, a nawet organizując turnieje  po etyckie. Był to oczywiście obraz konwen-
cjonalny, umowny. Przecież w rzeczywistości pasterska dola nie przedstawia się tak romantycz-
nie. Niemniej także do tradycji jego sielanek sięgali  twórcy  późniejszych epok, zwłaszcza senty-
mentalizmu; w utworach Franciszka Karpińskiego odnajdujemy nawet zapożyczone od Wergiliu-
sza imiona, choćby Korydon.

Dramat rzymski

Dramat rzymski rozwija się na dro-
dze wytyczonej i przetartej przez 
Greków. Szczególnie wyraźnie na 
polu komedii odznaczył się Plaut, 
dramaturg, który wprowadził do 
swoich utworów postacie wyra-
żające komizm całą swoją posta-
wą, bawiące publiczność swoją 
osobą. Jako twórca tragedii od-
znaczył się zaś Seneka. Na przy-
kładzie jego utworów widać, jak 
istotna była dla Rzymian retory-
ka. Bohaterowie tekstów Sene-
ki mówią językiem silnie zretory-
zowanym, pełnym przesadzonego 
patosu i wyszukanych figur styli-
stycznych.

Wergiliusz

Nieszczęśliwy przypadek  
Fedrusa

Rzymski bajkopisarz Fedrus, wzo-
rując się na Ezopie, którego zresz-
tą tłumaczył na łacinę, wzbogacił 
bajkę o elementy satyryczne, peł-
ne aluzji do faktów współczesnych. 
Został za to skazany na wygnanie 
przez cesarza Sejana, który dopa-
trzył się w bajkach aluzji do swojej 
osoby. Bajka, popularna już w sta-
rożytności, znalazła wielu naśla-
dowców w epokach późniejszych. 
Najsłynniejszy z nich to de La Fon-
taine. U nas zaś Krasicki, a póź-
niej Mickiewicz.
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Skojarz utwory:

• Exegi monumentum 
– Stawiłem sobie pomnik trwal-
szy niż ze spiżu 

• Non omnis moriar 
– Nie wszystek umrę,  
wiele tu ze mnie zostanie

• Odi profanum vulgus 
– Gardzę bezbożnym pospól-
stwem

Horacy

Horacy żył w latach 65-8 p.n.e. i był najsławniejszym poetą  lirycznym Rzymu. Mimo że urodził 
się jako syn wyzwolonego niewolnika, zdobył  wykształcenie godne senatora – uczył się w Rzy-
mie i w Atenach. 

•  Horacy (drugi protegowany Mecenasa) jest autorem między innymi: 
– Satyr, w których piętnuje wady współczesnego mu społeczeństwa. 
– Listu do Pizonów – wykładni poglądów na temat literatury,
– Pieśni zwanych Carminami. 

W dorobku Horacego są również Listy. To też wiersze, a nawet poematy filozoficzne i refleksyj-
ne, napisane w formie listów do prawdziwego albo fikcyjnego adresata. List do Pizonów, zwany 
Ars poetica, to, oprócz Poetyki Arystotelesa, najważniejszy w starożytności traktat o poezji. Hora-
cy postuluje w nim, by poezja, niezależnie od tego, jaki podejmuje temat, była jasna, prosta i har-
monijna; przestrzega twórców, by nie mieszali gatunków literackich i wskazuje ideał sztuki, któ-
rym jest dla niego tragedia grecka. 

Cechy poezji Horacego

• Z poezji Horacego emanuje filozofia ładu i harmonii, „złotego środka”, którego poszukuje pomię-
dzy różnymi systemami filozoficznymi. 

Epikureizm, bo:
•  Carpe diem (chwytaj dzień)!
•  Szukaj w życiu przyjemności!
•  Zachowaj zasadę złotego środka!
•  Ceń przyjaźń – rozmowa z przyjaciółmi to przyjemność!

Stoicyzm, bo:
• Zachowaj równowagę!
• Żyj roztropnie!
• Zdystansuj się wobec życia!
• Ciesz się tym, co masz!

wszystko to CNOTA

• W swoich utworach głosi epikurejskie „carpe diem”, ale także stoicką zasadę zachowania równo-
wagi ducha, spokoju w obliczu nieszczęść. 

• Uwaa, e poeta to człowiek wyróżniony, jego sława zapewni mu nieśmiertelność.

• Świat poetycki Horacego to pogodna arkadia, jest pełen spokoju i szczęścia. Według Horacego 
trzeba cieszyć się tym, co jest, wartością w życiu jest rozum, zdrowie, łagodna starość.

Uwaga! Z upodobaniem tłumaczył Horacego na język polski Jan Kochanowski. 

Słynny wiersz
  Horacy stworzył koncepcję nieśmiertelności poety, którą zapewnia mu jego dorobek twórczy. 

„Exegi monumentum” – oznacza: „stawiam sobie pomnik” (trwalszy niż ze spiżu). Tak zaczyna 
się słynna oda Horacego, która podejmuje temat nieśmiertelności poety i poezji. Twórczość, po-
ezja, dzieło życia daje poecie sławę i nieśmiertelność. 

„Non omnis moriar” – brzmi słynny cytat, który oznacza: „nie wszystek umrę” – bo pozostanie po 
mnie sława i poezja. Horacy zwraca uwagę na dwoistą naturę poety: śmiertelną i nieśmiertelną tak-
że w wielu innych utworach, np. w odzie Niezwykłe i potężne uniosą nas skrzydła mówi: „poeta ze 
dwojej złożony natury”, które to słowa znamy głównie dzięki przekładowi Jana Kochanowskiego.

„Nie wszystek umrę” – to inny cytat wart zapamiętania!

•   Uważał, że w sztuce najważniejsza jest jasność przekazu, prostota, umiar, harmonia.
•   Tworzył poezję patriotyczną – to on napisał: „Dulce et decorum est pro patria mori” – „Słodko i zaszczyt-

nie jest umrzeć za ojczyznę”.

Horacy

Zapamiętaj

Horacy propagował epikureizm 
(„carpe diem” – chwytaj dzień), 
a także ideę umiaru, złotego środ-
ka („aurea mediocritas”). 

To on rozpropagował mit poety 
nieśmiertelnego dzięki swojej sła-
wie („non omnis moriar” – nie 
wszystek umrę). 

Horacemu przypisuje się słowa: 
„dulce et decorum est pro pa-
tria mori” (słodko i zaszczytnie 
jest umrzeć za ojczyznę) oraz „nil 
desperandum” (nie trać nadziei).
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•   Do jego filozofii należy optymistyczna postawa nihil desperandum – nigdy nie trać nadziei. Fortuna jest 
zmienna – złe czasy zapowiadają dobre.

Horacjańska poezja złotego środka
Najpełniej jednak jego talent objawił się w Pieśniach (Carmina), niekiedy nazywanych przez ba-
daczy odami. To utwory o bardzo różnorodnej tematyce: 

• filozoficznej (Sokrate), 
• moralnej (Wdowa to uboga…),
• religijnej, patriotycznej, 
• miłosnej (Do Cyprydy). 

Pieśń 30 z cyklu Pieśni III, rozpoczynająca się w oryginale od słów „Exegi monumentum”, to je-
den z najbardziej znanych jego utworów. A motyw zbudowanego przez poetę pomnika w postaci 
własnej twórczości został przejęty przez wielu twórców nowożytnych, zwłaszcza w okresie rene-
sansu i oświecenia; przypomnijmy choćby Pieśń XXIV Jana Kochanowskiego, rozpoczynającą się 
od słów: „Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony”.

Owidiusz (43 p.n.e.-18 n.e.)

Najmłodszy z trójki liryków rzymskich, piewca i „nauczyciel” miłości. 

• Był autorem utworów lekkich, frywolnych, niekiedy żartobliwych, a nawet dosadnych. Jest au-
torem słynnego poematu dydaktycznego Sztuka kochania (łacińskie Ars amandi). Niewykluczo-
ne, że to właśnie dość swobodna liryka Owidiusza, irytująca przede wszystkim cesarza moralistę 
Marka Aureliusza, stała się przyczyną wygnania poety z Rzymu.

• W swej twórczości bardzo chętnie sięgał do motywów mitologicznych, znacznie je jednak prze-
kształcając (Metamorfozy, których tytuł bywa także tłumaczony jako Przemiany). Cóż, często na-
wet nie jesteśmy w stanie ustalić, jak daleko sięgały te zmiany – niektóre mity znamy bowiem tyl-
ko z dzieł Owidiusza. Świat przedstawiony w tym utworze jest zupełnie inny od tego, który pro-
ponowali Wergiliusz czy Horacy – Owidiusza fascynuje ruch i ciągła zmienność rzeczy.

• Metamorfozy, uznawane za jego najwybitniejsze dzieło, to poemat epicki, napisany heksametrem 
(miarą Iliady i Odysei), w którym poeta zastosował ciekawą kompozycję szkatułkową (opowieści 
jednych bohaterów zawierają opowiadania innych osób na podobny temat). 

• O tym, że rozstanie z ojczyzną było dla Owidiusza dramatycznym doświadczeniem, przekonują 
poświęcone tęsknocie za nią elegie ze zbioru Żale. Niestety, mimo wielu próśb cesarz nie zgodził 
się na jego powrót. Poeta zmarł na obczyźnie, w Tomi nad Morzem Czarnym.

Horacy 
zostawił po sobie drob-
niejsze formy poetyckie: 
ody, epody, satyry i pieśni. 
W odach i epodach nawo-
ływał do zaprzestania walk, 
toczonych wówczas pomię-
dzy stronnictwami Oktawia-
na i Antoniusza. 

Jego pieśni, wzorowane na 
utworach greckich, Safony, 
Pindara i Anakreonta, przepeł-
nione są liryczną refleksją nad 
życiem codziennym i świa-
tem, w mistrzowski sposób 
łączą wątki filozofii stoickiej 
i epikurejskiej z lirycznym ję-
zykiem. Stanowią wyraz oso-
bistych uczuć i stanów świa-
domości poety. 

To właśnie jedna z jego pie-
śni rozpoczyna się od słyn-
nych słów: „Exegi monu-
mentum” („Zbudowałem 
pomnik”). Ukazany w tym 
utworze motyw zbudowa-
nego przez poetę pomnika 
w postaci własnej twórczo-
ści był wielokrotnie wyko-
rzystany przez potomnych, 
choćby w Pieśni XXIV Jana 
Kochanowskiego.

Horacy także jest autorem 
słynnego Listu do Pizonów, 
wierszowanego utworu, 
w którym opisał wszystkie 
zasady sztuki klasycznej, ta-
kie jak: ład, harmonia, spo-
kój, prawdopodobieństwo 
i porządek świata przedsta-
wionego.
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Teatr grecki

Reguły rządzące tragedią

• Najważniejsza –  zasada trzech 
jedności: miejsca, akcji, czasu. 

• Na scenie mogło występować 
najwyżej trzech aktorów. 

• Do stałych rekwizytów aktora 
należały: maska, kostium i buty 
na koturnie. 

• Role kobiece grali mężczyźni. 
Stale obecny na scenie chór ko-
mentował rozgrywające się wy-
darzenia. 

Zapamiętaj te zasady, bo cały póź-
niejszy (od renesansowego Szek-
spira po współczesnego Różewi-
cza) rozwój dramaturgii ustosun-
kowuje się do tej konwencji – ła-
mie ją, modyfikuje lub stosuje.

Tragedia klasyczna jest gatun-
kiem zaliczanym do stylu wy-
sokiego, w związku z tym ce-
chuje ją:

• brak jakichkolwiek scen fanta-
stycznych,

• wszystkie występujące na sce-
nie postacie mówią uroczystym, 
retorycznym, wysokim stylem.,

•  tylko powaga, wzniosłość 
– nastrój podniosły.

Klasycznym przykładem tragedii 
jest Antygona Sofoklesa.

Teatr grecki wywodzi się z obrzędów ku czci Dionizosa, jego początki sięgają VI w. p.n.e. 
• Dionizje wielkie (miejskie) dały początek tragedii, 
• Dionizje małe (wiejskie) – komedii. V w. p.n.e. – to złoty wiek teatru greckiego – wówczas 

tworzyli wielcy tragicy i powstały dzieła wystawiane po dziś dzień.

Ważny rodzaj literacki
Tragedia grecka – gatunek dramatyczny powstały w starożytnej Grecji, obejmuje utwory, których 
ośrodkiem i motorem akcji jest nieprzezwyciężony konflikt między dążeniami wybitnej jednost-
ki a siłami wyższymi, czyli tragizm. Mówiąc inaczej, bohaterowie tragedii są uwikłani w konflikt 
tragiczny, a ich los, działanie są uzależnione od siły wyższej, fatum.

Za pierwszego dramaturga uwa-
ża się Tespisa, on to miał wpro-
wadzić pierwszy dialog pomiędzy 
przewodnikiem chóru a chórem.

Do wielkich twórców greckich 
zaliczymy: 

• Ajschylosa (Oresteja),

• Sofoklesa (Antygona, Król 
Edyp),

• Eurypidesa (Medea, Elektra),

• Komedię tworzył Arystofanes 
(Ptaki, Żaby).

Zasady dramatu antycznego

Koncepcja theatrum mundi
Ludzki los to igraszka bogów – od ich woli i wyroczni zależy los człowieka. Ludzie jak aktorzy 
mają za zadanie odegrać swoje życiowe role na scenie świata. Nie ma sensu z tym walczyć. Wyra-
ża ideę, iż życie ludzkie to cień cienia – fortuna może w każdej chwili odwrócić szczęście w nie-
szczęście… i CZYNI TO, BO LUDZIE TO ZABAWKI W BOS KICH RĘKACH.

Tragizm
Bohater tragiczny nie jest niegodziwy. Po prostu nie ma wyboru. Wpada w taki splot zdarzeń, że 
nie ma wyjścia – nawet jeśli usiłuje uniknąć nieszczęścia. Nie może umknąć przeznaczeniu. Jak-
kolwiek postąpi – będzie źle, poniesie klęskę.

Twarde zasady: trzech jedności (miejsca, czasu i akcji) i liczby osób na scenie
• Akcja rozgrywa się w jednym dość ograniczonym miejscu – są to na przykład schody pałacu. 

Wszystko wiemy z dialogów. Jeśli coś dzieje się gdzieś – przybywa posłaniec, by o tym powiadomić. 
• Żadnych okrutnych scen – najwyżej relacje. 
• Akcja ma pokazać tylko jeden wątek bez rozwijania epizodów czy wątków pobocznych. Skupia-

my się na jednym wątku, np. kwestia pochówku brata w Antygonie. 
• Czas – najlepiej parę godzin, najwięcej doba. Liczba osób na scenie – góra trzy. Żadnych scen 

grupowych. 

Koncepcja katharsis
Pojęcie to znaczy dosłownie „oczyszczenie”. Katharsis to wstrząs uczuciowy. Spektakl teatral-
ny ma nieść takie oczyszczenie (katharsis). W JAKI SPOSÓB? POPRZEZ UCZUCIE LITOŚCI 
I TRWOGI, JAKIEGO DOZNAJE WIDZ. Litości – gdy patrzy na nieszczęścia człowieka niewin-
nego. Trwogi – gdy bohater okazuje się podobny do widza… Wtedy ten zaczyna rozumieć swoją 
kondycję. Patrząc na losy bohaterów, nabiera pokory. Starożytni twórcy układali fabuły tragedii, 
pamiętając o tych zasadach.

Bohaterowie – niezmienni 
Są reprezentantami ogólnej postawy, charakteru, powziętej decyzji. Król to król, buntowniczka Anty-
gona nie zmieni zdania. Za to czyhają na nich zmiany losu, czyli perypetie – zdarzenia odmieniające nie-
spodziewanie, lecz zdecydowanie kierunek biegu akcji; stawiające postać wobec nowych okoliczności 
i powodujące przełom w jej kolejach życiowych. Dlatego Edyp z wielkiego króla, szczęśliwego mał-
żonka, ojca zamienia się w ślepego i zhańbionego nędzarza. Antygona z królewny – w przestępczynię, 
samobójczynię. „O śmiertelnych pokolenia – życie wasze to cień cienia” (Król Edyp – słowa Chóru).

Decorum 
Zasada odpowiedniości stylu do gatunku. Polegała na odpowiednim dobraniu stylu mówienia bo-
haterów i słownictwa do gatunku oraz tematyki dzieła. Osoby i ich mowa muszą pasować do trage-
dii – czyli żadnych tu wątków komediowych ani osób z pospólstwa. Tacy gorsi bohaterowie mogą 
występować w komedii.
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Przełom Szekspirowski
Antyk ustalił reguły tworzenia i wystawiania tragedii na prawie tysiąc lat. Do słynnej zasady trzech jed-
ności stosowali się wszyscy dramatopisarze. Wszyscy z wyjątkiem twórców elżbietańskiej Anglii z Wil-
liamem Szekspirem na czele. Szekspir, mimo że doskonale znał klasyków, niewiele przejmował się za-
sadą trzech jedności. W jego tragediach akcja dzieje się często w wielu odległych od siebie miejscach, 
trwa przez wiele dni i rozwija się wielowątkowo. Można to zaobserwować choćby na przykładzie Ham-
leta. Dramat rozpoczyna się na zamku Elsynor: pierwsza scena rozgrywa się na murach fortecy, dru-
ga w komnacie królewskiej, lecz w kolejnych aktach odwiedzamy również dom Poloniusza, cmen-
tarz, duńską równinę. Szekspir nie ogranicza więc akcji do jednego miejsca. Nawet zamek podzie-
lony jest na wiele różnych sal i komnat. W Hamlecie wyraźnie też widać wielowątkowość akcji: 
mamy wątek przewodni – zamordowania króla i misji Hamleta, oraz wątki poboczne, do których 
należą historia miłosna Hamleta i Ofelii, podróż królewicza do Anglii, misja Rosencrantza i Guil-
densterna, którzy mają go zamordować.

Angielski dramaturg tworzył utwory o wiele bardziej złożone niż jego antyczni poprzednicy, i to nie tyl-
ko jeśli idzie o konstrukcję. Hamlet to postać niejednoznaczna. O ile na przykład Antygona jest posłusz-
ną nakazom religii, kochającą siostrą, o tyle Hamlet nieustannie się przeobraża: z dworzanina w rycerza, 
a z rycerza w filozofa i poetę – nie sposób go zaszufladkować. To samo dotyczy Szekspirowskiego Mak-
beta. Nie powiemy, że jest on człowiekiem po prostu złym. Poznając jego potworne zbrodnie, zdajemy 
sobie sprawę z głębi psychiki i bogactwa ludzkiej natury. Makbet ciągle boryka się ze sobą, z własnym 
pragnieniem władzy. Aby zagłuszyć wyrzuty sumienia związane z jedną zbrodnią, dokonuje kolejnej. 
Nie robi tego świadomie, zostaje wciągnięty w ciąg morderstw. Żaden z bohaterów antycznych nie mu-
siał walczyć ze sobą. Musiał się zmagać z innymi ludźmi, a przede wszystkim z przeciwnościami losu. 
Ponadto Szekspir wyjątkowo rozbudował świat pozazmysłowy: w prawie każdym jego utworze mamy 
do czynienia z jakąś zjawą z przeszłości, wiedźmą, psotnym chochlikiem czy elfem. Postacie te nadają 
jego dramatom jedyną w swoim rodzaju aurę tajemniczości, cudowności,  grozy.

Kompozycja tragedii greckiej

• Prolog (wejście aktorów)
• Parodos (wejście chóru)
• Epeisodion (czyli epizod – coś 

się dzieje – mówią aktorzy) 
• Stasimon (komentarz chóru)
• Epeisodion (od 3 – 5)
• Stasimon (od 3 – 5)
• Exodos (ostatnia pieśń i wyjś

cie chóru)

Uwaga! 

Dzisiejsze sztuki dzielą się inaczej 
– na akty i sceny.

Rolą chóru było:
• informowanie o wcześniejszych 

wydarzeniach 
• wyjaśnianie i komentowanie 

tego, co dzieje się na scenie
• czasem oceniał postępowanie 

bohaterów

Reguła trzech jedności:

•  Jedność miejsca 
– całość zdarzeń tragedii rozgry-

wała się w jednym, ograniczo-
nym miejscu (komnacie, pla-
cu przed pałacem itp.) To, co się 
działo poza tą przestrzenią, było 
relacjonowane – np. przez po-
słańca.

•  Jedność czasu 
– wszystko musiało odbyć się 

w jak najkrótszym czasie (góra 
dwa dni). Dążono do tego, by 
czas akcji pokrywał się z cza-
sem spektaklu.

•  Jedność akcji 
– prezentowano jeden wątek ak-

cji, bez rozwijania epizodów czy 
wątków pobocznych.

Katharsis – oczyszczenie 

– funkcja przypisana trage-
dii. Widz śledzący zdarzenia na 
scenie miał doznać swoistego 
oczyszczenia 
• poprzez przeżycie litości (gdy 

patrzy na cierpienie niewinnego)
• i trwogi (gdy widzi podo-

bieństwo między cierpiącym 
a sobą).

Wraz z rozwojem dramatu rozwijał się także sam teatr jako budowla. W jego przemyślanej i wielokrot-
nie modyfikowanej konstrukcji wyodrębniły się pewne stałe miejsca, spełniające określone funkcje.

• Orchestra, czyli tanecznia (od tego dzisiejsza nazwa orkiestra), to zaczątek właściwego te-
atru – prostokątny lub kolisty plac, na którym stał i wykonywał swoje partie utworu chór.

• Skene (od tego dzisiejsza nazwa scena) to drewniany barak służący i jako garderoba, i jako 
dekoracja wypełniająca tło akcji; był pomysłem Ajschylosa.

• Proskenion (od tego dzisiejsza nazwa proscenium, część sceny wysunięta przed kurtynę), 
czyli front skene, początkowo ozdobiony był kolumnami, pomiędzy które wsuwano drew-
niane tablice stanowiące rodzaj dekoracji.

• Parodos to szerokie przejścia znajdujące się po obu stronach pomiędzy orchestrą a ske-
ną, przez które chór wchodził na orchestrę, a publiczność dostawała się do teatru, zwłasz-
cza do niższych rzędów.

• Theatron (od tego dzisiejszy teatr) to wówczas widownia – z początku prowizoryczna: 
zbocze góry, na którym siadali widzowie – później zaś drewniane i kamienne ławy sta-
wiane jedne nad drugimi.

Uwaga! Początkowo teatry budowano z drewna, później z kamienia. Pierwszy teatr mieścił się 
w Atenach na agorze; uległ zniszczeniu w 499 roku p.n.e.

Orchestra

Skene
Proskenion
Theatron

Parodos
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1. Podaj cechy eposu na przykładzie „Iliady”.
Epos to główny gatunek epiki do czasu powstania powieści. Jest to rozbudowany utwór wierszo-
wany, który ukazuje dzieje legendarnych lub historycznych bohaterów na tle wydarzeń przełomo-
wych dla danej społeczności. W przypadku Iliady tłem fabuły jest wojna trojańska, natomiast bo-
haterowie legendarni to np. Achilles, Agamemnon, Parys, Helena, a także bogowie greccy. Źródłem 
eposu są mity i podania, Iliada np. wywodzi się z mitu o jabłku niezgody.

Cechy gatunkowe eposu

• Inwokacja  – czyli rozbudowana apostrofa umieszczona we wstępie utworu, skierowana do bó-
stwa, z prośbą o pomoc w tworzeniu dzieła. W Iliadzie autor zwraca się do Muzy, bogini, która 
poddaje pieśń śpiewakom:  Gniew, bogini, opiewaj Achilla, syna Peleusa.

• Równoległość dwóch płaszczyzn: 
świata bogów i świata ludzi. W Iliadzie fabuła przebiega w świecie bogów (bogowie także walczą 
po dwóch stronach wojny trojańskiej, np. Atena decyduje o zwycięstwie Achillesa nad Hektorem) 
oraz w świecie ludzi i ludzkich uczuć – dowodem jest np. miłość Parysa do Heleny.

• Narrator eposu ujawnia swoje uczucia tylko w inwokacji, potem jest obiektywny, wszechstron-
ny i zdystansowany wobec wydarzeń.

• Wydarzenia są opisane stylem podniosłym, patetycznym, dostosowanym do wagi opisywanych 
wypadków, co widać wyraźnie w sposobie opisu walczących w pojedynku Achillesa i Hektora.

• Szczegółowy, realistyczny opis przedmiotów i sytuacji (realizm szczegółu) 
Wspaniałym przykładem realizacji tego punktu jest opis tarczy Achillesa. Homer opisuje nie tyl-
ko kolejne działania jej twórcy – Hefajstosa, lecz również sceny przedstawione na płaskorzeźbie. 
Są one opisane tak, że można je z łatwością odtworzyć. Jest to dziesięć scen – obrazów z życia. 
Znajdujemy tu wyobrażenie ziemi, nieba, morza, dwóch miast i życia w nich – śluby, uczty, wa-
śnie handlarzy itp.

• Opisy scen batalistycznych – sceną taką jest np. pojedynek Hektora z Achillesem, obraz oblęże-
nia grodu, zasadzki i bitwy.

• Porównanie homeryckie – jest to porównanie, którego drugi człon jest tak rozbudowany, że sta-
nowi odrębną, epizodyczną scenkę. Przykładem może być porównanie walczących (Achillesa 
i Hektora) do orła i gołębicy, umieszczone w pieśni 22. pt. Pojedynek.

• Epizodyczność akcji
Epizod to odstępstwo od toku głównej akcji, opisanie wydarzenia mniej istotnego, pobocznego, 
nie związanego bezpośrednio z  fabułą. Przykładem może być dokładny opis tarczy Achillesa.

• Miarą wierszową eposu homeryckiego jest heksametr. 
Heksametr to wers, który składa się z sześciu (heks = 6) stóp metrycznych: daktyli lub spondejów.

2. Podaj przykłady innych znanych Ci eposów.  
Jak odnoszą się do „Iliady”?
Stworzony przez Homera epos stanowił najważniejszy gatunek epicki aż do powstania powieści 
w czasach nowożytnych. Nic więc dziwnego, że można znaleźć wiele późniejszych jego realizacji. 
Nie powielały one stałego wzorca, kolejne epoki przynosiły pewne zmiany. Najszybciej zrezygno-
wano np. z charakterystycznych dla Homera elementów stylistycznych czy inwokacji. Oto przykła-
dy eposów powstałych po Homerze:

Iliada na wieki utrwaliła wzorzec 
kompozycyjny eposu (przez stule-
cia podstawowy gatunek epiki).

Dziś epos to już gatunek martwy. 

Wyrosła z niego powieść. Ta jest 
wciąż żywa, i to w wielu odmia-
nach. Niektóre wielkie powieści 
nazywa się epopejami (mają pew-
ne cechy eposu: charakteryzują je 
retardacje, rozlewność stylu).

Co to jest epos homerycki?

Epos, nazywany też epopeją albo 
poematem heroicznym, był aż do 
czasów powstania powieści pod-
stawowym i dominującym gatun-
kiem epickim. Najstarszymi eposa-
mi są dzieła literatury starożytnego 
Wschodu: babiloński Gilgamesz 
z III wieku p.n.e., indyjskie Maha-
bharata z IV wieku p.n.e. i Rama-
jana z II wieku p.n.e. Najbardziej 
znanymi eposami są natomiast 
utwory powstałe w starożytnej 
Grecji – napisane przez Homera 
w VIII wieku p.n.e. Iliada i Odyse-
ja, a także rzyms ka Eneida.

Literatura starożytnej 
Grecji

Epika – Eposy
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 Literatura starożytnego Rzymu
• Gnejusz Newiusz, Bellum Punicum
• Wergiliusz, Eneida
• Lukan, Farsalia

 Średniowiecze stworzyło rozmaite odmiany eposu rycerskiego (chansons de geste) i eposu 
ludowego związane z lokalnymi podaniami różnych narodów. Politeizm występujący w epo-
sie starożytnym zastąpiono monoteizmem – wiarą w jednego Boga. 
• angielski cykl Opowieść o królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu,
• francuska Pieśń o Rolandzie,
• hiszpański Poemat o Cydzie itd.

 W renesansie autorzy powrócili do wzorców antycznych, wzbogacając eposy w elementy 
fantastyki, cudowności:
• Lodorico Ariosto, Orland szalony,
• Torquato Tasso, Jerozolima wyzwolona. 

Dla eposu renesansowego charakterystyczne były dwa elementy: ograniczenie roli świata po-
zaziemskiego i korzystanie z fantastyki, cudowności i awanturniczości wywodzących się z róż-
nych odmian romansu. 

 Wiek XVII to Raj utracony Johna Miltona, a w literaturze polskiej Wojna chocimska Wacła-
wa Potockiego, nawiązująca do odmiany eposu rycerskiego. 

 Poemat heroikomiczny, zwany epopeją żartobliwą, np. Monachomachia Ignacego Krasickie-
go, to również odmiana eposu. Gatunek ten jest parodią eposu homeryckiego. Jego istota po-
lega na stworzeniu kontrastu między wysokim i patetycznym stylem wypowiedzi literackiej 
i błahą w gruncie rzeczy tematyką. 

