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Epoka literacka

Średniowiecze – kalendarz epoki
Wczesne średniowiecze  

V–XII w.
Dojrzałe średniowiecze  

(okres gotycki) XIII–XIV w.
Późne średniowiecze 

XV w.

Wydarzenia

• 476 r. Upadek Cesarstwa Rzymskiego – 
umowny początek epoki.

• IX w. Panowanie Karola Wielkiego.

• 966 r. Chrzest Polski.

• 1025 r. Koronacja Bolesława Chrobrego.

• 1096 r. Początek wypraw krzyżowych.

• 1292 r. Koniec wypraw krzyżowych.

• 1320 r. Koronacja Władysława Łokiet-
ka – koniec rozbicia dzielnicowego w Pol-
sce.

• 1364 r. Założenie Akademii Krakowskiej.

• 1410 r. Bitwa pod Grunwaldem.

• 1453 r. Zdobycie Konstantynopola – 
umowna data końcowa epoki.

• 1492 r. Odkrycie Ameryki przez Krzysz-
tofa Kolumba.

Ludzie i dzieła

• IV w. Pisma św. Augustyna.

• Od X w. Dominuacja w sztuce stylu ro-
mańskiego.

• XI w. Kształtowanie się Pieśni o Rolandzie.

• 1138 r. Początek rozbicia dzielnicowego 
w Polsce.

• XIII w. Działalność św. Tomasza z Akwinu.

• XIII w. Najbardziej prawdopodobny mo-
ment powstania Bogurodzicy.

• Powstanie Złotej legendy Jakuba da Vora-
gine.

• XV w. Powstanie Roczników czyli kro-
nik sławnego Królestwa Polskiego Jana 
Długosza.

• XV w. Rozkwit Akademii Krakowskiej.

• XV w. We Włoszech rozkwit renesansu 
– działalność Leonarda da Vinci.

Ważne pojęcia z zakresu poetyki

Wiersz zdaniowo-rymowy
Mówi się o nim także wiersz średniowieczny – co dobrze 
określa znaczenie tego systemu wersyfikacji w literaturze 
epoki. Po pierwsze – każdy wers jest w nim odrębnym zda-
niem. Po drugie – liczba sylab w poszczególnych wersach 
jest zmienna. Po trzecie – rymy mają charakter gramatycz-
ny – to pary tych samych form gramatycznych – np. „no-
simy – prosimy”.

Liryka maryjna
Matka Boska jest szczególnie istotną postacią średniowiecz-
nego życia religijnego. Jej pośrednictwo między ziemią a wy-
sokościami urzekało ludzi epoki, całkiem na serio dopatry-
wali się w Niej zresztą kogoś w rodzaju dobrego ducha, któ-
ry może szepnąć słówko, komu trzeba, i uzyskać skierowa-
nie do czyśćca dla zbłąkanej duszy. Stąd też cały dział po-
ezji średniowiecznej, jakim są modlitwy do Matki Boskiej, 
określany właśnie tym mianem.

Chanson de geste

Po francusku „pieśń o czynach”. Epicka opowieść o losach 
dzielnego rycerza (lub dzielnych rycerzy). Najbardziej zna-
ny przykład – Pieśń o Rolandzie. Chanson de geste wykazu-
je liczne podobieństwa do eposu – bywa też nazywana epo-
sem rycerskim – nie jest jednak „czystej krwi” przedstawi-
cielem homeryckiego gatunku. Jej bohaterami są wszak 
szlachetnie urodzeni wojownicy i piękne damy wysokiego 
rodu, opiewa zaś – właśnie te „czyny” – rzecz jasna – boha-
terskie i godne najwyższego podziwu.

Hagiografia
Dział literatury dotyczący opisów życia świętych. W śre-
dniowieczu chyba najsilniejszy nurt literacki – owocem tego 
są setki żywotów najrozmaitszych świętych – spośród któ-
rych notabene tylko niewielka część jest dziś uznawana przez 
Kościół. Jako sztandarowy przykład zapamiętujemy Legendę 
o świętym Aleksym, erudyta może jeszcze wspomnieć o naj-
piękniejszym i najobszerniejszym średniowiecznym zbiorze 
żywotów świętych – Złotej legendzie Jakuba da Voragine.

Żywot świętego
Utwór parenetyczny opisujący legendarne dzieje świętego, 
propagujący wzorzec świętości, kultywujący jego postać. 

W zależności od wzorca świętości ma żywot dość schema-
tyczną budowę. Na przykładzie żywotu ascety schemat bio-
grafii świętego wygląda następująco: 

•  Opis narodzin świętego
•  Cudowne dzieciństwo
•  Małżeństwo
•  Ucieczka od świata, śluby czystości itp.
•  Podróż – dobrowolne wygnanie
•  Cuda za życia 
•  Męczęńska śmierć
•  Cuda po śmierci

Jeśli porównacie to ze znaną Wam Legendą o św. Aleksym – zo-
baczycie, że się zgadza!
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Ars moriendi
To z kolei – wiemy, to już monotonne – sztuka umierania. Mianem tym określane 
są stałe w średniowiecznej parenezie schematy ostatnich chwil życia odpowiednie 
dla danego stanu. Cały rytuał towarzyszący ostatniemu tchnieniu Rolanda czy ze-
spół cudów towarzyszący śmierci zapomnianego Aleksego to właśnie przykłady ta-
kich przedstawień. Prawdziwy rycerz czy święty w oczach ludzi średniowiecza bo-
wiem wiedział nie tylko, jak ma żyć, lecz także jak (zupełnie dosłownie) umierać.

Pieta
Kolejny średniowieczny motyw – znów zakorzeniony w sztukach plastycznych. 
To przedstawienie Matki Bożej bolejącej nad martwym ciałem Syna. Rzeźby lub 
malowidła o charakterze piety znajdziemy w prawie każdym średniowiecznym ko-
ściele. Motyw piety pojawia się jednak często także w literaturze epoki. Najbar-
dziej znany przykład – Żale Matki Boskiej pod krzyżem.

Memento mori 
Czyli „pamiętaj o śmierci”. Ten łaciński zwrot służy za nazwę dla całego zespołu 
przedstawień i wyobrażeń eksploatującego ukochany przez średniowiecznych arty-
stów motyw przemijania i niechybnej śmierci. Związany jest on dość ściśle z Ko-
heletowskim pojęciem vanitas (czyli marności świata). Motyw memento mori jest 
jednym z najważniejszych tematów sztuki i literatury epoki. Odnajdziemy go za-
równo w Bogurodzicy, jak i w Wielkim testamencie Villona.

Asceta
Ulubiony przez ludzi średniowiecza model religijności polegający na odrzuceniu dóbr 
doczesnych (jak pieniądze, sława, miłość) i poświęceniu całego życia poznaniu mi-
stycznemu. Towarzyszą temu praktyki umartwieniowe – od postu po samookalecze-
nia. Wszystko po to – by zbliżyć się do Boga i niejako złożyć mu ofiarę z samego sie-
bie. Postawy ascetyczne były w średniowieczu naprawdę dość popularne – świadczy 
o tym mnogość żywotów świętych – ascetów, z których najistotniejsza jest dla nas 
Legenda o św. Aleksym.

