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Epoka literacka

liryka

W starożytnej grecji 

Liryka to trzeci główny rodzaj literacki (obok epiki 
i dramatu). Obejmuje utwory liryczne, czyli takie, 
które wyrażają uczucia podmiotu lirycznego. Koja-
rzymy utwory liryki, czyli poezję z wierszami – słusz-
nie, ale nie jest to najważniejszy wyróżnik. Istotne 
jest kto i jak mówi, czy wyraża uczucia i przekształca 
poetycko świat czy raczej relacjonuje bieg zdarzeń. 
Liryka w swoich początkach nierozerwalnie związana była z muzyką – wywodzi się z modlitw (odprawia-
nych przy akompaniamencie instrumentów muzycznych), te zaś powoli przeradzały się w pieśni. W Gre-
cji epoka liryki przypada na VII i VI w. p.n.e. 

jej przedstawiciele to: 

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

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

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

safona
Jest patronką poezji kobiecej. Żyła na przełomie VII i VI 
wieku p.n.e. Pierwsza poetka, patronka twórczości kobie-
cej . Żyła na wyspie Lesbos, zgromadziła wokół siebie krąg 
dziewcząt, które kształciła – aż wychodziły za mąż i opusz-
czały wyspę. Pisała wiersze o miłości, bardzo kobiece, tak-
że o sztuce i jej wartości.

anakreont 
Poeta żyjący w VI w. p.n.e., który opiewał Erosa – bożka miłości, taniec i ucztowanie..
Od jego imienia nazwano lekki, krótki utwór poetycki, sławiący uroki życia, biesia-
dy – anakreontykiem.

symonides
Znane jest powiedzenie „skargi Simonidowe” albo „łzy Symonidesa”… Tego pierwsze-
go określenia użył Kochanowski w Trenach, ale nie tylko on znał siłę strof Symonidesa, 
który jak nikt inny potrafił wzbudzać żal i wzruszenie słuchaczy.
Słuchając patetycznych strof Symonidesa – ludzie płakali. Jeśli więc utwór ma siłę wzbu-
dzenia takiej reakcji, to mamy właśnie do czynienia ze łzami Symonidesa.

Apollo 
– patron sztuki i poezji

Utwory liryczne
• Pieśni zbiorowe (wy-

konywane chóral-
nie) – hymny, treny

• Pieśni indywidual-
ne – elegie (tematy-
ka miłosna, biesiad-
na, wojenna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga

Epigramat – krótki, celny 
utwór, wyrażający myśl 
filozoficzną lub moralną, 
nawet dowcip – zamknię-
ty trafną pointą. Wywo-
dzi się z napisów, któ-
re umieszczano na posą-
gach lub grobowcach.

Safona

Apollo i muza
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Wergiliusz
Autor eposu Eneida. Żył za czasów Oktawiana Augusta. To Eneida przyniosła mu naj-
większą sławę, czasem był nazywany największym poetą starożytności. Wergiliusz pi-
sał także sielanki przedstawiające szczęśliwy żywot pasterzy w cudownej krainie Ar-
kadii. Jest też autorem poematu sławiącego pracę na roli i życie wiejskie. Wergiliusz 
był uznawany za autorytet już w średniowieczu! Na dowód szacunku, jakim obdarzano 
Wergiliu sza, można przytoczyć fakt, że to właśnie jego czyni swym przewodnikiem po 
piekle i czyśćcu Dante w Boskiej komedii. Bardzo poważano też rzymskiego wiesz-
cza w polskim renesansie.

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

złote myśli Horacego

• Poeta potrafił pogodzić w swojej refleksji myśl epikurejską ze stoicyzmem.
• W swoich carminach (pieśniach) wyznawał Horacy filozofię umiaru oraz złotego środ-

ka, czyli z obu nurtów, stoicyzmu i epikureizmu, brał to, co wydawało mu się cen-
ne. Propaguje on hasło „carpe diem” charakterystyczne dla epikurejczyków– chwytaj 
dzień, bo życie jest ulotne.

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

słynny wiersz

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

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

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

„Nie wszystek umrę” – to inny cytat wart zapamiętania!
•   Uważał, że w sztuce najważniejsza jest jasność przekazu, prostota, umiar, 

harmonia.
•   Tworzył poezję patriotyczną – to on napisał: „Dulce et decorum est pro pa-

tria mori” – „Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę”.
•   Do jego filozofii należy optymistyczna postawa nihil desperan-

dum – nigdy nie trać nadziei. Fortuna jest zmienna – złe czasy za-
powiadają dobre.

W starożytnym Rzymie 

jej przedstawiciele to:

Horacy

Wergiliusz
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Filozofia 

Heraklita z Efezu

O co chodzi filozofom?
Filozofia – oznacza umiłowanie, poszukiwanie mą-
drości. Tak jak medycyna  jest nauką o leczeniu ciała, 
matematyka o liczbach – filozofia chce od wieków 
stworzyć i podarować ludziom swoisty poradnik

JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM? 

Filozof – to miłośnik mądrości, który szuka odpo-
wiedzi na najistotniejsze pytania:

• Skąd wziął się świat i istnienie? 
• Jaki jest sens ludzkiego życia? 
• Co to znaczy dobro? 
• Czym jest szczęście, jak je osiągnąć? 
• Jak poznać siebie? 
• Czym właściwie jest prawda? 

Na przełomie VII i VI wieku p.n.e. w Grecji pojawili się ludzie, których nazywamy filozofami. Nie wystarczało 
im mityczne objaśnienie świata i starali się zracjonalizować tą wiedzę. 
Poszukiwali podstawowej cząstki (arche), z której zbudowany jest wszechświat. Najdawniejsi filozofowie greccy 
uważali, że świat budują cztery podstawowe żywioły: 

WODA, ogIeń, PoWIetrZe i ZIeMIA.

Filozofowie jońscy
W VI wieku p.n.e. w żył tales z Miletu i jego uczniowie. Ich pomysły to według historyków początki 
filozofii. Tych pierwszych filozofów, między innymi Talesa, Heraklita, nazwano filozofami przyrody. 

Oto co głosili: 

Tales z miletu – WOda! 
Początkiem wszechrzeczy i pierwszym elementem istnienia jest woda! Jest konieczna do wszelkich 
form życia, co więcej, sama potrafi przekształcić się w inne formy, lód i parę. To woda jest prasub-
stancją! Tales z Miletu nazywany jest OJCEM FILOZOFII. Był również matematykiem, astrono-
mem i inżynierem.

Heraklit z Efezu – OgIEŃ!
To ogień jest podstawowym składnikiem świata, trwa wiecznie i daje życie. Świat jest żywym 
ogniem, pozostałe żywioły (woda, powietrze, ziemia) to tylko inne jego postacie. 
Inny pomysł Heraklita – słynna maksyma panta rhei (czytaj: panta rej)! To znaczy – wszystko jest zmien-
ne, wszystko płynie, nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki! Naczelną regułą istnienia jest ruch, 
wieczna zmiana, ciągły upływ czasu!

anaksymenes z miletu – POWIETRzE!
Prasubstancją dającą życie jest powietrze! Dusza ludzka jest powietrzem i płaska Ziemia wisi w po-
wietrzu. Z powietrza wzięły się ogień i woda, a nawet bogowie.

ksenofanes – zIEmIa!
A właśnie, że początkiem wszystkiego jest ziemia! Skąd bierze się i wyrasta życie? Z ziemi. Dokąd 
wraca? Do ziemi. Ksenofanes – żył na przełomie VI i V wieku.

Tales z Miletu

Pitagoras z Samos

Matematyk (to on od-
powiada za twierdzenie 
o przyprostokątnych trój-
kąta równoramiennego 
i ich polach). Wymyślił 
termin „filozofia”, a tak-
że „kosmos”. Pierwszy 
wpadł na pomysł, aby 
kosmos ująć w katego-
rie matematyczne… bo 
sądził, że w świecie fi-
zycznym panuje porzą-
dek reguł matematycz-
nych. I my przecież wie-
rzymy w to do dziś, na 
tym zbudowaliśmy nasz 
świat komputerów i lo-
tów w kosmos…

Pitagoras z Samos
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Sokrates

Platon

1. Przełom sokratesa 
Najsłynniejsza maksyma Sokratesa brzmi: jedno wiem, że nic nie wiem. Rzeczywiście, co z rzeczy waż-
nych człowiek wie na pewno? Nic. I od tego, pełnego pokory, punktu wyjścia należy zacząć poszukiwania. 
A czego szukamy? 
Sokrates wiedział, zapytał bowiem tak: 
KOCHANI, PO CO WAM WIEDZA O NATURZE ŚWIATA? JAKI WPŁYW NA ŻYCIE MA FAKT, 
Z CZEGO ŚWIAT ZROBIONO? 
Pytajcie, jak żyć? 
Co jest dobre? 
Co jest sprawiedliwe? 
Sokrates jest pierwszym moralistą. Przypuszczalnie ktoś by w końcu na to wpadł, że ludzie muszą odróż-
nić dobre postępowanie od złego. Ale pierwszy był Sokrates. 

Na czym polegała jego metoda dochodzenia do prawdy?

Chodząc po mieście, nauczał, podejmował dysputy. Stawiał pytania: czym jest przyjaźń, prawda, sprawie-
dliwość? Dzielił rozmowę na dwie części – w pierwszej pozornie zgadzał się z rozmówcą, po czym wni-
kliwymi pytaniami wykazywał fałsz jego twierdzeniu i kompromitował tezy dyskutanta. 

Co głosił?

• Uczył, że wszystko można zakwestionować. Niech każdy myśli za siebie, niczego nie przyjmuje za oczy-
wistą prawdę. 

• Uważał, że człowiek uczciwy, szanujący innych i prawa uniknie zła. Głosił, że uczciwość nie jest gwa-
rancją szczęścia i spokoju… ale jest obowiązkiem wobec siebie, nie wobec bogów czy władzy. 

• Poszukiwanie prawdy i dobra uznał za to samo. Uznawał za słuszną maksymę Poznaj samego siebie 
(słowa napisane na świątyni Apollina w Delfach). Czyli że poszukiwania należy zacząć od spenetrowa-
nia własnego umysłu.

jakie pojęcia się z nim wiążą?

• Wyszedł od niewiedzy (sokratejskiej). 
Twierdził: jedno wiem, że nic nie wiem

• Używał ironii, naiwnych pytań, pokazując bezsens twierdzenia swojego dyskutanta – to po dziś dzień na-
zywa się ironią sokratejską.

2. Platon – pierwszy idealista
Platon był uczniem Sokratesa, ale stworzył własne teorie, które zaważyły na całej późniejszej filozofii.

Najważniejszy pomysł to jaskinia platońska. Oto wyobraźmy sobie, że  żyjemy w jaskini, skuci kajdana-
mi. Nie możemy obejrzeć się za siebie, patrzymy tylko na ścianę przed sobą, jak na ekran. A z tyłu bije światło 
jak w kinie. Co widzimy na ekranie? Tylko cienie – prawdziwych przedmiotów czy osób nie możemy dostrzec.

Co z tego wynika? 
Platon twierdził, że to prawda o nas, ludziach. Człowiek zmysłami widzi tylko cienie, ślady wielkich 
idei – a ich samych zobaczyć nie może. Prawdziwe idee są ukryte, jak dusza –  ale są na pewno, waż-
niejsze od tego, co widać. A dusza ludzka musiała kiedyś przebywać w świecie idealnym, więc posiada 
pamięć tych wielkich idei. Przeczuwamy ich istnienie, choć dotknąć się ich nie da...

Najważniejszy wniosek

• Podział świata na dwie warstwy – realną i idealną.
• Każda idea ma swój odpowiednik realny. Albo odwrotnie, każdy przedmiot, który znamy, ma swoją ideę, 

wersję duchową, idealną.
• Oczywiście ważniejszy jest świat idealny, a my, ludzie, żyjemy w nieprawdziwym świecie rzeczy – mar-

nych cieni.

Tę teorię nazywa się idealizmem platońskim. Idealizm stanie się jednym z najważniejszych nurtów w filozo-
fii, literaturze i sztuce. Jaki nurt będzie jego przeciwnikiem? Oczywiście materializm – uznający, że materia 
i dotykalne, znajome nam rzeczy są ważne. 

Wielka trójka

Sokrates jako pierwszy 
zapytał o to, jak żyć po-
winien człowiek. Dlatego 
zwie się go ojcem filozofii 
moralnej. 

Był mędrcem żyjącym 
w Atenach w V wieku 
p.n.e. Nigdy nie spisał 
swoich nauk. 

Jego teorie znamy dzię-
ki uczniom, to oni utrwa-
lili je na piśmie, przede 
wszystkim Platon. 
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Arystoteles 

był pierwszym filozo-
fem, który uznał literatu-
rę za osobne dzieło sztuki. 
W swoich rozważaniach 
na temat poezji, które za-
warł w Poetyce, powo-
ływał się na epopeję Ho-
mera i tragedie greckie. 
Nie brał natomiast pod 
uwagę liryki.

Ustalił też normy doty-
czące tragedii greckiej. 
Przypisał jej kategorię  
katharsis oraz wzbudza-
nie u odbiorcy uczucia  
litości i trwogi. Właśnie 
poprzez te uczucia widz 
dozna oczyszczenia du-
chowego – czyli kathar-
sis. Uczucie litości zro-
dzi się na widok nie-
szczęść człowieka nie-
winnego, a trwoga  na 
widok nieszczęścia czło-
wieka podobnego do 
siebie.

Pilny uczeń Platona, stworzył teorię sprzeczną z idealizmem. Arytoteles był synem nadwornego lekarza 
króla Macedonii. Był sam potem nauczycielem królewicza Aleksandra Wielkiego. Ten człowiek twardo 
stąpał po ziemi i nie odpowiadała mu nauka, która prowadzi myśl ludzką poza realny świat. Idee czy nie 
idee – powiedział – badajmy ten świat, który znamy! Trzymajmy się tego, co możemy sprawdzić doświad-
czeniem – a idee? Właściwie nie ma dowodu, że w ogóle istnieją. 

jego podstawowy wniosek: 

forma nałożona na materię tworzy istotę rzeczy. To ważne, bo decy-
duje o tym, że jest to specyficzny materializm. 

Dobrze obrazuje go metafora domu. Jeśli budowniczy przy-
wiezie ci materiały na dom i zrzuci na placu – czy będzie to 
dom, czy kpina? – pyta Arystoteles. Dopiero forma: połącze-
nie elementów budowy według projektu da dom… Dlatego 
forma jest tak ważna. 

Na byt składa się zatem materia i jej forma. Dusza jest więc 
formą dla ciała. Materia wciąż się zmienia, forma jest niezmien-
na. Zrozumiałe, że nauka Arystotelesa bardziej będzie podobać 
się nam – ludziom współczesnym. 

Arystoteles stał się autorytetem dla wielu pokoleń, zwłaszcza dla 
ludzi średniowiecza. Normy w zakresie literatury, które ustalił w po-
etyce, stały się podręcznikiem kultury europejskiej. Uświadom sobie 
także, że odtąd zawsze już będą w historii myśli ścierać się dwa potęż-
ne nurty – idealizm i materializm. Odzwierciedli się to w ukształto-
waniu ideologii epok, ujrzysz to nawet w sztukach plastycznych, w fi-
lozoficznych pomysłach późniejszych epok. Idealizm i racjonalizm – ich 
dwa symbole, ich źródła to Platon i Arystoteles.

Uwaga
Arystoteles stworzył sporo reguł i norm – na przykład dotyczących tego, jak mają wyglądać gatunki literac-
kie. I ciekawostka dla uczniów współczesnych: to on wymyślił... LICEUM. Tak nazwał własną szkołę, którą 
założył w Atenach. I tak nam zostało, podobnie jak odwieczna dyskusja – co ważniejsze materia czy idea?

3. arystoteles – nurt materialny

Demokryt z Abdery

Ojciec materializmu, 
współtwórca poję-
cia „atomu”. Postrzegał 
świat jako materię zło-
żoną z maleńkich, ru-
chliwych cząstek. Ato-
my są niepodzielne, nie-
zniszczalne, wciąż tyko 
zmieniają konfiguracje… 
a ludzie i zwierzęta to 
nietrwałe kompozycje 
atomów. Za – bez mała – 
dwadzieścia sześć stule-
ci zrodzi się fizyka atomo-
wa. Ale jej początek miał 
miejsce w głowie Demo-
kryta…

materialiści: materialny! 
Jedyną faktycznie istniejącą, obiektywną, dla wszystkich jasną substancją jest materia. 
Przedmioty materialne są ważniejsze dla zdobycia wiedzy o istnieniu. Natomiast myśli, 
ideały, uczucia są wytworem materialnego mózgu. 

Za pierwszego filozofa materii uznaje się Demokryta z Abdery, który głosił…
Wszystko, cała nasza rzeczywistość: ludzie, zwierzęta, a nawet dusza składa się z ma-
lutkich atomów.

Idealiści: Prawdziwe wartości to idee! 
Myśli, świadomość, dusza – to było pierwsze, materialne kształty są czymś wtórnym, 
są pochodną idei. 

Platon głosi: 
Prawdą i istotą wszechświata są idee. Nie widzimy ich. Wszystko, co możemy zobaczyć: 
przedmioty, ludzie, my sami, to tylko cienie idei, odbicie – prawdziwa idea jest nie do 
zobaczenia.

jaki jest ten świat? 

• W mowie potocznej 
materialistą nazy-
wamy dziś człowieka 
przywiązanego do kon-
kretnych wartości: do 
dobrobytu, pracy, two-
rzenia tego co widać, 
tu i teraz, na ziemi.

• Idealistą nazywa się 
człowieka, który ta-
kie wartości lekcewa-
ży, a ważniejsze są dla 
niego ideały, na przy-
kład: przyjaźń, miłość, 
pomoc innym. Myśli 
więcej o duchowych 
niż ziemskich warto-
ściach, marzy, bywa 
artystą. 

Arystoteles

Epoka literacka
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Diogenes – przedstawi-
ciel i wyraziciel myśli 
cyników. 

Cynicy uważali, że czło-
wiek winien zadowolić 
się niezbędnym do życia 
minimum. Żadnych zbyt-
ków, cennych przedmio-
tów, dóbr czy władzy – 
nie przynoszą one szczę-
ścia, najwyżej ciągły 
strach przed ich utratą. 

Najlepiej udowodnił to 
Diogenes, gdy zamiesz-
kał w… beczce! Wię-
cej metrażu do szczęścia 
nie potrzebował. Chodził 
w biały dzień z zapaloną 
latarnią, a gdy się dziwio-
no, odpowiadał: „szukam 
człowieka”!

Recepty na szczęście

Przez wieki wymyślono dużo różnych sposobów na dobre i szczęśliwe życie. Bardzo ważne są 
dwie starożytne teorie:

Epikureizm
twórca: epikur (przełom IV I III w. p.n.e.)

Hasło: carpe diem (chwytaj dzień, ciesz się chwilą)

Żyć szczęśliwie według filozofa epikura – twórcy nurtu – to żyć 
bez cierpienia. Szczęście – to brak bólu, a ból ludzki bierze się z lęku 
przed bogiem i przed śmiercią. Należy zatem unikać myśli o śmierci, 
bo jej nie ma. Póki żyjesz, nie ma śmierci – jeszcze jej nie ma. Gdy 
umierasz, nie wiesz o tym – już jej nie ma, bo nie ma nic. A 
co jest? Codzienne, piękne życie. Wykorzystuj dary losu, 
ciesz się każdą chwilą, wiedź życie proste w zgodzie 
z naturą – a będziesz szczęśliwy. Epikur żył na przeło-
mie IV i III wieku p.n.e., założył w Atenach szkołę zwa-
ną Ogrodem Epikura. 

stoicyzm
twórca: Zenon z Kition (przełom IV i III w. p.n.e.) 

Hasło: zachowaj spokój! 

Stoicy głosili, że sposobem na szczęśliwe życie jest stłumienie uczuć i namiętności. Radość czy 
rozpacz są tak samo groźne – zbyt wielkie emocje prowadzą do kłopotów, spokój, hart ducha czy-
nią człowieka silniejszym. Stoik posiada równowagę ducha, jest trochę jak kamień – czy uderzy 
weń wielka radość, czy tragedia, pozostaje niewzruszony. Człowiekiem powinien rządzić „ro-
zum, nie namiętności”. Stoicyzm bardzo przypadł do gustu starożytnym Rzymianom, był filozo-
fia modną w imperium.

Cynicy 
twórca: Diogenes (IV w. p.n.e.)

Założenia: odrzuć konwencje, żyj po swoje-
mu, minimalistycznie, bez społecznych norm, 
autorytetów. Człowiek nie potrzebuje do życia 
wygód, reguł, obyczajów ani władzy. Nie trze-
ba niczego posiadać – nie będzie bolała stra-
ta. Miejsca potrzeba tyle, by położyć głowę, je-
dzenia tyle, by przeżyć, a do okrycia ciała star-
czy byle łachman
Diogenes szczycił się tym, że żył jak pies – stąd 
nazwa (gr. kynikos – pies). Uważał się też za 
obywatela świata, nie uznawał podziałów naro-
dowościowych. 
Uwaga
Dziś słowo „cynik” ma inne znaczenie – to 
nie tyle żyjący jak pies, co negujący wszyst-
ko i drwiący z prawd i wartości. Cynik w każ-
dym zachowaniu znajdzie wredną motywację…

doktryny późniejsze

Epikur

Zenon z Kition
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Filozofia – TEsT

[...] Czy mówiłem już, że jedyne, czego nam potrzeba, aby-
śmy stali się dobrymi filozofami, to zdolność do dziwienia się 
światem? Jeśli nie, oznajmiam to teraz: JEDYNE, CZEGO 
NAM POTRZEBA, ABYŚMY STALI SIĘ DOBRYMI FILOZO-
FAMI, TO ZDOLNOŚĆ DO DZIWIENIA SIĘ ŚWIATEM.

Zdolność tę posiadają wszystkie małe dzieci. Po kilkukil-
ku zaledwie miesiącach wślizgują się w olśniewająco nową 
rzeczywistość. Wydaje się jednak, że kiedy rosną, zdolność 
dziwienia się zaczyna zanikać. Dlaczego tak jest? Czy Zofia 
Amundsen zna na to odpowiedź? [...]
Kiedy dziecko zaczyna wymawiać pierwsze słowa, zatrzy-
muje się i woła „hau-hau” za każdym razem, gdy zobaczy 
psa [...] Nas, którzy mamy już trochę lat na karku, drażni 
być może taki zapał. Tak, tak, to hau-hau – mówimy tonem 
ludzi znających życie – ale siedź spokojnie, bo inaczej wy-
padniesz z wózka. Nie podzielamy zachwytów dziecka. Wi-
dzieliśmy już sporo psów. [...]