 Od wieku XVIII miejsce eposu zac zęła zajmować powieść, w literaturze XIX w. jedynie 
Pan Tadeusz zachował wyraźne właściwości omawianego gatunku. 

Jednak niektóre powieści dziś też nazywamy eposami. 

Przesądzają o tym nastepujące cechy:
• pokazanie bohatera zbiorowego w ważnym dla niego momencie dziejowym,
• rozlewność epicka, dużo opisów, dokładny obraz rzeczywistości.

Właśnie dlatego Chłopów Władysława Reymonta nazywamy epopeją wsi, cechy eposu znajdzie-
my też np. w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej czy Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej.

3. Wymień znane Ci nawiązania do eposu homeryckiego  
w późniejszych epokach.

Eposy były to zwykle rozbudowane, wierszowane utwory ukazujące dzieje bohaterów legendar-
nych lub historycznych na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności. Cechami charakte-
rystycznymi eposu są także: jednoczesność dwóch fabuł – jednej toczącej się w świecie ludzi i dru-
giej, toczącej się w świecie bogów, mającej wpływ na pierwszą. W eposie występuje obiektywny 
i wszechwiedzący narrator. Opisy cechuje realizm i szczegółowość. Bardzo bogate tło obyczajowe.

Średniowiecze – epos rycerski
Wśród literatury średniowiecznej możemy odnaleźć wiele eposów powstałych pod wpływem lokal-
nych podań różnych narodów. Wymienić należy: angielski epicki cykl Opowieści o królu Arturze 
i rycerzach Okrągłego Stołu, francuskie pieś ni o czynach – chansons de geste, w tym słynną Pieśń 
o Rolandzie, niemiecką Pieśń o Nibelungach, ruskie Słowo o wyprawie Igora, a także włoski epos 
narodowy – Boską Komedię Dantego Alighieri.

Renesans 
Właśnie w tej epoce najwyraźniej odrodził się powstały w antyku gatunek. Dla eposu renesansowe-
go było charakterystyczne ograniczenie roli świata pozaziemskiego (w starożytności stanowili go 
bogowie) i korzystanie z fantastyki, cudowności i awanturniczości czerpanej z romansu. Choć ga-
tunek ten ukształtował się w dobie renesansu, największe dzieła powstały w baroku.

Iliada na wieki utrwaliła wzorzec 
kompozycyjny eposu (przez stule-
cia podstawowy gatunek epiki).

Dziś epos to już gatunek martwy. 

Wyrosła z niego powieść. Ta jest 
wciąż żywa, i to w wielu odmia-
nach. Niektóre wielkie powieści 
nazywa się epopejami (mają pew-
ne cechy eposu: charakteryzują je 
retardacje, rozlewność stylu).

Epos 
•Zaczyna się inwokacją. 
•Losy jego bohaterów rozgrywa-

ją się na tle wydarzeń przełomo-
wych dla danej społeczności. 

•Narrator ujawnia się w inwoka-
cji, potem już pozostaje obiek-
tywny i zdystansowany wobec 
świata utworu.

Ponadto gatunek ten charakte-
ryzują:

• realizm szczegółu, 
• sceny batalistyczne, 
• retardacje, 
• porównania homeryckie, 
• stałe epitety,
• heksametr, 
• epizodyczność akcji, 
• podniosły styl,
• równoległość świata bogów 

i ludzi.

Cechy rycerza starożytnego

Przykład – Hektor.  
Wojownik, który staje do wal-
ki w obronie ojczyzny, choć wie, 
że zginie. 

Rycerz tamtej epoki jest mężny, 
posiada niezwykłe (czasem nad-
ludzkie) zdolności posługiwania 
się bronią, jest piękny, honorowy 
i wysokiego rodu. Walczy o łupy, 
uczestniczy w ucztach i roman-
sach. W walce dopuszcza pod-
stęp. Nie jest zupełnie samodziel-
ny, decydując o swoim życiu: 
w jego sprawy mieszają się bo-
gowie i wszechwładne w anty-
ku Fatum.
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Barok
Epos renesansowy, ukształtowany w tej epoce, najpełniej rozwinął się w baroku. Nazywamy go 
eposem rycersko–fantastycznym. Czym różnił się od starożytnego? Przede wszystkim gatunek ten 
ograniczał liczbę występujących w utworze postaci i wydarzeń mitologicznych. Wprowadzał tak-
że elementy fantastyki, cudowności, awanturniczości.

Najwybitniejszymi utworami tego typu są: 

• Orland szalony Ludovica Ariosta – prawdopodobnie najczęściej czytane dzieło renesansu włoskie-
go, opis wojen rycerskich z czasów karolińskich, ubarwiony wątkiem miłosnym – wielką, wręcz 
chorobliwą, nieodwzajemnioną miłością głównego bohatera do pięknej Angeliki. 

• Jerozolima wyzwolona Torquata Tassa. Tasso chciał napisać, wzorując się na Homerze, chrześci-
jański epos opowiadający o pierwszej wyprawie  krzyżowej. Znana jest w Polsce z parafrazy do-
konanej przez Piotra Kochanowskiego, zatytułowanej Gofred, abo Jeruzalem wyzwolona.

• Należy także zwrócić uwagę na oparty na motywach biblijnych epos religijno-filozoficzny Joh-
na Miltona Raj utracony.

• W Polsce w tym czasie powstał epos heroiczny, nazywany eposem barokowym Transakcja woj-
ny chocimskiej Wacława Potockiego. Jest to opis zwycięskiej wojny toczonej przez wojska pol-
skie z armią turecką.

Oświecenie 
Epos (poemat) heroikomiczny – czyli trawestację, parodię eposu heroicznego napisał Ignacy Krasicki. 

• Pierwszym eposem heroikomicznym była starożytna (V wiek p.n.e.) Batrachomiomachia – po-
emat grecki opiewający wojnę żab z myszami, będący parodią Iliady Homera. 

• Myszeida, Monachomachia i Antymonachomachia to eposy heroikomiczne, w których błaha 
treść – na przykład wojna myszy ze szczurami i kotami została ubrana w podniosłą formę epo-
su homeryckiego. 

Charakterystyczną cechą tego gatunku jest komizm, osiągany najczęściej poprzez kontrast między 
rangą bohaterów a sposobem ich działań. A także naruszenie zasady decorum – czyli zgodności for-
my i treści, pisanie stylem wysokim, podniosłym o sprawach błahych i śmiesznych.

Romantyzm
Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jest jedynym dziełem powstałym w wieku XIX zachowującym 
podstawowe, istotne właściwości eposu homeryckiego.

Zapamiętaj
Nasza epopeja narodowa ukazuje bohaterskie czyny wybitnych postaci na tle wydarzeń przełomo-
wych dla narodu polskiego. Dzieje te opisuje wszechwiedzący, zachowujący dystans wobec świata 
przedstawionego i ujawniający swą obecność w inwokacji i bezpośrednich wypowiedziach do odbior-
cy narrator. W Panu Tadeuszu możemy dostrzec zarówno idealizację – patetyczny styl i porównania 
homeryckie, realizm i drobiazgowość opisu przedmiotów, ludzi, sytuacji, wyglądów, jak i fantastykę  
– nadawanie zjawiskom przyrody, roślinom, zwierzętom cech ludzkich.

Dodaj słowo o powieściach zwanych epopejami

Chociaż żadne dzieło powstałe po Panu Tadeuszu nie zasługuje w pełni na miano eposu, epopei, 
ponieważ nie spełnia formalnie wymagań gatunku, w wielu utworach powstałych w późniejszych 
epokach możemy dostrzec pojedyncze cechy właśnie tego gatunku.

• Na przykład cechy epopei dostrzeżemy w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, Chłopach Włady-
sława Stanisława Reymonta czy w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej. Choć są to utwory pisane 
prozą, o ich epopeiczności świadczą przede wszystkim: ukazanie dużej grupy społecznej (bohater 
zbiorowy) na tle ważnych wydarzeń społecznych i politycznych, a także epicka rozlewność opisów.

•  Na przykład w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta typowo epicka jest też koncepcja 
powtarzalnego, powoli płynącego czasu, zbiorowy bohater – chłopi, wiejska gromada, która jest 
tłem do przedstawienia indywidualnych, ale także typowych dla swojej grupy społecznej jedno-
stek; epizodyczność fabuły, wyeksponowanie roli przyrody w życiu bohaterów; szczegółowe opi-
sy tradycji, obyczajów, strojów, przedmiotów – duchowej kultury wsi.

Mimesis

Kategoria przypisana eposo-
wi. Mimetyczna funkcja litera-
tury to według Arystotelesa jej 
funkcja naśladowcza. Odzwier-
ciedlać świat, dawać jego opi-
sy, trzymać się prawdopodo-
bieństwa i rzeczywistości. Taką 
rolę miał spełniać epos – i speł-
niał choćby przez realizm szcze-
gółów. Przejęły potem tę misję 
inne gatunki epickie, jak na przy-
kład powieść realistyczna. Od-
cięły się zaś od niej dzieła awan-
gardowe – nie chcieli ich twór-
cy pokazywać świata, lecz go 
kreować, przekształcać i dać 
głos fantazji.

Od razu  skojarz!

Hezjod i porządek tego świata

Za drugiego ojca literatury grec-
kiej uznaje się żyjącego w VII w. 
p.n.e. beockiego rolnika Hezjoda. 

Znane nam jego eposy reprezen-
tują nowe formy gatunkowe. To 
epos kosmogoniczny Teogonia, 
którego tytuł znaczy dosłownie: 
narodziny bogów, oraz epos dy-
daktyczny Prace i dnie. 

Twórczość Hezjoda jest zupełnie 
inna niż dzieła Homera: 
• przedstawia życie spokojne-

go i oddanego uczciwej pracy 
chłopaŁ

• Utrwala nie etos rycerza, lecz 
ideał pracowitego rolnika; to 
na dziele Hezjoda właśnie wzo-
rował się Mikołaj Rej, tworząc 
swój Żywot człowieka poczci-
wego.

Warto pamiętać, że w Pracach 
i dniach ukazuje Hezjod pięć po-
koleń ludzkości. Ostatnie z nich, 
a zarazem najgorsze, określone tu 
jako żelazne – to pokolenie współ-
czesne autorowi, pełne nikczem-
ności, zła, kierujące się niskimi 
pobudkami. Poeta daje do zrozu-
mienia, że jeśli tak będzie dalej, to 
bogowie szybko unicestwią ludzi. 
A zatem już w antyku, u źródeł 
naszej kultury, pojawiają się myśli 
o… rychłym końcu świata.

Poemat Teogonia jest najstar-
szym źródłem pisanym dotyczą-
cym mitologii starożytnych Gre-
ków. Ukazane w nim zostały 
stworzenie świata oraz narodzi-
ny wszystkich bogów. W związku 
z tym Teogonia składa się głównie 
z poetyckich wyliczanek imion. 
U Hezjoda możemy także odna-
leźć pierwszą w literaturze grec-
kiej bajkę.
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4. Jakie cechy eposu homeryckiego kontynuuje 
Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”, a co różni oba eposy?

Podobieństwa eposów

• Pan Tadeusz – podobnie jak Iliada rozpoczyna się inwokacją – do Litwy i Matki Boskiej, a pa-
miętamy, że Homer zwracał się do Apollina. W obu przypadkach pada prośba o pomoc i natchnie-
nie w tworzeniu dzieła.

• Mickiewicz zachowuje stałą liczbę sylab w wersach przez cały utwór (pisany trzynastozgłoskow-
cem), Homer pisał heksametrem.

• Polski wieszcz dba o realizm szczegółu – np. w opisie Soplicowa, stołu i siedzących przy nim bie-
siadników, serwisu z porcelany, grzybów, roślinności litewskiej itd. Przykładem pamiętnym z Ilia-
dy jest opis tarczy Achillesa.

• Sceną batalistyczną wzorowaną na Homerze jest Mickiewiczowski opis ostatniego zajazdu szla-
checkiego (z tym że posiada cechy komiczne), również retrospekcja najazdu Moskali i śmierć Stol-
nika. Z Iliady można przywołać pojedynek Hektora z Achillesem.

• Porównanie homeryckie (przykład – początek pojedynku Hektora z Achillesem) często występu-
je też w Panu Tadeuszu.

• Narrator w obu eposach jest zdystansowany, wszechwiedzący, trzecioosobowy – sam ujawnia 
swoje uczucia tylko w inwokacji.

• Zgodnie z definicją gatunku oba utwory ukazują dzieje bohaterów na tle wielkiego wydarzenia lub 
przełomu historycznego. Homer tłem takim uczynił wojnę trojańską, Mickiewicz – marsz Napo-
leona przez Europę na wschód.

Różnice kompozycyjne

• Ważna w eposie homeryckim dwoista struktura świata przedstawionego: nakładanie się na siebie rów-
nolegle świata bogów i ludzi. 

• W naszym eposie narodowym nie ma tego – moce nadprzyrodzone nie wkraczają w świat ludzki. Na-
tomiast w swoją opowieść wprowadza Mickiewicz dużą dawkę humoru: nawet miłosne perypetie Ta-
deusza opowiedziane są z przymrużeniem oka. 

• Homer nie czyni tego nigdy – epos, utwór bohaterski wymaga stylu odpowiedniego do powagi osób 
i zdarzeń – jest zatem pełen heroicznego patosu.

5. Z jakiego mitu wywodzi się „Iliada” i jakich wydarzeń 
dotyczy? 

Iliada została stworzona na kanwie mitu o jabłku niezgody i dotyczy wydarzeń związanych z wojną 
trojańską. Eris – bogini niezgody, rzuciła na stół jabłko z napisem „Dla najpiękniejszej”. Trzy boginie: 
Hera, Atena i Afrodyta, poprosiły Parysa o rozstrzygnięcie sporu, której z nich należy to jabłko przy-
znać. Parys wybrał Afrodytę, gdyż bogini obiecała mu miłość najpiękniejszej na ziemi kobiety – Hele-
ny. W konsekwencji Afrodyta pomogła Parysowi porwać Helenę do Troi (Parys był synem króla Troi  
– Priama), a Achajowie pod wodzą Menelaosa, męża Heleny, zaatakowali Troję. Tak rozpoczęła się 
słynna wojna trojańska, która jest tematem Iliady – czyli księgi o Ilionie (tzn. o Troi).
Uwaga!
Wojna trwała 10 lat, a Iliada opisuje 49 dni ostatniego roku. 

Główne wydarzenia to: 

• spór Achillesa z Agamemnonem o brankę Bryzeidę, 
• powrót Achillesa na pole walki po śmierci przyjaciela Patroklosa, którego zabił Hektor, 
• pojedynek Achillesa z Hektorem (drugim synem Priama).

W wojnie biorą udział także bogowie. Na prośbę Tetydy Zeus pomaga Troi, kolejność sukcesów 
zmienia się w zależności od przychylności bogów. Atena pomaga Achillesowi, który zwycięża Hek-
tora i znieważa jego zwłoki. A jednak oddaje potem ciało Hektora zbolałemu ojcu – Priamowi. Ca-
łość dzieła zamyka opis pogrzebu Hektora, ale ponieważ epos opowiada znaną historię, wiemy, że 
Grecy zdobędą Troję dzięki podstępowi Odyseusza z koniem trojańskim. 

Uwaga!

Z płonącego miasta ucieknie Ene-
asz – to stanie się przyczynkiem 
do Wergiliuszowej Eneidy. Nato-
miast powrót Odysa do domu, do 
Itaki, wykorzysta jeszcze sam Ho-
mer, pisząc Odyseję. Treść Iliady 
jest zatem pełna tematów wojen-
nych i bohaterskich. 

Grupa Laokoona

Słynna rzeźba z II lub I w. p.n.e., 
wykonana prawdopodobnie przez 
trzech rzeźbiarzy z Rodos. Uwiecz-
nia cierpienie i rozpacz ojca, któ-
remu los odbiera synów – w wy-
jątkowo pas kudny sposób, bo 
za sprawą wstrętnych morskich 
węży. To zemsta bogów: wszak 
Laokoon był tym kapłanem tro-
jańskim, który przeczuł pod-
stęp Odyseusza i nie chciał wpu-
ścić do miasta drewnianego ko-
nia. To on wyrzekł słynne słowa: 
„Boję się Greków, nawet gdy nio-
są dary”. Miał rację, ale zdener-
wowało to Atenę, która była prze-
ciwko Troi… Węże zadusiły La-
okoona i jego synów, ale rzeźba 
utrwaliła epizod walki człowieka 
ze śmiercią.

Nie wierzę Grekom,  
nawet gdy niosą dary! 

– tak miał rzec Laokoon na wi-
dok drewnianego konia pod mura-
mi Troi (według Wergiliusza). Miał 
rację. Niby–dar – ogromny drew-
niany koń okazał się zgubą dla 
miasta – jego wnętrze wypełniali 
greccy wojownicy.
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6. Czy „Iliada” jest dziełem przebrzmiałym? W czym 
poszukiwać jej wartości?

Dzieje się tak ze względu na:

Humanistyczny wymiar przesłania epopei. 
Tak – badacze Iliady znajdują tam głównie wartości etyczne. Homer, owszem, chciał zapisać dzieje 
wojny sprzed stuleci, ale wojna ta staje się tłem rozważań moralnych, ukazania konfliktów i uczuć 
ludzkich. Wiele scen cierpienia i śmierci ukazuje zło wojny! Dalej: przeciwnicy wojenni nie żywią 
do siebie nienawiści, w końcu wyrzekają się jej, czego dowodem jest decyzja Achillesa dotycząca 
zwłok Hektora. Homer zatem wskazuje, że gniew i nienawiść nie są wartościami godnymi człowie-
ka. A przecież, choć poświęcone wojnie trojańskiej, zaczynają się homerowe strofy: „Gniew, bogi-
ni opiewaj, Achilla syna Peleusa”, a więc gniew, jego skutki, wojnę i współczucie dla człowieka.

Rejestrację greckiego świata w eposie Homera. 
Dzięki szczegółowym opisom wkradamy się do świata sprzed tylu stuleci. Dlatego przywołuje się 
często opisy tarczy Achillesa, bo ozdabiają ją obrazy wojny i pokoju – na przykład żniw. Jak ważny 
był obowiązek gościnności – widzimy po skutkach czynu Parysa, który pogwałcił gościnność Me-
nelaosa i porwał Helenę. Poznajemy broń i jadło wojowników, ich obyczaje i wartości.

Zarysowanie postaw, uczuć i właśnie wartości,
które są również współczesne i prawdopodobnie zawsze będą. Można powiedzieć, że Homer uwiecz-
nia archetypy, stałe wzorce zachowań, a my ze zdziwieniem widzimy, że nic się nie zmieniło: nie-
nawiść wciąż ta sama, podobnie ból ojcowski po stracie syna, zazdrość o ukochaną kobietę, gniew 
i zemsta za utratę honoru, walka o władzę itd. Nieraz w późniejszej literaturze odnajdziemy cień 
tych postaw, pisarze specjalnie kształtują tak postacie i sytuacje, będziemy nawet nazywać to mi-
tologizacją – np. w Chłopach Władysława Reymonta.

Wzorzec gatunkowy, 
jakim stały się eposy Homera. Na długie wieki stanie się on panującym wzorcem epickim, konty-
nuatorzy, wierni ustaleniom Homera, zaczynać będą od inwokacji, rozbudowywać rozlewne opisy, 
pracować nad ekspresją scen batalistycznych. Nawet powieść, która w gruncie rzeczy zepchnie epos 
do lamusa, przejmie z niego wiele cech. Dlatego należy dobrze poznać punkt wyjścia.

7. Czy Kasandra jest drugoplanową postacią wydarzeń 
trojańskich?
Postać Kasandry stała się w późniejszej kulturze synonimem przepowiedni, strasznych wydarzeń, 
katastrof, które się spełnią, choć nikt nie chce uwierzyć wieszczce, bo uznaje się ją za szaloną. Ka-
sandra była córką Priama, królewną trojańską, siostrą Parysa. Otrzymała dar proroctwa, lecz nikt 
jej nie wierzył. Kasandra przepowiada nieszczęścia, które wynikną z porwania Heleny, przestrzega 
przed drewnianym koniem – daremnie. Podczas upadku Troi zgwałcona przez Ajaksa, zostaje nie-
wolnicą Agamemnona, wraz z nim zamordowano ją w Mykenach. Jest bohaterką wielu wierszy – 
 Schillera, Anny Kamieńskiej – Rozterka Kasandry, Wisławy Szymborskiej – Monolog dla Kasandry.

To prawda, tryumfuję. 
Moja racja aż łuną uderzyła w niebo. 
Tylko prorocy, którym się nie wierzy, 
mają takie widoki 

– mówi Kasandra w utworze noblistki.

Kulisy wydarzeń trojańskich

Achilles zginął ugodzony strzałą Parysa w jedyne swoje słabe miejsce – piętę. Od strzały zginął rów-
nież Parys, gdy wybrał się poza miasto. Król Priam poległ podczas tej strasznej nocy, gdy oddział 
Achajów wydostał się z wnętrza konia, by zniszczyć miasto. Jego żonę Hekubę przyznano Odyso-
wi, lecz okazała się tak nieznośna, że kazano ją zgładzić. Poszła dumnie na śmierć. Co zaś stało się 
z Heleną? Złośliwe języki mówią, że piękna kobieta zawsze sobie poradzi, a legenda głosi, że nie 
było piękniejszej i  wzbudzającej większe pożądanie mężczyzn kobiety od Heleny. Zresztą znane są 
różne wersje jej dziejów, a najmniej prawdopodobny wydaje się tu wizerunek wiernej żony Mene-
laosa, porwanej i zhańbionej przez Parysa. Realniejsza wersja głosi, że kochanków związało wiel-

Portret Achillesa

To Achilles jest główną posta-
cią dzieła i motorem akcji. Pamię-
tajmy jednak, że nie jest to zwy-
kły śmiertelnik – jego matką była 
bogini Tetyda. Co więcej, wyką-
pała go w Styksie, czyniąc ciało 
syna niezniszczalnym – poza nie-
szczęsną piętą, za którą trzyma-
ła go w kąpieli. Achilles zginie, 
ugodzony w tę piętę strzałą Pary-
sa. Achilles, wielki wódz grecki, 
mający mnóstwo bardzo różnych 
cech. Jest porywczy, zapalczy-
wy, zapamiętały w gniewie. Do-
piero po ochłonięciu potrafił zrozu-
mieć swój błąd i zmienić decyzję. 
Ważną rolę w jego życiu odgry-
wa przyjaźń. Potrafi pogodzić się 
z wrogiem – w końcu oddaje Pria-
mowi zwłoki Hektora. Jest od-
ważny i waleczny, ambitny i żąd-
ny sławy.

Achilles i Pentesilea
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kie uczucie i pożądanie, razem uciekli z dworu Menelaosa (Helena pozostawiła tam czworo dzieci), 
w Troi wzięli ślub. W ciągu dziewięciu lat Helena powiła Parysowi czworo dzieci. Po śmierci kró-
lewicza zaczęła ponoć spiskować (mówią, że Eneasz – jedyny, który przeżył, i Antenor – wzór pa-
triotyzmu według Kochanowskiego, także byli uczestnikami spisku i mieli konszachty z wrogiem). 
W każdym razie – przywitała w Troi swojego męża Menelaosa czule, a ów nie oparł się wdziękom 
upragnionej kobiety. Zabrał żonę do Sparty, rozgłosili wieść o jej wierności, a nawet ucieczce ze 
szponów Parysa, wróciła zatem do roli królowej, wciąż intrygowała i uwodziła mężczyzn. Przez to 
zginęła – już jako wdowa po Menelaosie. Zesłana na wyspę Rodos próbowała uwieść gospodarza 
domu, co skończyło się przykro: gospodyni powiesiła piękną niegdyś, dziś starą Helenę na pierw-
szym drzewie. Smutny był więc koniec kobiety, którą oskarżono o wywołanie strasznej wojny i upa-
dek Troi. Czy tak było naprawdę? Czy była tylko pretekstem?

8. Czego dotyczy „Odyseja” i kto jest jej głównym 
bohaterem?
Na Odyseję Homera składają się 24 księgi, opowiadające o tułaczce Odyseusza spod Troi do oj-
czyzny – Itaki. Odyseusz był królem Itaki, mężem wiernej Penelopy, który z przymusu bierze 
udział w wojnie trojańskiej. Najważniejsze cechy Odyseusza to chytrość i odwaga, często walczy 
on podstępem, jest najsłynniejszym z wodzów wojny trojańskiej. Sławetny pomysł Odyseusza to 
fortel z koniem trojańskim i sposób, w jaki pokonał groźnego cyklopa, pozbawiając go jedynego 
oka. Odyseusz przeżył w czasie drogi powrotnej wiele przygód, m.in. w kraju cyklopów, przygo-
dę z Eolem, bogiem wiatrów, wędrówkę po Hadesie, gdzie zstąpił jako jedyny śmiertelnik. Także 
jako jedyny przetrwał śpiew syren, siedem lat przeżył u nimfy Kalipso, zanim dotarł do domu, do 
czekającej wiernie Penelopy.

9. Co możesz powiedzieć o Odyseuszu?
Jest on uosobieniem sprytu i przemyślności, które często okazują się bronią skuteczniejszą niż po-
tęga wojskowa. Powrót Odyseusza do domu – dziesięcioletnia wędrówka, pełna przygód i niezwy-
kłości, jest nie tylko barwną opowieścią, ale i swoistą metaforą życia ludzkiego i wielkich prawd 
o naturze człowieka. 

Tak zastanawiał się Odyseusz nad uratowaniem siebie i przyjaciół z opresji: 

Nuż ja łeb sobie łamać, jak tu znaleźć wyjście,  
By mych druhów i siebie wydobyć z tej toni,  
A jedna myśl za drugą jak goni, tak goni:  
Gra o życie. Jakiegoż zażyć tu fortelu?  
Znalazłem go i lepszym zdał mi się od wielu.

Najsłynniejsze fortele Odyseusza:

• Pomysł z koniem trojańskim, dzięki któremu udało się Achajom pokonać Troję. Udali, iż odstę-
pują od tego zamiaru, a w darze pod murami miasta zostawili olbrzymiego, drewnianego konia 
,,naszpikowanego” żołnierzami. Trojanie dali się oszukać, a dalszy ciąg już znamy.

• Ucieczka z jaskini cyklopa Polifema, którego spił winem, przedstawił się mu jako „Nikt” i ośle-
pił, wbijając w jedyne oko potwora rozpalony pal. Przyczepiona do baranich podbrzuszy za-
łoga Odyseusza wydostała się z trzodą Polifema na zewnątrz. Niestety, nie wszyscy, kilku bo-
wiem potwór zdążył pożreć. A gdy cyklop poprosił swych strasznych braci o zemstę nad… Ni-
kim – stwierdzili, że całkiem oszalał.

• Przepłynął obok Wysp Syrenich tak, by nie dać się zwabić ich mieszkankom, które przywoły-
wały żeglarzy cudnym śpiewem, po czym zabijały, a białe kości rozrzucały wzdłuż wybrzeży. 
Odyseusz zatkał woskiem uszy swojej załogi, sam zaś przywiązał się do masztu, chciał bowiem 
ów śpiew usłyszeć, nakazał załodze, by nie wypełniała jego najsroższych rozkazów rozwiąza-
nia. Tak się stało – nie uwolniono go, choć szalał i żądał wypuszczenia go z więzów. Usłyszał 
śpiew syren i ocalał.

• Przepłynął między Scyllą a Charybdą – potworami, zamieszkującymi pobliskie skały.

• W przebraniu żebraka (z pomocą Ateny) pokonał zalotników ubiegających się o rękę wiernej 
Penelopy, oczekującej go w Itace.

Motyw wędrówki 
Odyseusza jest także często spo-

tykany w liryce, dość wymienić 
z literatury polskiej 

• Psalm o powrocie Tadeusza No-
waka, 

• Powrót Odysa Stanisława Wy-
spiańskiego

• wiersz Leopolda Staffa Odys, 
zawierający znany cytat: 
„Każdy z nas jest Odysem,
co wraca do swej Itaki”.

Czy Troja istniała naprawdę?

Istniała Troja, rozegrała się tak-
że wojna trojańska – taki jest 
werdykt współczesnej arche-
ologii. Słynnym odkrywcą mia-
sta był Niemiec Heinrich Schlie-
mann, a trzeba wiedzieć, że dzieła 
Homera były dla niego przewod-
nikiem, w który głęboko wierzył! 
Odkrył kulturę mykeńską – a w tej 
właśnie miała się rozegrać owa 
wojna – ostatnie wielkie wyda-
rzenie epoki. Schliemann szukał 
tej prawdziwej, Homerowej Troi, 
gdyż niszczona i odbudowywana 
miała kilka wcieleń, które arche-
olodzy po prostu numerowali. Po 
wielu pomyłkach ustalono, że jest 
to Troja VI – i można dziś obejrzeć 
jej ruiny. Dokładnie dzieje Troi i jej 
odkrycia opisuje Jerzy Ciechano-
wicz w książce Cień Minotaura, 
którą polecam wszystkim pasjo-
natom tego tematu.
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Trasa Odyseusza
Do ważniejszych przystanków tułaczki Odyseusza należą niewątpliwie:

• Przylądek Libijski Lotofagów – ludzi jedzących lotos, czyli pyszny owoc, powodujący 
zapomnienie o ojczyźnie. Kilku towarzyszy Odysa skosztowało specjału, lecz wódz siłą 
zawlókł ich na okręty.

