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Epoka literacka

 

I połowa XIX w.wiek XVIIIV w. p.n.e. 10 wieków średniowiecza wiek XVII

Oś czasu

VIII w. p.n.e. 1450 r. – wynalezienie druku
1453 r. – upadek Konstantynopola
1492 r. – odkrycie Ameryki

1630 r. – schyłek  
odrodzenia

1700 r. – czasy saskie
1730 r. – schyłek baroku

476 r. n.e. – upa-
dek Cesarstwa Za-
chodniorzymskie-
go koniec starożyt-
ności

0

Sinusoida epok według Juliana Krzyżanowskiego
Zaobserwuj podobieństwa i różnice w ideologiach epok historycznoliterackich

Średniowiecze

Renesans

Barok

V – XV wiek

XVI wiek

XVII wiek

XVIII wiek

Oświecenie Antyk

do V wieku n.e.

Antyk 
Podstawa późniejszych odwołań, 
wieki, podczas których powstawa-
ły i utrwalały się klasyczne wzorce 
oraz wartości. Myśl i dorobek arty-
styczny twórców antyku będzie od-
wiecznym autorytetem. Krystalizują 
się gatunki literackie i normy two-
rzenia sztuki.

 Renesans 
Odrodzenie ideałów antyku. Harmo-
nia i umiar, antropocentryzm (czło-
wiek w centrum zainteresowań), hu-
manizm, reformacja, zwrot ku warto-
ściom doczesnym. Rozwój sztuk we-
dług ideałów klasycznych, ideał czło-
wieka wszechstronnie wykształcone-
go: uczonego – artysty.

Oświecenie 
Wiek oświecony – rozumu, powro-
tu do ideałów klasycznych. Wszech-
stronny rozwój nauki, rozwój pra-
sy, szkolnictwa i norm klasycznych 
w sztuce. Racjonalizm, empiryzm, 
sensualizm w ideologii – a zatem me-
tody rozumowego i doświadczalnego 
pojmowania i badania zjawisk.

Średniowiecze 
Mistycyzm, teocentryzm (Bóg w centrum wszechświata), uni-
wersalizm. Epoka religijna, uduchowiona, kierująca myśl ludz-
ką ku Bogu i pozaziemskim wartościom. Modny temat śmierci 
(danse macabre). Ogromna rola symbolu, wiara w magię liczb, 
wymowę znaków natury. Dualizm wartości (podział na dobro 
i zło, niebo i piekło, duszę i ciało). Postrzeganie życia ludzkie-
go jako kruchego, przemijalnego, peł nego cierpień, rozdartego 
między wartościami niebiańskimi a ziemskimi (św. Augustyn).

Barok
Epoka uduchowiona, mistyczna, u podłoża 
filozofii leży poczucie przemijalności życia 
i kruchości istoty ludzkiej. Zwrot ku Bogu 
i religii, myśli o życiu pozaziemskim. Nie-
pokój i ozdobność w sztuce (również sło-
wa), celem wyrażenie uczuć oraz zaszoko-
wanie odbiorcy pomysłem. Szatan, piekło, 
śmierć – typowe motywy sztuki.
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I połowa XIX w. II połowa XIX w. przełom XIX i XX w. 20 lat między  
wojnami II wojna światowa

1863 r.
– powstanie styczniowe

1880 r.
– początek Młodej Polski

1939 r. – wybuch  
II wojny światowej

1945 r.

Romantyzm 
Uczucie, serce, wiara, intuicja, wyobraź-
nia, wrażliwość duszy, kontakt ze światem 
nierealnym – to „drogowskazy” romanty-
zmu. Rozczarowanie i nieufność wobec 
rozumu i wiedzy. Wśród wiodących po-
jęć: fantastyka, irracjonalizm, mesjanizm, 
mistycyzm, fantazja, tajemniczość. Wśród 
tematów: miłość wbrew konwencji, walka 
o wolność, duchowa postać natury, egzo-
tyka Orientu, tajemniczość romantyczne-
go, samotnego  bohatera.

Młoda Polska – dekadentyzm
Idea „sztuka dla sztuki”, odrzucająca jakikolwiek 
praktyczny wymiar twórczości. Metodą badania 
świata ma być intuicja, symbol sposobem wyraża-
nia treści wewnętrznych. Dekadentyzm to schyłko-
wość, poczucie końca wieku i kresu istnienia ludz-
kości: kruchości ludzkiego życia i wszechpotęgi pra-
wa przemijania. Wśród tematów sztuki i literatury: 
śmierć, szatan, koniec wieku, splin, przeklęty, wy-
obcowany poeta – artysta. Pogarda dla mieszczań-
skiego stylu życia. Epoka poezji i wielkiego drama-
tu na wzór romantyków.

XX wiek 
Przyniósł powojenne po-
czucie rozpadu wartości, 
wskrzesił poglądy egzy-
stencjalistów i katastrofi-
stów. XX wiek – II poło-
wa okazała się tyglem po-
staw i wartości. Do prą-
dów ważnych należą: sur-
realizm, postmodernizm, 
personalizm, humanizm 
współczesny.

Periodyzacja epok

współczesność

1818 r.
1822 r.

– początek  
romantyzmu

Pozytywizm Dwudziestolecie 
 międzywojenne

Młoda Polska 

I poł. XIX wieku

II połowa  
XIX wieku

lata 1918 – 1939

przełom  
wieków XIX i XX

XX wiekOświecenie 

Romantyzm 

I połowa  
XIX wieku

Pozytywizm 
Epoka prozy (powieść, nowela). Rozczarowanie ro-
mantycznym entuzjazmem i postawą „mierz siły na 
zamiary”. Wiara w naukę, postulaty scjentyzmu, pra-
cy organicznej, pracy u podstaw – czyli reformy spo-
łeczeństwa i edukacji warstw niższych. Wśród pojęć 
budujących ideologię: scjentyzm, utylitaryzm, agno-
stycyzm, organicyzm. Postulaty stawiania i realizo-
wania realnych, praktycznych celów.

Dwudziestolecie międzywojenne 
Zaobfitowało osiągnięciami techniki, rozwojem nauki: fizyki, me-
dycyny, przemysłu na wielką skalę i rozwojem dwóch mocarstw: 
Ameryki i Związku Radzieckiego. Wśród ideologii epoki odegrał 
rolę pragmatyzm, czyli przeświadczenie o praktycznym sensie sztu-
ki i nauki, ale także egzystencjalizm (trwoga istnienia człowieka 
samotnego we wszechświecie) i katastrofizm (przekonanie o nad-
chodzącym końcu świata). Wiele nurtów awangardowych w lite-
raturze i sztuce: abstrakcjonizm, futuryzm, dadaizm, nadrealizm.

• II wojna światowa

• lata powojenne:  
– podział świata na bloki polityczne

• koniec wieku  
– tendencje zjednoczeniowe Europy,  
– rozpad bloku socjalistycznego 
– groźba terroryzmu

1918 r. – odzyskanie przez 
Polskę niepodległości

koniec I wojny światowej
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Starożytność – to najdawniejsze czasy ludzkiej kultury, rozwi-
jające się odkąd człowiek poznał pismo aż do chrześcijańskiej 
Europy, czyli po nową erę i jej pierwsze stulecia. Wtedy wła-
śnie chrześcijaństwo rozwinęło się i zapanowało w Europie, a 
kolejną epoką po antyku stało się średniowiecze. 
• Starożytność to pojemny termin – obejmuje cywilizacje odległe 

– takie jak starożytny Egipt, Babilonię, Chiny, Japonię, Izrael. 
• Bliższy i ściślejszy, a także uważany za bezpośrednie źródło 

kultury europejskiej – jest antyk – kultura starożytnej Grecji i 

Rzymu. To fundament naszej kultury – zwanej też kulturą krę-
gu śródziemnomorskiego, ale nie jedyny, bo drugim, równole-
głym i tak samo ważnym jest Biblia – Stary i Nowy Testament. 
Iliada, Odyseja należą do literatury Starożytnej Grecji.

ŹRÓDŁA NASZEJ KULTURY

•Antyk – dorobek kulturowy Starożytnej Grecji i Rzymu
• Biblia – kanon religii i dzieje Izraela jako Narodu Wybrane-

go w Starym i Nowym Testamencie.

Bohaterowe antyku

•  Achilles – wzór rycerza antycz-
nego (heros),

•   Hektor – wzór rycerza antyczne-
go (syn Priama),

•  Edyp – potomek rodu Labdakidów, 
obciążonego klątwą bogów,

•   Antygona – zbuntowana cór-
ka Edypa, 

•  Kreon – wuj Antygony, król Teb,

•  Odyseusz – król Itaki, uczest-
nik wojny trojańskiej, główny boha-
ter Odysei.

Bohater tragiczny

Typ wypracowany w kulturze antyku – taki bohater, który zna-
lazł się w sytuacji tragicznej: musi dokonać wyboru, ale jak-
kolwiek uczyni – czeka go klęska. Dla niego nie ma dobre-
go rozwiązania. 
Bardzo ważna konstrukcja – wszystkie późniejsze epoki będą 
budować swoich bohaterów tragicznych.

Gatunki literackie

Stanowią dziedzictwo literatury euro-
pejskiej:

Epika
•  epos homerycki

Dramat
•  tragedia antyczna
•  komedia

Liryka
•  pieśń, 
• hymn, 
• epigramat

Najważniejsze dzieła

•  Iliada – epos o wojnie trojańskiej

•  Odyseja – epos o dziesięcioletniej 
tułaczce Odyseusza do Itaki

•  Antygona – tragedia o niepo-
słusznej Tebance

•  Król Edyp – tragedia o dziejach 
Edypa, który chciał uniknąć prze-
znaczenia

•   Pieśni Horacego – zwane car-
minami, wyrażające starożytną fi-
lozofię

Rycerz antyczny
Przykłady:

•  HEKTOR,
•  ACHILLES, 
•  ODySEUSZ. 

Wzór rycerza antycznego: waleczny, odważny, honorowy, 
dumny.

MAPA MYŚLI – ANTYK

Literatura
• Homer – pierwszy twórca, autor Ilia-

dy i Odysei
• Sofokles – twórca Antygony
• Tyrteusz
•  Safona
• Wegiliusz – rzymski twórca eposów
• Horacy – rzymski poeta, sławny 

przez wieki 
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Antyk – DANE PODSTAwOwE 

• Epoka ogarnia okres od VIII w. p.n.e. po rozwój chrześci-
jaństwa – czyli V w. n.e. To 13 stuleci!

•  Bardzo ważne są: 
VIII w. p.n.e. – tu zaczyna się nasza literatura, bo Homer 
tworzy Iliadę i Odyseję, 
V w. p.n.e. – bo to okres klasyczny – powstają największe 
dramaty, w tym Król Edyp i Antygona, 
IV w. p.n.e – jako wiek filozofii, I w. p.n.e. – jako złoty 
wiek poezji rzymskiej – Wergiliusza i Horacego.

•  Nazwa „antyk” – dotyczy kultury starożytnej Grecji i Rzymu.

Filozofia
•  Pogląd Heraklita o zmienności rzeczy – częste odwołania w 

poezji współczesnej. Heraklit głosi, że wszystko płynie, wciąż 
się zmienia – nigdy dwa razy nie wejdziesz do tej samej rzeki.
Słynne jego powiedzenie – Pantha rei– wszystko płynie.

•  Myśl Sokratesa (V w. p.n.e.) – sokratejska niewiedza, po-
stawa moralna, osobowość filozofa. „Jedno wiem, że nic nie 
wiem” – rzekł – i od tego zaczął poszukiwania prawdy (tzw. 
niewiedza sokratejska). Cnota, umiar, prawość to były ide-
ały, które głosił. Pytał jak człowiek powinienen żyć.

•  Myśl Platona (V w. p.n.e.) – Platon podzielił świat na idee 
(prawdziwe byty) i cienie idei – to, co widzimy. Przeświad-
czenie, że wszystko ma duchową naturę, niewidoczną, sta-
ło się podstawą idealizmu. Ważne pojęcia: 

• idee i cienie idei
• jaskinia platońska

•  Arystoteles (IV w. p.n.e.). Dobro – najwyższa wartość! Jego 
dzielo Poetyka i zawarte w niej normy dotyczące sztuki sta-
ło się później podręcznikiem przyszłych twórców europej-
skich. Arystoteles zawarł tam definicje gatunków, pojęcia 
kluczowe jak mimesis czy katharsis.

•   Postawa epikurejska (Epikur III w. p.n.e.) – istotna dla od-
czytania wielu późniejszych dzieł, w tym poezji Jana Kocha-
nowskiego i postaw ludzi renesansu. Epikur wychodził z za-
łożenia, że trzeba cieszyć się życiem, póki trwa, i cenić so-
bie jego przyjemności. Znanajego maksyma – Carpe diem. 
Do cnót zaliczał rozwagę i umiar.

•   Postawa stoicka (Zenon z Kition III w. p.n.e.) – ważna dla 
zrozumienia tejże poezji, ale też literatury rzymskiej i po-
ezji współczesnej. Nakazuje spokój – zarówno w cierpieniu, 
jak i szczęściu. Fortuna kołem się toczy – nie należy podda-
wać się emocjom i namiętnościom.

Mitologia
kosmogoniczne: Jak powstał świat?
antropogeniczne: Jak powstał człowiek?
teogoniczne: Jak rodzili się bogowie?
genealogiczne: Dzieje rodów

•   Mit o rodzie Labdakidów – ważny w zrozumieniu Antygony 
i Króla Edypa, pojęcia Fatum.

•  Mit o wojnie trojańskiej – istotny przy interpretacjach epo-
sów Homera.

•   Mit o Prometeuszu – bardzo ważny dla zrozumienia lektur 
i postaw w romantyzmie.

•  Mit o Ikarze i Dedalu – istotny przy interpretowaniu po-
ezji współczesnej.

•  Mit eleuzyjski – o Korze i Demeter. Objaśnia koło czasu i 
następstwo pór roku.

•  Mit o Heraklesie – nawiązują do niego chętnie polscy twór-
cy – np. Mickiewicz w słynnej Odzie do młodości.

•  Mit o powstaniu świata (kosmogonia) i o śmier ci człowieka.

•  Mity o niektórych bogach o Syzyfie, Midasie, Nike i Nar
cyzie, jabłku niezgody – do nich zawsze mogą odwołać się 
na egzaminie.

Jak to zapamiętać? 
Według podziału przed Sokratesem i po Sokratesie. Jego myśl 
okazała się tak ważna dla filozofii, że wszystko podzielono na 
to, co przed nim i po nim.

PRZED SOKRATESEM 

• Jońska filozofia przyrody 
– Tales z Miletu,
– Anaksymander, 
– Anaksymenes

• Myśl Pitagorasa – Pitagoras
• Materialiści – Demokryt

SOKRATES – SOFIZM 

PO SOKRATESIE

• PLATONIZM – Platon
• ARySTOTELIZM – Arystoteles
• EPIKUREIZM – Epikur z Samos 
• STOICyZM – Zenon z Kition
• SCEPTyCyZM – Pyrron z Elidy

Mity
• obrazują światopogląd i system wartości ludzi antyku,
• prezentują wzorce postaw i mądrości ponadczasowe,
• poruszają problematykę uniwersalną – dotyczącą człowie-

ka wtedy i dziś,
• są budulcem lub motywem wielu dzieł literatury i sztuki.
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Kultura
Jest to całość dokonań duchowych i materialnych ludzkości 
w zakresie literatury, sztuki, obyczajów. Ciągły proces twór-
czy związany z rozwojem społeczeństw, z osiągnięciami tak 
w nauce, sztuce, jak i obyczajach, wartościach i wzorach po-
stępowania. Łatwo podzielić powyższy zbiór na dorobek ma-
terialny i niematerialny (duchowy). 

Ale – uwaga – słowo „kultura” ma w naukach humanistycz-
nych wiele definicji, a i w języku potocznym, co najmniej 
kilka znaczeń. Rozumiemy kulturę także jako określony, cał-
kowity dorobek danego społeczeństwa – np. kultura Inków. 

Jeszcze inaczej rozumiemy ją jako sposób zachowania się lu-
dzi – pewien sposób bycia, mówimy wtedy o kulturze osobi-
stej danego osobnika, lub o człowieku kulturalnym, albo nie-
kulturalnym, gdy nie spełnia norm obyczajowych obowiązu-
jących w danym społeczeństwie. 

W znaczeniu zawężonym stosuje się przecież słowo „kultura” 
dla określenia tylko dziedziny związanej z twórczością – dział 
kulturalny w pismach dotyczy teatru, filmów, książek i muze-
ów. Ministerstwo Kultury zajmuje się powyższymi działami 
życia, nie wkraczając już na przykład w oświatę. 

Harmonia, ład, prostota, symetria
To wiodące założenia starożytnych artystów i myślicieli 
uznane przez potomnych za ideał. Nie są to skompliko-
wane pojęcia, używamy ich w codziennym życiu. Trzeba 
jednak pamiętać, że w antyku właśnie nadano im taką ran-
gę – wartości, dominujących, do których trzeba dążyć. Nie 
tylko w sztuce, gdzie łatwo wyobrazimy sobie realizację 
założeń: odpowiednie proporcje w rzeźbie czy architek-
turze, prostota bez zbędnych ozdobników, itd. 

Ten klasyczny pomysł przenosił się także na filozofię życia 
– umiar, harmonia emocji, ład miały być receptą na szczę-
ście. Czy się do tego stosowano to inna sprawa. Za to gdy-
by podobna postawa lub ideały trafiły się w tekście matural-
nym – bądź pewny – to ideologia o rodowodzie klasycznym. 
Wszelkiego rodzaju dysharmonia, asymetria, bałagan twór-
czy – będą wobec niej sprzeczne i kontrastowe.

Antyk
Tym mianem określamy konkretny czas historyczny – 
okres trwania kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Po-
nieważ obie kultury rozwinęły się i lokalizowały w ba-
senie Morza Śródziemnego – wymiennie nazywa się 
kulturę antyku śródziemnomorską. Ponieważ Europa 
jest spadkobiercą dorobku starożytnych Greków i Rzy-
mian – mówimy, iż nasza kultura europejska, w tym 
polska, należy do kręgu kultury śródziemnomorskiej. 

Uwaga – jak antyk ma się do starożytności? 
Jest jej częścią. Mianem starożytności określamy bo-
wiem dzieje ludzkości od jej zamierzchłych począt-
ków aż do upadku Cesarstwa Rzymskiego. Starożyt-
ność obejmuje więc kulturę Egiptu i Babilonii, dzieje 
narodu żydowskiego zapisane w Biblii – całość doko-
nań po czasy upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego. 

Zapamiętaj to w cyfrach: 
• Antyk – od końca II tysiąclecia p.n.e (to początki kul-

tury greckiej) do V wieku n. e.; 
• Starożytność – od 4000 r. p.n.e. (początki najstar-

szych cywilizacji) do V w. n.e. Dzieje Grecji i Rzy-
mu mieszczą się w niej zatem, ale nie są to pojęcia 
równoważne. Tego niuansu też może dotyczyć py-
tanie testowe.

Rok 476 – upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego.

Klasycyzm
Classicus – znaczy doskonały. Wzorcowy, znakomi-
ty, godny naśladowania. 
Ponieważ za taki właśnie uznano w Europie dorobek 
antyku – to klasyczny znaczy dla nas też – zgodny z nor-
mami ustalonymi przez dawne autorytety. Ale uwaga 
– i tu doścignąć nas może różnorodność znaczeń słowa. 
• Dokładnie „klasyczny” znaczy – ustalony w okresie 

klasycznym, ściśle w V w. p.n.e. kiedy to w Atenach 
rządził Perykles, objawiło się wiele wiekopomnych 
talentów, utrwaliły się artystyczne wzorce i autory-
tety – i dlatego okres nazwano klasycznym. 

• Z biegiem czasu zaczęto używać słowa „klasyczny” 
dla całej kultury antyku, musimy jednak pamiętać, 
że w sensie historycznym to nadużycie. Co więcej, 
w trakcie, gdy przybywało dziejów Europy, słowo 
klasyczny nabrało jeszcze innego, nowego znaczenia. 

• Wszystko, co stworzone według antycznych norm 
nazywano klasycznym. 

• W wieku XVIII, który wskrzesił antyk nazwano 
klasycyzmem cały nurt w literaturze i sztuce. Nur-
ty klasyczne w poezji współczes nej nazwano neo-
klasycznymi. 

• A potem w ogóle klasyką, klasycznym zaczęto nazy-
wać dzieła czy normy uznane w danym społeczeń-
stwie za doskonałe wzory. „To już klasyka” – mówi-
my o uznanych reżyserach, co wszak z antykiem nie 
ma nic wspólnego. Albo „klasyka literatury” – o naj-
lepszych powieściach. 

Partenon
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Antyk 

Od łac. antiquus – dawny. Trady-
cyjnie już mianem tym określa-
my starożytny świat Grecji i Rzy-
mu, kultury rozwijającej się w ba-
senie Morza Śródziemnego, czy-
li jakby część starożytności. Pod 
terminem starożytność rozumie 
się również historię innych kultur 
(choćby Babilonii i Egiptu), a tak-
że przestrzeń czasową Biblii. Cza-
sem terminy antyk i starożytność 
stosuje się wymiennie.

Mit i mitologia
Mit jest to przekazywana ustnie opowieść. Pradawna, ważna dla danej społeczności, święta, 
bo wyrażająca jej wierzenia, objaśniająca tajemnice świata, niezwykła opowiastka – lecz 
historia sięgająca do początków istnienia, do bogów, do początków znakomitych rodów. 
 
Najistotniejszy dla nas zbiór to mity greckie. 
Dla współczesnych po prostu piękne, zawierające rozmaite mądrości, ale jednak baśniowe 
i fantastyczne teksty. Dla starożytnych – źródło wiedzy i sposób postrzegania świata. Mi-
tologia zaś to zbiór tychże mitów – jeśli mówimy o mitologii greckiej, bo przecież każda 
kultura miała własną mitologię. 
 
Ale mit to nie tylko pradawna opowieść. 
We współczesnym języku mit zyskał nowe znaczenie – podobnie jak mitologia czy mito-
logizować. Mówi się: to już „człowiek – mit” albo „ mity tworzysz” i oznacza to nagłośnić 
daną wersję czy opinię, ugruntować ją. Gdy społeczeństwo taką przyjmie, zrodzi się mit, 
a potem taki mit może zostać obalony. 
 
Co znaczy mitologizujesz? 
Mitologizował Reymont Chłopów – nadając swojej powieści cechy mitu. Ale jeśli ktoś z za-
chwytem opowiada o czasach swojej młodości, przekształca ją w idylliczne czasy (obojętne 
było tak czy nie) też mówimy mitologizuje.

Znaczenie antyku dla potomnych

Literatura i sztuka antyku, obok Biblii, jest drugim, ogromnie ważnym źródłem późniejszej 
twórczości artystów całej Europy. Nawiązywano do kultury starożytności w różny sposób.

• Czerpano z zasobu motywów, wątków, symboli zawartych w mitach, eposie, tragedii i poezji. 

• Do antyku nawiązywali twórcy renesansowi, jak np. Jan Kochanowski, twórcy oświece-
niowi, np. Ignacy Krasicki, a także dziewiętnasto i dwudziestowieczni prozaicy, np. Ste-
fan Żeromski.

• Twórcy współcześni odwołują się do mitów, do postaci mitycznych, autorów antycznych, 
takich jak Homer, Safona, Sofokles, Horacy, podejmują wciąż na nowo klasyczne gatun-
ki – przykładem może być pieśń lub epos współczesny.

• Tradycja antyczna znajduje także odbicie we współczesnej poezji i prozie, wciąż nawiązu-
ją poeci i pisarze do mitu ikaryjskiego (np. wiersz Stanisława Grochowiaka pt. Ikar, Erne-
sta Brylla pt. Wciąż o Ikarach głoszą, opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza pt. Ikar).

• Wiele nawiązań poetyckich można znaleźć w podręczniku, np. wiersz pt. Homer Jana Bolesła-
wa Ożoga, Larum Urszuli Kozioł, Nike która się waha Zbigniewa Herberta. Bardzo ważnym 
składnikiem twórczości poetów takich jak Julian Tuwim, Leopold Staff, Jarosław Iwaszkie-
wicz, Stanisław Grochowiak jest właśnie antyk. Współcześni twórcy przejęli nie tylko wąt-
ki i motywy tematyczne, lecz inspiracją stały się filozofia, sztuka i nauka tej odległej epoki.

Wniosek: 
Artyści, pisarze i filozofowie wszystkich późniejszych epok czerpali z dorobku starożyt-
nych: odwoływali się do ich mądrości, kontynuowali myśl lub motyw, przywoływali boha-
terów, zdarzenia i problemy, bowiem wiele tematów okazało się uniwersalnymi; nie przemi-
nęły wraz z epoką.

Jakie motywy i postacie najczęściej przywoływali późniejsi twórcy?
• mit arkadyjski,
• mit ikaryjski,
• mit o jabłku niezgody, wojnie trojańskiej,
• dzieje Edypa i Antygony,
• mit prometejski,
• postać Homera, Sokratesa,
• filozofia Platona, stoików Epikura, Arystotelesa.

Wenus z Milo
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Mit – opowieść wiecznie żywa
Literatura grecka bardzo silnie związana jest z mitologią. Mitologia, czyli zbiór mitów, to nie-
odłączny składnik wierzeń religijnych. Przedstawia bogów, ludzi i ich wzajemne relacje. Świat 
bogów jest tu odbiciem świata ludzi: ma swoje prawa i swoich władców, jest pełen popląta-
nych układów, luźnych związków i dawnych urazów. Najważniejsi bogowie mitologii greckiej 
mieszkali na świętej górze Olimp, gdzie wznosił się pałac Zeusa. Poza tym jednak cały świat ziem-
ski roił się od przeróżnych pomniejszych bóstw, choćby rozpustnych satyrów czy pięknych nimf.

Mity to nieodłączny składnik antycznej literatury i kultury w ogóle. Święta religijne, polegające 
na odtwarzaniu mitu na nowo, wyznaczały tryb życia starożytnych. Same zaś historie mityczne 
stawały się natchnieniem dla każdego prawie twórcy. Mitologia wywodzi się z religii, lecz jest 
także głęboko zakorzeniona w kulturze świeckiej. Już sami Grecy, szczególnie w okresie helle-
nistycznym, traktowali mity z przymrużeniem oka i uznawali je za świetne tworzywo literackie. 
Trzej wielcy tragicy: Ajschylos, Sofokles i Eurypides – z mitów właśnie czerpali pomysły na swe 
dramaty. Ajschylos wykorzystał mit o Prometeuszu w utworze Prometeusz w okowach, Sofokles 
historię rodziny Labdakidów w dramatach Król Edyp i Antygona. W kulturze starożytnych Gre-
ków pojawiają się więc dwie postawy wobec mitów. Jedna ściśle religijna, tradycyjna, nieznosząca 
zmian, druga zaś, bardziej twórcza, polegająca na traktowaniu mitów poważnie, ale swobodnie. Ci, 
którzy reprezentują tę drugą postawę, uznają mit nie tylko za opowieść świętą, lecz także za specy-
ficzną metaforę ludzkiego życia. Mity bowiem to powieści żywe i w antyku, i dzisiaj – historie uni-
wersalne, metaforyczne, aktualne zawsze i wszędzie. Dzięki temu mitologia „pogańska” wkroczyła 
później także na pole kultury chrześcijańskiej, a nawet stała się dla niej istotnym środkiem wyrazu.

Antropomorfizacja

Ten zabieg, a także środek styli-
styczny, to istotna cecha wszelkich 
mitów. Antropomorfizacja to nada-
wanie przedmiotom martwym lub 
pojęciom abstrakcyjnym niektó-
rych cech ludzkich. 

W mitologii 
• śmierć jest uosabiana przez 

pięknego młodzieńca Tanatosa, 
• sen przez jego brata o imieniu 

Hypnos, 
• los przez trzy Mojry (Prządki), 
• szczęście przez Tyche (w Rzy-

mie Forunę). 

Bogowie są podobni do ludzi i to 
pozwala lepiej ich zrozumieć: 
• sztorm na morzu to gniew Po-

sejdona, 
• grzmoty podczas burzy – pioru-

ny Zeusa, 
• wiosna, czas urodzaju, to efekt 

radości Demeter z powodu po-
wrotu jej córki z podziemia, 
zima zaś, czas ponury, to ob-
jaw smutku bogini z racji tego, 
że Persefona znowu udaje się do 
Hadesu.

Uwaga! 
Antropomorfizacja to nie to samo 
co personifikacja, czyli uosobie-
nie. Personifikacja to nadanie 
przedmiotowi wszystkich cech 
ludzkich. Antropomorfizacja zaś  
– tylko niektórych.

Mitologia – źródło kultury

Politeizm

Starożytni Grecy i Rzymianie byli 
wyznawcami politeizmu, czy-
li wielobóstwa – wierzyli w wielu 
bogów. Politeizm to najpowszech-
niejsza wiara ludów starożytnych: 
panował nie tylko w Grecji i Rzy-
mie, ale też w Egipcie, Indiach, 
Afryce. W politeizmie spokrew-
nieni ze sobą bogowie tworzą 
zhierarchizowany panteon (ogół 
bóstw) z głównym bóstwem na 
szczycie, które uznawane jest 
za ojca bogów, a zarazem wład-
cę świata. Bogowie spełniają wy-
specjalizowane funkcje i w świe-
cie natury (jak Demeter, bogi-
ni płodności, rolnictwa), i w sfe-
rze działań ludzkich (jak Ares, bóg 
wojny).

Najważniejsze mity

Mit prometejski
Prometeusz był stwórcą człowieka, którego ulepił ponoć z gliny i tchnął weń życie. Jego naj-
słynniejszym fortelem było oszukanie Zeusa przy składaniu ofiary. Uszył dwa worki ze skó-
ry byka. Do jednego z nich włożył całe mięso i przykrył je żołądkiem, najmniej atrakcyjną 
częścią zwierzęcia, do drugiego za to wszystkie kości przykryte tłuszczem. Zeus, mimo że 
domyślił się podstępu, wybrał worek skrywający kości. Oszustwo Prometeusza wykorzystał 
bowiem, by za karę zabrać ludziom ogień – na nic im było zdobyte mięso, skoro nie mogli go 
upiec. Prometeusz, niewiele myśląc, udał się na Olimp i wykradł ogień, zapaliwszy pochod-
nię od płomieni ognistego rydwanu słońca. Tego już było dla Zeusa za wiele. Skazał Prome-
teusza na wieczną męczarnię: polecił Hefajstosowi, aby go przykuł do skały w górach Kau-
kazu, gdzie sęp przez cały dzień miał mu wyżerać wątrobę, która w nocy odrastała na nowo.
Zemsta Zeusa miała też swoją drugą część. 
Ludzkość składała się wtedy z samych mężczyzn. Zeus kazał stworzyć Hefajstosowi pierwszą 
kobietę, Pandorę. Posłał ją na ziemię, zaopatrzywszy w puszkę zawierającą wszelkie nieszczę-
ścia: śmierć, zarazę, głód, rozpacz, wojnę, smutek, chorobę, strach. Gdy niezbyt rozgarnięty 
brat Prometeusza, Epimeteusz, otworzył puszkę Pandory, wszystkie klęski i nieszczęścia wyle-
ciały w świat, czyniąc ludzkie życie smutne i znojne. Na dnie puszki pozostała tylko nadzieja.

Losy Prometeusza to historia nieśmiertelnika, który cierpiał z miłości do ludzi. Historia bun-
tu i poświęcenia. Buntuje się przeciw bogom i poświęca dla ludzkości: aby pomóc nic nie-
wartym w oczach bogów ludziom, skazuje się na wieczną męczarnię. Symbolizuje sprzeciw 
wobec tyranii, bunt w imię wolności i szczęścia – i dzięki temu jego postać staje się modna 
w epoce romantyzmu.

Apollo i muza
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ergo sum
matura 2017

Gatunek: mit

To opowieść o początkach – 
świata, bogów, człowieka. Pier-
wotnie mity to opowieści o cha-
rakterze religijnym przekazywane 
ustnie, wyjaśniające, tłumaczą-
ce świat; zapisywane były dopie-
ro później. Mówią zawsze o wy-
darzeniach pradawnych. 

Według wielkiego religioznaw-
cy Mircei Eliadego mity w peł-
ni określają świadomość człowie-
ka religijnego – wyrażają wierze-
nia danej społeczności i stają się 
wzorcem do naśladowania oraz 
nieustannego powtarzania: czło-
wiek religijny wszystko robi tak, 
jak robili to bogowie na początku 
czasu, zarówno uprawia ziemię, 
jak i buduje dom.

Dziś mity starożytnej Grecji i Rzy-
mu, czyli mitologia, są dla nas fa-
scynującym zbiorem baśni, wy-
obrażeń starożytnych ludzi i, choć 
nie mają już wymiaru religijnego, 
wciąż zawierają prawdy o nas sa-
mych.

Rodzaje mitów

• kosmogoniczne:
  o powstaniu świata

• teogoniczne:
o narodzinach bogów, np. 
o Atenie, która w pełnej zbroi 
wyskoczyła z głowy Zeusa

• genealogiczne:
przedstawiające dzieje rodów, 
np. Labdakidów

• antropogenetyczne:
o powstaniu człowieka

Mit ikaryjski
Dedal był synem jednego z królów ateńskich. W młodości uczył się sztuki kowalstwa u sa-
mej Ateny, dlatego z czasem stał się najbardziej rozchwytywanym rzemieślnikiem w całej 
Grecji. Kiedy jego siostrzeniec i uczeń wynalazł koło garncarskie, Dedal zabił go z zazdro-
ści. Wygnany za to z Aten, znalazł się na Krecie, gdzie rozpoczął pracę w pałacu króla Mino-
sa. Władca był z niego bardzo zadowolony, do czasu jednak, gdy odkrył, że pomagał on jego 
żonie, Pazyfae, uprawiać miłość z bykiem Posejdona. Ze związku królowej z bykiem naro-
dził się Minotaur, gnębiący całą Kretę potwór, pół byk, pół człowiek. Minos uwięził Deda-
la wraz z jego synem Ikarem.

Chcąc uciec z wyspy, Dedal skonstruował skrzydła z ptasich piór połączonych za pomo-
cą wosku. Tuż przed odlotem przestrzegł syna, aby nie leciał zbyt nisko, żeby woda nie za-
moczyła piór, ani zbyt wysoko, żeby słońce nie rozpuściło wosku, a także by nie szukał wła-
snej drogi, tylko leciał za nim. Ikar jednak nie posłuchał ojca. Upojony lotem, wzniósł się za 
wysoko, słońce rozpuściło wosk i chłopiec spadł prosto do morza. Zrozpaczony Dedal po-
chował syna na pobliskiej wyspie, zwanej dzisiaj Ikarią.

Ikar symbolizuje młodzieńczą lekkomyślność i nadmierną ufność we własne siły. Dedal pro-
si go o rozsądek, ale on nie słucha: nieostrożna młodość zostaje tu przeciwstawiona statecz-
nemu wiekowi dojrzałemu. Mit zawiera także przestrogę, aby człowiek nie przeceniał nad-
miernie swoich możliwości. Grecy cenili sobie umiar, Ikar zaś poszedł na całość: zamiast po-
zostać pomiędzy niebem a ziemią, wzniósł się ku słońcu – wybrał skrajność.

Mit o jabłku niezgody
Opowiada o przyczynach wielkiej wojny trojańskiej, której fragment opisuje Iliada. Pewne-
go razu na weselu księcia Peleusa i Tetydy bogini niezgody Eris rzuciła złote jabłko z napi-
sem: „Najpiękniejszej”. Do chwalebnego tytułu rościły sobie prawo trzy boginie: Atena, Hera 
i Afrodyta. Sporu pomiędzy nimi nie zechciał rozstrzygnąć Zeus, więc na arbitra wybrano 
księcia trojańskiego Parysa. Hera w zamian za zwycięstwo obiecywała mu wielką władzę na 
ziemi, Atena – mądrość i szczęście w prowadzeniu wojen, Afrodyta zaś – pomoc w uprowa-
dzeniu i uwiedzeniu pięknej Heleny, żony Menelaosa, króla Sparty. Pod wrażeniem wdzię-
ków Heleny za najpiękniejszą Parys uznał Afrodytę. Hera i Atena odeszły urażone, przyrze-
kając Parysowi i jego braciom Trojańczykom zemstę. Parys porwał Helenę, a w odwecie Gre-
cy najechali Troję, w czym gorliwie pomagały im Hera i Atena.

O mitach  zapamiętaj:

• obrazują światopogląd i system 
wartości ludzi antyku,

• prezentują wzorce postaw i mą-
drości ponadczasowe,

• poruszają problematykę uniwer-
salną – dotyczącą człowieka 
wtedy i dziś,

• są budulcem lub motywem 
wielu dzieł literatury i sztuki.