[...] W czasie dorastania tracimy zdolność do dziwienia 
się światem. Tracimy wówczas coś bardzo istotnego, co fi-

lozofowie powtórnie usiłują pobudzić do życia, bo gdzieś w 
głębi nas samych tkwi coś, co podpowiada nam, że życie jest 
wielką zagadką. Wiedzieliśmy to na długo przedtem, zanim 
nauczyliśmy się o tym myśleć. [...]

Dla dzieci świat i wszystko, co się w nim znajduje, jest 
czymś nowym, czymś, co budzi zdziwienie. Nie każdy doro-
sły myśli podobnie. Większość z nich postrzega świat jako 
coś zupełnie zwyczajnego.

I tu właśnie filozofowie są szczytnym wyjątkiem. Filo-
zof nigdy nie zdoła tak naprawdę przyzwyczaić się do świa-
ta. Dla niego (lub dla niej) świat nadal pozostaje czymś nie-
prawdopodobnym, tak zagadkowym i tajemniczym. Filozo-
fowie i małe dzieci mają więc pewną cechę wspólną. Moż-
na powiedzieć, że filozof przez całe życie pozostaje równie 
wrażliwy, zachowuje cienką skórę, jaką ma dziecko.

Możesz więc teraz wybierać, droga Zosiu. Czy jesteś 
dzieckiem, które jeszcze nie zdążyło „Przyzwyczaić się do 
świata”, czy raczej filozofem, który może przysiąc, że to ni-
gdy nie nastąpi?

Przeczytaj teksty źródłowe zamieszczone obok i odpowiedz na pytania. teksty pochodzą z książki Josteina gaarde-
ra Świat Zofii.

Pytania

1. Wymień trzy czynności, które każdego dnia wykonujesz rutynowo.

2. Podaj trzy przyczyny, dla których, twoim zdaniem, zanika nasza zdolność do dziwienia się światem.

3. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że wraz z utratą zdolności do dziwienia się światu tracimy w życiu bardzo wie-
le? Uzasadnij odpowiedź.

4. Udowodnij, że świat, na którym żyjemy, jest nieprawdopodobny. Wymień przynajmniej trzy rzeczy, które powin-
ny nas codziennie na nowo zdumiewać i zachwycać.

5. Czy jesteś dzieckiem, które jeszcze nie zdążyło „Przyzwyczaić się do świata”. Podaj dwa argumenty na poparcie wła-
snego stanowiska.

6. Którą z lektur uznałbyś za nawiązanie do przesłania powyższego fragmentu. Uzasadnij swój wybór.

Odpowiedzi
1. Ścielenie łóżka, sprzątanie biurka, kąpiel
2.  – popadamy w rutynę
 – stajemy się powierzchowni
 – ulegamy stereotypom
3. Tak, wraz z utratą zdolności do dziwienia się światu tracimy w życiu 
bardzo wiele, ponieważ pozbawiamy się ogromnej przyjemności, jaką jest 
codzienne odkrywanie świata na nowo, pozbawiamy się radości, jaką daje 
delektowanie się pięknem natury. Zatracamy zdolność radowania się drob-
nymi przyjemnościami. Gasimy w sobie stopniowo radość życia.
4.   – blask słońca,  – śpiew ptaków,  – kwitnące rośliny

5.  Mogę nazwać siebie dzieckiem, które jeszcze nie zdążyło „Przyzwycza-
ić się do świata”, ponieważ:
– każdego dnia na nowo odkrywam piękno natury (a jest to możliwe dzię-

ki temu, że mieszkam na wsi albo obok parku, w otoczeniu bujnej ro-
ślinności),

– codziennie uczę się czegoś ważnego, co powoduje autentyczny za-
chwyt światem.

6. Nawiązaniem do powyższego fragmentu jest książka Antoine de 
Sainte-Exupéry’ego Mały Książę. Główny bohater tej przypowieści 
prowokuje czytelników do obudzenia w sobie dziecka po to, byśmy 
nie stracili tego, co w życiu jest najważniejsze, a więc abyśmy ciągle 
na nowo okrywali niezwykłość świata i życia.

1. Niezwykła istota



9

EdusEja

Droga Zosiu!
Ludzie mają różne hobby. Są tacy, co zbierają stare monety 
albo znaczki, niektórzy lubią robótki ręczne, inni poświęcają 
wolny czas na uprawianie jakiejś dyscypliny sportu.

Wiele osób lubi także czytać, jednakże dobór ich lektur 
bardzo się różni. [...]

Jeśli interesują mnie konie albo kamienie szlachetne, nie 
mogę żądać, aby wszyscy inni również się tym interesowali. 
Jeżeli z napięciem śledzę relacje sportowe w telewizji, muszę 
też tolerować zdanie tych, którzy uważają, że sport jest nudny.

Czy mimo wszystko jednak jest coś, co powinno intere-
sować każdego bez wyjątku? Czy istnieje coś, co dotyczy 
wszystkich ludzi, bez względu na to, kim są i w jakim miejscu 
na świecie mieszkają? Tak, droga Zosiu. Istnieją pytania, któ-
re powinny zajmować wszystkich ludzi. Takich właśnie pytań 
dotyczyć będzie ten kurs.

Co jest najważniejsze w życiu? Jeśli zapytamy kogoś, 
kto głoduje, odpowiedź będzie brzmiała: jedzenie. Gdy takie 
samo pytanie zadamy komuś, kto marznie, odpowie: ciepło. 
A kiedy spytamy człowieka, który czuje się samotny, stwier-
dzi z pewnością, że najważniejsza jest więź z innymi ludźmi.

Ale gdy wszystkie takie potrzeby zostaną zaspokojone, czy 
nadal jest coś niezbędnego wszystkim ludziom? Filozofowie 
uważają, że tak. Sądzą, że nie samym chlebem człowiek żyje. 
Naturalnie wszyscy ludzie potrzebują pożywienia. Wszyscy 
również potrzebują miłości i troski. Jest jednak coś jeszcze, 
coś niezbędnego każdemu człowiekowi. Mamy potrzebę znale-
zienia odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy i dlaczego żyjemy.

Zainteresowanie sensem i przyczyną istnienia nie jest 
równie „przypadkowe” jak zainteresowanie zbieraniem 
znaczków. Ten, kto szuka odpowiedzi na pytania dotyczące 
istoty życia, zajmuje się tym, nad czym ludzie zastanawiali 
się, odkąd żyjemy na Ziemi. W jaki sposób powstała prze-
strzeń kosmiczna, kula ziemska i życie na niej – to pytania po-
ważniejsze i istotniejsze, niż kto zdobył złoty medal na zeszło-
rocznej olimpiadzie.

Najlepszym sposobem zbliżenia się do filozofii jest posta-
wienie sobie kilku filozoficznych pytań.

Jak powstał świat? Czy za tym, co się dzieje, kryje się 
czyjaś wola, jakiś sens? Czy istnieje życie po śmierci? W jaki 
w ogóle sposób znaleźć odpowiedź na podobne pytania? I 
przede wszystkim: Jak powinniśmy żyć?

Pytania takie jak te zadawali sobie ludzie od niepamięt-
nych czasów. Nie znamy kultury, która nie dociekałaby, kim 
są ludzie  czy skąd wziął się świat. [...]

Dzisiaj także każdy człowiek musi znaleźć swoją odpo-
wiedź na te pytania. Nie da się niestety zajrzeć do encyklope-
dii, by dowiedzieć się, czy istnieje Bóg lub czy jest jakieś życie 
po śmierci. Encyklopedia nie udzieli nam także odpowiedzi 
na pytanie, jak powinniśmy żyć. Jednakże studiowanie tego, 
co wymyślili inni ludzie, może okazać się pomocne w formo-
waniu naszego własnego poglądu na życie. [...]

Jeden z dawnych filozofów greckich, który żył ponad dwa 
tysiące lat temu, uważał, że filozofia narodziła się z ludzkie-
go zdziwienia. Człowieka tak dziwiło własne istnienie, że py-
tania filozoficzne same mu się nasunęły. [...]

Pytania
1. Podaj definicję słowa hobby.
2. Napisz, co jest twoim hobby. Jak je rozwijasz?
3. Wymień dwa synonimy słowa hobby.
4. Zacytuj dwa pytania retoryczne pojawiające się w przy-

toczonym fragmencie. Wyjaśnij ich funkcję.
5. Z wytłuszczonego fragmentu tekstu wypisz zdanie o cha-

rakterze sentencji. Wyjaśnij tę myśl.
6. Jak rozumiesz sens zdania: 

W jaki sposób powstała przestrzeń kosmiczna, kula ziemska i 
życie na niej – to pytania poważniejsze i istotniejsze, niż kto 
zdobył złoty medal na zeszłorocznej olimpiadzie.

7. Wszystkie pytania filozoficzne łączy brak odpowiedzi na 
nie. Zredaguj jedno własne pytania filozoficzne.

8. Co (według Ciebie) jest najważniejsze w życiu? Uzasad-
nij odpowiedź.

9. Jakie rady dla rówieśnika zawarłbyś w Poradniku szczę-
śliwego nastolatka? Zapisz przynajmniej cztery z nich.

10. Podaj regułę ortograficzną wyjaśniającą pisownię wy-
razu encyklopedia w dopełniaczu liczby pojedynczej Za-
pisz tę formę.

11. Słowo filozof pochodzi od greckich słów filo – miłują-
cy i sophia – mądrość, a więc jest to osoba, która „miłu-
je mądrość”. Czy możesz nazwać siebie filozofem? od-
powiedź uzasadnij.

Odpowiedzi
1. Hobby – ulubione zajęcie, któremu poświęca się wolny czas, szcze-
gólne upodobanie do czegoś.
2. Moje hobby to czytanie książek. Poświęcam na lekturę każdą wolną 
chwilę. Rozwijam swoje zainteresowania, sięgając po różnorodne gatun-
ki – ostatnio po powieści fantasy, chociaż zaczynałam od powieści przy-
godowych, obyczajowych i historycznych.
3. Hobby – zainteresowania, pasja.
4. Czy mimo wszystko jednak jest coś, co powinno interesować każde-
go bez wyjątku? 
Czy istnieje coś, co dotyczy wszystkich ludzi, bez względu na to, kim są i 
w jakim miejscu na świecie mieszkają?
Funkcją pytań retorycznych  jest sprowokowanie nas do uświadomie-
nia sobie tego, co w życiu powinno być ważne, czym powinniśmy się 
zainteresować.
5. Sądzą, że nie samym chlebem człowiek żyje.
Poza potrzebami materialnymi, człowiek ma  potrzeby duchowe.
6. Przesłaniem tego zdania jest uświadomienie nam, że w życiu powinni-

śmy koncentrować się na zagadnieniach ponadczasowych, wzbogacających 
nasze życie duchowe
7. Czy możliwe jest poznanie świata?
8. Najważniejsze w życiu to odnaleźć własne powołanie, czyli znaleźć 
odpowiedź na pytanie:
Po co zostałem/zostałam stworzony/a?
A kiedy już odnajdzie się swoje powołanie – należy je jak najlepiej wypełniać.
9.  • Doceń wartość rodziny.
  • Pielęgnuj w sobie ciekawość świata.
  • Odkryj piękno przyjaźni.
  • Dbaj o zdrowie.
10. W zakończeniach dopełniacza, celownika i miejscownika l.poj. oraz 
dopełniacza l.mn. rzeczowników zapożyczonych zakończonych na  –ia 
piszemy –ii. (encyklopedii)
11. Tak, mogę siebie nazwać filozofem. Stawiam sobie pytania doty-
czące sensu istnienia, wnikliwie obserwuję świat i staram się codzien-
nie na nowo nim zachwycać. Wiele czasu spędzam na rozmyślaniach. 
Szukam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, zgłębiając wiedzę na 
temat filozofii.

2. Co to jest filozofia?
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Architektura starożytnej grecji i rzymu

Świątynie
W architekturze starożytnej Grecji najważniejszą rolę odgrywały świątynie. Każda z nich była miejscem, 
gdzie ustawiano posąg bóstwa i gromadzono dary składane mu w ofierze; natomiast nie była ona tym, czym 
później były kościoły, mianowicie nie była miejscem modłów, gromadzących liczne tłumy. Z tego powo-
du świątynia grecka jest nieduża.

• Wznoszono ją z kamienia, najczęściej z białego mar-
muru na płaskiej, kamiennej podstawie, która speł-
niała rolę fundamentów. Tę podstawę otaczano wy-
sokimi stopniami schodów.
• Niewielkie pomieszcenie świątynne miało kształt 
prostokątny, do którego wchodziło się przez dość wy-
sokie i szerokie drzwi. Na zewnątrz, w niedużej odle-
głości od ścian, ustawiano kolumny. Rozmieszczano 
je różnie: albo dwie lub cztery przed ścianą fronto-
wą, albo rząd kolumn z przodu i z tyłu, albo kolum-
ny obiegały budynek dookoła.
• Wnętrze świątyni stanowiła ciemna sala (brak było 
okien), o ścianach bez ozdób i malowideł, nakryta u 
góry stropem zupełnie płaskim, w której stał posąg 
bóstwa i ołtarz do składania ofiar. 

Kolumny były nie tylko ozdobą, lecz spełniały również ważną rolę konsrukcyjną – podtrzymywały dach 
wystający daleko poza ściany budowli. Ponieważ świątynia była niewielka, więc przykrycie jej nie nastrę-
czało trudności. Dach mógł być drewniany. Niczym specjalnym się nie wyróżniał, był dwuspadowy, to zna-
czy dwiema płaszczyznami opadał na boczne ściany. Taki dach pozostawiał pustą trójkątną przestrzeń po-
nad ścianą frontową i tylną, którą zamurowywano marmurowymi płytami i ozdobiano rzeźbami z przed-
stawieniami scen z życia bogów. Komponowano je tak, że pośrodku postacie bogów stoją, natomiast tam, 
gdzie zwężają się ramiona trójkąta, postacie stopniowo pochylają się, a ostatnie, skrajne, najczęściej leżą. 
Tak ozdobiony trójkąt szczytowy nazywa się tympanonem. 

Końce belek drewnianej konstrukcji dachu były na zewnątrz widoczne, co nikomu się nie podobało, 
dlatego budowniczowie zasłaniali je pasem zdobień, często płaskorzeźb – tzw. fryzem..

kolumna – ważny element architektoniczny
Architektura grecka to przede wszystkim kolumny. Początkowo jednak kolumna grecka nie była elementem 
konstrukcyjnym budowli. To nastąpiło później, gdyż najpierw kolumna była wolnostojącą formą nagrobną. 
Starożytni Grecy wypracowali trzy ich trzy rodzaje – w stylu doryckim, jońskim i korynckim.
• Głowicę jońską stanowią dwie połączone z sobą ślimacznice, między którymi umieszczono rząd wyrzeź-

bionych perełek, a pod nimi rząd liści palmowych. 

• głowica koryncka — najbogatsza — ozdobiona jest liśćmi 
akantu (rośliny rosnącej na południu).
• Najstarszy styl architektoniczny to tzw. porządek dorycki. Ko-
lumna dorycka jest gruba, lekko zwęża jąca się ku górze i po-
kryta jest na całej wysokości pionowymi żłobkami, które doty-
kając się nawzajem  tworzą między sobą ostre krawędzie. Ko-
lumna dorycka nie ma podstawy (tzw. bazy), lecz ustawiona jest 
wprost na podłożu, czyli na fundamencie. 

Kolumna zwieńczona jest u góry głowicą czyli kapitelem. Ka-
pitel składa się z dwóch części: okrągłej i nieco wypukłej podusz-
ki, spoczywającej bezpośrednio na trzonie kolumny oraz z nakry-
wającej ją kwadratowej płyty, na której spoczywa potężna kamien-
na belka. Na niej opierały się belki stropu zakryte dekoracyjnym 
fryzam. Klasyczne dzieło zbudowane w porządku doryckim to 
Partenon – świątynia Ateny na Akropolu.
• Porządek joński ma kolumny znacznie smuklejsze. Trzon ko-
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lumny zwęża się nieco ku górze – jak w porządku doryc-
kim – ale żłobkowanie ma odmienne (żłobki są węższe, bar-
dziej wklęsłe i rozdzielone paskami gładkiej powierzchni). 
Kolumna jońska ustawiona jest na okrągłej podstawie zwa-
nej bazą. Głowica kolumny składa się z dwóch części: płyty 
górnej, mającej kształt jakby zgniecionej poduszki z cztere-
ma ślimacznicami (tzw. wolutami) w narożnikach, i z okrą-
głej części dolnej w kształcie pierścienia. Dolna część, któ-
ra tworzy nasadę głowicy, na obwodzie ma łukowate, po-
przeczne nacięcia – tzw. wole oka. Klasycznymi budowlami 
wzniesionymi w porządku jońskim są Erechtejon na Akro-
polu oraz Świątynia Artemidy w Efezie.

• Porządek koryncki ma jeszcze smuklejsze kolumny. Układ 
zasadniczych elementów architektonicznych jest podobny jak 
w porządku jońskim. Różnice między tymi porządkami wi-
doczne są w odmiennym ukształtowaniu kolumny, a zwłasz-
cza jej głowicy, która ma kształt kielichowaty i otoczona jest 
pionowo ustawionymi (wyrzeźbionymi w kamieniu) liśćmi rośliny – akantu. Klasyczną budowlą wznie-
sioną w porządku korynckim jest świątynia Apollina w Milecie. 

Grecy nie umieli stosować łukowatych sklepień, dopiero Rzymianie wprowadzili 
je do przosklepiania okie, drzwi a wreszcie pomieszczeń. 
Półkoliste sklepienie, które wygląda w przekroju jak polowa walca, nazywamy 
sklepieniom beczkowym albo kolebkowym. Jego cały ciężar przenosi się na ścia-
ny boczne, które służą mu za podporę.
Rzymianie chętnie stosowali ten praktyczny wynalazek  zarówno w budowie świą-
tyń, konstrukcji mostów, jak i akweduktów (czyli przewodów wodociągowych na 
filarach, biegnących przez wiele kilometrów nad rzymskimi wąwozami i polarni). 

Łuk tryumfalny
Łuk tak się podobał Rzymianom, że stosowali go jako samodzielną budowlę. Na 
pustym placu stawiali taką jakby bramę z jednym lub trzema przejściami, sklepio-
nymi od góry łukami, o ścianach bogato zdobionych płaskorzeźbą, czasem z po-
sągiem na szczycie. Tę oryginalną budowlę wznoszono na powitanie wracającego 
z wojny zwycięskiego wodza. Nazywano ją łukiem triumfalnym. 

Ku czci władcy stawiano także wysoką wolnostojącą kolumnę. Niczego ona 
nie podpierała, natomiast dokoła była pokryta płaskorzeźbami i ozdobiona posą-
giem na szczycie.
Rzymianie, mając już łuk i sklepienie beczkowe, wynaleźli konstrukcję, która po-
zwoliła im nakrywać wnętrza okrągłe. Jest to kopuła, również oparta na zasadzie 
łuku, będąca jakby połową wielkiej kuli. Kopułą nakrywano świątynie, rzymska 
świątynia była bowiem zazwyczaj okrągłym budynkiem, z wielkim przedsionkiem 
wspartym na kolumnach.  
 
 

 

Czym się więc charakteryzuje klasyczna architektura grecji i Rzymu?

• na ogół spokój, równowaga, prostota, dbałość o proporcje;

• liczne kolumny jako składnik konstrukcji i ozdoba;

• stałe elementy świątyń – tympanon, fryz;

• w Rzymie zastosowanie łuku, sklepienia beczkowego i kopuły;

• rzeźby i płaskorzeźby jako ozdoba;

• materiał: kamień, marmur;

• budowle : świątynie, łuk triumfalny, kolumna wolnostojąca, teatry, amfiteatry.
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Frazeologizmy związane z antykiem
• róg obfitości to dziś symbol bogactwa, niewyczerpanych zasobów. Był to zaś ułamany róg mitycznej kozy 

Amaltei, która wykarmiła małego Zeusa, mający moc napełniania się zgodnie z życzeniem posiadacza.

• Puszka Pandory to dzisiaj źródło niekończących się kłopotów, nieszczęść. Gdy bogowie zesłali na ziemię 
Pandorę, pierwszą kobietę, wyposażyli ją w tajemniczy pojemnik, który zabronili otwierać. Pandora nie po-
słuchała zakazu i namówiła męża do otwarcia puszki. W niej zaś ukryte były wszystkie nieszczęścia i choroby.

• Syzyfowa praca oznacza zajęcie żmudne, niekończące się i bezsensowne, a źródłem tego frazeologizmu 
jest oczywiście mit o Syzyfie, ukaranym przez Zeusa pracą polegającą na wiecznym wtaczaniu pod górę 
ogromnego głazu, który metr przed szczytem spada z powrotem.

• Herkulesowa praca mówimy wówczas, gdy chodzi o zajęcie niezwykle ciężkie, ale tym razem sensowne. Źró-
dłem tego powiedzenia jest mit o dwunastu pracach Herkulesa, które musiał wykonać w charakterze pokuty.

• Stajnia Augiasza to dzisiaj po prostu bałagan, chaos. Oczyszczenie stajni Augiasza stanowiło jedną z dwu-
nastu prac Herkulesa. Zamieszkana przez olbrzymie stada bydła i koni, nie była sprzątana przez trzydzie-
ści lat. Herkules zmienił bieg rzeki Alfejos, wpuścił do stajni strumień wody – i w ten sposób uprzątnął 
ją w ciągu jednego dnia.

• Nić Ariadny to związek frazeologiczny, który ma dziś dwa znaczenia. Po pierwsze, to nieoczekiwana po-
moc, po drugie – dobra rada. Nić otrzymał od Ariadny Tezeusz. Miał nią oznaczyć drogę powrotną, gdy 
ruszał w głąb labiryntu, aby zgładzić Minotaura.