• Wizyta w jaskini cyklopa Polifema.

• Spotkanie z Eolem – bogiem wiatrów, który podarował mu wór wraz z tajemnicą ,,obsługi”, 
by szczęśliwie podróżować. Niestety, ciekawa załoga zajrzała do mieszka i uwolniła wia-
try. Po raz drugi Eol nie chciał już rozmawiać z Odyseuszem i odgonił go od swych bram.

• Wizyta u czarodziejki Kirke, która zamieniała ludzi w zwierzęta, a załogę Odysa zmieniła 
w wieprze. Żeglarz poradził sobie z nią dzięki boskiemu kwiatu, a nawet pozostał u Kirke 
dłużej i miał z nią dorodnych synów.

• Zejście do Hadesu w poszukiwaniu Tejrezjasza, by wieszcz odkrył mu przyszłość. Tam 
spotyka matkę, duchy sławnych osób, towarzyszy: Agamemnona, Achillesa – i powra-
ca na ziemię. Achilles twierdzi, że lepiej być nikczemnym, ale żywym sługą niźli władcą 
w martwych podziemiach!

• Podróż obok Wysp Syrenich oraz między Scyllą a Charybdą.

• Wizyta na Sycylii, gdzie wbrew zakazowi żeglarze Odyseusza ukradną Hyperionowi kil-
ka krów. Zginą przez to wszyscy prócz Odyseusza.

• Siedem słodkich lat u nimfy Kalipso, która kusiła Odyseusza wieczną młodością i nie-
śmiertelnością – ale dzięki interwencji bogów pozostawił ją.

• Spotkanie z królewną Nauzykaą, w gościnnym kraju Feaków, którzy odesłali go na brzeg 
Itaki.

• Powrót do Itaki – zwycięstwo nad zalotnikami Penelopy, która za dnia tkała, a nocami pru-
ła całun, obiecując, że gdy go skończy, zdecyduje się na któregoś z konkurentów. W koń-
cu zażądała, by powtórzono łuczniczy wyczyn Odyseusza – a sprostał temu zadaniu tylko 
tajemniczy żebrak wmieszany w tłum zalotników… czyli sam bohater.

Niezwykłe wartości Odysei

• Wyraża odwieczną, ludzką tęsknotę za penetracją nieznanych przestrzeni, odkrywaniem nowych 
lądów. Oparta na motywach wędrówki opowieść o przypadkach Odysa jest wypełniona materią 
ludzkiej wyobraźni, rysującej baśniowe domysły na temat istot zamieszkujących nieznane tereny. 
Zresztą – osoba i przygody Odyseusza wiążą w całość wiele opowieści i legend z różnych źródeł, 
z folkloru różnych kultur. Jest jednak w Odysei to marzenie, które popchnęło żeglarzy do odkryć 
geograficznych, to samo, które nie daje spokoju współczesnym, gdy myślą o tajnikach kosmo-
su – tak samo zapełniają kosmiczne sfery istotami ze swojej wyobraźni. Jest tu więc tęsknota za 
poznaniem – ale i lęk przed nieznanym.

• Epos rejestruje i obnaża prawdy o ludzkiej naturze. Podobnie jak niejedna baśń, która piętrzy trud-
ności i zakazy w drodze do upragnionego celu. Oto człowiek jest dzielny, potrafi być chytry i pod-
stępny, potrafi okiełznać naturę, nawet dać radę bogom. Odwaga. Ciekawość ponad wszystko. 
Pragnienie nieśmiertelności. Pożądanie. Chciwość. Egoizm. Hołd złożony silnej woli. Oto wiele 
prawd zapisanych w Odysei przez mędrca Homera.

11. Jak rozumiesz określenie: „Bogowie jak ludzie – ludzie 
jak bogowie”?
Zdaniem tym określa się często bohaterów mitologii i wywodzącej się z niej literatury. Prezentu-
je ona bowiem bogów greckich, którzy są bardzo podobni do ludzi, mają te same pragnienia i na-
miętności, rywalizują o względy Zeusa, zazdroszczą sobie, knują intrygi, dokonują zemsty, kochają 
i nienawidzą. Bogów greckich można przekupić, można wpłynąć na ich decyzje. Ludzie zaś często 
obdarzeni są boskimi właściwościami, są „powiększeni”, przykładem może być Achilles – półbóg, 
który ma tylko jeden słaby punkt w swoim organizmie, a tym słabym punktem jest pięta. Bogowie 
pod względem etycznym nie przewyższają ludzi, nie ma pomiędzy nimi wielkiej różnicy – bogo-
wie są tacy jak ludzie, a ludzie mogą być tacy jak bogowie.

Kim jest Ulisses Joyce’a?

To Leopold Bloom – irlandzki Żyd, 
niespełna czterdziestoletni miesz-
kaniec Dublina. Od Homerowe-
go Odyseusza dzieli go nie tyl-
ko bariera czasowa. Odyseusz był 
zaradny życiowo, mądry, spryt-
ny, a Ulisses to niedołęga, nie-
udacznik, maruder. Ale Ulisses to 
też podróżnik – z tą jednak różni-
cą, że odbywa on nie wieloletnią, 
lecz zaledwie kilkunastogodzin-
ną wędrówkę po mieście pełnym 
niespodzianek, spotkań, zdarzeń 
przykrych (pogrzeb przyjaciela, 
antysemicki atak Obywatela) i mi-
łych (erotyczne przygody w domu 
publicznym).

Zabłyśnij:

Wspomnij, że obok greckiej wer-
sji imienia Odyseusz w literaturze 
i sztuce używa się też rzymskiego 
odpowiednika: Ulisses. Taki tytuł 
nosi powieść XXwiecznego pisa-
rza Jamesa Joyce’a.

Odyseusz
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Liryka

12. Skąd się wzięła nazwa liryka i co oznacza? 
Liryka to nazwa jednego z trzech rodzajów literackich (obok epiki i dramatu). Zawiera zasób utwo-
rów lirycznych, czyli liryków i innych gatunków, które w formie wierszowanej wyrażają uczucia, 
a nie opis. W starożytnej Grecji epoka liryki przypada na VII i VI w p.n.e. Wówczas liryka była zali-
czana do muzyki i z muzyką była związana. Nazwa natomiast pochodzi od liry – instrumentu struno-
wego, popularnego w Grecji. Poezja liryczna wywodzi się bowiem z muzyki wykonywanej na lirze.

13. Wymień twórców liryki greckiej, których poznałeś
Liryka grecka przekazała potomnym urozmaicone miary wierszowe, nazwy gatunków, a także spo-
soby ujmowania w poezji ludzkich uczuć i wzruszeń. 

Tyrteusz
pozostał w świadomości ludzi symbolem poety bojownika, patrioty głoszącego, że zaszczytnie jest 
bić się i umierać za ojczyznę. Od jego poezji wziął się i funkcjonuje po dziś dzień termin „poezja 
tyrtejska”. 

Rzecz to piękna zaprawdę, gdy krocząc w pierwszym szeregu,  
Ginie człowiek odważny, walcząc w obronie ojczyzny. 

Safona
piewczyni miłości, która wprowadziła strofę saficką, czyli zbudowaną z czterech wersów, z których 
trzy zawierały po 11 zgłosek, a ostatnia 5 zgłosek.

                   Zazdrość

Podobny do boga wydaje mi się 
ten mężczyzna, który siadł naprzeciwko 
i uważnie słucha ciebie z zachwytem, 
w oczarowaniu.
Gdy słodko się uśmiechasz, moje serce 
w piersi drży niespokojnie, zlęknione, 
a gdy na ciebie patrzę, głosu z krtani 
dobyć nie mogę[...]

Anakreont
Od imienia Anakreonta nazwano utwór krótki, lekki, sławiący uroki życia – anakreontykiem.

Przynieś wodę, przynieś wino,  
przynieś, chłopcze, nam tu wieńce  
Kwiatów pełne, bym z Erosem  
stoczył słodki bój na pięści. 

Symonides 

natomiast, propagujący filozofię Epikura carpe diem – chwytaj dzień, jest także autorem słynne-
go epigramu:

Przechodniu! powiedz Sparcie: tu leżym, jej syny,  
Prawom jej do ostatniej posłuszni godziny.

14. Co to jest poezja tyrtejska? 
Termin ten pochodzi od poezji Tyrteusza, poety podejmującego w swej twórczości motyw walki 
o ojczyznę. Poezja tyrtejska oznacza poezję czynu, zagrzewającą do walki, opiewającą bohaterstwo 
tych, którzy potrafią oddać życie dla swojego kraju.

Poeta – Tyrteusz, to taki twórca, który nie poprzestaje na samej pieśni, lecz sam chwyta za oręż, 
rusza do boju, często ginie. Imię Tyrteusz z biegiem wieków przestało należeć tylko do starogrec-
kiego poety – ludzie zaczęli nazywać Tyrteuszami bohaterów ginących za ojczyznę, poetów rzu-
cających się w wir walki. W Polsce pojęcie to odżyło w romantyzmie.

Tyrteizm

To określenie nurtu w sztuce  
– przede wszystkim w literatu-
rze – związane ze spartańskim po-
etą Tyrteuszem. 

Pisał on utwory zagrzewają-
ce Spartan do walki za ojczyznę, 
wzbudzające uczucia patriotyczne 
i obywatelskie. 

Mianem tyrtejskiej określana jest 
więc i nowożytna poezja związa-
na z walką (przede wszystkim na-
rodowowyzwoleńczą). 

Fragmenty o charakterze tyrtej-
skim odnajdziemy bez trudu na 
przykład w Dziadów cz. III Adama 
Mickiewicza.

Zapamiętaj

Liryka

W Grecji

• Początki – VII wiek p.n.e.

• Safona – autorka poezji miło-
snej, kobiecej;

• Anakreont – twórca poezji mi-
łosnej, biesiadnej, stąd anakre-
ontyk;

• Tyrtajos – twórca poezji patrio-
tycznej, stąd tyrteizm;

• Pindar – mistrz ody;

• Simonides z Keos – autor epi-
gramatów.

W Rzymie

• Wergiliusz – twórca sielanek;

• Horacy – twórca poezji intelek-
tualnej, autor zbioru Carmina;

• Owidiusz – twórca elegii miło-
snych, a także Metamorfoz, Mi-
łostek.
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Tyrteusz (gr. Tyrtajos) – żył w VII w p.n.e. Zagrzewał do walki Spartan, którzy podobno właśnie 
dzięki jego poezji pokonali wroga. Sam Tyrteusz był wodzem w II wojnie meseńskiej. Uważał, 
że nie ma piękniejszej śmierci niż w pierwszym szeregu, podczas walki za ojczyznę. 
Pisał:

Walczmy mężnie w obronie tej naszej ziemi i dzieci, 
Choćbyśmy zginąć musieli, życia swojego nie szczędźmy 
Nuże młodzieży, walczcie, a jeden przy drugim niech wytrwa 
Myśli o szpetnej ucieczce nie dopuszczajcie, ni strachu, 
Ale sercom w swych piersiach przydajcie wielkości i męstwa 
Lęk przed życia utratą, z wrogiem się starłszy odrzućcie.

Zwróć uwagę na apostroficzność tej wypowiedzi, na fakt, że jest to poetycki apel, który kształtuje 
postawę patrioty – przyjętą przez ludzkość już na następne stulecia.

15. Kto patronuje twórczości kobiecej?

Safona – pierwsza poetka, patronka twórczości kobiecej jest postacią otoczoną legendą, opowie-
ści o jej życiu ocierają się o plotkę – i dlatego wszystkiego do końca nie wiadomo. Żyła na wyspie 
Lesbos, pochodziła z arystokratycznej rodziny, zgromadziła wokół siebie krąg dziewcząt (thisa-
sos – wyznawczynie Afrodyty), które kształciła – aż wychodziły za mąż i opuszczały wyspę. Pisa-
ła wiersze o miłości, bardzo kobiece, także o sztuce i jej wartości.

Plotkarze uczynili z Safony lesbijkę, twierdząc, że wyspa Lesbos jest właśnie ojczyzną miłości 
między kobietami. Inna wieść niesie, że kochała bez wzajemności poetę Alkajosa, inna, że – ow-
szem – kochała nieszczęśliwie, ale przewoźnika Faona, i z rozpaczy rzuciła się do morza ze Ska-
ły Leukadyjskiej.

Poetka, samobójczyni, 
Loki rozwiawszy fiołkowe, 
Nad wodą stoi… 
,,Safo, co chcesz uczynić?” 
– Chcę morze zarzucić na głowę, 
By nikt nie dojrzał łez moich...

Tak uwieczniła w poezji ów tragiczny moment Maria Pawlikowska–Jasnorzewska – sama zresz-
tą nazywana polską Safoną. ,,Safo słowieńska” – tak nazwał Jan Kochanowski swoją małą, zmarłą 
córeczkę Urszulkę, gdyż upatrywał w niej zadatki na wielką poetkę… Co zaś jest prawdą o Safo-
nie z VII w. p.n.e.? Czy rzeczywiście – jak chce Owidiusz – była brzydka i dlatego nie pokochał jej 
Faon? Zostańmy przy tym, że kunsztownie pisała o miłości – co uznali już starożytni.

41. Co to jest anakreontyk? 
Anakreontyk – utwór poetycki, sławiący uroki życia, erotykę, biesiady. Twórcą tego gatunku był 
Anakreont, żyjący w VI w. p.n.e. poeta, który opiewał Erosa – bożka miłości, taniec i ucztowanie. 
Przykładem mogą być utwory pt. Słodki bój, Igraszki, Piosenka.

Są krótkie, zgrabne, jakby przeznaczone do uczt i rozrywek, do flirtowania z damami – i takie zresz-
tą obrazy z greckiego życia rejestrują. Słodki bój – ,,bój z Erosem” – ,,na pięści”, to oczywista prze-
nośnia, skoro potrzebne do tego będą wino, woda i wieńce pełne kwiatów.

Słodki bój

Przynieś wodę, przynieś wino, 
przynieś, chłopcze, nam tu wieńce 
Kwiatów pełne, bym z Erosem 
stoczył słodki bój na pięści.

Piosenka 

Na śniadanie tylko trochę 
ułamałem sobie placka, 
Za to wina dzban wypiłem; 
teraz lekko trącam struny 
Wdzięcznej liry i piosenkę 
śpiewam miłej mej ślicznotce.

Strofy safickie

Imię Safony kojarzy się z kunsz-
towną formą wersyfikacyjną – 
strofą saficką. Terminu tego uży-
wamy na określenie strofy czte-
rowersowej, zbudowanej z trzech 
wersów jedenastozgłoskowych 
i jednego pięciozgłoskowego, któ-
ry stanowi rytmiczną i znaczenio-
wą puentę zwrotki. Taką bowiem 
strofę Safona z upodobaniem sto-
sowała w wielu swoich utwo-
rach (na przykład w Hymnie do 
Afrodyty).

Do historii literatury przeszła Sa-
fona głównie jako piewczyni mi-
łości, choć z nie mniejszą wrażli-
wością opisywała piękno przyro-
dy rodzinnej wyspy Lesbos. Prócz 
fascynacji erotycznej (utwory: Za-
zdrość, Jak górski wicher, Z pie-
śni weselnych) pojawia się w jej 
poezji niemal macierzyńska czu-
łość w stosunku do wychowanek 
z prowadzonego przez poetkę koła 
ku czci Afrodyty, a także uczucie 
do córki Kleis i brata Charaksosa.

Należała do tych szczęśliwych twór-
ców, którzy cieszyli się sympatią 
i uznaniem współczesnych. Tak jak 
o Homerze mówiono po prostu: po-
eta, i już wiadomo było, o kogo cho-
dzi, tak też ją nazywano krótko po-
etką.

Tyrteuszami nazywa się roman-
tyków krajowych, którzy nie tyl-
ko pisali płomienne, poruszające 
strofy, lecz także brali udział w po-
wstaniach, w działalności konspi-
racyjnej, często płacili życiem lub 
niewolą za swój patriotyzm. Dru-
gie pokolenie polskich Tyrteuszy, 
to powstańcy warszawscy roku 
1944, zwani też Kolumbami – po-
eci tacy, jak: Krzysztof Kamil Ba-
czyński iTadeusz Gajcy – poeci 
i żołnierze powstania, jego ofiary.
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Tragedia grecka

16. Wyjaśnij genezę tragedii (dramatu).
Dramat wywodzi się ze świąt Dionizosa, czyli boga urodzajów i wiecznej beztroski, lecz także boga 
narodzin i śmierci. Ze świętem Dionizosa łączyły się specjalne obrzędy i procesje. W miastach (wio-
sną) odprawiano Dionizje Wielkie, na wsiach (jesienią) Dionizje Małe. Pieśni obrzędowe nazwane 
były dytyrambami. Z dytyrambu wykształcił się dialog Koryfeusza (przewodnika chóru) z chórem. 
Koryfeusz dał także początek pierwszemu aktorowi, którego wprowadził Tespis (VI w. p.n.e.). Aj-
schylos wprowadził drugiego, a  Sofokles trzeciego aktora. W ten sposób powstała tragedia grecka, 
ograniczająca się do trzech aktorów. Dionizje Wielkie dały początek tragedii – a Dionizje Małe – ko-
medii. Dziś dramat to jeden z trzech rodzajów literackich, a komedia i tragedia to gatunki dramatu.

17. Jak wyjaśnia istotę tragedii Arystoteles?
Podstawę teorii literackiej Arystotelesa stanowi założenie, że poezja jest sztuką mimetyczną, czyli 
naśladowczą. Sposób naśladowania rzeczywistości dzieli utwory literackie na różne gatunki: epope-
ja naśladuje za pomocą narracji, a tragedia – przez przedstawienie działających osób, a więc w spo-
sób bardziej bezpośredni. Dzięki temu silniej działa na odbiorcę – wywołuje u widza „litość i trwo-
gę”, a następnie wstrząs prowadzący do oczyszczenia („katharsis”). Ażeby sztuka teatralna uznana 
została za tragedię, musi ona spełniać kilka „warunków tragiczności”. Bardzo ważny jest dobór bo-
haterów tragedii. Nie mogą nimi być ani osoby o nieposzlakowanym charakterze, ani postacie nie-
godziwe, lecz pośrednie. Tragiczny los człowieka dobrego wzbudziłby bowiem u widza oburzenie, 
a nieszczęście postaci podłej mogłoby dostarczyć widzowi przyjemności („przyszła kryska na Ma-
tyska”). A w tragedii chodzi o to, by bohater był do nas podobny. Jeśli spotka go coś złego, obudzi 
się w nas litość, a gdy uświadomimy sobie, że w wyniku różnych zdarzeń losowych i nieszczęśli-
wych zbiegów okoliczności nas też może spotkać podobny dramat, przeżyjemy trwogę.

18. Wyjaśnij pojęcia „mimesis” i „katharsis” z poetyki 
antycznej, przywołując konkretne przykłady literackie.
Mimesis w dosłownym tłumaczeniu oznacza naśladowanie. Co ma naśladować sztuka? Rzeczy-
wistość, musi odwzorowywać prawdziwe życie, kopiować prawdopodobne życiowo sytuacje. We-
dług Pitagorasa najlepszą sztuką naśladującą przeżycia człowieka jest taniec. Inny uczony starożyt-
ny – Demokryt – poszukiwał odzwierciedleń życia w naturze, natomiast Platon w malarstwie i po-
ezji. Pojęcie mimesis rozwinął Arystoteles w Poetyce. Według niego wszystko, co ukształtowała 
przyroda, człowiek może naśladować w malarstwie, rzeźbie, poezji, muzyce. W literaturze wystę-
pują różne gatunki, które różnią się sposobem naśladowania: epopeja i dytyramb naśladują za po-
mocą narracji, tragedia przez przedstawienie prawdopodobnych osób i zdarzeń. 

Tragedia działa silniej na odbiorcę, bo kiedy człowiek ogląda w teatrze sztukę, w której bohatero-
wie wydają się tacy ludzcy, prawdziwi, a ich życie jest powikłane, pełne niesprawiedliwości, budzą 
się w nim „litość i trwoga”, a następnie emocje zwane katharsis. Bez tych emocji przedstawienie te-
atralne nie może być udane – twierdzi Arystoteles w Poetyce. Katharsis jest rodzajem oczyszczenia.

Arystoteles pisał też o różnych sposobach naśladowania rzeczywistości:

• Można ją wyidealizować, czyli przedstawić piękniejszą lub za pomocą karykatury pokazać brzyd-
szą, niż jest.

• Można przedstawić tylko ogólne zdarzenia i zachowania typowe dla ogółu.
• Sztuka może przedstawiać nie tylko to, co rzeczywiście się zdarzyło, ale to, co mogło się zda-

rzyć, co jest prawdopodobne.

19. Jakie warunki tragiczności musi spełniać tragedia?
Przede wszystkim bohaterowie muszą być postaciami przeciętnymi – ani nazbyt dobrymi, ani zły-
mi. Gdy bohater byłby zbyt dobry, jego tragiczne życie wzbudziłoby u widza oburzenie, a jeśli nie-
szczęście dotknie człowieka podłego, mogłoby to dostarczyć widzowi przyjemności. Przeciętniak 
jest najlepszy – również dlatego, że i widzowie najczęściej czują się przeciętni, a wtedy będą iden-
tyfikować się z bohaterami scenicznymi. Dzięki temu doznają wstrząsu uczuciowego, oczyszcze-
nia duszy z win, czyli katharsis.

Rodowód teatru:
• święta ku czci Dionizosa, pod-

czas których chór i koryfeusz 
(przewodnik chóru) śpiewali na 
cześć boga dytyramby i prowa-
dzili dialog;

• VI w. p.n.e. – z chóru wyodręb-
niają się aktorzy: pierwszego 
wprowadził Tespis, dwóch (dia-
log) – Ajschylos, trzech (żywą 
akcję) – Sofokles.

Reguła trzech jedności

•Jedność miejsca: wszystkie 
zdarzenia rozgrywały się w jed-
nym, ograniczonym miejscu (w 
komnacie, na placu przed pała-
cem itd.). To, co się działo poza 
tą przestrzenią, było relacjono-
wane – na przykład przez po-
słańca.

•Jedność czasu: wszystko mu-
siało odbyć się w jak najkrót-
szym czasie (w ciągu najwy-
żej dwóch dni). Dążono do tego, 
by czas akcji pokrywał się z cza-
sem spektaklu.

•Jedność akcji: prezentowano je-
den wątek akcji, bez rozwija-
nia epizodów czy wątków po-
bocznych.

Najpopularniejsze tematy trage-
dii greckich:
• dzieje Edypa i jego rodu,
• przeróżne epizody wojny 
 trojańskiej,
• wyprawa Argonautów po zło-

te runo,
• aktualne wydarzenia polityczne.
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20. Który dramaturg zrezygnował ze stosowania 
trójjedności?

Reguła trzech jedności jest charakterystyczna dla tragedii greckiej. Zrezygnował z niej Szekspir, 
za co został ostro skrytykowany przez większość swoich współczesnych. Dopiero po jakimś czasie 
odstąpienie Szekspira od klasycznych wzorców zostało uznane za arcygenialne. Szekspir wprowa-
dził sceny zbiorowe, zrezygnował z chóru, przenosił akcję z miejsca na miejsce (zmiany scenogra-
fii), przeplatał ze sobą kolejne wątki, zakłócając następstwo czasowe, rozbudował wątki poboczne.

Uwaga
Reguły trzech jedności przestrzegał Jan Kochanowski w Odprawie posłów greckich (jedność miej-
sca – plac przed pałacem króla Priama, jedność czasu – jeden dzień, jedność akcji – przybycie posłów 
greckich do Troi po odebranie Heleny). Również budowa Odprawy... wzorowana jest na dramacie 
antycznym. Składa się z pięciu epizodów („epeisodionów”) przedzielanych trzema pieśniami Chóru. 

21. Co oznaczają pojęcia: tragizm i konflikt tragiczny?

• Tragizm – jest to sytuacja, w której bohater musi dokonać wyboru pomiędzy dwoma równorzęd-
nymi racjami. Każda decyzja, jaką podejmie, będzie miała negatywne skutki.

• Konflikt tragiczny – istota tragedii – to właśnie istnienie dwóch równorzędnych racji, pomiędzy 
którymi nie sposób dokonać wyboru. Przykładem mogą być losy bohaterów Sofoklesa.
Nieszczęsny bohater znajduje się niejako w sytuacji bez wyjścia. Jeśli wybierze decyzję a – prze-
gra, jeśli b – też przegra. Trzeciego wyjścia nie ma. Przyznacie, że to sytuacja tragiczna!

22. Wymień nazwiska tragików greckich i ich 
najsłynniejsze dzieła.

• Pierwszym znanym autorem dramatycznym był Tespis, żyjący w VI w. p.n.e. Wprowadził on 
pierwszego aktora, który występował w różnych rolach i prowadził dialog z chórem. Natomiast 
z V w. p.n.e., wiekiem dramatu, łączą się trzy nazwiska wielkich tragików. Są to: Ajschylos, So-
fokles i Eurypides. 

• Ajschylos wprowadził na scenę drugiego aktora i napisał około dziewięćdziesięciu sztuk teatral-
nych, z których zachowało się dziewięć. Słynnym dziełem Ajschylosa jest tragedia Oresteja. 

• Sofokles był tragikiem, który wprowadził postacie kobiece i trzeciego aktora na scenę. Napisał 
około stu dwudziestu sztuk, z których do dziś przetrwało osiem: Antygona, Król Edyp, Edyp w Ko-
lonie, Ajas, Filoktet, Elektra, Trachinki i Tropiciele. 

• Eurypides to autor dziewięćdziesięciu tragedii – często umieszczał w tytule imię kobiety, głównej 
bohaterki swojego dzieła. I tak jego znane utwory to: Elektra, Ifigenia, Fedra, Medea.

23. Jakie były tematy najsłynniejszych tragedii?

• Popularnością wśród greckich tragików cieszyła się historia Edypa i jego rodziny – Antygona (sztu-
kę o takim tytule napisał nie tylko Sofokles, ale i Eurypides oraz kilku innych mniej znanych tra-
gików), Król Edyp, Edyp w Kolonos Sofoklesa.

• Równie popularne były motywy związane z wojną trojańską – Filoktet (sztukę pod takim tytułem 
napisał i Ajschylos, i Sofokles, i Eurypides), Aias Sofoklesa oraz późniejsze losy jednego z bo-
haterów trojańskich, Agamemnona, zamordowanego przez żonę Klitajmestrę. Śmierć ojca po-
mszczona przez jego dzieci to temat Elektry. 

• Historia Heraklesa i jego żony Dejaniry pojawia się w Trachinkach Sofoklesa.

• Konflikt natury z prawem pojawia sie w Fedrze Sofoklesa i Hipolicie Eurypidesa (problem miło-
ści Fedry do pasierba Hipolita).

• Czasem tematem tragedii bywały aktualne wydarzenia polityczne: klęska Persów pod Salaminą jest 
tematem Persów Ajschylosa, problemy związane z rozwojem demokracji w Atenach pojawiają 
się w Błagalnicach i Orestei Ajchylosa, degeneracja demokracji ateńskiej w Trojankach Eurypi-
desa (Ateńczycy po zdobyciu wyspy Melos sprzedali jej mieszkańców w niewolę). 

Katharsis – oczyszczenie

Tę kategorię przypisał Arystote-
les tragedii. Widz, oglądając dzie-
je bohaterów tragedii, doznawał 
wstrząsu psychicznego, oczysz-
czenia z lęków – a to za sprawą 
uczuć wywołanych przez utwór, 
mianowicie przez litość i trwogę. 
Otóż patrząc na nieszczęścia czło-
wieka niewinnego – przeżywa-
my litość. Patrząc na nieszczęś cia 
człowieka podobnego do nas – 
doznajemy trwogi… Wychodzi-
my z teatru oczyszczeni, przeżyli-
śmy katharsis.

Patos

Podniosły styl stwarzający atmos-
ferę powagi i dostojeństwa – cha-
rakterystyczny dla gatunków wy-
sokich: eposu, tragedii, hymnu.

Decorum

Zasada odpowiedniości stylu do 
gatunku. Nie wolno było na przy-
kład zamieszczać scen komicz-
nych w eposie czy tragedii, nie 
było też tam miejsca dla posta-
ci z gminu ani dla mowy rubasz-
nej. Patos nie występował zaś 
w komedii.



19

ergo sum
matura 2017

24. Kim byli najsłynniejsi bohaterowie tragedii greckich?

Zródłem tragedii greckiej były mity, więc ich bohaterowie to postacie dobrze znane Grekom z opo-
wieści mitologicznych.