Mit o królu Midasie 
Midas miał ogród, który niekiedy odwiedzali 
sylenowie. Chcąc poznać ich mądrość, dodał 
wina do wody płynącej ze źródła. Pewnego 
dnia sylen odłączył się od orszaku Dionizosa 
i padł zamroczony winem w ogrodzie Midasa. 
Tam znaleźli go królewscy ogrodnicy i przy-
wiedli związanego do pałacu. Król zaprzyjaź-
nił się z nim, uwielbiał słuchać opowiadanych 
przezeń historii. Po pięciu dniach zdecydo-
wał się jednak odprowadzić sylena do Dio-
nizosa. Ten, zaniepokojony już nieobecno-
ścią kompana, nie posiadał się z wdzięczno-
ści. Gdy zapytał Midasa, co może dlań uczy-
nić, król bez wahania poprosił o dar przeista-
czania wszystkiego, czego się dotknie, w zło-
to. Odtąd zarówno przedmioty martwe, jak 
i żywe istoty  zamieniały się pod jego dłonią 
w żółty kruszec. Bardzo szybko jednak ów 

upragniony dar stał się przekleństwem. Król 
nie mógł niczego jeść ani pić, a kiedy pogła-
skał po głowie swoją córkę, i ona stała się 
złotym posążkiem. Zrozpaczony Midas po-
prosił boga, by pozbawił go daru. Dionizos 
zgodził się, nakazując mu umyć ręce w rzece 
Paktolos, która od tamtej pory jest złotodajna.

Znana jest jeszcze druga historia Midasa, tak-
że niezbyt chwalebna. Był on sędzią w poje-
dynku muzycznym pomiędzy Apollem gra-
jącym na kitarze a Marsjaszem grającym na 
aulosie. Kiedy bóg rzeczny Tmolos przyznał 
zwycięstwo Apollonowi, Midas nie zgodził 
się z tym werdyktem i zażądał jego zmiany. 
Apollo ukarał go za to oślimi uszami.

Postać Midasa pozostaje symbolem człowie-
ka zachłannego, któremu żądza bogactwa 
przesłania inne wartości.
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Mit o Heraklesie
Herakles był synem śmiertelnej Alkmeny i samego Zeusa. Już 
od najwcześniejszej młodości imponował siłą. Okazję do tego 
stwarzała mu Hera, która, zazdrosna o ciągłe zdrady Zeusa 
i powodowana chęcią zemsty, wiele razy próbowała zabić He-
raklesa. Ledwie się urodził, bogini nasłała na niego dwa wiel-
kie jadowite węże. Mały bohater z łatwością jednak rozerwał 
je na strzępy. Do najsłynniejszych dokonań Heraklesa należy 
wykonanie dwunastu niezmiernie trudnych prac. Hera, obu-
rzona wielkimi czynami Heraklesa, ukarała go obłędem: he-
ros wpadł w szał i pozabijał wielu swoich przyjaciół, krew-
nych i spustoszył wiele miast. Gdy wytrzeźwiał, postanowił 
za wszelką cenę przebłagać bogów za straszliwe zbrodnie. Od 
wyroczni delfickiej dowiedział się, że jedyną jego szansą jest 
zgłoszenie się na dwunastoletnią służbę do króla Eurysteusza. 
Król co roku zlecał Heraklesowi inną, pozornie niemożliwą 
do wykonania, pracę. A były to:
 1. zgładzenie lwa nemejskiego;
 2. zabicie hydry lernejskiej;
 3. schwytanie łani kerynejskiej;
 4. upolowanie potężnego dzika erymantejskiego;
 5. wytępienie drapieżnych, pożerających ludzi ptaków z bagien  

 stymfalijskich;
 6. oczyszczenie w ciągu jednej doby niewyobrażalnie zanie-

dbanych stajni Augiasza;
 7. schwytanie byka kreteńskiego;
 8. schwytanie czterech dzikich, karmionych ludzkim mięsem, 

klaczy króla Diomedesa;
 9. kradzież złotego pasa Aresa, który nosi królowa Amazo-

nek Hippolita;
 10. uprowadzenie słynnej trzody króla Geriona;
 11. kradzież złotych jabłek z ogrodu Hesperyd, córek Atla-

sa, które na końcu świata strzegły sadów ofiarowanych He-
rze w posagu przez Gaję;

 12. porwanie z Tartaru straszliwego psa Cerbera.

Herakles wykonał wszystkie prace, wykorzystując przy tym 
nie tylko swoją nadludzką siłę i odwagę, lecz przede wszyst-
kim spryt i inteligencję. Dokonał jeszcze wielu świetnych czy-
nów. Jego żona, Dejanira, zazdrosna o brankę Jolę, posłała He-
raklesowi koszulę nasączoną trującą krwią centaura Nessosa, 
sądząc, że to afrodyzjak i że w ten sposób na nowo wznieci 
w mężu uczucie. Działając jak kwas, szata spaliła jego cia-
ło. Dziś określenia „szata (suknia, koszula) Dejaniry” to coś, 
co sprawia największe cierpienia, męczarnie, od których nie 
ma ucieczki. Aby uwolnić się od śmiertelnej męki, Herakles 
kazał spalić się na stosie. Dejanira z rozpaczy odebrała sobie 
życie. Gdy umarł, Zeus uczynił go swoim podczaszym w pa-
łacu olimpijskim.

Mit Syzyfa
Był założycielem i władcą Koryntu. Odznaczał się wielką in-
teligencją, potrafił przechytrzyć nawet bogów. Zeus, które-
mu nie w smak były jego intrygi, polecił Hadesowi zabrać 
Syzyfa do Tartaru i tam wymierzyć mu wieczną karę. Syzyf 
jednak nie uląkł się władcy ciemności, podstępnie zakuł go 
w kajdany i na parę dni uwięził. Spowodowało to niezwykłe 
zamieszanie: nikt na świecie nie umierał. Tę dziwną sytuację 
przerwał dopiero Ares, który uwolnił Hadesa i oddał Syzyfa 
w jego szpony. Zanim jednak Syzyf zszedł pod ziemię, naka-
zał swojej żonie, aby nie chowała jego ciała. A gdy już zna-
lazł się w Tartarze, poprosił Persefonę, by pozwoliła mu wró-

cić na jakiś czas na ziemię i ukarać tych, którzy nie dopełnili 
obowiązku pochowania jego ciała. Ani myślał jednak wracać 
do podziemi. Naśmiewał się z Hadesa, dopóki ten nie wysłał 
Hermesa, aby siłą sprowadził go do Tartaru. Kara wymierzo-
na mu przez bogów jest wieczna, absurdalna i okrutna: Syzyf 
ma za zadanie wtaczać na górę wielki głaz, a gdy już mu się 
to prawie udaje – kamień za każdym razem ponownie spada.

Syzyf symbolizuje ludzką pychę. Kara wymierzona mu 
przez bogów to przestroga. Dla Greków jednym z najcięż-
szych grzechów była hybris – czyli właśnie pycha, zuchwa-
łość, brak pokory wobec odwiecznych boskich nakazów. Za 
to, że przechytrzał bogów, Syzyf zostaje ukarany wielkim i ja-
łowym wysiłkiem.

Mit o Tezeuszu i Ariadnie
Tezeusz to heros o nie do końca ustalonym pochodzeniu. 
Jedni utrzymują, że jego ojcem był śmiertelnik, król Aten 
Ageusz, i Aitra, inni zaś widzą w nim potomka samego 
Posejdona. Najsłynniejszym czynem Tezeusza było zgła-
dzenie Minotaura, zamkniętego w kreteńskim labiryncie 
pół byka, pół człowieka. Tezeuszowi pomogła wydostać 
się z labiryntu Ariadna, jedna z córek Minosa, króla Krety. 
Królewna dała bohaterowi nić, dzięki której odnalazł dro-
gę powrotną z labiryntu.

Kiedy dzisiaj mówimy „nić Ariadny”, to możemy mieć na 
myśli albo nieoczekiwaną pomoc, albo dobrą radę.

Czyny Tezeusza - mozaika



11

ergo sum
matura 2017

Mit o Orfeuszu i Eurydyce
Orfeusz, syn muzy poezji Kaliope, był boskim śpiewakiem 
i kitarzystą, uważanym nawet za wynalazcę muzyki. Potrafił 
grać na swojej lirze – podarunku samego Apolla – tak pięk-
nie, że nawet drzewa i skały poruszały się w takt muzyki.

Pewnego razu jego żonę Eurydykę śmiertelnie uką-
siła żmija. Orfeusz postanowił odzyskać ukochaną i udał 
się po nią do Hadesu. Tam oczarował swą cudowną muzy-
ką straszliwego psa Cerbera, ponurego przewoźnika Cha-
rona, a nawet samego władcę krainy zmarłych, który po-
zwolił mu zabrać żonę. Hades postawił jednak jeden wa-
runek: dopóki Eurydyka nie wyjdzie na światło dzienne, 
Orfeusz nie może się na nią obejrzeć. Kochankowie ruszy-
li w drogę powrotną. Orfeusz szedł pierwszy i grał na ki-
tarze, a żona podążała za nim w milczeniu. Gdy wyszedł 
na ziemię, uległ pokusie i obejrzał się. Za wcześnie, Eury-
dyka znajdowała się ciągle w mroku! Tak Orfeusz na za-
wsze stracił ukochaną.
Ta historia ma dwa symboliczne znaczenia. Opowiada o po-
tędze miłości i sztuki, które pokonują nawet śmierć, a za-
razem o egoistycznej naturze artysty, który sądzi, że dzięki 
swojej sztuce może wszystko. Orfeusz jest kochającym mę-
żem, gotowym na każde poświęcenie. Pod tą maską skry-
wa się jednak samolubny artysta, dla którego liczy się tylko 
własna sztuka. Odwraca się, kiedy sam wychodzi spod zie-
mi, a nie wówczas, gdy z ciemności wyłania się Eurydyka.

Demeter i Kora (Persefona) 
– matka (bogini urodzaju) i córka (królowa Podziemi). 
Kiedyś były razem, szczęśliwe i pozbawione trosk. Jed-
nak pewnego razu Kora dała się uwieść Hadesowi (we-
dług innych wersji została porwana) i spożywając symbo-
liczne ziarno granatu, znalazła się w jego wiecznej władzy. 
Musiała więc opuścić powierzchnię ziemi i zasiąść na tro-
nie w Podziemiach. Jej matka wpadła w rozpacz, co za-
owocowało wielką serią klęsk żywiołowych na ziemi. Za-
niepokojeni tym bogowie zdołali wypracować specyficz-
ny kompromis – Persefona opuszcza każdego roku Hades 
na 6 miesięcy (wiosna i lato) jesienią wraca zaś na kolejne 
pół roku do swego małżonka. 
Na pierwszym poziomie znaczeń mit wyjaśnia po prostu 
zmienność pór roku. Jednak jego interpretatorzy – jak rów-
nież sami starożytni Grecy – wcale na tym nie kończyli. Wo-
kół mitu powstał na przykład do dziś nieznany w szczegó-
łach rytuał – misteria eleuzyńskie, do którego dostęp mie-
li tylko nieliczni, a jego przebieg strzeżony był niezwykle 
pilnie. Podczas misteriów mit zyskiwał znaczenie wielkiej 
metafory przemijania i odradzania się świata i życia – był 
ściśle związany z tajemnicą narodzin i śmierci, jednym sło-
wem dotyczył spraw najważniejszych. 

Warto o tym pamiętać – i wykorzystać jego symbolikę, 
wszędzie tam, gdzie mowa o przemijaniu.

Historia rodu Labdakidów 
Edyp to wnuk Labdakosa, syn Lajosa, króla Teb, i Jokasty. 
Apollo za pośrednictwem wyroczni delfickiej ostrzegł La-
josa, że jeśli będzie miał syna – ten stanie się jego zabójcą, 
ożeni się z własną matką i doczeka się z nią dzieci. Dlatego 
gdy Jokasta rodzi syna, Lajos każe przebić mu stopy (greckie 
„Ojdípus” znaczy: Opuchłonogi) i porzucić go w górach Ki-
tajron. Tam znajdzie go pasterz i odda na wychowanie kró-
lowi Koryntu Polibosowi i jego żonie. Oni to właśnie nada-
dzą chłopcu imię Edyp. Poznawszy jako młodzie-
niec dotyczącą go przepowiednię, przerażony, 
postanawia nigdy już nie wracać do Koryn-
tu. Nie wie jednak, że ci, którzy go wycho-
wali, nie są jego prawdziwymi rodzicami. 
W trakcie wędrówki po Grecji w wyni-
ku drobnej utarczki o pierwszeństwo na 
drodze zabija człowieka, nie wiedząc, 
że to jego prawdziwy ojciec, król Lajos.

Następnie przybywa do Teb. W okolicy 
grasuje Sfinks, potwór o głowie kobiety, 
tułowiu lwa, skrzydłach orła i ogonie węża, 
który pożera każdego, kto nie zna odpowiedzi 
na jego zagadkę. Kreon, brat Jokasty i król Teb, 
obiecał królestwo i rękę Jokasty śmiałkowi, który uwol-
ni miasto od potwora. Zagadka sprowadzała się do pytania, co 
to za istota, która rano chodzi na czterech nogach, w południe 
na dwóch, a wieczorem na trzech. Odpowiedź na nią objawi-
ła się Edypowi we śnie. Istotą tą jest człowiek, który w dzie-
ciństwie chodzi na czworakach, w młodości na dwóch no-
gach, a na starość o lasce. Gdy Sfinks usłyszał poprawną od-

powiedź, zgodnie z umową rzucił się w przepaść. W nagrodę 
za uwolnienie od strasznego potwora mieszkańcy Teb uczy-
nili Edypa swoim królem i oddali mu rękę owdowiałej kró-
lowej Jokasty. Edyp nie wie, że bierze za żonę własną mat-
kę. Ma z nią czworo dzieci: Eteoklesa i Polinika oraz Antygo-
nę i Ismenę. Tak oto wypełniła się przepowiednia. Po latach 
kraj zaczęły nawiedzać klęski zarazy i głodu. Wyrocznia ob-
jawia, że plagi ustaną, gdy zabójca Lajosa zostanie wygnany 
z miasta. Aby znaleźć zabójcę, Edyp przeprowadza śledztwo 

i odkrywa straszną prawdę – że jest nim on sam. Joka-
sta wiesza się, a Edyp wykłuwa sobie oczy i wy-

rusza na tułaczkę. Aż do jego śmierci towarzy-
szy mu Antygona.

W Tebach zostali dwaj bracia: Eteokles 
i Polinejkes. Umówili się, że co rok bę-
dzie panował jeden z nich. Pierwszy był 
Eteokles, ale po roku nie chciał ustąpić 
bratu i wygnał go z ojcyzny. Polinejkes 
znalazł gościnę u króla Argos, ożenił się 

z jego córką i namówił go na wyprawę 
przeciw Tebom. Zwycięstwo odnieśli w tej 

wojnie Tebańczycy, choć zginęli w niej i Po-
linejkes, i Eteokles. Rządy w Tebach ponownie 

objął Kreon, brat Jokasty. Ciało zdrajcy Polinejke-
sa kazał wyrzucić na pożarcie ptactwu i pod karą śmierci 

zabronił je pogrzebać. Antygona nie usłuchała rozkazu: wła-
snymi rękami wykopała grób i pochowała brata. Kreon kazał 
ją za to żywcem zamurować w grobowcu.

Edyp za wszelką cenę, lecz bezskutecznie, stara się uciec 
przed swoim losem – który Grecy określali jako fatum. Moż-
na powiedzieć, że to historia o nieuchronności ludzkiego losu. 
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Zeus 
W mitologii rzymskiej Jowisz. Syn Kronosa i Rei, brat Posejdo-
na, Hadesa, Hestii, Demeter i Hery. Najwyższy z greckich bo-
gów, władca nieba i ziemi, wszelkich zjawisk atmosferycznych, 
ojciec i władca bogów i ludzi. Jego ojciec, Kronos, bojąc się swych 
dzieci, połknął je wszystkie, prócz Zeusa, którego Rea zaraz po 
urodzeniu ukryła w jaskini na Krecie, mężowi dając do pożarcia 
kamień owinięty w pieluchy. Niemowlę wykarmiła swoim mle-
kiem koza Amaltea. Kiedy dorósł, Zeus zmusił ojca, aby zwró-
cił połknięte rodzeństwo. Między innymi z pomocą cyklopów 
zwyciężyli walczącego na czele tytanów ojca i zdobyli panowa-
nie nad światem. Trzy królestwa – Niebo, Morze i Świat Umar-
łych – podzielone zostały między trzech braci: Zeusa, Posejdona 
i Hadesa. Znany ze swej kochliwości, ma na całym świecie mnó-
stwo kochanek i jeszcze więcej potomstwa. Atrybut, a zarazem 
główna broń: śmiercionośny, wzbudzający strach wśród bogów 
piorun; poświęcone Zeusowi były dąb i orzeł.

Hera
Utożsamiana z rzymską Junoną. 
Siostra Zeusa, a zarazem jedyna 
spośród jego żon uznana za legalną 
małżonkę. Najwyższa bogini grec-
ka, królowa niebios, opiekunka ko-
biet, żon, położnic i małżeństwa. 
Wiecznie zazdrosna i z racji jego 
licznych romansów ciągle wdająca 
się z mężem w kłótnie. Pokonana 
w konkursie piękności, który Pa-
rys rozstrzygnął na korzyść Afro-
dyty, stała się wrogiem Troi. Atry-
buty: paw, bocian, kukułka, nie-
śmiertelnik, owoc granatu (sym-
bol płodności), lilia.

Atena
Utożsamiana z rzymską Mi-
nerwą. Córka Zeusa i Metis. 
Zeus połknął brzemienną Me-
tis i Atena urodziła się w spe-
cyficzny sposób: wyskakując 
w pełnej zbroi z jego głowy. 
Bogini pokoju i słusznej woj-
ny, uosobienie mądrości, ulu-
bienica ojca. W wojnie trojań-
skiej stała po stronie Greków, 
była między innymi opiekun-
ką Odyseusza i Telemacha. 
Patronka miasta Ateny, któ-
rego mieszkańcy otaczali ją 
szczególną czcią i na ateń-
skim wzgórzu Akropol wznie-
śli wspaniały ośrodek jej kul-
tu. Atrybuty: egida (tarcza, 
początkowo należąca do Zeu-
sa, zrobiona przez Hefajstosa 
z metalu albo ze skóry kozy 
Amaltei) z wężami i głową 
Gorgony Meduzy, dzida, hełm, 
sowa, wąż, drzewo oliwne.

Afrodyta
W Rzymie Wenera, Wenus. 
Piękna bogini miłości zmysło-
wej, która dzięki swej magicz-
nej przepasce wzbudzała pożą-
danie wśród wszystkich bogów 
i ludzi. Wydana za kulawego 
i nieatrakcyjnego kowala He-
fajstosa, wdała się w burzliwy 
i namiętny romans z Aresem. 
Atrybuty: jabłko, mirt, róża, ja-
skółka, gołąb, bażant, łabędź, 
wróbel, zając, kozioł, delfin.

Eros
W Rzymie Amor, Kupido. Syn Aresa 
i Afrodyty. Grecki bóg miłości. Zgod-
nie z powszechnymi wówczas wyobra-
żeniami – uskrzydlony chłopiec, który 
z łuku trafia strzałami miłości w serca bo-
gów i śmiertelników, wzniecając miłość 
między płciami, a także przyjaźń między 
mężczyznami.

Ares
Identyfikowany z rzymskim 
Marsem. Syn Zeusa i Hery, 
brat Hefajstosa. Krzykliwy, 
wiecznie pijany, gardzący pra-
wem bóg wojny niszczyciel-
skiej. Jedyne, co go cieszy, to 
widok krwi. Uwielbia się bić 
i rozbijać małżeństwa. Niena-
widzą go ludzie, a nawet jego 
ojciec, zwłaszcza zaś Atena, 
bogini wojny sensownej. Atry-
buty: miecz i włócznia.

Hefajstos
Utożsamiany z rzymskim Wul-
kanem. Syn Zeusa i Hery. Pa-
tron ognia i sztuk rzemieślni-
czych, bóg kowali i kowal bo-
gów. Urodził się kulawy i dla-
tego matka rzuciła go w morze. 
Żyjąc z dala od snobistycznej 
braci olimpijskiej, potrafi wy-
kuć z metalu najcudowniejsze 
przedmioty, między innymi 
egidę, czyli tarczę Zeusa, zbro-
ję i broń Achillesa, berło Zeu-
sa, wóz Heliosa, strzały Erosa. 
Atrybut: młot kowalski.

Bogowie olimpijscy

+

+

Zeus

Hera
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Demeter
W Rzymie utożsamiana z Ceres. Córka 
Kronosa i Rei, grecka bogini płodności, 
rolnictwa, zwłaszcza zboża, matka Per-
sefony (Kory). Gdy Hades porwał Korę 
do podziemia, Demeter wszędzie szuka-
ła córki, aż wreszcie Helios wyjawił jej, 
co się stało. Zagniewana bogini opuści-
ła Olimp i wówczas ziemia stała się ja-
łowa. Zaniepokojony Zeus poprosił Ha-
desa, by wspólnie rozwiązali tę sytuację. 
Przebywając w podziemiu, Persefona zja-
dła pestkę granatu, a to oznaczało, że nie 
może już opuścić krainy umarłych na sta-
łe. Miała więc odtąd jedną trzecią każde-
go roku spędzać z mężem w podziemiu, 
a pozostałą część roku z matką na ziemi.

    Hades
W mitologii rzymskiej Pluton. Brat Zeu-
sa. Pan świata podziemnego i bóg zmar-
łych. Straszny i nieprzejednany, słynny 
z tego, że żadnemu zmarłemu nie pozwa-
la powrócić na ziemię. Porwał Persefonę 
i zmusił, by została jego żoną.

Posejdon
W mitologii rzymskiej Neptun. Brat Zeu-
sa, władca mórz. Nie zawsze przyjazny 
bratu, raz nawet próbował pozbawić go 
władzy. Atrybut – trójząb.

Hestia
W Rzymie Westa. Córka Kronosa i Rei. 
Bogini ognia oraz symbolizującego dom 
i rodzinę domowego ogniska.

Kronos + Rea

Chaos

Uranos 
(niebo) 

Gaja 
(ziemia)

Hermes
Utożsamiany z rzymskim Mer-
kurym. Według jednej z legend 
syn Zeusa i nimfy Mai. Po-
słaniec bogów. Bóg podróż-
nych, wędrowców, komuni-
kacji, handlu, kupców, zysku, 
bogactwa, płodności, paste-
rzy, rzeczy znalezionych, ale 
też tych przywłaszczonych, ra-
bunku i złodziei. Złotą pałecz-
ką magiczną miał budzić, usy-
piać i sprowadzać sny. Przed-
stawiano go zwykle z laską po-
selską – kaduceuszem, w kape-
luszu podróżnym i w uskrzy-
dlonych sandałach.

Dionizos
W Rzymie Bachus. Syn Zeu-
sa i Semele, mąż Ariadny. Pa-
tron wina, płodności, plonów. 
Bardzo popularny w starożyt-
ności. Ku jego czci urządzano 
wielkie procesje, które z bie-
giem czasu przekształciły się 
w pierwsze formy sceniczne, 
a w efekcie dały tragedię. Ob-
rzędy dionizyjskie zawsze były 
otoczone aurą pewnej tajem-
niczości i pikanterii. Dwunoż-
ni konioludzie z orszaku Dio-
nizosa, czyli satyrowie, syle-
nowie, zajmowali się głównie 
gwałtami, kobiety zaś, mena-
dy (bachantki), wprowadzone 
przez Dionizosa w stan eksta-
zy – zbiorem winogron i wytła-
czaniem wina, a także… rozry-
waniem ludzi na strzępy. Atry-
buty: winorośl lub dzban wina.

Artemida
Utożsamiana z rzymską Dianą. 
Córka Zeusa i Leto, bliźniacza 
siostra Apolla. Bogini łowów, 
władczyni lasów i opiekunka 
dziewic, także bogini księżyca. 
Atrybuty: łuk i strzały.

Apollo
Syn Zeusa i Latony, bliźni 
brat Artemidy. Jeden z najpo-
tężniejszych bogów Olimpu. 
Przewodnik muz, patron sztuk, 
w tym muzyki, którą też sam 
uprawiał, oraz nauk; bóg mą-
drości (przekazujący wyrocz-
nie przez Pytię delficką, udzie-
lający wieszczkom daru prze-
powiadania, a śpiewakom gło-
su); bóg lekarz chorób ciała 
i duszy; bóg ziemi, strzegący 
stad, rolnictwa i roślinności; 
bóg śmierci, zabijający mło-
dzieńców i mężczyzn strzałą 
ze srebrnego łuku, przynoszą-
cą także zarazy. Pozornie pe-
łen umiaru, kochający piękno, 
w wielu wypadkach, na przy-
kład w rozprawie z Marsja-
szem, okazuje się krwawym 
i bezlitosnym zarozumialcem. 
Atrybuty: lira, łuk, wieniec 
laurowy.

Demeter
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Najtrudniejsze pytania

Jak powstał świat?
Stworzenie świata w religiach politeistycznych jest o wiele bardziej skomplikowane niż w religiach 
mających jednego Boga. Wprost roi się tu od przeróżnych personifikacji, skomplikowanych powią-
zań rodzinnych, spisków i bratobójczych walk. Świat ziemski powstaje trochę „obok” świata bo-
gów, jako ciekawa zabawka. Ludzie, co widać szczególnie w religiach Mezopotamii, są po to, aby 
służyć bogom. Człowiek stworzony zostaje na podobieństwo bogów (lub Boga) najczęściej z gli-
ny. W monoteistycznej religii judaistycznej jest inaczej: jeden Bóg tworzy świat, którym nie tylko 
włada, ale też roztacza nad nim opiekę. Ważnym elementem kosmogonii, czyli historii o powsta-
niu świata, jest walka, którą toczy Bóg z jakąś wcześniejszą siłą. U hebrajczyków Jahwe na począt-
ku słowem pokonuje ciemność, mówiąc: „Niechaj się stanie światłość”. U Greków Kronos, czy-
li Czas, oddziela Niebo od Ziemi, Zeus zaś, pokonując z kolei Kronosa, zwycięża Czas – zyskuje 
wieczną władzę nad światem.

Chaos

To pojęcie oznacza absolutny bez-
ład, nieułożone kłębowisko ma-
terii. Chaos to siła, której zasa-
dą jest brak jakichkolwiek za-
sad. Przeciwieństwem chaosu 
jest kosmos – materia poukła-
dana. Chaos jest zaprzeczeniem 
świata stworzonego, lecz jedno-
cześnie jest jego warunkiem – bo 
bez chaosu na początku nie było-
by żadnego świata. Chaos często 
jest utożsamiany z wodą, i dlate-
go wodzie przypisuje się właści-
wości zarazem niszczące (woda 
to potop), jak i tworzące (bez 
wody nie ma życia).

Sfera sacrum i profanum  
– stworzona w mitach sfera świę-
ta (świat bogów) i świat ludz-
ki (profanum) Możesz spotkać 
określenia sakralizacja (czynienie 
świętym) desakralizacja (odziera-
nie ze świętości) lub profanacja 
(także odzieranie ze świętości, de-
gradowanie danej wartości).

Topos – powtarzający się w kul-
turze motyw. Na przykład topos 
cierpienia czy nieszczęśliwej mi-
łości.

Etos – po grecku ethos znaczył po 
prostu obyczaj. Ale dla nas rozrósł 
się, oznacza coś więcej. To zespół 
wartości i norm, pewien wzorzec 
postępowania, postawa moral-
na ważna dla danej społeczności. 
Na przykład etos rycerski zakła-
dał postępowanie w myśl honoru, 
etos mieszczanki to kult pracy itp. 
Bliskie słowo etyka i nie bez po-
wodu – etyka to moralność, zbiór 
norm uznawanych za słuszne.

Kosmogonia – teorie dotyczące 
powstania świata. Obecne w każ-
dej kulturze i mitologii. Zarów-
no w kosmogonii mitologicznej, 
jak i biblijnej na samym początku 
stworzenia występuje – chaos.

w mitologii greckiej

Informacje na temat stworzenia świata podaje Hezjod w swoim poemacie Teogonia. Na początku 
był Chaos, a właściwie: było chaos, bo w grece „chaos” jest rodzaju nijakiego. Potem pojawiają się 
u Hezjoda: Gaja – Ziemia oraz Eros – czyli Miłość. Z Chaosu powstała Noc i Mrok, a z ich związ-
ku narodził się Dzień. Z Gai narodził się Uranos, czyli Niebo. Z nim Gaja spłodziła między innymi 
tytanów, cyklopów i sturękich. Uranos całe swoje potomstwo ukrywał we wnętrzu ziemi, w Tarta-
rze. Gaja wraz z tytanem Kronosem uknuła przeciw Uranosowi spisek: kiedy ten zbliżył się do niej, 
Kronos go wykastrował. W ten sposób oddzieliło się niebo od ziemi. Kronos zostaje władcą świa-
ta, swoje potomstwo, spłodzone z Reą, w obawie przed buntem połyka. Jego dziećmi są bogowie 
olimpijscy. Najmłodszemu z nich, Zeusowi, udaje się podstępem pokonać Kronosa i zdobyć tron. 
Dzieli się z braćmi władzą nad światem: Hadesowi przypada podziemie, Posejdonowi morze, jemu 
samemu zaś niebo oraz władza nad bogami i ludźmi.

w religii Babilonu

Tu stworzenie świata jest najbardziej dramatyczne. Opisane zo-
stało w poemacie kosmogonicznym pod tytułem Enuma elisz. 
Na początku była woda, a dokładnie dwa bóstwa wodne: Tia-
mat i Apsu. Zrodzone z ich związku dzieci bardzo nie podobały 
się bogowi Apsu i postanowił je zabić. Tiamat jednakże uknuła 
przeciwko niemu spisek i doprowadziła do jego śmierci. Naczel-
nym bogiem wód zostaje Ea – morderca Apsu. Pozostały przy 
życiu syn Apsu, Marduk, postanawia zemścić się na Tiamat za 
to, że pozwoliła zabić jego ojca. Wyzywa ją na pojedynek, któ-
ry wygrywa. Z przeciętego na pół ciała Tiamat Marduk tworzy 
świat – z jednej połowy niebo, z drugiej ziemię.

w religii  hebrajczyków

Stworzeniu świata poświęcona jest pierwsza księga Biblii, Księ-
ga Rodzaju (Genesis). Mówi ona, że stworzenie trwało sześć 
dni. Pierwszego dnia Bóg stworzył z chaosu niebo i ziemię, od-
dzielił światłość od ciemności i wody na górze od wód na dole. 
Drugiego dnia Stwórca oddzielił wody od lądu i zapłodnił zie-
mię, aby rodziła zielone trawy i drzewa. Trzeciego dnia Bóg 
oddzielił dzień od nocy, stworzył gwiazdy i słońce. Czwartego 
dnia stworzył wszelkie zwierzęta powietrzne i morskie. Piąte-
go i szóstego dnia Bóg tchnął życie w zwierzęta lądowe oraz 
stworzył na swoje podobieństwo człowieka, aby panował nad 
zwierzętami. Siódmego dnia Bóg odpoczywał.Atena
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Co z człowiekiem po śmierci?
Wizja zaświatów w religiach starożytnych jest raczej ponura, mało zachęcająca. Znikome życie czło-
wieka szybko kończy się na ziemi i zaświaty stają się jego przedłużeniem: po śmierci ludzie schodzą 
pod ziemię, do krainy umarłych. Życie pośmiertne nie różni się bardzo od tego na ziemi – zmarli są 
często wyposażani w przedmioty, które były im potrzebne za życia: pieniądze, broń, ciepłe ubrania, 
jedzenie. W religiach starożytnych, w przeciwieństwie do chrześcijaństwa, nie ma tak wyraźnego 
podziału na rajską „górę” i piekielny „dół”. Zejście pod ziemię nie jest równoznaczne z karą. Kra-
ina podziemna przeznaczona jest dla wszystkich prawie śmiertelników. W mitologii greckiej pod-
ziemie zwane jest Hadesem. Zmarli snują się tam niczym cienie, nie pamiętając nic ze swego ziem-
skiego życia. Z krainy zmarłych nie ma powrotu. W mitologiach wielu kultur wyjścia z zaświatów 
strzeże groźny potwór, co symbolizuje nieodwołalność i ostateczność śmierci.

w mitologii greckiej

Tu zmarli udają się do Hadesu. Krainą tą włada brat 
Zeusa, Hades, i jego żona Persefona. Dosyć dobrze 
znamy drogę, jaką według mitologii greckiej musiał 
przebyć zmarły, aby dostać się do podziemia. Naj-
pierw mijał Cerbera, straszliwego psa o trzech gło-
wach. Cerber witał zmarłych przyjaźnie: łasił się 
i merdał ogonem. Swoje prawdziwe oblicze ukazy-
wał dopiero wtedy, gdy ktoś chciał opuścić Hades. Po 
ominięciu Cerbera zmarły dochodził do rzeki Styks, 
przez którą musi się przeprawić. Pomagał mu w tym, 
za odpowiednią opłatą, przewoźnik Charon – zmarli 
musieli więc być wcześniej wyposażeni w pieniądz dla 
Charona. Stąd wzięła się tradycja wkładania zmarłemu 
do ust srebrnej monety. W Hadesie mieszkali zwykli, 
szarzy śmiertelnicy. Najwięksi zbrodniarze byli bo-
wiem strącani do wnętrza ziemi: Tartaru.

w religii Babilonu

Tu znajdujemy najstraszniejszą wizję zaświatów. Wszyscy ludzie bez wyjątku są w niej śmiertel-
ni. Uzyskanie szczęśliwej nieśmiertelności jest niemożliwe, nie udało się nawet herosowi Gilga-
meszowi. Krainy zmarłych, zwanej Kur, strzeże potworny Negral. Dusze ludzkie są tam karmione 
kurzem i błotem, niektóre przez całą wieczność wiszą bez czucia na metalowych hakach. Do Kur 
dostają się nawet bogowie, i nawet dla nich nie ma ratunku…

w religii hebrajczyków

Jak mówi święta księga, Biblia, śmiertelność człowieka jest wynikiem grzechu pierwszych ludzi: 
Adama i Ewy. To za sprawą grzechu pierworodnego człowiek jest skazany na krótkie i pełne zno-
ju życie zakończone śmiercią. Teksty biblijne podkreślają błahość ludzkiej kondycji: „Prochem je-
steś i w proch się obrócisz!” – mówi Księga Rodzaju. Śmierć jest dla człowieka przerwaniem łącz-
ności z Bogiem. Zmarły schodzi do mrocznej, przerażającej krainy zwanej Szeol, którą nie rządzi 
już Jahwe. Izraelici nie tracą jednak wiary: wierzą w potęgę Stwórcy, w jego moc, która może wy-
rwać ich z Szeolu.

w Egipcie

Egipcjanie wierzyli, że śmierć nie dosięga człowieka, dopóki istnieje więź pomiędzy jego duszą 
a ciałem. Dlatego też w starożytnym Egipcie ciała zmarłych mumifikowano. Mumifikacja trwała 
siedemdziesiąt dni, polegała na usunięciu przez nos mózgu i osuszeniu ciała. W obawie przed pro-
fanacją zwłok możnowładcy egipscy budowali specjalne komory na sarkofagi skrywające mumię. 
Najbardziej monumentalne przykłady takich „sejfów” to piramidy. Według wierzeń egipskich ży-
cie wieczne w krainie szczęśliwości, którą władał Ozyrys, przysługiwało tylko sprawiedliwym. 
Sprawdzianem było ważenie serca lub duszy. Dusza musiała ważyć przynajmniej tyle co strusie 
pióro – symbol sprawiedliwości.

Eschatologia

Tym słowem określa się naukę 
każdej religii o sprawach osta-
tecznych. Eschatologia mówi 
o tym, co się dzieje z człowiekiem 
po śmierci, jak wygląda kraina 
zmarłych oraz jakie kary i nagrody 
czekają śmiertelników.

Metempsychoza 

Termin ten oznacza po prostu wę-
drówkę dusz. Wierzyły w nią 
szczególnie starożytne bractwa 
pitagorejczyków (od Pitagorasa) 
i orfików. Członkowie tych bractw 
uważali, że dusza człowieka ni-
gdy nie umiera – przechodzi przez 
wiele postaci, wciela się w róż-
ne istoty. Wcielenie zależeć mia-
ło, oczywiście, od tego, jak kto 
żył. Dla tych najgorszych przezna-
czone były powłoki żab, owadów, 
szczurów.

Wyspy szczęśliwe

Było to, wymieniane przez niektó-
rych Greków, między innymi przez 
Platona, miejsce nagrody, kraina 
szczęścia dla tych, którzy żyli naj-
lepiej. W innych źródłach kraina 
owa nazywana jest Elizjum.  
Warunkiem dostania się na Wy-
spy Szczęśliwe był pozytyw-
ny wynik sądu, który nad zmar-
łymi odbywali Minos i Radaman-
dys, dwaj mityczni królowie. Mie-
li oni wagę, na której ważyły się 
wszystkie dobre i wszystkie złe 
uczynki człowieka.