• Jabłko niezgody punkt sporny lub powód kłótni. Źródłem tego wyrażenia jest mit o bogini niezgody Eris, 
która, by zemścić się za to, że Zeus nie zaprosił jej na wesele boginki Tetydy i księcia Peleusa, rzuciła 
między bawiące się boginie złote jabłko z napisem: „Dla najpiękniejszej”. Spór miał rozstrzygnąć Parys. 
Wygrała Afrodyta, bo jej łapówka okazała się najlepsza: była nią Helena – najpiękniejsza kobieta świata.

• Koń trojański to frazeologizm oznaczający dziś zdradę dokonaną przez wroga, który podstępem dostał 
się do obozu przeciwnika, a także ukryte niebezpieczeństwo. Koń umożliwił zdobycie Troi. Była to gi-
gantyczna, drewniana atrapa tego zwierzęcia, którą Trojanie znaleźli rankiem przed bramą. Myśleli, że to 
dar, więc wciągnęli go do miasta. Później z konia wyskoczyła silna grupa wojowników, z pomysłodaw-
cą podstępu, Odyseuszem, na czele i zdobyła miasto.

• Pięta Achillesa to kolejny frazeologizm związany z wojną trojańską, znaczący zaś tyle, co „słaby punkt”. 
Matka Achillesa wykąpała go jako dziecko w wodach Styksu, co zapewniło mu odporność na wszelkie 
ciosy. Niestety, podczas tej kąpieli trzymała go za piętę. Achilles zginął więc ugodzony strzałą Parysa 
w tę właśnie, jakby się wydawało, mało ważną, część ciała.

• Między Scyllą a Charybdą to określenie równoznaczne ze swojskim: między młotem a kowadłem. Ta-
kie imiona nosiły dwa potwory, gnieżdżące się po dwu stronach wąskiego przesmyku, którym musiał 
przepłynąć statek  Odyseusza.

• Węzeł gordyjski to tyle, co bardzo skomplikowany problem. Według legendy był to węzeł złożony w świą-
tyni w mieście Gordion, splątany tak sprytnie, że nie potrafili go rozwiązać najwięksi mędrcy. Wyrocz-
nia orzekła, że kto go rozplącze, zdobędzie władzę nad Azją. Aleksander Macedoński miał ponoć pora-
dzić sobie z węzłem… jednym ciosem miecza.

kiedy ktoś mówi: 

• Fatum – mówimy dziś o złym, nieodwracalnym losie. Tym-
czasem słowo to po grecku znaczy po prostu „los”. Pamięta-
cie historię Odyseusza? A Edypa? Między innymi ich dzie-
je każą nam dzisiaj kojarzyć to słowo z pasmem nieszczęść.

• Fortuna oznacza dziś jednocześnie szczęście i bogactwo. 
Niegdyś nazywała się tak rzymska bogini losu, ślepego przy-
padku, ale przede wszystkim pomyślności, powodzenia.

• Kości zostały rzucone lub: przekroczyłem rubikon – 
oznacza to, że stała się w jego życiu rzecz nieodwracalna, 
zapadła decyzja ostateczna. „Kości zostały rzucone” miał 
podobno rzec Juliusz Cezar chwilę po przekroczeniu wraz 

z armią granicznej rzeki Rubikon, co rozpoczęło w Rzy-
mie wojnę domową.

• Narcyzm to z kolei pojęcie z pogranicza psychologii, ozna-
czające bezkrytyczne uwielbienie samego siebie, zwłaszcza 
zachwycanie się własnym ciałem, urodą. Nazwa pochodzi 
od mitologicznego Narcyza, który większość życia spędził, 
wpatrując się we własne odbicie.

• Panika to słowo, którym określamy dziś nagły, niepohamo-
wany, często nieuzasadniony strach, zazwyczaj ogar niający 
większą liczbę osób. Takie właśnie uczucia wzbudzał w lu-
dziach koszmarnie brzydki grecki bóg pasterzy, opiekun 
trzód – Pan, przedstawiany z koźlimi nogami, rogami i usza-
mi, utalentowany fletnista, syn Hermesa i nimfy rzecznej.

Epoka literacka
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skąd się wzięła nazwa „liryka” i co oznacza? 

Liryka to nazwa jednego z trzech rodzajów literackich (obok epiki i dramatu). Obejmuje zbiór utworów 
lirycznych, czyli liryków i innych gatunków, które w formie wierszowanej wyrażają uczucia, a nie opis. 
W starożytnej Grecji epoka liryki przypada na VII i VI w. p.n.e. Wówczas liryka była zaliczana do muzy-
ki i z muzyką była związana. Nazwa natomiast pochodzi od liry – instrumentu strunowego, popularnego 
w Grecji. Poezja liryczna wywodzi się bowiem z muzyki wykonywanej na lirze.

jakie znasz postawy i uczucia ludzkie opisywane w antyku a wciąż 
aktualne?

Takich uniwersalnych uczuć i postaw, które stały się tematem twórców starożytnych i nadal są żywe, 
jest w literaturze antyku mnóstwo. 

• Można wymienić tu miłość macierzyńską (uosabia ją choćby bogini Reja) i miłość siostrzaną 
(Antygona).

• Ważne miejsce w mitologii i literaturze biorącej motywy z mitów jest miłość kobiety i mężczy-
zny – przykładem może być miłość Parysa i Heleny, warto także pamiętać, że Afrodyta była bo-
ginią miłości, że temat ten podejmowali lirycy greccy m.in. Safona.

• Patriotyzm i umiłowanie ojczyzny to następny uniwersalny motyw antyku. Uwidoczniony 
jest w eposach, w poezji Tyrtajosa, a także w patriotycznych odach Horacego, słynne są słowa: 
„słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę”.

• Ikar reprezentuje odwieczne pragnienia i marzenia człowieka, dążność do osiągnięcia ideału.

• Prometeusz symbolizuje poświęcenie się jednostki dla dobra ogółu.

• Odyseusz ukazuje sposób walki, jakim jest podstęp i przebiegłość człowieka.

• Penelopa to symbol wiernej żony i wierności małżeńskiej.

jaką rolę kulturotwórczą odgrywał i nadal odgrywa dorobek antyku?

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

• Po pierwsze czerpano z zasobu motywów, wątków, symboli zawartych w mitach, eposie, trage-
dii i poezji. Tradycja antyczna znajduje także odbicie we współczesnej poezji i prozie, wciąż na-
wiązują 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).

• Do antyku nawiązywali twórcy renesansowi jak np. Jan Kochanowski, twórcy oświeceniowi np. 
Ignacy Krasicki, a także dziewiętnasto– i dwudziestowieczni prozaicy  
i poeci. Współcześni twórcy przejęli nie tylko wątki i motywy tematyczne, lecz inspiracją stały 
się filozofia, sztuka i nauka tej odległej epoki.

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

Odpowiedź na to pytanie można tak podsumować:

Artyści, pisarze i filozofowie wszystkich późniejszych epok czerpali z dorobku starożytnych: odwoływa-
li się do ich mądrości, kontynuowali myśl lub motyw, przywoływali bohaterów, zdarzenia i problemy, bo-
wiem wiele tematów okazało się uniwersalnymi; nie przeminęły wraz z epoką. Pozostał zatem antyk źró-
dłem tematów literatury i sztuki, inspiracją artystyczną dla wciąż nowych interpretacji dawnych obrazów, 
dalej: źródłem prawd filozoficznych oraz materiałem godnym badania, poszukiwań i porównań. 

Odpowiedz na pytania

Praca domowa



14

Rozprawka na egzaminie

Tematy – pułapki
Czasem mamy do czynienia z tematami–pułapkami. Sposób 
ich sformułowania wcale nie wskazuje na fakt, że najwła-
ściwszą formą ujęcia tego tematu byłaby właśnie rozprawka. 

To tematy, takie jak:
• Przysłowia mądrością narodów.
• Przemiany bohaterów w dziełach polskich romantyków.
• Wyobraźnia upiększa, uskrzydla, przekształca.

W takim wypadku najlepiej przekształcić sobie te tematy na 
typowo rozprawkowe, czyli:
• Czy przysłowia są mądrością narodów?
• Jakie przemiany wewnętrzne bohatera w dziełach polskich 

romantyków zauważyłem?
• Wykaż na wybranych przykładach, że wyobraźnia upięk-

sza, uskrzydla i przekształca.

Uwagi!
Teza = stwierdzenie, np. 
Udowodnij, że Odyseusz jest bohaterem pozytywnym.
Hipoteza = pytanie, np. 
Czy Odyseusz jest bohaterem pozytywnym?

• Nie używaj sformułowania: Moja teza brzmi: „Czy Odyseusz 
jest bohaterem pozytywnym?” – to błąd rzeczowy, bo pytanie 
zawarte w temacie to hipoteza, a więc pytania się nie udowad-
nia, na pytanie się odpowiada!

• Nie kończ rozprawki stwierdzeniem: Mam nadzieję, że udało 
mi się udowodnić hipotezę – błąd rzeczowy.

• Nie ograniczaj wstępu i zakończenia rozprawki do jednego zda-
nia. Moja teza brzmi: „Odyseusz to bohater pozytywny”.
Mam nadzieję, że udało mi się udowodnić tezę, że Odyseusz to 
bohater pozytywny.

• W temacie rozprawki zawarta jest teza – trzeba ją potwierdzić 
lub jej zaprzeczyć.  

• Może też być postawiona hipoteza w formie pytania – wówczas 
praca będzie odpowiedzią. 

Istotą rozprawki jest zbiór argumentów wyrażających myśl autora, 
który rozpatruje problem, rozprawia na dany temat. Idealna roz-
prawka winna więc być logiczna i konsekwentna.

1. Przygotowanie do pisania rozprawki

• Ustal tezę, którą chcesz udowodnić lub obalić.
• Zastanów się, które argumenty są najlepsze, najbardziej 

wyraziste.
• Uporządkuj argumenty i ustal ich kolejność: od najważ-

niejszego do najsłabszego albo od najsłabszego do naj-
mocniejszego.

• Spisz plan.
• Zaczynaj od pytania, od cytatów lub od własnego zdania. 

Jedno jest pewne – wstęp musi być! 

Najlepiej w dwóch, trzech zdaniach określić tezę, którą bę-
dziesz udowadniać, lub postawić pytanie, na które szukasz 
odpowiedzi. 

2. Rozprawiamy! 
•  Zbierasz argumenty, przykłady, dowody.
•  Konsekwentnie zbijamy argumenty przeciwne.
•  Bawisz się w literacki sąd – badasz, a potem wydasz wyrok.
• Przyjmujesz postawę badacza. Dokładnie zanalizujesz ma-

teriał – dasz rzetelny wynik.
• Nie jesteś sam – przywołuj opinie autorytetów, autora, cy-

tuj tekst źródłowy.
• Rozważaj wątpliwości – masz do nich prawo.
• Trzymaj się tematu. Literackie dygresje to materiał dla 

eseju.

3. kończymy tę rozprawkę!
• Krótkim jasnym wnioskiem: jest tak i tak.
• Podsumowaniem rozważań i wnioskiem.
• Zaprzeczeniem lub potwierdzeniem tezy
• Deklaracją własnych opinii.

schemat rozprawki
rozprawka składa się z trzech części:

wstępu

rozwinięcia

zakończenia

Wypracowanie egzaminacyjne

Przebieg pracy nad rozprawką 

jakie mogą być tematy z antyku?
• Na czym polega ponadczasowość mitów?
• Dziedzictwo kultury europejskiej przejęte z mitów.
• Rycerz antyczny – charakterystyka i ocena.
• Wyjaśnienie zagadki śmierci w kulturze starożytnych.
• Ludzie jak bogowie, bogowie jak ludzie – czy słuszne jest to 

twierdzenie w świetle literatury antycznej?
• Mit ikaryjski przestrogą czy pochwałą młodzieńczego idealizmu.
• Czy dla nas – ludzi XXI wieku – cenne są ideały starożytnych?
• Czy chciałbyś udać się w podróż do antycznego świata? Kogo 

pragnąłbyś spotkać?
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Rozprawka z antyku

Temat 1. Rycerz antyczny w oczach człowieka współczesnego.

jak zacząć? 
• Zwyczajnie, od odpowiedzi na pytanie tematu!  
• Lub zmień wstęp na ciekawszy. Na przykład:

– sam zadaj pytanie
– użyj cytatu
– odwołaj się do poezji albo wrzuć aforyzm filozoficzny. 

I który podoba Ci się najbardziej? Ten wstęp wybierz.

Ciąg dalszy
Tysiąc razy słyszałeś o konspekcie i masz go. Piszesz pracę. 

zadbaj o styl!
• Spróbuj każdemu zdaniu, każdej myśli nadać mądrzejszy ton.
• Używaj naukowych określeń, wrzuć termin.  
Na początek przerabiaj po prostu kolejne zdania. 
Napisałeś: Mity są ponadczasowe, bo pokazują uczucia i za-
chowania ludzi, które nie uległy zmianie.

zmień słowo po słowie: 
– mity są ponadczasowe na uniwersalizm mitów polega na....  
– pokazują na prezentują. 
– nie uległy zmianie na odwieczne, archetypiczne.  
Wyjdzie Ci wtedy, że Uniwersalizm mitów polega na pre-
zentacji archetypicznych postaw i uczuć ludzkich. Zaręczam, 
że to sformułowanie spodoba się sprawdzającemu pracę. 

zmień
– mity mówią o... – mity prezentują
– odwieczne postawy – archetypy
– przemiana – metamorfoza
– kwestia rycerza – ethos rycerski
– każdy może interpretować to inaczej – temat pozwala na różno-

rodne interpretacje
– chowano człowieka – rytuał pogrzebu
– inne opisy życia po śmierci – różne wizje, wersje bytów pośmiert-

nych
– chcę przywołać przykład – dowiodę, potwierdzę myśl przykładem
– w mitach jest dużo – mity gromadzą, przechowują, zawierają…
– mity tworzyły wzorce osobowe – ustalały kodeks postępowania, 

kształtowały wzory postępowania.
– te słowa – te pojęcia, zagadnienia, terminy

• Zamieszczaj w wypracowaniu wiedzę spoza programu.
• Nawiązuj do innych tekstów kultury.
• Wskazuj konteksty sztuki.
• Cytuj autorytety i opracowania. 
• Nie bój się porównań różnych kultur, jedyne czego na-

leży się obawiać, to błędy merytoryczne. Ale jeśli wie-
dza jest dobra, to fakt, że stać Cię na porównanie ry-
cerza średniowiecznego z antycznym lub skojarzysz 
zgrabną refleksją poświęcenie Prometeusza i Chrystusa, 
na pewno pozytywnie wpłynie na ocenę Twojej pracy.

Wzbogacaj treść pracy!

Wstęp
Kim jest dla człowieka XXI wieku Odyseusz albo Hektor? Po-
stacią ze szkolnej lektury, odległym, obcym mitem. I czy wszyst-
ko co reprezentują te osoby nadal jest cenne?

„Idź dokąd poszli tamci!” Właśnie  Hektor, Gilgamesz, Ro-
land. Wśród wzorów niedościgłych, do których należy dążyć 
stawia poeta, Zbigniew Herbert rycerza antycznego.  Lecz 
czy wszystkie  cnoty przodków trzeba bezdyskusyjnie uznać? 

Rozwinięcie
Odwaga, honor, siła, wierność w przyjaźni – tak, to cenne 
cechy. Ale na przykład skłonność do wzniecania wojen i zdo-
bywania przemocą łupów, okrucieństwo wobec słabszych, 
duma czy wręcz pycha z racji urodzenia – to zupełnie nie-
aktualne w naszych czasach cnoty. Sprawność fizyczna, wy-
ćwiczona podczas treningów, opłacona wysiłkiem i wytrwa-
łością – tak, to znów modne ideały. Ale utożsamianie urody 
z dobrem i wartościami moralnymi to przesada. Poza tym 

warto pamiętać, że Odyseusz, jeden z antycznych wzorów, 
popisał się sprytem, używał podstępu i kłamstwa, a zacnej 
wierności małżeńskiej dowiodła jego żona, Penelopa, bynaj-
mniej nie sam rycerz. Epoki późniejsze przyniosą następne 
wzory, jak choćby rycerza średniowiecznego ze swoją obse-
sją honoru i pobożności. Uważam jednak, że nie da się dziś 
bezkrytycznie wzorować się na minionych ideałach. Stule-
cia nauczyły współczesnego człowieka innych wartości i in-
nego spojrzenia na etykę. 

zakończenie
Odyseusz dziś? Być może wyruszyłby w kosmos. Hektor wal-
czyłby o pokój na ziemi a Achilles był gwiazdą Hollywood. 
Wówczas ludzie współcześni zrozumieliby ich ideały. Być 
może...

Zacytuj:
Przyszłe pokolenia będą nas podziwiać tak, jak podziwiają 
nas nasi współcześni. (Perykles)
Każdy z nas jest Odysem,/co wraca do swej Itaki.
                                      (Leopold Staff – Odys)
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Temat 2. Czy Odyseusz jest rzeczywiście pozytywnym bohaterem?

Teza 1. Jesteś przeciw

• Penelopa jest uznana za wzór wierności – Odyseusz kocha ją  
i wraca do niej, ale wierny jej bynajmniej nie jest.

• Zazwyczaj zapomina się, że na 10 lat męczeńskiej tułaczki 
całe siedem lat Odys słodko spędził u nimfy  Kalipso.

• Odyseusz posługuje się podstępem, bywa, że oszukuje, od-
wołuje się do metod, które w honorowym kodeksie rycerskim 
zostałyby podane w wątpliwość. O ile rozumiemy, że ucie-
ka się do podstępu wobec Polifema, o tyle pomysł z koniem 
trojańskim nie ma nic wspólnego z otwartą walką wręcz...

• Był wodzem i kapitanem – tak, ale z całej jego wyprawy po-
wrócił tylko on...

• Trudno pogodzić się z opinią Odysa – dobrego króla i męża 
– skoro nie było  go w kraju 20 lat!

Teza 2. Jesteś za

• Odyseusz to symbol – jest pociechą dla ludzkości słabej wo-
bec sił takich jak żywioł czy zrządzenie losu! Możemy prze-
ciwstawić się podobnym potęgom nie siłą, lecz intelektem. 
Nie należy odczytywać fabuły zbyt dosłownie.

• Rycerze antyczni walczyli dla łupu i byli w tym szczerzy, nie 
ukrywali niczego pod płaszczykiem ideologii. Odys był dziec-
kiem swojego czasu – koń trojański nie wykracza poza ów-
czesny kodeks rycerski.

• Całą podróż Odysa  – niebezpieczeństwa i pokusy – należy 
odczytywać jako metaforę ludzkiego życia, nie skupiać się 
na obyczajowych drobiazgach.

• Pojęcie wierności w antyku było nieco inne niż dzisiaj. To że 
Odys wracał i chciał wrócić do Penelopy, świadczy o jego 
miłości do żony.

• Myślał o ojczyźnie i zrobił wszystko, by do niej wrócić – to 
decyduje o jego postawie jako władcy.

Temat 3. Rozważania o losach bohaterów mitu „O Dedalu i Ikarze”.

Teza 1. Jestem przeciw Ikarowi

Wstęp
Użyjemy pytania:
Kim był Ikar – idealistą czy lekkoduchem, nieposłusznym sy-
nem?

I odpowiemy: 
Ja należę do ludzi twardo stojących na ziemi. W upadku Ika-
ra widzę klęskę... i sporo niedojrzałości. 

Albo od razu informujemy:
Nie należę do grona wielbicieli Ikarowych lotów. Czy można 
tak całkowicie ulec marzeniom, wyobrażeniom, bez szczyp-
ty realnego podejścia do sprawy? Czy można pochwalać nie-
posłuszeństwo?

Albo od razu atakujemy przeciwnika:
Nie zgadzam się z teoriami idealistów o poświęceniu dla ludz-
kości, o konieczności ryzyka i ponoszenia ofiar dla nauki. Po-
patrzmy na efekty: Ikar ginie, ponieważ przecenił swoje moż-
liwości, Dedal osiąga cel. Czy ktoś zaprzeczy temu faktowi?

Rozwinięcie
Teraz czas na przedstawienie logicznych argumentów. Najle-
piej zacząć od wypisania ich w konspekcie, a potem przyta-
czać na przemian z kontrargumentami, które obalamy. 
• Nieposłuszeństwo (efekt – klęska). 
• Lekkomyślne podejście do sprawy – idealizm.
• Koszt niewspółmierny do zysku.
• Realia życiowe przeciw wzniosłym ideałom (prozy życia nie 

da się uniknąć). Przykłady z życia i literatury. 

zakończenie
Formułujemy wnioski. Czasem warto w zakończeniu przy-
znać trochę racji wrogom.

Teza 2. Pochwalam Ikara

Wstęp
Lubię Ikara. Jest patronem wszystkich szalonych marzycie-
li, zdobywców, podróżników. To dzięki nim ludzkość zdoby-
wa wciąż nowe lądy. 

Rozwinięcie: argumenty „za Ikarem”.
1. Ikar to patron wszystkich wynalazców, naukowców, którzy 

odważyli się przełamać przyzwyczajenia i schematy. Gdyby 
nie oni, cóż osiągnęłaby ludzkość? Przykłady: Mikołaj Ko-
pernik, Giordano Bruno, Maria Skłodowska–Curie, Krzysz-
tof Kolumb, Vasco da Gama

2. „Lot ku słońcu” – to metafora odwiecznych ludzkich dążeń 
do czegoś więcej niż codzienność, realia ziemskie. „Wzbić 
się ponad ziemię”, zaznać czegoś niezwykłego – choćby za 
cenę upadku. To ideały artystów, miłośników przygód, od-
krywców, podróżników, zdobywców kosmosu. „Każda epo-
ka tęskni za jakimś piękniejszym światem” [John Huizinga]. 
Tylko dzięki Ikarom może go osiągnąć.

3. „Lot ku słońcu” – to także odwieczne marzenie o lataniu, 
wzorem ptaków. Człowiek zrealizował to marzenie! Samolo-
ty są wcieleniem marzeń Ikara. Nie obyło się bez ofiar. Do-
wodem mogą być przygody bohaterów książek A. de Sain-
te-Exupery’ego „Nocny lot”, „Ziemia, planeta ludzi”. To 
zwycięstwa i tragedie pionierów lotnictwa!

zakończenie
• Ikar spadł, Dedal doleciał. Czym jednak byłoby życie bez 

przygód i porażek? W końcu ludzkość wynalazła sposób na 
to, by latać: jak – ptak i jak Ikar.

• Chwalę Ikara. Wbrew moralistom i realistom. Czy zaprze-
czą, że dziś człowiek potrafi latać.