Edyp
Syn Lajosa. Ojciec porzucił go, gdy dowiedział się od wyroczni, że zginie z ręki syna. Znalezio-
ny przez pasterza i oddany bezdzietnej rodzinie królewskiej w Koryncie. Gdy dorósł, dowiedział 
się, że jest przybranym dzieckiem. Zapytał o to swego ojczyma, ale ten nie powiedział mu prawdy. 
Edyp udał się do wyroczni i dowiedział się, że zabije swego ojca. By przepowiednia sie nie speł-
niła, opuścił Korynt. W drodze zabił rycerza, który po latach okazał się jego ojcem. Poślubił wdo-
wę po Lajosie – Jokastę, czyli własną matkę. Miał z nią dwóch synów: Eteoklesa i Polinejkesa oraz 
dwie córki: Antygonę i Ismenę (ich losy są równie często przedstawiane w tragediach greckich). 
Gdy w Tebach panowała zaraza, wyrocznia nakazała mu poszukiwania zabójcy Lajosa. Wkrótce 
prawda wyszła na jaw. Gdy Edyp dowiedział się, że zabił swojego ojca i ożenił się z matką, oślepił 
się. Jokasta zaś popełniła samobójstwo.

Elektra 
Córka Agamemnona i Klitajmestry, namówiła brata Orestesa do zemsty za śmierć ojca – wspólnie 
zamordowały własną matkę. Najsłynniejszy utwór jej poświęcony to Elektra Sofoklesa – bohaterka 
jest tu przedstawiona jako demoniczna, pozbawiona skrupułów mścicielka sterująca swoim bratem.

Medea
Czarodziejka z Kolchidy, wnuczka Heliosa, bohaterka podania o Argonautach. Pomogła Jazonowi 
w zdobyciu złotego runa. Została jego żoną, ale Jazon zdradził ją z córką króla Koryntu. Zamordo-
wała więc rywalkę i własnych synów, po czym uciekła na cudownym wozie Heliosa do Aten. Jest 
bohaterką Medei Eurypidesa i Seneki. Uosabia matkę morderczynię.

Ajaks
Bohater trojański. Przegrał z Odyseuszem spór o zbroję po Achillesie. Kierowany wściekłością pla-
nował wymordować ludzi Odyseusza, ale za sprawą Ateny zamiast ludzi zabił bydło i barany po-
święcone bogom, co wywołuje ich wściekłość. Popełnił samobójstwo – rzucił się ze skały i wpadł 
na miecz wbity w ziemię ostrzem do góry.

25. Podaj definicję tragedii jako gatunku.

Tragedia – gatunek dramatyczny powstały w starożytnej Grecji, obejmuje utwory, których ośrod-
kiem i motorem akcji jest nieprzezwyciężony konflikt między dążeniami wybitnej jednostki a si-
łami wyższymi, czyli „tragizm”. Mówiąc inaczej, bohaterowie tragedii są uwikłani w konflikt tra-
giczny, a ich czas, działanie są uzależnione od siły wyższej, fatum. Kategorie związane z tragedią 
to: konflikt tragiczny, ironia tragiczna i katharsis.

26. Na czym polega ironia tragiczna?
Jest to inaczej nieszczęśliwe zbłądzenie bohatera, które polega na zderzeniu rzeczywistej sytuacji 
bohatera z tym, co wie on na własny temat, np. popełnia zbrodnię, czyn, który wynika z niewiedzy. 
Przykładem sytuacji, w której zaistniała ironia tragiczna, jest moment, kiedy Edyp zabija Lajosa 
i żeni się z Jokastą, nie wiedząc, że są to jego rodzice, a wręcz przeciwnie, przecież uciekł z Koryn-
tu, aby uniknąć spełnienia przepowiedni, iż zabije własnego ojca i ożeni się z matką.

27. Co oznacza pojęcie katharsis? 

Pojęcie to znaczy dosłownie „oczyszczenie”. Funkcję „oczyszczającą” przypisywał tragedii Ary-
stoteles. Katharsis to wstrząs uczuciowy, oczyszczenie duszy widza z win, wyzwolenie. Polega na 
tym, że widz przeżywa „litość i trwogę”, patrząc na akcję tragedii. Naszą (jeśli jesteśmy widzami) 
litość wzbudza nieszczęście człowieka niewinnego, natomiast trwogę – nieszczęście człowieka, któ-
ry jest do nas podobny. Starożytni twórcy układali fabuły tragedii, pamiętając o tych właśnie celach.

28. Co to jest fatum?
Inaczej los lub przeznaczenie. Starożytni Grecy wierzyli, że człowiek ma przypisany z góry, za-
programowany los, bieg wydarzeń w życiu, których nie da się uniknąć. Właśnie fatum decydowało 
o dziejach bohaterów takich jak Edyp czy Kreon. To, co zrządzone przez bogów, musiało nastąpić 

Tragizm

Istota tragedii antycznej. Tak na-
leżało skomplikować dzieje bo-
hatera tragicznego, iż znajdował 
się on w pewnym punkcie akcji 
w sytuacji bez wyjś cia. Jakąkol-
wiek podejmie decyzję – tak czy 
tak – sprowadzi na siebie nie-
szczęście. 

Uwaga
Tragizm – to nie jest sytuacja, 
kiedy w biografii postaci nagro-
madziło się katastrofalnych zda-
rzeń. To moment, kiedy zdarzenia 
zawikłały się w konflikt tragiczny, 
czyli bohater musi dokonać wybo-
ru spośród dwóch równorzędnych 
racji. Wybór należy do niej – ale 
nie ma tu dobrej decyzji. 

W dodatku bohaterowi tragicz-
nemu przypisano tzw. ironię tra-
giczną. Nie do pozazdroszczenia. 
Ironia tragiczna polega bowiem 
na tym, że wydarzenia układa-
ją się tak, iż cokolwiek byś zrobił, 
to i tak popadniesz w nieszczę-
śliwe zbłądzenie. To, co bohater 
wie o sobie, to czego chce unik-
nąć, zderza się z rzeczywistością 
i popycha go do zbrodni. Przy-
kład ekstremalny to Edyp – ucie-
ka z domu, by nie zabić rodziców 
(co przepowiedziała mu wszech-
wiedząca Pytia). Nie wie tylko 
– tego wróżka już nie sprecyzo-
wała – że to nie są jego prawdzi-
wi rodzice…

Fatum

– to siła, która sprawia, że An-
tygona dokonuje czynu zakaza-
nego przez władcę, czym ścią-
ga na siebie winę tragiczną. Cho-
ciaż narusza zakaz królewski nie 
dlatego, że chce działać na szko-
dę państwa, ale dlatego, że pra-
gnie uszanować wolę bogów. 
Winą tragiczną obarczony jest 
również Kreon, wszystko, cokol-
wiek robi, czyni w przekonaniu, że 
działa zgodnie z wolą bogów. Ale 
to przecież ironia tragiczna, która 
przejawia się w tym, że działania 
władcy przynoszą skutki sprzecz-
ne z jego zamiarami. Wszystko, 
cokolwiek robi, działa na jego nie-
korzyść i prowadzi ku nieuchron-
nej katastrofie – doprowadza do 
śmierci syna i żony.

Sofokles

wprowadza trzeciego aktora, tym 
samym ożywiając akcję i rozbu-
dowując ją poza dialog.
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– stąd pogląd, który głosi, iż życie to ułożony z góry scenariusz i wszystko w nim jest zaplanowa-
ne – nazywa się fatalizmem. Także słowo fatalny – czyli nieszczęsny, zły, pochodzi od fatum, gdyż 
zapowiedziane nieszczęścia były nieuniknione. Warto też wiedzieć, że mitologia posiada „specjal-
ne” bóstwa przeznaczenia. Są to Parki, Sybille, Mojry i rzymskie bóstwo – Fatum.
Stąd fatalizm to postawa człowieka, który wierzy w przeznaczenie, w ów odgórny scenariusz wy-
pisany każdemu człowiekowi – nieodwołalny, konieczny – i, niestety, najczęściej chodzi o nie-
szczęśliwe wydarzenie.

29. Z jakiego mitu wywodzi się „Antygona” Sofoklesa? 
Sofokles nawiązuje do mitu Labdakidów. Antygona jest córką Edypa, a siostrą Polinejkesa i Ete-
oklesa oraz Ismeny. Sofokles umieszcza akcję tragedii w chwili, gdy obaj bracia już nie żyją. Wal-
cząc o władzę, doprowadzili do wojny – Eteokles nie dopełnił umowy i po roku panowania nie od-
stąpił tronu bratu Polinejkesowi, a Polinejkes, uzyskawszy w królestwie Argos pomoc, napadł na 
Teby, aby dochodzić swoich praw. Obaj bracia giną, a władzę obejmuje Kreon. Eteoklesa nakazuje 
pochować jako bohatera, ze wszelkimi honorami. Jeśli chodzi o Polinejkesa – Kreon zakazuje po-
grzebu zdrajcy. Tematem tragedii jest czyn Antygony, która przeciwstawia się rozkazowi króla i do-
konuje pochówku brata. Kreon jest konsekwentny. Mimo że przestępstwa dokonała narzeczona jego 
syna – utrzymuje wyrok w mocy i skazuje Antygonę na powolną śmierć w lochu. Finisz tragedii to 
seria samobójstw: zabija się Antygona, zrozpaczony Hajmon i Eurydike – jego matka, a żona Kreona.

30. Dlaczego Antygona – bohaterka tragedii Sofoklesa  
– jest postacią tragiczną?

Antygona musi wybrać między dwoma racjami, z których obie są równie ważne i sprzeczne ze sobą. 
Jako kochająca siostra, wierna prawu boskiemu czuje się zobowiązana do pochowania i uczcze-
nia zwłok brata Polinejkesa. Jeśli tego nie uczyni, nie tylko ciało zmarłego zostanie pohańbione, 
lecz – według wierzeń religijnych Greków – dusza Polinejka nie zazna spokoju. Z kolei, z drugiej 
strony Antygona wejdzie w konflikt z prawem państwowym, gdyż Kreon zabronił pod karą śmier-
ci pochować Polinejkesa, uznając go za zdrajcę. Wybierając pomiędzy posłuszeństwem prawu bo-
skiemu a rozkazowi królewskiemu, Antygona wybierze, zgodnie ze swoim sumieniem, prawo bo-
skie i wypełni obowiązki siostry kochającej zmarłego brata. Poniesie za to śmierć.

31. Czy Kreon to także bohater tragiczny?
Tak, gdyż Kreon musiał wybierać pomiędzy działaniem, które nakazywało mu sumienie i uczu-
cia rodzinne, a decyzją konieczną do utrzymania autorytetu władzy. Wydając rozkaz królewski za-
braniający pochowania Polinejkesa miał na celu dobro społeczne, gdyż uznawał czyn Polinejkesa, 
który zaatakował Teby, wchodząc w sojusz z królem Adrastosem, za czyn zdrajcy. Z drugiej stro-
ny, Antygona była członkiem rodu królewskiego i narzeczoną syna Kreona – Hajmona. Mając na 
celu dobro jednostki – tzn. swego syna i Antygony, Kreon mógł cofnąć rozkaz, lecz nadszarpnąłby 
swój autorytet i mógł zostać posądzony o niesprawiedliwość i kumoterstwo. Wybierając zaś dobro 
społeczne, utrzymanie silnej władzy i interesy państwa, naraził się bogom, bo pogwałcił prawa re-
ligijne nakazujące pochować zwłoki zmarłego. 

32. Po czyjej stronie racja?

Antygona

• Jako wolna jednostka mam prawo do swojej religii i jej obrządków!
• Siostrę obowiązuje miłość do brata i powinność odpowiedniego pochówku.
• Muszę pozostać wierna religii i tradycji, a te każą opłakiwać zmarłego i pomóc wędrówce du-

szy do Hadesu.
• Uczucia jednostki nie mogą zostać zdeptane przez ustawę lub bezduszny dekret.
• Władza winna służyć ludziom, a nie odwrotnie.
• Prawo boskie wyżej stawiam od państwowego.

Kreon

• Polinejkes jest zdrajcą. Należy przykładnie go ukarać, by odstraszyć od zdrady innych.
• Muszę dbać o swój kraj, porządek, bezpieczeństwo i autorytet władzy.

Uwaga

Nawet w tragicznych okoliczno-
ściach, w śmiertelnie poważnej 
chwili może wydarzyć się coś za-
bawnego. Niby wszyscy o tym 
wiedzieli, ale dopiero Szekspir 
przeciwstawił się decorum. 
Koniec z tą śmiertelną powagą. 
Czas zacząć mieszać tragizm z ko-
mizmem, zmieniać nastrój z groź-
nego w wesoły. Dlaczego obok 
postaci z rodziny królewskiej nie 
mogą pojawiać się zwykli ludko-
wie? Przecież oni tak samo oddy-
chają, podobnie załatwiają potrze-
by fizjologiczne, też cierpią, także 
płaczą i się śmieją.

Łacińskie,,fatum” znaczy: 

to, co przepowiedziane, zrządzo-
ne przez bogów. Koniec. Kropka. 
Nawet świadomość przyszłości, 
uchylonej np. przez wyrocznię, nie 
zmienia faktów – przypomnijcie 
sobie Edypa! To, że wiedział, co 
mu grozi, i pragnął uniknąć nie-
szczęść, tym bardziej go do nich 
popchnęło!

Zauważ:
że bohaterowie Antygony dosko-
nale spełniają tu warunek tragicz-
ności – żadna z przedstawionych 
postaci nie jest jednoznacznie do-
bra czy zła. Trudno przyznać słusz-
ność którejś ze stron, bo i Kreon, 
i Antygona mają swoje racje: Kre-
on – publiczną, Antygona – ro-
dzinną, prywatną. Konfliktu tra-
gicznego nie da się rozwiązać.
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• Stawiam dobro ojczyzny ponad dobro jednostki – nawet siostrzenicy i syna. 
• Rozkaz dotyczył wszystkich.
• Żądam posłuszeństwa obywateli wobec władzy.
• Jestem odpowiedzialny za kraj, muszę bronić ustalonych praw.

Rządzący nie może ulegać uczuciom
Czy nie jest to sprzeczność pomiędzy uczuciem a bezdusznym prawem, wiarą a posłuszeństwem, jed-
nostką a instytucją? Antygona mówi w słynnym cytacie: „współkochać przyszłam, nie współniena-
widzić”. Chór, bogowie, Sofokles i pokolenia czytelników zdają się przyznawać rację jej uczuciom, 
wrażliwości, prawom jednostki. Ale czy Kreon, przegrany w końcu Kreon – nie miał wcale racji?

33. „Antygona” jako przykład tragedii klasycznej

Antygona jest doskonałym przykładem tragedii klasycznej, ponieważ spełnia wszystkie wymogi 
stawiane temu gatunkowi. Możemy ją uznać za wzorzec tragedii klasycznej.

Reguły rządzące tragedią grecką:

Tragedia respektuje zasadę trzech jedności: 
• Jedność akcji – jeden wątek – dzieje Antygony i Kreona, brak scen epizodycznych.
• Jedność miejsca – całość akcji rozgrywa się przed pałacem królewskim w Tebach.
• Jedność czasu – brak luk czasowych, czas fabuły dramatu powinien być taki sam jak czas trwa-

nia samego widowiska teatralnego. A przynajmniej akcja dramatu powinna zamykać się w obrę-
bie jednej doby.

Budowa dramatu 

Budowa tekstu – to szereg epejsodiów, czyli dialogów prowadzonych przez postacie, które przepla-
tane są pieśniami chóru – stasimonami.

Akcja zbudowana jest z ciągu wydarzeń połączonych ze sobą związkami przyczynowo–skutkowymi: 
• wprowadzenie, czyli prologos, 
• zawiązanie akcji – epejsodion I, 
• rozwinięcie akcji – kolejne epejsodiony II, III, IV, 
• perypetia – epejsodion V, w którym wydaje się, że wszystko dobrze się kończy, katastrofa 
• i rozwiązanie – exodos.

Tragedia klasyczna jest gatunkiem zaliczanym do stylu wysokiego, w związku z tym cechuje ją:
• jedność świata przedstawionego – brak jakichkolwiek scen fantastycznych,
• jedność stylu – wszystkie występujące na scenie postacie mówią uroczystym, retorycz-

nym, wysokim stylem. 
• Jedność nastroju – tylko powaga, wzniosłość – nastrój podniosły.

Na scenie nie występuje nigdy więcej niż trzech aktorów, oczywiście, nie licząc chóru, który jest 
na scenie stale.

Nie zapomnij o wyjątkowej roli chóru 

Jego rolą jest informowanie o wcześniejszych wydarzeniach – na przykład w parodosie opowiada 
o losie braci, którzy zginęli, walcząc ze sobą, o decyzji króla i postanowieniu Antygony. Chór tak-
że wyjaśnia i komentuje to, co dzieje się na scenie. Na przykład w stasimonie I śpiewa pieśń, która 
jest pochwałą państwa – najwyższego przejawu ludzkiej twórczości cywilizacyjnej i wyraża opi-
nię, że złamania prawa mógł się dopuścić jedynie wróg ojczyzny. Czasem ocenia postępowanie bo-
haterów, w stasimonie II wyraża swoje współczucie dla Antygony i stwierdza, że choć jest winna, 
to… trudno ją obwiniać, a jej cierpienie jest związane z Fatum ciążącym nad rodem Labdakidów.

34. Kto jest głównym bohaterem „Antygony”?

Nie dajcie się zwieść podstępnemu pytaniu! Tragedia Sofoklesa ma dwoje bohaterów, dwie kata-
strofy, dwie racje. Antygona – rzecz jasna, jej pozycja jest niepodważalna i usankcjonowana tytu-
łem. Równie ważny jest Kreon – jego postawa, argumenty i los. Badacze obliczyli nawet, że Kre-
on wypowiada 342 wersy w sztuce, podczas gdy Antygona tylko 217! (za Mit–Człowiek–Legen-
da). Nie oznacza to, że mierzymy ważność postaci liczbą wypowiadanych słów, ale o drugopola-
nowości mówić nie możemy.

Teatr w Epidauros 

na Peloponezie nad Zatoką Saroń-
ską, jeden z największych – przez 
niektórych uważany nawet za 
największy – w Grecji, mógł po-
mieścić czternaście tysięcy wi-
dzów. Do dziś naukowców zadzi-
wia jego akustyka. Na pewno nie 
jest to zbyt dobre miejsce na spo-
tkania szpiegów – nawet z ostat-
niego rzędu na widowni idealnie 
słychać każdy najmniejszy sze-
lest wydany na orchestrze. Zain-
teresowanym tajnikami Epidau-
ros polecam drugi rozdział Wysp 
bezludnych Waldemara Łysiaka 
pt. Ucho.

Eurypides

reformator teatru, realista, scep-
tyk ukazujący ludzką naturę 
i okrucieństwo świata. Ja przed-
stawiam ludzi takimi, jakimi być 
powinni, Eurypides zaś, jakimi 
są. – Miał powiedzieć Sofokles 
o dziełach młodszego kolegi.

Zauważ!

Antygona jest uosobieniem ko-
chającej siostry i córki (to ona to-
warzyszyła Edypowi – ślepcowi 
w jego tułaczce). Ismena to typ 
potulnej i posłusznej obywatelki. 
Kreon to uosobienie władzy – wy-
powiada znamienne słowa: 

„Państwo – to jestem ja”. 

Nie odbierajmy tej deklaracji tyl-
ko jako aktu pychy – to również 
okrzyk – brzemię odpowiedzialno-
ści. Zdanie to znamy z innego źró-
dła – wszak wiele stuleci później, 
w siedemnastowiecznej Francji, 
Ludwik XIV, Król Słońce, powie: 

„Państwo – to ja”. 

Ale – to już inny typ władzy i inna 
historia… Niemniej – być może 
należy przemyśleć problem abso-
lutyzmu przy rozważaniu tematów 
dramatu Sofoklesa.
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35. Zestaw cechy dramatu antycznego ze znanymi Ci 
odmianami gatunku z późniejszych epok.
Matura uprawnia komisję do wymagania, aby zdający znał co najmniej następujące typy dramatów:

• tragedia grecka (m.in. dramat antyczny),
• dramat szekspirowski (łamie reguły dramatu antycznego),
• dramat romantyczny (odwołuje się do osiągnięć Szekspira),
• dramat młodopolski (nawiązuje do dramatu romantycznego i szekspirowskiego),
• dramat współczesny (teatr absurdu lub antyteatr zaprzecza regułom wyznaczającym gatunki po-

przednie).

Różnice w kompozycji tragedia grecka:

Antygona Sofoklesa

• reguła trzech jedności: miejsca, akcji, czasu;
• podział na stasimony i epejsodiony;
• obecność chóru;
• zasada decorum;
• imię bohatera w tytule;
• ograniczona do trzech ilość osób na scenie;
• niezmienność charakteriologiczna postaci (daną postawę reprezentuje od początku do końca).

dramat szekspirowski:

Hamlet Szekspira

• zerwanie z regułą trzech jedności;
• podział na akty i sceny;
• eliminacja chóru;
• przemieszanie stylu i osób: wysoki obok niskiego, wątki tragiczne obok komicznych, czyli odej-

ście od decorum;
• wprowadzenie osób i wątków baśniowych, fantastycznych sceny zbiorowe;
• zmienność psychologiczna postaci (np. przemiana lady Makbet).

dramat romantyczny

Dziady Mickiewicza

• także zrywa z zasadą trzech jedności, całość d. romantycznego cechuje: 
• kompozycja otwarta, tzn. luźne powiązanie poszczególnych scen–wysepek; 
• luki w akcji, niejasny finał
• obecność bohatera romantycznego;
• sceny fantastyczne, baśniowe, groteskowe;
• synkretyzm rodzajów literackich – elementy liryki i epiki wprowadzone do dramatu.

dramat młodopolski

Wesele Wyspiańskiego

• czerpie ze wszystkich dotychczasowych osiągnięć, a także z nowatorskich reform teatru europejskiego 
• zachowuje zasadę trzech jedności jak u Szekspira; 
• wprowadza motywy baśniowe i fantastyczne jak w dramacie romantycznym tematyka, fantasty-

ka, tajemniczość, bezpośrednie nawiązania;
• ogromna rola symbolu w dramacie młodopolskim;

antyteatr

Kartoteka Różewicza

• absurd, groteska, paradoks jako reguły komponujące zdarzenia lub portrety postaci;
• symultanizm miejsca i czasu;
• bohater – everyman, pozbawiony cech indywidualnych, reprezentant ogółu;
• bohater bierny – antybohater, pozbawiony aktywności motywującej bieg akcji.

Czy wiesz, że…

• Chór tragiczny składał się z 14 
osób. Protagonista to aktor 
główny, pierwszoplanowy.

• Spektakle rozpoczynano raniut-
ko, zaraz po wschodzie słońca.

• W ciągu świątecznego dnia 
Wielkich Dionizjów odgrywa-
no cztery do pięciu sztuk teatral-
nych.

• Dopiero trzeciego dnia pokazy-
wano komedie, które ceniono 
zdecydowanie mniej.

• Cena miejsca w teatrze – dwa 
obole.

• Kobiety w teatrze bywały tylko 
na widowni!

• Rolę dzisiejszego afisza spełniał 
proagon, czyli zwyczaj wieńczą-
cy przygotowania: ceremonia 
ogólnego przedstawienia się ak-
torów i zespołów.

Kilka słów o bohaterach 

Tragedia klasyczna jest gatun-
kiem wysokim, więc postacie 
w niej występujące powinny po-
chodzić z wysokich rodów, mieć 
szczególną pozycję społeczną. 
Tak jest w przypadku bohate-
rów Antygony. Antygona, jej sio-
stra Ismena, Kreon, jego syn Haj-
mon, żona Kreona Eurydyka nale-
żą do rodziny królewskiej. Bohate-
rów, jak przystało na szlachetnie 
urodzonych, cechują również wy-
jątkowe zalety: 
• na przykład Kreon jest sprawie-

dliwy, szlachetny, myśli przede 
wszystkim o interesie państwa;

• Antygona ma wielką odwagę 
i z determinacją walczy o war-
tości, które są dla niej najważ-
niejsze. 

Ale ich wyjątkowość nie powodu-
je, że są pozbawieni typowo ludz-
kich wad. Zachowują się jak zwy-
kli ludzie, Antygonie żal umierać, 
jest okrutna wobec siostry, Kre-
on w swoim zaślepieniu nie chce 
wziąć pod uwagę zdania innych, 
posądza ich, że są przekupni.
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Starożytny Rzym

36. Filozoficzne inspiracje poezji Horacego

Horacy (po łac. Quintus Horatius Flaccus) żył w latach 65-8 p.n.e. i był najsławniejszym poetą li-
rycznym Rzymu. Mimo że urodził się jako syn wyzwolonego niewolnika, zdobył wykształcenie 
godne senatora – uczył się w Rzymie i w Atenach. To właśnie jego erudycja zadecydowała, że mo-
żemy odczytać w pozostawionych przez niego wierszach głębokie przemyślenia, znajomość filo-
zofii myślicieli greckich – epikurejczyków i stoików.

Inspiracje epikurejskie w poezji Horacego

Założeniem starożytnej filozofii moralnej było poszukiwanie szczęścia. 

• Epikurejczycy uważali, że drogą do szczęścia jest przyjemność. Nie pojmowali jej czysto he-
donistycznie jako wyuzdania i użycia. Podstawową przyjemność daje człowiekowi spokój. Żeby 
go osiągnąć, nie należy gonić za uciechami, ale wybierać takie radości życia, które nie pociągną 
za sobą cierpień, lecz wręcz złagodzą i ukoją wszelaki ból istnienia. Bo przyjemność i spokój to 
przede wszystkim bezbolesność. 

• Stoicy uważali, iż dobrze jest przewidywać mogące nam się zdarzyć zmartwienia i troski. Jeże-
li wyobrazimy sobie całe zło, które może się nam zdarzyć, nie zaskoczy nas ono i nie sprawi tyle 
bólu. Epikurejczycy wyśmiewali ten pogląd stoików. Twierdzili, że czyniąc tak, będziemy roztrzą-
sać troski, które nigdy nam, być może, się nie zdarzą. W opozycji postawili swoje mądre wezwa-
nie carpe diem (łac. używaj dnia, chwytaj dzień!) – nawoływali, by radować się dniem dzisiej-
szym i nie zaprzątać sobie głowy jutrem, które przecież w ogóle może nie nadejść. 

Inspiracje stoickie twórczości Horacego

Filozofia stoicka i epikurejska tylko pozornie są sprzeczne. W istocie było między nimi wiele po-
dobieństw. Jedna i druga szkoła szukała szczęścia; epikurejczycy za pomocą bezbolesności i przy-
jemności, stoicy za pomocą cnoty. Cnotę porównywali stoicy do rozumu. Rozum zaś pojmowali nie 
jako władzę intelektualną, lecz jako siłę charakteru, umiejętność panowania nad sobą. Ich ideałem 
był pozbawiony wszelkich uczuć i pożądań mędrzec. Mędrzec stał ponad tłumem i gardził wszyst-
kim, co nie miało punktów wspólnych z rozumem-cnotą. 

Czym więc różni się tu wezwanie stoickie od epikurejskiego? 

Stoik poprzestaje na małym, by nie poddawać się władzy kapryśnego losu, który raz daje, raz od-
biera („pienista fala” symbolizuje w wierszu zwodniczą Fortunę). Epikurejczyk miarkuje swoje po-
żądania, bo wielkie pragnienia mogą mu odebrać spokój i sprawić ból.

37. Jaką filozofię prezentuje w swojej poezji  Horacy? 
W swoich carminach (pieśniach) wyznawał Horacy filozofię umiaru oraz złotego środka, czy-
li z obu nurtów, stoicyzmu i epikureizmu brał to, co wydawało mu się cenne. Propaguje on hasło 
„carpe diem” charakterystyczne dla epikurejczyków. 

 Mknie rok za rokiem jak jedna godzina, 
 więc łap dzień każdy, a nie wierz ni trochę 
 w złudnej przyszłości obietnice płoche. 

                         (Carmen I, 11: Do Leukonoe)

Wyznaje także stoicką zasadę okazywania w nieszczęściu równowagi ducha. 

Pomnij zachować umysł niezachwiany 
Pośród złych przygód i od animuszu 
Zbyt zuchwałego wśród pomyślnej zmiany 
Chroń się, gdyż umrzesz, Deliuszu. 
               (Carmen II, 3: Do Deliusza)

Świat poetycki Horacego to pogodna arkadia, świat pełen spokoju i szczęścia. Według Horacego 
trzeba cieszyć się tym co jest, wartością w życiu jest rozum, zdrowie, łagodna starość, pisze o tym 
w utworze: O co poeta prosi Apollina?

Literatura dla polityki

Lubujący się w kwestiach praw-
nych Rzymianie wykorzystali wie-
le odmian literatury na użytek po-
lityki. W życiu politycznym Rzymu 
na pierwszym miejscu stała sztu-
ka wymowy – retoryka. 