Hades



16

Epoka literacka

Początki literatury

W antyku pojawia się, wprowadzony przez Poetykę Arystote-
lesa, podział na znane nam dzisiaj rodzaje literackie, a także 
większość gatunków. Uważa się, że literatura grecka wyro-
sła z obrzędów religijnych, że jej źródło stanowi mitologia. 
Historie mitologiczne to przecież bardzo dobry materiał 
literacki. Świat mitologii greckiej jest wyjątkowo barw-
ny i dynamiczny. Bogowie nie są posągami siedzącymi 
na Olimpie. Co chwila mieszają się do ludzkich spraw, 
mają na ziemi swoich ulubieńców, którym sprzyja-
ją, i znienawidzonych wrogów, którym przeszkadza-
ją na każdym kroku. Świetnym na to przykładem jest 
świat przedstawiony eposu. Bohaterowie Iliady, mimo 
całej swojej siły i odwagi, są w pełni uzależnieni od bo-
skich kaprysów. To marionetki w rękach bogów. Problemy 
o podłożu religijnym grają kluczową rolę także w tragedii 
antycznej. Antygona staje pomiędzy religią a prawem i wy-
biera nakazy religii. Orestes, bohater sztuki Ajschylosa, 
który – aby pomścić swego ojca Agamemnona, z rozka-
zu Apolla zabija matkę Klitajmestrę – nie zaznaje spo-
koju, bo popełnił straszny grzech matkobójstwa. Od 
erynii, które symbolizują wyrzuty sumienia, ratuje go 
dopiero oczyszczenie w świątyni Apolla. Literaci na-
wiązują do wzorów religijnych, traktując je nie tyle jako cel, ile raczej jako środek artystycznej wy-
powiedzi. Wykorzystują motywy mitologiczne, by budować porównania, metafory, opisy przyro-
dy i charakterystyki postaci.

Mitologia a literatura  
ważne, ale odrębne działy kultury antyku

Mitologia 
obrazuje wierzenia, nie ma autora

• Mitologia to zbiór mitów, w które wierzy-
li starożytni. 

• Mity to opowieści o bogach, o powstaniu świa-
ta i człowieka, o wielkich czynach herosów. 

• Zawierają wierzenia religijne ówczesnych 
ludzi. 

• Odpowiadają na odwieczne pytania, takie, 
wobec których bezradna jest nauka. 

• Wyrażają ludzkie tęsknoty, obrazują odwiecz-
ne postawy, najważniejsze uczucia. 

Uwaga! 
Nikt nie napisał mitologii. Mity rodziły się 
wraz z kulturą grecką, gdy ludzie usiłowali 
wyjaśnić sobie reguły rządzące światem – wy-
obrażali sobie bogów i ich umiejętności. Dziś 
traktujemy mity jak piękną baśń o bogach i he-
rosach. Uczymy się, że zawierają uniwersal-
ne, wciąż aktualne mądrości. I zdajemy so-
bie sprawę, że wpłynęły na literaturę, na wy-
obraźnię pisarzy.

Literatura 
dzieła pisarzy i poetów

Literatura zaczyna się od dzieł Homera. 
Osiem wieków przed naszą erą Homer stwo-
rzył pierwsze eposy – Iliadę i Odyseję – pieśni 
o bohaterach wojny trojańskiej, o bogach za-
mieszanych w sprawy ludzkie. Homer nie za-
pisywał swoich strof. Jego eposy przekazywa-
no ustnie, spisali je późniejsi Grecy.

Homera uważa się za ojca literatury. 

Po nim pojawili się następni twórcy: 
• poeci – jak Tyrteusz czy Safona,
• twórcy tragedii greckiej – jak Sofokles au-

tor Antygony,

Twórcy rzymscy: 
• autor eposu Eneida – Wergiliusz,
• wspaniały poeta Horacy.

Ich wiersze, eposy, tragedie – to literatura. Nie-
które są nieśmiertelne i wciąż należą do kanonu 
lektur. Wiążą się z mitologią: postacie z mitów 
bywają bohaterami literatury.

Topos – powtarzający się w kul-
turze motyw. Na przykład topos 
cierpienia czy nieszczęśliwej mi-
łości.

Etos – Po grecku ethos znaczył po 
prostu obyczaj. Ale dla nas rozrósł 
się, oznacza coś więcej. To zespół 
wartości i norm, pewien wzorzec 
postępowania, postawa moral-
na ważna dla danej społeczności. 
Na przykład etos rycerski zakła-
dał postępowanie w myśl honoru, 
etos mieszczanki to kult pracy itp. 
Bliskie słowo etyka i nie bez po-
wodu – etyka to moralność, zbiór 
norm uznawanych za słuszne.

Poetyka 

Po pierwsze sama poetyka.  
To Arystoteles napisał pierwsze 
dzieło normatywne, w którym 
ustalał reguły dotyczące literatury. 
Powiedział raz na zawsze swoim 
współczesnym i potomnym, któ-
re to są gatunki wysokie, a któ-
re niskie, jakie cechy musi posia-
dać epos, a jakie tragedia, czym 
są pojęcia katharsis, mimesis czy 
decorum. Kto zgadnie, jak zaty-
tułował dzieło? Nie trzeba zgady-
wać. Poetyka, słynny pierwszy 
podręcznik dla literatów.

Można powiedzieć, że to nauka 
dotycząca norm i mechanizmów 
tworzenia literatury, zwłaszcza 
poezji. Dziś nauka ta ma nieco 
inny wymiar niż przez wieki  
– zajmuje się analizą utworów 
poetyckich, ich budowy, użytych 
środków poetyckich. Dla Arysto-
telesa i jego spadkobierców był 
to po prostu spis reguł, jak poezję 
tworzyć.

Homer

Dorobek starożytnej literatury 
porządkujemy w cztery działy:

• mitologia – zbiór mitów,
• epika – dzieła epickie jak Iliada,
• liryka – utwory poetyckie,
• tragedie – dzieła sceniczne jak 

Antygona.

Mitologię tworzyły wszystkie kul-
tury. Eposy, tragedię i lirykę kon-
tynuowały późniejsze epoki krę-
gu śródziemnomorskiego. Dlate-
go antyk stanowi źródło naszej 
kultury.
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Rodzaje literackie

Epika
Za źródło epiki jako samodzielnego rodzaju lite-
rackiego uznaje się ludowe opowieści przekazy-
wane ustnie, dotyczące legendarnej i historycz-
nej przeszłości: mity, podania, baśnie.
Epos – po grecku: słowo, opowieść – stanowił 
dominujący gatunek epiki aż do powstania po-
wieści. To utwór rozbudowany, zazwyczaj wier-
szowany, ukazujący dzieje legendarnych lub hi-
storycznych przodków na tle wydarzeń przeło-
mowych dla danego narodu. 
Źródłem eposu, jak całej epiki, były mity, po-
dania utrwalające pamięć o doniosłych posta-
ciach i zdarzeniach oraz uznawane przez zbio-
rowość wartości i wierzenia religijne. Formę po-
średnią między mitami a eposem stanowiły pie-
śni epickie o tematyce mitologicznohistorycz-

nej śpiewane przez nadwornych lub wędrow-
nych śpiewaków przy akompaniamencie kita-
ry. Z takich właśnie utworów wyrosły najwy-
bitniejsze dzieła epiki starożytnej, Iliada i Ody-
seja. Autorem narodowego eposu rzymskiego, 
Eneidy, jest Wergiliusz.
Średniowiecze ukształtuje różne formy eposu ry-
cerskiego i ludowego, związane z lokalnymi po-
daniami różnych narodów. Najwybitniejsze epo-
sy renesansowe to Orland szalony Ariosta, Je-
rozolima wyzwolona Tassa. Wiek XVII przynie-
sie Raj utracony Johna Miltona, a w literaturze 
polskiej – Wojnę chocimską Wacława Potockie-
go. Od XVIII wieku miejsce eposu jako domi-
nującego gatunku epiki zajmie powieść. W lite-
raturze XIX wieku ostatnim wybitnym dziełem 
mającym cechy eposu będzie Mickiewiczow-
ski Pan Tadeusz.

Liryka
Ten rodzaj literacki, dopuszczający do głosu prze-
mawiającą o swoich wewnętrznych przeżyciach 
jednostkę, obejmuje wiele różnych gatunków.
Liryka uznawana jest za pierwotną formę twór-
czości literackiej w ogóle. Wywodzi się ją z ob-
rzędów religijnych. Na początku do liryki nale-
żały teksty pieśni wykonywanych z akompania-
mentem muzycznym w ramach uroczystości re-
ligijnych, patriotycznych lub związanych z ży-
ciem  rodzinnym.
W starożytnej Grecji podział liryki na różne ga-
tunki zależał między innymi od tego, jaki instru-
ment muzyczny towarzyszył wykonywaniu utwo-
ru i w jakiej sytuacji społecznej się to odbywało.
Momentem przełomowym w rozwoju liryki 
było oderwanie się jej od muzyki. Trwałe oka-
zały się wówczas gatunki literackie ukształto-
wane w okresie jej ścisłego związku z muzyką: 
oda, hymn, tren, elegia. Były to główne gatunki 
liryczne wykorzystywane aż do schyłku klasy-
cyzmu, czyli przełomu XVIII i XIX wieku. Od 
romantyzmu w dużej mierze zacierają się gra-
nice gatunkowe w ramach liryki. Lirykę zaczę-
to rozumieć ogólnie jako wyraz uczuć i przeżyć 

wewnętrznych. Odtąd zwykło się mówić o róż-
nych odmianach liryki w zależności od typu wy-
rażanych przez nią doznań. Mówi się więc o li-
ryce miłosnej, refleksyjnofilozoficznej, religij-
nej, patriotycznej. Dziś lirykę najczęściej utoż-
samia się z poezją.

Homer 

Żył w VIII wieku przed naszą erą, 
był zapewne pieśniarzem (aoj-
dą), stworzył dwa wielkie epo-
sy: Iliadę i Odyseję. Od niego za-
czyna się właściwie historia lite-
ratury naszego kręgu kulturowe-
go. Spierano się, czy w ogóle ist-
niał (słynna kwestia homerycka), 
ale ostatnie badania potwierdza-
ją, że oba eposy stworzył jeden 
człowiek osiem stuleci przed na-
szą erą. Więc jednak istniał. Czy 
był ślepy? Taką tezę wywiedzio-
no z imienia, a i tradycja głosi, że 
jako starzec był ubogi i niewido-
my. Dziś ten fakt także jest kwe-
stionowany. Dla Greków i Rzy-
mian Homer był największym 
twórcą literatury.

Ezop

Starożytny bajkopisarz. To on jest 
twórcą tzw. bajki zwierzęcej. Był 
podobno Ezop kaleką, wyzwolo-
nym niewolnikiem, miał zginąć 
tragicznie – zrzucony w przepaść 
przez mieszkańców Delf w wyniku 
jakiejś kłótni.

Safona

Poetka grecka, zwana Hi Safo. 
Mieszkała na wyspie Lesbos, 
gdzie prowadziła szkołę dziew-
cząt, kształcąc je w muzyce, po-
ezji i tańcu. To do nich kierowa-
ła większość swojej liryki (jak mó-
wiono, niepozbawionej eroty-
zmu). Dodajmy jednak, że dziew-
częta opuszczały wyspę z oka-
zji zamążpójścia, a sama Safona 
miała córkę, Kleis. Legenda głosi, 
że była nieszczęśliwie zakochana 
w poecie Alkajosie, jeszcze inna, 
że rzuciła się do morza ze Ska-
ły Leukadyjskiej po to, by uleczyć 
się z miłości do przewoźnika Fa-
ona. Jej poezja pozostała, a także 
sama Safona stała się bohaterką 
późniejszej literatury – od poema-
tów po komedie.

Historiografia

Ta dziedzina nauki, a raczej literatury epickiej, 
rozwinęła się w Atenach za sprawą Herodota. On 
bowiem pierwszy napisał dzieło historyczne za-
tytułowane Dzieje. Zawarł w nim cały swój do-
robek podróżnika i badacza. Przedstawił wiele 
ciekawych koncepcji geograficznych i etnogra-
ficznych. Po Herodocie teksty tego typu pisał 
Tukidydes. Jego najsłynniejsze dzieło to Wojna 

peloponeska. Późniejsi historiografowie tworzą 
swoje dzieła, dodając do nich często elementy 
sensacyjne i fantastyczne. Dają tym samym po-
czątek nowemu gatunkowi fabularnemu, jakim 
jest romans – historyczno–geograficzna opo-
wieść przygodowa. Historiografia jest bardzo 
modna w antycznym Rzymie. W średniowie-
czu dziedzina ta rozwija się w formie kronik, 
aby w epoce renesansu zaistnieć już jako peł-
noprawna gałąź nauki.

Safona
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Dramat
To rodzaj literacki obejmujący utwory przezna-
czone w zasadzie do wystawiania na scenie, ma-
jące formę dialogu. Wyrósł z obrzędów religij-
nych. Oba podstawowe gatunki dramatu z obrzę-
dów ku czci Dionizosa. Tragedia z tak zwanych 
Wielkich Dionizji, komedia z Małych Dionizji.

Na pierwszym miejscu stawiali Grecy tragedię, 
po niej dopiero sytuowała się komedia. Pierwot-
nie słowo tragedia oznaczało dosłownie tyle, co 
pieśń kozła (greckie: tragos = kozioł, aoide = 
pieśń). Tragedia wyrosła bowiem z tzw. dyty-
rambu – pieśni pochwalnej na cześć Dionizo-
sa, śpiewanej podczas świąt dionizyjskich przez 
chór, zapewne przebrany za kozły. 

Za moment przełomowy w procesie przechodze-
nia od dytyrambu do formy dramatycznej uznaje 
się wprowadzenie w 534 r. p.n.e. przez niejakie-
go Tespisa pierwszego aktora, który odpowiadał 
na pieśni chóru i jego przodownika, koryfeusza, 
który miał za zadanie rozpoczynać pieśń i dyry-
gować śpiewem i tańcem pozostałych. 

Tragedia miała cechy religijne zarówno dlatego, 
że jej wystawianie włączone było w system tych 
obrzędów ku czci boga wina, jak i dlatego, że te-
maty swoich utworów twórcy antyczni czerpali 
z mitologii. Wykorzystywali wątki mitologicz-
ne, przerabiając je i dostosowując do swoich po-
trzeb. A zatem świat tragedii przypomina świat 
eposu. To rzeczywistość bogów i ludzi, w której 
ci pierwsi stają się jedynymi istotami zdolnymi 
rozwikłać skomplikowaną do granic możliwości 
sytuację bohatera. Stąd pomysł sceniczny deus 
ex machina – pojawienia się bóstwa jako jedy-
nego sposobu rozwiązania akcji. W szczytowej 
fazie rozwoju tragedii do postaci znajdujących 
się na scenie należało trzech aktorów oraz chór, 
który tworzyło od 15 do 24 osób.

Tragedii przypisywano bardzo dużą wartość es-
tetyczną. Miała być dla widzów istotnym prze-

życiem, prowadzić do katharsis – oczyszcze-
nia. Katharsis dokonywało się za sprawą osoby 
bohatera tragicznego: jego trudna sytuacja mia-
ła wzbudzać w widzach litość, a jego podobień-
stwo do każdego z nich – trwogę.

Nieodłącznie związana z dramatem greckim 
koncepcja tragizmu. Polegała na ukazaniu bo-
hatera w sytuacji bez wyjścia, ciągle borykają-
cego się z nieuchronnym i bezlitosnym Fatum, 
czyli losem, przeznaczeniem. Bohater tragicz-
ny jest skazany na wybór, ale cokolwiek wy-
bierze, będzie źle: wszystkie drogi są dla niego 
zamknięte, a tymczasem na którąś z nich wejść 
musi. Sytuacja bohatera tragicznego doprowa-
dza nieuchronnie do – najważniejszego bodaj 
elementu utworu – katastrofy. Pojęcie bohatera 
tragicznego odcisnęło silne piętno na literaturze 
europejskiej późniejszych epok. Nawiązywał do 
niego Szekspir, tworząc choćby postacie Hamle-
ta i Makbeta, i na przykład Mickiewicz w Kon-
radzie Wallenrodzie.

Do największych tragików zaliczani są:

• Ajschylos, twórca Persów i Prometeusza 
w okowach oraz trylogii Oresteja, właściwy 
twórca tragedii jako gatunku; w jego utworach 
pełno długich partii chóralnych i monologów 
bohaterów przesyconych mrocznym patosem;

• Sofokles, autor Antygony i Króla Edypa; wpro-
wadził do akcji trzeciego aktora i ograniczył 
rolę chóru;

• Eurypides, do spuścizny którego należą Me-
dea i Elektra; nadał swoim bohaterom cechy 
bardziej ludzkie, uwidaczniając tym samym 
ich tragizm jako jednostek.

Komedia
Najznakomitszym zaś twórcą komedii był Ary-
stofanes, autor Żab, Chmur i Ptaków, który 
w swoich utworach bezlitośnie wyśmiewał wie-
lu ateńskich filozofów, polityków i mówców.

Kompozycja tragedii 
antycznej
Miała ściśle określoną budowę.
• Otwierał ją, krótko charakteryzujący tematykę 

utworu, prologos.
• Po nim następował parodos, pieśń pojawiają-

cego się na scenie chóru. Chór odgrywał w tra-
gedii istotną rolę: nie uczestniczył bezpośred-
nio w wydarzeniach, był raczej ich komenta-
torem i bezstronnym sędzią.

• Każdy akt tragedii, epejsodion (liczba epej-
sodionów wahała się od 3 do 5), oddzielony 
był właśnie pieśnią chóru zwaną stasimonem.

• Utwór kończył się pieśnią schodzącego ze sce-
ny chóru, czyli exodosem.

Od autora wymagano przestrzegania zasady 
trzech jednoś ci: czasu, miejsca i akcji.

• Jedność miejsca polegała na tym, że wszyst-
kie zdarzenia rozgrywały się w jednym, ogra-
niczonym miejscu (w komnacie, na placu przed 
pałacem). To, co działo się poza tą przestrze-
nią, było relacjonowane, na przykład przez 
posłańca.

• Jedność czasu – wszystko musiało odbyć się 
w jak najkrótszym czasie, w ciągu najwyżej 
dwóch dni. Dążono do tego, aby czas akcji po-
krywał się z czasem spektaklu.

• Jedność akcji – prezentowano jeden wątek 
akcji, bez rozwijania epizodów czy wątków 
obocznych.

Sofokles

Wielki twórca tragedii greckiej, 
autor Antygony i Króla Edypa. 
Był wykształcony, należał do elity 
ateńskiej, pełnił funkcje państwo-
we i kapłańskie. Szacunek towa-
rzyszył mu za życia (czasy Pery-
klesa), a także po śmierci.  
To Sofokles wprowadził na scenę 
teatru trzeciego aktora (dotąd wy-
stępowało jednocześnie najwy-
żej dwóch).

Eurypides

Ten wielki ateński dramatopisarz 
na szkolnych lekcjach polskiego 
jest zwykle zbywany kilkuzdanio-
wą wzmianką. Nic dziwnego, bo 
szczegółowe omawianie jego do-
konań mogłoby wywrócić utrwalo-
ny szkolny obraz tragedii greckiej, 
czyli, nie oszukujmy się, po pro-
stu Antygony. Eurypides był wiel-
kim nowatorem greckiego teatru. 
Racjonalista, pacyfista, przeciw-
nik nierówności społecznej, ogra-
niczył udział chóru w teatrze; we-
dług niektórych badaczy dążył na-
wet do jego usunięcia. Używał 
wyrafinowanych maszyn sce-
nicznych, w tym deus ex machi-
na – czyli maszyny, za pomocą 
której aktor grający boga mógł na 
linie „sfrunąć” na scenę. Napisał 
tragedię, w której właściwie nie 
ma sytuacji tragicznej w klasycz-
nym tego słowa znaczeniu, Ba-
chantki, będącą przede wszystkim 
wyrazem fascynacji dionizyjskim 
szałem. Przez znawców uważany 
za jednego z pierwszych realistów 
w historii teatru.
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Gatunki literackie
Pieśń
To najstarszy gatunek poezji lirycznej, pierwotnie związany z muzyką. W najdawniejszej tradycji 
występowała jako składnik zbiorowych obrzędów: tekst pieśni śpiewany był z akompaniamentem 
muzyki i towarzyszeniem tańca. Już w starożytności związek tekstu z muzyką ulegał stopniowemu 
rozluźnieniu i doprowadził do ukształtowania pieśni jako samodzielnej formy literackiej.

Hymn
Uroczysta pieśń pochwalna sławiąca bóstwo, bohaterskie czyny, wielkie idee. Źródłem tego gatunku 
w kulturze europejskiej są antyczne hymny greckie. Za autorów wielu ówczesnych hymnów ku czci 
Dionizosa i Apollina uznawani są Pindar, Simonides z Keos, poetka Safona i legendarny Orfeusz.

Oda
Jeden z podstawowych gatunków poetyckich wywodzących się z greckiej liryki chóralnej, utwór 
wierszowany o charakterze pochwalnym lub dziękczynnym, patetyczny, opiewający wybitną po-
stać, wydarzenie, uroczystość, instytucję, myśl. W starożytnej Grecji związana była początkowo 
z obrzędami religijnymi i świętami narodowymi, z czasem stała się pieśnią sławiącą bohaterów. 
W tej formie właśnie uprawiał ją Pindar, którego ody na cześć zwycięzców igrzysk uznawane są za 
wzór gatunku. Ody pisali także Safona i Anakreont, a potem poeci rzymscy z Horacym na czele.

Elegia
Pierwotnie zapewne gatunek liryki żałobnej, pieśń śpiewana podczas pogrzebu, bliska trenowi. Pi-
sał ją Simonides z Keos. Z czasem powstawać zaczęły także elegie miłosne, wojenne, politycz-
ne, biesiadne, dydaktyczne. Najsłynniejsze utwory reprezentujące ten gatunek to pełne płomien-
nego patriotyzmu elegie wojenne Tyrtajosa. To właśnie od imienia tego poety pochodzi termin li-
ryka (poezja) tyrtejska, oznaczający poetycką twórczość zaangażowaną, wzywającą do walki i po-
święcenia za ojczyznę. W Rzymie elegie miłosne będzie pisał Owidiusz. Dziś elegia to refleksyj-
ny, smutny w tonie utwór liryczny.

Tren
Jeden z powstałych w starożytnej Grecji gatunków poezji żałobnej. Pieśń zbliżona do elegii, wyraża-
jąca żal z powodu czyjejś śmierci, rozpamiętująca czyny i myśli zmarłego oraz zawierająca pochwa-
łę jego zalet. Autorami tego typu utworów byli Simonides z Keos, Pindar, a w Rzymie Owidiusz.

Anakreontyk
Utwór poetycki wychwalający uroki życia, erotykę, wino, wesołe biesiady. Nazwa gatunku pocho-
dzi od imienia jego twórcy, żyjącego w VI w. p.n.e. greckiego poety Anakreonta.

Epigramat
Dziś to zwięzły utwór poetycki, trafnie i dowcipnie wyrażający jakąś błyskotliwą myśl, zakończony 
wyrazistą i zaskakującą puentą, nierzadko mający charakter satyryczny. Pierwotnie mianem epigra-
matu określano wierszowany napis umieszczany w starożytnej Grecji na grobowcach, pomnikach, 
dziełach sztuki. Za twórcę epigramatu literackiego uchodzi Simonies z Keos.

Sielanka (idylla)
Najmłodszy gatunek. Ukazuje uroki życia wiejskiego w formie scenek z życia pasterzy, rolników, 
myśliwych; może też zawierać treści stanowiące aluzje do aktualnych problemów społecznych. Za 
twórcę gatunku uważa się żyjącego w III w. p.n.e. greckiego poetę Teokryta. Najwybitniejszym 
twórcą tego gatunku w Rzymie będzie Wergiliusz, który tematem sielanki uczyni życie pasterzy 
w idealnej krainie Arkadii. Znalazła wielu zwolenników w epoce renesansu (Jan Kochanowski, 
Pieśń świętojańska o Sobótce, Szymon Szymonowic, Żeńcy) oraz w oświeceniu (Franciszek Kar-
piński, Laura i Filon).

Bajki Ezopa
Pozostawił po sobie obszerny zbiór prozaicznych bajek zwierzęcych. Utworów, które za pomocą alego-
rycznych postaci zwierzęcych ukazywały ogólne cechy charakteru człowieka. Bajki Ezopa nie przed-
stawiają nigdy dobrego i ładnego świata. Te utwory to krytyka przemocy i niesprawiedliwości. Piętnu-
ją głupotę, chciwość i nieuczciwość. Ukazują rzeczywistość tylko w negatywnym świetle. Bajka oka-
zała się jednym z najbardziej żywotnych gatunków w całej literaturze greckiej, ale także późniejszej.

Antologia

To także pojęcie wywodzące się 
z antyku. Oznacza wybór tekstów 
różnych autorów ułożony przez 
wybierającego (pierwowzór re-
daktora!) według jakiegoś okre-
ślonego klucza (np. zbiór wierszy 
o miłości albo opowiadań grozy 
lub na przykład tekstów potrzeb-
nych do nauki w klasie pierwszej 
liceum). Najsłynniejszą antologią 
starożytności była powstała już 
u schyłku epoki Antologia Pala-
tyńska – wybór pisanej po grecku 
liryki miłosnej.

Poetyka 

Po pierwsze sama poetyka.  
To Arystoteles napisał pierw-
sze dzieło normatywne, w któ-
rym ustalał reguły dotyczące li-
teratury. Powiedział raz na za-
wsze swoim współczesnym i po-
tomnym, które to są gatunki wy-
sokie, a które niskie, jakie cechy 
musi posiadać epos, a jakie tra-
gedia, czym są pojęcia katharsis, 
mimesis czy decorum. Kto zgad-
nie, jak zatytułował dzieło? Poety-
ka, słynny pierwszy podręcznik 
dla literatów.

Można powiedzieć, że to nauka 
dotycząca norm i mechanizmów 
tworzenia literatury, zwłaszcza 
poezji. Dziś nauka ta ma nieco 
inny wymiar niż przez wieki  
– zajmuje się analizą utworów 
poetyckich, ich budowy, użytych 
środków poetyckich. Dla Arysto-
telesa i jego spadkobierców był 
to po prostu spis reguł, jak poezję 
tworzyć.

Arystoteles



20

Epoka literacka

Epos

Pierwsze dzieła literatury greckiej powstały około VIII w. p.n.e. 
Wcześniejsze źródła pisane, zachowane na glinianych tabliczkach 
z okresu cywilizacji kreteńskiej, świadczą jedynie o wydatkach 
i sprawach gospodarczych pałacu w Knossos.
Prawdziwą literaturę, co prawda mówioną, przekazywaną ustnie, 
stworzył dopiero niewidomy aojda, czyli pieśniarz, Homer. Dwa 
przypisywane mu poematy epickie: Iliada i Odyseja – stały się naj-
ważniejszymi tekstami kultury zarówno dla samych Greków, jak i dla 
całej późniejszej cywilizacji europejskiej. Iliada i Odyseja to epo-
sy bohaterskie: poematy narracyjne pisane heksametrem, o wznio-
słym stylu, opisujące czyny wielkich wojowników i herosów.
Już starożytni nie wiedzieli nic o życiu Homera. Zgodnie z tradycją uważano go za niewidomego 
śpiewaka. O jego pochodzenie miało się spierać aż siedem greckich miast; za najbardziej prawdo-
podobne uważa się, że pochodził z Chios. Brak danych o nim i dokładna analiza jego eposów do-
prowadziły niektórych uczonych do wniosku, że Homer nigdy nie istniał, a Iliada i Odyseja po-
wstały z połączenia drobniejszych pieśni epickich, układanych przez różnych wędrownych śpie-
waków na przestrzeni wielu lat. Po raz pierwszy twierdzenie takie pojawiło się na początku wie-
ku XVIII. Dyskusja wokół tego, czy Iliadę i Odyseję stworzył jeden poeta, czy wielu – nosi miano 
kwestii homeryckiej. Uczeni podzielili się na dwie grupy: analityków, tych, którzy eposy przypisy-
wane Homerowi uważali za dzieła zbiorowe, oraz unitarystów, czyli zwolenników teorii o jednym 
genialnym autorze. Tematem pobocznym sporu stała się osoba samego Homera. Uczeni zaczęli się 
zastanawiać, czy ktoś taki w ogóle istniał, skąd pochodził, czy był ślepy. Do dziś kwestia homeryc-
ka pozostaje nierozstrzygnięta. Wersja najprostsza mówi, że Iliada i Odyseja to dzieła ślepego aoj-
dy o imieniu Homer, żyjącego pomiędzy IX a VIII w. p.n.e.

Cechy eposu homeryckiego

1. Współwystępowanie i przenikanie się dwóch rzeczywistości: świata bogów i świata ludzi, bo-
haterów.

2. Działania postaci ziemskich zależą od woli bogów – bogowie uczestniczą we wszystkich ważnych 
wydarzeniach. Bohaterowie ziemscy są jednak zarazem mocno powiązani ze środowiskiem spo-
łecznym, ich zachowania podlegają charakterystyce psychologicznej, a czyny – ocenom moralnym.

3. Bogowie z kolei są wyposażeni w ludzkie cechy charakteru – nie są im obce namiętności i am-
bicje ludzi.

4. Fabuła ma charakter epizodyczny, co wiąże się zapewne z tym, że źródłem eposu były zespoły 
niezależnych pieśni.

5. Istotną rolę odgrywa tu wszechwiedzący narrator, zachowujący dystans wobec opowiadanych zda-
rzeń i ujawniający swoją obecność w bezpośrednich wypowiedziach do odbiorców. Szczególnie wy-
raźnie ujawnia się w inwokacji, rozwiniętym bezpośrednim zwrocie do bóstwa na początku utworu.

6. W stylu eposu przenikają się dwie tendencje: patetyczny styl opowiadania o bohaterskich czy-
nach i realistyczny styl dokładnego opisu. Szczególną rolę odgrywają tu barwne, dynamiczne opi-
sy walki. Opisy spełniają często funkcję retardacyjną, czyli opóźniającą: wstrzymują rozwój zda-
rzeń, oddalają w czasie punkt kulminacyjny i wprowadzają element rozbudowanej charakterysty-
ki bohatera lub sytuacji.

7. Dla tego stylu charakterystyczne są stałe epitety i rozbudowane porównania – tzw. porównania 
homeryckie.

8. Charakterystyczną miarą wierszową antycznego eposu jest heksametr. Na nim wzorowany był 
w XIX wieku tzw. heksametr polski, używany najczęściej w funkcji stylizacyjnej – jako znak daw-
nej epickości i powagi. Najznakomitszy przykład tzw. heksametru polskiego stanowi Pieśń Waj-
deloty z Mickiewiczowskiego Konrada Wallenroda.

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

Schemat eposu:

• Zaczyna go inwokacja

• Wydarzenia opisywane powin-
ny być przełomowe, na ich tle 
rozgrywają się losy bohaterów

• Wydarzenia opisane są podnio-
słym, heroicznym, wysokim sty-
lem – pełnym powagi, patosu

• Cechą tego stylu są także po-
równania homeryckie i stałe 
epitety

• Epos cechują sceny batalistycz-
ne i realizm szczegółu w opisach

• Dwa światy: ludzki i boski 
współistnieją i nakładają się na 
siebie w eposie Homera

Narrator ujawnia się w inwokacji  
– potem już pozostaje obiektyw-
ny i zdys tansowany wobec świa-
ta eposu.

Fatum 

– los, przeznaczenie, nieodwołal-
na konieczność. To, co zostało  
powiedziane przez bogów, przepo-
wiedziane przez wyrocznię musi 
spotkać człowieka i nie ma od 
tego ucieczki. Jest to z reguły  
zapowiedź nieszczęścia.  
Przykładem są dzieje rodu Labda-
kidów – od Lajosa po Antygonę.

Homer

Odyseusz
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„Iliada”
– pieśń o Ilionie, czyli Troi; Ilion to inna na-
zwa tego miasta, pochodząca od imienia legen-
darnego założyciela Ilosa – jest relacją z pew-
nego epizodu trwającej dziesięć lat wojny tro-
jańskiej, w której przeciwnikami byli Trojanie 
i Grecy, a dokładniej: greckie plemię Achajów.

Cała historia zaczęła się od pięknej kobiety. 
Królewicz trojański Parys porwał bowiem He-
lenę, żonę króla spartańskiego Menelaosa. Ob-
rażony król i wielu jego, żądnych łupów, sła-
wy i zemsty, rodaków najeżdżają Troję. Woj-
na trwa ze zmiennym powodzeniem dziesięć 
lat, wodzem Greków jest Agamemnon – brat 
Menelaosa, na polu bitwy najbardziej zaś wy-
różniają się męstwem Grek Achilles i Trojań-
czyk Hektor. Poemat opisuje krótki, lecz bar-
dzo ważny epizod wojny, który miał miejsce 
w ostatnim roku walk. Otóż Agamemnon ob-
raził Achillesa, odbierając mu jego ukochaną 
brankę Bryzeidę. Urażony heros postanawia 
ukarać wodza i odstępuje od walki, a do tego 
jego matka, bogini Tetyda, skłania bogów do 
walki po stronie Trojan. Nie wiadomo, co by 
się stało z Grekami, gdyby nie śmierć Patro-
klosa, wielkiego przyjaciela Achillesa. To po-
woduje, że Achilles wraca pod Troję, szukając 
zemsty. W swoim gniewie Achilles jest niena-
sycony: nie zadowala się śmiercią wielu Tro-
jańczyków, nawet Hektora – zabójcy Patro-
klosa. Spuszcza z tonu, dopiero gdy widzi roz-
pacz Priama – ojca Hektora, który przybywa 

do obozu Greków, aby błagać o zwłoki syna. 
Żądny zemsty Achilles zbezcześcił bowiem 
ciało Hektora, pozostawiając je bez pochów-
ku, a to dla starożytnych równało się skazaniu 
zmarłego na wieczną udrękę. Iliada kończy się 
wydaniem ciała Hektora Priamowi.

Główną postacią dzieła jest właśnie Achilles, 
syn Peleusza i bogini Tetydy. W dzieciństwie 
był przez matkę kąpany w Styksie, rzece, której 
wody zapewniały odporność na wszelkie rany. 
Tetyda trzymała wówczas Achillesa za piętę, 
więc ta jedna część ciała nie została zanurzo-
na w magicznej wodzie i pozostała nieodpor-
na na zranienia. Dlatego ugodzony strzałą Pa-
rysa prosto w piętę – Achilles umiera.

„Odyseja”
opowiada o przygodach jednego z wojowni-
ków greckich, Odyseusza, który przez dzie-
sięć lat próbuje powrócić spod Troi do domu. 
O ile Achilles z Iliady uosabiał męstwo, o tyle 
Odyseusz jest wcieleniem sprytu. To właśnie 
on wymyślił słynnego konia trojańskiego, któ-
ry umożliwił Grekom zwycięstwo nad Troja-
nami. Tułaczka Odyseusza wymaga jednak od 
niego równie dużo sprytu, jak i odwagi. Boha-
ter podróżuje przez wiele fantastycznych kra-
in, odwiedza królestwo zmarłych, giną wszy-
scy jego towarzysze. A wszystko to powodu-
je zagniewany Posejdon, którego syna Polife-
ma Odys swego czasu oszukał i oślepił. Gdy-
by nie opieka bogini Ateny, to Odys nigdy by 
nie powrócił do Itaki i nie spotkał się ze swą 
wierną żoną Penelopą.

W rzeczywistości przedstawionej eposu prze-
nikają się dwa światy: bogów i ludzi. Bogo-
wie pojawiają się często na ziemi, przeszka-
dzają lub pomagają śmiertelnikom, za ich po-
średnictwem załatwiają swoje własne pora-
chunki. Herosi, pomimo wielkiej siły i spraw-

ności, nie są wcale postaciami w pełni samo-
dzielnymi – ich poczynaniami kieruje Fatum, 
czyli los, przeznaczenie. Stają się więc w pew-
nym sensie zabawką w rękach bogów i wszech-
mocnego – bo stojącego nawet ponad boga-
mi – przeznaczenia.

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.

Hezjod i porządek tego świata

Za drugiego ojca literatury grec-
kiej uznaje się żyjącego w VII w. 
p.n.e. beockiego rolnika Hezjo-
da. Znane nam jego eposy re-
prezentują nowe formy gatunko-
we. To epos kosmogoniczny Teo-
gonia, którego tytuł znaczy do-
słownie: narodziny bogów, oraz 
epos dydaktyczny Prace i dnie. 
Twórczość Hezjoda jest zupełnie 
inna niż dzieła Homera: przedsta-
wia życie spokojnego i oddane-
go uczciwej pracy chłopa. Utrwa-
la nie etos rycerza, lecz ideał pra-
cowitego rolnika; to na dziele He-
zjoda właśnie wzorował się Miko-
łaj Rej, tworząc swój Żywot czło-
wieka poczciwego.