Wypracowanie egzaminacyjne
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Mały Książę
Antoine de Saint-exupéry

Tytuł
Mały Książę. Pisarz tak nazwał głównego 
bohatera swojej książki i jego imię umieścił 
w tytule. Zwróć uwagę, że oba wyrazy pi-
sze się w tym wypadku – jako nazwę wła-
sną – wielką literą. 

autor
Antoine de Saint-exupéry. Trudne, francu-
skie nazwisko. Ważny pisarz XX wieku, cie-
kawy, bo pisarz – pilot, należał do pionierów 
lotnictwa, oblatywał pierwsze, często jeszcze 
niedoskonałe samoloty. Pisarz zmierzył się z 
żywiołem przestrzeni powietrznej i pustyni,  
co znalazło odzwierciedlenie w jego książ-
kach. Spędził wiele godzin w kabinie samo-
lotów, patrząc na ziemie z lotu ptaka i snu-
jąc refleksje. Wszystkie jego książki zwią-
zane są z doświadczeniami pilota.  Zginął 
Saint-Exupéry  podczas lotu zwiadowczego 
nad Morzem Śródziemnym, podczas II woj-
ny światowej w roku 1944.

dedykacja 
Pisarz zadedykował Małego Księcia swoje-
mu przyjacielowi – Leonowi Worthowi „kie-
dy był małym chłopcem” –  bo jest to książka 
dla dzieci, i wszystkich tych którzy nie wy-
rośli jeszcze z tego co w dzieciach najlepsze 
–  szczerości uczuć i wrażliwości.

gatunek
Można nazwać ją mini powieścią filozoficz-
ną, paraboliczną spotkacie też termin baśń 
poetycka albo powiastka fantastyczna. Waż-
ne jest to, że Saint-Exupéry napisał książ-
kę dla dzieci i z myślą o dzieciach, a wy-
szła mu niewielka objętościowo, ale wielka  
jeśli chodzi o przesłanie filozoficzne,  po-
wieść, którą czytają dorośli i dzieci na ca-
łym świecie. 

Trzy najważniejsze pytania

1. Jakie ważne, ponadczasowe  tematy porusza 
pisarz w Małym Księciu?

Największą wartością tej książki jest fakt, że jej 
czytelnik przez chwilę odrywa się od  codzienno-
ści i zastanawia się co naprawdę jest ważne w ży-
ciu? Otóż nie to za czym goni codzienność, lecz 
„to co niewidoczne dla oczu” .  Czyli co? Dobre 
uczucia międzyludzkie –  przyjaźń, miłość, odpo-
wiedzialność za bliską sobie istotę, własne miej-
sce w kosmosie. Zanurzeni w swoich problemach 
dorośli nie widzą tego –  dlatego to dzieci potra-
fią dostrzec prawdę, baranka w pudełku albo węża 
boa, który pożarł baranka, a dla dorosłych jest tyl-
ko konturem kapelusza.

2. Kim właściwie jest Mały Książę?

Wyjątkowy chłopiec, postać bardzo szlachetna, 
władca planety B–612, opiekun Róży, przyjaciel 
Lisa, wędrowiec. Tak – to prawdziwe odpowiedzi 
na pytanie, kim jest Mały Książę. Ale tak napraw-
dę Mały Książę jest człowiekiem, który poszuku-
je prawdy o tym, co jest najważniejsze w życiu  
– i znajduje ją. Tym samym Mały Książę to trochę 
każdy z nas – jego podróż to dojrzewanie do zro-
zumienia prawdziwych wartości.

3. Dlaczego jest to książka o miłości i przyjaźni?

Bo te dwa uczucia znalazł i zrozumiał Mały Ksią-
żę, gdy poznawał kosmos, gdy szukał tego, co naj-
ważniejsze.  Zaprzyjaźnił się z Lisem i z Pilotem,  
a lis powiedział mu najpiękniejszą definicję  
przyjaźni,  jaką można spotkać w literaturze – 
jest to przede wszystkim odpowiedzialność za 
„oswojoną” istotę, niesie ryzyko łez, ale chroni 
przed samotnością. 
A miłość? 
Jej symbolem jest Róża – trochę nieznośna, ale 
jedyna na świecie – mimo że świat pełen jest 
różanych ogrodów. Mały Książę musiał to zo-
baczyć, żeby zrozumieć, że kocha tylko swoją 
Różę. 

Lektura w epoce

Stop!  
Jesteś w XX wieku! 

W momencie bardzo 
trudnym – bo Mały Ksią-
żę powstał w roku 1943, 
a zatem w czasach  
II wojny światowej – 
1939–1945. 

Egzamin gimnazjalny   Lektura
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sposób na zapamiętanie treści

Ujmij wszystko w pięć pytań:

1. kto opowiada o przygodach 
małego księcia?
Pilot – drugi obok tytułowego bardzo ważny bohater utworu. Pilot 
jest samotnikiem, nie lubi świata dorosłych. Pewnego razu wylądo-
wał przymusowo na Saharze z powodu awarii samolotu. Reperował 
go osiem dni, w tym czasie poznał małego chłopca, rozmawiał z nim  
o  bardzo ważnych sprawach – o czym opowiada w książce. 

„Nie znajdując ludzi podobnych sobie, wiodłem życie samotni-
ka aż do momentu, kiedy sześć lat temu niespodziewanie wylą-
dowałem na Saharze”.

2. skąd pochodził mały książę?
Z planety B–16. Tak niedużej, że można na niej na okrągło oglą-
dać zachody słońca. Mały Książę miał tam sporo roboty, bo ciągle 
zwalczał wyrastające z ziemi baobaby, które mogły rozsadzić jego 
planetę. Nie był na niej sam. Pielęgnował i kochał różę – kwiat o 
zmiennej, kapryśnej osobowości. Róża mogła być nieznośna, ale 
też „krucha i łatwowierna. Ma cztery niepozorne kolce do obro-
ny przed całym złem świata” – tak ją widział bohater. Zmęczony 
jej ciągłym niezadowoleniem  wyruszył w podróż. Zwiedził sie-
dem planet zanim wylądował na ósmej – Ziemi.

3. Trasa małego księcia:

• START: z rodzinnej planety B–612.

• Planeta Króla bez podwładnych. Król widzi w Małym Księ-
ciu poddanego...

• Planeta Próżnego bez wielbicieli. Próżny widzi w  Małym 

Księciu wielbiciela.

• Planeta Pijaka, który wstydzi się, że pije, ale właśnie z tego 
powodu pije.

• Planeta Bankiera chciwego, wciąż obliczającego gwiazdy jak 
monety.

• Planeta Latarnika, pracusia, który co minutę zapala i gasi la-
tarnię.

• Planeta Geografa – teoretyka, który nie opuszcza gabinetu, 
więc nie zna ziemi, którą bada.

• Planeta Ziemia – tu Mały Książę spotyka Pilota.  

4. Co się zdarzyło na ziemi?

• Mały Książę spotkał Pilota, opowiedział mu o swoich przygo-
dach i wymienił się z nim swoimi przemyśleniami.

• Mały Książę zaprzyjaźnił się z Lisem.

• Mały Książę ujrzał ogród pełen róż – zrozumiał, że jego Róża 
wcale nie była jedyna.

• Mały Książę zrozumiał, że dla niego Róża była jedyna i po-
stanowił do niej wrócić.

• Mały Książę prosi żmiję u ukąszenie. Żmija zgadza się.

• Mały Książę... umiera albo wraca na B–612. Jak uważasz?

5. jak długo trwała podróż małego 
księcia?
Wędrówka Małego Księcia trwała rok – wiele się podczas niej 
nauczył. Tę właśnie mądrość życiową zawarł w swojej książce 
Antoine de Saint-Exupéry.

motyw
Dzieciństwo, dojrzewanie, miłość, przyjaźń, po-
dróż, fantazja – to mogą być motywy przewod-
nie testu egzaminacyjnego. 

Co warto powtórzyć?

• Dzieciństwo jako wartość przeciwstawiana 
dorosłości to dość popularny motyw w lite-
raturze. Świat dorosłych jest złowrogi, nie-
zrozumiały dla dziecka. To świat liczb, pie-
niędzy, wojen. Dlatego świat dziecięcej wy-
obraźni wydaje się lepszy, pisarze wołają o 
to, by go zachować. 

• Gdybyś miał przywołać innych bohaterów wiecz-
nie dziecinnych, pamiętaj o Królu Maciusiu I – ze 

znanej książki Janusza Korczaka, także o bohaterach ba-
śni – Piotrusiu Panu albo dziecku z bajki Andersena 

pt. Król jest nagi.

• Bohaterowie nowel, Dawid Copperfield, Staś 
i Nel.

• Fantastyczne widzenie świata – pamiętaj o 
Don Kichocie i Odysei.

•  Podróż nauką życiową. Patronem takich bo-
haterów jest wprawdzie niemłody, ale prze-
cież najważniejszy Odyseusz. Także bohater 
Buszującego w zbożu Jerome Salingera – Hol-
den Caufield.

• Walka z żywiołem: Stary człowiek i morze.

• Potrzeba przyjaźni: Robinson Crusoe i Piętaszek, 
Achilles i Patrokles.

Treści związane z lekturą, potrzebne do egzaminu

Egzamin gimnazjalny   Lektura
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Wizyta na Ziemi okazała się dla Małego Księcia najbardziej po-
uczająca – podczas poprzednich wizyt odkrywał wzorce, któ-
re odrzucał, teraz trafi na to, czego szukał. Ląduje na pusty-
ni – miejscu dla człowiek groźnym, pustynia to żywioł, z któ-
rym trzeba się zmierzyć, symbol samotności, złowrogiej natury. 
Znajduje tu...

• Po pierwsze przyjaźń. Mały Książę oswoił Lisa a Lis pozwo-
li mu się oswoić. Oswoić, to znaczy stworzyć więzy, to zna-
czy być za kogoś odpowiedzialnym, to znaczy przygotować 
się na łzy. Takie są nauki Lisa, ale nie są tak smutne, jakie się  
w pierwszej chwili wydają, bo to oznacza też nigdy nie być 
samotnym, mieć kogoś, na kogo można liczyć. „Będziesz dla 
mnie jedyny na świecie” – mówi lis. „I ja będę dla ciebie je-
dyny na świecie”. To wielka wartość. 

• Po drugie miłość. Historia Małego Księcia uczy, że trzeba doj-
rzeć do miłości. Mały Książę musiał opuścić Różę, żeby zro-
zumieć, jak bardzo ją kocha, aby zrozumieć musiał też zoba-
czyć mnóstwo innych róż, piękniejszych od jego Róży, ale ob-
cych. Miłość nie jest więc uczuciem za coś... jest wyborem  
i przynależnością do siebie bez względu na wady czy cały świat.

• Po trzecie śmierć. Mały Książę miał tylko jedną drogę, by po-
wrócić do swojej Róży. Nie mógł zabrać ciała, jak twierdził 
było za ciężkie. Znika za sprawą ukąszenia żmii. Pilot ma na-
dzieję, że w ten sposób Mały Książę powrócił na B–612, ale 
nie wie tego na pewno. Można scenę odejścia Małego Księcia  
z Ziemi odczytać jako alegorię śmieci. Staje się ona wtedy wy-
zwoleniem od trosk ziemskich i powrotem do domu, do tego, 
co ukochane.

4  Wizyta na ziemi – co znalazł bohater na planecie ludzi?

B – 612 to nie jakaś tam zagubiona w kosmosie planeta, któ-
rą możesz przemierzyć wzdłuż i wszerz w ciągu dnia. To sym-
bol domu, ojczyzny, własnego miejsca w kosmosie. Uporczywa 
i systematyczna walka Małego Księcia z baobabami, pielęgno-
wanie Róży – to sens jego istnienia. Baobaby są groźne – zma-

ganie się z nimi bohatera to walka ze złem.  Mały Książę musi 
opuścić swoją planetę, by nauczyć się życia, ale też kiedy zro-
zumie, o co w nim naprawdę chodzi – powróci do niej, bo tam 
jest jego miejsce. To wielka wartość w życiu mieć swoje miej-
sce – tak brzmi jedno z  przesłań tej książki.

• Wizyta na planecie Króla i jej władca obnażają, jak absurdal-
na jest ludzka żądza władzy. Coś co ludzkość uważa za war-
tość tak pożądaną, że toczy o nią wojny, zdolna jest do zdrady, 
morderstwa, podstępów – to głupota, którą uosabia śmieszna, 
marionetkowa postać Króla, który nie może żyć bez podda-
nych i budzi politowanie w oczach Małego Księcia.

• Wizyta u Próżnego uczy, że uroda i zapatrzenie w siebie, po-
trzeba pochwał i uwielbienia  – tak częste wśród dorosłych – też 
są wartościami żałosnymi. Król chciał władzy, Próżny chce 
sławy i uwielbienia. I też jest politowania godną marionetką.

• Spotkanie z Pijakiem poucza, jak smutny jest obraz zmarno-
wanego życia bez sensu. Pijak mówi, że wstydzi się swojego 
pijaństwa i dlatego pije. Paradoks, według którego żyje wielu 
dorosłych – po prostu w oczach dzieci jest jawna bzdurą. I jest!

• Wizyta u Bankiera pokazuje następną zgubną namiętność psu-
jącą ludziom życie. Była już władza, sława, nałóg –  czas na 

pieniądze. Bankier jest opętany przez chciwość, pragnienie 
posiadania. Liczy gwiazdy, przelicza, sumuje. 

• Portret Latarnika to przykład bezsensownego sposobu na ży-
cie wybranego przez wielu ludzi. Dziś nazwalibyśmy ich pra-
coholikami. Pracować, pracować, zapalać latarnie co chwi-
la – bez ustanku, bez chwili przerwy na to, by zastanowić się, 
po co i jaki to ma sens? Latarnik to sympatyczny wariat, nie 
jest szkodliwy dla otoczenia, ale i on nie jest bratnią duszą 
Małego Księcia, którego coraz bardziej przeraża absurdal-
ność świata dorosłych.

• Wizyta u Geografa to spotkanie z namiętnością do liczb. Sym-
bol człowieka dorosłego – umie ująć wszystko w liczby, jego 
świat jest policzony i ujęty w tabelkach. Mamy ileś tam lat, 
kilogramów wagi, centymetrów wzrostu, ileś tam nomina-
łów comiesięcznej pensji. Oto definicja człowieka. Brrr. Na 
szczęście Mały Książę znajdzie coś co nijak się ma do liczb.

W Małym Księciu obserwujemy całą paradę osób dorosłych, 
których nie można nazwać dorosłymi, jeśli rozumiemy przez 
to odpowiedzialność, wiedzę o tym, jak żyć i co w życiu jest 
najistotniejsze. Pijak, Bankier, Król? Nawet Pilot jest samotny 
i zagubiony. Coś się dzieje podczas dorastania i funkcjonowa-
nia w dorosłym życiu, że liczby, bieg czasu i obowiązki powo-
dują, że dorośli gubią marzenia z dzieciństwa, widzą inaczej. 
Dzieci patrzą na świat oczyma swojej wyobraźni, są szczere, 

ich myśli nie biegną  utartymi schematami. Czy możemy na za-
wsze zostać dziećmi? Tak jak na przykład słynny Piotruś Pan 
ze znanej  baśni? 
Nie. Ale możemy zachować w sobie coś z wrażliwości dziecka, 
posłuchać prośby mądrego autora Małego Księcia, który kończy 
opowieść tak: „Nie spieszcie się, błagam was, zatrzymajcie się 
na chwilę pod gwiazdą”. To ważne przesłanie dla dorosłych i dla 
tych, którzy za chwilę dorosłymi będą.

1. Planeta małego księcia – co oznacza?

2. dlaczego pisarz stwarza opozycje dzieci – dorośli. 

3. jak rozumieć wizyty małego księcia na kolejnych planetach?

serwis pytań
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Kasia Sobczyk

Mały Książę

Gdzie jesteś Mały Książę gdzie.
Odszedłeś z mej książeczki kart.
Czy po pustyni błądzisz znów?
Rozmawiasz z echem pośród skal?

[...]
W maleńkiej róży kochał się
Książę na jednej z wielu gwiazd
Nie widział przedtem innych róż,
Kiedy w daleki poszedł świat.

Na ziemi zwątpił w miłość swą
Tę najpiękniejszą z wszystkich snów.
Bo jak miał w jednej kochać się,
Gdy ujrzał park z tysiącem róż.

(Nie wierz swym oczom – szepnął wiatr
jeżeli kochasz sercem patrz...)

Zrozumiał wtedy Książę to,
Że tylko jedna  w świecie jest
Ta, którą kochał wszystkie dni
a wrócił znów do Róży swej.

Praca z tekstem

krótka praca pisemna
Napisz kartkę pocztowa, jaki mógł wysłać Mały Książę do Lisa po powrocie na swoją planetę.

Adres nadawcy: 
Planeta B–612

Najmilszy Lisie!

Pozdrawiam Cię gorąco ze swojej planety B–261! Dotarłem na miejsce 
szczęśliwie, Róża ma się dobrze i jak się okazało, bardzo za mną tęskni-
ła. Mam sporo roboty z baobabami. Jestem szczęśliwy, brakuje mi tu tylko 
Ciebie, przyjacielu. Trzymaj się ciepło i pomyśl o mnie czasem,

Twój Mały Książę.
Szanowny Pan Lis
Ziemia – Pustynia Sahara, Nora 4A

Sprawdzone będą ele-
menty:
•  Data i miejsce wy-

słania
•  Nagłówek – zwrot do 

adresata
•  Wielka litera w zwro-

tach do adresata
•  Podpis
•  Adres adresata

Odpowiedzi:
1. Wątek dotyczący miło-

ści Małego Księcia do 
Róży z jego planety.

2. Wiatr.
3. Personifikacja – wiatr 

otrzymuje cechy ludz-
kie.

4. Wiernie oddaje –  
przesłanie wiatru jest  
wiernym nawiązaniem 
do tekstu książki.

5. W pierwszej strofie au-
torka się ujawnia, zwra-
ca się osobiście do Ma-
łego Księcia – bohatera 
swojej książki dzieciń-
stwa. W pozostałych 
opowiada historie Ma-
łego Księcia i już się nie 
pojawia.

6. Oba niosą taką myśl, 
że spojrzenie przez 
pryzmat uczucia jest 
prawdziwsze niż ra-
cjonalne, nakazuje, 
by kierować się uczu-
ciem, a nie rozumem.

1. Który wątek Małego Księcia Saint-exupéry’ego 
jest tematem popularnej piosenki Kasi Sob-
czyk?

2. Kto podpowiedział Małemu Księciu jak zrozu-
mieć swoją miłość?

3. Nazwij zabieg stylistyczny, jakim jest zdanie 
„szepnął wiatr”.

4. Czy piosenka Kasi Sobczyk wiernie oddaje 

przesłanie Małego Księcia dotyczące miłości, 
czy zmienia je?

5. Czym różni się pierwsza zwrotka piosenki od 
reszty?

6. Cytat z piosenki: „jeżeli kochasz sercem patrz” 
i Mickiewicza: „Miej serce, patrzaj sercem” 
(Romantyczność)  mają  podobne przesłanie. 
Na czym polega podobieństwo?

Egzamin gimnazjalny   Lektura
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Notatka wstępna

Forma – rozprawka
Teza nie do zaprzeczenia – choć ktoś mógłby marudzić, że mi-
łość ważniejsza jest od przyjaźni, pamiętajmy, że wszystkie sen-
tencje trochę grzeszą przesadą. Powiedzmy, że przyjaźń to jed-
na z największych wartości – zgadzasz się z tym z pewnością, 
musisz tylko poprzeć ją trzema literackimi przykładami przyjaź-
ni. O to nietrudno.

Przykład antyczny

Przyjaźń Achillesa i Patroklosa, opisana w Iliadzie przez Home-
ra. Rozgniewany Achilles (odebrano mu brankę Bryzeidę) opusz-
cza siły atakujące Troję i zabiera swoje wojska. Dopiero wieść 
o śmierci najlepszego przyjaciela Patroklosa spowoduje powrót 
wodza i zemstę na zabójcy – Hektorze. Historia Patroklosa i Achil-
lesa stała się literackim wzorcem przyjaźni.

Przykład rycerski

To rycerz Roland i jego druh Olivier. Bohaterowie średniowiecz-
nej Pieśni o Rolandzie uzupełniają się: Roland jest porywczy, 
Olivier roztropny, Roland nie chce zawezwać pomocy podczas 
bitwy z Saracenami, Olivier namawia go do tego. I – jak to czę-
sto bywa – przyjaźń ta zrodziła się z konfliktu, ponieważ u pro-
gu znajomości rycerze musieli stanąć do pojedynku. 

Uwaga – wierność przyjacielowi to jedna z głównych zasad ko-
deksu rycerskiego. 

• O przyjaźni sporo mogą napisać ci, którzy czytali Trylogię. 
Główni bohaterowie dzieła Henryka Sienkiewicza związani są 
głęboką przyjaźnią. Zagłoba jest wielkim przyjacielem Skrze-
tuskiego, Wołodyjowskiego, Kmicica. Sami rycerze także przy-
jaźnią się ze sobą, choć Wołodyjowski i Kmicic również rozpo-
częli od pojedynku i wzajemnej niechęci. Skończy się na tym, 
że to Kmicic ruszy w sukurs zbolałemu po stracie Anusi Ma-
łemu Rycerzowi.

•  Warta przypomnienia jest też przyjaźń pana Wołodyjowskie-
go z Ketlingiem, w imię której pan Michał zrezygnował z wła-
snych uczuć do Krzysi Drohojowskiej. Obaj odnajdą szczęście 
w małżeństwach, razem będą bronić Kamieńca Podolskiego, zło-
żą przysięgę rycerską, a gdy nadejdzie klęska – dotrzymają jej 
i zginą, wysadzając mury twierdzy, której poprzysięgli bronić.

•  Francuski wariant podobnej przyjaźni to Trzej muszkieterowie 
pióra Aleksandra Dumasa. Tytuł nie mówi wszystkiego: nie-
rozdzielni druhowie to Aramis, Atos i Portos, ale dołącza do 
nich czwarty – d’Artagnan. Kto nie zna ich przygód z książki, 

zna film i nieobce jest mu hasło: „jeden za wszystkich, wszy-
scy za jednego”.