Pareneza
Literatura parenetyczna to taka, która wskazuje godne naśladowania wzorce zacho-
wań. Może być także swoistym przekaźnikiem etosu – w niej właśnie zawarte są 
charakterystyczne dla danego etosu prawa. Dla średniowiecza pareneza to pojęcie 
niezwykle istotne – bo większość utworów epoki poza tekstami stricte modlitew-
nymi ma właśnie taki charakter. A zatem chansons de geste, eposy rycerskie, hagio-
grafia. Pareneza to jednak nie tylko średniowieczne zjawisko – mnóstwo tekstów 
o takim charakterze odnajdziemy na przykład w literaturze renesansu.

Etos
Pojęcie, które każdy szybko chwyta, ale które trudno wyjaśnić. Określa zespół 
pożądanych cech, wartości i zachowań charakterystyczny dla jakiejś grupy spo-
łecznej (niekoniecznie w sensie klasowym). Dla średniowiecza najistotniejszy jest 
etos rycerski – uosabiany przez np. Rolanda czy Lancelota. Składają się nań rycer-
ski honor, obyczajowość, system wartości (Bóg, honor, król). Jeśli dodamy do tego 
jeszcze modę i maniery – z połączenia tego wszystkiego wychodzi nam właśnie etos.

Ważne terminy związane ze Średniowieczem Słowniczek

• Absyda lub apsyda – półkoliste, niekie-
dy podobne do wnęki pomieszczenie za-
wierające ołtarz.

• Inicjał – większa, wykonana w ozdob-
ny sposób litera rozpoczynająca rozdział 
czy inny fragment tekstu.

• Inkunabuł – książka wydrukowana 
w początkowym okresie stosowania dru-
ku, to znaczy przed 1501 r.

• Kapitel – głowica, ozdobne zwieńczenie 
kolumny czy pilastru.

• Krypta – pomieszczenie pod kościołem, 
gdzie chowano zmarłych czy umiesz-
czano relikwie świętych; ze względu 
na pielgrzymów często prowadziły doń 
dwa wejścia.

• Miniatura – mała, barwna ilustracja; 
ozdabiano nimi średniowieczne rękopisy.

• Pieta – rzeźba lub obraz pokazujące 
Matkę Boską z martwym Chrystusem 
na kolanach.

• Pilaster – filar o prostokątnym przekroju, 
stojący przy ścianie bądź w nią wpusz-
czony; był ozdobą, ale przede wszystkim 
wzmocnieniem ściany.

• Polichromia – barwne malowidła pokry-
wające powierzchnie ścian czy sklepień; 
dekoracja malarska zdobiąca na przykład 
powierzchnię rzeźby.

• Portal – ozdobne obramowanie otworu 
wejściowego.

• Prezbiterium – część kościoła, w któ-
rej znajduje się główny ołtarz, często za-
znaczona na przykład podwyższeniem.

• Przypora (skarpa) – filar wzmacniają-
cy wysokie ściany.

• Rozeta – duży otwór okienny w kształ-
cie koła lub, rzadziej, rozwiniętego kwia-
tu róży, umieszczany w szczytach lub 
nad portalem w średniowiecznych bu-
dowlach. Zazwyczaj była wypełniania 
witrażem.

• Sterczyna – pionowy element dekoracji 
architektonicznej.

• Transept – nawa poprzeczna, występo-
wała w kościołach zbudowanych na pla-
nie krzyża.

• Witraż – szyba okienna złożona z opra-
wionych w ołów kolorowych szkieł, któ-
re zazwyczaj ułożone są w ornamenty czy 
sceny figuralne.
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Średniowiecze  
w Polsce

Dla Polski początek wieków 
średnich przypada na wiek X, 
ponieważ rok 966 przyjmujemy 
za początek państwowości pol-
skiej (chrzest Mieszka I). Nato-
miast kres średniowiecza – to ko-
niec wieku XV, bo w początkach 
XVI nadchodzą do kraju pierwsze 
idee prekursorów renesansu.

Zauważ: 

Pięć wieków polskiego średnio-
wiecza – tak obfitujące w zdarze-
nia historyczne – z punktu widze-
nia badacza literatury są skrom-
niejsze, więcej bowiem było 
w owych czasach bitew niż ksiąg. 
Niemniej jest to początek polskiej 
literatury – najpierw pojawiły się 
pojedyncze słowa, zdania, dopiero 
potem teksty. 
 

Wprowadzenie
Po pierwsze – trwało znacznie krócej niż w Europie, choć później się skończyło. Zaczęło się za to 
znacznie później – bo dopiero od X w. Polska jako chrześcijańskie państwo znalazła się na mapie 
średniowiecznego świata cywilizowanego. W historii kultury wyróżnia się dziś trzy podstawowe 
okresy polskiego średniowiecza – oto ich skrócona charakterystyka (uwaga! podział ten nie do koń-
ca pokrywa się z podziałem stosowanym przez historyków):

X-XII w. – wczesne średniowiecze 
Początki literatury łacińskiej powstającej w Polsce. Zapiski w języku polskim ograniczają się do po-
jedynczych słów w dokumentach i dziełach historiograficznych – o literaturze w języku narodowym 
nikomu się jeszcze nie śni. Powstaje pierwsza wielka kronika – Galla Anonima. Dominacja stylu 
romańskiego. Początkowo czas kształtowania się państwowości – później okres panowania Piastów 
i kształtowania się feudalizmu. Trwa ciągła walka o suwerenność w stosunku do potężnego sąsia-
da z Zachodu – Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, które w chwilach wolnych od spo-
ru o inwestyturę zajmuje się głównie ekspansją na wschód. Od 1138 roku – rozbicie dzielnicowe.

XIII-XIV w. – średniowiecze dojrzałe 
Literatura łacińska w rozkwicie – polska w powijakach – w tym czasie prawdopodobnie powsta-
je Bogurodzica. Pojawiają się pierwsze budowle w stylu gotyckim. Powstanie pierwszego uniwer-
sytetu. Większość tego czasu upływa pod znakiem rozbicia dzielnicowego – przełom XIII i XIV 
w. to czas ogromnie burzliwy – pojawiają się kolejne próby zjednoczenia kraju, bądź zawładnięcia 
nim – w tym akurat prym wiodą potężni wówczas Czesi. Ostateczne zjednoczenie udaje się dopie-
ro Władysławowi Łokietkowi. Początek konfliktu z zakonem krzyżackim. Za panowania Kazimie-
rza Wielkiego – spory rozwój cywilizacyjny. Rozwój feudalizmu.