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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„Iliada” Homera
Treść – czyli o czym traktuje Iliada, jakie niesie wartości
Iliada – pieśń o Troi (Ilionie). Zapamiętaj – opowiada zaledwie o epizodzie z ostatniego roku woj-
ny trojańskiej, która trwała lat dziesięć. O jej przyczynach warto pamiętać: królewicz trojański, Pa-
rys, porwał piękną Helenę – żonę Menelaosa, króla Sparty. Miał ku temu pewne prawa, bowiem 
miłość Heleny, najpiękniejszej kobiety świata obiecała mu Afrodyta w trakcie słynnego sądu Pary-
sa. Pamiętamy mit o jabłku niezgody – na weselu Tetydy nieznośna Eris, bogini waśni (od niej ery-
styką zwiemy sztukę dyskusji), powołała go na arbitra sporu, który wywołała. Miał przyznać jabł-
ko podpisane „dla najpiękniejszej” jednej z bogiń. Odrzucił podarunek Hery – bogactwo, odrzucił 
mądrość Ateny, a zapragnął obiecanej przez Afrodytę najpiękniejszej kobiety świata. Mąż wybran-
ki nie pogodził się jednak z porwaniem żony, skrzyknął Greków i wypowiedział wojnę Troi. Trwa-
ła dziesięć lat. I właśnie zdarzeniami z ostatniego roku zajął się Homer, twórca pierwszych epo-
sów. Co opisał? Konflikt pomiędzy bohaterami: Achillesem a Agamemnonem, którzy to wojowni-
cy pokłócili się o piękną niewolnicę Bryzeidę. Achilles wściekł się tak bardzo, że zabrał swe woj-
ska i opuścił pole bitwy. Zachwiało to na moment sytuację Greków, a oczywiście maczali w tym 
paluszki bogowie, który kibicowali skłóconym ludziom. W tym czasie doszło do pojedynku, w któ-
rym syn króla Troi Hektor zabił Patroklosa – umiłowanego przyjaciela Achillesa. Achilles gniewny 
powraca, by pomścić przyjaciela. Zabija Hektora w pojedynku, a jego ciało na pohańbienie. Jed-
nak, gdy przychodzi doń zbolały ojciec Hektora – Priam – daje się przekonać, wydaje zwłoki ry-
cerza i zgadza się na pochówek.

Co nam współczesnym po tej starej historii? 

• Stanowi zręby literatury – ustanawia model dzieła epickiego. 
• Zawiera obraz życia starożytnych – zarówno realistycznego (tak dokładnie zarysowany w scenach 

typu opis tarczy Achillesa), jak i duchowego – uznawane wartości, uczucia, postawy. 
• Ze zdziwieniem stwierdzamy, że ludzie i ich myśli sprzed tysięcy lat nie różnią się tak bardzo od 

nas i tego, o czym myślimy. Miłość, zazdrość, ambicje, rywalizacja, uczucia ojcowskie, przyjaźń 
czy to nam dziś obce? Homer potrafił dotknąć spraw ludzkich, trwalszych niż cywilizacja Greków. 

• Z Iliady wart zapamiętania jest humanizm – umiejętność wybaczenia zadanego bólu nawet wrogowi. 
• Ważne też są ukształtowane tu typy postaci – zwłaszcza rycerzy starożytnych.

Typ rycerza starożytnego (przykłady, odmiany, cechy)
Rycerze
Homer stał się piewcą rycerstwa i niezłomnych wojowników. Ustanowił typy, do których już za-
wsze będzie się odwoływać literatura kręgu śródziemnomorskiego. Są to:

• Achilles – wojownik niezłomny, odważny, ale też żądny zemsty i pyszny, ambitny i zarozumia-
ły. Niemal nie do pokonania – niemal, bo zgubi go słynny, jedyny słaby punkt, czyli pięta. Mimo 
swej niezłomności okaże szlachetność i wzruszy go ból Priama oraz wspomnienie włas nego ojca.

• Hektor – wojownik odważny, ale posiadający ludzkie uczucia i obawy. Może dlatego najsympa-
tyczniejszy spośród monumentalnych rycerzy Homerowych. Ciężko mu rozstać się z ukochaną 
żoną (słynne literackie pożegnanie), boi się walki, przeczuwa swoją śmierć. Ale w końcu staje do 
boju. Hektorem kamienieckim nazwał Henryk Sienkiewicz swojego bohatera – rycerza bez ska-
zy – Wołodyjowskiego.

• Odyseusz – wojownik przebiegły, walczący często podstępem, zbuntowany przeciw bogom, silny 
mocą ludzkiego umysłu. Homer poświęcił mu następny epos – słynną Odyseję – opowieść o tu-
łaczce Odysa, który dziesięć lat wracał do rodzinnej Itaki na skutek konfliktu z Posejdonem. To 
Odys jest pomysłodawcą wybiegu z koniem trojańskim, który w końcu pokonał miasto i przyniósł 
zwycięstwo Grekom. Na jego fortele powołuje się wciąż słynny rodzimy bohater – Zagłoba. Ody-
seusz także stał się na wieki uosobieniem wędrowca tęskniącego za ojczyzną, jak również męża 
najwierniejszej z żon – Penelopy.

Przegląd materiału

Bohaterowie rodem z Iliady

Zapamiętaj postacie:

Po stronie Troi:
• król Sparty Menelaos – mąż He-

leny
• Achilles – wojownik
• Odyseusz – wojownik, król Itaki
• Patroklos – wojownik, przyjaciel 

Achilla 

Po stronie Greków:
• król Priam
• królewicz Parys
• królewicz Hektor
• królewna Kasandra
• Andromacha – żona Hektora

Jaki gatunek literacki ustanawia 
Iliada Homera?

Epos. Podstawowy gatunek epi-
ki dopóki nie zastąpi go powieść. 
Wielki, wzniosły poemat poświę-
cony przełomowym wydarze-
niom danej społeczności, napisa-
ny heksametrem, wysokim, peł-
nym patosu stylem. Zawsze za-
czyna się inwokacją do boga lub 
bogini, mnóstwo w nim scen ba-
talistycznych i bohaterskich po-
staci, a także porównań homeryc-
kich i szczegółowych opisów re-
alistycznych. W eposach Homera 
współistnieje i przenika się świat 
bogów i ludzi.

„Iliada” na maturze 

Hera i Prometeusz
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ważne sceny literackie 
Dokonaj przeglądu scen literackich, które mogą zainspirować komisję maturalną, i zestawień z in-
nymi lekturami.

• Inwokacja – jeśli miałaby być zestawiona z innym dziełem, to przede wszystkim z in-
wokacją z Pana Tadeusza. Należy liczyć się z tym, że gdyby nawet przytoczone zosta-
ły oba fragmenty, to temat z pewnością odwoła się do znajomości całego eposu Mickiewi-
cza. Należy wyostrzyć uwagę, by zaobserwować podobieństwa i różnice – a do tych ostat-
nich należeć będzie adresatka wypowiedzi. Jest to jedna z kompozycyjnych różnic tych eposów 

– Homer zwraca się do muzy („Gniew, bogini, opiewaj Achilla, syna Peleusa…”) utrzymuje 
równoleg łość świata boskiego i ludzkiego, opisując bogów jak bohaterów i reprezentuje po-
liteizm. 

– Katolik Mickiewicz zwraca się do Matki Boskiej w inwokacji („Panno święta, co Jasnej bro-
nisz Częstochowy”), a w utworze trzyma się świata ludzkiego. 

Obaj proszą o wsparcie w tworzeniu, obaj zdradzają temat dzieła 
– Homer głosi: „gniew Achilla opiewaj”, 
– Mickiewicz – „…przenoś moją duszę utęsknioną

Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych…”. 

Iliada, która zwana być miała Achilleadą, jest pieś nią o Achillesie. Pan Tadeusz, oprócz wielu te-
matów, poematem złożonym w hołdzie ojczyźnie. Inne są – i to jest znamienne – pierwsze słowa 
inwokacji: do bogini zwraca się Homer, ale nie Mickiewicz. On pisze: „Litwo, Ojczyzno moja…” 

• Pojedynek Hektora z Achillesem. Pojedynków w literaturze było sporo – jest z czym zestawiać. 
W podobnych scenach batalistycznych specjalizował się choćby Henryk Sienkiewicz. Warto wspo-
mnieć walkę Kmicica z Wołodyjowskim (Potop) lub Zbyszka z Bogdańca z krzyżackim rycerzem 
(Krzyżacy). Czy temat mógłby dotyczyć pojedynków literackich? Teoretycznie tak, aczkolwiek 
bardziej maturalny i godny rozważań wydaje się temat postaci rycerskich, ich przedstawienia i ze-
stawu cech, kodeksu, który przypisują im twórcy. Na ile można porównać Kmicica do Hektora 
a Wołodyjowskiego do niezłomnego Achillesa? Jak przebiegają oba opisy? Z pewnością przy te-
macie rycerskim odwołać by się trzeba do znajomości całego Potopu i losów bohaterów Sienkie-
wiczowskich. 

– Ale ukształtowanie postaci Homerowych też będzie potrzebne – przecież Sienkiewicz do-
konywał heroizacji i mitologizacji swoich bohaterów. Posiadali nadludzkie umiejętności jak 
Achilles, ale też ludzkie uczucia i rozterki jak Hektor. 

– Nawiązywał do Homera jawnie – na przykład Zagłoba często nazywany jest Ulissesem przez 
swoje niezliczone fortele. Do podobieństw należy zaliczyć fakt, że walczą ze sobą równi, po-

Kobiety

• Helena – najpiękniejsza kobie-
ta świata, zarzewie wojen i kon-
fliktów. Reprezentuje pierwia-
stek erotyczny, przy niej skupia 
się temat miłoś ci niezależnej od 
konwenansów czy przysiąg mał-
żeńskich.

• Kasandra – nieszczęśliwa 
wieszczka. Bogowie obdarzy-
li ją wprawdzie darem widze-
nia przyszłości, ale ukarali klą-
twą – nikt miał w jej przepo-
wiednie nie uwierzyć. Tak się 
stało – przepowiedziała upadek 
Troi, ale zlekceważono jej słowa.

• Andromacha – nieszczęśli-
wa żona Hektora. Zakochana 
w mężu, usiłowała go zatrzy-
mać. Uosabia lęki kobiet żegna-
jących mężów idących do boju, 
i nienawiść żon i matek do wo-
jen – bez względu na czasy czy 
położenie geograficzne.

• Penelopa – bohaterka Odysei 
– symbol kobiecej wierności. 
Żona Odyseusza, królowa Itaki. 
Nie tylko wiernie czekała wie-
le lat na powrót męża, ale też 
używała sprytnych wybiegów, 
by pozbyć się licznych zalotni-
ków. Do najsłynniejszych nale-
ży numer z tkaniną, którą tkała 
w dzień, a pruła w nocy, by ni-
gdy jej nie skończyć – bowiem 
po ukończeniu pracy miała dać 
odpowiedź zalotnikom, którego 
wybierze na męża.
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dobnego stanu i porównywalni siłą czy mistrzostwem partnerzy – żaden rycerz nie hańbi się 
walką ze słabszym. Wygrywa lepszy – choć w przypadku Homera odgrywa rolę wpływ bo-
gów, w przypadku Sienkiewicza – nie. 

– Zawsze różnić ich będzie wiara – katolicka i silna, określająca etykę w przypadku naszych 
bohaterów, a politeistyczna i nieco poufała w przypadku rycerzy starożytnych. 

– Inne są też finały pojedynków – nie ma litości dla Hektora Achilles, ale Wołodyjowski daruje 
życie Kmicicowi. Wybaczanie i miłosierdzie cechuje raczej rycerza chrześcijańskiego – an-
tycznemu będzie obce. Za to przyjaźń i miłość, obecne są u obu twórców. 

– Zauważmy, na wszelki wypadek, że bohaterowie Sienkiewicza czy Mickiewicza przechodzą 
przemianę – potrafią przeistoczyć się z postaci lekkomyślnej i błądzącej w prawego i godne-
go szacunku rycerza – dowodem na to Kmicic czy Zagłoba. 

– U Homera nie ma takich przemian – tam mamy raczej do czynienia z jednolitą prezentacją 
danej postawy. 

W temacie maturalnym możesz spotkać się z pytaniem o funkcje danych scen w dziele. W przypad-
ku pojedynków takie polecenie aż się prosi. Po co twórca poświęca tyle miejsca i czasu dla sceny 
batalistycznej, jaką jest pojedynek? 

– Otóż dokonuje prezentacji umiejętności bohatera – czyli dokonuje pośredniej charakterysty-
ki, stosuje retardację – czyli przez chwilę zatrzymuje akcję główną, dynamizuje, ubarwia opo-
wieść i ma szansę popisać się kunsztem narratorskim. 

– Homer będzie używał w tym celu swoich porównań i epitetów, Sienkiewicz – dynamiczne-
go, błyskotliwego opisu i także typowych dla siebie określeń.

• Spotkanie Priama z Achillesem – posłużyło już raz autorom tematów maturalnych do skonstru-
owania takiego tematu: Literackie spotkania wrogów. Rozwiń temat na przykładzie przedstawio-
nego fragmentu „Iliady” Homera oraz znanej ci z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza spo-
wiedzi Księdza Robaka. 

Zwróć uwagę na fakt, że fragment z Iliady maturzysta otrzymał w darze od komisji, ale Pana Ta-
deusza musiał mieć w pamięci. 

Co więcej – temat został opatrzony dodatkowymi uwagami: zwróć uwagę na rodzaj przedstawia-
nych sytuacji, portrety bohaterów i ujawniające się w ich zachowaniach uniwersalne postawy ludz-
kie. I tego nie wolno Ci pominąć. Skupiając się właśnie tylko na tych dwóch dziełach literackich, 
porównujesz sytuacje, portrety i postawy. Nie należy wymieniać wszystkich znanych z lektur wro-
gów, to na nic. Punkty dostaniecie za fakty – kto z kim się spotkał, w jakich okolicznościach, co jest 
podobne, co różne. Po punkcie według modelu oceniania dostanie ten, kto wskazał niezwykłość obu 
sytuacji, polegającą na tym, że wrogowie oddają się w ręce swoich przeciwników – Priam przyby-
wa do obozu Achillesa, a Jacek Soplica obnaża prawdę przed wrogim Gerwazym. 

Przy postaciach – to bardzo ważne – zawsze określamy ich typy. Trzeba pokusić się o uogólnienia 
– co dana postać symbolizuje, do jakiego szeregu bohaterów ją zakwalifikować. To pewne punkty. 

– Priam reprezentuje przecież pokonanego władcę i zbolałego ojca, Achilles – zwycięskiego 
wodza i zbolałego przyjaciela, 

– Jacek Soplica – dawnego utracjusza i nieszczęśliwego kochanka, a więc rodzaj bohatera ro-
mantycznego, w końcu Gerwazy – zawziętego wroga, który też pokona swą nienawiść. 

Wszyscy muszą zweryfikować swoją wcześniejszą postawę, a okolicznością obligującą ich do tego 
jest majestat śmierci. Jeśli w temacie maturalnym pojawi się polecenie, by pisać o portrecie boha-
tera, zawsze zadaj zestaw pytań: 

• Kim jest? 
• Jaki typ prezentuje? 
• Co czyni? 
• Jakie emocje i jak ujawnia? 
• Czy pozostaje bierny, czy się zmienia? Jakie decyzje podejmuje? 

Trzeci wymóg – opisu uniwersalnych postaw ludzkich łatwiej spełnią ci, którzy powtarzali z nami 
antyk. Powinni mieć w pamięci wiedzę o humanistycznych wartoś ciach Iliady. A tkwią one w fak-
cie, że choć Homer opisywał wojnę – nienawiść i gniew, uznał za niegodne człowieka, pokazał, że 
w obliczu cierpienia i miłości nienawiść musi ustąpić przebaczeniu. I tak dzieje się w obu eposach.

Jak mógłby być sformułowa-
ny temat?

• Literackie postacie rycerzy 
w oparciu o podany fragment 
Iliady i wybrane trzy postacie 
Trylogii Henryka Sienkiewicza. 
Porównaj konstrukcje postaci, 
znajdź analogie i różnice.

• Literackie sceny pojedynków. 
Porównaj opis pojedynku w Ilia-
dzie Homera z opisem w Poto-
pie Sienkiewicza. Jaką funkcję 
spełniają w utworze?

Achilles i Pentesilea

Jak mógłby brzmieć temat? 

• Poeta i natchnienie w Iliadzie 
Homera i Panu Tadeuszu Mic-
kiewicza. Porównaj obie inwo-
kacje, wskazując podobień-
stwa i różnice. W pojmowaniu 
roli poety przez Adama Mic-
kiewicza odwołaj się do znajo-
mości całego utworu.

• Kim jest poeta, jaką rolę speł-
nia w dziele? Odpowiedz na 
podstawie inwokacji Ilia-
dy i Pana Tadeusza oraz 
znajomoś ci innych dziel Ada-
ma Mickiewicza.
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Mity na maturze

Prometeusz – najważniejszy z tytanów
Ludzkość ma u niego dług wdzięczności – według mitologii greckiej – to Prometeusz stworzył czło-
wieka z gliny i łez, po czym tchnął w niego życie. Nie koniec na tym – ukradł bogom ogień i poda-
rował ludziom, dzięki czemu ludzkość wydobyła się z mroków ciemności, nie tylko dosłownej ale 
i w sensie rozwoju cywilizacji. Prometeusz zapłacił wysoką cenę za swoją miłość do ludzi – po-
kłócił się z bogami, a Zeus skazał go na okrutne męki – przykuto go do skał Kaukazu, tam zaś sęp 
(lub orzeł) wyszarpywał mu wciąż odrastającą wątrobę.

Co uosabia Prometeusz, dlaczego to taki ważny mit?

• Po pierwsze, objaśnia powstanie człowieka – cóż może być dla nas ważniejszego, nawet jeśli trak-
tujemy grecki mit jak bajkę, bo mamy własne wierzenia na ten temat. 

• Po drugie – sięga do zamierzchłych czasów rozwoju dziejów ludzkości, dotykając punktu sza-
lenie istotnego – mianowicie momentu, gdy pierwotni przodkowie nauczyli się rozniecać ogień. 

• Po trzecie, ustanawia na tysiąclecia symbol poświęcenia się dla ludzkości i buntu przeciw bo-
gom – czyli właś nie Prometeusza. 

Prometeizm od tej pory znaczył będzie szlachetną, tytaniczną postawę kogoś, kto poświęci dla ludzi 
wszystko – nie tylko swoje życie, lecz ból – będzie cierpiał za ludzkość. I – ważne – to wszystko 
z miłości do rodu ludzkiego. Pozycją Prometeusza – jako symbolu poświęcenia – zachwieje w naszej 
kulturze tylko Chrystus, ale to już inna historia. O Prometeuszu napisał Jan Parandowski: „Prome-
teusz jest jedną z najwznioślejszych postaci mitologii – bóg, który cierpiał przez miłość do ludzi”.

Z czym i z kim można zestawić mit prometejski?

• Bohater romantyczny. Dokładniej – Konrad z Dziadów Części III. Jest to lektura podstawowa, w 
niej jawnie Mickiewicz odwołuje się do Prometeusza i piętnem prometeizmu naznacza swojego 
bohatera. Bardzo możliwe, że w takim temacie maturalnym przytoczone zostałyby słowa Konra-
da – na przykład z Wielkiej Improwizacji, gdzie deklaruje: 

Nazywam się Milijon, bo za milijony
kocham i cierpię katusze. 

I za miliony pragnie się poświęcić – i to w sposób podobny do Prometeusza, bo przeciwstawiając 
się Bogu. Z pewnością jednak temat odniósłby się do znajomości mitu i całości lektury. 

– Obserwując bohatera prometejskiego i romantycznego, zapamiętaj podobieństwa – samotność, 
cierpienie, bunt przeciw Bogu, tym samym pychę, wiarę we własną moc, miłość do ludzkości. 

– Zwróć też uwagę na różnice – politeizm mitu a wiarę Konrada w jednego Boga, Prometeusz 
jest sam tytanem, Konrad tylko człowiekiem, za to poetą – i to jest ważne w romantyzmie. 
Polski Prometeusz – czyli Konrad osadzony jest w konkretnej sytuacji historycznej, poświę-
ca się dla narodu, Prometeusz – dla całej ludzkości, w wymiarze dużo bardziej uniwersalnym. 

Pozostaje rozważyć element umiłowania ludzi charakterystyczny dla prometeizmu. Konrad de-
klaruje tę miłość: „Ja kocham cały naród”! Ale ta miłość do ludzkości – wygląda raczej jak mi-
sja do spełnienia, spełnienie poety, jego rola jako wieszcza, który chce dorównać Bogu, chce mu 
odebrać rząd dusz.

• Judym z Ludzi bezdomnych Żeromskiego. To drugie, ważne w naszej literaturze upostaciowanie 
mitu prometejskiego. Znów mamy całkowite poświęcenie się bohatera dla społeczności ludzkiej, 
Judym jest też bohaterem zbuntowanym, choć nie przeciw bogom, ale przeciw złu i niesprawie-
dliwości świata, pozostaje jednak samotny w swojej misji. Są oczywiście różnice – Judym jest 
tylko człowiekiem, pisarz ukazuje jego akt poświęcenia jako tytaniczny, ale to decyzja człowieka, 
Judym jest lekarzem i bardzo konkretnie zamierza nieść ratunek ludzkości – będzie leczył biedo-
tę. Uważa to za swój dług wobec społeczeństwa, takiego aspektu w micie nie było. Pole działania 
zawęża się: przedmiotem poświęcenia nie jest już cała ludzkość czy naród, tylko pokrzywdzona 
grupa społeczna. Co z cierpieniem – koniecznym warunkiem prometeizmu? Zakładamy, że decy-
dując się na samotność i odrzucając miłość Joasi, Judym cierpi niemal jak skowany Prometeusz 
z wyżartą wątrobą. Ale kto wie, czy nie bardziej cierpi Joasia… Tym bardziej że istnieje też teo-
ria, iż tworząc Judyma, Żeromski stworzył bohatera „szczęśliwego w swoim cierpieniu”.

Jak mógłby być sformułowa-
ny temat?

• Odwołując się do mitu prome-
tejskiego oraz przytoczonego 
fragmentu Wielkiej Improwi-
zacji, objaśnij, na czym polega 
prometeizm Konrada jako boha-
tera romantycznego.

• Na czym polega bunt Konrada 
wobec Boga w III części Dzia-
dów? Odwołaj się do przytoczo-
nego mitu o Prometeuszu i po-
równaj postawy obu postaci.

• Prometeusze polscy – jak przed-
stawiają ich Adam Mickiewicz 
i Stefan Żeromski w swoich dzie-
łach (III część Dziadów i Ludzie 
bezdomni)?

• Czy Prometeusz musi być sa-
motny? Rozważ sytuację i de-
cyzję Judyma w odniesieniu do 
mitu prometejskiego i zacyto-
wanej wypowiedzi Tomasza Ju-
dyma z Ludzi bezdomnych.

Wyznaczniki prometeizmu:
• bunt
• cierpienie
• samotność
• miłość do ludzi

Ikarowe loty – co je okreś la:

• młodość
• lekkomyślność
• odwaga
• nieposłuszeństwo
• marzenie o locie ku słońcu
• tragiczny finał

Prometeusz
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Mit ikaryjski
Jeden z najznakomitszych mitów o nierozważnej młodości, marzeniach, nieposłuszeństwie i trage-
dii. Zawsze będzie pociągający dla autorów tematów maturalnych – bardzo bowiem wdzięczną po-
stacią jest Ikar, a od lat polonistom wydaje się, że bliską młodzieży. Jest tak czy nie – pewne jest, 
że mit o Ikarze i Dedalu inspirował i inspiruje największych pisarzy i poetów, także malarzy, a tym 
samym jest o co pytać na maturze.

Krótko o zdarzeniach mitu: Dedal – świetny konstruktor, i jego syn Ikar uciekają z Krety, gdzie wię-
ził ich Minotaur. Mają tylko jedną drogę ucieczki z wyspy: powietrzem. Dedal skonstruował spe-
cjalne skrzydła, z ptasich piór, sklejonych woskiem. Przestrzegł syna, że konstrukcja może stopić 
się od gorąca – nie wolno zatem zbliżać się zanadto ku słońcu. Ale cóż tam nierozważnemu mło-
dzieńcowi słowa zramolałego ojca… Porwany urokiem lotu leci coraz wyżej… Słońce topi wosk, 
Ikar spada i ginie w głębinach oceanu. Historia krótka, za to interpretacje i nawiązania…

Od razu skojarz:

• Najważniejszy obraz – Upadek Ikara Piotra Brueghla. To ten, na którym widać tylko piętę toną-
cego bohatera, tymczasem na pierwszym planie oracz orze wołu, w dali odpływa statek, słowem, 
życie toczy się dalej mimo tragedii Ikara. Malarz, wielki mistrz renesansu, pokazał regułę istnie-
nia – tragedie są zawsze osobiste, choćby największe, nie wstrzymują biegu codzienności. Ro-
mantyczny upadek obrazuje tylko pięta – mała jak mucha, na płótnie dominuje codzienność, pro-
za życia. Jest to też opowieść o obojętności świata na ikar owe upadki i marzenia.

• Wiersz Ernesta Brylla Wciąż o Ikarach głoszą… w tym utworze, z pewną dozą goryczy, wskazuje 
poeta ślepotę pokoleń zachwycających się czynem i śmiercią Ikara, niepomnych, że tak naprawdę 
doleciał do celu realista – Dedal. Wielbiąc nierozważne, romantyczne czyny, zapominamy o ich 
celu i skuteczności działań.

• Wiersz Tadeusza Różewicza Prawa i obowiązki. Poeta analizuje swoją postawę wobec płótna Bru-
egla. Dawniej nie mógł pogodzić się obojętnością świata wobec tragedii Ikara. Jako człowiek doj-
rzały rozumie – każdy ma swoją ścieżkę, swoją rolę do odegrania. Wół musi orać, statek płynąć, 
Ikar spadać. Porządek świata właśnie tak wygląda i tak ma być.

• Tadeusz Grochowiak – Ikar. Poeta wykorzystuje mit o Ikarze dla zamanifestowania swoich po-
glądów turpistycznych. Woła o prawdę w poezji – a owa prawda to nie tylko piękno i wzniosłość, 
to również wysiłek, zmęczenie, ból łokci, pot, nie tylko lot, ale i upadek.

• Opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza pt. Ikar. Przenosimy się w  realia okupacyjnej Warszawy. 
Pisarz opowiada historię chłopca aresztowanego przez gestapo w biały dzień wśród tłumu, który 
podążył dalej, do swoich spraw. Nikt nie zauważył pojedynczej tragedii. Powraca motyw z obra-
zu Bruegla – dwudziestowieczny Ikar zatonął.

Jak mógłby być sformułowa-
ny temat:
• Marzyciele i idealiści – na pod-

stawie przytoczonego fragmen-
tu mitu o Ikarze i znajomości 
Lalki Bolesława Prusa porównaj 
typy idealistów dziewiętnasto-
wiecznych z Ikarem.

• Literackie portrety młodoś ci na 
podstawie mitu o Ikarze, Ody 
do młodości i Ferdydurke. Jakie 
różnice w powyższych ujęciach 
możesz wskazać i jakie podo-
bieństwa?

• Konflikt rodzice – dzieci w li-
teraturze. Na podstawie mitu 
o Ikarze i Tanga Mrożka opisz 
sposób przedstawienia sporów 
i ich skutki.

Pieter Breughel – Upadek Ikara

Zapamiętaj tematy, które impli-
kuje mit:

• Ikar uosabia marzenia ludzkości 
o pokonaniu przestworzy. Jest 
tym samym patronem wszyst-
kich wynalazców i marzycieli, 
którzy ryzykowali życie – ale po-
pychali naprzód cywilizację.

• Ikar jest uosobieniem lekko-
myślnej młodości, nieposłusznej 
wobec nakazów rodzicielskich. 
Płaci za to najwyższą cenę.

• Ikar symbolizuje romantyczną 
fantazję i odwagę, podczas gdy 
Dedal – realizm i skuteczność.

• Późniejsi wielcy interpretato-
rzy – jak choćby Bruegel – wy-
eksponowali jeszcze inny temat 
– obojętności świata wobec tra-
gedii Ikara, pokazywali zwykły 
bieg rzeczy, na który nie mają 
wpływu pojedyncze tragedie.
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Zapamiętaj Antygonę jako boha-
tera literackiego

– buntowniczkę, siostrę, córkę, 
osobę niezłomnie wierną swoim 
zasadom. 

Uzmysłów sobie, na czym pole-
ga tragizm Antygony i Kreona

Antygona musi wybrać pomię-
dzy miłością siostry a posłuszeń-
stwem obywatelki. Więcej – bę-
dzie posłuszna (i nieposłuszna) 
wobec prawa boskiego lub kró-
lewskiego. Kreon zaś wybiera po-
między obroną swojego autoryte-
tu władcy, a uczuciem rodzinnym, 
stawia sobie za główny cel dobro 
państwa, ale poświęca mu prawa 
i uczucia jednostki.

Tragizm Kreona

W tym utworze postacią tragicz-
ną jest nie tylko Antygona. Kre-
on także boryka się z problemem 
wyboru: z jednej strony wiąże go 
prawo i obowiązki króla, z dru-
giej odzywają się uczucia rodzin-
ne. Kreon nie chce źle, nie chce 
krzywdzić Antygony. Robi to, co 
nakazuje mu pozycja króla. W An-
tygonie ukazany został konflikt po-
między jednostką i państwem, po-
między uczuciami i prawem. Nikt 
nie ma racji i rację mają wszyscy. 
Ostatecznie więc wszyscy prze-
grywają: ginie nie tylko Antygona, 
samobójstwo popełnia też Haj-
mon, syn Kreona i narzeczony An-
tygony, oraz jego matka, żona nie-
szczęsnego władcy. Król pozo-
staje sam na pustej scenie. Klą-
twa rzucona na Labdakidów wy-
pełniła się.

Jak mógłby być sformułowa-
ny temat?
• Literatura o dylematach władzy. 

Na podstawie dialogu Antygony 
i Kreona oraz znajomości Mak-
beta Szekspira, sformułuj, na 
czym polegają dylematy rządzą-
cych, i jak je oceniają pisarze.

• Postaci zbuntowane – na pod-
stawie Antygony i Dziadów czę-
ści III opisz portrety bohaterów 
zbuntowanych.

• Literackie siostry – Antygona 
i Ismena, Alina i Balladyna  
– porównaj relacje i oso bowoś-
ci postaci.

„Antygona” Sofoklesa

Cofnij się do mitu o rodzie Labdakidów

Ważny mit, który leży też u źródła losów Edypa, a są one kanwą innej, już obowiązkowej lektu-
ry – Króla Edypa, także Sofoklesa.

Opowiada o rządach nieszczęśliwego rodu Labdakidów w Tebach. Bogowie postanowili ukarać 
Lajosa, syna Labdakosa, za przewinienia wobec siebie. Przepowiedziano, iż zabije go własny syn, 
a co więcej, syn ów ożeni się z własną matką. Kiedy zatem urodził się Lajosowi i jego żonie Jo-
kaście chłopiec – porzucili go w górach, z przebitymi stopami. Nie zginął, przygarnęli go władcy 
Koryntu i wychowali jak syna. Otrzymał imię Edyp – opuchłonogi. Niestety, nie dane mu było żyć 
szczęśliwie, gdy udał się do wyroczni, Pytia powtórzyła mu klątwę, według której zabije ojca i oże-
ni się z matką. Czym prędzej Edyp ucieka z Koryntu, nieświadomy, że jest dzieckiem przygarnię-
tym. Po drodze w kłótni zabija napotkanego podróżnika – domyślamy się, że Lajosa, swojego ojca, 
ale nie domyśla się tego Edyp. Przybywa do Teb, które trapi potwór Sfinks. Słynną zagadkę Sfink-
sa (cóż to za stwór – który rano chodzi na czterech, w południe na dwóch, a wieczorem na trzech 
nogach? Odpowiedź – człowiek, bo raczkuje jako niemowlak, chodzi na dwóch nogach jako doro-
sły a o lasce jako starzec…) odgaduje Edyp, a w nagrodę dostaje rękę Jokasty, wdowy po Laosie 
a przy tym matki, o czym też przecież nie wie. Sfinks rzuca się ze skały, ale… na Teby nadal sy-
pią się nieszczęścia. Wieszcz Tejrezjasz odsłania prawdę – to wszystko przez zbrodnie popełnione 
przez Edypa. Król nie może darować sobie tego, co uczynił – wykłuwa sobie oczy i rusza na wy-
gnanie, gdzie towarzyszą mu córki. W królestwie władzę obejmują jego synowie, Eteokles i Poli-
nejk. Mają zamieniać się co rok. Ale po roku Eteokles nie oddaje władzy Polinejkowi – a ten zbie-
ra sąsiadów i napada na Teby. Obaj bracia giną, władzę obejmuje Kreon, z tym że Eteokla każe po-
chować z honorami, a Polinejka porzucić, pohańbić jako zdrajcę. Tu wkracza do akcji Antygona, 
a dalszy ciąg historii znamy doskonale…

Zwróć uwagę na kilka ważnych aspektów dramatu 
i zestawień do jakich zachęcają:

• Rozmowa Antygony z Ismeną

Zapamiętaj: siostry w rozmowie reprezentują dwie odmienne postawy życiowe. 

– Ismena – posłuszną wobec nakazów władzy, uległą, ale i kochającą – jest wszak pełna obaw 
o Antygonę. 

– Antygona pogardza biernością i lękiem Ismeny, prezentuje typ zdecydowanej, pewnej siebie 
i swoich racji, odważnej buntowniczki. Scena ta może prowokować do sformułowania tema-
tu o postaciach zbuntowanych, ale i o literackich siostrach, o kontrastowych postawach ży-
ciowych. Warto zapamiętać słynne słowa Antygony: „współkochać przyszłam, nie współnie-
nawidzić…” – w odwołaniu do dialogu sióstr i na przykład znajomości Balladyny – można 
rozważać zarówno różne skutki niepokornej wobec prawa postawy, jak i różne typy siostrza-
ne. Uwaga – strzeżcie się powierzchownych poglądów. Nie jest tak, że rację ma tylko Anty-
gona. Niektóre argumenty Ismeny też są słuszne. W razie gdyby przytoczono fragment roz-
mowy – należy cytować odpowiednie wypowiedzi.

• Spór Kreon – Antygona
Warto zwrócić uwagę na uniwersalizm zagadnienia, wieczny dylemat powinności władcy. Pod wie-
loma względami Kreon spełnia wymogi ideału – ponad prywatne uczucia i interes rodziny stawia 
prawo państwowe, chce ukarać zdrajcę, choć to jego siostrzeniec, gdy okazuje się, że wyrok doty-
czy Antygony – nie zmienia go. Ale… wydając wyrok, lekceważy religię, poświęca prawa jednost-
ki dla celów ogólnych – a to zbliża go do mechanizmów tyranii.

• Antygona jako siostra, córka, obywatelka
Jako siostra podejmuje trud pochowania Polinejka wbrew prawu, pogardza bierną Ismeną. Jako 
córka – choć to dzieje wcześniejsze – popisała się wiernością i ofiarnością wobec oślepionego kró-
la Edypa. Jest uosobieniem dobrej i kochającej córki. Jako obywatelka – nie godzi się z pohańbie-
niem ciała brata – najeźdźcy, nie godzi się ze słowem króla – podejmuje własne decyzje, zgodne 
z wiarą i własnym sumieniem. Dlatego pozostanie typem niepokornym, upartą, silną literacką oso-
bowością, poniesie też odpowiedzialność za swoje decyzje.
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Uniwersalny problem moralny
„Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić” – jak rozumieć te słowa?

Wypowiada je Antygona w odpowiedzi na kwestię Kreona, który mówi: „Wróg i po śmier-
ci nie stanie się miłym”. W tych słowach córki Edypa uzewnętrznia się cała jej postawa wobec 
świata i bliźnich. Chce wyrazić, iż działa powodowana miłością, uczuciem pozytywnym, a nie nie-
nawiścią, uczuciem negatywnym. Nie tylko nakaz religijny, lecz także po prostu uczucie do brata, 
o którym wie, że zdradził, każe jej dokonać pochówku. W obliczu śmierci bowiem wszyscy zda-
ją się podlegać tym samym prawom („A jednak Hades pożąda praw równych” – mówi w tej samej 
rozmowie Antygona). „Współkochać” rozumieć można jako: kochać razem z innymi, dzielić się 
miłością. „Współnienawidzą” często przedstawiciele jakiejś grupy członków innej, uważając ich za 
obcych, wrogów. Antygona zaś przepełniona jest uczuciem, które porównać można do późniejszej 
miłości chrześcijańskiej. Głosi solidarność w imię miłości. Postawa nienawiści, którą reprezentu-
je Kreon, nie zna przebaczenia, bezwzględnie wymaga zemsty. Antygona natomiast stoi po stronie 
moralności miłosiernej, zawsze, bez względu na okoliczności, wybierającej dobro.

Racje obu stron

Antygona
Jest wzorem siostry i córki. Wraz ze swoim ojcem Edypem aż do chwili jego śmierci dobrowol-
nie przebywała na wygnaniu. Gdy Kreon zabrania pogrzebać ciało jej brata Polinejkesa, Anty-
gona słusznie się buntuje: pozostawienie ciała bez pochówku jest bowiem dla starożytnych naj-
większą krzywdą, jaką można wyrządzić zmarłemu. Antygona wybiera więc nakaz prawa boskie-
go, przedkładając je nad prawo ziemskie. Uciekając od jednego grzechu popełnia drugi: sprzeciwia 
się autorytetowi króla, ustanowionemu przezeń prawu i włas nej rodzinie.