Przyjaźń czasów wojny
Przyjaźń łączy bohaterów powieści Kamienie na szaniec – po-
trafią zachować lojalność wobec przyjaciół nawet wobec zagro-
żenia bólem i śmiercią, potrafią zaryzykować życie dla odbicia 
aresztowanego kolegi.

Przykłady poetyckie

• Adam Mickiewicz jest autorem słynnej bajki pt. Przyjaciele. 
Z niej to pochodzi znane przysłowie, iż „prawdziwych przy-
jaciół poznajemy w biedzie”. Doświadczenie Mieszka okazało 
się smutne, ponieważ jego najlepszy przyjaciel umknął na drze-
wo, zostawiając druha w potrzebie. 

• Ignacy Krasicki też ułożył bajkę pt. Przyjaciele. Jej finał rów-
nież jest smutny: „wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zja-
dły”. Czyżby należało uważać ze słownymi deklaracjami przy-
jaźni? Dopiero zagrożenie sprawdza wartość głoszonej posta-
wy? I znów – na poparcie tej tezy, można by znaleźć wiele przy-
kładów z literatury.

Na czym polega trudność?
Nie wystarczy literatura! Nie wystarczy podać przykłady. Te-
mat wymaga własnych przemyśleń, a cytat – uwaga – wartościu-
je. Bardzo dokładnie czytaj cytaty. Wolter powiedział, że przy-
jaźń jest największą wartością na świecie. Jak to pokazać? Użyj 
kilku argumentów:

• człowiek może zdobyć wiele dóbr, być bogaty, mądry, wykształ-
cony – lecz bez przyjaciół będzie samotny i nieszczęśliwy,

• przykłady z Małego Księcia dowodzą tej tezy – największą war-
tością, jaką znalazł na ziemi bohater, była przyjaźń,

• w czasach wojny przyjaźń znaczyła czasem więcej niż życie – a 
trudno o porównanie z większą wartością. 

staraj się o punkty dodatkowe 
– zakończ ładnym cytatem: 
Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupu-
ją w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów 
z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół (Mały Książę).

Wypracowanie egzaminacyjne

„Wszystkie wielkości świata nie są warte dobrej przyjaźni” Wolter. Poprzyj tę tezę, przywołując co najmniej trzy przykłady z 
literatury i prezentując własne przemyślenia.
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Spotkanie z poezją

Zbigniew Herbert

Apollo i Marsjasz 

właściwy pojedynek Apollona 
z Marsjaszem 
(słuch absolutny 
kontra ogromna skala) 
odbywa się pod wieczór 
gdy jak już wiemy 
sędziowie 
przyznali zwycięstwo bogu 

mocno przywiązany do drzewa 
dokładnie odarty ze skóry 
Marsjasz 
krzyczy 
zanim krzyk jego dojdzie 
do jego wysokich uszu 
wypoczywa w cieniu tego krzyku 

wstrząsany dreszczem obrzydzenia 
Apollo czyści swój instrument 

tylko z pozoru 
głos Marsjasza 
jest monotonny 
i składa się z jednej samogłoski 
A 

w istocie 
opowiada 
Marsjasz 
nieprzebrane bogactwo 
swego ciała 

łyse góry wątroby 
pokarmów białe wąwozy 
szumiące lasy płuc 
słodkie pagórki mięśni 
stawy żółć krew i dreszcze 
zimowy wiatr kości 
nad solą pamięci 

wstrząsany dreszczem obrzydzenia 
Apollo czyści swój instrument 

teraz do chóru 
przyłącza się stos pacierzowy Marsjasza 
w zasadzie to samo A 
tylko głębsze z dodatkiem rdzy 

to już jest ponad wytrzymałość 
boga o nerwach z tworzyw sztucznych 

żwirową aleją 
wysadzaną bukszpanem 
odchodzi zwycięzca 
zastanawiając się 
czy z wycia Marsjasza 
nie powstanie z czasem 
nowa gałąź 
sztuki – powiedzmy – konkretnej 

nagle 
pod nogi upada mu 
skamieniały słowik 

odwraca głowę 
i widzi 
że drzewo do którego przywiązany był Marsjasz 
jest siwe 

zupełnie

apollo i marsjasz
zbigniew Herbert

Mitologia podaje, że zuchwały sylen – Marsjasz – 
wyzwał na pojedynek samego boga Apolla, by zmie-
rzyć się z nim w sztuce gry na ulubionych instrumen-
tach. Miał swoje powody: grał przecudnie, w dodat-
ku na aulosie porzuconym przez Atenę… Był poza 
tym sylenem: półczłowiekiem–półkoniem, a mimo 
końskich nóg sylenowie uwielbiali taniec, muzykę 
i wino. Ale Marsjasz przegrał pojedynek (któż by 
wygrał z bogiem!), a że zwycięzca mógł zrobić z po-
konanym, co tylko chciał – Apollo kazał Marsjasza 
obedrzeć ze skóry. Ten moment namalował Tycjan. 
Co było dalej – napisał Herbert.

Tycjan – Ukaranie Marsjasza
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właściwy pojedynek Apollona
z Marsjaszem
(słuch absolutny
contra ogromna skala)
odbywa się pod wieczór
gdy jak już wiemy
sędziowie
przyznali zwycięstwo bogu

mocno przywiązany do drzewa
dokładnie odarty ze skóry
Marsjasz
krzyczy

Patrząc na obraz Tycjana – właśnie na to 
patrzymy. Widok tylko dla wytrwałych, bo 
scena to nadzwyczaj okrutna.

Marsjasz do góry nogami – Apollo i czło-
wiek w ciemnej czapce zdzierają z nie-
go skórę. Satyr z prawej dostarcza wia-
derko. Na krew. Piesek z fikuśnym ogon-
kiem – chłepce krew. Brytan – większe psi-
sko – trzyma w zębach strzępy skóry z nóg 
Marsjasza. Postaci jest więcej – na przy-
kład z boku przygląda się scenie w zamy-
śleniu stary król Midas, podobny do Ty-
cjana. O czym myśli? O istocie cierpienia? 
O winie i karze? A może o sztuce?

Krzyku, o którym pisze Herbert, nie sły-
chać – może Marsjasz omdlał. Jeśli coś 
słychać, to muzykę tajemniczego mło-
dzieńca z lirą (być może to inne wciele-
nie Apolla). Ale w wierszu Herberta sły-
chać przede wszystkim krzyk obdzierane-
go ze skóry Marsjasza.

tylko z pozoru
głos Marsjasza
jest monotonny
i składa się z jednej samogłoski
A
W istocie
opowiada
Marsjasz
nieprzebrane bogactwo
swego ciała

łyse góry wątroby
pokarmów białe wąwozy
szumiące lasy płuc
słodkie pagórki mięśni 
stawy żółć krew i dreszcze
zimowy wiatr kości
nad solą pamięci

Ból, cierpienie zamknięte w samogłosce 
A. Poeta przedstawia je bardzo material-
nie, cieleśnie: metafory dotyczą wnętrza 
ludzkiego organizmu. Płuca, mięśnie, sta-
wy – wszystko to wyje z bólu, każdy z or-

ganów otrzymał portret najbardziej wierny 
swej istocie: choćby „szumiące lasy płuc”. 
Jest w tym sformułowaniu i oddech, i po-
dobieństwo kształtu. Wiatr kości jest zimo-
wy (mróz przenika odbiorcę), sól pamięci 
– w kontekście żywego mięsa boli jeszcze 
bardziej. Ale to dopiero teraz trwa pojedy-
nek – twierdzi Herbert. Dlaczego? Przecież 
patrząc na płótno Tycjana, widzimy zwy-
cięzcę. Apollo żyje, Apollo z wieńcem na 
głowie spokojnie zdziera skórę Marsja-
szowi, Apollo gra na lirze, wreszcie Apol-
lo odejdzie spokojny – a Marsjasz będzie 
wył, aż śmierć przyniesie mu ukojenie.

teraz do chóru
przyłącza się stos pacierzowy Marsjasza
w zasadzie to samo A
tylko głębsze z dodatkiem rdzy

to już jest ponad wytrzymałość
boga o nerwach z tworzyw sztucznych

żwirową aleją
wysadzaną bukszpanem
odchodzi zwycięzca
zastanawiając się
czy z wycia Marsjasza
nie powstanie z czasem
nowa gałąź
sztuki – powiedzmy – konkretnej

Otóż to – dlatego pojedynek wciąż trwa. 
Apollo przestał już grać. Jest zresztą nie-
prawdziwy – ma nerwy z tworzyw sztucz-
nych. Jak robot, jak indywiduum ze świata 
fantazji. To nie jest prawdziwa sztuka ani 
prawdziwe emocje. Działanie Marsjasza 

trwa – wyraża cierpienie, prawdę o ludz-
kim bólu. Sztuka z głębi trzewi, z bólu 
pełznącego wzdłuż kręgosłupa. Jak to na-
zwiemy? Ekspresją? Turpizmem? Nurtem 
dionizyjskim – tak gorącym w zestawieniu 
z chłodem nurtu apollińskiego.

Wszystko jedno, jak to nazwiemy: ten nurt 
działa, porusza. Może nie tak piękny – jak 
mocny. Gdy Apollo odchodzi:

nagle
pod nogi upada mu
skamieniały słowik

odwraca głowę
i widzi
że drzewo do którego przywiązany był 
Marsjasz
jest siwe
zupełnie

Rzućmy okiem na tło sceny w ujęciu Tycja-
na. Tam też są drzewa, zwierzęta, chmury. 
Daleko im do zwykłych drzew czy chmu-
rek. To sceneria nieziemska – tu też otocze-
nie współgra z cierpieniem. Czy można ska-
mienieć z bólu? Od bólu Marsjasza skamie-
niał słowik, który zaplątać się musiał w ga-
łęziach pokutnego drzewa. Czy można osi-
wieć z przerażenia? Na widok grozy Mar-
sjasza – posiwiało drzewo. Apollo powi-
nien przestraszyć się solidnie – to rzeczywi-
ście nowa gałąź sztuki, i ta przetrwa, prze-
trwa dłużej niż obojętność klasycznych au-
torytetów, niż sympatia sztucznych bogów. 
Dowodem na to jest obraz Tycjana – Uka-
ranie Marsjasza.

J. de Ribera Apollo obdzierający Marsjasza ze skóry
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Dziecko

Dzieci stały się bohaterami literatury w XIX wieku, kiedy zapanowała moda na nowelę i pokazywanie 
w niej niedoli dziecięcej. Również w tamtym stuleciu ukształtowała się literatura młodzieżowa, czyli adre-
sowana do młodzieży, a tam bohater dziecięcy jest jak najbardziej wskazany. Od wieku XIX dziecko czę-
sto już było bohaterem ksiąg. Dlatego, jeśli przyjdzie Ci o nim pisać, jest z czego korzystać. Na początku 
warto jednak ustalić kilka spraw.

los, niedola dziecka w literaturze XIX wieku. 

krzywda, dziecko utalentowane, portrety dzieci skrzywdzonych w XIX w.

Takie sformułowania spotkacie najczęściej, ponieważ smutny był los biednych dzieci w ubiegłym stuleciu 
i pisarze starali się poruszyć sumienia ludzkie. 

Materiał literacki: 
• Bolesław Prus – Antek, Anielka
• Henryk Sienkiewicz – Janko Muzykant, Jamioł
• Maria Konopnicka – Nasza Szkapa, Jaś nie doczekał
• Eliza Orzeszkowa – Dobra pani, Tadeusz

W większości są to utwory krótkie i smutne, dotyczą zwłaszcza dzieci wiejskich. Jeśli będziesz o nich pi-
sać, nie ograniczaj się do przedstawienia biografii. Pomyśl: 

• Dlaczego tak smutny, a czasem tragiczny los spotkał małego bohatera? 
• Co wzrusza, a co przeraża najbardziej współczesnego odbiorcę? 
• Jak – być może – potoczyłyby się losy tych dzieci dziś? 

antek 
To przykład dziecka obdarzonego talentem. Strugał prawdziwe cuda, a los przeznaczył mu rolę pastucha. 
Antek nie jest wcale najtragiczniejszym bohaterem: wyrusza w świat, będzie szukał swojego przeznacze-
nia. Może znajdzie je w mieście w jakimś rzemiośle, może trafi na mecenasa, który wprowadzi go w świat 
sztuki – a może przeciwnie, będzie musiał jakkolwiek zarobić na życie, by nie umrzeć z głodu. I tak lep-
szy to los niż to, co spotkało jego siostrę: Rozalkę, którą chorą upieczono w piecu, według zaleceń zna-
chorki. Przeraża nie tylko los Rozalki, ale w ogóle ciemnota ludzi, którzy mogli uwierzyć w taką terapię.

janko muzykant 

To drugie utalentowane dziecko naszej literatury. Ponieważ skazano go na chłostę, w wyniku której zmarł, 
jego tragedia szczególnie porusza czytelników. Dziś Janko mógłby się kształcić, istnieją szkoły muzycz-
ne, stypendia, internaty w miastach. Ale nie tylko o to chodziło autorowi noweli. Postulat oświecenia wsi 
to jedna sprawa, ale jest jeszcze druga: okrucieństwo i bezmyślność dorosłych mieszkańców wioski, na 
czele z wójtem.

anielka 
Bohaterka opowiadania Prusa nie jest dzieckiem wiejskim, a jednak jej los także jest bardzo smutny. Aniel-
ka, nie mogąc znieść strasznych dla niej wydarzeń, nie mogąc zrozumieć świata dorosłych, umiera. Za-
uważcie przeciwstawienie – zły, trudny świat dorosłych ludzi przeciw czystej wyobraźni dziecka. Dziec-
ko nigdy nie bywa winne w tej literaturze.

Wnioski

Nie ma tu właściwie tez dwuznacznych, takich, z którymi można się zgodzić lub nie. Krzywda dziecięcych 
bohaterów powinna przerażać i oburzać, a ich los budzić współczucie. 

Motyw do prac pisemnych

Ujęcia tematu dziecko

• Los polskich dzieci 
końca XIX wieku – na 
podstawie nowel Hen-
ryka Sienkiewicza, Bo-
lesława Prusa, Ma-
rii Konopnickiej, Elizy 
Orzeszkowej.

• Niedola dziecka pol-
skiego w XIX wieku, 
w świetle znanej Ci 
lite ratury.

• Los dziecka w opowia-
daniach, nowelach 
i wierszach Marii Ko-
nopnickiej, Bolesława 
Prusa, Henryka Sien-
kiewicza
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Bohaterowie dickensa

Dickens pokazywał niedolę dzieci angielskich w ubiegłym stuleciu (nie tylko u nas źle się działo). 

Copperfield 
– to znów sieroca dola chłopca, który popadł w ręce okrutnego ojczyma. Potem trafił do koszmarnej szko-
ły o wymyślnym systemie kar. W końcu, gdy ucieknie do nieco zdziwaczałej, ale w sumie kochanej ciot-
ki, jego losy ułożą się pomyślnie.

Olivier Twist 
przechodzi gorsze koleje – porwany, trafia w szpony ludzi londyńskiego podziemia przestępczego. Finał 
i tu będzie szczęśliwy (u Dickensa dobro zawsze zwycięża), ale czytelnicy przeżyją chwile grozy .

dzieci – miłośnicy przygód

Druga grupa tematów pozwala wybierać i oceniać, pokazywać dzieci trochę szalone, a dzieciństwo jako 
czas pełen przygód. 
– L. Carrol Alicja w Krainie Czarów
– H. Potter Pollyanna
– M. Burnet Tajemniczy ogród
– L. M. Montgomery Ania z Zielonego Wzgórza
– M. Twain Przygody Tomka Sawyera
– M. Twain Przygody Hucka
– H. Sienkiewicz W pustyni i w puszczy
– K. Dickens David Copperfield
– K. Dickens Oliver Twist
– K. Makuszyński Szatan z siódmej klasy
– K. Makuszyński Szaleństwa panny Ewy
– A. de Saint-Exupéry Mały Książę

• Bohaterowie spod znaku przygody to Staś i Nel (przemierzają pustynię i puszczę w Afryce), Tomek Sa-
wyer (wyprawia przeróżne historie, może współzawodniczyć z Anią z Zielonego Wzgórza, jeśli chodzi 
o sensacyjne pomysły), wreszcie – Huck Finn. Porządny chłopak, syn pijaka, przyjaciel Tomka Sawyera, 
odbędzie niezwykłą wędrówkę po wodach Missisipi.

• Również bohaterowie polskiego autora książek młodzieżowych – Kornela Makuszyńskiego, to niespokoj-
ne dusze. Ewa ucieka przez okno, bo jej się nie podoba opiekunka, Adaś jest geniuszem intelektu i prze-
żywa przygodę kryminalną.

• Dziewczyny–sieroty: Ania, Pollyanna, Mary. Wszystkie trzy nie mają rodziców. Ania trafia na Zielone Wzgó-
rze, Pollyanna do ciotki Polly, a Mary do wuja, który jest posiadaczem Tajemniczego Ogrodu. Te trzy dziew-
czyny to trzy odmienne i fascynujące osobowości. Ania obdarzona jest bujną wyobraźnią i rudą czupryną. Pol-
lyanna to niepoprawna optymistka, która uczy świat swojej gry w zadowolenie. I Mary – początkowo niezno-
śna kapryśnica, przeistaczająca się w rozumną pannę. 

mały książę
To bohater ze wszech miar szczególny, przydaje się do wielu rozważań. Pasuje również do tego tematu. 
Mały Książę ostro przeciwstawia świat wartości dorosłych i dziecięcych. Jest jednym z tych, którzy nie 
chcą dorosnąć. Dokonuje oceny dorosłych i niewielu wypada tam pozytywnie. Może jeden Latarnik, resz-
ta to pijaki i liczykrupy. Po prostu: dzieci, które dorosły w sposób typowy.
Nasuwa się pytanie: czy Mały Książę na pewno jest dzieckiem? Czy też dzieckiem, które dorosło prawidło-
wo? A może jednym z tych, którzy zdecydowali się nie dorastać? Bo taki zupełnie dziecinny to on nie jest.
• Bohaterowie baśniowi wcale nie są głuptasami i nie należy ich lekceważyć. Alicja, która przemierzała 

Krainę Czarów, zaobserwowała w niej wiele prawidłowości typowych dla świata dorosłych (znów to prze-
ciwstawienie), a sama potrafiła przystąpić do wojny z absurdami tego świata i pokonać je. Piotruś Pan to 
taki chłopiec, który też nie chce dorosnąć.

Czy pamiętasz

Dziewczynkę z zapałkami 
H. Ch. Andersena? 

To zagraniczny obrazek 
niedoli i śmierci dziecka, 
które zamarzło pod okna-
mi ludzi świętujących 
sylwestra. Jest to rów-
nież najsłynniejsza lite-
racka scena śmierci bied-
nej, głodnej dziewczynki 
i obojętności świata wo-
bec jej nieszczęścia.

Uwaga! 

Najmłodsza bohaterka

Pisząc o różnych ujęciach 
dziecka w literaturze, nie 
zapomnijcie o Urszulce 
Kochanowskiej. Najmłod-
sza ze znanych mi boha-
terek, trzyletnia Safo sło-
wieńska, która odumar-
ła ojca, w pełni na to za-
sługuje.
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• narrator

• fabuła

• świat przedstawiony

• opisowość

• podział na akty, sceny, głosy 

• obecność didaskaliów

• podmiot liryczny

• obraz poetycki

• uczuciowość (subiektywizm)

Rodzaje literackie
lIRYka EPIka dRamaT

Liryka ogarnia utwory poetyc-
kie. Oczywiste, że ze swojej na-
tury są krótsze od epiki, ale nie 
to jest najważniejsze. Tu nie ma 
narratora, przemawia podmiot 
liryczny, który wyraża swoje 
uczucia. Subiektywnie odbiera 
świat, przetwarza poetycko i ta-
kie obrazy darowuje odbiorcom. 

Do epiki zaliczamy utwory, w których nar-
ratora, opisuje zdarzenia, świat, ludzi. Wej-
dą tu rozmaite teksty prozatorskie, bo epi-
kę się czyta z bardzo różnych powodów: 
dla informacji, rozrywki, z ciekawości. Epi-
ka prezentuje świat przedstawiony, w któ-
ry wkraczamy za sprawą lektury. Wszelkie 
zatem opowiadania, nowele, powieści, listy, 
relacje możemy śmiało zaliczyć do epiki.

Dramaty to utwory przeznaczone do re-
alizacji na scenie. Pisane na potrzeby te-
atru są podzielone na akty, sceny, kwe-
stie aktorów, wreszcie posiadają didaska-
lia – odautorskie informacje dodatkowe 
dotyczące np. stroju lub wyglądu sceny. 
Autor dramatu pisze: Scena 2. W nawiasie: 
(Scena jest pusta, w centrum dwie świece). 
Te wskazówki w nawiasie to didaskalia.

W teście egzaminacyjnym pojawią się tzw. teksty kultury, które będziesz musiał zrozumieć i zinterpretować, aby wskazać poprawne odpo-
wiedzi w pytaniach zamkniętych i udzielić poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte.

Pamiętaj – do tekstów kultury należą:
teksty literackie, teksty publicystyczne, teksty popularnonaukowe, źródła historyczne,  akty prawne, instrukcje, słowniki, ency-
klopedie, mapy, reprodukcje dzieł sztuki, tabele, diagramy, wykresy, schematy.

Proza na teście

Pojęcia do zapamiętania

• Didaskalia – wtrącenia dramatopisarza, 
informujące o wyglądzie sceny, zawierają 
wskazówki co do stroju i zachowania bo-
haterów. Jest to tekst poboczny dramatu,  
w przeciwieństwie do tekstu głównego, 
czyli dialogów i monologów.

• Dramat – rodzaj literacki grupujący utwo-
ry przeznaczone do realizacji na scenie.

• Epika – rodzaj literacki grupujący utwo-
ry narracyjne, zawierające fabułę i świat 
przedstawiony. Najczęściej prozatorskie.
W utworze epickim występuje 
NArrAtor!

• Liryka – rodzaj literacki skupiający utwory 
poetyckie, będące wyrazem uczuć, reflek-
sji lub obserwacji podmiotu lirycznego.
W utworze lirycznym występuje 
PoDMIot LIrYCZNY!