XV w.-poł. XVI wieku – późne średniowiecze 
Literatura już w równym niemal stopniu powstaje po łacinie i po polsku. W architekturze niepo-
dzielna dominacja gotyku. W polityce – początek i rozwój unii polsko-litewskiej i dynastii Jagiel-
lonów. Eskalacja konfliktu z zakonem i jego upadek – na terenach będących we władaniu niezbyt 
sympatycznych mnichów powstaje państwo, w przyszłości równie niesympatyczne (dla nas, Pola-
ków) – Prusy. W połowie XV w. spore sukcesy na arenie międzynarodowej – dynastyczne „kom-
binacje” Jagiellonów zakończone jednak fiaskiem. Powstanie i rozwój sejmu – jednocześnie, nie-
stety, początki postępującego osłabienia władzy królewskiej.

Przy powtórce polskiego 
 średniowiecza:

• oddzielić to, co łacińskie (kro-
niki), od tekstów polskich (za-
bytki)

• o każdym tekście zapamiętać: 
czego dotyczy treść i jaką war-
tość przedstawia dla potomnych

• w przypadku dwu arcydzieł: Bo-
gurodzicy i Lamentu świętokrzy-
skiego zapamiętać także zabie-
gi kompozycyjne i przykłady ar-
chaizmów

• przemyśleć tematy przekro-
jowe, czyli przyporządkować 
utwory do zagadnień takich jak: 
miłość, śmierć, obyczaje, temat 
religijny (kult Matki Boskiej), pa-
reneza (wzorce świętych, wład-
ców, zachowań biesiadnych), 
struktury społeczne

Zestawienie dzieł średniowiecza polskiego

• Przykład hagiografii – Legenda o św. Aleksym (żywoty świętych).

• Najstarsza pieśń (hymn) polska – Bogurodzica (XIII wiek).

• Przykład liryki maryjnej – Lament świętokrzyski.

• Utwory literatury świeckiej: 
– Słota – O zachowaniu się przy stole,
– Satyra na leniwych chłopów.

• Przykład literackiej realizacji danse macabre: 
– Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią.

• Przykłady historiografii:
– Kronika – Gall Anonim,
– Kronika polska – Wincenty Kadłubek,
– Kronika – Janko z Czarnkowa,
– Roczniki Jana Długosza.
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Zabytki języka polskiego

Zabytki języka polskiego to nie tylko stare polskie teksty, lecz nawet pojedyncze polskie nazwy czy 
słowa, które znajdujemy w dokumentach historycznych. Dlatego zabytki języka polskiego dzieli-
my następująco: 

Najdawniejsze – nazwy polskie w tekstach łacińskich:

 • Geograf bawarski – dzieło, które zawiera opis średniowiecznej Europy, pochodzi zaś z IX wie-
ku. Znajdują się tam nazwy polskie, takie jak Opolanie, Dziadoszanie.

 • Dagome iudex – dokument, w którym Mieszko I oddaje państwo polskie pod opiekę papieża (991 rok). 
Znajdują się tam nazwy polskie, takie jak Kraków, Odra. 

 • Kronika Thietmara – opisane tam są walki polsko–niemieckie. Występują nazwy polskie – np. 
Dziadoszycy. 

Następne zabytki języka polskiego możemy już dzielić na nazwy miejsowe i osobowe.

Są to nazwy zawarte w Bulli gnieźnieńskiej, pochodzącej z XII wieku. Bulla gnieźnieńska zawie-
ra rejestr dóbr arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, a w nim znajduje się już 410 wyrazów polskich! 

Wśród nich znajdujemy: 

nazwy miejscowe (miejsc) 
• pochodzące od ukształtowania terenu, np. Dolisko, Łęczyca,
• od nazw osobowych, np. Hermanowo – ziemie Hermana,
• od potomków założycieli, np. Janowice  (Janowic – syn Jana),

nazwy osobowe (ludzi) 
• imiona dwuczłonowe – Bogu/sław,
• skróty i zdrobnienia – Sławik,
• przezwiska – Gęba,
• zapożyczenia z innych języków – np. Piotr.

Całe teksty 

– już nie pojedyncze zdania, a średniowieczne teksty polskie pochodzą z XIII i XIV wieku.

Zabytki te to: 

• Bogurodzica – hymn rycerski, powstały w XIII wieku, choć spisany w początkach XV,
• Kazania świętokrzyskie – XIV wiek,
• Kazania gnieźnieńskie – XV wiek,
• Psałterz floriański – XIV wiek,
• Psałterz puławski – XV wiek,
• Biblia królowej Zofii – XV wiek.

Do innych, całościowych tekstów – zabytków języka polskiego należą: 

• O zachowaniu się przy stole – Słota,
• Satyra na leniwych chłopów,
• Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią,
• Legenda o św. Aleksym,
• Żale Matki Boskiej pod krzyżem.

XIII wiek 

Z tego wieku pochodzi następ-
ny ważny zabytek polski – pierw-
sze całe zdanie polskie. Znajdu-
je się ono w Księdze henrykow-
skiej. Jest to księga, która opisuje 
dzieje klasztoru cystersów w Hen-
rykowie. Pochodzi ona z XIII w., 
a pierwsze zdanie polskie brzmi: 
„Daj, ać ja pobruszę, a ty poczy-
waj”. Mówi je chłop do żony, 
a chodzi o mielenie na żarnach.Pierwsze polskie zdanie

Karta z Kroniki Galla Anonima

Dokumenty, w których pojawia-
ły się pierwsze nazwy polskie:

• IX wiek – Geograf bawarski,

• X wiek – Dagome iudex,

• XII wiek – Kronika Thietmara,

• XII wiek – Bulla gnieźnieńska 
– aż 410 wyrazów polskich!,

• XIII wiek – Księga henrykow-
ska – pierwsze zdanie polskie!: 
„daj ać ja pobruszę a ty poczy-
waj”, miał powiedzieć chłop do 
żony mielącej na żarnach,

• XIII wiek – Bogurodzica – cały 
tekst (utwór w języku polskim),

• XIV wiek – Kazania świętokrzy-
skie, Psałterz floriański, modli-
twy, zbiory kazań po polsku,

• XV wiek – Kazania gnieźnień-
skie, Psałterz puławski, Biblia 
Królowej Zofii,

• XV wiek – utwory: O zachowa-
niu się przy stole, Legenda o św. 
Aleksym, Lament świętokrzyski.
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Zabytki polskiej literatury – przegląd

„Legenda o świętym Aleksym" 
Przykład żywotu ascety, spisanego w języku polskim. Treś cią Legendy… są dzieje Aleksego, które 
spełniają wszelkie wymogi modelu biografii świętego. Mamy więc opis narodzin i młodości, jego 
małżeństwa, które się nie spełnia, bowiem młodzian złożył ślub czystości i wyruszył na tułaczkę. 
Obserwujemy upokorzenia i ubóstwo, które znosi oraz cuda – jak choćby interwencja Matki Boskiej, 
która każe Aleksego wprowadzić do kościoła. Liczne cuda następują po śmierci bohatera – dzwo-
ny same biją, ciało posiada uzdrowicielską moc. Wiadomo, kto umarł i jakie były jego losy, bowiem 
Aleksy pozostawia wyjaśniający list.