Kreon
Jest stryjem Antygony. Objął rządy w Tebach po wygnaniu Edypa. Polinejkes, który zginął w wal-
ce z rodzonym bratem Eteoklesem, był dla Tebańczyków wrogiem. Wprawdzie umówił się wcze-
śniej z bratem, że po roku to on będzie miał prawo do korony, lecz gdy Eteokles odmówił oddania 
władzy – by ją zdobyć, Polinejkes najechał ojczyznę wraz z obcymi wojskami. Siły Kreona zwy-
ciężyły w bitwie, a niepisanym prawem zwycięzcy było zbezczeszczenie ciał przeciwników. Kre-
on zabraniając grzebania Polinejkesa, czyni zadość swoim poddanym – nakłada odpowiednią karę 
na buntownika. Robi to, co powinien uczynić król.

„Król Edyp” Sofoklesa
 
 
Ważna lektura, otwiera listę lektur obowiązkowych. Może zostać przywołana w temacie maturalnym 
jako tekst literacki, który musisz znać, pamiętać jego treść, bohaterów, przesłanie i cechy gatunkowe.
Zapamiętaj zatem:

• Akcja Króla Edypa dzieje się w Tebach, a rozpoczyna kilkanaście lat po całej historii ze Sfinksem 
i przejęciu władzy przez Edypa. Jeśli masz wątpliwości, w którym miejscu jesteś, wróć jeszcze raz 
do mitu o rodzie Labdakidów, wspomnianego przy Antygonie. Wszystko, zgodnie z zasadą jedno-
ści miejsca, rozgrywa się przed pałacem. Do Edypa przybywa kapłan z wieścią o zarazie w mieś cie 
i prośbą ludu o pomoc. Przybywa też Kreon z informacją od wyroczni: dżuma jest karą za zabójstwo 
Lajosa, dawnego króla. Wezwany wróżbita Tejrezjasz wskazuje na Edypa jako zabójcę. Edyp nie 
może w to uwierzyć. Wszczyna śledztwo, które niestety potwierdza jego winę i wyjaśnia tajemnicę 
pochodzenia. Żyje jeszcze uczestnik wyprawy Lajosa, który go rozpoznaje, a jednocześnie posła-
niec z Koryntu wyjawia rzecz o przygarnięciu Edypa przez parę królewską. Edyp powalony wiedzą 
o swoich zbrodniach wykłuwa oczy i jako ślepiec rusza w świat. Jokasta popełnia samobójstwo.

• O co chodzi? Sofokles sam nazywał swoje dzieło „tragedią przeznaczenia” lub „tragedią losu”. 
Nazwa ta wyraża istotę przesłania – utwór jasno udowadnia, iż człowiek nie może uniknąć swo-
jego przeznaczenia. Warto tu skojarzyć pewne fakty – Sofokles był wierny swojej religii, a był 
wyznawcą apolińskiego nurtu, który zakładał bezwzględną moc Apollina i nieodwracalność wy-
roczni delfickiej (Delfy – ośrodek kultu Apollina i rezydencji Pytii Delfickiej). Koncepcję tę po-
twierdza los Edypa, żadne poczynania ludzkie nie zmienią boskich decyzji.

Tragedia grecka, zapamiętaj:
• zasada trzech jedności – miej-

sca, akcji, czasu
• tragizm, czyli zderzenie rów-

norzędnych racji, sytuacja bez 
wyjścia dla bohatera

• katharsis – oczyszczenie przez 
wzbudzanie uczucia litości 
i trwogi

• podział nie na akty i sceny, lecz 
stasimony i epejsodiony

• obecność chóru

Moreau - Edyp i sfinks

Jak mógłby być sformułowa-
ny temat?

• Marionetkami są bowiem ludzie 
w większoś ci wypadków i rzad-
ko kiedy mają coś wspólne-
go z prawdą. Platon. W oparciu 
o los Edypa rozważ słuszność 
tego twierdzenia.

• Porównaj Edypa z Józefem K. – 
bohaterem Procesu Franza Kaf-
ki. Jakie podobieństwa znajdu-
jesz? Jaką koncepcję ludzkiego 
losu potwierdzają dzieje obu po-
staci?

• Szczęście nie jest ani dziełem 
przypadku, ani darem bogów, 
szczęście to coś, co każdy z nas 
musi sobie wypracować dla sa-
mego siebie. Rozważ słowa Eri-
cha Fromma w kontekście dzie-
jów Edypa.
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Jak mógłby być sformułowa-
ny temat?
• W oparciu o słynną pieśń Exe-

gi monumentum i Wielką impro-
wizację z Dziadów Adama Mic-
kiewicza wskaż jak twórcy rozu-
mieją pojęcie nieśmiertelnej sła-
wy.

• Pieśni Jana Kochanowskie-
go i wiersz Horacego O co po-
eta prosi Apollina jako recepta 
na życie szczęśliwe. Przedstaw 
wyznaczniki szczęśliwego życia 
propagowane przez obu poetów.

• Ważny typ bohatera. Konstruując losy Edypa, realizuje Sofokles antyczną koncepcję bohatera 
tragicznego, który wywoła w widzach uczucie litości i trwogi, a tym samym uruchomi kathar-
sis – oczyszczającą funkcję tragedii. Edypa dotyczy też pojęcie hamartii – czyli winy niezawi-
nionej. Mamy również do czynienia z ironią tragiczną – wszak znając rąbek przepowiedni, boha-
ter czyni wszystko, by nie popełnić błędu, a coraz bardziej wypełnia wolę bogów. Jaki jest Edyp? 
Szlachetny, prawy, chce ocalić miasto, dąży do poznania prawdy, co zresztą prowadzi go do zgu-
by. Dzieje się tak celowo – bo im wartościowszy bohater, tym silniej przeżywamy litość i trwogę. 
Ujść woli bogów nie może nawet najbardziej znakomity i sprawiedliwy człowiek.

• Późniejsze pokolenia czyli my… wiedzieć powinny, że przyjęliśmy teorię Sofoklesa i jego inter-
pretację mitu jak wyrocznię i uznaliśmy za klasyczną. A były też inne, temat Edypa podejmowa-
ło wielu starożytnych twórców, między innymi Ajschylos. Dlaczego koncepcja Sofoklesa okaza-
ła się tak nośna i ponadczasowa? Otóż, owe późniejsze pokolenia (czyli my) ujrzały w Edypie 
symbolicznego człowieka rzuconego na pastwę okrutnych bóstw, oszukanego przez los, dotknię-
tego tragedią, nie wiedzieć czemu na przekór swojej szlachetności i prawości. Czemu? Czy bo-
gowie nie mają litości? Czy nie są sprawiedliwi? A może w ogóle ich nie ma, tylko to ślepy los? 
Tak oto znajdujemy się w kręgu najistotniejszych pytań ludzkich – a Edyp to my… To bliźniaczy 
brat Hioba i niewinnych ofiar  wojen, to samotna trzcina na wietrze Pascala i dowód dla egzysten-
cjalistów na samotność człowieka.

 

Pieśni Horacego
• Horacy – Quintus Horatius Flaccus. Żył w ostatnim stuleciu p.n.e. i niedługo – bo od 65 do 

8 roku p.n.e. Uznany za najwybitniejszego liryka Rzymu, był synem wyzwolonego niewolnika, 
a także podopiecznym Mecenasa, który zapewnił mu spokój bytowania i komfortowe warunki do 
pracy twórczej.

• Co w utworach Horacego? Słynny motyw poety – nieśmiertelnego dzięki swojej sławie. Są takie 
cytaty, które trzeba pamiętać i akurat „nie wszystek umrę” czyli „non omnis moriar” z Exegi mo-
numentum do nich należy. Exegi monumentum – „stawiam sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu”
 – właśnie poezją, dziełami, które trwać będą przez pokolenia, długo po tym jak samego twórcy 
już nie będzie. I tu okazał się Horacy świetnym prorokiem, bo dzieła jego żyją i dobrze się mają 
ponad dwa tysiące lat – współcześni maturzyści zaś wciąż się o nich uczą. Motyw poety nieśmier-
telnego jest ważny w literaturze – wyniósł profesję poetycką ponad zwykłą rzeczywistość, do tego 
pomysłu będą odwoływali się romantycy i w ogóle poeci wszech czasów. To od czasów Horacego 
poeta przestał być zwykłym gryzipiórkiem, a stał się kimś wyniesionym ponad prozaiczne tłumy. 
Aż dziw pomyśleć, że sam Horacy wziął się za pisanie dla… zarobku i wcale tego nie ukrywał.

W Pieśniach zawarł też Horacy swoją filozofię życia, a był mistrzem „złotego środka” – potrafił 
pogodzić myśli epikureizmu i stoicyzmu. Głosił słynne „carpe diem”, czyli ideologię korzysta-
nia z chwili, chwytania dnia i jego dóbr, póki trwają. Ale też – nawołuje poeta, by cieszyć się zwy-
kłym życiem, w pieśni O co poeta prosi Apollina ostatnie strofy to słynne słowa: 

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.

Najważniejsze dzieła: 

Sztuka poetycka (inaczej List 
Do Pizonów) – swoisty podręcz-
nik poetyki, czyli sztuki tworze-
nia poezji; 

Carmina – pieśni, zbiór utworów 
poetyckich. Dziś zwane są odami. 
W nich zawarł Horacy refleksje fi-
lozoficzne i myśli o życiu. Wielbi-
cielem i tłumaczem poezji Horace-
go był Jan Kochanowski.

Horacy
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1. wyjaśnij rodowód i znaczenie terminu klasycyzm.
Aby wyjaśnić znaczenie tego terminu, warto przypomnieć, iż pochodzi on od słowa classicus – tzn. 
wzorowy, pierwszorzędny, doskonały. Za taki właśnie doskonały wzór uznano sztukę antyku i na 
długie wieki określiła ona kryteria piękna i poprawności w kręgu kultury europejskiej. Stąd termi-
nem „klasycyzm” określamy nie tylko twórczość starożytnych artystów, lecz także późniejsze prą-
dy artystyczne odwołujące się do źródeł antycznych. Przykładem takiej epoki przywołującej kla-
syczne piękno i kanony ustalone w starożytności może być sztuka renesansu lub oświecenia. Two-
rzą one w swoim dorobku dzieła klasyczne – czyli nawiązujące do form, motywów tematycznych 
i wymogów ustalonych w antyku. Terminem pochodnym od klasycyzmu jest także „klasyka” – ina-
czej zbiór dzieł uznanych i cenionych w tradycji danego kręgu kulturowego: np. klasyka polska to 
dzieła Adama Mickiewicza, do klasyki rosyjskiej można zaliczyć twórczość Lwa Tołstoja, do kla-
syki europejskiej dzieła Balzaca czy Cervantesa. 

2. Kim był Homer?
Pierwszy epik, autor Iliady i Odysei, najprawdopodobniej pochodził z greckiej wyspy Chios. Imię 
– Homer (ślepiec) – sugeruje, iż był niewidomy, tego jednak nie wiemy na pewno. Homer jest po-
stacią dość tajemniczą, niektórzy badacze w ogóle kwestionują jego istnienie. Najnowsze wyniki 
badań przeczyłyby jednak obrazoburczemu pomysłowi, iż Homera w ogóle nie było! Według ana-
liz komputerowych Iliada i Odyseja powstały w XIII w. p.n.e. i stworzył je ten sam człowiek. Opie-
wał wojnę sprzed czterystu lat! Odrysował w swoich poematach świat starożytnej, archaicznej Gre-
cji, stworzył także wzór eposu. Sam Homer był autorytetem już w starożytności. Na przykład mło-
dy uczeń – Ateńczyk – w V w. p.n.e. wkuwał na pamięć wersety, a potem coraz większe fragmen-
ty eposów Homerowych. „Rośniemy i jest on ciągle przy nas” – mówił o nim z szacunkiem Hero-
dot. „Homer poucza o wszystkim, co powinien wiedzieć człowiek godny swej nazwy: o zajęciach 
ludzkich podczas wojny i pokoju, o zawodach, polityce i dyplomacji, o mądrości, dobrych oby-
czajach, odwadze, obowiązkach względem rodziców i bogów…” – czytamy w Życiu codziennym 
w Grecji za czasów Peryklesa.

3. Co to jest kwestia homerycka?
Zasadnicze różnice w sposobie pojmowania i opisywania rzeczywistości między Iliadą a Odyseją, 
zupełnie różne zobrazowanie postaci Odysa – jednego z głównych bohaterów obu utworów (jego 
charakteru, poglądów, poczynań i wypowiedzi), a także drobne, choć wyraźne odmienności w struk-
turze tzw. porównań homeryckich – jednego z najbardziej charakterystycznych elementów twór-
czości Homera, powodowały, że od wielu wieków badacze zastanawiają się nad faktycznym autor-
stwem Iliady i Odysei.
Francuscy badacze w wieku XVII wpadli na pomysł, że eposy wywodzą się z twórczości wędrow-
nych śpiewaków. Potem twierdzono, że Iliada i Odyseja funkcjonowały jako twórczość ustna, a spi-
sano je dopiero w VI w. p.n.e. Wiek XIX wniósł tezy nowe: 
• oba dzieła napisał jednak ten sam człowiek; 
• są to zbiory poematów różnych twórców, sumujące mity z przekazów ustnych.
Współcześnie do analizy obu tekstów wykorzystano nawet komputery, ale kwestia ta pozostanie ra-
czej otwarta, choć podobieństwa tekstów sugerowałyby jednego autora: i Iliada, i Odyseja są utwo-
rami bardzo obszernymi, obydwa pokazują świat dworski, pisane są podobnym językiem.

4. Omów periodyzację epoki starożytnej. 
Periodyzacja to podział na okresy i podokresy. Epoka starożytna stanowi ogromny przedział cza-
su – jest to przecież ponad dziesięć wieków różnej kultury, dziejów historii i obyczajów. Należy pa-
miętać, że w obszarze najbliższym nam geograficznie epokę tę określiły dwie cywilizacje: najpierw 

Klasycyzm

Klasyczny – oznacza dziś w na-
szych mniemaniach te kierunki 
w literaturze czy sztuce, czy filo-
zofii, które nawiązują do ustaleń 
i norm klasycznych, uznają je za 
wzorcowe, pragną naśladować. 
Sztukę antyku zaczęto nazywać 
„kla syczną” (niezupełnie słusznie, 
bowiem „klasyczny” był tylko je-
den z jej okresów), prądy nawią-
zujące do niej: klasycznymi i neo-
klasycznymi. Również w mowie 
potocznej zaistniał przymiotnik 
klasyczny – dotyczący uznanych, 
ustalonych norm czy dzieł (klasy-
ka filmu, literatury itp.).

Literatura starożytnej 
Grecji

Literatura antyku to:
• Mitologia
• Eposy
• Tragedia
• Liryka

Oktawian
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świat starożytnej Grecji, potem zaś Imperium Rzymskie. Dlatego oddzielnie mówimy o literatu-
rze greckiej i rzymskiej. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę starożytny Wschód: Sumerów, Babiloń-
czyków, Asyryjczyków, którzy tworzyli swoje kultury. Obok antyku drugim, równoległym i rów-
nie ważnym źródłem naszej kultury jest Biblia.

Natomiast literaturę starożytną możemy dzielić na okresy wg powstawania, od IX w. p.n.e. – gdyż 
wówczas przyjęto w Grecji za pośrednictwem Fenicjan pismo prasemickie. Początki literatury grec-
kiej wiążemy z imieniem i twórczością Homera. Natomiast literaturę grecką dzielimy na okresy 
z reguły nazywane wg gatunku, który w danym czasie panował. I tak: 

• VIII w. p.n.e. – to wiek epiki
• VII – VI w. p.n.e. – to epoka liryki
• V w. p.n.e. – to wiek dramatu
• IV w. p.n.e. – wiek filozofów: Platona, Arystotelesa
• II w. p.n.e. – epoka epigramatu

Starożytny Rzym przejął dziedzictwo kulturowe Grecji w dziedzinie wierzeń, mitów a także litera-
tury. Miał jednak i własnych wielkich twórców tej miary, co Horacy czy Wergiliusz. Można doko-
nać następującego podziału tej literatury:

• III/II w. p.n.e. – początek poezji
• I w. p.n.e. – epoka Wergiliusza i Horacego
• I w. n.e. – tworzą Owidiusz, Seneka, Tacyt
I • I w. n.e. – pisma filozoficzne Marka Aureliusza 
• III – V w. n.e. – rozwój i ekspansja kultury chrześcijańskiej

5. Jak rozumiesz określenie: złoty wiek? 
Złotym wiekiem określamy wspaniałą, dawną epokę – w Atenach w V i IV w.p.n.e. Był to okres, 
w którym nastąpił ogromny rozkwit filozofii, literatury, architektury i rzeźby. W tym właśnie cza-
sie w Atenach powstawały najgłośniejsze, najistotniejsze dzieła, a także rozkwitła demokracja ateń-
ska. Dlatego też ten właśnie przedział historii Grecji nazywa się „złotym wiekiem”. Przenośnie jest 
to wiek idealny, wspaniały, etap, który ludzkość utraciła i do którego dąży, marzy o jego powro-
cie – najdawniejszy okres mitologicznej historii świata. 

Mitologia
6. Podaj funkcje i podział mitów – przykłady. 
Funkcje mitów:
• poznawcze – czyli dzięki mitom ludzie wyjaśniali pewne niezrozumiałe zjawiska przyrody, np. 

burzę z piorunami; 
• światopoglądowe – mity były podstawą wierzeń religijnych; 
• sakralne – mity przedstawiały wzorce rytualnych obrzędów, nakazywały, jak czcić bogów.

Mity dzielimy na:
• mity teogoniczne (o powstawaniu bogów), np. mit o narodzeniu Ateny
• mity kosmogoniczne (o powstawaniu świata)
• mity antropogeniczne (o powstawaniu człowieka)
• mity genealogiczne (o historii rodów), np. mit rodu Labdakidów

7. Co to jest mit i jakie ma znaczenie? 
Mit – z gr. mythos – słowo, mowa, opowieść. To opowieść narracyjna zwykle przekazywana ustnie 
z pokolenia na pokolenie, organizująca i wyrażająca wierzenia danej społeczności. Opowiada zwłasz-
cza o początkach istnienia świata, powstawaniu bogów, ludzi lub wyraża emocje, np. lęk, radość itp. 
Kultura grecka posiada bardzo bogatą mitologię. Jako przykład mitu greckiego można podać mit 
o Prometeuszu lub mit o Ikarze. Mity te nie funkcjonują jako relikty przeszłości. Motywy, postawy, 
nawet pojęcia i wyrażenia pochodzące z mitów istnieją do dziś w literaturze i sztuce, a nawet w języ-
ku. Współczesny człowiek nie traktuje mitów greckich jako sfery wierzeń religijnych, ale tkwią one 
w jego świadomości i kulturze, ponieważ przedstawiają uniwersalne ludzkie czyny i uczucia. Ta naj-
bardziej podstawowa definicja może być punktem wyjścia do różnego typu rozważań nad istotą mitu. 

Zwróć uwagę na istotę bosko-
ści greckich bogów. Są nie-
zwykli, mają rozmaite cudowne 
umiejętności, ale nie są wieczni 
i wszechmocni – rodzą się i mogą 
zginąć, bo przecież tylko ambrozja 
zapewnia im nieśmiertelność.

O mitach zapamiętaj!

Nie są to zwykłe podania, legen-
dy ani baśnie. Tkwiły głęboko 
w świadomości społeczeństwa, 
objaśniały świat. Dziś nie są dla 
nas wykładnią wiary ani wiedzy 
o powstaniu świata, ale:
•obrazują światopogląd i system 

wartości ludzi antyku; 
•prezentują wzorce postaw i mą-

drości ponadczasowe; 
•poruszają problematykę uniwer-

salną – dotyczącą człowieka 
wtedy i dziś;

•są budulcem lub motywem wie-
lu dzieł literatury i sztuki.

Nike
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Oto kilka przykładów:
• Kulturoznawcy i etnolodzy definiują mit jako historię, wierzenia, poglądy uważane za prawdzi-

we i święte, które członkowie danej grupy uznali za objawione. Przede wszystkim, jeśli służą one 
poparciu pewnych istniejących, tradycyjnych praktyk albo instytucji. Zwykle historie te opisu-
ją wydarzenia, które miały miejsce w czasach legendarnych, u początków, i tym samym odpo-
wiadają na podstawowe pytania o pochodzenie świata, ludzi, podejmują zagadnienia bytu, życia 
i śmierci, dobra i zła. 

• Etnolog Bronisław Malinowski w dziele Mit w psychologii ludów pierwotnych tak pisze o micie: 
Mit spełnia w kulturze pierwotnej rolę niezbędną: wyraża, wywyższa i kodyfikuje wierzenie, nie jest 
czczą opowieścią, lecz ciężko zdobytą siłą działającą. Nie jest intelektualnym wyjaśnieniem lub ar-
tystycznym wyobrażeniem, lecz pragmatycznym dokumentem pierwotnej wiary i mądrości duchowej.

• Władysław Kopaliński w swojej definicji mitu zwraca uwagę na jego aspekt społeczny. Mit dzia-
ła jak stereotyp, np. mity społeczne, mity narodowe.

Przykłady takich mitów:
• mit nadczłowieka, mit wyższości rasy aryjskiej widoczny w ideologii hitlerowskiej
• mit szczególnego posłannictwa Polski (mesjanizm – popularny w okresie romantyzmu)
• mit jedności narodowej itp.

8. wymień słynne mity greckie, które poznałeś, i krótko je 
scharakteryzuj. 
• Mit o Prometeuszu, który poświęcił się dla ludzkości, wykradając bogom z Olimpu ogień.
• Mit o Dedalu, praktycznym wynalazcy, i idealiście Ikarze, który leciał zbyt blisko słońca, stopił 

wosk swoich sztucznych skrzydeł i spadł.
• Mit o Syzyfie skazanym na wieczne wtaczanie głazu, który przy samym szczycie znów spadał – 

stąd pojęcie syzyfowej pracy.
• Mit o Narcyzie, który zachwycił się własną urodą.
• Mity o Korze i Demeter. 
• O jabłku niezgody i pięknej Helenie, o kowalu Hefajstosie i jego żonie Afrodycie.
• Mit o Apollu i Marsjaszu, który ośmielił się współzawodniczyć z bogiem. 
• Mit o labiryncie i Tezeuszu, któremu udało się z niego wyjść dzięki podarowanemu mu przez 

Ariadnę kłębkowi nici. 
• Mit o Pigmalionie zakochanym w stworzonej przez siebie rzeźbie kobiety.
• Mit o śpiewaku trackim Orfeuszu, który poszedł do podziemi po swoją żonę Eurydykę.
• Mit o Amorze i Psyche.
• Mit o Niobe, która straciła swoje dzieci z powodu własnej pychy.

Apollo i Marsjas (Marsjasz)

W mitach znajdziemy wiele scen, w których bogowie stają do zawodów z ludźmi. Przykładem może 
być współzawodnictwo Apolla, boga śpiewaków i poetów, z Marsjasem, który wyjątkowo pięk-
nie grał na cytrze. Jego muzyka była rzeczywiście wyjątkowa, nie mogła się jednak równać z tą, 
jaką Apollo wydobywał ze swej cudownej cytry. Sędziujący pasterze i pasterki przyznali zwycię-
stwo bogu, a wtedy ten przywiązał do drzewa pokonanego Marsjasa i żywcem obdarł go ze skóry. 
Do tego mitu nawiązał Zbigniew Herbert w swoim wierszu Apollo i Marsjasz. 
Poeta trochę inaczej widzi pojedynek, według niego ten właściwy 
odbywa się pod wieczór 
gdy jak już wiemy 
sędziowie 
przyznali zwycięstwo bogu
Marsjas wyje z bólu, a Apollo jest wstrząsany „dreszczem obrzydzenia”. Prawda jest w krzyku po-
konanego – to on sprawia, że słowik kamienieje, a drzewo jest zupełnie siwe. 
To, co nie mieściło się w głowach starożytnym, tzn. opisywanie prawdy, cierpienia, ludzkiej niedo-
skonałości – w XX wieku stało się nową dziedziną sztuki. 

Labirynt metaforą ludzkiego losu

Labirynt został zbudowany przez genialnego budowniczego Dedala na polecenie króla Krety – Mi-
nosa. Władca umieścił w nim swego syna – potwornego Minotaura. Ateńczycy mieli obowiązek 
corocznie oddawać siedem dziewcząt i siedmiu chłopców na żer Minotaurowi. Od tego haraczu 

Przykłady narcyzmu w litera-
turze:
• bohaterka Żony modnej Ignace-

go Krasickiego; 
• Marta z Rękawiczki Fryderyka 

Schillera;
• córki tytułowego bohatera po-

wieści Ojciec Goriot Honoriusza 
Balzaka: Delfina i Anastazja; 

• Izabela Łęcka z Lalki Bolesła-
wa Prusa; 

• Emma z Pani Bovary Gustawa 
Flauberta; 

• tytułowy bohater Portretu Do-
riana Graya Oscara Wilde’a 
i wielu innych.

Sfera sacrum i profanum  
– stworzona w mitach sfera świę-
ta (świat bogów) i świat ludz-
ki (profanum) Możesz spotkać 
określenia sakralizacja (czynienie 
świętym) desakralizacja (odziera-
nie ze świętości) lub profanacja 
(także odzieranie ze świętości, de-
gradowanie danej wartości).

Atena
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uwoln ił Ateny Tezeusz. Zakochana w nim królewna kreteńska Ariadna dała mu kłębek nici, któ-
rej koniec nasz bohater przywiązał przy wejściu do labiryntu. Dzięki nici, po zabiciu potwora, bez-
piecznie wyszedł z pułapki. Wszyscy znamy powiedzenie: nić Ariadny (wskazówka, rada pomaga-
jąca wyjść z trudnej sytuacji). 
Pojęcie labiryntu ma dziś dla nas znaczenie symboliczne. Labirynt to przestrzeń nieprzyjazna czło-
wiekowi, gmatwanina ścieżek (przejść, wydarzeń, sytuacji, korytarzy, słów...). To przestrzeń pełna 
pułapek, wymagająca podejmowania decyzji, pokonania strachu. Takim labiryntem może być np. 
miasto (zob. Proces Franza Kafki czy opowiadania Brunona Schulza), często mówi się o otaczają-
cym nas świecie jako o labiryncie.

Pigmalion i Galatea

To chyba jeden z piękniejszych mitów mówiących o miłości. Król Cypru, który wolał rzeźbić, za-
miast rządzić, stworzył posąg tak pięknej kobiety, że zakochał się w nim bez pamięci. Wiedząc 
o beznadziejności uczucia do marmurowego posągu, cierpiał bardzo, aż zlitowała się nad nim bo-
gini miłości, Afrodyta, która ożywiła posąg. Kobieta, która otrzymała imię Galatea, została żoną 
Pigmaliona. Gdzie znaleźć można ślady tego mitu?
• G. B. Shaw – Pigmalion (1912)
W sztuce tej językoznawca Higgins zakłada się, że uda mu się uliczną kwiaciarkę zamienić w damę. 
Uczy dziewczynę wymowy i manier, nie myśli, jak to wpłynie na jej życie. Pigmalion to tutaj ktoś 
tworzący osobowość drugiego człowieka, kształtujący go, jak artysta rzeźbę.
• My Fair Lady (1956) – jeden z najbardziej znanych musicali; jego libretto oparte zostało na sztu-

ce Shawa
• C. K. Norwid – Fortepian Szopena (1865)

Orfeusz i Eurydyka

On był synem muzy Kaliope i króla Tracji; tak pięknie potrafił grać na lutni (niekiedy uważa się go 
za wynalazcę muzyki!), że wszystko, co żyło, zbierało się wokół, by go słuchać. Ona była jego uko-
chaną żoną, nimfą drzewną, która zmarła ukąszona przez żmiję. Zrozpaczony Orfeusz zrobił coś, 
na co niewielu by się odważyło – poszedł do Hadesu. W jego muzyce zasłuchał się Charon, zasłu-
chał Cerber, a wzruszony Hades obiecał oddać Eurydykę. Był tylko jeden warunek – Orfeusz miał 
nie oglądać się za siebie. Niestety, śpiewak tak bardzo pragnął spojrzeć na ukochaną... Stracił ją na 
zawsze. Sam błąkał się potem po świecie, śpiewając o swej rozpaczy. Różne wersje mitu odmien-
nie przedstawiają okoliczności jego śmierci. Podobno zginął z powodu gniewu Dionizosa, rozszar-
pany przez rozszalałe bachantki. Inni twierdzą, że zabił go Zeus za ujawnianie tajemnic bogów.

Narcyz – czy tylko symbol zapatrzenia w siebie?

Bohater tego mitu, ujrzawszy raz w lustrze wody odbicie własnej twarzy – pokochał sam siebie. 
Tak ukarała go Afrodyta za wzgardzenie uczuciem nimfy Echo. Miłość do samego siebie doprowa-
dziła bohatera do rozpaczy, a potem do śmierci. Narcyz – symbol próżności, skupienia jedynie na 
sobie. Od imienia tego bohatera powstał termin „narcyzm” użyty po raz pierwszy przez Z. Freuda 
w 1899 r. Zazwyczaj uznaje się tę postawę za negatywną. 

Narcyz to także człowiek znajdujący się w tragicznym położeniu, to ktoś, kto poszukuje własnej 
tożsamości.

Eros i Psyche

Jeden z ulubionych tematów rzeźbiarzy i malarzy późniejszych epok. 
Eros – gr. miłość.
Psyche – gr. tchnienie, życie, dusza.

Według mitu uroda Psyche sprawiała, że poddani tej królewny zapominali o Afrodycie. Bogini roz-
kazała, by Eros ukarał dziewczynę, wzbudzając w niej miłość do najbrzydszego potwora. Tyle że 
bożek miłości sam się zakochał, ujrzawszy piękność królewny... Odwiedzał ją tylko nocą, ale cie-
kawość Psyche sprawiła, że królewna zapaliła lampę. Jej ukochany zniknął. Wiele musiała potem 
wycierpieć, zanim Zeus ulitował się nad kochankami i przyjął ją na Olimp.

Niobe – ukarana za pychę

Mit o tej bohaterce ostrzegał, by nie wynosić się ponad bogów. Niobe – matka siedmiu synów i sied-
miu córek – uważała się za lepszą od Latony, która urodziła tylko Apollina i Artemidę. Boskie dzie-
ci znieważonej Latony zabiły potomstwo Niobe, której imię stało się synonimem matki rozpaczają-
cej po stracie dzieci. Poświęcił jej swój poemat m.in. Konstanty Ildefons Gałczyński.

Mity powstają także dziś, two-
rzą je np. środki masowe-
go przekazu, lansujące pewne 
schematy zachowań. Oto nie-
które z nich:
• mit człowieka sukcesu, który 

zdobył pieniądze i szczęście
• mit równego gościa – czło-

wieka zawsze lojalnego wobec 
swojej grupy

• mit łatwej i szybkiej miłości itp.

Czym jest mit? 

To opowieść o bogach, stworze-
niu świata i człowieka, o dzie-
jach rodów, o ludzkich uczuciach. 
Opowieść niezwykła – bo wyraża 
wierzenia danej społeczności, jest 
własnością wszystkich jej człon-
ków, obrazuje odwieczne emocje 
i postawy człowieka. Zbiór mitów 
starożytnej Grecji – czyli mitolo-
gia – jest dziś dla nas fascynują-
cym zbiorem baśni, wyobrażeń 
starożytnych ludzi, i choć nie ma 
już wymiaru religijnego – wciąż 
zawiera prawdy o nas samych.

Amor i Psyche
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9. Kim był Prometeusz?
Był tytanem, a jego imię znaczy ,,przewidujący”. Prometeusz był wielkim przyjacielem ludzkości 
– wykradł bogom z Olimpu ogień, by podarować go ludziom. Według niektórych podań to on, Pro-
meteusz, stworzył człowieka – z gliny i łez. Za dar ognia srodze zapłacił. Rozgniewany Zeus kazał 
przykuć go do skał Kaukazu, tam zaś zgłodniały sęp (lub orzeł) wyjadał mu odrastającą wciąż wą-
trobę. Po setkach lat męki Herakles zabił orła i uwolnił Prometeusza za zgodą Zeusa.

10. Co znaczy określenie „ogień prometejski”?
Inaczej jest to iskra życia, ożywiające tchnienie – bo chodzi o ogień, którym Prometeusz ożywił fi-
gurę ludzką z gliny.

Dlaczego Prometeusz jest tak ważną postacią dla czytelników literatury?

Przede wszystkim stał się inspiracją do ukształtowania postawy zwanej prometeizmem: skrajnego, 
bolesnego poświęcenia się dla ludzkości. Postawę tę przypomniano i szczególnie propagowano w do-
bie romantyzmu – każdy z bohaterów romantycznych pragnie poświęcić się dla ludzi i idei: Konrad 
Gustaw cierpi za miliony, Kordian zamierza wziąć na siebie zbrodnię królobójstwa, Hrabia Henryk  
– oddaje życie w walce o ideały swojej klasy społecznej – arystokracji. Poza tym do osoby Prome-
teusza powracało chętnie wielu twórców literatury, sztuki i muzyki.
• Już Ajschylos stworzył tragedię Prometeusz skowany, podjęli też ten temat Johann Wolfgang Go-

ethe, Albert Camus (Prometeusz w piekle).
• U nas – Promethidionem nazwał swój traktat poetycki Norwid (Promethidion znaczy „syn Prome-

teusza”), a jest to swoisty manifest o sztuce, która ma być rodzajem czynu – pracy. 
• Malowali Prometeusza: Rubens, Tycjan, rzeźbił Pradier. 
• W muzyce Ferenc Liszt stworzył poemat symfoniczny, a Ludwig van Beethoven balet alegoryczny. 
• Z poezji należy poznać wiersz Zbigniewa Herberta Stary Prometeusz i Wisławy Szymborskiej Pi-

sane w hotelu.

Z kim – czerpiąc z Biblii – można by porównać Prometeusza?

Jeśli weźmiemy sam akt stworzenia człowieka, nadania mu władzy nad ziemią, uświadomimy so-
bie, że jest tu Prometeusz kimś na kształt prawodawcy i nauczyciela, a żywot człowieka pod opie-
ką tytana przypomina raj – to nawet do samego Boga można przyrównać Prometeusza. 
Natomiast, jeśli skupimy się nad wartościami, takimi jak miłość do ludzkości i pełne cierpienia po-
święcenie dla jej dobra – skojarzy się nam zupełnie naturalnie Jezus Chrystus – inny wzniosły przy-
kład mesjanizmu na rzecz ludzi. 
Dobrze jest pamiętać o dość istotnej różnicy: Prometeusz jest typem buntownika przeciw bogom, Chry-
stus wypełnia wolę Boga, Prometeusz – w naszym kręgu kulturowym jest ciekawą postacią z mitologii 
greckiej – Chrystus jest sacrum, postacią ważną w wierze chrześcijan i przedmiotem kultu religijnego.

11. Na czym polega uniwersalizm mitu ikaryjskiego?
Czasami zapomina się, że ów mit ma dwóch bohaterów: Dedala i Ikara. To Dedal był niezwykle 
zdolnym konstruktorem, to on zbudował słynny labirynt dla Minotaura, on był genialnym rzeźbia-
rzem. Tęsknił za ojczyzną, a nie mógł inaczej wydostać się z Krety, jak za pomocą podstępu. Skon-
struował skrzydła z ptasich piór, zlepionych woskiem. Wraz z synem wzbili się w powietrze – re-
alizując tym samym odwieczne marzenie człowieka o podniebnym locie na wzór ptaków. Nieste-
ty – mimo przestróg, młodemu Ikarowi zachciało się wzbić wyżej i wyżej, bliżej słońca… Wosk się 
stopił, Ikar spadł i poniósł śmierć, a rozsądny Dedal doleciał. Potem ojciec odnalazł szczątki syna 
na wyspie zwanej odtąd Ikarią, otoczonej Morzem Ikaryjskim.

Jakie uniwersalne wartości w tym micie i odwieczne postawy człowieka znajdujemy?

Oto dwie postawy wobec tajemnic świata: pierwsza rozsądna, mieszcząca się w granicach możliwo-
ści i bezpieczeństwa. I ta druga: młodzieńcza, entuzjastyczna, podejmująca ryzyko, by zgłębić tajniki 
natury. Która jest bardziej godna pochwały? Jako pouczenie dydaktyczne górę bierze postawa Dedala  
– osiągnął cel, a Ikar srogo zapłacił za swoje nieposłuszeństwo. Dedal jest racjonalistą – umie oce-
nić niebezpieczeństwo, potrafi przewidywać skutki działań. Ikar – to idealista, marzyciel, szaleniec  
– pierwowzór entuzjastów wielu pokoleń. Zauważmy też, że jest to konflikt pokoleniowy, syn – ojciec. 
A zatem jest to zderzenie rozsądku i dojrzałości z młodzieńczym idealizmem. Takie postawy i pragnie-
nia znane są ludzkości wszystkich czasów – mit o Dedalu i Ikarze ubiera je w piękną opowieść. Więk-
szość jej odbiorców zachwyca się Ikarem, tym płomiennym entuzjazmem i dążeniem do niemożliwego. 