Znakomicie rozwinięta zosta-
ła przez Katona Starszego, au-
tora wielu mów o charaktery-
stycznym, klarownym i dosad-
nym stylu. 

Największe jednak zasługi na tym 
polu położył Cicero (Ciceron). 
Był on nie tylko wybitnym mów-
cą, lecz także twórcą i teorety-
kiem nowego stylu retoryki. Wy-
warł wielki wpływ na języki no-
wożytne. 

Stworzył podstawy stylistyki, 
czyli nauki o właściwościach ję-
zyka i stylu utworów literackich. 
Poza wymową zajmował się tak-
że etyką, polityką i zagadnieniami 
dotyczącymi religii.

Formą literacką na usługach poli-
tyki stała się, stworzona przez Lu-
cyliusza, satyra, która, jako utwór 
zabawny, niekiedy zjadliwy, po-
zwalała w przewrotny sposób 
ośmieszyć przeciwników. Wyra-
zem ostrych walk politycznych 
były liczne pamflety, pisane za-
równo prozą, jak i wierszem, oraz 
broszury polityczne. 

Wszystkie te gatunki były często 
wykorzystywane w epoce oświe-
cenia, u nas między innymi przez 
Ignacego Krasickiego.
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Spraw, niech się cieszę tym, co mam.  
Niech zdrowie 
Zawsze mi służy, niech myśl się nie łamie. 
Starość gdy przyjdzie, niech będzie łagodna 
I pełna pieśni.

Sam Horacy wojował jako żołnierz w armii Brutusa, lecz gdy dostał się pod opiekę słynnego Me-
cenasa, mógł rozpocząć życie, o jakim marzył – i rozpoczął: zaszył się na wsi, gdzie spokojnie 
tworzył swoje dzieła.

Pieśni liryczne (carmina) Horacego oraz jego satyry stały się wzorcem dla późniejszych poetów  
– polskim horacjanistą był np. Jan Kochanowski. Spośród dzieł rzymskiego poety należy także wy-
różnić List do Pizonów, stanowiący przez długie wieki, obok Poetyki Arystotelesa, podstawowy ko-
deks literacki. Zdaniem Horacego podstawą sztuki poetyckiej jest połączenie natchnienia z wiedzą, 
wykształceniem, dzięki czemu wdzięk łączy się z pożytkiem („utile dulci”).

38. Co oznacza słynny horacjański motyw „exegi 
monumentum”?
„Exegi monumentum” – oznacza: „stawiam sobie pomnik” – (trwalszy niż ze spiżu). Tak zaczy-
na się słynna oda Horacego, która podejmuje temat nieśmiertelności poety i poezji. Twórczość, po-
ezja, dzieło życia daje poecie sławę i nieśmiertelność. „Non omnis moriar” – brzmi słynny cytat, 
który oznacza: „nie wszystek umrę” – bo pozostanie po mnie sława i poezja. Horacy zwraca uwa-
gę na dwoistą naturę poety: śmiertelną i nieśmiertelną także w wielu innych utworach, np. w odzie: 
Niezwykłe i potężne uniosą nas skrzydła, mówi: „poeta ze dwojej złożony natury”, które to słowa 
znamy głównie dzięki przekładowi Jana Kochanowskiego.

Ten temat powróci, gdy będziecie czytać pieśni Jana Kochanowskiego – dokładnie Pieśń XXIV, któ-
ra wyraźnie nawiązuje do Horacego. „Ani ja (…) nie umrę ani mię czarnymi Styks niewesoła za-
mknie odnogami swymi” – powtarza tak owo słynne „nie wszystek umrę” Kochanowski. Jeszcze 
bardziej nawiązuje do ody Do Mecenasa – i tam, i tu jawi się motyw poety+ptaka, złożonego z dwo-
istej natury, bo jakby w połowie człowieka przywiązanego do ziemi, ale w połowie ptaka, podnieb-
ną istotę pogardzającą „ludnemi miasty”.

Horacjańska teoria dotycząca poezji i poety wykuwa portret artysty, któremu talent zapewnia nie-
śmiertelność, który podobny jest do ptaka – obcy na ziemi, marzący o podniebnym locie. Bardzo to 
ważne, bo kontynuatorami takiej wizji artysty będą romantycy i moderniści.

39. Największy epik rzymski, „spadkobierca” Homera to…
Wergiliusz – autor eposu Eneida. Żył za czasów Oktawiana Augusta. To Eneida (chociaż jej nie 
dokończył) przyniosła mu największą sławę, czasem był nazywany największym poetą starożyt-
ności. Wergiliusz napisał także Bukoliki (inaczej Eklogi) – sielanki przedstawiające szczęśliwy ży-
wot pasterzy w cudownej krainie Arkadii. Jest też autorem Georgików – poematu sławiącego pracę 
na roli i życie wiejskie – napisanego na życzenie samego cesarza. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
Wergiliusz był uznawany za autorytet już w średniowieczu! Zapytacie: jak „pogodzono” poganina 
z religią chrześcijańską? Stało się to między innymi za sprawą IV Eklogi. W niej właśnie zapowiada 
Wergiliusz nadejście złotego wieku po narodzinach Dziecka. Św. Augustyn zinterpretował to jako 
zapowiedź narodzin Chrystusa. Na dowód szacunku, jakim obdarzano Wergiliusza, można przyto-
czyć fakt, że to właśnie jego czyni swym przewodnikiem po Piekle i Czyśću Dante w Boskiej ko-
medii. Bardzo poważano też rzymskiego wieszcza w polskim renesansie.

Eneida – opiewa dzieje Eneasza, który to ucieka z płonącej Troi, wynosi z niej własnego ojca i wy-
rusza na tułaczą wędrówkę. Po drodze trafia do królowej Dydony, która odda mu swoje uczucia. 
Niestety! Eneasz został przeznaczony do wyższych celów – ma założyć Rzym, i dokona tego. Jako 
wzór postawy patriotycznej – porzuci Dydonę i dotrze do Itaki, da początek narodowi rzymskiemu.

Rodzaje liryki horacjańskiej 

Liryki Horacego można podzielić: 

ze względu na temat 
• liryki patriotyczno–obywatel-

skie, 
• refleksyjne, 
• biesiadne, 
• autotematyczne (podejmujące 

temat poezji);

ze względu na ukształtowanie 
monologu poety 
• liryka inwokacyjna (w 2 osobie) 

– zwraca się do kogoś, 
• liryka wyznania (w 1 osobie) – 

wyznaje swoje uczucia. 

Inne utwory odwołujące się do 
horacjańskiego „non omnis mo-
riar”:
• Adam Mickiewicz Ajudah (je-

den z  Sonetów krymskich), 
• Juliusz Słowacki Testament 

mój, 
• Cyprian Kamil Norwid Klaska-

niem mając obrzękłe prawice, 

Nawiązania żartobliwe: 
• Adam Mickiewicz Exegi monu-

mentum..., 
• Antoni Słonimski Exegi monu-

mentum... 

  

Nawiązania do motywu  
„carpe diem”: 
• Jan Kochanowski Do gór i la-

sów, 
• Leopold Staff Sonet szalony, 
• film Stowarzyszenie umarłych 

poetów. 
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Zbigniew Herbert

Herbert jest najważniejszy! Spadkobierca myśli, obserwator postaci dawnego, antycznego świa-
ta – najwięcej darów starożytności wprowadził do współczesnej poezji. Herbert bez obaw czerpie 
ze świata ksiąg, obrazów, mitów, również z mądrości Biblii, ale szczególnych barw w jego poezji 
nabiera właśnie kostium antyczny. Wielu uważa Herberta za klasyka, który w postawach antycz-
nych upatruje wzorców postępowania, odnajduje w nich powagę, spokój, prawość – obce współ-
czesnemu światu. Zobaczmy.

Dlaczego klasycy

1
W księdze czwartej Wojny Peloponeskiej 
Tukidydes opowiada dzieje swej nieudanej wyprawy
pośród długich mów wodzów 
bitew oblężeń zarazy 
gęstej sieci intryg 
dyplomatycznych zabiegów 
epizod ten jest jak szpilka 
w lesie
kolonia ateńska Amfipolis 
wpadła w ręce Brazydasa 
ponieważ Tukidydes spóźnił się z odsieczą
zapłacił za to rodzinnemu miastu 
dozgonnym wygnaniem
egzulowie wszystkich czasów 
wiedzą jaka to cena

2
generałowie ostatnich wojen 
jeśli zdarzy się podobna afera 
skomlą na kolanach przed potomnością 
zachwalają swoje bohaterstwo 
i niewinność
oskarżają podwładnych 
zawistnych kolegów 
nieprzyjazne wiatry
Tukidydes mówi tylko 
że miał siedem okrętów 
była zima 
i płynął szybko

3
jeśli tematem sztuki 
będzie dzbanek rozbity 
mała rozbita dusza 
z wielkim żalem nad sobą
to co po nas zostanie 
będzie jak płacz kochanków 
w małym brudnym hotelu 
kiedy świtają tapety 

Cóż za żałosna historia! Niestety, nagle skarlałe i plugawe wydają się tapety brudnego hoteliku wo-
bec starożytnych gmachów. Skrywana miłość hotelowa zdaje się niczym w porównaniu z uczuciami 
zrywającymi narody do wojny (wspominamy choćby przypadek Heleny trojańskiej). Dlatego kla-

Antyk w poezji współczesnej

„Klasyczne” wiersze Herberta
• Dlaczego klasycy
• Dedal i Ikar
• Nike, która się waha
• Do Marka Aurelego
• Do Apollina
• Powrót prokonsula
• Rekonstrukcja poety
• O Troi

Ważne nazwiska  
poetów:
• Zbigniew Herbert
• Czesław Miłosz
• Ernest Bryll
• Leopold Staff
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Epoka literacka

sycy – że prości, szlachetni, powściągliwi, panujący nad emocjami. Popatrz na Tukidydesa: wielki 
wódz nie skarży się i nie lamentuje, z godnością przyjmuje wyrok zbyt surowy. Generałowie ostat-
nich wojen – wodzowie współcześni – w wypadku podobnej afery skomlą przed potomnością. Po-
równanie wypada żenująco dla współczesnych. Cztery wersy, które poświęca Herbert na usprawie-
dliwienie Tukidydesa, wywołują podziw i szacunek: mówi tylko, że miał siedem okrętów, była zima 
i płynął szybko. Nie zdążył – pozostanie wygnańcem. Nie jest małym, rozbitym dzbankiem z wiel-
kim żalem nad sobą. Te dzbanki to my: lamentujący współcześni, płaczący kochankowie, rozskom-
leni wodzowie. To, co po nas zostanie, nie będzie wzorem – a tymczasem to jest istota klasycyzmu.

Dobranoc Marku lampę zgaś 
i zamknij książkę Już nad głową 
wznosi się srebrne larum gwiazdą 
to niebo mówi obcą mową 
to barbarzyński okrzyk trwogi 
którego nie zna twa łacina  
[…]
              Do Marka Aurelego

 
Chyba jesteśmy potomkami barbarzyńców. Z przestrogą zwraca się poeta do cesarza filozofa, sto-
ika, erudyty, którym był Marek Aureliusz. Po stronie władcy są: spokój, łacina, nauka, „rachunek 
gwiazd i mądrość traw”. Po stronie barbarzyńców – „żywiołów niewstrzymany nurt”, „okrzyk trwo-
gi”. Tam spokój – tu chaos, tam cisza – tu krzyk. Po prostu klasycyzm przeciw barbarzyńcom. Nie 
wszystkie jednak grzechy i zbrodnie są wymysłem postklasycznym. Powrót prokonsula przedsta-
wia dwór cesarski pełen fałszu, okrucieństwa, zdrady. Prezentuje model władcy tyrana, który był 
wówczas i, niestety, nie zaginął wraz z klasycyzmem. To realia, które można nazwać historyczny-
mi, tymczasem jest jeszcze mitologia, do której chętnie zagląda Herbert. Czy wiemy, na przykład, 
co się stało po zakończeniu pojedynku między Apollinem a Marsjaszem?

Właściwy pojedynek Apollona 
z Marsjaszem 
(słuch absolutny 
contra ogromna skala) 
odbywa się pod wieczór 
gdy jak już wiemy 
sędziowie przyznali zwycięstwo bogu
mocno przywiązany do drzewa 
dokładnie odarty ze skóry 
Marsjasz 
krzyczy  
[…]
żwirową aleją 
wysadzaną bukszpanem 
odchodzi zwycięzca 
zastanawiając się 
czy z wycia Marsjasza 
nie powstanie z czasem 
nowa gałąź 
sztuki – powiedzmy – konkretnej  
[…]
Apollo i Marsjasz

Mitologiczny epizod posłużył Herbertowi do rozważań o cierpieniu i o sztuce. Króluje w wierszu 
kontrast: znów spokój przeciw krzykowi. Ten spokój (Apollona) oznacza jednak beznamiętność 
i boską obojętność, a krzyk Marsjasza – prawdę i cierpienie, ludzką niedoskonałość. Tym razem je-
steśmy po stronie Marsjasza – i rzeczywiście, z tego powstanie nowa gałąź sztuki.

Miłosz
Cokolwiek dostanę do ręki, rylec, trzcinę, gęsie pióro, długopis […]  
Spełniam, do czego zostałem w prowincjach wezwany.

Miłosz jest „pisarzem dziejów ludzkości” – obojętne, o jakich czasach pisze. Łączność antyku ze 
współczesnością jest zrozumiała, tak samo zresztą jak łączność odległego czasu biblijnego czy hi-
storycznego czasu śmierci Giordana Bruna na Campo di Fiori. 

Ważny motyw – Dedal i Ikar  

Mitologiczna opowieść o trage-
dii Ikara zainspirowała artystów 
do rozważań o idealizmie, o gra-
nicach marzycielstwa, lotach ku 
słońcu. Dedal wymyślił sposób, 
by człowiek mógł latać – skrzy-
dła zlepione woskiem. Ikar pole-
ciał za wysoko, spadł i zabił się. 
Czy powinien był lecieć? Namalo-
wał  upadek Ikara słynny Bruegel. 
Pisali o młodzieńcu poeci.

• Ernest Bryll, 
Wciąż o Ikarach głoszą

• Tadeusz Różewicz, Prawa 
i obowiązki

• Stanisław Grochowiak, Ikar

• Zbigniew Herbert, Dedal i Ikar

Ważne wiersze:

Zbigniew Herbert, 
Dlaczego klasycy

Czesław Miłosz, 
Portret grecki 

Ernest Bryll, 
Wciąż o Ikarach głoszą

Leopold Staff, Odys

Ważny motyw – Heraklit

Heraklit był tym filozofem, któ-
ry w sposób niezwykle obrazo-
wy ujął regułę przemijania rządzą-
cą światem: „Nie wejdziesz po raz 
drugi do tej samej rzeki”. Panta 
rhei – wszystko płynie. Jak woda 
w rzece: nie sposób ją zatrzymać 
lub choć uchwycić. Pomysł i po-
stać podoba się wielu poetom 
współczesnym.
• Wisława Szymborska, W rze-

ce Heraklita
• Halina Poświatowska, Herakli-

cie – przyjacielu…
• Czesław Miłosz, Heraklit
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Oto Portret grecki:

Brodę mam gęstą, oczy przesłonięte 
Powieką, jak u tych co znają cenę 
Rzeczy widzianych. Milczę jak przystoi 
Mężowi, który wie, że ludzkie serce 
Więcej pomieści niż mowa. Rodzinny 
Kraj, dom i urząd publiczny rzuciłem 
Nie żebym szukał zysku albo przygód. 
Nie jestem cudzoziemcem na okrętach. 
Twarz pospolita, poborcy podatków, 
Kupca, żołnierza, nie różni mnie w tłumie. 
Ani się wzbraniam oddać cześć należną 
Miejscowym bóstwom. I jem to co inni. 
Tyle wystarczy powiedzieć o sobie.

Jest to portret grecki – i zarazem nie tylko grecki. Wtopiony w tłum, nierozpoznawalny dla ludzi, 
konformistyczny, milczący… Może to twarz szpiega, a może wygnańca. „Tyle wystarczy powie-
dzieć o sobie” – stwierdza podmiot, a zarazem bohater wiersza. Dlaczego tylko tyle – i aż tyle? 
Czy to antyczny człowiek-każdy, czy filozof, który „udaje Greka”, czyli udaje, że nie wie nic, choć 
wie wszystko? Sposób mówienia zastosowany w wierszu sytuuje postać mówiącą w starożytności 
(„milczę jak przystoi mężowi”, „ani się wzbraniam oddać cześć należną miejscowym bóstwom”). 
Ale to, w jaki sposób dokonuje ona autocharakterystyki, sprawia, że portret wyrasta poza określo-
ną epokę – wtopić się w tłum, zamilczeć o sprawach ważnych i jeść to, co inni, można w każdych 
czasach. Czy jest to portret pochlebcy?

W ujęciu Leopolda Staffa

Staff jest klasykiem, w jego poezji sporo wątków klasycznych staje się punktem wyjścia do reflek-
sji ogólnej. Pociągała go postać Wenus, pisał wiersz Do Muzy, szukał swego imienia W ruinach 
świątyni starożytnej, opisywał Ruiny Palatynu. Nie pominął postaci Nike, Prometeusza, faunów… 
Bardzo znany jest wiersz pt. Odys.

Niech Cię nie niepokoją 
Cierpienia twe i błędy. 
Wszędy są drogi proste, 
Lecz i manowce są wszędy.
O to chodzi jedynie, 
By naprzód wciąż iść śmiało, 
Bo zawsze się dochodzi 
Gdzie indziej, niż się chciało.
Zostanie kamień z napisem: 
Tu leży taki a taki. 
Każdy z nas jest Odysem, 
Co wraca do swej Itaki.

Odyseusz, wśród Rzymian zwany Ulissesem, przeszedł do naszej świadomości i kultury jako uoso-
bienie sprytu, pomysłowości i jako wędrowiec, poszukujący drogi do domu. Itaka stała się sym-
bolem miejsca powrotu, rodzinnego domu i szczęścia, którego wciąż szukamy, a które nie wszy-
scy znajdują. Odys znalazł, ale tułał się lat dziesięć – nieprzyjazne wiatry co rusz w złą stronę spy-
chały jego okręty. 

Staff przywołał historię Odyseusza, by w sposób prosty, ale naprawdę trafny pokazać, że los Ody-
sa jest właściwie losem każdego z nas – bez względu na epokę, w której żyjemy, bez względu na to 
nawet, czy w ogóle widzieliśmy na własne oczy morze i okręt pod żaglami. „O to chodzi jedynie,/ 
by naprzód wciąż iść śmiało”. Nie pierwszy Staff głosi pochwałę aktywności, ciągłych poszukiwań 
i dążenia do prawdy. Słusznie przypomni się Faust Goethego: tylko dzięki temu, że „wiecznie dą-
żąc się trudził”, uniknął piekła. Nie jest ważny cel wędrówki – nieważne, czy do niego dotrzemy. 
Być może, manowce zwiodą człowieka w zupełnie inne rejony, niż chciał, i osiągnie zupełnie inny 
cel, niż się spodziewał. Tak zresztą dzieje się najczęściej. Trasa Odyseusza dla antycznego bohate-
ra była wielką żeglugą – dla nas oznacza życie. Zerknijcie na ostatnią zwrotkę. Kamień nagrobny 
dowodzi egzystencjalnego wymiaru wiersza. Manowce, proste drogi, błąkanie się po dżungli i za-
skakujące wyjścia – to wszystko życie ludzkie. A Itaka? Port nieznany, do którego wszyscy dotrze-
my. W ten sposób śmierć otrzymała w literaturze jeszcze jedno imię.

Ważny motyw – Nike 

Nike – bogini zwycięstwa, symbol 
zwycięstwa, młoda kobieta  
ze skrzydłami, trzymająca w ręku 
palmową gałąź. Rzeźbiono ją 
w różnych ujęciach: gdy sfruwa 
z nieba, na dziobie okrętu (Nike 
z Samotraki), kiedy wiąże sobie 
sandał… 

Również poeci polubili ten motyw:
• Zbigniew Herbert, Nike, która 

się waha;
• Ernest Bryll, Nike;
• Leopold Staff, Nike z Samotraki
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Autor
Sofokles – jeden z trzech wielkich twórców tragedii greckiej. Żył w V w. p.n.e. (496-406), wte-
dy tworzył i przyczynił się do ukształtowania klasycznego typu tragedii. Jego najważniejsze dzieła 
to Król Edyp i Antygona – te są wciąż obecne w repertuarach teatrów, bo stanowią wyzwanie dla 
najambitniejszych reżyserów. W ciągu 90-letniego żywota napisał Sofokles ponad 120 sztuk! Do 
naszych czasów przetrwało osiem.
Do osiągnięć Sofoklesa zalicza się wprowadzenie na scenę trzeciego aktora.

Temat
Tragedia rodzinna króla Edypa, odkrycie nieświadomie popełnionych przez niego zbrodni ojcobój-
stwa i kazirodztwa.

Gatunek
Król Edyp jest przykładem tragedii antycznej.

Geneza
Kanwą dzieła jest mitologia a konkretnie 
mit o historii rodu Labdakidów. Był on ob-
ciążony klątwą. To z tego rodu pochodzi-
li kazirodca i ojcobójca Edyp, jego syno-
wie Eteokles i Polinejkes, którzy polegli w 
bratobójczej walce, i córka Edypa, o której 
dramacie opowiada inna tragedia Sofokle-
sa Antygona.
Wszystkie czyny Edypa są rezultatem prze-
kleństwa rodu, ale i wynikają z jego postawy 
wewnętrznej.

Ważne postacie

• Edyp – postać wiodąca. Nieświadomy sprawca wszystkich nieszczęść, człowiek gwałtowny, im-
pulsywny, pewny siebie, choć z pewnością szlachetny. Aktywny – próbuje walczyć z przepowied-
nią i swoim losem. Tworzy też jeden z pierwszych portretów ojca w literaturze – przed tułaczką 
powierza swoje dzieci opiece Kreona.

• Kreon – brat Jokasty. Spokojny, rozsądny cierpliwy. Odgrywa rolę drugoplanową – przynosi wie-
ści z wyroczni i prowadzi dialog z rozsierdzonym Edypem, który zarzuca mu spisek. Ważna jest 
jego wypowiedź na temat władzy, której zresztą bynajmniej nie pożąda – jakby w przeczuciu, że 
rola władcy i dla niego okaże się zgubna.

• Jokasta – żona i matka Edypa. Przedstawiona jako troskliwa małżonka, gdy zaczyna podejrzewać 
prawdę, chce uchronić się przed nieszczęściem, pragnie zaprzestać dociekań. Zwycięża w niej ko-
bieta – bardziej niż prawdy pragnie pozostać w związku z mężczyzną, którego kocha.

• Tejrezjasz – wieszcz wzywany na konsultacje, gdy niepojęte są zdarzenia losu lub słowa wy-
roczni. Z reguły przynosi złe wieści. Tejrezjasz jest ślepy – to kara za to, że ośmielił się podglą-
dać Atenę w kąpieli. Wieść głosiła, że był niegdyś kobietą, miał mieć życie siedmiokrotnie dłuż-
sze niż zwykły człowiek i znał mowę ptaków. Sofokles przedstawia go jako upartego starca, któ-
ry próbuje nie ujawnić znanej sobie prawdy. Przestrzega Edypa, że prawda go zniszczy, ale gdy 
król się upiera – ujawnia w końcu straszną tajemnicę…

Król Edyp
Sofokles

Zapamiętaj

Sofokles na plan pierwszy wy-
sunął czysto ludzki aspekt losu 
głównego bohatera, do pewnego 
stopnia niezależny od nieodwra-
calnych wyroków fatum. Innymi 
słowy: los i bogowie napiętnowa-
li Edypa klątwą, która prędzej czy 
później doprowadzi go do upadku, 
ale bezpośrednim sprawcą owej 
klęski będzie on sam.

Głównym przedmiotem zaintere-
sowania Sofoklesa jest człowiek, 
jego wielkość i upadek, jego na-
miętności i pragnienia, które pro-
wadzą do klęski i zguby. Sofokles 
dostrzega przyczyny klęski czło-
wieka w jego własnym życiu, w 
decyzjach i postępowaniu. Nie 
oznacza to, że człowiek ma całko-
wicie wolną wolę – ponad nim są 
bogowie, którzy każą cierpieć za-
równo winnym, jak i niewinnym. 
Cierpienie i smutek to nieodłączne 
elementy życia ludzkiego. Ale nie 
zawsze cierpienie jest tylko karą 
– poprzez nie człowiek doznaje 
oczyszczenia, wkracza na wyższy 
poziom człowieczeństwa.

Sofokles (496-406 p.n.e.)

– jeden z  trzech największych 
tragików greckich, tworzący 
w czasach Peryklesa (był zresztą 
jego przyjacielem). 

Autor około 123 sztuk, z których 
zachowało się zaledwie 7: Ajas, 
Antygona, Król Edyp, Edyp w Ko-
lonos, Trachinki, Elektra, Filoktet, 
oraz fragment dramatu satyrowe-
go Tropiciele. 

Zasługi Sofoklesa to wprowadze-
nie do dramatu trzeciego akto-
ra, powiększenie chóru z 12 do 
15 osób, ale przede wszystkim 
stworzenie bohaterów indywidu-
alistów, wiernych sobie nawet 
wówczas, gdy stawali się zabaw-
ką przeznaczenia. 

Sofokles pogłębił analizę psycho-
logiczną postaci.

Epoka literacka – LEKTURA
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Akcja utworu 

Wydrzenia tragedii rozgrywają się w Tebach, przed pałacem króla Edypa. W mieście-państwie panu-
je zaraza. Zrozpaczeni Tebańczycy proszą króla o pomoc. Jednocześnie pojawia się Kreon – szwa-
gier Edypa – przynosząc wieści z wyroczni apolińskiej: zaraza będzie trwała dopóty, dopóki z mia-
sta nie zostanie wypędzony morderca poprzedniego króla – Lajosa.

Edyp zarządza śledztwo i w tym celu wzywa do siebie wróżbitę Tejrezjasza. Słowa starca wywołu-
ją w Edypie oburzenie: to on ma być mordercą Lajosa!

Edyp węszy spisek – oskarża Kreona o niecną próbę przejęcia władzy. Sytuację ratuje Jokasta – żona 
Edypa – powstrzymuje go od pochopnych oskarżeń, tłumacząc, że ze świty zamordowanego Lajo-
sa przeżył jeden służący, być może on zna prawdę.

Zjawia się też posłaniec, przynosząc wieści o śmierci ojca Edypa – władcy Koryntu. Na tę wieść 
o naturalnej śmierci Polibosa bohater oddycha z ulgą – przepowiednia nie sprawdziła się, przecież 
go nie zabił. Wprawdzie nadal żyje żona Polibosa – Merope, jednak posłaniec pociesza – Edyp nie 
musi się lękać – bowiem Polibos i Merope nie byli wcale jego prawdziwymi rodzicami. Nie mogąc 
mieć dzieci, przygarnęli go jako małego jeszcze chłopca. Posłaniec sam brał udział w owej  adop-
cji” – znajomy pastuch z sąsiedniego królestwa przyniósł mu kiedyś małe dziecko z przebitymi sto-
pami – ten zaniósł je do swoich władców, którzy z radością przyjęli je jak swojego syna. Od owych 
ran na nogach nadano dziecku imię Edyp – co dosłownie znaczy „obrzmiałonogi”. Ale ta wieść 
rujnuje spokój Edypa – za wszelką cenę pragnie teraz poznać prawdę o swoim pochodzeniu. Gdy 
pojawia się pastuch, wychodzi na jaw cała tragiczna historia  Edypa. Jest jednak dzieckiem Jokasty 
i Lajosa, które w obawie przed straszliwą przepowiednią miało zostać pozbawione życia. Sługa, 
który odpowiedzialny był za egzekucję, ulitował się jednak nad malcem i oddał go pasterzom ko-
rynckim. Gdy Edyp dorósł i poznał ciążącą na nim klątwę, postanowił opuścić „rodziców”. Ucie-
kając z Koryntu, zabił podczas sprzeczki podróżnego (Lajosa), a w nagrodę za pokonanie Sfinksa 
dostał rękę owdowiałej Jokasty.

Poznawszy prawdę, Jokasta popełnia samobójstwo, Edyp zaś widząc trupa żony, wydłubuje sobie 
oczy – tak aby więcej nie oglądać przeklętego świata.

Utwór kończy się tragicznie – Edyp odchodzi – twierdzi, że niegodny jest tego, aby obcować z in-
nymi ludźmi. W Tebach pozostaje czwórka jego dzieci – dla nich los także nie będzie łaskawy, ale 
to już zupełnie inna historia… 

Kim jest mitologiczny Edyp?

• Edyp – jest postacią heroiczną – do jego najsłynniejszych czynów należa-
ło pokonanie Sfinksa – pół kobiety, pół lwa, który  pożerał wszystkich ludzi 
nieznających odpowiedzi na jego zagadki. Edyp, którego  wyróżnia pośród 
postaci mitologicznych wysoka inteligencja, w lot odgadł Sfinksowe łami-
główki. Nagroda za dobre czyny stała się jednak przyczyną jego zguby. I tak 
pozostało do końca: Edyp chcąc dob rze – robi źle. To efekt ironii tragicznej 
obecnej w utworze. Edyp buntuje się przeciw Fatum, reprezentuje godność 
człowieka walczącego o swój los z bogami. Niestety – przegrywa.