• Utwór zbudowany jest według schematu klasycznego żywotu świętego.
• Prezentuje parenetyczny wzorzec ascety.
• Aleksy przedkłada kontemplację, modlitwę i duchowe poszukiwanie Boga nad ofertę ziemskiego 

życia. Jest to swoista realizacja filozofii św. Augustyna oraz teocentryzmu epoki.
• Zagadnienie dzisiejszej aktualności utworu i postawy Aleksego należy dobrze przemyśleć – wprawdzie 

ilustracja jego czynów (np. kontemplacja pod schodami i ulewą pomyj) wydaje się współczesnym zu-
pełnie absurdalna, lecz głoszone ideały i kontekst epoki odgrywają dużą rolę w tego typu dyskusjach.

Schemat żywotu świętego:

• Prolog – narrator mówi o motywach swojej opowieści, prosi Boga o pomoc, a słuchaczy o wyro-
zumiałość

• Opis narodzin
• Cudowne dzieciństwo i młodość świętego
• Małżeństwo (często ślub czystości) 
• Ucieczka z domu – rozdanie majątku
• Prześladowania, umartwienie ciała
• Cuda czynione za życia (lub cudowne wydarzenia)
• Śmierć
• Cuda po śmierci ascety

„Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią" 

Utwór jest wspaniałą ilustracją myśli średniowiecznej i ówczesnego systemu wartości. Zarazem jest 
literackim przykładem danse macabre i barwnym obrazem średniowiecznej hierarchii społecznej.
Utwór implikuje temat śmierci, przemijania, rozmyślania o wartościach ważnych w życiu ludz-
kim. Oczywiście istotny termin, to danse macabre – taniec śmierci, do którego zaprasza spersonifi-
kowana Śmierć wszystkie stany niezależnie od wieku, majątku, zasług, z tym wiąże się ważny ter-
min – egalitaryzm śmierci – czyli fakt, że dotyczy bezwzględnie i bez wyjątku wszystkich. Z tek-
stu wiele da się wyczytać – pamiętajmy jednak, że właśnie tutaj mamy do czynienia z wczesno-
średniowiecznym, naturalistycznym przedstawieniem śmierci jako rozkładającego się ciała, wizje 
kościotrupa z kosą są późniejsze. I jeszcze bardziej zrównujące ludzi – sprowadzają ich do pu-
stego, pośmiertnego szkieletu. 

Zwróćcie uwagę na personifikację zjawiska śmierci w Rozmowie mistrza Polikarpa… – Śmierć jest 
tu postacią, mówi, ma swój, jakkolwiek przerażający, ale własny, wygląd. Co więcej, w utworze 
dochodzi do dysputy na ważne tematy, Śmierć staje się autorytetem, wyrocznią w sprawach moral-
nych, poucza, przedstawia swą potęgę. Warto zauważać takie niuanse, bo w innym ujęciu śmierć 
może być tylko pojęciem abstrakcyjnym, lub niematerialnym duchem, sądem lub wybawcą. 

Do zapamiętania

• Zapamiętaj egalitaryzm (zrównanie) ludzkoś ci wobec śmierci. Przyjdzie do króla i do kmiotka.
• Utwór obrazuje ówczesną hierarchię wartości średniowiecznych ludzi.
• Jest panoramą społeczeństwa średniowiecznego (ilustruje hierarchiczność).
• Podejmuje temat przemijalności ludzkiego istnienia.
• Satyra i pouczenia – znajdują się w utworze, a pretekstem jest powyższy wir stanów ze śmiercią. 

Potrafi ona wytknąć wszystkim grzechy i wady – ale też przyznaje, że człowiek prawy nie musi się 
jej obawiać. Nie jest, rzecz jasna, nieśmiertelny, ale może umierać spokojnie, bo czeka go zbawienie.

Karta z Żywota Świętego Aleksego

Topika zawarte w żywocie – 
charakterystyczne dla gatun-
ku i epoki

• topos porzucenia domu rodzin-
nego, tułaczki i rezygnacji z za-
możnego dziedzictwa; to dość 
częsty motyw hagiografii – po-
dobne są nawet w tej fazie dzie-
je św. Franciszka – tak odmien-
nego w swoich późniejszych 
czynach,

• motyw ślubowania czystości 
(rozstanie z żoną w noc poślub-
ną),

• skrajna asceza (cierpienia ciała: 
głodu, chłodu przez pokutnika),

• cudowne zdarzenia – interwen-
cja Matki Boskiej, głos z nieba, 
cuda pośmiertne.
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Parenetyka  biesiadna 

była dość rozwinięta w Euro-
pie, i nie do wiary, jakich pouczeń 
udzielano. A to, aby nie wrzu-
cać do wspólnej misy poobgryza-
nych już kości (przecież należy ci-
snąć takie pod stół), nie wycie-
rać nosa w serwetę, nie dłubać 
palcem w nosie ani nożem w zę-
bach. W zasadzie wszystkie po-
rady – oprócz rzucania kości pod 
stół – są nadal aktualne… 

Uczta na dworze księcia  
burgundzkiego, malowidło 
braci Limbourg

„O zachowaniu się przy stole"

Dzieło Słoty to pierwszy polski savoir–vivre, autor bowiem poucza biesiadników (damy i rycerzy), 
jak winni… zachowywać się przy stole. Część pouczeń – jak choćby konieczność mycia rąk lub 
usługiwania damom – wcale nie straciła na aktualności. Część przygan – o tych „co za stół siadają 
niby wół” – także. Utwór jest polskim przykładem parenetyki biesiadnej.

• Jest to barwny obrazek dworskiej obyczajowości średniowiecznej.
• W pouczenie wrysowany jest kult Matki Boskiej i motyw rycerskiej czci dla kobiety.

Słota kładzie nacisk na dworskie maniery (rozmowę, sposób jedzenia, odrzucenie innych myś li) – 
natomiast ilość jadła nie jest tu ascetycznie określona.

„Bogurodzica"

To pierwszy hymn narodowy, hymn rycerstwa polskiego. Jest też najstarszym dziełem polskiej li-
ryki – dwie pierwsze strofy pochodzą z XIII wieku. Pieśń jest modlitwą do Matki Boskiej o wsta-
wiennictwo u Chrystusa (pierwsza strofa) i modlitwą do samego Syna Bożego o szczęśliwość na 
ziemi i zbawienie po śmierci. Utwór obfituje w archaizmy leksykalne i składniowe. Jest to przy-
kład wiersza średniowiecznego – inaczej zdaniowo-rymowego, ale wykazuje tendencję do równo-
ści sylab w wersach.

• Przykłady archaizmów: sławiena (nie ma tu jeszcze przegłosu polskiego), zyszczy, przebyt, Gospo-
dzin, zwolena.