Uwaga! Może powstać długi poemat np. 
ballada – niby wiersz, ale z narratorem, 
fabułą. Dlatego – choć podział na poezję, 
prozę i dramat z reguły się sprawdza – trze-
ba uważać i nie sugerować się obecnością 
wersów lub rymów. 

gatunki literackie

Wyznaczniki rodzaju literackiego

dRamaT 

dRamaT 

EPIka 

EPIka 

lIRYka

lIRYka

tragediaepossonet

dramat romantycznypowieśćpieśń

komediaopowiadaniehymn

operanowelafraszka

oda

tren

epigramat

scenariusz filmowyesej

mit

jak klasyfikować teksty literackie?

Egzamin gimnazjalny   Pytanie z prozy

są tylko trzy rodzaje literackie
Każdy tekst literacki należy do któregoś z poniższych rodzajów. 
Tekst, który otrzymasz na tekście egzaminacyjnym, też. 
Pytanie w tej sprawie może być bezpośrednie i proste: 
• Do którego z rodzajów literackich przypiszesz tekst? 

Ale może być przebieglejsze: 
• Wskaż wyznaczniki epickości tekstu.  Jakie cechy tekstu kwa-

lifikują go do dramatu, a jakie do liryki? 

Najważniejsze wiedzieć, że np. narrator jest typowy dla epiki, 
a podział na głosy, sceny, obecność didaskaliów – dla dramatu.
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1. Do podanych rodzajów literackich dobierz po trzy gatun-
ki literackie.
liryka – .........................................................................................
epika – ..........................................................................................
dramat – .......................................................................................

2. W tabeli zapisano sześć zdań odnoszących się do liryki. Wpisz 
tAK, jeśli zdanie jest prawdziwe lub NIe, jeśli jest nieprawdzi-
we.

TAK NIE
1. Osobą wypowiadającą się w utworze lirycz-

nym jest narrator. 
2. Liryka jest gatunkiem literackim. 
3. Osoba mówiąca w wierszu to podmiot liryczny.
4. Liryka to jeden z trzech rodzajów literackich. 
5. „Ja” liryczne wyraża swoje przeżycia, reflek-

sje, uczucia.
6. Do liryki zaliczamy wszystkie utwory napisa-

ne wierszem.

3. Połącz pojęcie z definicją.

1. Część utworu dramatycznego zawierająca zamknię-
ty wycinek akcji.

2. Część utworu dramatycznego wyodrębniona ze 
względu na występujące w niej osoby.

3. Tekst poboczny, odautorskie wskazówki. 
4. Tekst główny dramatu, wypowiedzi bohaterów.
5. Jeden z trzech rodzajów literackich, utwór przezna-

czony do wystawienia na scenie.

A. dramat    B. scena    C. didaskalia  
D. dialogi i monologi   E. akt

4. Przypowieść to: 
A. krótki, wierszowany utwór zawierający uniwersalne prawdy  

o człowieku.
B. gatunek epiki.
C. krótki utwór, którego fabuła jest pretekstem do przekazania 

uniwersalnych prawd.
D. rodzaj literacki.

5. Podaj definicję pojęcia narrator. Uwzględnij w niej róż-
nice pomiędzy narratorem trzecioosobowym i pierwszo-
osobowym.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Narrator to osoba, która w utworze epickim opowiada o wyda-
rzeniach rozgrywających się w świecie przedstawionym; może 
to być osoba wszechwiedząca, czyli taka, która zna wszystkie 
wydarzenia, ale w nich nie uczestniczy lub posiadająca ograni-
czoną wiedzę i będąca obserwatorem wydarzeń  (narrator trze-
cioosobowy); narrator może być także bohaterem – uczestni-
kiem zdarzeń (narrator pierwszoosobowy).

6. Zaznacz prawda (P) lub fałsz (F).

P F
Epika prezentuje świat przedstawiony

Fabuła to układ zdarzeń w utworze epickim
Utwór epicki musi być napisany prozą  
Epika jest synonimem liryki  

W utworach epickich występują bohaterowie 

Epos jest gatunkiem epiki  
 

Pytanie z nauki o języku
1. Do jakiego działu nauki o języku zaliczysz terminy: przy-
dawka, podmiot, orzeczenie?
a) fleksja      b) składnia   
c) onomastyka    d) ortografia

2. Który ciąg terminów należy w pełni do fleksji?
a) podmiot, czasownik, mianownik, tryb,
b) mianownik, dopełniacz, celownik, samogłoska,
c) orzecznik, łącznik, przysłówek, przydawka,
d) czasownik, osoba, liczba, tryb.

3. W jakim słowniku będziesz szukał pochodzenia wyra-
zu „skóra”?
a) w ortograficznym,  
b) we frazeologicznym,
c) w słowniku języka polskiego, 
d) w etymologicznym.

4. Wskaż zdanie błędne:
a) Niewarta skórka wyprawki.
b) Na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą.

Odpowiedzi

odp. 1  liryka – oda, hymn, pieśń
 epika – mit, epos, przypowieść
 dramat – dramat romantyczny, komedia, tragedia
odp. 2 1. NIE, 2. NIE, 3. TAK, 4. TAK, 5. TAK, 6. NIE
odp. 3   1.– E.,    2. – B.,    3. – C.,    4. – D.    5. – A.   
odp. 4  B. gatunek epiki.
C. krótki utwór, którego fabuła jest pretekstem do przekazania uni-
wersalnych prawd.
odp. 5 
odp. 6 Epika prezentuje świat przedstawiony  P
  Fabuła to układ zdarzeń w utworze epickim P
  Utwór epicki musi być napisany prozą  F
  Epika jest synonimem liryki  F
  W utworach epickich występują bohaterowie  P
  Epos jest gatunkiem epiki  P

Pytanie z nauki o języku

odp. 1 b); odp. 2 d); odp. 3 d); odp. 4 a)

ROdzajE I gaTUNkI lITERaCkIE – TEsT

Egzamin gimnazjalny   test



 I  podział zaimków  – ze względu na część mowy, którą zastępują

ZAIMKI Przykłady zaimków Funkcja

zaimki rzeczowne 

• zastępują rzeczowniki  
• odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje. 

kto? – ja, ty, on, my, wy, oni,nikt, ktokolwiek, 
co? – coś, cokolwiek, nic
Igor nie pojechał na wycieczkę w góry, ale wy-
brał się na Mazury. Czy on nie lubi górskich kra-
jobrazów? 

zaimki przymiotne

• zastępują przymiotniki 
• odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje.

jaki, jaka, jakie –  taki, swój
Ładną masz sukienkę. Chciałabym mieć taką.
który, która, które – ten, tamta, którykolwiek,
czyj, czyja, czyje – mój, twój, jego, jej, 
kogo? – nasz, wasz, ich,

zaimki liczebne 
• zastępują liczebniki 
• odmieniają się przez przypadki i rodzaje

ile? – tyle, ilu? – ileś
– Madziu, musisz pożyczyć mi dwa złote.
– Tylko tyle?

zaimki przysłowne 

• zastępują przysłówki 
• są nieodmienne (ponieważ przysłówek jest nie-

odmienną częścią mowy)

jak – jakoś,
kiedy – wtedy, kiedykolwiek,
gdzie – tu, tutaj, wszędzie, gdziekolwiek
skąd – stamtąd 
dokąd – tam, dokądkolwiek
którędy – tamtędy
W ferie byłem w górach. Było wtedy mnóstwo śniegu.
Lubię Tatry. Tam jest tak uroczo.

Istnieją dwa niezależne podziały zaimków

zaimek 

Pytamy o zaimek 
tak jak o część mowy,  którą zastępują, np.
• kto? co? 
• czyj? jaki? który? 

Przykłady: wasz, oni, żaden, wszyscy, się, ten, tamten, jaki 

Funkcja 
Zastępowanie innych wyrazów w zdaniu, czyli występo-
wanie zamiast:
• rzeczownika (Jurek jest moim bratem. On jest kochany.), 
• przymiotnika (Masz ładną bluzkę. Chciałabym mieć taką), 
• liczebnika (Wzięłam na wycieczkę 100 zł. Nie wiem, czy 

tyle mi wystarczy.), 
• przysłówka (Mieszkam blisko. Tam, za rogiem.).
Zaimki pełnią bardzo ważną funkcję, ponieważ dzięki nim 
unikamy powtórzeń wyrazów w bliskim sąsiedztwie oraz 
skracamy naszą wypowiedź, np. zamiast:
– Bardzo lubię Przemka. Przemek jest moim najlepszym ko-

legą. Na Przemku zawsze mogę polegać. 
Powiemy:
– Bardzo lubię Przemka. On jest moim najlepszym kolegą. 

Na nim zawsze mogę polegać.

Uwaga! 
Niektóre zaimki mogą mieć krótszą i dłuższą formę, np. 
– mi – mnie,  – ci – tobie,   – mu – jemu/niemu,  
– cię – ciebie,  – jej – niej.
Dłuższych form zaimków używamy:
• na początku zdania, Jemu podoba się Milena.
• na końcu zdania – wtedy gdy na zaimek ma padać silny 

akcent logiczny, Wyświadczył przysługę mnie. (w domy-
śle – nie tobie, nie jemu)

• w przeciwstawieniach, Pożyczę rower tobie, a nie jemu.
• gdy zaimek występuje samodzielnie, np. jako odpowiedź 

na pytanie, – Kogo nie było wczoraj w szkole? – Jego.
• w połączeniu z przyimkami, Do ciebie nie mam żalu. Wie-

czorem wybieram się do niego.
Zapamiętaj! 
• Niepoprawne jest stosowanie długiej formy zaimków bez-

pośrednio po czasownikach, np. Przyniosłam tobie lekturę.
• Kiedy mamy wskazać na rzeczownik rodzaju żeńskiego, 

zawsze używamy zaimka tę (a nie tą), 
Pożycz mi tę książkę.
Na dyskotece widziałam tę koleżankę.

• W odniesieniu do rzeczowników rodzaju nijakiego zawsze 
używamy zaimka to, Umyłam to okno. (nigdy – te okno).

Egzamin gimnazjalny   Gramatyka
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II podział zaimków – ze względu na znaczenie:

ZAIMKI Funkcja Przykłady

zaimki osobowe Wskazują na osobę, o której była mowa wcze-
śniej.

ja, ty, my, wy, wy oni, one
Zaprosiłam Marka. On umie grać na gitarze.

zaimki dzierżawcze Informują o tym do kogo?, lub do czego? ktoś 
lub coś należy.

Monika idzie z Anią i Wojtkiem, czyli ze swoimi przyja-
ciółmi.

zaimki wskazujące

Wskazują na osobę, rzecz, cechę, miejsce, 
ilość wskazane gestem lub na osobę, rzecz, ce-
chę, miejsce, o których wcześniej była mowa.

– Który z nich to kolega Tomka?
– Tamten. 
– Wydaje się być miły.
– Na pewno jest taki.

zaimek zwrotny
Służy do tworzenia czasowników zwrotnych 
oraz wypowiedzi bezpodmiotowych. 

np. się, siebie, sobą
myć się, czesać się, uśmiechać się, robić sobie 
mówi się, ściemnia się;

zaimki pytające

Służą do tworzenia pytań. Odnoszą się do oso-
by lub rzeczy, o którą pytamy. 

kto?, co?, 
jaki?, jaka?, jakie?, 
który?, która?, które? – Którym pociągiem odjeżdżamy?
czyj?, czyja?, czyje? – Czyj to zegarek?
ile?, ilu? – Ile mamy czasu?

zaimki względne

Służą do łączenia zdań podrzędnych z nad-
rzędnymi.
*zawsze stawiamy przed nimi przecinek

Mamy tyle czasu, ile potrzebujemy.
Odjeżdżamy pociągiem, który właśnie wjeżdża na peron.
*takie same jak pytające:
kto, co, jaki, jaka, jakie, który, która, które, czyj, czyja, 
czyje, ile, ilu, jak, gdzie, kiedy

zaimki nieokreślone

Wskazują na osobę, przedmiot, miejsce, ce-
chę, które nie są dokładnie określone
* większość zaimków nieokreślonych pozna-

my po cząstce -ś lub  -kolwiek

Ktoś coś kiedyś mi powiedział na twój temat.

jakiś, czyjś, gdzieś,  
ktokolwiek, cokolwiek, gdziekolwiek, jakkolwiek

zaimki przeczące nikt, nic, żaden

upowszechniające każdy, wszyscy, zawsze, wszędzie

Odmiana zaimka osobowych: ja, ty, my, wy 
liczba pojedyncza liczba mnoga

M. ja ty my wy
D. mnie ciebie nas was
C. mnie, mi tobie, ci nam wam
B. mnie ciebie, cię nas was
N. mną tobą nami wami
Msc. mnie tobie nas was

Odmiana zaimka osobowych: on, ona, ono, oni, one
liczba pojedyncza liczba mnoga

rodzaj męski  rodzaj żeński rodzaj nijaki rodzaj męskoosobowy rodzaj  niemęskoosobowy
M. on ona ono oni one
D. jego, niego, go jej, niej jego, niego, go ich, nich ich, nich
C. jemu, niemu, mu  jej, niej jemu, niemu, mu im, nim im, nim
B. jego, niego, go  ją, nią je, nie ich, nich  je, nie
N. nim nią nim nimi nimi
Msc. nim niej    nim nich nich

Zaimek zwrotny się
M. 
D. siebie
C. sobie
B. siebie, się
N. sobą 
Msc. sobie
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HISTORIA – TEST
Wczesne średniowiecze

Cesarstwo bizantyjskie
1. Zaznacz, które z poniższych zdań jest prawdziwe (P), a które fałszywe (F).

TAK NIE

a) Bizancjum to nazwa wschodniego Cesarstwa Rzymskiego.
b) Nazwa Bizancjum pochodzi od nazwy kolonii greckiej, gdzie cesarz Konstantyn Wielki w 324r. 

założył Konstantynopol.
c) Cesarze konstantynopolitańscy uznali upadek władzy cesarskiej na Zachodzie.
d) Dzięki cesarzowi Justynianowi I Wielkiemu w II poł. VI w. Bizancjum odzyskało władzę nad 

Italią i Rzymem.

e) W VII w. na skutek podbojów arabskich Bizancjum utraciło 2/3  terytorium oraz ¾ dochodów.

f) W 717 r. Bizancjum pokonało Arabów dzięki „cudownej broni”, tj. „ogniowi greckiemu”.

2. Językiem kultury i polityki w Bizancjum 

A. była łacina,     B. był germański,    C. była greka,     D. był francuski.

3. Dokończ zdanie.

Najważniejszym pomnikiem sztuki bizantyjskiej uosabiającym wielkość wschodniego cesarstwa jest w (a) ............................
............................................świątynia (b) …………............................….......…….poświęcona (c) ............................................, 
która powstała z polecenia  cesarza (d) ........................................................  w (e)….......... w.

4. Ikony to obrazy

a) charakterystyczne dla sztuki bizantyjskiej.
b) przedstawiające osoby Trójcy Świętej, Matkę Boską z Dzieciątkiem, świętych.
c) przedstawiające postacie w ruchu na złotym lub purpurowym tle.
d) będące przedmiotem kultu religijnego.

5. Podaj definicję mozaiki.

mozaika  – ……….....................................................................………

6. Wymień 3 przyczyny rozłamu Kościoła w XI w.
– .............................................................................................................
– .............................................................................................................
– .............................................................................................................

7. Podaj 2 synonimy słowa schizma.

schizma – ……………………………………………………........….

Arabowie – islam
1. rozwiąż krzyżówkę, odczytaj hasło i napisz na jego temat notkę encyklopedyczną.

1. Święte miasto islamu.  
2. Przodek Żydów i Arabów.
3. Jedyny Bóg w islamie. 
4. Święta księga islamu.
5. Oddany wierze.  
6. Świątynia islamska.

7. Prawo muzułmańskie.
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Odp. .................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

2. Zaznacz, które z poniższych zdań jest prawdziwe (P), a które fałszywe (F).

P F

a) Mahomet nie zostawił męskiego potomka i nie rozstrzygnął, kto powinien zostać przy-
wódcą muzułmanów.

b) Dzieła Mahometa kontynuowali jego następcy, czyli kalifowie.

c) Kalifowie pełnili władzę kapłańską i duchową.
d) Islam zmobilizował Arabów do świętej wojny – dżihadu.

e) Wojna stała się dla Arabów źródłem bogactwa oraz narzędziem szerzenia islamu.

f) Haracz to danina płacona przez ludność podbitych państw oraz muzułmanów.

3. Wymień 5 filarów islamu.

a) ……………………..................................................……………….
b) …………….................................................……………………….
c) ...................................................……………………………………
d) .................................................……………………………………
e) ..................................................……………………………………

4. Wyszukaj i podkreśl cztery prawdziwe przyczyny powstania imperium arabskiego.

a) Podboje Arabów były możliwe dzięki kawalerii beduińskiej.
b) Arabowie prowadzili wojny niszczycielskie a nie zdobywcze.
c) Arabowie zburzyli istniejące w podbitych państwach więzi społeczne.
d) Arabowie przejęli bizantyjską i perską administrację i system podatkowy.
e) Arabowie zmuszali podbitą ludność do przyjęcia islamu.
f) Arabowie nakładali na podbitą ludność podatki nie większe niż wcześniej musiała płacić poborcom bizantyjskim i perskim.
g) Podbita ludność zaczęła dobrowolnie przyjmować islam, który zrównywał w prawach wszystkich wyznawców.

5. Przyporządkuj miastom dziedziny gospodarki.

   1. Damaszek  
  2. Bagdad  
a) produkcja naczyń ze szkła   b) produkcja luksusowych tkanin 
c) produkcja broni   d) produkcja jedwabnych tkanin  e)  produkcja papieru

6. Uzupełnij brakujące informacje.

Muzułmańscy matematycy przejęli od (a)……….......………......…..  sposób zapisu cyfr od (b)…. do (c) ………............… i dodali 
cyfrę (d) ……...................……., która ułatwiła prowadzenie rachunków. Dlatego cyfry te nazwane zostały (e) ............................., 
a dział matematyki zajmujący się rachunkami to (f) ...................................................... . 

a)............................  b) ...........................  c) ........................................ 
d) ...........................  e) ..........................  f ).........................................

Państwo Franków
1. Podkreśl zgodny z kolejnością wydarzeń ciąg przyczynowo-skutkowy.
a) 
– zadanie w 732 r. klęski pod Poitiers przez majordoma Karola Młota armii muzułmańskiej 
– zbudowanie imperium Franków przez Karola Wielkiego 
– podbicie w II poł. V w. rzymskiej Galii przez germańskie plemię Franków 
– zdetronizowanie w II poł. VIII w.  ostatniego króla z dynastii Merowingów przez Pepina Krótkiego i zapoczątkowanie dy-

nastii Karolingów 
– przyjęcie chrztu w 496 r. przez króla Franków Chlodwiga
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b) 
– podbicie w II poł. V w. rzymskiej Galii przez germańskie plemię Franków 
– przyjęcie chrztu w 496 r. przez króla Franków Chlodwiga 
– zadanie w 732 r. klęski pod Poitiers przez majordoma Karola Młota armii muzułmańskiej 
– zdetronizowanie w II poł. VIII w. ostatniego króla z dynastii Merowingów przez Pepina Krótkiego i zapoczątkowanie dy-

nastii Karolingów 
– zbudowanie imperium Franków przez Karola Wielkiego

c) 
– podbicie w II poł. V w. rzymskiej Galii przez germańskie plemię Franków 
– zadanie w 732 r. klęski pod Poitiers przez majordoma Karola Młota armii muzułmańskiej 
– zbudowanie imperium Franków przez Karola Wielkiego – przyjęcie chrztu w 496 r. przez króla Franków Chlodwiga 
–  zdetronizowanie w II poł. VIII w.  ostatniego króla z dynastii Merowingów przez Pepina Krótkiego i zapoczątkowanie dy-

nastii Karolingów 

2. rozpoznaj postać przedstawioną na statui. Wyjaśnij przyczyny takiego jej przedsta-
wienia. Podaj przynajmniej pięć informacji historycznych na temat tej postaci. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3. Połącz informacje w 3 ciągi będące skutkami traktatu pokojowego w Verdun.
a) Ludwik Niemiecki,  b) Karol Łysy,  c) Lotar
A. król,    B. cesarz,   C. król

1) królestwo zachodnie,  2) królestwo wschodnie, 
3) ziemie centralne ciągnące się od Morza północnego po Włochy
……………………. – …………………….. – ………………………..
……………………. – …………………….. – ………………………..
……………………. – …………………….. – ………………………..

Seniorzy i wasale
1. Połącz pojęcie z definicją:
1. senior  – ...........................................................................
2. wasal  – ...........................................................................
3. lenno  – ..........................................................................
4. hołd lenny – ...........................................................................
5. inwestytura – ..........................................................................

a) ziemia warunkowo nadana przez seniora wasalowi w zamian za służbę seniorowi zachowującemu własność zwierzchnią 
nad lennem,

b) feudał, który na mocy hołdu lennego obejmował zwierzchnictwo nad wasalem i nadawał mu lenno,
c) lennik, wolny człowiek, który zobowiązywał się służyć seniorowi, w zamian za co otrzymywał lenno,
d) uroczyste nadanie lenna wasalowi, który złożył przysięgę lenną swemu seniorowi,
e) ceremonia publiczna, podczas której wasal przysięgał służyć seniorowi, a senior oficjalnie uznawał swego wasala.

2. Przyjrzyj się schematowi drabiny feudalnej i wypisz tych, którzy są jednocześnie seniorami i wasalami.

KRÓL
KSIĄŻĘTA, HRABIOWIE, BISKUPI, OPACI 

RYCERZE, NIŻSI DUCHOWNI                                           
CHŁOPI

..............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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3. odczytaj wyrazy, a następnie połącz je z odpowiednimi wyjaśnieniami.
a) 
R I B Z E K S Z O A

b)

A O S T E T O R N I
c)

A B K W M I X Z G U R Z Y A N
d)

U M A W G D C F E B U R H G J

1. Saska dynastia, z której wywodzi się Otto I.
2. Miejsce koronacji Ottona I.
3. Luźna federacja księstw i mniejszych państewek.
4. Miasto, w którym w 968r. zostało założone arcybiskupstwo mające prowadzić misję wśród Słowian.

4. Dopisz brakujące informacje.

a) Wikingowie to zuchwali żeglarze i wojownicy pochodzący z ……...........…, ………….......................…, …......................…..

b) Normanowie, czyli ………………. ……………..  przemieszczali się na lekkich i szybkich łodziach, których dzioby ozda-
biano ………………………………….........................................…….…………………...........................................……. .

c) Na zdobytych terenach zaczęli z czasem zakładać własne państwa. Najsilniejsza z nich była …………….............................
....………............................................................................................

d)  Jej książę, ………………................................................... w 1066 r. dokonał podboju………………..........................…… 
i został jej królem........................................................................