Kto przeniósł postać mitycz-
nego Prometeusza w czasy 
współczesne?
• André Gide – w swojej wersji 

pt. Prometeusz źle skowany, 
• Gaston Bachelard – stworzył 

pojęcie „kompleksu Promete-
usza”.

Skąd wziął się człowiek?

Tę wątpliwość wyjaśnia mit pro-
metejski. To Prometeusz ulepił fi-
gurkę ludzką z gliny i łez i tchnął 
w nią życie. Potem naraził się bo-
gom, bo, widząc nędzę ludzi, 
ukradł dla nich ogień z Olimpu. 
Spotkała go za to okrutna kara – 
został przykuty do skały Kaukazu, 
gdzie głodny sęp wyjadał mu wą-
trobę. Postawę takiego poświę-
cenia dla ogółu raz na zawsze na-
zwano prometeizmem.

Prometeizm

To nazwa ludzkiej postawy zako-
rzeniona w micie o Prometeuszu. 
Heros poświęcający się dla ludz-
kości i ponoszący za to okrutną 
karę, dał nazwę postawie wyrze-
czenia się szczęścia przez jednost-
kę i narażenia na skrajne niebez-
pieczeństwa dla dobra ogółu.  
Termin ten stosujemy na przykład 
do bohaterów romantycznych  
– jak Kordian czy Konrad.

Jacob Jordaens - Prometeusz
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Ale – jak z goryczą przypomina Ernest Bryll: ,,wciąż o Ikarach głoszą – choć doleciał Dedal”! Po czyjej 
stronie się opowiesz? Dedal przestrzega: nie należy łamać ustaleń, trzeba działać rozsądnie i praktycz-
nie, poznawać świat i wiedzę tę wykorzystywać roztropnie i realnie, poważnie i spokojnie, z dobrym 
skutkiem. Ikar na to wzrusza ramionami: trzeba dążyć do niemożliwego, trzeba ryzykować, marzyć 
i oglądać świat przez pryzmat swoich szalonych pragnień. Jeśli nie będziemy sięgać po niemożliwe  
– nieosiągalne pozostanie niepojętym… Sam fakt, że pytanie wciąż pozostaje otwarte, dowodzi, 
jak uniwersalny jest mit ikaryjski.

Przedstaw późniejsze nawiązania literackie do mitu ikaryjskiego.

Wart uwagi jest fakt, że wiersz Brylla i opowiadanie Iwaszkiewicza korespondują ze słynnym ob-
razem Bruegla pt. Upadek Ikara. Oto wszystkie dzieła eksponują motyw znikomości tragicznego 
upadku w perspektywie codziennego zwykłego życia. Wyobraźmy to sobie: słońce wschodzi i za-
chodzi, ludzie pracują, toczą się miliardy spraw – choć gdzieś tam Ikar upada. Bruegel pokazuje 
tylko chłopięcą nogę – w centrum umieszcza oracza i wołu. Czyżby więcej szacunku miał dla tru-
du prozaicznej pracy niż wzniosłych uniesień? 

Podobnie można wnioskować z wiersza Brylla.

I w opowiadaniu Iwaszkiewicza okupacyjny Ikar ginie niezauważony przez tłum Warszawy. Czyż-
by więc ludzkość była obojętna wobec ikarowych lotów?

12. wymień utwory przywołujące postacie Dedala i Ikara? 
Do wierszy odwołujących się do mitu o Dedalu i Ikarze należą także Prawa i obowiązki Tadeusza 
Różewicza.

dawniej myślałem że mam prawo obowiązek 
krzyczeć na oracza 
patrz patrz słuchaj pniu 
Ikar spada 
Ikar tonie syn marzenia (...) 
lecz teraz kiedy teraz nie wiem 
wiem że oracz winien orać ziemię 
pasterz pilnować trzody 
przygoda Ikara nie jest ich przygodą

Jakie to prawa i obowiązki? Widać u Różewicza taki sam konflikt jak między postawą Ikara i De-
dala. Uczucia przeciwko rozwadze, wrażliwość przeciwko rozsądkowi. Czy można potępiać tego, 
kto zamyka się w kręgu przyziemnych życiowych czynności? Czy powinien porzucić wszystko, bo 
właśnie spada Ikar? Różewicz nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Czy powinniśmy być realista-
mi, czy raczej – cytując sonet Leopolda Staffa – „módlmy się cicho na klęczkach – o skrzydła?”.
Mit ikaryjski skłaniał twórców współczesnych do wielu rozważań. 

Ernest Bryll uczynił bohaterami swojego wiersza Wciąż o Ikarach głoszą – Dedala i Ikara. Odwo-
łuje się on nie tylko do postaci mitycznych, ale także przywołuje obraz Petera Bruegla Upadek Ikara.

Brueghel, co osiwiał  
Pojmując ludzi, oczy im odwracał  
Od podniebnych dramatów. Wiedział, że nie gapić  
Trzeba nam się w Ikary, nie upadkiem smucić  
– choćby największy...

Czyja postawa je st w takim razie słuszniejsza? Na to pytanie poeci próbują odpowiedzieć od wieków... 

Również w dorobku Stanisława Grochowiaka znajdziemy wiersz Ikar. Także ten autor odwołu-
je się do obrazu Bruegla. 

Piękno? Podobno w napowietrznych pokojach,  
Ale jaka chmura udźwignie nam balię.  
Ależ – w imię piękna – wykląć rzeczy ciężkie,  
Stół do odpoczynku łokci – krzesło do straży przy chorym. 

Breughel malował wołu – ten był w pierwszym planie.  
Wykląć Breughla, bo w drugim planie Ikar jak mucha  
Wzbijał się?  
Spadał?  
Omiatał nieboskłon  
Cukrzaną chmurką na lepkim patyku.

Losy Ikara i Dedala inspirowały 
wielu twórców.

W literaturze współczesnej:
• Ernest Bryll – Wciąż o Ikarach 

głoszą...
• Stanisław Grochowiak – Ikar
• Auden – Musée des Beaux Arts
• Zbigniew Herbert – Dedal i Ikar 
• Tadeusz Różewicz – Prawa i obo-

wiązki 
• Jarosław Iwaszkiewicz – Ikar 

(opowiadanie)
• Jan Józef Szczepański – Ikar 

(powieść)

Do mitu ikaryjskiego nawiązuje 
bardzo wielu artystów:

obrazy:
• Piotr Bruegel, 
• Marc Chagall, 
• Charles Landon

Frazeologizm:

Ikarowe loty – ludzkie dążenia do 
niemożliwego, usiłowania oder-
wania się od ziemi, prozy życia 
w poszukiwaniu przygód, osią-
gnięć, wyjścia poza dotychczaso-
wy sposób myślenia.  
Nazywa się tak działania ideali-
stów, marzycieli, szalonych wyna-
lazców…

Uwaga! 

Mit ikaryjski okazał się jednym 
z najżywotniejszych, inspirował 
artystów przez stulecia. 
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Co powinno być tematem sztuki? Co to jest Piękno? Takie pytania stawia Grochowiak w związku 
z rozważaniami o losach bohaterów mitycznych. 

I jeszcze wiersze dwóch poetów. Auden w wierszu Musée des Beaux Arts wyraża swój żal za ide-
alistami, ikarami i protest przeciw znieczulicy świata. 

Mistrzowie nigdy nie tracili z oczu  
Faktu, że najstraszniejsze męczeństwo spełnia się zawsze  
Gdzieś w zapuszczonym kącie najdalszego planu (…)  
Taki na przykład „Ikar” Bruegela: ta flegmatyczna swoboda  
Z jaką wszystko odwraca wzrok od tragedii, oracz opodal  
Mógł słyszeć plusk i samotny krzyk, ale uznał, że trzeba  
Machnąć ręką, że nie był to ważny upadek. 

Zbigniew Herbert, który oddaje głos bezpośrednio Ikarowi: 

Oczy jak dwa kamienie wracają prosto do ziemi  
I widzą rolnika, który odwala tłuste skoby  
Robaka, który wije się w bruździe 
Zły robak, który przecina związek rośliny z ziemią (…) 

Ramiona bolą ojcze od tego bicia w próżnię  
Nogi drętwieją i tęsknią do kolców i ostrych kamieni  
Nie mogę patrzeć się w słońce tak jak ty patrzysz ojcze  
Ja zatopiony cały w ciemnych promieniach lotu.

Jak można interpretować wiersz Herberta? 
ak to się często zdarza w twórczości tego poety, prezentuje on inne, nowe spojrzenie na mit. To, co 
braliśmy za wzniosłość, odwagę, brawurę, mogło być po prostu... samobójstwem. Być może Ikar 
nie potrafił udźwignąć idei lotu. Zbyt mało było w nim z ptaka, a zbyt dużo z człowieka.
Klęskę Ikara, dążącego może nazbyt prędko ku wyżynie, przedstawia w poezji antycznej (Prze-
miany) Owidiusz:

Rybak, gdy właśnie ryba rozedrgała wędkę, ujrzał ich w górze lecących, pasterz na kiju opar-
ty i oracz u czepigi pługa. Zdumieli się. Któż mógłby tak w powietrzu latać? Chyba bogowie!
Już Samos, wyspę Junony, pozostawili z lewa, minęli Delos i Cypr, a po prawej stronie Le-
bintos i miodem płynącą Kalymnę.
Nagle chłopiec w radosnym uniesieniu wzbija się śmielej. Zostawia ojca i w zachwycie lotu 
wciąż wyżej polata. Ostre słońca blaski rozgrzały wosk pachnący, który spajał pióra. Opadły 
skrzydła, Ikar nagimi rękoma trzepoce, lecz bez skrzydeł powietrze nie może utrzymać go dłużej.
Krzyczy: – Ojcze! – i spada w błękitną toń morza.

Owidiusz, Przemiany tłum. Anna Kamieńska

13. Omów treść mitu o rodzie Labdakidów. 
Ten słynny mit należy to mitów genealogicznych, gdyż przedstawia dzieje rodu Lajosa, nieszczę-
śliwego króla Teb, syna Labdakosa. Wyrocznia ostrzegła Lajosa, że zginie on z ręki swojego syna, 
Edypa, który potem ożeni się z własną matką Jokastą. Lajos usiłował zapobiec tym wypadkom, lecz 
na próżno. Wyrzucony i okaleczony Edyp nie umarł, lecz wychował się w królestwie Koryntu, któ-
re uważał za swoją ojczyznę. Jako młodzieniec udał się do wyroczni delfickiej, która ostrzegła go 
oczywiście, że zabije on swojego ojca, a ożeni się z matką. Oddalając się z Koryntu, aby uniknąć 
przepowiedni, Edyp właśnie – jak na ironię – wypełnił ją. W wąwozie górskim wdał się w kłótnię 
z napotkanym podróżnym. Zabił go, po czym okazało się, że był to Lajos – jego ojciec. W Tebach 
z kolei Edyp rozwiązał zagadkę Sfinksa i w nagrodę pojął za żonę Jokastę, nie wiedząc, że jest ona 
jego matką. Miał Edyp z Jokastą dzieci: Polinejkesa, Eteoklesa, Antygonę i Ismenę, lecz klątwa za-
panowała nad królestwem. 

Przyczynę nieszczęścia wyjaśnił wieszcz Tejrezjasz – oskarżył Edypa o ojcobójstwo i kazirodztwo. 
Edyp wykłuł sobie oczy, a Jokasta powiesiła się. Rządy w Tebach objęli synowie Edypa: Polinej-
kes i Eteokles, mieli oni co rok wymieniać się na tronie. Eteokles jednak nie dotrzymał słowa, więc 
Polinejkes znalazł sojusznika, napadł na Teby, w wyniku wojny zginęli obaj bracia. Kreon, nowy 
król Teb, wydał zakaz pochowania zwłok zdrajcy Polinejkesa. Antygona nie usłuchała rozkazu, za 
karę poniosła śmierć. Mit ten stał się inspiracją wielu utworów literackich, m.in. tragedii pt. Król 
Edyp czy Antygona Sofoklesa. 

Sfinks i jego zagadka

Sfinks – potwór, który miał cia-
ło lwa, twarz i piersi kobiety, 
a skrzyd ła ptaka. Porywał ludzi 
i rzucał ich w przepaść, jeśli nie 
potrafili rozwiązać jego zagad-
ki. Brzmiała astępująco: „Co to za 
zwierzę obdarzone głosem, któ-
re z rana chodzi na czworakach, 
w południe na dwóch nogach, 
a wieczorem na trzech?”. Edyp 
odpowiedział, że jest to człowiek, 
gdyż jako dziecko raczkuje, jako 
dorosły – chodzi na dwóch no-
gach, a jako starzec podpiera się 
laską – ma więc trzy nogi. Była 
to odpowiedź prawidłowa, Edyp 
zwyciężył,  
a Sfinks rzucił się w przepaść.

Frazeologizm

Zagadka Sfinksa – oznacza i samą 
zagadkę, i ogólnie – coś tajemni-
czego, o bardzo prostym rozwią-
zaniu. Zagadka Sfinksa brzmia-
ła tak: co to za stworzenie – rano 
chodzi na czterech, po południu 
na dwóch, wieczorem na trzech 
nogach. Odpowiedź – człowiek. 
Najpierw raczkuje, potem chodzi, 
na koniec wspiera się laską. 

Uwaga! 

Dwie ważne lektury Sofoklesa od-
wołują się do tego mitu – są to 
Król Edyp i Antygona. 

Uwaga!

Konflikt marzycielstwa z życiowym 
realizmem znajdziemy w wielu in-
nych utworach, które nawet bez-
pośrednio nie odwołują się do mitu 
ikaryjskiego. Przykładem może być 
Tren Fortynbrasa Zbigniewa Her-
berta. Przegrał wrażliwy i marzy-
cielski Hamlet, władzę przejął re-
alista.

Losy Ikara i Dedala inspirowały 
wielu twórców.

W literaturze współczesnej:
• Ernest Bryll – Wciąż o Ikarach 

głoszą...
• Stanisław Grochowiak – Ikar
• Tadeusz Różewicz – Prawa i obo-

wiązki 
• Jarosław Iwaszkiewicz – Ikar 

(opowiadanie)

W malarstwie:
• Pieter Bruegel, 
• Marc Chagall, 
• Charles Landon.
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14. Kim był Sfinks i jaką zagadkę zadał Edypowi?
Sfinks – potwór, który miał ciało lwa, lecz twarz i piersi kobiety, a skrzydła ptaka. Porywał ludzi 
i rzucał ich w przepaść. Zagadka Sfinksa, którą zadawał podróżnym, brzmiała następująco: „co to za 
zwierzę obdarzone głosem, które z rana chodzi na czworakach, w południe na dwóch nogach, a wie-
czorem na trzech?”. Edyp odpowiedział, że jest to człowiek, gdyż jako dziecko chodzi na czwora-
kach, jako dorosły na dwóch nogach, a jako starzec podpiera się laską – ma więc trzy nogi. Była to 
odpowiedź prawidłowa, Sfinks zaś rzucił się w przepaść. 

15. Czy można powiązać z dziejami Edypa pojęcia fatum oraz 
ironii tragicznej?
Tak. Całość dziejów Edypa i jego rodu to jakby obraz skonstruowany na potwierdzenie tezy: nie 
unikniesz swojego losu, to, co przepowiedziała wyrocznia, musi się spełnić i nie ma od tego ucieczki. 
Nawet jeśli przyszłość uchyli rąbka swej tajemnicy. To właśnie fatalizm – konieczność i nieodwo-
łalność zdarzeń, które mają nastąpić. Zauważmy, że Lajos wiedział, iż syn ma go zgładzić – więc 
pozbył się go. Edyp dowiedział się, że według wyroczni zabije ojca – porzucił więc swoich domnie-
manych rodziców, aby, o ironio! – napotkać na drodze prawdziwego rodzica, kłócić się z nim i za-
bić go. Nazwalibyśmy to dziś prawdziwą ironią losu!

Literatura późniejszych wieków o Edypie

• Na tragedii Król Edyp Sofoklesa obecność Edypa w literaturze się nie kończy. Otóż znajdujemy 
ślad losów Edypa w średniowieczu, a co najciekawsze – przemieszanie dziejów nieszczęsnego kró-
la z biografią Judasza. Otóż podobno matka Judasza miała proroczy sen, iż jej syn będzie zbrod-
niarzem, zabije ojca, ożeni się z matką… Puściła więc go w koszyczku z biegiem rzeki. Dalszy 
ciąg możemy sobie wyobrazić – wszystko spełniło się co do joty, a słynny Jakub de Voragine włą-
czył tę opowieść do Złotej legendy (bardzo poczytnego zbioru żywotów). 

• W następnych wiekach wspomnień o Edypie i Jokaście było sporo. Wyróżnijmy Pierre’a Corne-
ille’a (wiek XVII – tragedia Edyp), potem samego Woltera (XVIII w.) – tragedia Edyp (wielki 
Francuz zarysował wątek miłosny między Edypem a Jokastą) czy Friedricha Nietzschego, który 
nazwał Edypa „najbardziej cierpiącą postacią sceny greckiej”.

• I oto wiek XX spopularyzował to mitologiczne imię, wykorzystując je w psychologii i psychoana-
lizie. To Zygmunt Freud wymyślił określenie tzw. kompleksu Edypa, czyli ukrytego w podświa-
domości mężczyzny pociągu do matki, a nienawiści do ojca. Oczywiście, kompleks ten ma doko-
nywać w psychice spustoszeń i jest czymś, czego absolutnie do swojej świadomości nie dopusz-
czamy. Grzech kazirodztwa jest bowiem poczytywany za wyjątkowo obrzydliwy (było tak zresz-
tą już w starożytnej Grecji, choć na przykład uznawano związki rodzeństwa przyrodniego). Pod-
jął temat losów Edypa znakomity André Gide (tragedia Edyp) oraz Albert Camus (Człowiek zbun-
towany – Synowie Kaina). Istnieje wiersz Luisa Borgesa pt. Edyp i zagadka, znany jest nawet film 
w reżyserii Włocha Piera Pasoliniego pt. Król Edyp.

16. Kto to był Tejrezjasz? 
Tejrezjasz to wieszcz, ślepy starzec z długą, białą brodą, który niegdyś był kobietą. Oślepł, gdyż 
ujrzał nagą Atenę w kąpieli. Tejrezjasz, obdarzony życiem siedem razy dłuższym niż zwykły czło-
wiek, miał dar czytania przyszłości i znał mowę ptaków. On to wyjaśnił Edypowi jego zbrodnie 
i przyczyny nieszczęść, jakie spadły na Teby. 

17. Kim był Syzyf i co dziś oznacza wyrażenie „syzyfowa 
praca”?
Król Koryntu, faworyt bogów, bywalec Olimpu miał zgubną przywarę: plotkował. Nie umiał zatrzy-
mać boskich sekretów dla siebie. W ogóle był spryciarzem, knuł rozmaite intrygi, używał do swych 
niecnych celów różnych sztuczek. Pewnego razu zdradził rzecz zbyt ważną i naraził się Zeusowi, 
który wysłał po niego boga śmierci. Nic z tego – Syzyf przechytrzył Hadesa starą (może wówczas 
jeszcze nie tak starą) pułapką: „pokaż mi, jak to się robi”, mianowicie okazał niezwykłe zaintere-
sowanie zasadą działania kajdanek. Hades zademonstrował je na sobie i… został więźniem Syzyfa. 
Bałagan powstał wielki, bo ludzie przestali umierać, a Syzyf śmiał się w kułak. Przestał się śmiać, 
gdy przybył po niego Ares… I choć Syzyf popisał się jeszcze wieloma kombinacjami, w końcu bo-
gowie go ukarali. Kazano mu wtaczać pod górę wielki głaz, który spuszczany był z drugiego zbo-
cza. Niestety, gdy Syzyf zbliżał się do szczytu, kamień staczał się do podnóża i nieszczęśnik mu-
siał powtarzać pracę, której finał znów był taki sam – i tak w nieskończoność.

Dwie wersje śmierci Edypa! 

Czy rzeczywiście wygnany przez 
Kreona, brata Jokasty, oślepio-
ny tułał się po miastach greckich, 
aż erynie zaszczuły go na śmierć? 
Jeśli tak, pamiętajmy, że towa-
rzyszyła mu Antygona, która stała 
się wzorem przykładnej, wiernej 
córki, aktualnym po wsze czasy, 
uwiecznionym na znanym płótnie 
Antoniego Brodowskiego pt. Edyp 
i Antygona. A może jednak Edyp 
skończył inaczej: mianowicie zgi-
nął dumnie, na polu chwały, jak 
chce tego Homer?

Inna wersja mitu  
i plotki o Tejrezjaszu

Faktycznie – nie jest to jedy-
na wersja i wyjaśnienie ślepoty 
wieszcza. Inna głosi, że pewne-
go razu ujrzał Tejrezjasz dwa spół-
kujące węże (jest to uważane za 
zły znak w wielu kulturach). Zabił 
wężową samicę i został przemie-
niony w kobietę, w dodatku nie-
rządnicę. Siedem lat później hi-
storia powtórzyła się – teraz jed-
nak zabił samca i odzyskał mę-
skość. Oto dlaczego był i mężczy-
zną, i kobietą. Natomiast wzrok 
utracił, gdyż wziął udział w mał-
żeńskiej sprzeczce Zeusa i Hery, 
w nader delikatnej materii. Bo-
gowie sprzeczali się, kto zaznaje 
więcej przyjemności podczas aktu 
miłosnego: kobieta czy mężczy-
zna? Tejrezjasz rozstrzygnął spór 
na rzecz Zeusa, wygłaszając słyn-
ne zdanie: 

„Gdyby rozkosz miłości podzielić 
na dziesięć części, dziewięć weź-
mie kobieta, a jedną mężczyzna”.

Rozwścieczona Hera odebrała mu 
wzrok. Zeus za to dał mu dar wi-
dzenia przyszłości i życie siedem 
razy dłuższe niż zwykłego czło-
wieka.
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Syzyfowa praca stała się dla współczesnego człowieka synonimem trudu bezsensownego, z góry 
skazanego na niepowodzenie, mimo włożonego wysiłku i mozolnego powtarzania.

Syzyfowe prace to oczywiście tytuł powieści Stefana Żeromskiego, który użył mitologicznego zwrotu 
do zobrazowania tematu zgoła innego: mianowicie prób wynarodowienia młodzieży polskiej w cza-
sie zaborów. Czytelnicy losów Marcina Borowicza wiedzą, że można przedstawić dwie wykładnie 
tytułu powieści. Pierwsza: uznajemy za syzyfową pracę trud zaborców, którym nie udało się za-
władnąć duszą polskich uczniów (a w przypadku Marcinka byli już blisko), druga: odrzucając nie-
miły portret charakterologiczny samego Syzyfa, uznamy jego trud, upór i wytrwałość we wtacza-
niu głazu. Ten wysiłek przypiszemy polskiej młodzieży, uparcie walczącej z zaborcą.

18. Ile było prac Heraklesa? Dlaczego jest on tak ważną 
postacią w mitologii?
Herakles jest postacią o niezwykle barwnej biografii, pełnej przedziwnych przygód, co dostrzegli 
producenci seriali filmowych. W efekcie można oglądać na ekranach TV dzieje Heraklesa dzielone 
na odcinki. Ale na pewno nie tylko z tego źródła znamy jego dzieje. Do tej postaci – dzielnej, sil-
nej, godnej podziwu – nawiązywali nasi wielcy wieszczowie:

Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze, 
Ten młody zdusi Centaury, 
Piekłu ofiarę wydrze, 
Do nieba pójdzie po laury.

Tak pisał w Odzie do młodości Adam Mickiewicz, a wiele pokoleń uczyło się powyższych strof 
na pamięć.

Zrzuć do ostatka te płachty ohydne, 
Tę – Dejaniry palącą koszulę: 
A wstań jak wielkie posągi bezwstydne, 
Naga – w styksowym wykąpana mule,

Tak z kolei woła do ojczyzny Juliusz Słowacki (Grób Agamemnona), odwołując się do innego epi-
zodu z dziejów Heraklesa. 

Do mowy potocznej weszło dość popularne pojęcie, z tego samego źródła, mianowicie: „stajnia 
Augiasza”.
Co ono znaczy? 
Oto Herakles był synem Zeusa – spłodzonym z królową Alkmeną. Naturalne więc, że przez całe 
życie nienawidziła go i prześladowała prawowita żona Zeusa – Hera (zwłaszcza że podstępem na-
karmiono Heraklesa pokarmem Hery, w wyniku czego stał się nieśmiertelny). Kiedy chłopiec i jego 
bliźniaczy brat spali jeszcze w kolebkach – niecna bogini podesłała ku nim dwa węże. Maleńki He-
rakles zadusił obie bestie. Jako młodzieniec – zabił hydrę, potwora o dziesięciu głowach, potem 
centaura – pół konia, pół człowieka (do tego nawiązuje Mickiewicz). Te młodzieńcze czyny nale-
żały już do owych słynnych ,,dwunastu prac”, które musiał wykonać na polecenie wyroczni. Jak do 
tego doszło? Oczywiście, wmieszała się w szczęśliwe życie Heraklesa Hera. Zesłała na nieszczę-
śnika obłęd, a ten w szale zabił swoją rodzinę. Kiedy odzyskał rozum – rozpaczał, po czym udał się 
do wyroczni delfickiej, stamtąd zaś skierowano go na służbę do króla Eurysteusza, który (ze stra-
chu zresztą i aby się go pozbyć) wymyślał jak najcięższe zadania. Oprócz zabicia hydry i Minotau-
ra, lwa nemejskiego itd. piątą pracą było oczyszczenie stajni Augiasza. A były to stajnie niezwy-
kle zapuszczone, przywalone wieloletnimi warstwami gnoju, śmierdzące i będące źródłem zara-
zy – król Augiasz miał wiele trzód, ale stajnie nie były wcale sprzątane. Co zrobił Herakles? Otóż 
wyburzył w dwóch miejscach mur i przez powstałe otwory skierował do stajni nurty dwu potęż-
nych rzek. Nie męcząc się zbytnio – oczyścił Augiaszowe stajnie.

Wszystkich prac, jak wiemy, było dwanaście i ze wszystkimi Herakles dał sobie radę. Ostatni jego 
wyczyn to porwanie psa Cerbera z bram Hadesu! Nie oznaczało to jeszcze końca jego przygód. 
Przypomnijmy tu historię z Dejanirą. Herakles poślubił piękną królewnę (oczywiście, pokonując 
rywali). Szczęście ich zmącił centaur Nessos, który porwał Dejanirę i chciał ją zgwałcić. Herakles 
zdążył go ustrzelić. Umierający, niby skruszony Nessos, zdradził Dejanirze sposób na utrzymanie 
wiecznej miłości męża: przepis na miksturę z jego krwi i nasienia, którą trzeba nasączyć koszulę 
Heraklesa. Naiwna Dejanira uczyniła to, lecz koszula okazała się jadem, wżarła się w ciało jej mał-
żonka, powodując nieopisane męki herosa do tego stopnia, że rzucił się w ogień. Przerażona Deja-
nira popełniła samobójstwo. Heraklesa uwolnili od mąk bogowie i obdarzyli go nieśmiertelnością. 
Z tej historii pozostała ,,paląca koszula Dejaniry” – symbol okrutnych tortur i męki, którą przywo-
ływał w wierszu Słowacki, oczywiście, jako przenośnię.

Mit o Syzyfie 

nawiązuje do korynckiego kul-
tu Słońca! Oto we wcześniejszej 
wersji przedstawiano głaz Syzyfa 
jako tarczę słoneczną, a górę – 
jako sklepienie nieba. W ten spo-
sób cała historia otrzymuje dodat-
kowy, kosmiczny wymiar, a po-
wtarzalność „podróży” Słońca nie 
jest tak pozbawiona sensu, bo 
oznacza życie i porządek istnienia.

Dwanaście prac Heraklesa  
wykonanych na polecenie króla 
Eurysteusza:
• zabicie lwa z Nemei,
• zgładzenie hydry lernejskiej, 

dziewięciogłowego węża wod-
nego,

• sprowadzenie łani kerynejskiej 
o złotym porożu i spiżowych ra-
cicach,

• upolowanie wielkiego dzika, 
który pojawił się w okolicach 
Erymantos w Arkadii,

• oczyszczenie niesprzątanej 
od 30 lat stajni Augiasza, kró-
la Elidy,

• wytępienie koło miasta Stymfa-
los zagrażających ludziom pta-
ków o dziobach i piórach z że-
laza,

• ujarzmienie byka z Krety,
• uprowadzenie cudownych kla-

czy króla Diomedesa,
• zdobycie pasa Hipolity – królo-

wej Amazonek,
• uprowadzenie wołów Geryona,
• dostarczenie złotych jabłek 

z sadu pilnowanego przez He-
sperydy,

• porwanie z podziemi psa Cer-
bera.

Herakles
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19. Kim była Nike?
Grecka bogini zwycięstwa. Wiele krajów przywoływało Nike podczas swojej historii, w niejednej 
stolicy turysta może oglądać jej posąg. Jest Nike warszawska i Nike paryska. 

• Najsłynniejszy posąg – Nike z Samotraki, z pierwszej połowy II w. p.n.e. – dziś można obejrzeć 
w Luwrze, niestety, jest okaleczony: bogini na dziobie okrętu nie ma rąk, głowy ani stopy. 

• Nike warszawska – to Pomnik Bohaterów Warszawy z Placu Teatralnego. Bogini zwycięstwa 
(zresztą nie tylko wojennego) przedstawiana była jako młoda kobieta ze skrzydłami, z wieńcami 
i gałązką palmową. Warszawska jest zwycięska, paryska – żałobna.

Bardzo, bardzo często wspominano ją w polskiej literaturze.

W Nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego (postać bogini zawiązującej sandał).
Znacie tę Nikę Fidiaszową, 
jak sandał wiąże szybko, 
jak ze zwróconą w górę głową 
(tej brak, gdyż dzieło jest fragmentem) 
wstrzymana w locie, gibka, 
sandał chce splątać rozplątany (…)

Uwaga! Ten posąg nie jest dziełem Fidiasza, jak sądził Stanisław Wyspiański.

W wierszu Zbigniewa Herberta pt. Nike, która się waha:
Najpiękniejsza jest Nike w momencie 
kiedy się waha 
prawa ręka piękna jak rozkaz 
opiera się o powietrze 
ale skrzydła drżą

W wierszu Adama Ważyka pt. Nike (z 1944 r.):
Nie powracaj przed najściem różowej jutrzenki, 
śpij słodko na mej pryczy posągu bezręki. 
Koc żołnierski rzuciłem na twą pierś kobietą,  
na twe skrzydła zwinięte, które jutro wzlecą.

20. Jak mity wyjaśniają wielkie tajemnice istnienia: 
stworzenie świata, pochodzenie bogów, ludzi, przemianę 
pór roku, śmierć i życie pośmiertne człowieka?
Jednym z pierwszych i największych zadań mitologii była obrazowa odpowiedź na pytania od za-
wsze dręczące ludzkość.
Mit o stworzeniu świata wywodzi istnienie naszego padołu z chaosu. Z chaosu – czyli z jakiegoś 
wielkiego, bezkształtnego zawirowania kosmicznego, z otchłani, z plątaniny czterech żywiołów: zie-
mi, powietrza, wody, ognia. Z tegoż chaosu rodzą się pierwsi bogowie (Uranos – Niebo i Gaja – Zie-
mia), z nich następne pokolenia bogów (szczegółowo dzielących między sobą „specjalizacje” – będą 
się opiekować różnymi sprawami ziemskimi). Wraz z nimi rodzą się gwiazdy, kształtuje się ziemia: 
morza, góry, rzeki, rodzą się zwierzęta i rośliny. U źródeł powstania ziemi leży jednak ciągła walka 
bogów o władzę, zbrodnia i podstęp, walka dobra ze złem. Jest to mit kosmogoniczny i teogoniczny.

A oto pierwsi bogowie według mitologii greckiej:
Uranos strącał swoich synów w czeluść Tartaru. Kronos ocalał jako jedyny, gdyż za namową mat-
ki wystąpił przeciw ojcu i haniebnie go okaleczył. Jego bracia – cyklopi i tytani – pozostali w ot-
chłani Tartaru.
Kronos z kolei pożerał dzieci, które urodziła mu Rea. Ocalał tylko Zeus, bo zamiast niego matka 
podała mężowi do połknięcia kamień zawinięty w pieluszki. Chłopca wychowywała koza Amaltea. 
Zeus został władcą bogów, zmusił też ojca do zwrócenia rodzeństwa, z którym podzielił strefy wpły-
wów. Sam także miał dużo dzieci (nie tylko z małżonką Herą, również z innymi boginiami i kobieta-
mi ziemskimi), między innymi Heraklesa – syna królowej Alkmeny, Atenę, która wyskoczyła z gło-
wy Zeusa, Afrodytę, zrodzoną z piany morskiej. Według jednej wersji miała to być piana, która ze-
brała się wokół wyrzuconych do morza genitaliów nieszczęsnego Uranosa, według drugiej – Afro-
dyta miała być córką Zeusa i nimfy morskiej. Bogowie, jak już wspomnieliśmy, specjalizowali się 
w różnych dziedzinach, wpływali na ludzkie życie, sami – poza darem nieśmiertelności – bardzo 
przypominali ludzi: kłócili się i godzili, knuli najrozmaitsze intrygi i przeżywali burzliwe romanse.

Uwaga

Dziś nazwy „stajnia Augiasza” 
używa się do określenia miejsca 
wyjątkowo zabałaganionego, nie-
porządnego i brudnego.

Nike zawiązująca sandał

Kosmogonia – teorie dotyczące 
powstania świata. Obecne w każ-
dej kulturze i mitologii. Zarów-
no w kosmogonii mitologicznej, 
jak i biblijnej na samym początku 
stworzenia występuje – chaos.

O mitach  zapamiętaj:
• obrazują światopogląd i system 

wartości ludzi antyku,
• prezentują wzorce postaw i mą-

drości ponadczasowe,
• poruszają problematykę uni-

wersalną – dotyczącą człowieka 
wtedy i dziś,

• są budulcem lub motywem 
wielu dzieł literatury i sztuki.
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Pochodzenie człowieka
W mitologii greckiej pojawienie się człowieka na ziemi poznajemy w dwóch wersjach. Jedna z nich 
wiąże się z mitem prometejskim: to Prometeusz miał ulepić figurę ludzką z gliny i łez, a że czło-
wiek był słaby, kruchy i bezradny wobec świata – Prometeusz wykradł bogom ogień, podarował go 
ludziom, by mogli się ogrzać i bronić przed niebezpieczeństwami natury. Zauważmy, jak wersja ta 
silnie wiąże się z kultem ognia towarzyszącego człowiekowi od zarania dziejów.

Drugie wyjaśnienie jest inne

Oto ziemia urodziła ludzi samoistnie jak najlepsze owoce. I tak ludzkość przebyła pięć słynnych wieków:

• Wiek złoty – czasy Kronosa. To była epoka swoistej arkadii – lata obfitości i radości, bez lęku 
przed śmiercią, bez pracy, bez smutków i bez starości.

• Wiek srebrny – pokolenie następne, dzieło bogów. Ludzie byli już ciemnymi „zjadaczami 
chleba”, rządziły nimi matki. Zniszczył ich Zeus.

• Wiek brązowy – „lud brązowy” spadł z drzewa. Uwielbiał wojny – używał oręża z brązu, był 
okrutny i bezczelny, wyginął od czarnej śmierci.

• Drugi wiek brązowy – lud poczęty przez bogów, był już szlachetniejszy i został w końcu za-
mieniony w herosów.

• Wiek żelazny – czyli obecny – potomkowie czwartego ludu, ale niestety, niegodni: kłótliwi, 
niesprawiedliwi, zazdrośni. Ich koniec nie jest znany.

Następstwo pór roku
Mitologia to zjawisko wyjaśnia dość prosto: za zboża, płody ziemi, rolnictwo odpowiadała bogi-
ni Demeter. Lecz gdy Hades porwał do podziemi jej ukochaną córkę – Korę, bogini wpadła w roz-
pacz, poszukiwała Kory i opuściła Olimp – a ziemia stała się jałowa i przestała rodzić. Wówczas 
Zeus i Hades musieli ustąpić – nie mogli jednak całkiem oddać Kory matce, zjadła ona bowiem 
w podziemiach ziarenka granatu – pożywienie zmarłych. Zawarto więc kompromis. Kora dziewięć 
miesięcy spędza na ziemi z matką, a na trzy schodzi do męża, do podziemi. Wtedy życie na ziemi 
zamiera i panuje zima. Ale wiosną Kora powraca, a wraz z nią – kiełkują nasiona i rodzi się życie.