• Historyczne formy gramatyczne: brak przegłosu polskiego (zwolena, sławiena), dawna forma try-
bu rozkazującego: zyszczy!, mianownik w formie wołacza (Bogurodzica!)

• Obserwujemy w utworze paralelizm składniowy – równoległą analogiczną budowę zdań.
• Obserwujemy rymy parzyste (gramatyczne) i wewnętrzne.

„Lament świętokrzyski"

Inaczej zwany Planktem świętokrzyskim lub Żalami Matki Boskiej pod krzyżem, lub od pierwszych 
słów: Posłuchajcie bracia miła. Jest to bardzo ważny utwór polskiej literatury, zabytek polszczy-
zny XV wieku, ale też wiersz, który w nieporównywalny sposób prezentuje emocje i uczucia mat-
ki płaczącej nad cierpieniem swojego dziecka. Maryja przedstawiona jest jako zwykła kobieta i do 
matek takich jak ona zwraca się ze swym bólem – pojawia się w jej słowach nawet wyrzut i gorycz, 
skierowane do Archanioła Gabriela, który obiecywał jej radość, a los skazał ją na tak wielki ból. 

Treść nie jest skomplikowana:

• W dwóch pierwszych strofach Matka Boska zwraca się do ludzi, by posłuchali jej historii i by 
współczuli jej w żalu.

• Strofa trzecia to opis sytuacji – męki Chrystusa, którą ogląda Matka.
• Strofa czwarta jest apostrofą do Syna, pragnieniem podzielenia z dzieckiem cierpienia.
• Piąta – tak samo jak poprzednia, lecz wyszczególnia cierpienia Jezusa i bezradność Matki.
• Szósta to wołanie do Archanioła Gabriela. Świetna apostrofa, która zestawia boską ideę ze zwy-

kłym, ale nieznośnym ludzkim bólem.
• Siódma jest zwrotem do innych matek – z życzeniem, by nigdy nie cierpiały matczynego bólu jak 

Matka Boska.
• Finalny dwuwers – krótkie wołanie do syna zamyka utwór.

O Lamencie  świętokrzyskim zapamiętaj

• Niezwykle cenną cechą Lamentu jest ludzki wymiar bólu, zawarty w utworze. Matka Boska nie wy-
stępuje tu w roli wybranej matki Boga, lecz utożsamia się z cierpiącymi matkami ludzkimi, rozpacza-
jącymi nad męką swoich dzieci. Jest to symbol ludzkiego, nie boskiego doświadczenia.

• Jest to jeden z nielicznych przykładów literatury dawnej, obrazujący miłość rodzicielską do dziec-
ka. Następnym wielkim utworem tego typu będą Treny Jana Kochanowskiego.

• Z cech kompozycyjnych zwraca uwagę liryzm, bogaty ładunek emocjonalny wierszy, rymy parzy-
ste, obrazowe, „cielesne” ujęcie męki Jezusa i bólu matczynego (realizm przedstawienia).

• Najbardziej znany lament Matki Boskiej w języku łacińskim to Stabat Mater Dolorosa Jacopo-
ne da Todi.

• Temat Matki Boskiej opłakującej syna pod krzyżem był dość popularny zarówno w literaturze, 
jak i plastyce średniowiecza.

Uwaga

Liryka maryjna jest ważna w li-
teraturze polskiego średniowie-
cza – i w ogóle w literaturze pol-
skiej – ze względu na kult Matki 
Boskiej, jak i na temat cierpienia 
matki po stracie dziecka – a taki 
obraz poezja średniowieczna przy-
nosi.

O Bogurodzicy zapamietaj:

• Bogurodzica jest modlitwą, pie-
śnią religijną, hymnem rycer-
skim i narodowym. Spisana zo-
stała w wieku XV. Według tra-
dycji – rycerstwo polskie ru-
szyło do boju pod Grunwaldem 
z Bogurodzicą na ustach.

• Bogurodzica jest arcydziełem 
polskiej literatury.

• Nie jest przykładem obcego 
utworu – to dzieło ułożone przez 
wykształconego zapewne twór-
cę, posiada kunsztowną kom-
pozycję.

• Jest zabytkiem prezentują-
cym kształt dawnego języka pol-
skiego.

• Autorstwo Bogurodzicy przypi-
sywano (wg badań – błędnie) 
św. Wojciechowi.

•Jest też literacka realizacja pla-
stycznego motywu deesis – ob-
razu, w którym ukazywano 
jako pośredników Marię i Jana 
Chrzciciela.



8

Epoka literacka

Historiografia – dzieje państwa 
(utwory napisane po łacinie)

„Kronika" Galla Anonima

Czas powstania: XII wiek
Autor to cudzoziemiec, przybyły może z Francji, może z Węgier, wykształcony mnich z zakonu 
benedyktynów, przebywający na dworze Bolesława Krzywoustego. Gallem Anonimem nazwał go 
w XVI wieku Marcin Kromer.

Dzieło powstawało prawdopodobnie w latach 1113–1116. Zostało napisane po łacinie. Jest to jednak 
utwór polski, mówi bowiem o polskich dziejach, i to polskie źródła oraz polscy informatorzy należący 
do kancelarii książęcej dostarczyli dziejopisowi materiału. Opiewa dzieje Piastów, przodków Bolesła-
wa Krzywoustego, ale głównym bohaterem jest sam Krzywousty. Kronika składa się z trzech ksiąg. 
Pierwsza to gesta, czyli czyny polskich królów i książąt. Opisuje legendarne początki państwa pol-
skiego i okres aż do narodzin Bolesława Krzywoustego; znajdziemy tu między innymi kreację wzo-
ru władcy w osobie Bolesława Chrobrego. Księga druga poświęcona jest młodości księcia, okreso-
wi do roku 1108. Trzecia mówi o latach władzy i wojen Krzywoustego do zwycięstwa pod Nakłem 
w roku 1113. Relacja urywa się nagle.

„Kronika polska Wincentego Kadłubka"

Czas powstania: XIII wiek
Autor to Polak, mistrz Wincenty Kadłubek. Pochodził z rodziny rycerskiej, studiował prawdopo-
dobnie w Paryżu lub Bolonii. Pracował przez pewien czas w książęcej kancelarii Kazimierza Spra-
wiedliwego i to książę właśnie polecił mu spisanie polskich dziejów. W swoim utworze Kadłu-
bek łączy wątki legendarne, historię i własne wyobrażenia w barwną opowieść o dziejach Polski.