• Edyp jest postacią tragiczną, wywołuje w widzach litość i trwogę. Trwo-
gę dlatego, że jest podobny do odbiorców dzieła, a litość, ponieważ popełnił 
zbrodnię nieświadomie. Winę Edypa można nazwać hamartią – co po grec-
ku oznacza winę niezawinioną. Według Arystotelesa, doskonałe dzieło tra-
giczne – poprzez wzbudzenie w odbiorcach litości i trwogi – wywołuje ka-
tharsis, czyli oczyszczenie. Edyp jest postacią tragiczną, gdyż obojętnie co 
zrobi – nie uniknie tragedii. 

Edyp – bohater tragiczny
Tragedią Edypa jest jego niewiedza, klęska – to poznanie. Wszystkie zbrodnie 
Edypa, zamordowanie własnego ojca, zhańbienie matki, wynikły z owej nie-
wiedzy. Kiedy bohater powiada:

Kim jest bohater

Edyp jest człowiekiem o skompli-
kowanej osobowości. Umie być 
dobrym władcą, dbającym o swo-
ich poddanych, ale też tyranem, 
który łatwo feruje wyroki. Grzeszy 
pychą – uważa się za lepszego od 
innych, nie chce słuchać rad oto-
czenia. Jednak z drugiej strony jest 
człowiekiem uczciwym i docie-
kliwym – chce dotrzeć do praw-
dy, mimo że się jej boi. Przeżywa 
wahania, lęki, smutek, w końcu 
straszliwą rozpacz. Traci pewność 
siebie – z pokorą podporządkowu-
je się losowi. Zaczyna pojmować, 
że wyroki przeznaczenia są nieod-
wracalne.

Skojarz

Pod wieloma względami Edyp 
przypomina biblijnego Hioba, któ-
ry także stał się igraszką sił wyż-
szych. Obydwaj bohaterowie stra-
cili rodziny, które kochali. Oby-
dwaj straszliwie cierpieli. Jed-
nak losy Hioba zakończyły się ina-
czej – Bóg wynagrodził jego wier-
ność. Edyp nie miał tyle szczę-
ścia – wiara nie mogła mu po-
móc w zniesieniu cierpienia. Zo-
stał ukarany, choć świadomie nie 
zgrzeszył, poniósł życiową klęskę, 
mimo że na nią nie zasłużył.

Antoni Brodowski, Edyp i Antygona
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Apollo, on to sprawił, przyjaciele,
On był przyczyną mej męce.

– rozumiemy, że chodzi tu z jednej strony o odpowiedź delfickiej wyroczni Apolla, która kazała Te-
bańczykom odszukać i wygnać z kraju zabójcę Lajosa, z drugiej zaś o to, że Apollo jako bóg prze-
powiedni, znający wszystkie tajemnice ludzkie, nie wyjawił Edypowi sekretu jego pochodzenia i 
dopuścił do tych straszliwych zbrodni. Owo zaślepienie i niewiedza Edypa objawiły się nie tylko 
w zgładzeniu ojca i kazirodczym związku z matką, ale przede wszystkim w gorliwości i uporze, z 
jakim szuka on zbrodniarza – zabójcy Lajosa. Szczytem ironii tragicznej jest wyrok wydany przez 
Edypa na mordercę Lajosa, czyli na samego siebie.

Na czym polega wina Edypa?

Grzechem Edypa było zlekceważenie wróżby Tyrezjasza, którego ustami przemawiała delficka wy-
rocznia. Edyp podejrzewa Tejrezjasza o spisek z Kreonem, gdy ten ostrzega władcę, że jest spraw-
cą nieszczęść miasta i przepowiada mu zgubę. 

• Edypem kieruje pycha – nie chce przyjąć do wiadomości, że słowa Tejrezjasza są prawdziwe i nie 
chce zrezygnować z władzy. Stara się wyśledzić mordercę Lajosa, pomimo to, że kolejne wyda-
rzenia potwierdzają, że to on zabił swego ojca. 

• Edyp wbrew rozsądkowi i radom żony dąży do poznania prawdy – grozi śmiercią pasterzowi, któ-
ry nie chce potwierdzić, czy to Edyp jest dzieckiem znalezionym w górach, synem Lajosa. 

• W końcu zrozpaczony poznaje swoje pochodzenie i wykłuwa sobie oczy szpilkami z włosów swej 
matki i żony, która z rozpaczy powiesiła się. Potem opuszcza kraj, mimo że Kreon wybacza mu 
niesprawiedliwe oskarżenia o zdradę.

Filozofia: co decyduje o ludzkim losie?
Według Sofoklesa – Fatum. Starożytni Grecy uważali, że nad jego przebiegiem naszego życia 
czuwają trzy mojry – boginie przeznaczenia: jedna przędzie nić ludzkiego życia, druga ją zwija, 
trzecia przecina, gdy nadchodziła chwila śmierci. Człowiek nie może więc decydować o swoim 
życiu, jest igraszką w rękach bogów. Owszem, jest w stanie dokonywać wyborów, ma wolność 
działania. Tyle że wszelkie jego starania, aby uniknąć nieprzychylnego losu, z góry są skazane 
na niepowodzenie. To, co robimy, przybliża tylko wypełnienie się naszego przeznaczenia. Naj-
lepszym dowodem są właśnie losy Edypa.

„Król Edyp”jako przykład tragedii antycznej:

Sofokles respektuje w swoim utworze ważne zasady rządzące tragedią antyczną. Należą do nich:

• Zasada trzech jedności 
Wydarzenia Króla Edypa rozgrywają się w jednym miejscu (przed pałacem królewskim w Te-
bach). To, co się dzieje w innych miejscach, jest opowiadane przez bohaterów, np. Kreon relacjo-
nuje swą wizytę u wyroczni, posłaniec z Koryntu informuje Edypa o śmierci jego przybranego 
ojca. Akcja tragedii obejmuje jeden dzień (jedność czasu!), utwór jest jednowątkowy – koncen-
truje się na docieraniu przez Edypa do prawdy o własnym losie i konsekwencjach zdobytej wie-
dzy (jedność akcji).

• Zasada decorum, dotycząca odpowiedniości stylu do tematu
Bohaterowie – szlachetnie urodzeni, pochodzący z królewskiego rodu – wypowiadają się języ-
kiem podniosłym, patetycznym. Takie postacie i taki styl były w estetyce greckiej zarezerwowa-
ne dla tragedii, należącej do najwyżej cenionych gatunków literackich.

• Zasada jednorodności estetycznej dzieła
Sofokles nie miesza scen tragicznych i komicznych. Wszystkie przedstawione wydarzenia pro-
wadzą do końcowej katastrofy.

• Jednoczesne występowanie na scenie nie więcej niż trzech aktorów
Sofokles rezygnuje ze scen zbiorowych. Oprócz aktorów występuje u niego – co też typowe dla 
greckiej tragedii – chór, który komentuje wydarzenia.

Fatalizm – istota tragedii

Całość dziejów Edypa i jego rodu 
to jakby obraz skonstruowany na 
potwierdzenie tezy: nie unikniesz 
swojego losu, to, co przepowie-
działa wyrocznia, musi się spełnić 
i nie ma od tego ucieczki. Nawet 
jeśli przyszłość uchyli rąbka swej 
tajemnicy. To właśnie fatalizm 
– konieczność i nieodwołalność 
zdarzeń, które mają nastąpić. Za-
uważmy, że Lajos wiedział, iż syn 
ma go zgładzić – więc pozbył się 
go. Edyp dowiedział się, że we-
dług wyroczni zabije ojca – porzu-
cił więc swoich domniemanych 
rodziców, aby, o ironio! – napo-
tkać na drodze prawdziwego ro-
dzica, kłócić się z nim i zabić go. 
Oto prawdziwa ironia losu!

Ważna scena

Scena, w której Edyp sam wy-
mierza sobie karę – jest to sce-
na zbyt drastyczna, by mogła zo-
stać pokazana na scenie w te-
atrze antycznym. Dlatego zosta-
je przedstawiona jedynie w re-
lacji Posłańca. Z tej relacji wyni-
ka, że Jokasta odebrała sobie ży-
cie, wieszając się na własnej chu-
ście, a Edyp, świadomy swych 
win, i widząc trupa żony, wyłupił 
sobie oczy.

Uwaga! 

Sofokles także w klasyczny spo-
sób dozuje napięcie w akcji swej 
tragedii. O „przeklętej praw-
dzie” dowiadujemy się stopnio-
wo,  razem z Edypem. Starożytni 
za podstawowe elementy fabuły 
tragicznej uznawali perypetie (po-
myłki i zbiegi okoliczności) i roz-
wiązania (wyjaśnienia owych po-
myłek i zbiegów okoliczności).
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• Nieprzedstawianie bezpośrednio scen drastycznych 
W starożytnej tragedii o krwawych, okrutnych wydarzeniach tylko się mówiło. W Królu Edypie 
też nie oglądamy np. samobójstwa Jokasty (informuje o nim posłaniec).

• Zasada niezmienności charakteru postaci
Postacie w antycznych tragediach z reguły nie przechodzą wielkich przemian wewnętrznych. Ich 
charakter był stały, tak jak maska, którą aktor zakładał na cały czas przedstawienia. Zasługą So-
foklesa było pogłębienie analizy psychologicznej bohaterów.

• Obecność tragizmu 
Klęska życiowa Edypa była wynikiem winy tragicznej – popełnił zbrodnię, ale nie był tego świadom.

• Charakterystyczna budowa i kompozycja tragedii
Dramat antyczny składał się z przeplatających się epejsodionów (epizodów, w których występo-
wali aktorzy) i stasimonów (komentujących wydarzenia pieśni chóru). Tak jest i w Królu Edypie 
(występują po cztery takie części). Utwór rozpoczyna prologos, zawierający zapowiedź treści tra-
gedii, po którym następuje parodos – pierwsza pieśń chóru, opisująca klęski spadające na Teby. 
Z kolei exodos, ostatni fragment utworu, zawiera zamknięcie akcji (informację o oślepieniu się 
Edypa i samobójczej śmierci jego żony).

Musisz znać cechy bohatera tragicznego

Bohater tragiczny
Najbardziej znany model antycznego tragizmu znajduje się w Antygonie, innej tragedii Sofokle-
sa. To konieczność wyboru spośród dwóch równorzędnych racji; konflikt między nimi nieuchron-
nie prowadzi do katastrofy. Antygona mogła pochować brata i zapłacić życiem za złamanie zakazu 
Kreona, mogła też uszanować prawo państwowe i narazić się na wyrzuty sumienia i karę bogów. 
Zauważ, że tragizm Edypa jest inny, nie ma swojego źródła w konflikcie tragicznym!

• Według Arystotelesa warunkiem tragizmu jest wina tragiczna (hamartia). Bohater nieświado-
mie popełnia jakiś błąd, później dowiaduje się o swojej winie i musi ponieść jej konsekwencje. 

• Los Edypa może być ilustracją także ironii tragicznej – bohater stara się uniknąć zła, ale nie wie 
o tym, że mające taki cel działania prowadzą go właśnie do zguby. Władca Teb za wszelką cenę 
chce dowiedzieć się, kto zabił Lajosa. Nie przeczuwa, że w ten sposób zniszczy samego siebie. 
Tyrezjasz ostrzega go: ten dzień cię zrodzi i ten cię zabije.

Czy warto więc dociekać prawdy o swoim losie? 
Historia Edypa dowodzi, że za odkrycie tajemnicy trzeba czasem zapłacić zbyt wysoką cenę. Bo-
hater stracił wszystko: rodzinę, honor, ludzki szacunek, władzę, spokój duszy. Kochał swoje dzie-
ci, a jednak stał się przyczyną ich późniejszych cierpień.

Ważna scena (epejsodion IV)
W której doskonale widać tragizm Edypa; który tak mówi o swojej sytuacji:

Biada, już jawnym to, czegom pożądał,
O słońce, niechbym już cię nie oglądał!
Życie mam, skąd nieprzystoi, i żyłem,
Z kim nie przystało – a swoich zabiłem.

 
Wartości „Króla Edypa”

• Podejmuje ponadczasowy temat kruchości ludzkiego szczęścia i zmienności losu.
• Mówi o znikomości ludzkiego życia, przestrzega przed pychą i wiarą w siebie – być człowiekiem 

to nic wobec Fatum i bogów
• Mówi o nieubłagalności Fatum – jest wykładnią starożytnej wiary w przeznaczenie.
• Podejmuje temat theatrum  mundi – przedstawia życie na kształt  teatru człowieka jako marionet-

ki w rękach reżysera.
• Naucza, że nie rozum jest gwarancją powodzenia, lecz posłuszeństwo wyroczni.

Zagadka Sfinksa

Edyp kiedy dotarł do Teb, wśród 
mieszkańców siał przerażenie 
okrutny Sfinks – potwór, który 
miał ciało lwa, lecz twarz i pier-
si kobiety, a skrzydła ptaka. Poże-
rał on ludzi, jeśli nie potrafili roz-
wiązać jego zagadki: „Co to za 
zwierzę obdarzone głosem, które z 
rana chodzi na czworakach, w po-
łudnie na dwóch nogach, a wie-
czorem na trzech?”. Edyp odpo-
wiedział, że to człowiek, gdyż jako 
dziecko chodzi na czworakach, 
jako dorosły na dwóch nogach, a 
jako starzec podpiera się laską – 
ma więc trzy nogi. Była to odpo-
wiedź prawidłowa i Sfinks rzucił 
się w przepaść.

Szukaj powiązań

Kontynuacja teatru antycznego: re-
nesansowa Odprawa posłów grec-
kich Kochanowskiego.

Inne typy dramatu

• szekspirowski – Makbet, Hamlet
• romantyczny – Kordian Słowac-

kiego, III cz. Dziadów Mickiewi-
cza

• absurdu – Kartoteka Różewicza 
(w tym dramacie pojawia się ka-
rykaturalny Chór Starców), Cze-
kając na Godota Becketta

Szukaj powiązań

Różne oblicza tragizmu

• Makbet Szekspira – bohater 
sam jest odpowiedzialny za swą 
życiową klęskę

• III cz. Dziadów, Konrad Wallen-
rod – tragizm bohaterów ma                       
emie totalitarnym
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Ponadczasowość utworu

Tragedia Edypa jest metaforą życia człowieka, który jest igraszką w rękach bogów i losu. Wszyst-
ko, cokolwiek robi, naznaczone jest piętnem zbrodni i musi prowadzić do upadku. Życie ludzkie to 
pasmo udręk i cierpień, z których wybawienie przynosi dopiero śmierć. Szczęście jest tylko złudą 
zesłaną przez bogów po to, by tym boleśniejsza była ostateczna klęska człowieka. Lepiej więc nie 
znać swego losu, nie dochodzić prawdy o samym sobie: tylko to może zapewnić człowiekowi ów 
pozorny i nietrwały spokój. Zaufanie do własnego rozumu, pycha i lekceważenie wyroczni wywo-
łuje gniew bogów i przyspiesza ową nieuniknioną zgubę.

Sens i przesłanie lektury

Prawdy o ludzkim życiu, które pokazał Sofokles w Królu Edypie, nie uległy dezaktualizacji. Na-
leżą do nich:

• Refleksja o znikomości życia i złudności fortuny. Nie ma nic bardziej ulotnego niż poczucie 
szczęścia, spokój powodzenia. Dziś jesteś na szczycie, królem i zwycięzcą – jutro nieszczęsnym, 
zrozpaczonym ślepcem. Taki los spotkał Edypa – króla Teb, pogromcę Sfinksa.

• Refleksja o przeznaczeniu – nikt go nie uniknie, im bardziej ktoś działa przeciw swojej wyrocz-
ni, tym bardziej ją wypełnia.

• Refleksja o kruchości ludzkiego życia, o człowieku, który jest igraszką w rękach bogów.

• Refleksja o niebezpieczeństwie wynikającym z pychy człowieka, który wierzy we własną moc. 
Wiara we własną czystość i nieomylność doprowadziła Edypa do zguby. Właściwie nie wiemy o 
sobie nic pewnego…

Król Edyp jest także dziełem o władzy i jej niszczącej sile, piętnie przeszłości, która nigdy nie mija, 
zły czyn popełniony przez człowieka prędzej czy później powróci. Ileż powstanie na ten temat dzieł 
w następnych stuleciach!

Ta lektura jest ważna bo:

• Jest to typowy przykład tragedii greckiej.
• Pokazuje działanie Fatum.
• Opowiada o uniwersalnych tabu, do dziś funkcjonujących w społeczeństwie takich jak kazirodztwo.
• Nawiązuje do mitologii greckiej, która jest kolebką cywilizacji europejskiej.
• Promuje takie wartości, jak honor, uczciwość, człowieczeństwo.
• Napięcie dramatyczne, które tkwi w tym utworze, jest ogromne. Do dziś tragedia Edypa porusza 

i jest grana na licznych scenach.
• Tragedia Edypa inspirowała wielu współczesnych autorów. 
 

Terminy związane z lekturą

Zapamiętaj te pojęcia i naucz się nimi swobodnie posługiwać.

• Katharsis (dosłownie: oczyszczenie) – pojęcie z Poetyki Arystotelesa, dotyczące sposobu od-
działywania tragedii na jej odbiorców. Widz, śledząc akcję tragedii, miał się oczyszczać ducho-
wo przez przeżycie uczuć litości i trwogi. Litości, bo oglądał człowieka szlachetnego, który zbłą-
dził bez własnej winy. Trwogi, bo w cierpiącym bohaterze odnajdywał siebie samego i rozumiał, 
że jego też mógłby spotkać podobny los.

• Ironia tragiczna – bohater stara się uniknąć klątwy – a jak na ironię – tym bardziej ją wypełnia. 
Jego działanie wynika zazwyczaj z niewiedzy.

• Hamartia – wina niezawiniona. Bohater rzeczywiście popełnia zbrodnię, ale czyni to nieświado-
mie, jak choćby Edyp, poślubiając własną matkę.

• Hybris – pycha, pewność swoich racji, zarozumiałość – stały się przyczynami klęski Edypa.

• Tragizm – kategoria charakterystyczna dla tragedii. Polega na uwikłaniu bohatera w konflikt tra-
giczny – czyli w sytuację, w której każda decyzja będzie zła. Jakkolwiek postąpi bohater tragicz-
ny, ściągnie na siebie nieszczęście. Nie należy mylić tragizmu i tragedii w tym sensie z tragedią 
życiową, potocznie rozumianą jako splot złych wydarzeń i nieszczęść.

Edyp i Antygona

Tematy, z którymi można powią-
zać Króla Edypa

• przeznaczenie, fatum
• los człowieka
• władza
• moralność
• rodzina
• wina i kara
• samotność
• duchowe rozterki
• odpowiedzialność za swoje czy-

ny
• niezawinione cierpienie

Ta lektura jest ważna bo:

• Jest to typowy przykład trage-
dii greckiej.

• Pokazuje działanie Fatum.

• Opowiada o uniwersalnych 
tabu, do dziś funkcjonujących w 
społeczeństwie takich jak kazi-
rodztwo.

• Nawiązuje do mitologii greckiej, 
która jest kolebką cywilizacji eu-
ropejskiej.

• Promuje takie wartości, jak ho-
nor, uczciwość, człowieczeństwo.

• Napięcie dramatyczne, które 
tkwi w tym utworze, jest ogrom-
ne. Do dziś tragedia Edypa poru-
sza i jest grana na licznych sce-
nach.

• Tragedia Edypa inspirowała wie-
lu współczesnych autorów. 
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Gdyby w temacie maturalnym  
znalazł się wiersz Horacego...
Co trzeba wiedzieć?

Garść wiedzy do zapamiętania i wykorzystywania przy interpretacji

• Horacy, Quintus Horatius Flaccus (I w. p.n.e.) to jeden z najwybitniejszych poetów starożytne-
go Rzymu. Potem – autorytet dla twórców kultury europejskiej. Jeden z najpopularniejszych po-
etów rzymskich – w Polsce pasjami tłumaczy go Kochanowski. Przesłanie poezji aktualne jest 
po dziś dzień.

• Horacego recepta na szczęśliwe życie: połączenie stoicyzmu, epikureizmu, a także zwyczajnej mądro-
ści życiowej. Horacy radzi, by zachować duchowy spokój, nie poddawać się namiętnościom, ale także 
umieć cieszyć się życiem, wykorzystywać każdą jego chwilę. Poeta poleca zachowanie złotego środka 
(aurea mediocritas), poprzestawania na małym. 

• Poeta poleca korzystanie z każdej chwili życia – słynne „carpe diem” – łap dzień, chwytaj dzień. 

• Najcenniejsze wartości: cnota, męstwo – w jego odach pojawia się także pochwała virtus Ro-
mana, rzymskiego męstwa, które kojarzy się z siłą fizyczną, umiejętnością walki, patriotyzmem.

• Temat poety i poezji – jeden z kluczowych. Ważnym utworem Horacego jest list Do Pizonów, 
znany też jako Sztuka poetycka (Ars poetica). Ten wierszowany traktat o poezji stał się podstawą 
europejskiej poetyki. Według Horacego utwór powinien być zwięzły, jak najbliższy prawdzie, pe-
łen spokoju, ładu. Poezja jest bliska malarstwu – „Poemat to jak obraz”.

• Poza tym – Horacy buduje mit o nieśmiertelności, jaką daje poezja.
Ważny wiersz w tym temacie Wybudowałem pomnik (Exegi monumentum…) to poezja jest „po-
mnikiem trwalszym niż ze spiżu”, pomnikiem, którego nic nie zdoła pokonać: ani deszcze, ani 
wiatr, ani upływ czasu. Dzięki temu i sam poeta zyska nieśmiertelność.

Horacy (65-8 r. p.n.e.) 

to jeden z najwybitniejszych po-
etów starożytnego Rzymu.  
Otrzymał staranne wykształcenie 
(ojciec – zamożny wyzwoleniec – 
wysłał go nawet do Aten na stu-
dia filozoficzne). Gdy jego mają-
tek został skonfiskowany (Horacy 
poparł przeciwników Oktawiana), 
poecie pomógł Mecenas – rzym-
ski arystokrata i opiekun arty-
stów. Podarował mu posiadłość 
w Górach Sabińskich, gdzie po-
wstała później większość Pieśni.

Przed maturą o Horacym musisz 
wiedzieć:
• Jaką filozofię życiowa propagu-

je: złoty środek, stoicki spokój, 
epikurejską radość życia

•  Które utworu podejmują (jaki?) 
ważny temat? 

• Dlaczego ta twórczość jest waż-
na w kulturze  późniejszych po-
koleń ? 

• Jak definiuje czas, przemijanie, 
nieuchronność śmierci

• Jak definiuje nieśmiertelność 
artysty i jego dzieła

Ody Horacego są próbą odpowiedzi na pytanie: jak żyć?

Z antycznego dorobku, do którego mógł odwołać się Horacy, kojarzy się natychmiast stoicyzm, epi-
kureizm, czy choćby pomysły Sokratesa, Platona, cyników… 
Chcesz być szczęśliwy? Mieszkaj w beczce, używaj życia, nie poddawaj się namiętnościom… 

Co na to Horacy?
Rzymski poeta nie był wyznawcą konkretnego systemu filozoficznego. Jego poglądy są połączeniem 
stoicyzmu, epikureizmu, a także zwyczajnej mądrości życiowej, wynikającej z zebranych doświadczeń. 

• Horacy radzi, by zachować duchowy spokój, nie poddawać się namiętnościom, ale także umieć 
cieszyć się życiem, wykorzystywać każdą jego chwilę. Zachęta do korzystania z życia nie jest jed-
nak równoznaczna z hedonizmem, używaniem życia za wszelką cenę. 

• Poeta poleca zachowanie złotego środka (aurea mediocritas), poprzestawania na małym. Koniecz-
nie zapamiętajmy ten termin! Geniusz zwykle tkwi w prostocie, a mądrość Horacego we wskaza-
niu, że umiar, rozwaga, właśnie złoty środek są sposobem na szczęście. Namawia poeta do stwo-
rzenia sobie azylu chroniącego przed światem. Dla niego samego takim miejscem szczęśliwym 
była posiadłość Sabini – dar od Mecenasa.

Ważne wiersze do tego tematu

Do Leukonoe (Carm. I, 11)

Za czasów Horacego (dziś zresztą też…) modne było chodzenie do wróżbiarzy czy astrologów. Jed-
nak zdaniem poety nie ma sensu dociekanie, jaka będzie przyszłość. Mówi do adresatki wiersza (Leu-
konoe to greckie imię znaczące radosna, pogodna): Co ma być, niech będzie. Babilońscy wróżbia-
rze nie zmienią naszego losu, więc nie warto myśleć o przyszłości. Czy to ważne, kiedy umrzemy? 

• Poeta poleca korzystanie z każdej chwili życia (to właśnie w tej odzie pojawia się najbardziej zna-
ny cytat z Horacego: carpe diem – łap dzień, chwytaj dzień). 

• Zaleca: klaruj swe wina – ta czynność była dla Rzymian tak oczywista i codzienna jak dla nas 
spożywanie chleba.
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Epoka literacka

Do Apollina (Carm. I, 31) 
To oda okolicznościowa – powstała z okazji poświęcenia nowej świątyni boga – opiekuna artystów.  
O co poeta prosi Apollina? Na pewno nie o majątek! Horacy nie marzy o trzodach ani złotych pu-
charach. Zna nietrwałość bogactwa – sam zaznał biedy, gdy skonfiskowano jego majątek. Prosi boga 
poetów, Apollina, o radość z życia, pogodną starość, zdrowie.

Skojarz
fraszka Na dom w Czarnolesie Kochanowskiego (poeta prosi Boga o podobne wartości, także od-
rzuca bogactwa)

Drugi temat filozoficzny – o nieuchronności przemijania
Nieuchronne są przemijanie i śmierć. O ile w naturze istnieje logika powracania pór roku, odradza-
nia się życia – o tyle ludzkie życie jest nieodwracalne. A czas nieubłagany… Wniosek i lek? Ko-
rzystaj z życia, zanim przeminie.

Ważne wiersze do tego tematu: 

Do Postuma (Carm. II, 14)
W oryginale łacińskim utwór zaczyna się od wykrzyknika „eheu”(niestety, biada!), wyrażającego 
rezygnację, żal. Smutna jest bowiem prawda o ludzkim życiu: żadnym sposobem nie uda nam się 
powstrzymać upływającego czasu. Nim się spostrzeżemy, nadchodzi starość i śmierć – nie uchro-
nią przed nimi człowieka nawet największe ofiary: 

Pobożne modlitwy
nie zetrą z czoła mnożących się zmarszczek.

Człowiek jest bezradny wobec czasu, ale powinien umieć zachować godność. Horacy zwraca się 
w tym wierszu do przyjaciela, ale ma świadomość, że jego los jest taki sam: 

Przez nurty tej strugi
my wszyscy, którzy chleb jemy powszedni,
śmiertelnej musim podjąć się żeglugi.

Strugą, którą wspomina poeta, jest, oczywiście, Styks.

Szukaj powiązań
• fraszka Kochanowskiego O żywocie ludzkim
• Krótkość żywota Daniela Naborowskiego

Horacjańskie wartości: cnota, męstwo, patriotyzm
Wartości, które najwyżej ceni Horacy, wynikają po części ze stoickiego światopoglądu: umiar, spo-
kój, opanowanie, odporność psychiczna, cnota, rozum. W jego odach pojawia się także pochwała 
rzymskiego męstwa, które kojarzy się z siłą fizyczną, umiejętnością walki, patriotyzmem.

Ważny wiersz do tego tematu 

Do przyjaciół (Carm. III, 2)
„Dziarski chłopiec” powinien nauczyć się wojskowej karności, odwagi, „wiernego milczenia”. 
Z tej ody pochodzi piękny aforyzm dulce et decorum est pro patria mori (słodko i chwalebnie jest 
umrzeć za ojczyznę).

Szukaj powiązań
• Pieśni Kochanowskiego – III z ks. II  (Nie wierz Fortunie, co siedzisz wysoko…)

Temat sławy poetyckiej i nieśmiertelności poety

Bardzo ważny temat, kojarzony z Horacym, podchwycony przez późniejsze pokolenia, choćby przez 
Kochanowskiego. Topos poety i sławy poetyckiej – wart zapamiętania – bo będzie powracał przez 
wszystkie epoki. Czy poeta to zwykły śmiertelnik? Czy raczej ktoś, kto wyrasta ponad tłumy, ma 
boską moc, ma dar nieśmiertelności? Horacy podkreślił odmienność twórcy, poprą go romantycy, 
widząc boską moc w poezji, to samo powiedzą moderniści, szerząc hasło sztuka dla sztuki. Ale po-
jawią się też odmienne zdania. Zagadnienie dobre na maturę.
Zapamiętaj wniosek
Nieśmiertelność poezji gwarancją wiecznego życia artysty.