Śmierć człowieka
Z tym zagadnieniem wiążą się następujące nazwy: Hades, Styks, Charon, Cerber… Według mitolo-
gii człowiek po śmierci wędruje do podziemi – do królestwa Hadesa – brata Zeusa. Również pod-
ziemne państwo zmarłych nosi nazwę Hadesu. Aby się tam dostać, trzeba było przeprawić się przez 
rzekę Styks łodzią przewodnika Charona, który pobierał za tę usługę obola – dlatego ten pieniążek 
wkładano w usta lub rękę zmarłego. Sam Charon przedstawiany był jako ponury starzec z długą, 
siwą brodą. Natomiast Cerber to straszliwy pies, strzegący bram Hadesu, pilnujący, by nikt z ży-
wych tam nie wszedł, a nikt ze zmarłych nie wyszedł. Udało się to Odyseuszowi, a także bohatero-
wi epopei Wergiliusza – Eneaszowi.

W tematach prac niejednokrotnie obok Erosa pojawia się Tanatos: poezja baroku, Młodej Polski czy 
nawet współczesna (Halina Poświatowska!) często zestawia śmierć i miłość.

21. Na czym polega uniwersalizm mitów?  
Omów na wybranych przykładach.
Dlaczego mitologia jest uniwersalna, czyli nieśmiertelna, ponadczasowa, ciągle aktualna? 

• Bo znajdujemy w niej takie postacie, które są nam bliskie.
• Bo wiele zachowań ludzi i bogów wcale nie odbiega tak daleko od współczesności.
• Bo współcześni artyści i literaci ciągle przywołują w swej twórczości zdarzenia i postacie 

mitologiczne.

Niektóre postacie mitologiczne kojarzą nam się z wzorcami (lub antywzorcami) zachowań:
• Prometeusz to mitologiczny ojciec wszystkich ludzi, nasz troskliwy opiekun i… męczennik. 

Jeden człowiek, który nieraz poświęcał się dla całej ludzkości. Ciężką karę poniósł za swą 
dobroć – na rozkaz Zeusa został przykuty do skał Kaukazu, a na dodatek wstrętne ptaszysko 
wydziobuje mu ciągle odrastającą wątrobę.

• Ikar to przyjaciel młodzieży, idol szalonych i nierozważnych nastolatków, którzy nie lubią 
słuchać dorosłych. Wzleciał ku słońcu, ale za tę krótką chwilę niezwykłych uniesień musiał 
zapłacić własnym życiem.

Kompetencje bogów:
• Zeus – to gromowładny władca 

bogów i ludzi. Posejdonowi od-
dał we władanie świat oceanów 
i mórz, Hadesowi podziemie.

• Apollo – bóg piękna, patron 
sztuki i poezji (do niego zwró-
ci się Homer w pierwszych stro-
fach Iliady o natchnienie), prze-
wodnik muz, ale do niego na-
leżą również: muzyka, choro-
by, śmierć, przepowiednie. Atry-
but – wieniec laurowy.

• Eros – bóg miłości (namiętno-
ści seksualnej) raził strzałami 
serca ludzkie, rozpalając w nich 
miłość i pożądanie.

• Afrodyta – bogini piękna, miło-
ści i pożądania.

• Atena – patronka Aten, bogini 
słusznej wojny (w zbroi), uoso-
bienie mądrości. Przydomek Pal-
las oznacza dziewicę.

• Hefajstos – kulawy i praco-
wity bóg kowal; jest patronem 
rzemieślników i pracy ludzkiej. 
Dano mu za żonę piękną Afro-
dytę – niestety, nie była mu 
wierna.

• Ares – bóg wojny, walki i mor-
du, wrzawy bitewnej, jego atry-
buty to miecz i włócznia. (Patro-
nuje każdej bitwie, bez względu 
na jej sens.)

• Hermes – bóg wędrowców 
i podróżnych, także handlu, kup-
ców i wymiany. Może dlatego 
patronuje wielu sklepom?

Do najbardziej uniwersalnych 
tematów należą: 
• miłość (partnerska, rodziciel-

ska, siostrzana)
• władza (jej szczyty i manowce)
• ludzkie cechy i zachowania 

(dwubiegunowe – na jednym 
biegunie szlachetny Promete-
usz, na drugim np. chciwy Mi-
das)

• nasze marzenia i pragnienia
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• Dedal to faworyt rozważnych, tych, co nie przepadają za nieroztropną postawą ikaryjską, wzór 

kochającego rodzica, wciąż powtarzającego swoje „A nie mówiłem?”. Także przykład mędr-
ca, wynalazcy, konstruktora o tęgim umyśle.

• Demeter to ideał matki kochającej i tęskniącej. Nie pogodziła się ona ze stratą córki Persefony.

• Odyseusz to patron zagubionych i błądzących, ale dających sobie radę z przeciwnościami losu 
(nie zawsze jego walka była fair, ale grał często o wysoką stawkę – własne życie).

• Penelopa to wzór wierności małżeńskiej (mimo ustawiających się w kolejce zalotników na 
męża czekała aż dwadzieścia lat).

• Midas to niezbyt szlachetny przykład, ale iluż takich Midasów mamy we współczesnych cza-
sach. Marzą o tym, by wszystko, czego dotkną, zamieniało się w góry złota (procentowało na 
koncie), ale zapominają o prawdziwych wartościach. Taka postawa prowadzi często do tra-
gedii – śmierci osób, które giną za kilkadziesiąt czy kilkaset złotych.

• Eteokles i Polinejkes zgubieni żądzą władzy. To bracia, ale nie potrafią dogadać się ze sobą, 
zrezygnować ze swych ambicji, co prowadzi ich do śmierci i hańby po śmierci.

• Edyp pragnął być kowalem swego losu, chciał zmienić bieg zdarzeń, ale niestety… To, co 
zapisane gdzieś na górze, musiało się spełnić. Aż żal tego nieszczęśliwego człowieka i… nas 
samych – nie jesteśmy w stanie zmienić tego, co nam pisane.

22. Co to jest archetyp
Dla nas ogromne znaczenie mają zwłaszcza mitologia grecka i rzymska, w których tkwią korzenie 
kultury europejskiej i które są kopalnią archetypów. 

Pojęcie archetypu zawdzięczamy Carlowi Gustavowi Jungowi. Archetypy to tyle, co pradawne 
wzorce osób (ról) lub zachowań obecne w świadomości zbiorowej, wyczuwalne przez kolejne po-
kolenia podskórnie lub intuicyjnie – nie są one bowiem wysysane z mlekiem matki. Archetypy or-
ganizują nasze życie, bowiem chcielibyśmy „identyfikować się” z preferowanym przez nas arche-
typem osób czy konkretnych zachowań. W szerszym znaczeniu można mówić o mitycznych arche-
typach miłości, zdrady, nienawiści, wierności. 

• Heraklesa można uznać za archetyp mężczyzny i wojownika, 

• Zeusa – za archetyp ojca i władcy, 

• Herę – za archetyp żony i matki, 

• Niobe – archetyp matki itd.

• Helena, bohaterka mitu trojańskiego to archetyp kobiety – czy może nawet kobiecości (łą-
czą się z tym takie cechy, jak wielka uroda, porażający wdzięk, pewna bierność, bycie po-
strzeganą jako prawdziwa zdobycz i cenne „trofeum”). Postawa Heleny, żony greckiego kró-
la Menelaosa, wydaje się zagadkowa. Helena tworzyła przez lata szczęśliwy związek z mę-
żem, „obiecana” przez Afrodytę Parysowi i uprowadzona przez niego, poddaje się losowi i 
żyje zgodnie także z trojańskim królewiczem. Po zakończeniu wojny wraca zaś do Menela-
osa, który wybacza jej tę zdradę – nie zdradę i bohaterowie znów kultywują idyllę małżeń-
skiego szczęścia. Kobieta tym więcej jest warta, im bardziej zaciekle mężczyzna jest gotów 
o nią walczyć, im bardziej jest pożądana. Mówi się przecież, że to właśnie Helena była przy-
czyną wojny trojańskiej. Podobno podświadomie kobiety pragną „identyfikować się” z żoną 
Menelaosa, wzbudzać tak wielkie zainteresowanie i emocje, olśniewać urodą. 

• Prometeusz to z kolei archetyp bezinteresownego altruisty i męczennika za sprawę, przed-
kładającego szczęście innych nad własne dobro, dobroczyńcy i bohatera. Jak żywotny jest to 
archetyp, pokazują jego literackie realizacje, jak choćby III cz. Dziadów Adama Mickiewi-
cza i Dies irae Jana Kasprowicza.

• Penelopa na „archetypicznej” zasadzie kojarzy się z podziwu godną wiernością, Hera zaś 
z – zazdrością; jej reakcja na zdrady męża, nienawiść do rywalek i nękanie ich na różne spo-
soby to reakcja modelowa, czyli archetypiczna.

Podział mitów ze względu na 
treść: 
• kosmogoniczne (wyjaśniające 

początki świata), 
• teogoniczne (dotyczące pocho-

dzenia bogów, ich relacji z ludź-
mi i kompetencji, np. mit o naro-
dzinach Afrodyty, mit o narodzi-
nach Ateny), 

• antropogoniczne (pochodzenie 
człowieka i jego pierwsze dzieje, 
np. mit o ulepieniu pierwszych 
ludzi przez Prometeusza, mit o 
potopie), 

• genealogiczne (opowieść o 
dziejach wielkich rodów, np. mit 
o rodzie Labdakidów),

• heroiczne (opisujące dzieje 
wielkich bohaterów oraz prze-
bieg wojny trojańskiej, np. mit o 
pokonaniu Minotaura przez Te-
zeusza, mit o dwunastu pracach 
Heraklesa).

Styks i Charon 

– to elementy mitologiczne często 
przywoływane w późniejszej lite-
raturze. Słowacki, pisząc „w styk-
sowym wykąpana mule”, nazywał 
tak daninę życia złożoną ojczyźnie, 
warto przeczytać także krótki, lecz 
bardzo wymowny wiersz Zbignie-
wa Herberta pt. Brzeg. 

Zapamiętaj!

W micie wyróżniamy pewne jed-
nostki zwane mitemami, zaś zbiór 
mitów danej społeczności – mito-
logią. I tak wyrózniamy np. mito-
logie: grecką, rzymską, egipską, 
celtycką, germańską itd.

Podstawowe właściwości mitu 
to: 
• symboliczność (mit komunikuje 

określone znaczenia)
• narracyjność (mit jest opowia-

daniem, ale narracja w nim jest 
specyficzna – nie ma personal-
nego narratora)

• fabularność (mit opowiada 
pewną historię)

• czasowość (czas mityczny – 
powtarzający się, cykliczny; jed-
na z cech to tzw. wieczne po-
wroty)

• przestrzeń mityczna (mit oferuje 
pewien model kosmosu)
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Zbigniew Herbert 

Dlaczego klasycy

W księdze czwartej Wojny Peloponeskiej 
Tucydydes 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 Tucydydes spóźnił się z odsieczą
zapłacił za to rodzinnemu miastu 
dozgonnym wygnaniem
exulowie wszystkich czasów 
wiedzą jaka to cena

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

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

1

2

3

Zbigniew Herbert 

Dlaczego klasycy

Tytuł wiersza odsyła czytelnika do tradycji kulturo-
wej starożytnej Grecji i Rzymu. Ale utwór Herberta 
nie jest kolejnym przywołaniem motywów z grec-
ko–rzymskiej kultury, lecz twórczym odwoływaniem 
się do realnej postaci, która jest nośnikiem uniwer-
salnych treści.

•  Tytuł wskazuje też na konieczność wieloznaczne-
go rozumienia tekstu – ma formę pytania.

• Podmiot liryczny ma psychikę współczesnego czło-
wieka, jest powściągliwy w sposobie wyrażania 
się. W swoim monologu wskazuje na lekturę, któ-
ra wywołała jego refleksje, rejestruje fakty i po-
stawy ludzkie znane z historii dalszej i bliższej. 
Jest tylko narratorem.

Uporządkowanie kompozycyjne utworu jest bardzo 
ważne w jego interpretacji. Konstruuje przeciwsta-
wienie: dawniej – dziś, ukazuje przemiany w posta-
wach ludzkich i w sztuce.

• Część pierwsza wiersza (fragm. 1) zajmuje się 
fragmentem dziejów wojny peloponeskiej zapi-
sanych w dziele Tukidydesa (Tucydydesa). Pod-
miot przytacza jeden epizod. Jednocześnie pod-
kreśla nikłość tego epizodu w dziejach wojny 
i jego ogromne znaczenie w życiu Tukidydesa. 

• Potem (fragm. 2) podmiot liryczny przedstawia 
uogólnione obserwacje postawy wodzów „ostat-
nich wojen”, tj. w czasach historii najnowszej 
w momentach klęsk. Ich postawa zostaje porów-
nana z postawą Tukidydesa.

• Kolejny fragment utworu (fragm. 3) dotyczy sztu-
ki, nie historii, i tylko pozornie tworzy niespój-
ność z dwoma poprzednimi. Zauważ, że tym ra-
zem podmiot liryczny posługuje się trybem wa-
runkowym.

Herbert bez obaw czerpie z ksiąg, obrazów, mitów, 
również z mądrości Biblii, ale szczególnych barw 
w jego poezji nabiera kostium antyczny. Wielu uwa-
ża Herberta za klasyka, który w postawach antycz-
nych upatruje wzorców postępowania, odnajduje 
w nich powagę, spokój, prawość – obce współcze-
snemu światu. W wierszu Dlaczego klasycy znala-
zły się również bezpośrednie nawiązania do epoki 
starożytnej i jej historiografii.
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ergo sum
Dlaczego klasycy?
• Przeciwstawienie: wielkość, godność, prostota 

Tukidydesa w obliczu klęski a małość, mierność, 
liche dusze współczesnych. Operowanie kontra-
stem, gra opozycjami ujawnia cechy świata sta-
rożytnego i współczesnego, ukazuje proces skar-
lenia współczesnych. „Generałowie ostatnich wo-
jen” to każdy z nas. Wielkość Tukidydesa polega-
ła nie na tym, że odnosił wielkie zwycięstwa, ale 
na tym, że w chwili klęski nie załamał się i za-
chował godność.

• Sens powrotu do przeszłości? Historia, tradycja 
kulturalna powinny inspirować do przemyśleń 
o normach i wartościach. To nawiązanie więzi 
z przeszłością może uchronić współczesność od 
skarlenia, bylejakości. Takie zadanie stoi rów-
nież przed współczesną sztuką, która nie może 
być źródłem niepokoju, ale ma wyznaczać nor-
my w sensie etycznym i estetycznym.

• Sztuka współczesna uczyniła „rozbicie” synoni-
mem nowoczesności. Moda na negację, pustkę, 
rozpacz – budzi niepokój podmiotu lirycznego, 
który pyta: „co po nas zostanie” – prognoza jest 
pesymistyczna: „to (…) będzie jak płacz kochan-
ków/ w małym brudnym hotelu/ kiedy świtają ta-
pety”. A przecież celem sztuki jest nazwać swoją 
epokę, określić ją i zespół jej wartości.

• Rozum w poezji Herberta jest gwarantem mądro-
ści. Przy czym mądrość jest niepełna bez moral-
ności, musi współbrzmieć z nią w absolutnej har-
monii. Takiej mądrości z reguły nie ma wśród lu-
dzi, ale to nie oznacza, że nie należy jej poszu-
kiwać, dążyć do niej. Znów zmierzając w stronę 
prostoty, opanowania, ładu. Ładu poszukiwane-
go w całym chaosie świata, jego sprzecznościach, 
nieraz tragicznym rozdarciu i bezsensie.

Wnioski
Cóż za żałosna historia! Niestety, nagle skarlałe i plu-
gawe wydają się tapety brudnego hoteliku wobec sta-
rożytnych gmachów. Skrywana miłość hotelowa zda-
je się niczym w porównaniu z uczuciami zrywający-
mi narody do wojny. Dlatego klasycy – 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 ostatnich wojen – wodzowie 
współcześni – w wypadku podobnej afery skomlą 
przed potomnością. Porównanie wypada żenująco 
dla współczesnych. Cztery wersy, które poświęca 
Herbert na usprawiedliwienie Tukidydesa, wywo-
łują podziw i szacunek: 
mówi tylko
że miał siedem okrętów
była zima
i płynął szybko. 
Nie zdążył – pozostanie wygnańcem. Nie jest ma-
łym, rozbitym dzbankiem „z wielkim żalem nad 
sobą”. Te dzbanki to my: lamentujący współcześni, 
płaczący kochankowie, rozskomleni wodzowie. To, 
co po nas zostanie, nie będzie wzorem – a tymcza-
sem to jest istota klasycyzmu.

Oryginalność poezji Zbigniewa Herberta

Zbigniew Herbert był niepowtarzalną osobowością polskiej poezji współ-
czesnej. W materii jego utworów współgrają elementy klasycyzmu i tur-
pizmu, egzystencjalizmu i etyki conradowskiej, echa biblijne i polemi-
ki z Biblią. Herbert jest mistrzem w kreowaniu scen rozgrywających się 
w miejscach wyobrażonych, „dalszych ciągów” wątków historii czy też 
kultury. Np. 

• Tren Fortynbrasa to odpowiedź na pytanie, co stało się (co mogło się 
stać) po śmierci Hamleta, 

• Apollo i Marsjasz – ciąg dalszy pojedynku osób, który mitologia kończy 
zwycięstwem Apolla. 

• Domysły na temat Barabasza – doskonały wiersz nawiązujący do biblij-
nego motywu uwolnionego przestępcy – Barabasza. 

Herbertowskie pytanie „co było dalej?”, jego spekulacje w podobnych kwe-
stiach to nie tylko próby zaspokojenia ciekawości swojej i odbiorców. Za-
wsze są pretekstem do wniosków natury uniwersalnej, przesłań filozoficz-
nych albo etycznych. Część literaturoznawców skłonna jest umieszczać 
 Herberta w nurcie klasycznym – zwłaszcza, że poeta ten wciąż odwołuje 
się do trwałych mitów i wartości kultury, które stanowią o łączności poko-
leń. Herbert tworzył poezję intelektualną, związaną z tradycją – stąd jego 
dwudziestowieczny klasycyzm.

Inne cechy tej poezji to

• ujmowanie aktualnych problemów: moralnych i politycznych w per-
spektywie uniwersalnej

• poszukiwanie trwałych wartości, podejmowanie problematyki 
etycznej w poezji,

• przywoływanie mitów, dzieł sztuki, postaci i wydarzeń historycz-
nych jako materii poetyckiej

• ironia, humor i prostota języka – jako środki tworzenia.

Tematyka poezji Herberta

• człowiek wobec śmierci i zagadek istnienia (Brzeg, U wrót doliny)
• człowiek w poszukiwaniu wartości etycznych (Pan Cogito)
• człowiek wobec historii (Raport z oblężonego miasta, Trzy studia 

na temat realizmu)
• sztuka – jej wyznaczniki (Dlaczego klasycy)
• refleksja nad historią, filozofią, literaturą, Biblią (Pan Cogito opo-

wiada o kuszeniu Spinozy)
• władza, cierpienie, codzienność (Sprawozdanie z raju)
• poeta i poezja, ich rola we współczesnym świecie (Przypowieść)
• idea „wielkiego powrotu” do tradycji

Herbert – klasyk:
• odwołuje się do wartości antycznych, które mają 

służyć naprawie myślenia współczesnego czło-
wieka;

• przywołuje postacie, motywy antyczne;
• nie poddaje się modom, jego wartości i pogląd 

na świat są niezmienne, pełne harmonii, spoko-
ju i mądrości.
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Co to jest stylizacja językowa

Stylizacja językowa polega na celowym wprowadzeniu do wypowiedzi środków językowych, któ-
re są charakterystyczne dla innych odmian języka. Wzorce mogą pochodzić z:

• historii,
• języka określonych grup, środowisk,
• maniery literackiej,
• gatunku,
• a nawet z konkretnego utworu.

Zabieg ten służy określonym celom:
• może wprowadzać w realia epoki czy przedstawianego środowiska,
• bywa źródłem humoru,
• czasem też np. czyni tekst patetycznym, podniosłym.

Można wskazać różne typy stylizacji:

Stylizacja archaizująca (archaizacja)
Polega na wprowadzeniu elementów języka dawnych epok.

• Dzięki temu autor może lepiej oddać klimat i realia przedstawianej epoki. Ten typ styliza-
cji najczęściej spotykamy w powieściach historycznych (Trylogia Sienkiewicza, Stara baśń 
Kraszewskiego).

• Może on też służyć innemu celowi – pozwala uczynić tekst podniosłym (słownictwo dawne 
uważamy za niecodzienne, uroczyste).

• Stylizacja archaizująca wymaga od autora dużej wiedzy o języku oraz wyczucia. 

Stylizowane może być:
• słownictwo (obecność archaizmów i wyrazów przestarzałych),
• składnia, np. wzorowana na łacińskiej (orzeczenie na końcu zdania),
• fleksja – występowanie dawnych form (np. w Turczech zamiast w Turcji).

Uwaga!
Oczywiste, że w powieści historycznej musi dojść do archaizacji, czyli wprowadzenia dawnych form 
gramatycznych, nieużywanego dzisiaj słownictwa, niegdysiejszej składni oraz innych elementów sta-
nowiących o specyfice języka danego okresu. Dobrze pamiętamy z powieści Sienkiewicza: „Kończ 
waść, wstydu oszczędź”, czy „Mieczów ci u nas dostatek” albo „Ociec prać”, czy „Mój ci on jest”.

Zastosowane archaizmy przywołują język staropolski i rzeczpospolitą szlachecką. Stosowane są z 
umiarem, wybiórczo, czytelnik musi zrozumieć znaczenie słów choćby z kontekstu. Dialogi, ale 
też narracja i opis, nie odtwarzają całego systemu językowego, a wskrzeszają przeszłość i „koloryt 
języka”. Tak jest w Trylogii, natomiast w Krzyżakach dodatkowo Sienkiewicz wykorzystał gwarę. 
Jest konserwatywna i przechowała wiele form od dawna obcych językowi literackiemu. Takie jest 
źródło form: chycił, zara, ja widział, mocarny, prasnąć.

Oprócz tego do archaizacji służyć mogą:
• neologizmy (formą naśladujące dawne słowa),
• inwersja składniowa,
• zapożyczenia i wyrazy modne, dodatkowo informujące o upodobaniach i kulturze minione-

go czasu.

Stylizacja językowa

Przykład:
(...) nie masz takowych terminów, 
z których by się viribus unitis przy 
boskich auxiliach podnieść nie 
można.
(Henryk Sienkiewicz, Potop)
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Stylizacja biblijna

jest wyraźnie rozpoznawalnym odwołaniem do Biblii, co pomaga osiągnąć tonację uroczystą i pod-
niosłą, a nawet uzurpować sobie prawo do pozycji autorytetu objawiającego niepodważalną prawdę.

W stylizacji biblijnej spotykamy elementy typowe dla Pisma Świętego:
 • inwersję,
• powtórzenia,
• charakterystyczne sformułowania, sentencje, maksymy, frazeologia,
• słownictwo przestarzałe,
• rozbudowaną symbolikę, 
• podział na wersety,
• krótkie lub współrzędnie zdania złożone, rozpoczynające się od spójników.

Taki styl mają Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza:
Zaprawdę powiadam wam, nie badajcie, jaki będzie rząd w Polsce, dosyć wam wiedzieć, iż 
będzie lepszy niż wszystkie, o których wiecie; ani pytajcie o jej granicach, bo większe będą, 
niż były kiedykolwiek.
I dał Bóg królom polskim i rycerzom Wolności, iż wszyscy nazywali się bracią, i najbogatsi, 
i najubożsi. A takiej wolności nie było nigdy przedtem. Ale potem będzie.

Stylizacja gwarowa (dialektyzacja)
W utworach gdzie akcja toczy się w wyraźnie wyodrębnionym regionie geograficznojęzykowym 
albo w społeczności wiejskiej, mamy do czynienia z dialektyzacją, jak w opowiadaniach Kazimie-
rza PrzerwyTetmajera Na skalnym Podhalu. Realia, obyczaje, strój, język, codzienność, mental-
ność i wierzenia oddane zostały z niezwykłą starannością i wiernością. Są fragmenty autentycznie 
gwarowe, ale różne jest nasycenie tekstu dialektyzmami, co przeczy obiegowemu przekonaniu, że 
to niemal czysta gwara podhalańska. Dzieło literackie nie jest etnograficznym zapisem, pisarz nie 
odtwarza, lecz stylizuje język i dlatego równie udane są zabiegi Władysława Stanisława Reymon-
ta w Chłopach. Bohaterowie nie mówią idealnie po łowicku – capka, chłopok, czyli nie mazurzą i 
nie mówią z „e pochylonym”, co byłoby charakterystyczne dla regionu, ale używają form: Jagata, 
bierzta, chodzim, myślałech – spotykanych na całym obszarze Polski.

Najczęściej spotykane elementy dialektyzacji:
• słownictwo gwarowe,
• elementy fonetyczne: zwiesna (wiosna), Jagata (Agata),
• typowe dla gwary formy odmiany (zrobiliśta). 

Dialektyzacja rzadziej dotyczy składni.

Stylizacja środowiskowa

Ten typ stylizacji stosowany jest, gdy w utworze pojawia się specyficzna zbiorowość połączona zainte-
resowaniami, miejscem pobytu, zawodem: lekarze, uczniowie, środowisko przestępcze, kupcy, rybacy. 
Polega na wprowadzaniu do utworu elementów wynikających ze społecznego zróżnicowania języka. 

• Wypowiedzi kierowców w opowiadaniu Marka Hłaski Baza sokołowska: wysłanie wozów, nawa-
la mu guma, wskoczył na zakręt, któryś się rozkraczył, pokazują jednak, że język środowiskowy 
może być zrozumiały dla niewtajemniczonych.

• Podobnie w felietonach Wiecha – Stefana Wiecheckiego, które opisują stolicę z perspektywy ro-
dowitego warszawiaka, wnikliwego obserwatora miasta i mieszkańców. Charakterystyczne: Po-
niatoszczak, w ząbek czesany, zapychamy, jak pragne zdrowia, lebiega, obsztorcować, inszą razą 
nie wymagają specjalnych komentarzy.

Taka stylizacja może przejawiać się również w formach fleksyjnych, a nawet fonetyce:
• Na trawkie, pifko i muzykie;
• Gnał na sto jeden, na rezykie;

       • A wiózł śmietankie towarzyskie:
         Kuchtę Walercię, tę ze Śliskiej,
         Burakoszczaka z Czerniakowskiej
         I Józia Gwizdalskiego z Wolskiej.
            (Julian Tuwim, Kwiaty polskie)

Zapamiętaj!

Stylizacja gwarowa polega na 
wprowadzeniu do tekstu elemen-
tów gwarowych.

Cel tego zabiegu: 
dokładne wprowadzenie w ży-
cie wsi, stworzenie kolorytu lo-
kalnego.

Przykład:
Zeby sie tak w kupe wzięli,
toby się przecie nie dali
(Stanisław Wyspiański, Wesele)

W gromadzie żyję, to i z groma-
dą trzymam! Chceta ją wypędzić, 
wypędźta, a chceta se ją posa-
dzić na ołtarzu, posadźta. 
(Władysław Reymont, Chłopi)
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Prozaizacja / kolokwializacja

Taką wyodrębnioną społeczność dodatkowo łączą prozaizmy – wyrazy i zwroty z języka potocz-
nego, które obniżają ton wypowiedzi, rażą w zderzeniu z literacką polszczyzną, ale bliskie są ję-
zykowi mówionemu, pokazują bohatera jako reprezentatywnego, a jego problemy jako typowe.
Manuela Gretkowska w opowiadaniu Sandra K. o środowisku reklamowym nie unika słów: świro-
wała, szajbus, gadał, facet, fajny, syf – jako dosadnych, ale precyzyjnych i zrozumiałych.

Stylizacja poetycka (poetyzacja)

Na wysoki ton pozwala też poetyzacja, nasycanie utworu słowami wyszukanymi, tzw. książkowymi 
określeniami: unicestwić, otchłań, przecudowny; unikanie szablonu językowego, a w zamian two-
rzenie oryginalnych peryfraz np. szafirowe oczy są barwy gencjany górskiej.

Nastrój budują poetyckie środki wyrazu występujące w lirycznych fragmentach epiki; przenośnie 
„zimna woń mokrych paproci” (Żeromski) czy porównania: „spod wełnianego jak białe karakuły 
śniegu wychylały się anemony drżące, z iskrą światła księżycowego w delikatnym kielichu” (Schulz).
Zapamiętaj: Dzięki tym środkom stylistycznym pisarz łatwiej może wywołać emocje u czytelnika.

Indywidualizacja mowy postaci
Występuje w literaturze wyjątkowo często i polega na odmiennym ukształtowaniu języka różnych 
bohaterów literackich. Służy charakterystyce postaci, zdradza osobowość, emocje, pochodzenie, wy-
kształcenie, pozwala dowiedzieć się więcej niż sam bohater chciałby ujawnić. Prus w Lalce stwo-
rzył galerię postaci osobliwie mówiących: hrabiaAnglik przytakuje z obcą fonetyką: „tek”, baron 
nie może uwolnić się od powtarzania: „panie”; służący Wokulskiego: „żosztawił”, „po niemieczku”; 
stary Mincel miesza polski i niemiecki: „Das ist Schublade – to jest szublada. Zobacz co jest w te 
szublade”; subiekci używają zdrobnień grzecznościowych: „numerek”, „rączka”; stary Szlangbaum 
ma typową dla swej mniejszości składnię i fonetykę: „Pańskie prośbe to znaczy dla mnie co rozkaz”.

Stylizacja humorystyczna (żartobliwa)

Efekt komizmu może wywoływać łączenie różnych stylów, mówienie w sposób podniosły o spra-
wach banalnych (taki zabieg znajdziemy np. w powieściach Kornela Makuszyńskiego.

Szczególne typy stylizacji humorystycznej to:

• Groteska – obecna np. w utworach Gombrowicza czy Witkacego. Przejawia się w lekceważeniu 
konwencji literackich, mieszaniu słów wykwintnych i wulgarnych, tworzeniu zaskakujących neolo-
gizmów, bawieniu się słowami. Język ma w ten sposób podkreślać bezsens przedstawianego świata.

 Przykład języka groteski
A dyć to je wstyd, psiokrew zapowietrzona! To je inteligencka trajdocha! Taż to ja wiem już, że 
teoria względności w fizyce nic nie ma do czynienia ze względnością etyki i estetyki, i dialektyki, i 
tak dalej! – tamda-lamda, tramda-lambda! Nie bedem gadał – rzygać się od tej gadaniny ino chce.

• Pastisz – mistrzowskie naśladowanie cudzego stylu, ale nie mające na celu ośmieszenia. Wyma-
ga od autora wielkiego wyczucia!

• Parodia – polega również na naśladowaniu jakiegoś stylu, jednak tym razem celem jest ośmie-
szenie. Parodiujący otrzymuje taki efekt poprzez przerysowanie charakterystycznych cech danego 
stylu. Przykładem może być np. Monachomachia Ignacego Krasickiego – poemat heroikomiczny 
jest parodią eposu bohaterskiego, patetycznym stylem opowiada się w nim o bójce… mnichów.

  Przykład parodii:
  Wdzięczna miłości kochanej szklenice!
  Czuje cię każdy, i słaby, i zdrowy,
  Dla ciebie miłe są ciemne piwnice,
  Dla ciebie znośna duszność i ból głowy

Trawestacja – to odmiana parodii, polega na tym, że w jakimś poważnym utworze zachowuje się 
temat i kompozycję przy jednoczesnej zmianie stylu na niski – np. zamiast patetycznego potocz-
ny. Właśnie ta sprzeczność jest w trawestacji źródłem śmieszności.

Uwaga
W polskiej literaturze mistrzem 
pastiszu był Julian Tuwim.
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Nowa formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego to wyzwanie dla wszystkich: i dla uczniów, 
i dla nauczycieli. Chociaż zapowiadana od trzech lat, dla zwykłego zjadacza chleba jej realny kształt 
zaczął się jawić dopiero po opublikowaniu Informatora maturalnego (www.cke.edu.pl) na początku 
roku szkolnego 2013/2014. W dodatku zaczął się nie tylko jawić, ale i straszyć! Jakby tego nie było 
dosyć, na początku roku szkolnego 2014/2015 opublikowane zostały przykładowe pytania i wzor-
cowe realizacje na egzamin ustny. Co autor miał na myśli? Na pewno był ambitny…

Od początku szukałam sposobu na oswojenie nowych egzaminów. Oswojony – znaczy przyjazny, 
taki, któremu można zaufać. Przede wszystkim szukałam rozwiązań prostych, oczywistych, co nie 
znaczy, że uproszczonych. Na egzamin pisemny i ustny. Razem i osobno. To oswajanie trwa. Im 
więcej nad tym pracuję, tym bardziej wierzę, że każdy młody człowiek sobie może z tym poradzić. 
Ale – „Per aspera ad astra”. Przez trudy do gwiazd.

Przede wszystkim trzeba zrozumieć, na czym ten egzamin polega, co sprawdza. Potem trzeba ćwi-
czyć, ćwiczyć, no i powtarzać, powtarzać. Krok po kroku, powoli, systematycznie. Tak powtarzam 
swoim uczniom, powoli, ale systematycznie. I trzymam za nich mocno kciuki!

Zapraszam do opracowywanych przeze mnie materiałów, które przede wszystkim będą miały wy-
miar praktyczny! Mam nadzieję, że pomogą one w przygotowaniu się do ustnego i pisemnego eg-
zaminu maturalnego.

POWODZENIA!!!

Barbara Łabęcka

 
Maturalne ABC

Jeśli dokładnie przyjrzymy się zapisom w Informatorze maturalnym z języka polskiego 2015 r, to 
nie sposób nie zauważyć, że każdy egzamin – zarówno pisemny, jak i ustny – będzie sprawdzał 
umiejętności związane z tworzeniem tekstu, w którym należy samodzielnie formułować tezę i in-
terpretacyjne wnioski. A gdy jeszcze dokładniej przeanalizujemy charakterystykę zadań egzamina-
cyjnych, to nie sposób oprzeć się, by sformułować pierwszy wniosek:

Wszystko sprowadza się do TEZY i ARGUMENTU.

Wszystko, czyli formy wypowiedzi, które przewidziane są na egzaminie maturalnym i ustnym, i 
pisemnym, czyli:

Maturalne ABC

Matura z polskiego
Egzamin pisemny Egzamin ustny

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony wypowiedź
monologowarozprawka problemowa interpretacja utworu 

poetyckiego
wypowiedź  

argumentacyjna
interpretacja  

porównawcza

Na poziomie podstawowym:
  • ROZPRAWKA PROBLEMOWA
  • INTERPRETACJA UTWORU POETyCKIEGO

Na poziomie rozszerzonym:
  • WyPOWIEDŻ ARGUMENTACyJNA
  • INTERPRETACJA PORÓWNAWCZA
  Na egzaminie ustnym:

  • WyPOWIEDŹ MONOLOGOWA
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Matura pisemna

Przyjrzyjmy się wybranym tematom:
ROZPRAWKA PROBLEMOWA:

• Czy w miłości lepiej słuchać głosu rozsądku, czy też oddać się namiętności? Rozważ problem i 
uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu Lalki, całego utworu Bole-
sława Prusa oraz innego tekstu kultury.
Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

• Czy samotność jest zrządzeniem losu, czy też świadomym wyborem człowieka? Rozważ problem i 
uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu opowiadania Gustawa Her-
linga Grudzińskiego Wieża oraz innych tekstów kultury.
Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

 
INTERPRETACJA UTWORU POETYCKIEGO:

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

INTERPRETACJA PORÓWNAWCZA

• Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.
Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.

WYPOWIEDŻ ARGUMENTACYJNA:

• 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.

• Określ, jaki problem podejmuje Witold Gombrowicz 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.

WYPOWIEDŹ MONOLOGOWA:

• Jak w tekstach kultury może być uwznioślona zwyczajność? Omów zagadnienie, odwołując się 
do przytoczonego fragmentu i całości „Pana Tadeusza” oraz do innego tekstu kultury.

• Czemu służą ukazywane w literaturze obrazy idealnego świata? Odpowiedz, odwołując się do 
fragmentu powieści „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” Ignacego Krasickiego oraz in-
nych tekstów kultury.

• Oceń trafność tezy poniższego tekstu, zgodnie z która milczenie jest także sposobem komuniko-
wania. W uzasadnieniu odwołaj się do podanego tekstu, wybranego tekstu kultury i własnych 
doświadczeń. 

Każde z zadań będzie więc polegało na rozstrzygnięciu jakiegoś problemu,
• określeniu własnego stanowiska – czyli sformułowaniu TEZY 
• oraz uzasadnieniu tego stanowiska w odwołaniu do tekstu kultury – czyli sformułowaniu AR-

GUMENTU,
• te z kolei mają doprowadzić do WNIOSKU!

Ważne jest TWOJE ZDANIE i to, jak je UZASADNISZ.
Przykład:
Temat (czyli problem):
Czy jest sposób, by zapewnić sobie sukces na maturze z polskiego?