Dzieło składa się z czterech ksiąg i obejmuje dzieje Polski od czasów bajecznych do roku 1202. 
U zarania naszych dziejów umieszcza mistrz Wincenty kontakty polskich władców ze starożytnym 
Rzymem… Całą pierwszą księgę wypełniają takie właśnie fantastyczne opowieści i legendy, między 
innymi o Kraku, założycielu Krakowa, smoku wawelskim, Wandzie i Popielu. Trzy pierwsze księ-
gi mają formę dialogu między biskupem krakowskim Mateuszem a arcybis kupem gnieźnieńskim 
Janem: Mateusz opowiada, a Jan komentuje fakty. Księga czwarta to relacja o panowaniu Mieszka 
Starego i Kazimierza Sprawiedliwego. Narracja urywa się w połowie zdania, nie jest to więc dzie-
ło skończone, i nie wiadomo dlaczego.

„Kronika Janka z Czarnkowa"

Czas powstania: koniec XIV wieku
Autor to syn wójta z wielkopolskiego Czarnkowa, może mieszczanin, a może potomek drobnego 
rycerstwa, duchowny, być może prawnik. Brał udział w tworzeniu uniwersytetu w Krakowie, był 
podkanclerzym na dworze Kazimierza Wielkiego i gorącym zwolennikiem króla. Jako przeciwnik 
Andegawenów wplątał się w spisek polityczny i został uwięziony, a następnie skazany na banicję. 
Kronikę pisał zapewne pod koniec życia.

Dzieło, nazywane pierwszym pamiętnikiem w literaturze polskiej, rozpoczyna się od opisu śmierci 
i pogrzebu Kazimierza Wielkiego, a kończy w roku 1384. Janko z Czarnkowa opisuje fakty, których 
był świadkiem. Nie jest jednak bezstronny. Żywi niechęć do Andegawenów i gloryfikuje króla Ka-
zimierza. Lata panowania Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Łokietkówny przedstawia jako okres 
niepewności, rozbojów, grabieży, ludzkiej krzywdy. Kazimierz Wielki natomiast to władca, który 
„miłował pokój, prawdę i sprawiedliwość”. Utwór zawiera dużo wiadomości o autorze, który wystę-
puje w kronice jako archidiakon, a zatem nie mamy tu do czynienia z narracją w pierwszej osobie.

„Roczniki […] Królestwa Polskiego" Jana Długosza

Czas powstania: XV wiek
Autor to szlachcic herbu Wieniawa, student Akademii Krakowskiej, podopieczny biskupa Zbignie-
wa Oleśnickiego, który sam także wstąpił na drogę kariery duchownej. Naraził się królowi Kazi-
mierzowi Jagiellończykowi i musiał uciekać z Krakowa. Powrócił jednak i otrzymał nawet stano-
wisko nauczyciela królewskich synów.

Uwaga!

W Kronice Janka z Czarnkowa 
znajdujemy jedyny przykład pol-
skiej epiki rycerskiej, bowiem li-
teratura polskiego średniowiecza 
nie pozostawiła odrębnych utwo-
rów tego nurtu. Ale wśród wer-
sów Kroniki znajduje się wdzięcz-
na opowieść o perypetiach Wal-
cerza (inne wersje: Walgierza, 
Waltera) Udałego, Helgundy i Wi-
sława. Jest to oczywiście histo-
ria miłosna, pełna zdarzeń drama-
tycznych i nagłych zwrotów ak-
cji. Walcerz to bohater pozytyw-
ny, pan na Tyńcu, który pokochał 
i poślubił (nieco podstępnie) Hel-
gundę. 

Ta – choć piękna – nie jest już 
krystalicznie czysta: podczas nie-
obecności męża ucieka z Wisła-
wem do Wiślicy: powie potem 
Walcerzowi, że porwano ją siłą. 
Rycerz będzie mógł jednak być 
naocznym świadkiem jej zdra-
dy: pojmany i przykuty do ściany 
przez Wisława musiał przyglądać 
się romansom kochanków. Na ko-
niec jednak zwycięży – również 
za sprawą kobiety: brzydkiej sio-
stry Wisława, która go pokocha 
i uwolni, by mógł mieczem wy-
mierzyć sprawiedliwość.

Wincenty Kadłubek
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Dzieło to tworzył, jak się przyjmuje, przez dwadzieścia pięć lat, od roku 1455 do 1480. Składa się 
ono z dwunastu ksiąg i obejmuje historię Polski od czasów najdawniejszych do niemal ostatnich 
dni życia autora. Kończy je zwrot do profesorów uniwersytetu, aby kontynuowali pracę nad dzie-
jami ojczyzny. Zgodnie z tytułem („roczniki”) układ dzieła jest chronologiczny. Długosz, jak nikt 
przed nim, rozumiał znaczenie źródeł historycznych; gromadził je i starał się krytycznie oceniać. 
Dzięki temu ukazuje związki między faktami – przyczyny i skutki opisywanych wydarzeń. Nie są to 
już średniowieczne gesta, umieszczone obok siebie opisy chwalebnych czynów. Autor próbuje oce-
niać fakty i na podstawie rozważań nad przeszłością kraju wyciągać wnioski na przyszłość. Po raz 
pierwszy tak silnie ujawnia się w literaturze miłość do ojczyzny i poczucie wspólnoty narodowej.

Średniowieczne tematy

• Tematyka religijna – zajmuje niewątpliwie pierwsze miejsce w powyższym zestawieniu. Tu za-
liczymy żywoty świętych i lirykę maryjną, modlitwy i kazania, moralitety i misteria oraz dramat 
liturgiczny oraz wiersze religijno–dydaktyczne, jak np. Skarga umierającego.

• Śmierć (danse macabre) – to te utwory (poematy i moralitety), które zawierają motyw tańca śmier-
ci, modny w literaturze i sztukach plastycznych. Przykład: Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmier-
cią. Na obrazach ukazywano szereg ludzi różnych stanów podążających ku śmierci lub postacie 
młodzieńców naprzeciw szkieletów, z podpisem: „Będziesz taki jak ja”.

• Miłość – pojawia się w poematach i romansach rycerskich (Pieśń o Rolandzie, Dzieje Tristana 
i Izoldy, Powieść o Walcerzu Udałym, Cykl arturiański itd.), a także w średniowiecznej liryce mi-
łosnej – śpiewanej przez trubadurów i wagantów.

• Walka i dzielność rycerzy oraz władców – jest także tematem epiki rycerskiej (patrz wyżej), 
kronik, podań oraz gatunku zwanego gesta (czyny) – zbiorów opowieści o dokonaniach sławnych 
postaci.

• Historia państwa – to temat, który zajmuje karty dzieł historiograficznych – przede wszystkim 
kronik, jak dzieła Galla Anonima, Kadłubka lub Długosza. W części eposów rycerskich (np. Pieśń 
o Rolandzie) także znajdziemy echo prawdziwych wydarzeń historycznych.

• Obyczaje – świat dworzan, tematy towarzyskie, atmosferę turniejów, rywalizacji o względy ko-
biety znajdujemy także w epice rycerskiej, w liryce miłosnej – także w kazaniach. Oprócz tego 
w utworach w rodzaju Słoty O zachowaniu się przy stole, należących do tzw. parenetyki biesiad-
nej (cała grupa utworów pouczających, jak się zachowywać). 