Słowianie i państwa europy Środkowo–Wschodniej
1. Uporządkuj informacje podane w tabeli.

Wiek założenia Najważniejsze informacje Państwo
a) – państwo stworzone przez niesłowiański lud koczow-

niczy, który osiedlił się na Nizinie Panońskiej,
– zbudowane przez dynastię Arpadów na gruzach Pań-

stwa wielkomorawskiego, 
– objęło Panonię i Słowację,
– przyjęło chrzest.

Państwo 
Wielkomorawskie 

b) IX Węgry

c) VII – objęło swym zasięgiem Morawy, Słowację, Czechy, 
Panonię, Małopolskę,

– jego władcy przyjęli chrzest,
– system władzy oparty na książęcej drużynie, sieci 

grodów i osad służebnych.

2. Zaznacz prawda (P) lub falsz (F).

P F

a) Pierwszy słowiański alfabet (głagolica) jest dziełem Metodego, bizantyjskiego mi-
sjonarza z IX w. 

b) Konstantyn i Metody stworzyli podstawy pierwszego słowiańskiego języka lite-
rackiego. 

c) Słowiańskie Kościoły prawosławne przejęły liturgię słowiańską wprowadzona przez 
Cyryla i Konstantyna.

d) Uczniowie Konstantyna udoskonalili alfabet słowiański i nazwali go cyrylicą. 
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Cesarstwo bizantyjskie

odp. 1  a) – P,  b) – P,  c) – F, d) – P, e) – P,  f) – P
odp. 2 C.
odp. 3  a) Konstantynopolu,  
  b) Hagia Sophia, 
  c) Mądrości Bożej,  
(  d) Justyniana I Wielkiego,  
  e) VI w.
odp. 4 a), b), d)
odp. 5  mozaika – charakterystyczne dla sztuki bizantyjskiej ko-
lorowe obrazy tworzone z maleńkich kawałków szkła i ceramiki 
układanych na mokrej zaprawie.
odp. 6  
– Obawa duchownych bizantyjskich przed narzuceniem im przez 

papiestwo programu reform i podporządkowaniem sobie ich 
Kościoła.

– Podporządkowanie Kościoła na wschodzie cesarzowi.
– Potępienie patriarchy w 1054 r. przez wysłannika papieskiego 

w Konstantynopolu. 
odp. 7  schizma – rozłam, podział

Arabowie – islam

odp. 1. Mekka, 2. Abraham, 3. Allah, 4. Koran, 5. muslim, 6. 
meczet, 7. szariat
Hasło – Mahomet.
Mahomet – (ur. ok. 570 – zm. 632r.); pochodził z Mekki, był kup-
cem; ogłosił się Prorokiem i zaczął nawoływać mieszkańców Mek-
ki do przyjęcia islamu; nauczał o Bogu – Allahu – stworzycielu 
i wszechmocnym sędzi, o nieśmiertelności duszy i Sądzie Osta-
tecznym; głosił konieczność powrotu do wiary Abrahama; w 622 
r. uciekł przed prześladowcami do Medyny – datę tę muzułma-
nie uznali za początek narodzin islamu, czyli nowej ery; w Medy-
nie uznano go za proroka; w 630 r. otoczony tysiącami wiernych 
powrócił do Mekki, którą uczynił najważniejszym miejscem kul-
tu – stolicą muzułmanów; jego objawienia przekazane przez ar-
chanioła Gabriela uczniowie Proroka spisali w Koranie – świę-
tej księdze islamu.
odp. 2 a) P,     b) P,      c) F,      d) P,      e) P      f) F
odp. 3 
a) Wyznanie wiary w jedynego Boga – Allaha;
b) Pięć modlitw w ciągu dnia z twarzą zwróconą w stronę Mekki;
c) Jałmużna;
d) Zachowanie postu podczas ramadanu;
e) Odbycie przynajmniej raz w życiu pielgrzymki do Mekki.
odp. 4  a), d), f), g)
odp. 5  
1. Damaszek – b, c           
2. Bagdad – a, d, e     
odp. 6 
a) Hindusów;    b) 1;    c) 9;    d) 0;    e) arabskimi;    f ) algebra

Państwo Franków

odp. 1  b)
odp. 2  
Na statui przedstawiony jest  Karol Wielki – jeden z najwybitniej-
szych władców średniowiecza, wybitny wódz i administrator. Sie-
dzi na koniu. Posiada insygnia władzy – koronę i jabłko (symbol 
świata).  Został przedstawiony w taki sposób, ponieważ w ciągu 45 
lat panowania przeprowadził 54 kampanie wojenne. Do najbardziej 
znanych należy 18 wojen o ziemie germańskiego plemienia Sasów.

Karol Wielki:
– syn Pepina Małego,
– od 768 r. król Franków,
– w latach 772–804 podbił Sasów i narzucił im chrześcijaństwo,
–  w r. 774 podbił państwo Longobardów we Włoszech,
– w 788 r. przyłączył do Królestwa Franków Bawarię,
– w latach 778–801 walczył z Arabami w Hiszpanii, rozszerzając 

posiadłości po rzekę Ebro,
– w r. 795 rozbił państwo Awarów, narzucił zwierzchnictwo Sło-

wianom połabskim i umocnił granice frankijskie na Łabie i Du-
naju,

– od 800 r. cesarz rzymski.
odp. 3  
Lotar    – cesarz – ziemie centralne ciągną-
ce sięod Morza Północnego po Włochy.
Ludwik Niemiecki  – król  – królestwo wschodnie.
Karol Łysy   – król  – królestwo zachodnie.

Seniorzy i wasale

odp. 1  
1. – b ,     2. – c,     3. – a,     4. – e,     5. – d.
odp. 2 
Książęta, hrabiowie, biskupi i opaci byli wasalami króla, ale jed-
nocześnie seniorami dla rycerzy i niższego duchowieństwa.
Rycerze i niżsi duchowni byli wasalami książąt, hrabiów, bisku-
pów i opatów, ale jednocześnie panami feudalnymi dla chłopów.
odp. 3  
a) 3 – RZESZA,   b) 1 – OTTONI, 
c) 2 – AKWIZGRAN,  d) 4 – MAGDEBURG
odp. 4  
a) Danii, Norwegii i Szwecji,
b) Ludzie Północy, ....głowami smoków i innych fantastycznych 

stworzeń,
c) Normandia
d) Wilhelm Zdobywca....Anglii 

Słowianie i państwa europy Środkowo–Wschodniej
odp. 1   

Państwo Wiek Najważniejsze informacje

Państwo Samona VII w. – pierwsze państwo słowiańskie,
– centrum znajdowało się na Mo-
rawach,
– rozpadło się po śmierci założyciela.

Państwo 
Wielkomorawskie

IX w. – objęło swym zasięgiem Morawy, 
Słowację, Czechy, Panonię, Ma-
łopolskę,

– jego władcy przyjęli chrzest,
– system władzy oparty na książę-

cej drużynie, sieci grodów i osad 
służebnych.

Węgry IX/X w. – państwo stworzone przez niesło-
wiański lud koczowniczy, który 
osiedlił się na Nizinie Panońskiej,

– zbudowane przez dynastię Arpa-
dów na gruzach Państwa wielko-
morawskiego,

– objęło Panonię i Słowację,
– przyjęło chrzest.

odp. 2 a) F,  b) P,  c) F,  d) P

Odpowiedzi
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Feudalizm
Ustrój społeczny charakterystyczny dla średniowiecznej Europy, to właśnie 
feudalizm. Znaki rozpoznawcze: lenno, wasal i senior, zależność ludzi od siebie i silnie 
zhierarchizowana struktura społeczeństwa

geneza feudalizmu
Feudalizm wykształcił się w państwie ka-
rolińskim, a następnie rozpowszechnił się 
w całej Europie i polegał na tzw. stosun-
ku lennym. Lennicy oddawali się opie-
ce silniejszym, bardziej majętnym pa-
nom – seniorom, którzy w zamian za wier-
ność, służbę i stawanie u ich boku w cza-
sie walk otaczali wasala opieką i protekcją 
oraz nadawali mu ziemię w użytkowanie. 
Chłopi pracujący na tej ziemi stawali się 
wówczas poddanymi i zobowiązani byli do 
uiszczania tzw. renty feudalnej. Jej for-
my to: odrobek (pańszczyzna), czynsz (go-
tówka) lub zapłata w naturze (płody rolne)

W trudnych i burzliwych wiekach śre-
dniowiecza taki układ dawał poczucie bez-
pieczeństwa słabszym jednostkom i gru-
pom społecznym.  

Ceremonia przekazania lenna odby-
wała się uroczyście – wasal składał senio-
rowi hołd  i przysięgę wierności, symbo-
licznie wkładając złożone dłonie w ręce 
swojego pana. 

Senior obdarowywał zaś wasa-
la przedmiotem symbolizującym len-
no – była to np. chorągiew, włócz-
nia bądź pastorał (w przypadku du-
chownych).

zapamiętaj!
Nadany wasalom obszar zie-
mi nazywano lennem stąd 
inna nazwa wasala – len-
nik.

W powszechnym po-
jęciu lenno stanowi-
ło rodzaj nagrody 
za służbę senio-
rowi. Wygaśnię-
cie lenna mo-
gło nastąpić 

w wypadku zdrady wasala (następowała 
wówczas konfiskata lenna) oraz na skutek 
jego bezpotomnej śmierci. Rodzina wasa-
la nie mogła dysponować lennem w wy-
padku jego śmierci. W praktyce najczę-
ściej jednak własność przechodziła na po-
tomków. W wypadku zmiany osoby wasa-
la bądź seniora następowało odnowienie 
lenna (inwestytury) i złożenie przez wa-
sala hołdu lennego.

Z czasem własność lenna wskutek de-
centralizacji i osłabienia władzy stawała 
się dziedziczna.

Obowiązująca zasada: wasal moje-
go wasala nie jest moim wasalem sta-
ła się podstawą budowania faktycznej 
niezależnoś ci politycznej możnowładców, 
którzy coraz bardziej uniezależniali się od 
seniorów.  

Z czasem lennicy dążyli do rozszerze-
nia swej swobody i niezależności, najpierw 
dzięki immunitetom (zwolnieniom z da-

nin i świadczeń materialnych na rzecz 
seniora), potem także dzięki niezależ-

ności sądowniczej i politycznej, jaką 
posiadali na obszarze ich lenna.

Owe działania sprzyjały rozdrob-
nieniu, które prowadziło do de-

centralizacji władzy na obsza-
rze całej Europy; w Polsce 

przybrało ono postać rozbi-
cia dzielnicowego.

Dzięki systemowi feu-
dalnemu wytworzył się 

specyficzny – feudal-
no-rycerski – model 

rodziny opierają-
cy się na zasadzie 

dziedziczenia 
ziemi przez 

najstarsze-
go syna.

CHŁOPSTWO MIESZCZANIE

RYCERSTWO

DUCHOWIEŃSTWOWŁAŚCICIELE ZIEMSCY

WŁADCA

Feudalizm to system społeczno–gospodarczy, który panował w średniowieczu, na-
zywany też wasalno-lennym.  Porządkował zależności między ludźmi, regulował 
prawo pomiędzy warstwami wyższymi a niższymi. Grupę panującą w systemie 
feudalnym stanowili wielcy właściciele ziemscy, ich wasalami byli rycerze, którzy 
mieli swoich wasali, itd, itd... Istotą feudalizmu były dwie zasady:
• ustrój lenny – stosunek między wasalem a seniorem, 
• reguła: wasal mojego wasala nie jest moim wasalem

drabina feudalna
Ustrój lenny doprowadził do wy-
kształcenia zhierarchizowanej 
struktury społecznej zwanej drabi-
ną feudalną. 
Na jej wierzchołku stał monarcha, a 
poniżej wasale, bezpośrednio od nie-
go zależni. Oni z kolei mieli własnych 
wasali.
Wielostopniowa hierarchia lenna pro-
wadziła z czasem do konfliktów. Ta 
sama osoba mogła łączyć w swym ręku 
kilka lenn, różnie usytuowanych na 
szczeblach drabiny. Jeden feudał mógł 
być równocześnie wasalem dwóch mo-
narchów bądź pozostawać w stosunku 
lennym wobec innego wasala. 

W sytuacjach konfliktowych mię-
dzy dwoma seniorami danego wasa-
la (takie sytuacje się zdarzały)  sta-
wał on przed dylematem: wobec kogo 
mam być lojalny? Próbowano zabez-
pieczać się przed podobnymi sytuacja-
mi, wprowadzając zastrzeżenia doty-
czące konieczności wsparcia jednego 
ze skłóconych seniorów.

stany społeczne 
System klasowy został w feudalizmie 
utrwalony podziałami na stany spo-
łeczne. 
Wyodrębniły się następujące stany: 
• szlachecki (rycerski)
• duchowny
• mieszczański
• chłopski
Każdy z nich miał własne prawa. Ty-
pową cechą feudalizmu była właśnie 
m.in. nierówność prawa – stosowanie 
różnych miar do różnych grup i osób.
Różne w monarchiach feudalnych były 
też formy następstwa tronu: dziedzicz-
ność, elekcyjność (Niemcy), elekcja w 
obrębie dynastii (Polska Jagiellonów).
Miasta średniowieczne, które rozbu-
dowywały się prężnie i umacniały od 
XIII  wieku,  stopniowo uniezależnia-
ły się od feudałów i rządziły własny-
mi prawami.
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may, can
Najczęściej stosowane formy pytania o przyzwolenie to zdania 
z tzw. czasownikami modalnymi, jak may/might, can/could:

– May I take this book? 
– Czy mogę zabrać książkę?

– May I use your computer/umbrella? 
– Czy mogę skorzystać z twojego komputera?

– Yes, of course. 
– That`s all right. – nie ma sprawy
– Yes, all right.
– Yes, of course (you can/may).

– I’d rather you didn’t.
– No, you can’t.
– Certainly not!
– No, I’m sorry.
– No, I’m afraid you can’t.

– May I put these things here, Ann?
– I’m afraid not. Put them over there.

Te zdania są najbardziej formalne, „sztywne” – tak możesz zwra-
cać się do osób starszych, którym należy się szacunek i respekt. 

– Can I have a sandwich? 
– Czy mogę dostać kanapkę?

– Could I see your tongue? 
– Czy mógłbym zobaczyć Pański język? (u lekarza!)

Te zdania nie mają już tak oficjalnego charakteru. Zdanie z co-
uld jest bardziej uprzejme od zdania z can.

grzeczniej nasza prośba zabrzmi, jeśli użyjemy could lub jesz-
cze grzeczniejszej formy – might:

Could/might I see your diploma? 
– I wonder if I could/might see your diploma? 
– Czy mógłbym zobaczyć pański dyplom?

Możemy naszą prośbę jeszcze bardziej „ugrzecznić”; łagodząc 
dodatkowo wymowę pytania poprzez dodanie małego „wątpiące-
go” wyrażenia, poddającego w wątpliwość możliwość otrzyma-
nia pozytywnej odpowiedzi – wtedy brzmi grzeczniej:

– Could I possibly smoke here? 
– Czy mógłbym może tu zapalić? 

– Could I switch off the TV perhaps? 
– Czy mógłbym być może wyłączyć telewizor?

Nieco bardziej skomplikowane są konstrukcje, w których nie 
pytamy bezpośrednio o pozwolenie, ale o... opinię osoby, która 
może nam tego pozwolenia udzielić, jej zdania na temat plano-
wanej przez nas czynności:

– Do you think I could close ,the door? 
– Czy myśli Pani, że mógłbym zamknąć drzwi? 

– What would you say if I had a cake? 
– Co byś powiedział, gdy–bym zjadła ciasteczko? Że utyjesz...

– I wonder if I could leave now? 
– Zastanawiam się, czy mógłbym teraz wyjść.

– Is it all right if I go? 
– Czy będzie w porządku, jeśli sobie pójdę?

– Is it really OK for me to stay? 
– Czy aby na pewno mogę zostać?

W jeszcze inny sposób możesz zapytać o pozwolenie, używając 
następujących wyrażeń: 

– Do you mind...   – Czy masz coś przeciwko temu...
– Would you mind...   – Czy masz coś przeciwko temu...

W tym przypadku komplikacja polega na kilku równorzędnych 
możliwościach zastosowania owych zwrotów. Po obu z nich 
może wystąpić tzw. Gerund – wyraz utworzony od czasownika, 
do którego dodano końcówkę -ing, (prosta metoda: sing – sin-
ging, play – playing, dance – dancing, itd.), np:

– Do you mind my smoking? – Czy masz coś przeciwko temu, że
zapalę (dosłownie: przeciwko mojemu paleniu)?

– Would you mind my opening the window? – Czy miałabyś coś 
przeciwko temu, że otworzę okno (dosłownie: przeciwko otwar-
ciu okna przeze mnie)?

Różnica pomiędzy powyższymi pytaniami polega na intensyw-
ności zawartej w nich grzeczności – pierwsze zdanie jest bardziej 
bezpośrednie, a zatem mniej grzeczne, drugie – wypowiedziane 
mniej wprost, mniej obcesowe, więc grzeczniejsze.

do you mind, would you mind
Jeszcze inną możliwością jest zastosowanie zdań w trybie wa-
runkowym (po spójniku if ‚), czyli:

– Do you mind if I smoke? 
– Czy masz coś przeciwko temu, że zapalę?

– Do you mind if I look around? 
– Czy mogę się rozejrzeć?

– Do you mind if I use your umbrella?

– Would you mind if I opened the window? 
– Czy miałabyś coś przeciwko temu, gdybym otworzył okno?

W odpowiedzi mówi się przeważnie: 

– No, I don’t mind at all.
– No, not, at all. 
– Not at all. 
–  Nie, naturalnie, że nie. /Bardzo proszę.

Let me do it!
Pytania o pozwolenie

Angielski



37

EdusEja
Brak zgody

– I’d rather you didn’t.

– Would you mind if I opened the window?
– Yes, I certainly would.
– Tak, naturalnie, że miałbym (coś przeciwko temu żeby mi pan 
zaglądal do ust).
I znów – pierwsze zdanie jest bardziej bezpośrednie i mniej kurtu-
azyjne niż drugie. Jednakże nie jedyna to pomiędzy nimi różnica. 

Zwróć uwagę na formę czasownika po spójniku if’. 
• W pierwszym zdaniu (zaczynającym się od słów Do you mind...) 

czasownik – I smoke – jest w czasie teraźniejszym, nawet 
mimo tego, że mówimy w pewnym sensie o czynności przy-
szłej, ostrzegając rozmówcę, że mamy ochotę zapalić papiero-
sa i pytając go o przyzwolenie. 

• W zdaniu drugim (po słowach Would you mind...) mamy czas 
przeszły – I opened – chociaż znowu mówimy o czynności pla-
nowanej, jeszcze nie wykonywanej. 
W tym zdaniu mówimy o przyszłości, ale o przyszłości hipo-
tetycznej: przypuszczalnie otworzymy okno dopiero, gdy na-
sza interlokutorka wyrazi zgodę, podczas gdy zdanie pierwsze 
w większym stopniu przewiduje z góry, że rozmówca nie bę-
dzie się sprzeciwiał naszemu paleniu. Stąd pierwsze zdanie za-
wiera większy stopień pewności co do tego, że na zamyśloną 
czynność uzyskamy cudzą zgodę i że czynność ta zajdzie – uży-
wamy więc „pewniejszego” czasu teraźniejszego. Drugie zda-
nie wyraża sobą więcej wątpliwości – pewnie nie zechcesz, że-
bym otwierał okno, bo będzie przeciąg, hałas z ulicy i na pew-
no zmarzniesz – dlatego pytamy o wiele grzeczniej i skromniej, 
stosując czas przeszły.

Uwaga na  pułapkę, w którą bardzo łatwo się złapać, używając 
zwrotów Do you mind... i Would you mind... Jest jeszcze jedna. 
Spójrz:
– Excuse me, do you mind if I kick you?
– No!
Właśnie niefortunnie zgodziłeś się, żeby rozmówca cię kopnął.

Pamiętaj!
Na pytanie Do you mind if... bądź Would you mind if... (a więc: 
Czy masz / miałbyś coś przeciwko temu, że...) 
• odpowiedź No (w pełnej fonnie: No, I don’t / wouldn’t ) ozna-

cza przyzwolenie (Nie, nie mam nic przeciwko temu...), 
• odpowiedź Yes (Yes, I do / would.) to brak zgody (Tak, mam/ 

miałbym coś przeciwko temu...). I nigdy odwrotnie!
 

let, allow
I jeszcze dwa bardzo przydatne wyrażenia:

– to let sb. do sth.
– to allow sb. to do sth.

Oba znaczą to samo: pozwolić komuś coś zrobić, a różnica mię-
dzy nimi leży wyłącznie w gramatyce: 
• po let występuje czasownik w formie bezokolicznika bez to; 
• po allow mamy zawsze czasownik w bezokoliczniku poprze-

dzonym króciutkim to. 

– Will you let me have a cat? 
– Czy pozwolisz mi mieć kota?

– Let me do it myself. 
– Pozwól mi to zrobić samemu.

– Will they let us swim in their pool? 
– Czy pozwolą nam popływać w swoim basenie?

– Would you let me stay here? 
– Czy pozwoliłbyś mi tu zostać?

– And will you allow me to have a dog? 
– I pozwolisz mi mieć psa?

Jeszcze jedna różnica gramatyczna: allow pojawia się w stronie 
biernej, let – nie. Dlatego możemy powiedzieć wyłącznie:

– It is allowed. (wolno)
– It is not allowed here. (Nie wolno tutaj.)

– Am I allowed to have a tortoise? 
– Czy mogę (czy pozwala mi się) mieć żółwia.

– Am I allowed to do it here?  
– Czy wolno mi to zrobić tutaj?

– Are dictionaries allowed in the exam? 
– Czy słowniki są dozwolone w trakcie egzaminu?

permit
Następnym, znaczącym to samo, ale barzdziej formalnym wy-
rażeniem jest:

– Will you permit me to have a parrot? 
– Pozwolisz mi mieć papugę?

I w stronie biernej:

– Am I permitted to have fish? 
– Czy mogę (czy pozwala mi się) mieć rybki?