Horacego przepis  
na życie szczęśliwe:

• Zachowaj umiar!
• Klęski znoś spokojnie!
• Korzystaj z życia!
• Znajdź swój azyl, swoje miejsce 

na ziemi.
• Nie przejmuj się przyszłością
• Nie gromadź majątku – myśl o 

sobie nie o potomnych
• Ciesz się smakiem codzienno-

ści...
• Wesoły czy smutny i tam 

umrzesz. To po co się smucić....

Zapamiętaj 

• carpe diem (chwytaj dzień)
• exegi monumentum (wybudo-

wałem pomnik)
• non omnis moriar (nie wszystek 

umrę)
• aurea mediocritas (złoty środek)
• Odi profanum vulgus ( nienawi-

dzę ciemnego tłumu)
• Dulce te decorum est pro patria 

more ( słodko i zaszczytnie  jest 
umrzeć za ojczyznę)

Zagadnienia i tematy do zapa-
miętania o twórczości Hora-
cego:

• filozofia życiowa: „złoty środek”, 
stoicki spokój, epikurejska ra-
dość życia

• czas, przemijanie, nieuchron-
ność śmierci

• nieśmiertelność artysty i jego 
dzieła

• klasycyzm poezji
• natura i jej związek z ludzkim ży-

ciem
• patriotyzm, męstwo

Obrazy przyrody u Horacego:

• współgrają z głoszoną przez po-
etę filozofią – stoicyzm nakazuje 
życie zgodne z naturą,

• są argumentami udowadniają-
cymi prawdziwość refleksji o 
ludzkim losie,

• są wyrazem zachwytu nad pięk-
nem świata. 
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Z czym można zestawić twór-
czość Horacego?

Przede wszystkim z poezją Kocha-
nowskiego. 

Uwaga na Pieśni: 
Chcemy sobie być radzi?,  
Miło szaleć, kiedy czas po 
temu...,  
Nie porzucaj nadzieje...

Kochanowski jako wybitny hora-
cjanista i humanista propaguje fi-
lozofię antycznego poety – jej ha-
sła widać nawet w wymienio-
nych wyżej tytułach. 

Uwaga, pułapka! 

Tłumaczenie, parafraza czy wła-
sny utwór? To może być bardzo 
mylące w przypadku interpretacji 
wiersza Kochanowskiego, który 
chętnie tłumaczył, jeszcze chęt-
niej zgodnie z modą epoki para-
frazował ody Horacego, a przy 
tym pisał własne pieśni o podob-
nej wymowie. Jeśli nie wiesz na 
pewno i nie ma przypisu na ten 
temat – po prostu unikaj określeń: 
parafraza, tłumaczenie itp.

Zapamiętaj!
Klasycyzm
• Ważnym źródłem odniesień są 

nie tylko refleksje Horacego, ale 
i forma jego utworów. Carmi-
na stały się doskonałym wzor-
cem klasycznego ładu, harmo-
nii, jasności.

• Horacjanizm – to potężna ten-
dencja w literaturze (widoczna 
zwłaszcza od XVI do XVIII wie-
ku). Twórczość Horacego staje 
się w tym czasie przedmiotem 
licznych nawiązań – odwoływa-
no się do jego filozofii, naślado-
wano dbałość o prostotę i ele-
gancję formy, wybierano podob-
ne gatunki literackie (zwłasz-
cza pieśni). Najważniejszym pol-
skim horacjanistą był Jan Ko-
chanowski.

Ważny wiersz do tego tematu 

Do muzy Melpomeny (Carm. III, 30), znany też jako Wybudowałem pomnik (Exegi monumentum…)

I chyba w ogóle najważniejszy w kulturze, bo pierwszy na ten temat, znany na całym świecie. Wy-
budowałem sobie pomnik – twierdzi poeta – swoją poezją.
W tym osobistym wierszu łatwo wskazać elementy autobiograficzne; pojawia się np. nazwa rzeki 
Aufidus, nad której brzegami leżało rodzinne miasto poety.
Horacy mówi o wielkości swojej poezji. Według niego jest ona pomnikiem trwalszym niż ze spiżu, 
pomnikiem, którego nic nie zdoła pokonać: ani deszcze, ani wiatr, ani upływ czasu. Dzięki temu 
i sam poeta zyska nieśmiertelność. Ma poczucie własnej wartości, jest pełen dumy – wie, że się-
gnął szczytów. Horacy przywołuje obraz Rzymu:

Róść ja dopóty będę, dopóki na schody
Kapitolu z westalką cichą kapłan kroczy.

Dla niego było to równoznaczne z wiecznością, ale z perspektywy czasu widać, że rzymska poezja 
okazała się trwalsza niż rzymskie imperium… 

Horacy wskazuje też swą największą zasługę: przeniósł do poezji rzymskiej rytm eolskich wierszy 
(czyli liryków Alkajosa i Safony). Jest dumny z siebie, dlatego w zakończeniu wiersza prosi Mel-
pomenę, muzę tragedii, by uwieńczyła go „delfickim wawrzynem” – symbolem sławy.

Szukaj powiązań
• kontynuacja horacjańskiego motywu non omnis moriar

– Muza, Ku Muzom Jana Kochanowskiego
– Ajudah Adama Mickiewicza
– Testament mój, Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała… Juliusza Słowackiego
– Radość pisania Wisławy Szymborskiej

Do Mecenasa (Carm. II, 20)

Ten podniosły utwór, dedykowany przyjacielowi i opiekunowi Horacego, mówi o nieśmiertelności 
artysty. Poeta jest pewien, że nie umrze, dzięki swoim utworom zyska wieczną sławę. Horacy opi-
suje swą przemianę w łabędzia (to ptak poświęcony Apollinowi). Tak oto niezwykłe mając i niekru-
che skrzydła, uniesie się nad całym światem, dotrze do jego najdalszych zakątków. Poeta jest we-
dług Horacego z dwóch natur złożony: człowieka i łabędzia, cząstki ludzkiej i boskiej, śmiertelnej 
i wiecznej. Warto zapamiętać symbol poety-ptaka, istoty rozdartej, niezrozumianej przez świat, zło-
żonej z dwóch natur: ludzkiej i ptasiej. Powróci w lekturach wielokrotnie.

Skojarz:
Pieśń XXIV z ks. II Kochanowskiego (Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony…) – jest bardzo bli-
ską oryginałowi parafrazą pieśni Horacego. Kochanowski zmienia tylko nazwy ludów, które o nim 
usłyszą: zamiast Daków i Hiszpanów pojawiają się Tatarowie,/ I róznego mieszkańcy świata An-
glikowie, zamiast Mecenasa mój Myszkowski. Charakterystyczny cytat: ludnemi miasty wzgardzę 
– to nic innego jak budowanie wizji poety wyniesionego ponad tłum, którym pogardza….i Hora-
cy i wieszcz z Czarnolasu.

Klasycyzm utworów Horacego

Ważnym źródłem odniesień są nie tylko refleksje Horacego, ale i forma jego utworów. Carmina 
stały się doskonałym wzorcem klasycznego ładu, harmonii, jasności. Naśladował je zwłaszcza Ko-
chanowski.

Horacy odwoływał się do twórczości liryków greckich, przede wszystkim Safony, Alkajosa i Ana-
kreonta. Wprowadził wiele wzorowanych na greckiej poezji miar wierszowych, stosował np. stro-
fę alcejską czy saficką.

Ważny wiersz do tego tematu

List do Pizonów, znany też jako Sztuka poetycka (Ars poetica). Ten wierszowany traktat o poezji 
stał się podstawą europejskiej poetyki. Według Horacego utwór powinien być zwięzły, jak najbliż-
szy prawdzie, pełen spokoju, ładu. Poezja jest bliska malarstwu – Poemat to jak obraz (Ut pictura 
poesis). Zdaniem Horacego dzieło dopiero wówczas poruszy odbiorcę, jeśli będzie wyrastać z prze-
żyć autora (Jeśli chcesz, żebym ja zapłakał, wpierw musisz cierpieć).
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Matura ustna – NAUKA O JĘZYKU

Najważniejszą funkcją każdego tekstu jest funkcja komunikatywna. Dzieje się tak dlatego, że 
tekst istnieje po to, by nadawca komunikował się z odbiorcą, przede wszystkim przekazywał mu 
informacje. Oprócz tego może za pomocą tekstu rozkazywać, wyrazić swoje emocje, może zwró-
cić uwagę odbiorcy na sam tekst, jego piękno lub oryginalność. Dlatego tak właśnie dzielimy funk-
cje tekstu, a badamy je, pytając: jaki cel przyświecał odbiorcy przy wytwarzaniu danego tekstu?

Funkcje tekstu

Funkcja komunikatywna
Zapamiętaj cztery odmiany komunikatywnej funkcji tekstu:

  informatywna
  Jej cel:

• przekazać informację!
  Wczoraj rozszalała się burza.
  Matka gotuje obiad.

  impresywna
  Jej cel:
  wpłynąć na odbiorcę!
  Burzo, nie szalej!
  Chodźmy!  

  ekspresywna
  Jej cel:
  wyrazić uczucia!
  Och, jak się boję burzy.
  Uwielbiam francuskie filmy. 

  poetycka
  Jej cel:
  pokazać piękno samego tekstu!
  Zdarto żagle, ster prysnął, ryk wód, szum zawiei.
                                        Adam Mickiewicz Burza 

Funkcja informatywna

Ta funkcja – informuje, czyli przekazuje informacje – i to na nich skupia się uwaga odbiorcy.

Rozpoznajemy ją po takich cechach, jak:
• większość zdań oznajmujących (zazwyczaj złożone);
• brak słownictwa oceniającego i nacechowanego emocjonalnie;
• brak zdań rozkazujących i wykrzyknikowych.
• brak środków stylistycznych – takich jak przenośnie, porównania, epitety;
• rzeczowość, precyzyjność ;
• spójność przekazu. W ogłoszeniach często występują równoważniki zdań – po to, by jak najkró-

cej ująć ważne informacje.
• pojawianie się pojęć, terminów, nazw własnych,
 • wskazywanie konkretnych przykładów.
Z tego typu tekstu odbiorca dowiaduje się faktów. 

Funkcje tekstu

Każda wypowiedź służy porozu-
mieniu między nadawcą a odbior-
cą, czyli pełni funkcję komunika-
tywną. Ma ona różne odmiany w 
zależności od celu wypowiedzi.

Kto jest nadawcą,  
kto odbiorcą?

Nadawca – to zazwyczaj autor 
danego tekstu.

• Może się ujawniać poprzez for-
my 1. osoby liczby pojedynczej 
czasowników: „chcę, widzia-
łem, zrobię”, a także poprzez za-
imki „ja”, „mnie” itd.

• Nadawca może się wypowia-
dać w imieniu całej zbiorowo-
ści (lub nadawcą będzie gru-
pa) – wówczas wystąpią zaimki 
„my”, „nasze”, a także czasow-
niki w 1. osobie liczby mnogiej: 
„chcieliśmy, musimy”. Zastoso-
wanie takich form może służyć 
także czemuś innemu – utożsa-
mieniu z odbiorcą („my”).

Odbiorca – ktoś, do kogo kiero-
wany jest tekst. Zazwyczaj mamy 
do czynienia z odbiorcą niezamie-
rzonym, tzn. w wypowiedzi nie 
ma jednoznacznych wskazówek 
pozwalających identyfikować od-
biorcę. Odbiorcą może być jed-
na osoba, ale też cała zbiorowość, 
np. wszyscy czytelnicy albo kon-
kretna grupa: młodzież, studenci, 
kobiety…

„Wy, młodzi, nie znacie jeszcze 
życia”

Uwaga! 
Jeśli nadawca kieruje tekst do 
konkretnej osoby, nazywamy ją 
adresatem; wówczas znajdzie-
my w wypowiedzi konkretne in-
formacje:

„Drogi Adamie, zapomnij o moich 
uwagach”.
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Z tekstami czysto informatywnymi masz do czynienia:
• w programach informacyjnych („Wiadomości”, „Fakty”),
• w podręcznikach, encyklopediach, słownikach,
• w notatkach gromadzących wiedzę.

Przykład:
„Wiosną 1849 roku Mickiewicz rozpoczął nowy okres działalności politycznej. Założył francuskie 
pismo Tribune des Peuples, Trybunę Ludów.”

Jak zbadać powyższy tekścik?

• Czy są jakieś informacje?
   Są. Data, tytuł francuski, wymowa, znaczenie tytułu pisma założonego przez wieszcza.

• Jakieś emocje?
   Niestety, nie.

• Jakieś piękno języka, zachwyt z tego tytułu?
   Także nie. Zatem – czysta funkcja informatywna.

Funkcję informatywną mogą pełnić:

• NOTATKI – zarówno prasowe, jak i te, które sami robicie w zeszytach. Nawet krótka notatka 
może być zbiorem informacji.

• ROZMOWY – jeśli kolega opowiada Ci, jakie eksponaty znajdują się w muzeum w Wieliczce, 
objaśnia, do czego służyły różne kopalniane części, są to elementy tekstu o funkcji informatywnej.

• LISTY – np. urzędowe zaproszenie na wystąpienie ministra edukacji zawiera ważne informacje: 
czas, miejsce wystąpienia.

• OGŁOSZENIA – jeśli zgubiłeś wilczurka na spacerze, podajesz w ogłoszeniu jego „rysopis”: barwę 
sierści, wielkość, znaki szczególne (biała łatka na ogonie) – to są właśnie elementy informatywne.

Funkcja impresywna

Celem takiego tekstu jest:
•  wpłynięcie na poglądy, zachowanie odbiorcy, 
• nakłonienie go do konkretnych działań czy wybrania jakiejś postawy. 
Występuje bardzo często w różnych formach wypowiedzi: reklamach, hasłach, rozkazach, regu-
laminach, także podaniach, poradnikach, instrukcjach… Funkcję tę znajdziemy także w przysło-
wiach: „Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje” czy „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”, publicy-
styce, nawet literaturze pięknej.

Funkcja impresywna królować będzie:
• we wszystkich rozkazach,
• w instrukcjach obsługi,
• w poradnikach,
• w zbiorach praw.

Te teksty mówią, jak postępować, nakłaniają odbiorcę do pewnego typu zachowań.

• Również prośba (Daj mi swoją gumę do żucia!) ma głównie funkcję impresywną.

• Reklama – to teksty o funkcji impresywnej. Nawet jeśli dama z ekranu rozpływa się z za-
chwytu nad walorami proszku do prania – to jej tekst ma na celu nakłonić nas do kupienia 
tego proszku. A że wyraża też jej zachwyt? Znów dwie funkcje: impresywna i ekspresyw-
na. Ale nie daj się zwieść – w tekstach reklamowych ważniejsza jest impresywna.

• Podobnie w wielu innych tekstach, które za cel mają nakłonienie nas do czegoś, chociaż 
pozornie na to nie wyglądają – np. przemówienie polityka albo tekst publicystyczny gło-
szący pewne poglądy

Zapamiętaj!

Informacje nieść może zwykła 
rozmowa, na przykład telefonicz-
na. Zrozumiałe, gdy ktoś dzwoni i 
mówi sucho: Dziś o 17.00 spotka-
nie komitetu blokowego! 

Uwaga!  
Ale gdy ktoś wypełniony emocją 
krzyczy w słuchawkę, płacze z ra-
dości, informując zarazem, że na-
reszcie, nareszcie dostał od rodzi-
ców wymarzonego psa rasy pin-
czerek? Wtedy tekst spełnia dwie 
funkcje: informatywną (wiado-
mość o psie) i ekspresywną (wy-
raz uczuć szalonej radości).



38

Impresywny tekst:

• będzie zawierać rozkaźniki,

• zdania wykrzyknikowe,

• czasowniki w trybie rozkazującym (zastanów się, zobaczcie),,

• wiele form kategorycznych (nie wolno, trzeba, powinniście),

• słownictwa oceniającego (cudowny, beznadziejny).

• będzie zawierać rady, prośby, pouczenia, apele,

• może mieć formę ustawy, zarządzenia, komendy, hasła reklamowego,

• może zawierać zbiór argumentów służących do przekonania odbiorcę do własnych poglądów.

Przykład:
Nowy, cudowny telewizor firmy X.
Zobacz, co tracisz!

Jak zbadać powyższy tekścik?
Pozornie to tylko prezentacja. Ale już drugie zdanie naciska, wywołuje uczucie żalu, a w konse-
kwencji wzmaga chęć posiadania. Zachęca do kupienia telewizora – jak najbardziej spełnia funk-
cję impresywną.

Rodzaje tekstów o funkcji impresywnej 

• komendy – np. wojskowe.
   Naprzód marsz!
• nakazy, prośby
   Tu wrzucać śmieci.
   Nie deptać trawników.
• regulaminy, rozporządzenia, ustawy
    Na terenie szkoły obowiązuje obuwie na białych gumowych podeszwach.  
• przepisy kulinarne
  Ciasto włożyć do piekarnika i piec pół godziny. 

• instrukcje
   Po założeniu robaka na haczyk, zarzucić wędkę. 

• poradniki
   Zanim się zakochasz, przejrzyj go na wylot.  

• slogany i hasła reklamowe
   Szczotką – z impetem w głąb! 

• przysłowia
  Bez pracy nie ma kołaczy.

Funkcja ekspresywna
Wyrażasz poprzez nią emocje. Gdy chcesz i próbujesz wykrzyczeć uczucia gniewu, lęku, radości, 
zachwytu – Twój tekst spełnia funkcję ekspresywną. Bardzo często wiąże się z funkcją informa-
tywną (bo szalejącym uczuciom towarzyszy informacja) i z funkcją poetycką (bo często występu-
je w poezji).

Tekst ekspresywny:

• ma zdania wykrzyknikoweł
• środki stylistyczne (np. epitety, apostrofy)ł
• gromadzi słowa nacechowane emocjonalnie (nieobojętne): idiota, fenomenalnie, szałowoł
• będzie zawierać słowa nacechowane emocjonalnie (zdrobnienia, zgrubienia),
• często przybiera formę 2. osoby liczby pojedynczej.

Uwaga! 

Funkcja impresywna języka łą-
czy się zawsze z funkcją infor-
matywną (nawet slogan rekla-
mowy informuje) – trzeba umieć 
ocenić, która z nich dominuje. 
Skutecznemu nakłanianiu towa-
rzyszy też na ogół funkcja poetyc-
ka języka (np. środki artystyczne).

Uwaga! 

Rzadko występują teksty wy-
łącznie o tej funkcji ekspreszwnej 
(może ona dominować we frag-
mencie, na przykład wypowiedzi 
bohatera).

Matura ustna – NAUKA O JĘZYKU
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Przykład:
Smutno mi, Boże! – Dla mnie na zachodzie
Rozlałeś tęczę blasków promienistą;
Przede mną gasisz w lazurowej wodzie
Gwiazdę ognistą.

            Juliusz Słowacki Hymn

Jak zbadać ten tekścik?
Pierwsze wyznanie wystarczy, by wskazać ekspresywną funkcję tekstu: poeta ujawnia swój smutek, 
mimo piękna pejzażu, na który patrzy. Jasne, że ten tekst ma również funkcję poetycką.

Funkcja poetycka

Funkcja poetycka ma zwócić uwagę czytelnik nie tylko na przekaz, ale też na formę, która ma wzru-
szać, zachwycać, zaskakiwać.
Kiedy mamy do czynienia z „gwiazdą ognistą” zamiast ze słońcem, „tęczą blasków promienistą” 
zamiast z zachodem słońca, z „lazurową wodą” zamiast z akwenem zwanym oceanem, mamy peł-
ne prawo podejrzewać tekst o funkcję poetycką. Jego autor nie chciał odbiorcy informować i już. 
Dobrał odpowiednią formę języka, wykazał się poetyckim kunsztem – to przede wszystkim chce 
pokazać odbiorcy.

Tekst poetycki:

• ma zbiór środków stylistycznych – typowe dla niego są metafory, epitety, porównania,

• poddany jest różnym zabiegom niespotykanym w normalnym języku – np. w warstwie brzmie-
niowej (zgromadzone są onomatopeje),

• dopuszcza przekroczenie norm językowych – odbieganie od wzorca językowego, od mowy ogól-
nej, a nawet łamanie norm poprawnościowych. 

Funkcja poetycka dotyczy nie tylko wierszy!

• Funkcja ta występuje nie tylko w literaturze pięknej, ale wszędzie tam, gdzie nadawca dąży do 
przełamania schematów językowych, „odświeżenia” języka.

• Łatwo zauważysz ją w prozie poetyckiej i w epice.

• Może być w liście, a nawet w przemówieniu, jeśli autor upiększył język, tak konstruował wypo-
wiedź, by była oryginalna i piękna.

Inne

Funkcja fatyczna

Jej celem jest nawiązanie i podtrzymanie kontaktu (wszelkie „dzień dobry”, „aha”…). Nie należy do 
najważniejszych i z pewnością nie dominuje w dłuższej wypowiedzi. Jej obecność wiele mówi o rela-
cjach między nadawcą a odbiorcą (np. zacieśnienie kontaktu), pomaga upodobnić tekst do rozmowy.

Funkcja stanowiąca

Celem niektórych wypowiedzi jest oddziaływanie na otaczający świat. Temu służy funkcja sta-
nowiąca. Tekst zmienia coś w rzeczywistości pozajęzykowej (np. słowa „Ogłaszam was mężem i 
żoną” czy „Zwalniam pana z pracy”).

Funkcja magiczna

polega na tym, że za pomocą słów mówiący stara się wpływać na otaczający go świat, stwarzając 
w nim nowe sytuacje i eliminując stare. Są to wszelkie zaklęcia, tajemnicze formuły słowne, prze-
kleństwa itp. Teksty o tych funkcjach pojawiają się raczej rzadko.

Ekspresywne wykrzyknienia

Pełno ich w naszym języku.  
Oto kilka przykładów:
• Ach, jaki to wspaniały skoczek!
• Co za głupek z tego…!
• A, niech to licho weźmie!
• Baran!
• Chodźmy!
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Matura pisemna

Kluczowe dla każdej wypowiedzi – czy to na egzaminie pisemnym, czy ustnym – jest zrozumie-
nie tego,  

JAKI PROBLEM MAMY ROZWAŻYĆ, ROZSTRZYGNĄĆ 

czyli zrozumienie TEMATU.

Na egzaminie pisemnym na poziomie podstawowym  w rozprawce problemowej i na egzaminie 
ustnym w wypowiedzi monologowej problem do rozstrzygnięcia jest sformułowany bezpośrednio.

Egzamin pisemny (rozprawka problemowa):

1. Czym może być dla człowieka podróżowanie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwo-
łując się do podanego fragmentu reportażu R. Kapuścińskiego oraz do innych tekstów kultury.

2. Czy samotność jest zrządzeniem losu, czy też świadomym wyborem człowieka? Rozważ problem 
i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu opowiadania „Wieża” G. Her-
linga-Grudzińskiego oraz do innych tekstów kultury.

Egzamin ustny (wypowiedź monologowa):

•  W jaki sposób twórcy późniejszych epok nawiązują do motywów biblijnych? Odpowiedz na pod-
stawie interpretacji obrazu Rembrandta van Rijna „Powrót syna marnotrawnego” i wybrane-
go tekstu literackiego.

•  Jakie recepty na szczęśliwe życie można odnaleźć w tekstach kultury? Odpowiedz, odwołując 
się do Pieśni IX Jana Kochanowskiego oraz innych tekstów kultury.

Na poziomie podstawowym w interpretacji utworu poetyckiego i na poziomie rozszerzonym (wy-
powiedź argumentacyjna i interpretacja porównawcza) mamy więcej swobody – rozważany pro-
blem należy odnaleźć w tekście i samodzielnie sformułować. To pewna trudność.  Oczywiście, musi 
być on obecny w tekście!

•  Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. 
Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

• Określ, jaki problem podejmuje Marian Maciejewski w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec 
rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz do innych tekstów kultury. 

   Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.

TEZA - HIPOTEZA

W ścisłym związku z tematem należy sformułować TEZĘ lub HIPOTEZĘ.
 I to już zadanie dla zdającego!

•  TEZA – sąd wyrażony w formie zdania oznajmującego, rozwiązanie problemu postawionego w temacie.

•  HIPOTEZA – stwierdzenie, w którym dopuszczamy możliwość rozwiązania problemu, ale wyma-
ga to sprawdzenia, rozważenia.

Najlepiej, gdy teza ma formę zdania oznajmującego (dopuszczalne jest teza lub hipoteza składająca 
się z kilku zdań lub zdania złożonego)  i stwarza możliwość różnorodnej argumentacji.

Temat-teza-hipoteza
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Rozprawka problemowa:

Temat:
Czy idealista może naprawić świat? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu „Lal-
ki” Bolesława Prusa, znajomości całości lektury oraz do innego tekstu kultury.

Teza interpretacyjna:

Bohaterowie-idealiści najczęściej ponoszą porażkę. Przyczy-
ną ich klęski jest słabość wynikająca z konfliktu między ideą 
a życiem oraz między ideą a osobistym szczęściem.

Hipoteza interpretacyjna:

Wydaje się, że bohaterowie- idealiści nie są w stanie skutecz-
nie naprawić świata. Przyczyna ich klęski może tkwić w sła-
bości wynikającej z konfliktu między ideą a życiem oraz mię-
dzy ideą a osobistym szczęściem.

Komentarz
Teza rozbudowana jest o konkretne przyczyny klęski bohatera idealisty – to stwarza możliwość upo-
rządkowanej argumentacji. Przyczyny można sformułować dopiero, gdy przeczytasz fragment tek-
stu dołączony do tematu i zastanowisz się nad losami wybranych przez siebie bohaterów.

Tak więc:  zanim sformułujesz tezę, daj sobie chwilę na zastanowienie!

TEZA A HIPOTEZA:
• stosujemy zwroty typu: wydaje się, może być, można przypuszczać, itp.
• sformułowana na początku hipoteza może być w końcowych wnioskach zweryfikowana – może-

my zmienić stanowisko (ale musi to wynikać z przeprowadzonej argumentacji).

Ćwiczenie:

Zapoznaj się z przykładowymi sformułowaniami tezy/ hipotezy. Zastanów się, w jakim stopniu roz-
winięcie tezy wskazuje na rozumienie problematyki?

Interpretacja utworu poetyckiego:

Temat:
Zinterpretuj wiersz Zbigniewa Herberta „Podróż do Krakowa”. Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. 
Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.  

Teza interpretacyjna:

Bohaterowie-idealiści najczęściej ponoszą porażkę. Przyczy-
ną ich klęski jest słabość wynikająca z konfliktu między ideą 
a życiem oraz między ideą a osobistym szczęściem.

Hipoteza interpretacyjna:

Wydaje się, że bohaterowie- idealiści nie są w stanie skutecz-
nie naprawić świata. Przyczyna ich klęski może tkwić w sła-
bości wynikającej z konfliktu między ideą a życiem oraz mię-
dzy ideą a osobistym szczęściem.

Pamiętaj, że teza/ hipoteza:

• powinna być sformułowana w ścisłym związku z tematem
• powinna uwzględniać wnioski z analizy tekstu kultury (fragment tekstu, ilustracja) dołączonego do tematu.

Dlatego zanim sformułujesz tezę:

ZAPOZNAJ SIĘ Z TEKSTEM DOŁĄCZONYM DO TEMATU I ZASTANÓW SIĘ, JAK TAM JEST ROZWIĄZANY PRO-
BLEM Z TEMATU
• WYBIERZ INNE TEKSTY I ZASTANÓW SIĘ, JAK TAM JEST ROZWIĄZANY PROBLEM Z TEMATU

• SPRÓBUJ UOGÓLNIĆ SWOJE SPOSTRZEŻENIE, UJĄĆ JE W JAKIEŚ WNIOSKI -
    TO WŁAŚNIE BĘDZIE TWOJA TEZA

Przykład:
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Wypowiedź monologowa:

Temat:
W jaki sposób twórcy późniejszych epok nawiązują do motywów biblijnych? Odpowiedz na podstawie interpretacji obrazu 
Rembrandta van Rijna „Powrót syna marnotrawnego” i wybranego tekstu literackiego.

Teza interpretacyjna:

Bohaterowie-idealiści najczęściej ponoszą porażkę. Przyczy-
ną ich klęski jest słabość wynikająca z konfliktu między ideą 
a życiem oraz między ideą a osobistym szczęściem.

Hipoteza interpretacyjna:

Wydaje się, że bohaterowie-idealiści nie są w stanie skutecz-
nie naprawić świata. Przyczyna ich klęski może tkwić w sła-
bości wynikającej z konfliktu między ideą a życiem oraz mię-
dzy ideą a osobistym szczęściem.

Teza rozbudowana np. o konkretne przyczyny (jak w  temacie dotyczącym Lalki), możliwości na-
wiązania (jak w temacie dotyczącym nawiązań do Biblii) lub o kilka podobieństw (jak w interpre-
tacji porównawczej):

• stwarza możliwość uporządkowanej argumentacji w dalszej części wypowiedzi,
• pozwala zaplanować argumentację,
• pozwala zaplanować kolejność wprowadzanych argumentów,
• wskazuje, że piszący rozumie temat…

KIEDY TEZA JEST WŁAŚCIWA?