• Temat społeczny (obraz wsi) – utwór z XV wieku zwany Satyrą na leniwych chłopów jest cen-
ną migawką z ówczesnego życia na wsi i potrafimy dziś spojrzeć na całą rzecz nieco obiektyw-
niej niż chciałby tego autor, a zarazem podmiot mówiący utworu. Podmiotem jest oczywiście Pan, 
szlachcic, który żali się na nieuczciwość, lenistwo i wszelkie sposoby sabotażu pracy czynione 
przez chłopów. Oto kmiecie, zamiast uczciwie pracować na pańskim polu, „chytrze bydlą”, tu 
postoją, tam odpoczną, zacierają ręce, gdy „się panu źle urodzi”. Powyższy obrazek z życia wiej-
skiego nie jest jednak polską specyfiką – w literaturze europejskiej często słychać było narzeka-
nia na stan chłopski, rejestrowano próby buntów, odnotowywano nienawiść stanu kmieciego do 
pańskiego i rozmaite oszukańcze praktyki. Chłop zyskuje w świetle tych utworów negatywny por-
tret, ale – wszak chłop pisać nie potrafił. Kto wie, jaki portret pana uzyskalibyśmy z rąk kmiecia?

• Problematyka filozoficzna tej uduchowionej epoki została wyłożona bezpośrednio w dziełach 
wielkich filozofów. Np. Wyznania św. Augustyna lub Summa Theologiae (Summa teologiczna) św. 
Tomasza. Lecz myśl filozoficzną ubierają w ilustracje utwory takie jak choćby moralitet, hagiogra-
fia, utwory danse macabre, pieśni religijne, misteria i kazania. Echo średniowiecznej filozofii po-
brzmiewa też w literaturze świeckiej – choćby w hierarchii wartości wyznawanych przez bohaterów.

Średniowieczne tematy

•  Bóg 
•  śmierć 
•  miłość 
•  walka 
•  historia 
•  obyczaje
• temat społeczny
•  problematyka filozoficzna

Pasowanie na rycerza

matura 2017
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Średniowieczna hagiografia

Ze średniowiecznego teocentryzmu wyrastał powszechny w tamtych czasach wzorzec osobowy 
świętego. Utwory hagiograficzne – to znaczy opisujące żywoty świętych – miały wyraźny cha-
rakter dydaktyczny: zachęcały do wybierania takiej postawy życiowej, która przyniesie nagrodę 
w postaci zbawienia.

Drogą do świętości była asceza – wyrzeknięcie się wszelkich przyjemności świata, umartwianie się. 
Aby zasłużyć na niebo, bohaterowie tamtych czasów cierpią głód i pragnienie, dobrowolnie opusz-
czają rodzinę, skazują się na różnego rodzaju umartwienia. Chcą w ten sposób naśladować Chrystu-
sa; szukając cierpień ciała – doskonalić duszę. Kroniki średniowieczne mówią o przełożonej jedne-
go z klasztorów, której dzienny posiłek składał się z kilku liści sałaty, zresztą także jedzonej z wy-
rzutami sumienia. Wspominają też o innej zakonnicy, która zimą zanurzała się w jeziorze, „iżby lo-
dem obmarznąć dla umartwienia”. Tego typu praktyki ascetyczne zostały później odrzucone m.in. 
przez św. Franciszka z Asyżu. Jego zdaniem ubóstwo nie musi łączyć się z samozniszczeniem. Waż-
nym elementem biografii świętych była czystość cielesna. Przykładu dostarcza choćby łaciński Ży-
wot świętej Kingi. Ta węgierska księżniczka, żona Bolesława Wstydliwego, w dniu ślubu popro-
siła o zachowanie czystości przez rok. Później odsuwała dopełnienie małżeństwa o kolejne lata…

Drogą do nieba było również męczeństwo, oddanie życia za wiarę. Przykładem mogą być utwo-
ry poświęcone św. Wojciechowi, które powstawały już na przełomie X i XI w., czy św. Stanisła-
wowi. W opowieściach o świętych i męczennikach ujawniała się często średniowieczna skłon-
ność do dokładnego pokazywania scen drastycznych, okrucieństwa. W Żywocie św. Błażeja znaj-
dujemy taki opis kaźni: „Skwarzonym ołowiem oblewać, a potem kazał je powiesić i kazał je że-
laznymi osękami targać, jichże ciała w śniegowej białości była”. Podobne katusze przeżywa boha-
terka Legendy o świętej Dorocie. Zakochany w niej pogański książę chce, by wyrzekła się wiary. 
Wierna Bogu dziewica odmawia – i jest za to biczowana, przypalana pochodnią, szarpana hakami. 
Wszystko to anonimowy autor opisuje z dużą dokładnością!

„Legenda o świętym Aleksym”

Aleksy urodził się w Rzymie jako długo oczekiwany dziedzic bogatego pana wysokiego rodu. Ro-
dzice przyszłego świętego, Eufamijan i jego żona Aglijas (Aglae) odznaczali się też wyjątkową po-
bożnością. Długo prosili Boga o dziecko, aż wreszcie ich próśb wysłuchał.

• Typowy element biografii świętego: towarzysząca narodzinom atmosfera niezwykłości.

Młody Aleksy okazał się nawet pobożniejszy od swoich rodziców. Kiedy skończył dwadzieścia czte-
ry lata, postanowiono znaleźć mu odpowiednią żonę. Jak zawsze posłuszny ojcu, Aleksy poślubił 
córkę cesarza Famijanę. Ślubu udzielał im sam papież.

• Młodość świętego będąca dowodem jego niezwykłości duchowej albo wprost przeciwnie – grzeszna, 
dzięki czemu tym większa jest wartość późniejszego nawrócenia!

W czasie nocy poślubnej Aleksy powiedział żonie, że postanowił zachować czystość i służyć Bogu. 
Następnego dnia w tajemnicy opuścił rodzinny dom. Zabrane ze sobą srebro i złoto rozdał żebra-
kom i innym potrzebującym.

• Świadomy wybór drogi do świętości; najczęściej spotykane elementy: porzucenie dotychczasowego 
trybu życia, często także najbliższych, tułaczka, złożenie ślubu czystości.

Odtąd Aleksy zapomniał o swoim książęcym pochodzeniu. Żebrał, siedząc pod kościołem, cier-
piał głód i chłód.

• Życie w ascezie, pełne umartwień i poniżenia.

Pewnego dnia zdarzył się cud: Matka Boska zeszła z obrazu i kazała otworzyć kościół, by boha-
ter nie leżał na mrozie. Powtarzało się to często, więc ludzie zaczęli czcić Aleksego, uznali go za 
świętego. Żeby uciec przed chwałą, wsiadł na statek – pragnął dotrzeć do Tarsu, ale zgodnie z wolą 
Boga wiatr przygnał okręt do Rzymu.

• Pierwsze cuda – często jeszcze za życia świętego.