– Are we permitted to touch it? 
– Czy wolno nam tego dotkngć?

– Dogs are not permitted inside the shop. 
– Nie zezwala się na wprowadzanie psów do sklepu.) 

– I’ll just copy that, if you permit me. 
– Po prostu skopiuję to, jeśli mi pozwolisz.

– He is not permitted to watch TV after 10 pm. 
– Nie wolno mu oglądać telewizji po 10 wieczorem.

Kolejne sposoby pytania o pozwolenie:

– Do you object to my singing? 
– Czy ma Pani coś przeciwko ternu, że sobie śpiewam?

– Are you opposed to my playing a guitar? 
– Czy sprzeciwia się Pan mojemu koncertowaniu na gitarze?

– Do you oppose my flute lessons? 
– Czy jest pani przeciwko moim lekcjom gry na flecie?

Pamiętaj
Jest w języku angielskim jedno wyrażenie, które w sposób szcze-
gólny zwiększa skuteczność wszelkich próśb i błagań. To jedno 
jedyne słowo. Nie bójcie się go nadużywać. Szafujcie nim. Na-
prawdę ułatwia życie. Tym słowem jest – please! 
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Czas FUTURE sImPlE
(PRZYSZŁY PROSTY)

Zdania twierdzące Pytania Zdania przeczące

1 os. lp. 
2 os. lp.  
3 os. lp.   

 
1 os. lm. 
2 os. lm. 
3 os. lm.

I will buy – kupię
you will buy – kupisz
he/she/it will buys – on/ona/ono 
kupi

we will buy – kupimy
you will buy – kupicie
they will buy – oni/pne kupią

will I buy? – czy kupię?
will you buy? – czy kupisz?
will he/she/it buy? – czy on/ona/ono 
kupi?

will we buy? – czy kupimy?
will you buy? – czy kupicie?
will they buy? – czy kupią?

I will not (won’t) buy – nie kupię
you will not (won’t) buy – nie kupisz
he/she/it will (won’t) not buy – on/
ona/ono nie kupi

we will not (won’t) buy – nie kupimy
you will not (won’t) buy – nie kupicie
they will not (won’t) buy – nie kupują

1. gdy mówimy o wydarzeniach przyszłych, które wy-
darzą się z pewnym prawdopodobieństwem (aczkolwiek 
nie są one absolutnie pewne).

He’ll eat his dinner at 2 pm.
On zje swój obiad o drugiej po południu.

She’ll go to have her hair cut tomorrow.
Ona jutro pójdzie ściąć włosy.

W tego typu zdaniach występują takie wyrażenia jak:
• probably,
Probably I will have a lot of work this weekend.
• perhaps,
Perhaps we will buy a dog.
• I guess,
I guess I will not move out of this house.
• I think – myślę, uważam;
Do you think we’ll win the match?
• I suppose… – przypuszczam
I suppose I will pass this chemistry exam.
• I expect – spodziewać się
• assume – zakładać
• feel – mieć wrażenie
• hope – mieć nadzieję
Peter hopes the teacher will be ill tomorrow.

• be afraid – obawiać się

• be sure / certain – być pewnym
I’m sure you will pass this exam.
• believe – uważać, wierzyć
• doubt – wątpić
• imagine – wyobrażać sobie
I expect Carol will make a wonderful cake.
I will probably go to France next year.
Prawdopodobnie w przyszłym roku pojadę do Francji.
Chyba nie wyprowade się z tego domu.

I think Betty will marry Peter.
Sądzę, że Mary poślubi Piotra.

konstrukcja zdań w Future simple

zdania twierdzące
podmiot (wykonawca czynności) + will (operator) + forma pod-
stawowa czasownika.
W twierdzeniu na pierwszym miejscu stoi podmiot, potem operator 
will, a następnie czasownik w formie bezosobowej + reszta zdania.

I will go to the cinema tomorrow.
Jutro pójdę do kina.

She will stop smoking soon.
Wkrótce przestanie palić.

I’ll be one of the best social psychologists in the world.
Będę jednym z najlepszych psychologów społecznych na świecie.

He’ll see her soon.
Niedługo ją zobaczy.

Pytania

Pytania tworzy się na zasadzie inwersji. Drugi człon zdania (ope-
rator will) „przeskakuje” na pierwsze miejsce.

will + podmiot + forma podstawowa czasownika.

Will they walk along this street?
Czy oni będą spacerować tą ulicą?

Will you play with your little son today?
Czy będziesz się dzisiaj bawić ze swoim synkiem?

zdania przeczące
W przeczeniu po operatorze will wstawiamy przeczenie not.

podmiot + will not (won’t) + forma podstawowa czasownika.

They won’t walk along this street.
Oni nie będą spacerowali tą ulicą.

Zapamiętaj!
W przeczeniu formę will not można skrócić do: won’t
will + not = won’t

Angielski

zastosowanie



39

EdusEja

Dla wyrażenia:

4. propozycji

I’ll carry your bag.
Poniosę twoją torbę.

I’ll help you with your homework.
Pomogę ci w twoim zadaniu domowym.

5. groźby

I’ll tell him everything if you do this.
Jeśli to zrobisz, powiem mu wszystko.

6. prośby

Mark, will you bring me your notebooks? I want to see 
what was at school.
Marek, przynieś mi swój zeszyt. Chciałbym zobaczyć, co 
było w szkole.

Will you close the window, please?
Czy mógłbyś zamknąć okno, proszę?

Zauważ mimo, że jest to forma pytania,

9. Czasu Future Simple używamy także w zdaniach warun-
kowych, zaczynających się od if (jeżeli) lub when (kiedy).

If you visit me on Sunday, I will be very happy.
Jeżeli odwiedzisz mnie w niedzielę, będę bardzo szczęśliwa.

When she arrives, she will call you.
Kiedy ona przyjedzie, zadzwoni do ciebie.

2. Jeżeli w chwili mówienia podejmujemy jakąś decyzję, 
nie zastanawiając się wcześniej nad odpowiedzią:

Look, we’ll simply phone her.
Zobacz, po prostu do niej zadzwonimy.

I know, I’ll stay in bed today.
Wiem, zostanę dziś w łóżku.

3. Zgadzasz się na coś lub nie.

Kolega zaprzsza Cie na pójście na koncert rokowy. Mo-
żesz się zgodzić.

Oh! I love this music! I will go with you for sure!
lub nie
Oh, no. I hate it. I will not go there!

8. gdy mówimy o rzeczach, co do których jesteśmy pew-
ni, że nastąpią w przyszłości, np.:

Tomorrow will be Monday.
Jutro będzie poniedziałek.

Tomorrow will be a beautiful day. The sky is so clear tonight.
Jutro będzie piękny dzień. Niebo jest takie czyste dziś wieczorem.

I think we’ll have to choose another option.
Myślę, że będziemy musieli wybrać inną opcję.

It will probably rain.
Prawdopodobnie będzie padać.

Look at those dark clouds – it will rain.
Spójrz na te ciemne chmury – będzie padać.

I’ve thought about everything – it will be a well-or-
ganizedconference.
Pomyślałem o wszystkim – to będzie dobrze zorganizowa-
nakonferencja.

7. gdy chcemy się do czegoś zdeklarować, lub coś ko-
muś obiecać:

I swear I will never do that again.
Przysięgam, nigdy więcej tego nie zrobię.

I will do this for you.
Zrobię to dla ciebie.

I’ll be there on time, you don’t have to worry.
Będę tam na czas, nie musisz się martwić.

Please, pay for me. Tomorrow I will pay you back.
Proszę, zapłać za mnie. Jutro ci oddam.

Zapamiętaj!
W pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej (tylko!) po I i we 
zamiast will możesz użyć słówka shall. Zdanie będzie znaczy-
ło to samo.

We shall (or we will) probably go to Spain next June.
Prawdopodobnie w czerwcu pojedziemy do Hiszpanii.

Uważaj jednak, kiedy używasz shall w pytaniach! Wówczas zna-
czy ono zupełnie coś innego.

Shall I open the window?
Czy mam/powinnam otworzyć okno? (nie: Czy otworzę okno?)

Where shall we go this evening?
Gdzie powinniśmy pójść dziś wieczorem? (nie: Gdzie pójdzie-
mydziś wieczorem?)

Pamiętaj!

• Shall postaw również przed I i we, kiedy chcesz zapytać, czy 
powinniśmy coś zrobić.

• Kiedy pytasz o to, co będziemy robić użyj will.

Porównaj dwa zdania:

Shall we be here in one year’s time?
Czy powinniśmy być tutaj za rok?

Will we be here in one year’s time?
Czy będziemy tutaj za rok?

W przeczeniu shall not skraca się jednak do shan’t:
shall + not = shan’t
We shan’t be cruel...
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Co robi?
Historyk sztuki to znawca szeroko pojętej sztuki na przestrze-
ni całych dziejów ludzkości. Zna różne jej dziedziny – od ma-
larstwa, rzeźby, przez architekturę, grafikę, aż po formy tań-
ca. Oczywiście każdy historyk sztuki specjalizuje się w ja-
kiejś określonej dziedzinie albo jakimś okresie. Bada, porów-
nuje i opisuje okresy rozwoju sztuki, rozmaite jej aspekty, sty-
le i zjawiska w sztuce wysokiej, użytkowej, ludowej i komer-
cyjnej (czyli popularnej). 

dlaczego wybrać ten kierunek studiów?

• Ponieważ należy, bez wątpienia, do najciekawszych spośród wszystkich studiów humanistycznych.
• Na tym kierunku zdobędziesz wszechstronne, humanistyczne wykształcenie, które pozwali Ci podjąć bar-

dzo różnorodną pracę, zgodną z indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami.
• Zdobędziesz wiedzę na temat sztuk plastycznych i ich historii, wiele podróżując, zwiedzając wystawy i 

zabytki w Polsce i za granicą.
• Posiądziesz nie tylko wiedzę historyczną oraz umiejętność badania i dokumentowania zabytkowych 

obiektów.
• Tylko na tym kierunku będziesz miał możliwość dotknąć prawdziwych skarbów sztuki średniowiecznej 

czy renesansowej, które nie zawsze są wystawiane na widok publiczny.
• Program studiów umożliwia wybór zajęć zgodnie z własnymi zainteresowaniami i specjalizowanie się w 

preferowanym przez siebie kierunku.
• Po ukończeniu studiów będziesz mógł wybrać wiele ścieżek kariery zawodowej:

        - muzealnika, urządzającego ekspozycje i opracowującego zbiory;
        - konserwatora, nadzorującego ochronę zabytków;
        - naukowca, badającego dzieje sztuki;
        - krytyka sztuki, kształtującego gust publiczności;
        - właściciela galerii lub antykwariusza, działających na rynku sztuki.

Predyspozycje

• Autentyczna pasja i przekonanie, że obcowanie ze sztuką jest tym, co chciałoby się robić w życiu.
• Wrażliwość na piękno i poczucie estetyki.
• Dobra pamięć wzrokowa, wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość i dar obserwacji.
• Ważna jest umiejętność syntetycznego myślenia oraz kojarzenia faktów. Pozwala to bowiem na dogłęb-

ne analizowanie i interpretowanie różnych zjawisk.
• Kreatywność i umiejętność menadżerskie to cenne zalety, które ułatwią Ci prowadzenie swojej własnej 

galerii.
• Przydadzą się, choć nie koniecznie, sprawność plastyczna. Zawsze się przyda umiejętność wykonania 

szybkiego szkicu obiektu lub detalu architektonicznego.

Inwestycje w liceum
• Jeśli masz taką możliwość, wybierz liceum plastyczne lub klasę o takim profilu.
• Już na etapie liceum, powinieneś „opatrzyć” się z najważniejszymi dziełami sztuki. Skompromitujesz się,  je-

śli na zajęciach pierwszego roku, nie będziesz potrafił rozpoznać dzieł najważniejszych twórców – Tycjana, 
Moneta czy Picassa. Dlatego poświęć jak najwięcej czasu na przeglądanie albumów poświęconych sztuce.

twoja przyszłość

Studia na historii sztu-
ki od dawna uważa się 
za  elitarne, choć ich po-
pularność z roku na rok 
spada. Generalnie histo-
ria sztuki nie należy do 
trudnych kierunków – ra-
czej znikomy procent stu-
dentów odpada z powo-
du niezaliczenia któregoś 
z przedmiotów.

Przykładowe specjal-
ności:
• Ochrona dziedzictwa 

kulturowego,
• Europejska turystyka 

kulturowa,
•Konserwatorstwo i 

ochrona dóbr kultury,
• Muzealnictwo,
• Rynek sztuki,
• Sztuka w przestrzeni 

publicznej,
• Krytyka sztuki.

Studia na historii sztu-
ki przygotowują Cię do 
pracy w:
• muzeach i urzędach 

konserwatorskich,
• galeriach wystawia-

jących,
• galeriach prowadzą-

cych obrót dziełami 
sztuki,

• redakcjach wydaw-
nictw, czasopism,

• placówkach populary-
zujących sztukę.

Chcę zostać...

historykiem sztuki
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• Ważne również abyś umiał posługiwać się podstawowymi terminami z dziedziny sztuki. Na studiach to 

podstawowa wiedza. Z takimi terminami jak: fresk, akwarela, portal, tympanon, czy relief powinieś być 
obeznany. Obowiązkowa lektura to „Słownik terminologiczny sztuk pięknych” Kozakiewicza.

• Zapoznaj się choćby z jednym tytułem poświęconym historii sztuki np. Historia sztuki w zarysie Karo-
la Estreichera.

• Tak jak przy wielu innych kierunkach, bardzo ważna jest znajomość języków obcych. W tym wypadku 
niemieckiego i angielskiego, ponieważ duża część literatury fachowej jest w tych właśnie językach. Do 
niedawna na studiach obowiązkowy był język niemiecki, z uwagi na to, że największe osiągnięcia w in-
teresującej nas dziedzinie przypadają badaczom niemieckim.

• W trakcie edukacji licealnej powinieneś zaliczyć wizytę w muzeum czy galerii, a w czasie wakacji zapla-
nować wycieczkę do Warszawy, Krakowa, Gdańska czy Wrocławia. Są to miasta bardzo bogate w zabytki 
i instytucje kulturalne. Tam też często wyjeżdżają studenci historii sztuki na objazdy naukowe. Dobrze by 
było gdybyś mógł zwiedzić Muzeum Narodowe w Warszawie czy Muzeum Czartoryskich w Krakowie.

Na studiach
Jeśli zdecydujesz się na studia na historii sztuki czeka Cię pięć lat wspaniałej intelektualnej przygody.

• Na wykładach poznasz dzieje myśli o sztuce, doktryny artystyczne, kierunki, techniki tworzenia obrazów  
i rzeźb, a na ćwiczeniach metodykę i warsztat historyka sztuki.

• Niezwykle wciągające są zajęcia ze sztuki starożytnej Grecji i Rzymu, szczególnie epoki klasycznej i helleni-
stycznej. Poznasz najbardziej reprezentatywne przykłady architektury, rzeźby i malarstwa kultury antycznej 
oraz najważniejsze zespoły zabytkowe Akropol ateński, Olimpię, Pompeje, Forum Romanum.

• Na ćwiczeniach zaznajomisz się z podstawową terminologią i wiedzą z dziedziny technik malarstwa, grafiki 
i rzeźby, sposobami opracowywania, eksponowania i konserwacji obrazów. Nauczysz się metodologii badań 
technologicznych nad obrazami oraz dowiesz się jak analizować stan zachowania obrazu.

• Oprócz tradycyjnych wykładów  będziesz mieć praktyczne zajęcia w muzeach, galeriach a na III roku prakty-
ki w formie tygodniowego objazdu naukowego, na których nauczysz się opisywać dzieła sztuki i obiekty ar-
chitektoniczne.

• Ale wybierając się na historię sztuki, musisz przygotować się na wielogodzinne przesiadywanie w bibliotece 
nad albumami z malarstwa, grafiki, rzeźby i architektury.

Praca

Co czeka historyków sztuki po dyplomie?

• Praca w muzeach, których co prawda nie brakuje, ale są w takiej kondycji, że młody, dynamiczny czło-
wiek nie bardzo może się przystosować do ich ograniczeń.

•  Mogą też zostać konserwatorami zabytków, dziennikarzami piszącymi o sztuce lub na jakikolwiek inny 
temat, o ile oczywiście starczy im wiedzy i umiejętności.

• Nieliczni mogą wybrać zawód biegłego sądowe-
go, pracownika państwowej galerii lub też archi-
wisty w muzeum.

• Młodzi historycy sztuki trafiają do wydziałów kultu-
ry urzędów miast również do agencji reklamowych 
jako specjaliści od public relations. Sprawdzają się, 
gdyż są świetnie wykształceni oraz kreatywni.

• Część odnajduje się w branży turystycznej, pracu-
jąc w charakterze pilotów wycieczek.

• Mogą postawić wreszcie na swoją przyszłość i za-
cząć pracę w domu aukcyjnym, w prywatnej gale-
rii, która zajmuje się handlem sztuką.

•  Spora grupa decyduje się na studiowanie drugiego 
fakultetu, albo studia podyplomowe.

Praca pamięciowa

Aby przejść egzaminy 
będziesz musiał dobrze 
orientować się w dzie-
dzictwie wiatowej kultu-
ry, od starożytności po 
współczesność. Jest to 
ogromna ilość dzieł do 
zapamiętania wzrokowe-
go. Do tego dochodzą na-
zwiska, daty, nurty i kie-
runki oraz specjalistyczna 
terminologia.

W wypadku bardziej re-
prezentatywnych obra-
zów będzie konieczne za-
pamiętanie każdego jego 
szczegół, ponieważ na 
egzaminie na podstawie 
fragmentu będziesz mu-
siał podać nazwę dzie-
ła oraz jego twórcę i datę 
powstania.

Co jest najfajniejsze?

Zajęcia w terenie – sta-
rych kościołach, muze-
ach i galeriach. Można 
wówczas pracować na 
prawdziwych ekspona-
tach, a nie tylko analizo-
wać reprodukcje w książ-
kach czy na slajdach.
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Oto niewątpliwie najsłyn-
niejsze przedstawienie wio-
sny w malarstwie. Należy 
do mistrza włoskiego rene-
sansu – Botticellego. Nosi 
tytuł: Wiosna lub – często 
używany tytuł oryginalny 
– Primavera. Wiosna Bot-
ticellego to spektakl ruchu. 
O to chodzi przede wszyst-
kim: postacie niby zamarłe 
w swych pozach, a jednak w 
ruchu. Tańczą trzy Gracje – 
to te blondynki w woalach, 
Flora rozrzuca kwiaty, a 
w centrum – sama Wenus 
uosabiająca Wiosnę. Ma 
(zapewne) twarz Simonetty 
Vespucci, uwielbianej przez 
ówczesną Florencję, podob-
no najpiękniejszej wówczas 
kobiety. Wielbił ją też Bot-
ticelli – i płakał jak cała Flo-
rencja, gdy młodziutka Simonette zmarła na gruźlicę. Ale tyl-
ko on zapewnił jej nieśmiertelność – w postaci Primavery i 
Narodzin Wenus. Wszyscy zgodnie twierdzą, że postacie Bot-
ticellego są zwiewne i uduchowione, i śmiało moglibyśmy je 
przeciwstawić bardziej zmysłowym przedstawieniom tematu, 
gdyby nie fakt, że... owe uduchowione zjawy posiadają ciała i 
niosą całkiem sporą moc erotyzmu. Popatrz. Zefir próbuje po-
chwycić nimfę Chloris w niedwuznacznym celu. Na jego twa-
rzy znać lubieżność, a uciekinierka jest wprawdzie wystraszo-
na, ale jej szata nie świadczy o zbytniej skromności. Flora – bo-
gini kwiatów rozrzuca kwiecie, ale można mieć podejrzenie, 
że jest brzemienna. Wobec ówczesnej mody pewności nie ma, 
ale tak to wygląda – a cóż jest lepszym symbolem nowego ży-
cia: kwiaty czy brzemienna kobieta? To prawie to samo, to po 
prostu wiosna. I trzy Gracje nie kryją swych wdzięków, zresz-
tą symbolizują piękno, pożądanie, spełnienie... Mężczyzna w 
czerwonej szacie to Merkury, jest też Amor – bożek miłości. 
Zaraz kogoś ustrzeli swoją strzałą. Ma prawo, bo – wiosna. 
Takie jest przedstawienie dawnego malarza, w kostiumie mi-
tologicznym, ale z nieśmiertelną i ponadczasową siłą miłości, 
wcale nie platonicznej.

Pięćset lat później, zupełnie gdzie indziej, bo w Warszawie, 
pewien młody poeta postanowi zerwać ze słodkim mitem Wio-
sny. Napisze wiersz, który wywoła „wojnę o wiosnę”, a urażo-
ne studentki będą pisać protesty. Nie dziwmy się, lata dwudzie-
ste, surowsze obyczaje, dziewczyny z dobrych domów chcą 
się uczyć, a tu Tuwim krzyczy: „Naróbcie Polsce bachorów!”

Wiosna – Sandro Botticellego

Nie mogły się podobać takie słowa:

Na ławce, psiekrwie, na trawce Naróbcie Polsce bachorów,
Wijcie się, psiekrwie, wijcie,
W szynkach narożnych pijcie,
Rozrzućcie więcej „kawalerskich chorób”! 
                                   Tuwim Wiosna – dytyramb

A jak Tobie podobają się słowa poety? 

Czy bardzo kontrastują z płótnem Botticellego? Oj, bardzo. A 
może nie tak bardzo, tylko środki wyrazu mocniejsze? W cen-
trum obu dzieł znajduje się człowiek. Tak – i w malarstwie, 
i w poezji na wiosnę on okazuje się najważniejszy. Ze swo-
ją miłością, z pożądaniem, na trawce, na ławce. Gdyby Botti-
celli i Tuwim mogli przeczytać ten oto wiersz Urszuli Kozioł:

Jak dobrze wiosno że radzisz sobie beze mnie
Cóż to za szczęście że znasz chwilę liścia, 
chwilę źdźbła zboża szarości ziemi i nieba 
– wszystko odbywa się tak jak być powinno 
i bez mojego, bogudzięki, udziału

Drzewa sobie się lęgną i sobie owady 
światło sobie i cienie sposobią się sobie 
jak mądre zwierzę że przyzywa zwierzę 
i nie zawraca mi głowy o zgodę (...)
             Urszuli Kozioł – Ulga na wiosnę