Teza (czyli sposób rozwiązania problemu): 
Opanowanie sztuki poprawnej i skutecznej argumentacji pozwoli bez problemu poradzić sobie z 
zadaniami egzaminacyjnymi.
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Argument (czyli logiczny wywód, dlaczego taka teza): 
• Z zapisów w informatorze wynika, że zarówno pisemny, jak i ustny egzamin – będzie sprawdzał 

umiejętności związane z tworzeniem tekstu, w którym należy samodzielnie formułować tezę i in-
terpretacyjne wnioski.

 • Aby sformułować interpretacyjne wnioski, trzeba najpierw przedstawić argumenty.
• Właściwa argumentacja zapewni poprawne wnioski, a tym samym zaliczenie zadania.

Wniosek (czyli potwierdzenie tezy): 
Tak więc, aby poradzić sobie z zadaniami egzaminacyjnymi ważne jest, aby umiejętnie formuło-
wać poprawną argumentację.

Ale to nie wszystko. Bo przecież tworzenie własnego tekstu na maturze będzie zawsze związa-
ne z jakimś tekstem kultury dołączonym do arkusza i z innymi, które będziesz musiał przywołać. 
POTRZEBNA WIĘC BĘDZIE ZNAJOMOŚĆ RÓŻNYCH TEKSTÓW KULTURY →.

Zaś cała reszta – to Twój wybór. Mogą być o inne lektury omawiane na lekcjach, Twoje samo-
dzielne doświadczenia literackie, filmy, plakaty, obrazy, artykuły. Bo przecież zgodnie z definicją:

TEKST KULTURy– to każdy intencjonalny (tzn. który niesie jakieś znaczenie) wytwór kultury.

 
Zadanie 1.

Przygotuj sobie fiszki wg wzoru. Wypełnij co najmniej dwie na tydzień. 
Pamiętaj! Verba volant, scripta monet. Słowa ulatują, pismo zostaje.
Co zapisane, to zapamiętane!!!

 

Przede wszystkim to lektury 
oznaczone gwiazdką w podsta-
wie programowej:
• Bogurodzica
• Jan Kochanowski – wybrane 

fraszki, pieśni, treny
• Ignacy Krasicki – wybrane baj-

ki, satyry
• Adam Mickiewicz – Dziady 

cz. II
• Adam Mickiewicz – Dziady 

cz. III
• Adam Mickiewicz – Pan Ta-

deusz
• Aleksander Fredro – Zemsta
• Bolesław Prus – Lalka
• Henryk Sienkiewicz– wybrana 

powieść historyczna (Quo vadis, 
Potop, Krzyżacy)

• Stanisław Wyspiański – We-
sele

• Witold Gombrowicz– Ferdy-
durke

• Bruno Schulz– wybrane opo-
wiadanie

Wymagana jest znajomość ich 
treści, problematyki. 

Muszą być przerabiane na lek-
cjach języka polskiego.

W tym tygodniu: 

Przeczytałem, obejrzałem, wysłuchałem: ……………………………………………………

Bohaterowie, treść, główne wątki, motywy: …………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Moje przemyślenia: ……………………………………..................................………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

W tym tygodniu:

Przeczytałem, obejrzałem, wysłuchałem: Łukasz Modelski: Dziewczyny wojenne (książka)

Bohaterowie, treść, główne wątki, motywy: wspomnienia kobiet, które przeżyły wojnę, pochodziły z kresów, literatura faktu; 
niezwykłe dzieciństwo– dyscyplina, patriotyzm; losy dramatyczne z perspektywy uczestnika, nie bohaterstwo, ale oczywistość, 
los emigranta, dramatyczny zapis historii powojennej(np. Jagoda Piłsudska – pilot, Magdalena Rusinek, ratująca dzieci z getta).

Moje przemyślenia: dla pokolenia międzywojennego służba ojczyźnie to oczywistość, gorzka lekcja zawiłości historii– po woj-
nie z konspiratorek zostały uznane za zdrajczynie– ironia historii, o bohaterach świat zapomina, gdy milkną działa; tak jak w 
„Starym Prometeuszu” Herberta.

Np.



5050

Matura ustna - motyw

Artysta i sztuka

Materiał według chronologii epok 

Koncepcje sztuki w ciągu dziejów

Antyk
Koncepcja starożytnych nie jest jednolita i być nie może, skoro epoka obejmuje tyle pokoleń i stu-
leci. Nawet jeśli chodzi o przypisywane sztuce cele, antyk proponuje nam co najmniej dwa nurty: 
apoliński i dionizyjski.

• Pierwszy nakazuje oddawać świat i jego piękno, faworyzuje sztukę naśladowczą, 
• drugi – zrodzony z kultu Dionizosa czyni sztukę przestrzenią wyrażania uczuć, pozwala ukazać 

brzydotę, cierpienie, najgłębsze przeżycia.

Oba nurty uzupełniają się, bo przecież nie wykluczają, niemniej w późniejszych epokach zawsze 
dominował któryś z nich.

W tych klasycznych fazach rozwoju sztuki zapanuje nurt apoliński (renesans, klasycyzm), w tych 
mistycznych – nurt dionizyjski (średniowiecze, barok, romantyzm).

Jeśli chodzi o próby definiowania sztuki, ustalania norm i wskazywania kryteriów, starożytni też 
mają duże zasługi. Ich ustalenia są ważne, bo stały się obowiązujące dla wielu, wielu pokoleń. 
Wiernie im hołdowano – lub gorliwie zaprzeczano (czyli też były punktem odniesienia!): przywo-
łajmy Arystotelesa i jego ustalenia dotyczące literatury w Poetyce. Mimesis (naśladowanie) przy-
pisywano eposowi, katharsis (oczyszczenie) tragedii, ustalono normy dla poszczególnych gatun-
ków – sztuka i jej twórcy wiedzieli, czego się trzymać. Tylko że… sztuka nie byłaby sztuką, gdy-
by trzymała się norm. Również już w starożytności dzieło sztuki wcale nie musiało być piękne, nie 
mówiąc o tym, że dyskutowano, czym jest piękno, a co piękne nie jest.

Sofiści wskazują na względność tego pojęcia. Sokrates natomiast, poszukując definicji istoty 
piękna, wydziela – właśnie sztukę: „różnobarwne wzory wszelakie i obrazy figuralne i rzeźby cie-
szą nasze oczy, o ile są piękne. I dźwięki piękne i muzyka wszelka…”. Co nie znaczy, że sztuka ma 
pomijać brzydotę. Arystoteles dopuszcza pokazywanie brzydoty, jeśli „nie sprawia bólu i nie rani”. 
Potrzebna jest poza tym, by poprzez kontrast uwydatnić piękno. Arystoteles także jako pierwszy 
zalicza do sztuki poezję, bowiem starożytni tego nie czynili. Uważano, że sztuka właściwie ozna-
cza umiejętność wytwarzania – włączano do niej geometrię i rzemiosło jako efekt biegłości, wie-
dzy. Poezja – owoc talentu – była czymś innym.

Źródłem słowa sztuka jest greckie słowo technikos – kunsztowny. Przymiotniki techniczny i arty-
styczny mają to samo pochodzenie. Dla nas zupełnie różne, dla starożytnych znaczyły niemal to samo.

Co z artystą? 
Jako mistrz – wykonawca był rzemieślnikiem. Ale jeśli mamy na myśli poetę – a dla nas poeta jest 
artystą, to znalazł uznanie. Wystarczy zajrzeć do Horacego i słynnej pieśni Exegi monumentum. 
„Non omnis moriar” – pisze poeta, „nie wszystek umrę”, bo talent i sława zapewniają mi nieśmier-
telność. „Wzniosłem pomnik trwalszy od spiżu”. Ów pomnik, jak się domyślamy, to poezja, dzie-
ło życia przekazywane następnym pokoleniom. Za popularyzację i przeszczepienie takiej wizji ar-
tysty na nasz polski grunt odpowiedzialny jest Jan Kochanowski, który Horacego tłumaczył, i sam 
pisał pieśni w podobnym duchu.

Średniowiecze
Odrzucało sławę, twórcy w większości pozostawali anonimowi, bowiem chwała za życia ziemskiego 
niebezpiecznie pachniała grzechem pychy. Na wzór starożytnych traktowano sztukę użytkowo i dzie-
lono dzieła ludzkie na siedem sztuk wyzwolonych i siedem mechanicznych (tych, które wymagają 
wysiłku fizycznego). Ceniono architekturę, ale malarstwo i rzeźbę uznawano za mniej użyteczne.

Renesans
Oto epoka, w której nastąpił awans artysty i zrodziło się współczesne rozumienie sztuki. Nie od 
razu – początkowo pracę malarzy uważano za mechaniczną, powoli jednak oddzielano gałęzie sztu-
ki od rzemiosła. Za sztukę wyzwoloną uznawał Leonardo da Vinci malarstwo (ciekawe, że rzeźby 

Czym jest sztuka?

„Dziedzina ludzkiej działalności ar-
tystycznej, wyróżniana ze wzglę-
du na związane z nią wartości es-
tetyczne (zwłaszcza piękno), jej 
wytwory stanowiące trwały doro-
bek kultury” 

– tak brzmi odpowiedź według 
Słownika języka polskiego. Na-
zwijmy więc sztuką wszelką dzia-
łalność ludzi i jej efekty, które słu-
żą zaspokajaniu potrzeb ducho-
wych: potrzeby piękna, wzrusze-
nia, refleksji filozoficznej. Sztu-
ka wpływa na psychikę odbiorcy, 
wyraża idee twórcy. Słowo, ob-
raz, kształt i muzyka – to materia, 
z której rodzi się sztuka.

Wnioski

Chociaż starożytni nie oddzielali 
sztuki od rzemiosła, stworzyli pod-
stawowe normy, kategorie, kanon 
uznawany za klasyczny, i do tego 
wzorca odwoływać się będą póź-
niejsze pokolenia.
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nie), zaczęto przyjmować nazwę „sztuk rysunko-
wych” dla architektury, malarstwa, rzeźby. Czyż 
nie dziwne, że ludzie, których mamy dziś za prze-
potężnych asów sztuki, uznawani byli przez swo-
ich pracodawców za zwykłych rzemieślników, 
wynajętych np. po to, by położyć fresk na ścia-
nie świątyni za określoną sumę? Dopiero w roku 
1648 powstanie francuska akademia sztuk pięk-
nych i ludzie zaczną wierzyć, że nie sama wie-
dza i wykonawstwo, ale także talent jest istotny 
w pracy artysty.

Z poetami rzecz miała się nieco inaczej. Wybitnych otaczano sławą już za życia – Dantego, Pe-
trarkę, Ariosta, w Polsce Jana Kochanowskiego. Krystalizowały się pojęcia takie jak muza poety, 
jego mistrz, natchnienie. O zjawisku mecenatu powszechnie wiadomo, a trzeba przypomnieć, że 
Giorgio Vasari, szesnastowieczny twórca włoski, napisał Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeź-
biarzy i architektów. Tym samym stworzył pierwszą książkę poświęconą historii sztuki.

wiek XVII
Poetów – tych uznanych – szanowano i otaczano sławą, opieką, mieli swoje miejsce na dworach 
możnych. Malarzy i rzeźbiarzy także uznano za twórców i posiadaczy talentów, a ich dzieła – za 
sztukę. Aktorzy jeszcze nie doczekali się odpowiedniej pozycji społecznej, ale i to nastąpi. Muzycy 
doceniani byli przez możnowładców i monarchów. Nikt już nie myli sztuki z rzemiosłem.

wiek XVIII
Nazywa „sztukami pięknymi” sztuki plastyczne, ale także muzykę i teatr. Ten bałagan terminolo-
giczny uporządkują ludzie XIX wieku, wszystkie te gałęzie nazwą po prostu sztuką, a termin: „sztu-
ki piękne” zastosują do malarstwa, rzeźby i architektury. Wiek XVIII przywraca klasyczne nor-
my w sztuce, w poezji obowiązuje Sztuka poetycka Boileau, w plastyce antyczne wzorce. Rozwi-
ja się teatr, sztuka projektowania przepięknych ogrodów, życie dworskie sprzyja artystom. Toczą 
się dyskusje na temat jej kanonów – reguły twórcze próbuje ustalić Charles le Brun, znajdują się 
nawet rzecznicy współczesnoś ci przeciwstawiający się starożytnikom – mianowicie nowożytnicy 
pod wodzą Charles’a Perraulta, tego samego, któremu zawdzięczamy nieśmiertelne baśnie – Śnież-

Najważniejsze utwory 
do przywołania

Antyk i literatura dawna
• Arystoteles – Poetyka
• Horacy – Exegi monumentum
• Jan Kochanowski – Pieśń XXIV
• Nicolas Boileau – Sztuka poetycka

Romantyzm
• Adam Mickiewicz – Konrad Wallenrod, Dzia-

dy, Wielka Improwizacja z Dziadów cz. III
• Juliusz Słowacki – Kordian, Grób Agamemno-

na, Testament mój

Młoda Polska
• Stanisław Przybyszewski – Confiteor
• Stanisław Wyspiański – Wesele, Wyzwolenie
• Kazimierz Przerwa-Tetmajer – Evviva l’arte

Dwudziestolecie międzywojenne
• manifesty programowe młodych poetów

Utwory wojenne i powojenne
• poezja Kolumbów 
• Sławomir Mrożek – Tango
• Tadeusz Konwicki – Mała apokalipsa

Kim jest artysta? 

To człowiek, który tworzy dzieła 
sztuki. Definicja krótka i nie mówi, 
czy to geniusz, czy zwykły wyrob-
nik, czy przysłu gują mu specjalne 
prawa (np. „artyście – oryginało-
wi”), czy wcale nie. To już musi-
my wymyślić sami, na podstawie 
obserwacji świata i literatury.

Jacek Malczewski, Artysta i muza
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kę i Czerwonego Kapturka. Wiek światła przynosi zatem rozwój sztuki, nowe koncepcje, dysku-
sje nad samą wartością sztuki, jednak nad psychiczną konstrukcją artysty specjalnie nie debatuje.

Romantyzm
Romantyzmowi zawdzięczamy utrwalenie modelu poety samotnego, odrzuconego przez tłum zwy-
kłych śmiertelników, obdarzonego misją. Więcej jeszcze; człowieka trawionego wewnętrznym 
ogniem, spalanego przez pasję twórczą, namiętność, zdolnego do poświęceń, nawet do zbrodni. 
Artysta romantyczny pogardza tłumem, a poezja – tworzenie z niczego – urasta do potęgi dzieła. 
Możemy uznać poetę za reprezentanta artystów tej doby, poezję za przykład sztuki, warto jednak 
przywołać przykłady wielkich osobowości romantycznych reprezentujących inne dziedziny – jak 
choćby Chopin.

Pozytywizm
Może wydawać się przyziemny. Pozytywiści potraktowali bowiem sztukę instrumentalnie, a arty-
stom nakazali służbę wobec narodu. Oświecać, nauczać, uświadamiać, propagować – oto idea god-
na sztuki. Budować, pracować, uprawiać polską rolę – oto misja, a nie natchnienie i szaleńczy tyr-
teizm, który kończy się klęską powstań. Pozytywiści wytknęli przy tym romantykom pozę, sztucz-
ność, zmanierowanie (czynił to już sam Fredro, a potem Eliza Orzeszkowa w Nad Niemnem, choć-
by w konstrukcji postaci malarza – Zygmunta Korczyńskiego). Ciekawie przedstawia się problem 
sztuki w Lalce Bolesława Prusa. Zwróć uwagę na epizod, kiedy to panna Izabela do nieprzytomno-
ści zachwyca się występem włoskiego artysty Rossiego, a wierny Stach urządza mu klakę, by zro-
bić przyjemność damie swego serca. Otóż sztuka przybiera tu postać trucizny, mamy do czynienia 
z pseudosztuką i pseudoartystą, z zagadnieniem wpływu mody na sztukę i ze zjawiskiem gwiaz-
dy jednego sezonu.

Młoda Polska – Młoda Europa 
Wyznawcy Sztuki przez wielkie „S” powinni żyć w tej epoce, w żadnej innej. Dekadenci, którzy 
zwątpili we wszystkie wartości, stwierdzili wszakże: sztuka, natura, nirwana – to trzy ostoje ludzko-
ści. Poeci wskrzesili symbol białego, samotnego ptaka (albatros) jako wizerunku artysty. W Polsce 
wołano „sztuka dla sztuki!”, uważając za świętokradztwo jakiekolwiek służebne cele przypisywa-
ne tej wzniosłej dziedzinie. Przy okazji ta epoka utrwaliła typ artysty abnegata, bywalca zadymio-
nych knajp, oddalonego od praktycznego życia, szukającego podniet w alkoholu i narkotykach… 

W modernie chętnie przeciwstawiano twórcom zwykłych mieszczuchów, którzy nigdy sztuki 
nie pojmą. W opozycji artysta – filister tego pierwszego postrzega się jako apostoła sztuki, drugie-
go zaś jako egzemplum kołtunerii i tępoty. Oczywiście – jest to punkt widzenia artystów.

Dwudziestolecie międzywojenne
Epoka tanga i aeroplanu wniosła inne spojrzenie na sztukę, niezwykle cenne. Uznano bowiem za 
sztukę każde widzenie świata czy wyraz uczuć. Dostrzeżono, że sztuką są dzieła dzieci, plemion 
afrykańskich, nawet ludzi obłąkanych. Poza tym przypisano sztuce inne cele: otóż nie ma naślado-
wać bezmyślnie świata, bawić się w iluzjonizm, ma rozbić dawne formy, a stworzyć nowe. Ujrzeć 
świat inaczej, rozłożyć na cząsteczki i zestawić je od nowa, po swojemu. Atelier artysty niech bę-
dzie swoistym laboratorium, bo tworzyć, malować znaczy teraz „konstruować”. Efektem takiego 
ujęcia jest abstrakcjonizm, surrealizm… Artysta tworzy od nowa, prezentuje własne ujęcia świa-
ta, jak choćby człowieka w postaci figur geometrycznych. Na pierwszy plan wysuwa się twórca 
wyobrażenia. To nie koniec przemian. Powstaje nowa gałąź sztuki – kino. Dojrzewa wielka refor-
ma teatru – aktor wreszcie awansuje: dołączy do panteonu artystów. Do literatury wkroczą nowe 
tematy: miasto, masa, maszyna czy przestrzeń podświadomości (dzięki karierze psychoanalizy).

Nie dyskryminuje się brzydoty, bowiem zapanuje pogląd, iż nie ma jedynego ustalonego ka-
nonu piękna.

A co z artystą? 
Model szalonego, biednego, nieznoszącego niewoli i konwenansu człowieka, obdarzonego talen-
tem – nadal modny. Owszem, niektórzy artyści posiedli fortuny (np. Picasso), ale przecież nie od 
razu, u progu swojej kariery. Zwariowane pomysły, prowokacja, poczucie humoru także stanowią 
rys tej artystycznej młodości – wystarczy spojrzeć na młodych polskich skamandrytów czy futu-
rystów, ich wieczory poetyckie, pełne drwiny, dowcipu. Poeci szydzą ze świętości, strącają sztukę 
z piedestału, odbrązawiają dawne autorytety, lansują „sztukę na sprzedaż”, wizję poety „ostatnie-
go wśród równych” (Tuwim), wciśniętego w tłum i tworzącego z tej właśnie, a nie innej perspekty-
wy. Jest to, oczywiście, prowokacja wobec uznanych już hierarchii wartości (Przybyszewski prze-
wraca się w grobie!), ale ważna to dla dyskusji o sztuce postawa. Kazimierz Wierzyński grzmi:

Twoje wybory i gusta

Może zgodnie z mniemaniem fu-
turystów: 
wzorem dzieła sztuki jest dobra 
maszyna, ryczący automobil jest 
piękniejszy niż Nike z Samotraki. 

A może odpowiada Ci teoria Ju-
liana Przybosia, który widzi w po-
ecie rzemieślnika, a pracę twór-
czą traktuje jako wielki wysiłek, 
poszukiwanie najlepszej formy? 

Twórcza atmosfera dwudziestole-
cia daje materiał do dyskusji nad 
różnymi teoriami dotyczącymi uję-
cia sztuki.

Literackie portrety  
artysty romantycznego

• Gustaw-Konrad (Dziady – Wiel-
ka Improwizacja)

• Kordian (monolog na Mont 
Blanc)

• Hrabia Henryk (Mąż) – (akt 
I Nie-boskiej komedii)

• Hrabia (Pan Tadeusz)
• Chopin (Fortepian Szopena)
• Zygmunt Korczyński (Nad Nie-

mnem)

Najważniejszy konflikt  
Młodej Polski

artysta – filister!

Najważniejsze hasło

sztuka dla sztuki
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Precz z poezjami! Z duszą tromtadrata! 
Niech żyją bzdurstwa, bujdy, banialuki! 
Dosyć rozsądku! Wiwat trans wariata! 
Życie jest wszystkim! Nie ma żadnej sztuki!

            (Manifest szalony)

Rola i miejsce sztuki w czasach wojny 
To może być osobny temat rozważań. Aż dziwne wydaje się, że sztuka nie zanikła w czasach po-
żogi, gdy treścią ludzkiego życia stało się… przetrwanie. Wielu jednak twierdziło, że warto prze-
żyć, ale nie za wszelką cenę, niektóre ideały, takie jak wolność ojczyzny lub własna godność wy-
dały się ludziom ważniejsze nawet od życia. Dlatego i sztuka okazała się potrzebna.
• Poezja wskrzesiła mit tyrtejski – zagrzewania do walki, poruszania sumień, wzniecania nienawi-

ści do wroga.
• Sztuka (plakat, malarstwo, rzeźba) – jeszcze długo po wojnie będzie upamiętniać grozę minionej 

apokalipsy. Tematem tym zajmie się również film.
• Oprócz „służbie idei” sztuka ma także odrealniać straszliwy świat, pozwolić odbiorcom i twór-

com uciec od rzeczywistoś ci, przeżyć wzruszenie, piękno, zaznać świata fantazji.

Czasy powojenne i współczesne 
Przez dziesięciolecia powojenne sporo się zmieniło, zabłysło i zbladło wiele różnych koncepcji. 
Trudno zatem napisać o jakiejś jednej, współczesnej teorii sztuki, za to tematów do dyskusji jest co 
niemiara. Możemy stwierdzić jednoznacznie, iż w ramy sztuki wpisze współczesny człowiek muzy-
kę, plastykę, literaturę, teatr (również grę aktorską), film, taniec. Jeśli chodzi o artystę, bezwzględnie 
przypisujemy mu coś więcej niż wysiłek i pracę – musi mieć talent, wówczas osiągnie sukces. Czy 
uważany jest za istotę „sponad tłumów”? Raczej nie, ale za nieco innego od zwykłych śmiertelni-
ków osobnika – często. Wybaczymy mu dziwactwa, niepraktyczność, oderwanie od rzeczywistości, 
różne słabości, wciąż bowiem panuje przekonanie, że talent to coś, co w jakiś sposób uszlachetnia.

Z polskich wypowiedzi o sztuce wykorzystaj poglądy:

Cypriana Kamila Norwida
Jego koncepcja odbiega nieco od konwencji romantycznej (Norwid jest jednak młodszy od trój-
ki wieszczów), ale bardzo ważna jest dla tematu, o którym rozprawiamy. Do wysnucia pewnych 
wniosków wystarczą dwa dzieła: Fortepian Szopena i Promethidion. I od razu wiemy, że:

• Norwid postrzegał sztukę jako „Doskonałość”, swoisty ideał, pełnię odwołującą się do prostoty 
peryklejskiej;

• uważał, że idea nie dotrze do współczesnych, musi przeżyć odepchnięcie i upokorzenie, zanim zo-
stanie zrozumiana;

• przypisywał sztuce wielką rolę: ocalenie wartości moralnych wśród burz historii;
• łączył ideę artyzmu z ideą mozolnej pracy, mówił o „najwyższym z rzemiosł apostoła”, wymaga-

jącym żmudnego wysiłku.

Stanisława Przybyszewskiego
– kapłana sztuki, orędownika hasła sztuka dla sztuki i największego wroga profanowania sztuki ja-
kimkolwiek utylitaryzmem. Przypisywał jej moc stwórczą, zdolną kreować: „Sztuka dla mnie nie 
kończy się na rytmie, na śpiewaniu, dla mnie jest ona wolą, która wywołuje z nicości nowe świa-
ty, nowych ludzi”.

Stanisława Wyspiańskiego 
W Weselu nadaje poezji moc kreatywną – wywołuje zaświaty i szereg fantastycznych gości weseliska.
A taką definicję sztuki głosi Muza w Wyzwoleniu:

By zacząć sztukę, stworzyć dzieło, 
potrzeba męki, trudu, pasji, 
bólu, skarg, żalu, smętku, lęku, 
grozy, litości.

Kazimierza Przerwy-Tetmajera 
Wyraża ideę sztuki wprost, w znanym wierszu Evviva l’arte.
Niech żyje sztuka. „Choć życie nasze splunięcia niewarte: evviva l’arte”. Raz jeszcze mamy do czy-
nienia z przeciwstawieniem nędznego filistra („niechaj pasie brzuchy”) z artystą („duma naszym 
bogiem (…) nam, królom bez ziemi”).

Kochanowski  
o swoim tworzeniu

Sobie śpiewam a muzom. Bo kto 
jest na ziemi,
Co by serce ucieszyć chciał pie-
śniami memi? (…)
Nie dziw tedy, że ludzie cisną się 
za złotem,
A poeta, słuchaczów próżny, gra 
za płotem.

                      Muza

 
Kto mi dał skrzydła, kto mię odział 
pióry
I tak wysoko postawił, że z góry
Wszystek świat widzę, a sam, 
jako trzeba
Tykam się nieba?

                     Pieśń X

Proszę, niech ze mną za raz me 
rymy nie giną,
Ale kiedy ja umrę, ony niechaj 
słyną!

                   Ku muzom

Propozycje przygotowań

• Uświadom sobie przemiany, 
które następowały w ciągu dzie-
jów.

• Zapamiętaj najważniejsze głosy.
• Wyrób sobie własną opinię 

Umotywuj swoje poglądy.

Dwudziestolecie:

Nowe tematy sztuki
• miasto!
• masa!
• maszyna!

Tworzyć znaczy konstruować!

Poeta?  
Ostatni wśród równych!

Suma zagadnień
• Czym jest sztuka?
• Kim jest artysta?
• Cele i zadania sztuki
• Współczesna sytuacja i progno-

zy przyszłości
• Sztuka – i Ty
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Praca w najdalszych zakątkach globu, zwiedzanie i poznawanie 
go „od środka”, życie co kilka lat w innym kraju mogą spodobać 
się każdemu, kto ma w sobie żyłkę podróżnika. Taką pracę można 
znaleźć nie tylko w dyplomacji, ale i w turystyce  nie jest to jed-
nak łatwe zadanie. Turystyka i rekreacja jest jednym z popularniej-
szych kierunków na polskich uczelniach i co roku na rynek pracy 
trafia kilka tysięcy nowych absolwentów, dlatego ze znalezieniem 
pracy w branży nie jest łatwo.

Predyspozycje
• Na pewno musi to być osoba z duszą wędrowca, ciekawa świata i ludzi, ich kultury i obyczajów. 

Powinna przejawiać zainteresowania podróżnicze, geograficzne i szeroko pojętą turystyką.
• W tej branży, oprócz wykształcenie, liczą się predyspozycje osobowościowe. Istotne są zdolności 

interpersonalne, umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi, komunikatywność i otwartość 
oraz tolerancja i szacunek dla innych ludzi i kultur.

• Ważne są zdolności organizacyjne, przedsiębiorczość, przebojowość, łatwość nauki języków ob-
cych, ogólna sprawność fizyczna i dobry stan zdrowia.

Inwestycje w liceum

• Rzecz wiadoma  jeśli wybierasz się na turystykę i rekreację interesujesz się geografią i nie jest to 
przedmiot, do którego się zmuszasz. Zapewne też planujesz zdawać go na maturze. Natomiast sa-
modzielnie, ponad licealny program, powinieneś zdobyć ogólne rozeznanie w kulturze europej-
skiej, zabytkach (architektura, rzeźba, kolekcje muzealne) i obyczajach różnych narodów.

• Jeśli chcesz odnieść sukces w tej branży, to absolutnie zainwestuj swój czas w naukę minimum 
dwóch języków obcych. Ich znajomość decyduje nierzadko o znalezieniu ciekawej i satysfakcjo-
nującej pracy.

Studia
• Turystykę i rekreację studiować można zarówno na studiach licencjackich (I stopnia), jak i magister-

skich (II stopnia); w trybie stacjonarnym (dziennie) oraz niestacjonarnym (zaocznie, wieczorowo).

• Program studiów jest tak skonstruowany, by ich absolwent znał się nie tylko na organizacji tury-
styki, ale i na marketingu, zarządzaniu czy ekonomice turystyki, dlatego już na początku studiów 
zdobywasz podstawową wiedzę teoretyczną z tego zakresu. Do opanowania masz takie przed-
mioty jak ekonomia, organizacja i zarządzanie, podstawy marketingu, finanse przedsiębiorstw i 
rachunkowość.

• Do zaliczenia będziesz miał również pakiet przedmiotów ogólnych: filozofię, psychologię, socjolo-
gię, historię kultury i sztuki oraz zajęć zorientowanych bardziej praktycznie, jak: pedagogikę cza-
su wolnego, wychowanie zdrowotne, odnowę biologiczną, biologiczny rozwój człowieka, fizjo-
logię pracy i wypoczynku, ekologię, techniki pracy umysłowej, a nawet komunikację społeczną.

• Do obowiązkowych przedmiotów należą też zagadnienia prawne z turystyki i hotelarstwa oraz 
informatyka. Obie dziedziny dają niezbędne podstawy w prawie turystycznym i informatyce, na 
których opiera się dziś zarządzanie biurem czy hotelem.

• Szkoły wyższe dużo uwagi przykładają do nauki języków obcych. Tę podstawową w branży tury-
stycznej umiejętność zdobywasz na obowiązkowych lektoratach z przynajmniej dwóch języków 
(zwykle angielski i niemiecki lub francuski).

Turystyka i rekreacja

Rekrutacja

Uczelnie najczęściej rekrutują na 
studia I stopnia na podstawie wy-
ników egzaminów maturalnych z 
języka polskiego, języka obcego 
i trzeciego przedmiotu wybrane-
go przez kandydata (może to być 
WOS, geografia, historia, mate-
matyka).

Uwaga! 
Kandydaci na studia muszą przed-
stawić zaświadczenie lekarskie 
stwierdzające brak przeciwwska-
zań do studiów na kierunku tury-
styka i rekreacja.

Specjalizacje

Uczelnie w swojej ofercie mają 
szeroką gamę specjalności, jak
• informatyka w turystyce;
• hotelarstwo i gastronomia;
• organizacja i obsługa ruchu tu-

rystycznego;
• polityka i ekonomika regionalna;
• rynek turystyczny Unii Euro-

pejskiej;
• administracja i postępowanie 

prawne w turystyce;
• turystyka regionalna;
• turystyka międzynarodowa;
• zdrowotne podstawy turystyki 

i rekreacji;
• biznes turystyczny;
• rekreacja ruchowa;
• zarządzanie i marketing w tu-

rystyce;
• turystyka zdrowotna i SPA;
• turystyka biznesowa i moty-

wacyjna;
• odnowa psychosomatyczna;
• e-biznes w turystyce.

To idealny kierunek jeśli chcesz otworzyć własne biuro turystyczne lub po prostu 
chciałbyś połączyć swoją karierę z pasją podróżniczą.
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• Najważniejsze na turystyce i rekreacji są jednak przedmioty specjalistyczne, różne w zależności 
od wybranej specjalizacji. 

• Specjaliści od obsługi ruchu turystycznego mają w swoim programie podstawy turystyki i rekre-
acji, geografię turystyczną, krajoznawstwo (elementy historii, kultury, etnologii), obsługę rekre-
acji i turystyki, marketing i zarządzanie w rekreacji i turystyce itp.

• Fachowcy od rekreacji więcej czasu spędzają zaś na nauce odnowy biologicznej, technik masa-
żu, dietetyki, różnych form gimnastyki i organizacji czasu wolnego. Uczą się, jak organizować 
imprezy i jak tworzyć programy rekreacyjne. Ich uzupełnieniem są praktyczne zajęcia (aerobic, 
callanetics itp.).

• Studenci hotelarstwa mają więcej przedmiotów związanych z organizacją pracy hoteli, z obsługą 
klienta, z promocją, zarządzaniem i marketingiem.

Obozy: obowiązkowa przyjemność

Zajęcia terenowe poszczególne szkoły różnie organizują, ale zazwyczaj po pierwszym roku studen-
ci jadą na obóz letni, gdzie uczą się organizować różne gry, zabawy i imprezy plenerowe, a po trze-
cim semestrze na obóz zimowy – narciarski, trwający około dziesięciu dni.

Praktyki
Program studiów uzupełniają praktyki. Uczelnie mają podpisane umowy z hotelami, biurami tury-
stycznymi i ośrodkami rekreacyjnymi, gdzie studenci odbywają wakacyjne praktyki (15 tygodni w 
ciągu studiów). Większość szkół stara się, by było ich jak najwięcej, i to w różnych postaciach  czę-
sto są to wyjazdy za granicą, głównie do krajów Europy: Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji, Szwaj-
carii, Belgii, Włoszech, Turcji.
Podczas zagranicznych praktyk, oprócz zdobywania doświadczeń z zakresu hotelarstwa, gastrono-
mii i turystyki, studenci poznają kulturę kraju, zwyczaje jego mieszkańców, zabytki i historię, do-
skonalą znajomość języka, a co najważniejsze, otrzymują referencje do przyszłej pracy.

Praca
Absolwenci turystyki i rekreacji mają wiele możliwości zatrudnienia. Pracują między innymi jako:
• menedżerowie przedsiębiorstw turystycznych;
• piloci wycieczek zagranicznych i krajowych;
• instruktorzy turystyki kwalifikowanej (zajmują się organizacją obozów sportowych, spływów ka-

jakowych, wędrówek pieszych czy wypadów rowerowych);
• instruktorzy turystyki przetrwania (modnego ostatnio survivalu);
• przewodnicy;
• rezydenci biur podróży;
• promotorzy turystyki w agencjach informacyjnoreklamowych;
• pracownicy liniach lotniczych, biur podróży i agencji turystycznych.

Mogą również znaleźć zatrudnienie w:
• hotelach i gospodarstwach agroturystycznych;
• ośrodkach wypoczynkowych i sportowych;
• centrach rekreacji oraz zakładach odnowy biologicznej,
• spa & wellness;
• ośrodkach uzdrowiskowych i sanatoriach;
• fundacjach, organizacjach i stowarzyszeniach turystycznych;
• administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach związanych z rozwojem turystyki i re-

kreacji;
• firmach zajmujących się organizacją konferencji i targów;
• punktach informacji turystycznej;
• wydawnictwach zajmujących się wydawaniem przewodników i informatorów;
• w parkach narodowych/krajobrazowych.

Studia

W zależności od uczelni i wybra-
nego profilu kształcenia uczy się 
też innych przedmiotów specjali-
stycznych, jak:
• turystyka kwalifikowana,
• turystyka osób niepełnospraw-

nych i starszych,
• czy agroturystyka.

W trakcie studiów studenci spe-
cjalności rekreacyjnych uczą się 
technik relaksacyjnych, gimna-
stycznych i rekreacyjnych, organi-
zowania gier i zajęć w terenie.

Kształceni są również pod ką-
tem organizowania czasu wol-
nego i prowadzenia turystyki dla 
osób niepełnosprawnych oraz lu-
dzi starszych.

Podczas studiów masz możliwość 
uzyskać dodatkowych uprawnień 
turystycznych, na przykład:
• pilota wycieczek, 
• informatora turystycznego, 
• instruktora turystyki kwalifiko-

wanej (osoba taka zajmuje się 
organizacją wycieczek związa-
nych z ruchem, sportem, a więc 
np. wędrówek pieszych, spły-
wów kajakowych, wypadów ro-
werowych), 

• instruktora turystyki przetrwa-
nia (survivalu), 

• instruktora ekotechniki lub prze-
wodnika turystycznego.

 

Praca

Wiele biur turystycznych szuka 
dziś możliwości poszerzenia swo-
jej oferty i wraz z tym stopniowo, 
choć powoli wzrasta zapotrzebo-
wanie na specjalistów z tej dzie-
dziny. Największe zapotrzebowa-
nie jest na pracowników do ob-
sługi wyjazdów: pilotów, rezyden-
tów, animatorów, którzy pracują 
w hotelach w Europie i na świe-
cie oraz menedżerów zarządzają-
cych przedsięwzięciami. Taka pra-
ca wiąże się zawsze z wyjazdem 
za granicę i jest oceniana jako 
bardzo atrakcyjna.

Ostatnio możemy zaobserwować 
rozwój mniej typowych dziedzin 
turystyki, jak tramping, agrotury-
styka czy survival, ale te sfery ni-
gdy nie staną się na tyle maso-
we, żeby czekały tam tysiące no-
wych miejsc pracy, choć na pew-
no i tu niektórzy znajdą zatrudnie-
nie. Będzie to zawsze dziedzina 
przeznaczona dla niewielkich biur 
podróży.