Odpowiedzi na pytanie, kiedy teza (czyli zajęcie stanowiska wobec problemu, rozstrzygnięcie pro-
blemu z tematu)  jest właściwa, dostarczają nam kryteria oceny w  poszczególnych formach wypo-
wiedzi (odsyłam do Informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego od r. szk. 2014/2015).

Zdający ma wybór: 
• może się nie zgodzić, 
• zgodzić, 
• zachować postawę ambiwalentną (czyli nie rozstrzyga jednoznacznie) wobec istoty problemu.

Generalnie należy stwierdzić, iż liczy się:
• Zgodność stanowiska z określonym w tekście problemem (tzw. adekwatność: odpowiedniość sta-

nowiska i problemu).
• Spójność (teza łączy w całość odszukane sensy, zarówno dosłowne jak i metaforyczne).

Interpretacja porównawcza:

Temat:
Dokonaj interpretacji porównawczej wierszy Zbigniewa. Herberta „Podróż do Krakowa” i Wisławy Szymborskiej „Nieczytanie”. 
Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.  

Teza interpretacyjna:

Wiersze podejmują tematykę czytelnictwa we współczesnym 
świecie, które jest sztuką zanikającą. W utwory wpisana jest 
również ocena przemian cywilizacyjnych, które do tego do-
prowadziły.

Hipoteza interpretacyjna:

Wiersze podejmują tematykę czytelnictwa we współczesnym 
swiecie. Wydaje się, iż według autorów jest to sztuka zanika-
jąca. Na podstawie lektury można również sformułować przy-
puszczenie, iż do upadku sztuki czytania  doprowadziły prze-
miany cywilizacyjne. 
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Warto wiedzieć!

• stanowisko może być częściowo adekwatne do problemu podanego w poleceniu: częściowa ade-
kwatność jest skutkiem niepełnego rozumienia problemu lub niepełnego rozumienia tekstu;

• jeżeli w wypowiedzi jest jedynie streszczenie tekstu lub rozwijanie myśli niezwiązanych z tema-
tem - to należy stwierdzić, że w wypowiedzi brak jest tezy, czyli określenia stanowiska - praca 
jest oceniona na 0 pkt.

Ćwiczenie:

Oceń podane tezy (adekwatność, spójność). Uzasadnij ☺ swoją ocenę.

TEMAT 1

Czy odkupienie winy zwalnia człowieka od odpowiedzialności za wyrządzone krzywdy? Rozważ 
problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu „Pana Tadeusza”, 
całego utworu oraz do innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

• TEZA I:
   Swoim dalszym postępowaniem bohaterowie mogą odkupić swoje złe uczynki.

• TEZA II:
  Nic nie zwalnia człowieka od odpowiedzialności za wyrządzone krzywdy, a on sam może jedy-

nie próbować odkupić swoje winy.

Odpowiedź:

• TEZA I:
stanowisko jest częściowo adekwatne do problemu, co wynika z niepełnego rozumienia proble-
mu - piszący skupił się na możliwości odkupienia winy, a nie uwzględnia zwolnienia od odpo-
wiedzialności.

• TEZA II:
stanowisko adekwatne do problemu, uwzględnione zostały wszystkie aspekty wynikające z tematu.

 

TEMAT 2:
Zinterpretuj wiersz Czesława Miłosza  „Ars poetica?”. Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. 
Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

• TEZA I
Wiersz Czesława Miłosza poświęcony jest rozważaniom na temat roli poezji i zadań poety we 
współczesnym świecie.

• TEZA II
Czesław Miłosz w swoim wierszu opowiada o tym, że pragnie tworzyć poezję, która nie byłaby 
ani poezją, ani prozą.

Odpowiedź:

• TEZA I:
 jest w pełni adekwatna, zawiera zarówno sensy dosłowne, jak i metaforyczne, zapowiada, w jaki 
sposób w pracy będzie rozwijana argumentacja.

    
• TEZA II

jest częściowo adekwatna, zawiera odczytanie tekstu na poziomie znaczeń dosłownych, zawęża 
możliwość szerokiej argumentacji.

                                                                                                                                   Barbara Łabęcka
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Matura pisemna – motyw literacki

Materiał według ujęć problemowych

Codzienność jako tło
Codzienność jako tło dla wielkich wydarzeń i idei spotykamy w eposach, wielkich powieściach 
realizmu czy powieściach tendencyjnych. 

• Iliada opowiada przede wszystkim o wojnie trojańskiej, ale przy okazji np. o strojach czy ro-
dzajach uzbrojenia greckich wojsk. Słynną tarczę Achillesa przywołuje się jako dowód realizmu 
szczegółu w utworze, ale to również znakomity obraz antycznej codzienności.

• Pan Tadeusz nie jest tylko wielkim dziełem patriotycznym czy dziejami romansu Jacka z Ewą 
i Tadeusza z Zosią. To także portret strojów, zachowań i obyczajów szlachty. Mowa o polowa-
niach, grzybobraniach i ucztach, o nieprzebranym bogactwie litewskich lasów, w które zapusz-
czają się myśliwi, codziennym dniu ziemianina-gospodarza (Sędziego), strojach noszących się 
z cudzoziemska Hrabiego i Telimeny, o codziennych swarach Asesora z Rejentem czy codzien-
nych pogaduszkach przy stole z odwiecznym wrogiem – Moskalem (kapitan Ryków), nawet 
o przyrządzaniu kawy i bigosu.

Wielkie dzieła realizmu i naturalizmu również eksponują codzienność.

• Lalka jest nie tylko przykładem powieści o miłości i idealizmie, to nie tylko dokument epoki po-
stnapoleońskiej, to także książka o codziennym życiu polskiego i żydowskiego kupiectwa, ro-
dzącej się inteligencji i polskiej podupadającej arystokracji oraz warszawskiej biedoty.

• Z kolei Ziemia obiecana jest nie tylko historią zmarnowanego życia Karola Borowieckiego, ale 
przede wszystkim to obraz miasta molochu, wczesnokapitalistycznej Łodzi, to opis codzienno-
ści fabrykantów, która w całości podporządkowana jest pieniądzom. Nie ma w niej miejsca na 
uczucia i sentymenty: nawet rozrywki (wieczory w teatrze) i chwile powagi (pogrzeb) podporząd-
kowane są… cenom bawełny.

Codzienność jako temat główny
Niektóre gatunki literackie wydają się stworzone do opisów codzienności. To pamiętnik, dzien-
nik czy rodzaje wypowiedzi dziennikarskich: kronika, reportaż, felieton.

• Bolesław Prus w Kronikach tygodniowych opisywał największe bolączki Warszawy, wydarze-
nia codzienności końca XIX wieku. 

• Wiele lat później Antoni Słonimski pod tym samym tytułem będzie publikował swoje spostrzeże-
nia – np. o lenistwie warszawskiej publiki teatralnej…

• Maria Dąbrowska w swoich dziennikach notowała nawet zmiany temperatury i sny, najzwyklej-
sze drobne zdarzenia, które w naszej codzienności urastają do rangi istotnych. Taka perspektywa 
pozwoliła jej napisać, że Polna (ulica, przy której mieszkała w Warszawie) jest najpiękniejszym 
miejscem na świecie.

• Zofia Nałkowska pisała o swych strojach, kłopotach z wydawcami, niewypłacanych honorariach 
czy wydatkach. Jan Lechoń, którego dziennik miał pełnić, według jego lekarza, funkcję terapeu-
tyczną, pisał np. o… kłopotach z kupnem spodni.

• W Pamiętniku z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego także czytamy o wydarze-
niach w skali mikro, o tym, co dzieje się na danej ulicy, w danym domu. Nieważna jest cała woj-
na, nieobecne heroiczne idee, najważniejsza – myśl o ocaleniu, najistotniejsze czynności codzien-
ne pozwalające przetrwać (ale też – bardzo absorbujące i niebezpieczne) – zdobywanie wody, 
pożywienia, ciągłe przemieszczanie się z miejsca na miejsce, ucieczka…

Codzienność
Najważniejsze utwory  
(literatura podmiotu)

• Homer – Iliada
• Jan Chryzostom Pasek – Pa-

miętniki
• Jan Kochanowski – Pieśń święto-

jańska o sobótce
• Mikołaj Rej – Żywot człowieka 

poczciwego
• Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz 
• Bolesław Prus – Lalka
• Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem 
• Władysław Stanisław Reymont 

– Chłopi 
• Gabriela Zapolska – Moralność 

pani Dulskiej 
• Maria Dąbrowska – Noce i dnie
• Zofia Nałkowska – Granica 
• Bruno Schulz – Sklepy cyna-

monowe 
• Stefan Żeromski – Przedwiośnie 
• Tadeusz Borowski – Opowiadania 
• Miron Białoszewski – Pamiętnik 

z powstania warszawskiego 

Codzienność  
dworku ziemiańskiego

• Pan Tadeusz Adama Mickiewicza 
(także film Andrzeja Wajdy)

• komedie Aleksandra Fredry, np. 
Zemsta, Śluby panieńskie

• Nad Niemnem Elizy Orzeszko-
wej (także film Zbigniewa Kuź-
mińskiego)

• Ferdydurke Witolda Gombrowi-
cza – obraz groteskowy (także 
film Jerzego Skolimowskiego)

• Przedwiośnie Stefana Żeromskie-
go (także film Filipa Bajona)

Rzeczywistość PRL-u

• Opowiadania Marka Hłaski, np. 
Pierwszy krok w chmurach, Pę-
tla, Ósmy dzień tygodnia

• dzienniki powojenne Marii Dą-
browskiej i Zofii Nałkowskiej

• Mała apokalipsa Tadeusza Kon-
wickiego

• Początek Andrzeja Szczypiorskie-
go

Codzienność jest życiem ludzkim stokroć bardziej niż wydarzenia niezwykłe. Jest też tematem li-
teratury w większym stopniu niż nam się zdaje – i nie jest trudna do odnalezienia, bo znajduje się 
w każdym większym, cenionym utworze. Do dobrej prezentacji proponujemy prześledzić i zebrać 
najważniejsze obrazy codzienności w literaturze.
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• Nie tylko literatura faktu i publicystyka związane są z codziennością. Dotyczy to także… powie-
ści. Już sam tytuł polskiej sagi Noce i dnie sugeruje, że najważniejsze w tej książce Marii Dą-
browskiej jest zwyczajne życie rodziny Niechciców, mijający dzień za dniem – za tą codzienną 
krzątaniną kryją się gdzieś marzenia, tęsknoty, niespełnione ambicje i uczucia pani Barbary, ide-
ały Bogumiła.

• Na opisach codziennej rzeczywistości skoncentrowana też była proza Marka Hłaski. Opowiada-
nia pisane przez młodego wówczas prozaika portretowały przede wszystkim codzienność brud-
nej, szarej, pijanej od rana Warszawy – brudnych knajp, spelun, w których wiszą państwowo-
twórcze, ambitne hasła, kontrastujące z odstręczającą brzydotą otoczenia (Pętla), stolicy, w której 
nie ma miejsca na miłość (Pierwszy krok w chmurach, Ósmy dzień tygodnia), jest tylko miejsce 
na niechciane dzieci (Śliczna dziewczyna), zmęczenie, brzydotę i zniechęcenie (Pierwszy krok 
w chmurach).

Codzienność jako odbicie odwiecznego porządku

Niekiedy opisy codzienności wykraczają poza realistyczną konwencję i wkraczają w sferę metafi-
zyki bądź, pozostając na wskroś realistyczne, oddają także inny, odwieczny porządek.

• W Chłopach noblisty Reymonta napotykamy realistyczne i naturalistyczne obrazy wsi – opisy-
wane są codzienne czynności, pijatyki w karczmie, obchody rozmaitych świąt, ale także tak dra-
styczne sceny jak zarzynanie zwierząt…
Wszystkie te szczegółowe opisy różnych dni w roku podporządkowane są jednak kalendarzowi, 
pogodzie, odwiecznemu rytmowi przyrody.
Codzienność jest odbiciem tego rytmu. To wszystko powtórzy się za rok – zdaje się mówić au-
tor. Nieważne, który to będzie dzień i rok, ważne, że to będzie wiosna, jesień czy zima… Mamy 
tu do czynienia z potokiem wciąż płynącego czasu. Tak więc codzienność jest w Chłopach od-
biciem odwiecznego porządku przyrody i świata…

• Nowoczesne interpretacje Lalki każą i w tej wielkiej realistycznej powieści dostrze-
gać elementy metafizyczne, np. w scenie, w której Ignacy Rzecki bawi się lalka-
mi z wystawy, śmiejąc się, że nakręcone przypominają zabieganych ludzi, a ich wysił-
ki i tak na nic, bo przecież w którymś momencie zostaną brutalnie przerwane (motyw zna-
ny też choćby z poezji Kochanowskiego: „wemkną nas w mieszek, jako czynią łatkom”).

Rzeczywistość przemieniona groteskowo

• Codzienność bywała też utrwalana w sposób groteskowy. Na przykład w Mistrzu i Małgorza-
cie Michaiła Bułhakowa sportretowana została Moskwa lat trzydziestych – opisana jest rzeczy-
wistość sklepów dla prominentów, wczasów i luksusowych stołówek dla lojalnych wobec syste-
mu literatów, rzeczywistość łapówek i kolejek, niekończących się papierków i podań oraz prze-
pełnionych normalnymi ludźmi szpitali psychiatrycznych. Ta rzeczywistość sama w sobie jest 
już groteskowa, a groteskowość tę wydobywa z niej złośliwie pojawiający się w stolicy ZSRR 
diabeł, który każe „szanowanemu” obywatelowi przemienić się w wieprza, eleganckim żonom 
prominentów biegać półnago po ulicach Moskwy, a oddanemu systemowi poecie łapać siły nie-
czyste na ulicach w… bieliźnie i z ikoną w ręku.

• Taki groteskowy obraz komunistycznej rzeczywistości odnajdujemy także w Małej apokalipsie 
Tadeusza Konwickiego. Komunizm święci triumfy, miasto świętuje przyłączenie do Związku 
Radzieckiego, wokół jednak tylko bylejakość i absurd, wszystko pozorne, fasadowe, nietrwałe, 
tymczasem… dostojnicy państwowi nieoczekiwanie rozbierają się, a opozycjonista, który ma 
dokonać aktu samospalenia, musi użyć szwedzkich zapałek, bo te rodzimej produkcji się nie za-
palają…

• Podobne groteskowe sceny, ale wzięte z codziennego życia, obserwujemy w znakomitych ko-
mediach niedocenianego przez krytykę za życia Stanisława Barei. W Misiu na przykład sztuć-
ce w barach mlecznych przytwierdzane są do stołów, komunikacja miejska organizuje tanie pro-
gramy rozrywkowe dla pasażerów zepsutych tramwajów (zamiast dbać o to, by punktualnie zo-
stali dowiezieni na miejsce), a nad miastem unosi się gigantyczny słomiany miś.

• Nie myślmy jednak, że tylko PRL-owska codzienność dawała pożywkę grotesce. Groteskowość 
ziemiańskich form obnażył Witold Gombrowicz w powieści Ferdydurke, tam też groteskowo 
ukazał szkolną codzienność (belfer wtłukujący bezmyślnym uczniom gotowe formułki, dorosły 
zmuszony do odgrywania roli ucznia) czy pseudonowoczesność mieszczańskich domów (rodzi-
ce Zuty pensjonarki).

Dzień powszedni miasta

• Lalka Bolesława Prusa (także fil-
my Wojciecha Jerzego Hasa i Ry-
szarda Bera)

• komedie Gabrieli Zapolskiej, 
np. Moralność pani Dulskiej 
(także częściowo inspirowany tą 
sztuką film Andrzeja Wajdy Z bie-
giem lat, z biegiem dni)

• Noce i dnie Marii Dąbrowskiej 
(także film Jerzego Antczaka)

• Sklepy cynamonowe Brunona 
Schulza (także film Wojciecha 
Jerzego Hasa)

Biedota i robotnicy

• Ludzie bezdomni Stefana Żerom-
skiego (także film Doktor Judym 
Włodzimierza Haupego)

• Lalka Bolesława Prusa
• Granica Zofii Nałkowskiej
• Dym Marii Konopnickiej
• Nasza szkapa Marii Konopnickiej

Wielcy fabrykanci

• Ziemia obiecana Władysława Sta-
nisława Reymonta

Życie codzienne wsi

• Janko Muzykant Henryka Sien-
kiewicza

• Antek Bolesława Prusa
• Chłopi Władysława Stanisława 

Reymonta (także film Jana Ryb-
kowskiego)

• Noce i dnie Marii Dąbrowskiej 
(także film Jerzego Antczaka)

• Konopielka Edwarda Redlińskiego 
(także film Witolda Leszczyńskiego)

• Kamień na kamieniu, Widnokrąg 
Wiesława Myśliwskiego

Codzienność wojenna

• Pamiętnik z powstania warszaw-
skiego Mirona Białoszewskiego

• Budowałam barykadę – tom wier-
szy Anny Świrszczyńskiej

• Pierwsza przechadzka Leopolda 
Staffa

• Szrapnel Williama Whartona
• opowiadania Tadeusza Borow-

skiego
• Zdążyć przed Panem Bogiem, 

Tam już nie ma żadnej rzeki Han-
ny Krall

• Początek Andrzeja Szczypiorskie-
go

• Kolumbowie. Rocznik 20 Roma-
na Bratnego
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Studiuj filmoznawstwo jeśli chcesz

• zdobyć solidną wiedzę z kultury, ze szczególnym uwzględnieniem filmu;
• poznać historię i najważniejsze nurty w kinematografii;
• nauczyć się analizować film, poznać jego strukturę;
• doskonalić sztukę krytyki filmowej;
• pracować w mediach, zwłaszcza telewizji,

Inwestycje w liceum

• Przed rozpoczęciem studiów na filmoznawstwie wskazane jest, abyś zapoznał się z podstawową 
terminologią filmową. Powinieneś znać takie pojęcia, jak sekwencja, kwestia. kadr, retrospekcja, 
plan filmowy, ujęcie itp.

• Już na pierwszym roku studiów będziesz musiał obowiązkowo pisać recenzje filmowe. Zacznij 
więc ćwiczyć umiejętność ich pisania już w liceum. Tu przyda się znajomość historii, kultury i 
nurtów filmowych. Czytaj te profesjonalne i podpatruj jak jak piszą je profesjonaliści, poszerzaj 
bazę swojego słownictwa (to wazne!).

• Powinieneś mieć zaliczoną klasykę filmu powszechnego i polskiego i znać nazwiska najważniej-
szych aktorów, reżyserów,. Mieć rozeznanie w tym, co aktualnie dzieje się w kulturze, nie tylko 
w świecie filmu.

• Wiele filmów to ekranizacje utworów literackich, dobrze by było, gdybyś przeczytał te najważ-
niejsze, ta wiedza przyda się do dyskusji na ćwiczeniach z filmu.

• Oglądaj filmy do samego końca (!), razem z końcowymi napisami. Na studiach skompromitu-
jesz się, wstając z fotela wraz z końcem ostatniej sceny.  Napisy z towarzyszącą muzyką i obra-
zem stanowią integralną część filmu.  Tu też zawarte są ważne informacje dla krytyka filmowego.

Studia

Program studiów jest zdominowany przez przedmioty ściśle związane z filmem. 
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, pokazów filmowych, spotkań z twórcami.
Przez dwa pierwsze lata wszystkie przedmioty są obowiązkowe, od trzeciego roku natomiast nastę-
puje już zróżnicowanie. Nadal realizowany jest (obowiązujący wszystkich studentów) kanon stu-
diów, ale oprócz tego będziesz mógł wybrać  dwóch spośród pięciu wykładów: historia filmu po-
wszechnego, analiza filmu, teoria mediów, kierunki filmu współczesnego, teoria filmu.

Charakterystyka przedmiotów

• Historia filmu powszechnego – jeden z najważniejszych przedmiotów na tym kierunku. Wykład 
uzupełniony jest ćwiczeniami i pokazami filmowymi. W jego trakcie zapoznasz się ze wszystki-
mi najważniejszymi prądami artystycznymi i „szkołami” narodowymi. Poznasz twórczość najwy-
bitniejszych reżyserów oraz nauczysz się języka filmu. Poznasz również związki filmu z innymi 
dziedzinami sztuki jego ewolucję oraz zależność od wydarzeń historycznych.

• Ćwiczenia z tego przedmiotu poświęcone są analizie zjawisk i nurtów w historii kina oraz twór-
czości ważniejszych reżyserów w kontekście kultury danego okresu. Podczas ich trwania nauczysz 
się pisać profesjonalne recenzje. Raz w miesiącu będziesz musiał oddać taka pracę poświęconą 
aktualnemu repertuarowi.

• Wprowadzenie do wiedzy o filmie – zajęcia obejmują podstawy wiedzy o filmie. przede wszyst-
kim tzw. język filmu (najważniejsze terminy i pojęcia takie jak plan, ujęcie, sekwencja itp.). Tu 
nauczysz się dokonywać analiz filmowych oraz jak gromadzić bibliografię na temat wybranego 
przez siebie filmu.

• Na ćwiczeniach Analiza dzieła filmowego poznasz różne metody analizy filmu i zdobędziesz 
praktyczne umiejętności ich zastosowania.

• Poetyka i teoria literatury podejmuje takie zagadnienia jak rodzaje i gatunki literackie, świat 
przedstawiony dzieła literackiego, podmiot literacki i narracja,  komunikacja literacka i zagad-
nienia odbioru.

Filmoznawstwo

Predyspozycje
• Studia te przeznaczone są dla 

osób zainteresowanych kulturą 
oraz wiedzą o filmie – osób kre-
atywnych, pomysłowych, po-
siadających tzw. lekkie pióro, ła-
twość formułowania myśli, oraz 
odwagę wypowiadania sądów.

• Poza tym przydatna jest bogata 
wyobraźnia oraz szeroka wiedza 
literacka i filmowa.

Filmoznawstwo i kultura me-
diów

jest kierunkiem obejmującym 
wiele dziedzin, m. in. historię fil-
mu, jego analizę, teorię czy kryty-
kę filmową. 

Studia licencjackie

Specjalizacja: kultura filmowa i 
medialna obejmuje przedmioty 
poświęcone:
• estetyce filmu,
• analizie przekazów telewizyj-

nych,
• reklamie,
• kulturze medialnej.

Zajęcia praktyczne to:
• warsztaty filmowe i fotogra-

ficzne,
• pisanie tekstów krytycznych
    o filmie,
• tworzenie scenariuszy filmo-

wych

Gdzie studiować?

W Polsce są dwie uczelnie gdzie 
możesz rozwijać swoje zaintere-
sowania filmem i mediami.
• Filmoznawstwo i wiedza
    o nowych mediach – Uniwer-

sytet Jagielloński w Krakowie

• Filmoznawstwo i kultura me-
diów – Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu
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• Na zajęciach z językoznawstwa ogólnego zapoznajomisz się z nąjważniejszymi teoriami lingwi-
stycznymi począwszy od czasów starożytnich.

• Historia filmu polskiego. Jak sama nazwa wskazuje, zajęcia poświęcone są kolejnym etapom roz-
wojowym polskiej sztuki filmowej – polskiego filmu fabularnego, dokumentalnego i animowanego.

• Zajęcia z teorii filmu obejmują  prezentację i analizę głównych nurtów w historii myśli filmowej, 
Zapoznasz się z różnymi kierunkami i metodologiami (strukturalizm, psychoanaliza, antropolo-
gia kultury), które miały decydujący wpływ na rozwój kinematografii. 

• Wykłady z teoria kultury poświęcone są kształtowaniu się współczesnej wiedzy o kulturze wraz 
z charakterystyką najważniejszych – z punktu widzenia filmoznawstwa – kierunków badawczych.

• Teoria telewizji. Te zajęcia poświęcone są podstawowym zagadnieniom związanym z funkcjono-
waniem telewizji. Podzielone są na trzy bloki tematyczne.

∙ Pierwszy dotyczy sposobów funkcjonowania telewizji jako instytucji.
∙ Drugi poświęcony jest różnym formom telewizyjnego przekazu, takich jak: serial, game show, 

talk show, reklama, przekaz informacyjny.
∙ Trzeci dotyczy zagadnień związanych z odbiorem telewizji.

• Krytyka filmowa – rzedmiot zajmujacy się analizą krytycznofilmową ważniejszych filmów z  lat 
80. i 90. oraz bieżącego repertuaru. Raz w miesiącu będziesz musiał przedstawić do oceny recen-
zję wybranego przez siebie filmu a na zakończenie zajęć napisać esej jako pracę roczną.

Czego się nauczysz

• Jak kompleksowo analizować i interpretować dzieło filmowe, oraz jak rozpoznać jego kompozy-
cję, stylistykę oraz prowadzenie narracji filmowej;

• Jak pisać teksty krytycznofilmowe, począwszy od najprostszych takich jak notka, po bardziej 
skomplikowanych np. esej; 

• Jak zapisywać przebieg akcji filmowej w postaci protokołu sekwencji,  jak czytać wykresy i sto-
ryboardy oraz używania fachowej terminologii potrzebnej do pisania profesjonalnych recenzji.

Dowiesz się

• o funkcjach dźwięku, odgłosów i muzyki w filmie, jak również oświetlenia i koloru oraz techni-
kach emocjonalnego angażowania widza;

• jakie funkcje pełni muzyka w  filmie, jakie tendencje panowały w poszczególnych okresach roz-
woju sztuki filmowej, jak operuje się motywem i tematem muzycznym;

• jak pisać scenariusze filmowe, jak budować dramaturgię akcji i kreować bohatera.

Poznasz

• kamienie milowe kinematografii powszechnej i polskiej ze szczególnym uwzględnieniem osią-
gnięć kina europejskiego i amerykańskiego oraz sylwetki najwybitniejszych reżyserów, operato-
rów i kompozytorów muzyki filmowej;

• najistotniejsze gatunki filmowe, szczególnie kina współczesnego oraz rozmaite metodologie ana-
lizy dzieła filmowego, zarówno fabularnego jaki dokumentalnego;

• związki filmu z innymi dziedzinami sztuki – malarstwem, literaturą, muzyką klasyczną i popular-
ną, tańcem, teatrem, a przede wszystkim kierunek przemian tych relacji, widzianych w szerszym 
kontekście wydarzeń politycznych przemian estetycznych;

• historię telewizji polskiej, przełomowe momenty w dziejach telewizji angielskiej, amerykańskiej 
i francuskiej oraz podstawowe zasady pomiarów telemetrycznych, odczytywania wyników oglą-
dalności oraz ich znaczeniem dla budowania telewizyjnej ramówki.

• teorię i praktykę konstruowania przekazów reklamowych. Dowiesz się jak powinna być skonstruowa-
na reklama, aby była skuteczna, w jaki sposób oddziaływać na odbiorcę poprzez obraz, ruch, dźwięk 
oraz jak wykorzystać takie werbalne tworzywo jak parafrazowanie, pastisz, parodia, trawestacja.

• prawa rządzące dramaturgią widowisk audiowizualnych: teatru, opery, operetki, rewii, kabaretu, 
musicalu oraz takimi formami wyrazu jak koncert rockowy, serial, wideoklip, film wideo;

• podstawowe pojęcia z dziedziny antropologii kultury, np.kultura, legenda, mit oraz zagadnienia 
jak uniwersalizm kulturowy, symbolika barw, mowa dialogowa, kultura tradycyjna i pop kultura 
jej geneza, funkcja i kierunki rozwoju.

W mediach możesz pracować 
jako:
∙ doradca programowy,
∙ konsultant literacki,
∙ lektor,
∙ reporter,
∙ prezenter,
∙ krytyk filmowy i telewizyjny,
∙ scenarzysta i dialogista,
∙ redaktor portali internetowych,
∙ animator kultury filmowej,
∙ pracownik dystrybucji filmów,
∙ copywriter,
∙ rzecznik ds. kontaktu z mediami,
∙ projektant wizerunków medial-

nych.

Możliwości pracy są bardzo sze-
rokie!

Praca

Po ukończeniu tego kierunku mo-
żesz pracować generalnie 

w mediach:

∙ prasie,

∙ redakcjach telewizyjnych i ra-
diowych,

∙ redakcjach internetowych jako 
krytyk filmowy, scenarzysta, 
dialogista lub redaktor,

w teatrze,

w domach kultury,

w biurach dystrybucyjnych,

Po zdobyciu kwalifikacji pedago-
gicznych możesz podjąc pracę w  
szkolnictwie.

Studia magisterskie

Specjalizacja: informacja i techni-
ki audiowizualne w mediach obej-
muje przedmioty takie jak:
• historia i estetyka mediów,
• kultura Internetu,
• film i serial telewizyjny,
• film dokumentalny,
• realizacje form audiowizual-

nych,
• warsztaty fotograficzne,
• warsztat redakcyjny,
• formy i gatunki scenariuszowe