Aleksy zamieszkał, nierozpoznany, pod schodami własnego domu. Modlił się, pościł i z pokorą 
znosił różnego rodzaju upokorzenia; np. służba wylewała mu na głowę pomyje. Tak spędził szes-
naście lat. Gdy poczuł, że śmierć się zbliża, napisał list, w którym przedstawił swoje losy – w taki 
sposób zamknął ziemskie bytowanie.

Zapamiętaj!

• Asceza – unikanie wszelkich 
przyjemności życia, umartwia-
nie się, dążenie do cierpień i po-
niżenia, mające na celu uzyska-
nie doskonałości duszy i w re-
zultacie zbawienia. We wcze-
snym średniowieczu przybierała 
ona formy skrajnego samoudrę-
czenia (wzór wschodni), później 
jednak zwyciężył pogląd o ko-
nieczności poszanowania cia-
ła jako daru boskiego, głoszony 
zwłaszcza przez św. Franciszka 
(wzór zachodnioeuropejski).

• agiografia – żywoty świętych 
i legendy o ich życiu i czynach; 
często występujące w średnio-
wieczu gatunki literackie o cha-
rakterze parenetycznym.

• Legenda – opowieść pełna nie-
zwykłości i cudowności, opo-
wiadająca o postaciach histo-
rycznych lub rzekomo historycz-
nych; w średniowieczu także 
inne znaczenie powiązane z dy-
daktycznym charakterem utwo-
ru: to, co warto przeczytać (zob. 
Legenda o świętym Aleksym).

Schemat żywotu świętego:

• Prolog – narrator mówi o mo-
tywach swojej opowieści, pro-
si Boga o pomoc, a słuchaczy 
o wyrozumiałość;

• Opis narodzin;

• Cudowne dzieciństwo i młodość 
świętego;

• Małżeństwo (często ślub czy-
stości); 

• Ucieczka z domu – rozdanie ma-
jątku;

• Prześladowania, umartwienie 
ciała;

• Cuda czynione za życia (lub cu-
downe wydarzenia);

• Śmierć;

• Cuda po śmierci ascety.
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Ważne postacie świętych

• Święty Wojciech – praski biskup, który w 996 r. przybył do Polski. W następnym roku wyruszył jako 
misjonarz nawracać Prusów i został przez nich zamordowany. Według legendy Bolesław Chrobry wy-
kupił jego ciało za tyle złota, ile ważyły zwłoki. Cudownym sposobem w czasie ważenia ciało stało się 
dziwnie lekkie… Święty Wojciech został kanonizowany w 999 r., a jego relikwie są przechowywane 
w katedrze w Gnieźnie. Na słynnych drzwiach gnieźnieńskich, które powstały około 1130 r., można 
zobaczyć bohaterskie losy  świętego.

• Święty Stanisław Szczepanowski (ze Szczepanowa) – bi-
skup krakowski, który został zamordowany z rozkazu kró-
la Bolesława Śmiałego w 1079 r. za to, że ośmielił się na-
piętnować okrucieństwo władcy. Wkrótce potem król stracił 
tron, a Stanisław w 1253 r. został kanonizowany. „Okrutnie 
mieczem powalił bezbożnik świętego, zbrodniarz pobożnego 
[…] Lecz Bóg wszechmogący zesłał natychmiast niebieskie 
stworzenia, aby wskazały szczątki chwalebnego męczenni-
ka i strzegły ich” – czytamy w Żywocie świętego Stanisława 
pióra Wincentego z Kielczy.

• Święty Szymon Słupnik (IV/V w.) – kolejny przykład skraj-
nej ascezy i braku umiaru w umartwianiu się: przeżył 27 lat 
na piętnastometrowym słupie, przeważnie na stojąco!

• Św. Franciszek z Asyżu – patrz: temat 2 w poprzednim Ze-
szycie Licealisty, poświęcony filozofom epoki.

Śmierci Aleksego towarzyszył dziwny znak – dzwony w mieście same się rozdzwoniły. Gdy miasto 
obiegła wieść, że to z powodu mieszkającego w domu Eufamijana żebraka, do jego zwłok przybyli 
nawet cesarz i papież. Dotknięcie ciała świętego, a nawet poczucie jego zapachu uzdrawiały cho-
rych. Listu, który Aleksy wcześniej napisał, nikt nie był w stanie wyjąć z jego dłoni. Mogła to zrobić 
dopiero Famijana, która, podobnie jak mąż, zachowała dziewiczą czystość. W tym miejscu urywa 
się polska wersja legendy – inne opisują jeszcze ból rodziny zmarłego i uroczystości pogrzebowe.

Niezwykłe wydarzenia towarzyszące śmierci świętego.

Schematyczność dzieł hagiograficznych

Utwory tego typu były dla średniowiecznego odbiorcy nie tylko umoralniającą, ale też cał-
kiem atrakcyjną lekturą – występowały w nich przecież niezwykłe wydarzenia, cuda, cieka-
we zwroty akcji. Jednocześnie są to teksty pokazujące świat i bohaterów w bardzo uprosz-
czony, czarno–biały sposób. Realizowały zazwyczaj podobny schemat, powtarzały się w nich 
pewne typowe elementy biografii świętego. Łatwo to pokazać na przykładzie najbardziej zna-
nego polskiego utworu hagiograficznego – piętnastowiecznej Legendy o świętym Aleksym. 
Historia powstała w V – VI w. w Syrii, ale z czasem stała się bardzo popularna w średnio-
wiecznej hagiografii, znalazła się m. in. w Złotej legendzie. Polska wersja jest oparta na jed-
nej z licznych wersji tej opowieści.

Powracające motywy żywotów charakterystyczne  
dla gatunku i epoki

• topos porzucenia domu rodzinnego, tułaczki i rezygnacji z zamożnego dziedzictwa; to dość 
częsty motyw hagiografii – podobne są nawet w tej fazie dzieje św. Franciszka – tak od-
miennego w swoich późniejszych czynach,

• motyw ślubowania czystości (rozstanie z żoną w noc poślubną),

• skrajna asceza (cierpienia ciała: głodu, chłodu przez pokutnika),

• cudowne zdarzenia – interwencja Matki Boskiej, głos z nieba, cuda pośmiertne.

Fragment Drzwi Gnieźnieńskich 
przedstawiający męczeństwo 
świętego Wojciecha

Karta z Żywota Świętego Aleksego

Ważne teksty

• Jakub da Voragine, Złota legen-
da (ok. 1270 r.) 
Napisany przez dominikanina 
najsławniejszy zbiór żywotów 
świętych, wymienionych w ka-
lendarzu liturgicznym; przedmiot 
licznych przeróbek i tłumaczeń, 
miała wpływ także na polską 
hagiografię;

•  Kwiatki świętego Franciszka 
z Asyżu;

•  Legenda o świętym Aleksym;
•  Legenda o świętej Dorocie;
•  Żywot świętej Kingi.
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1. Czym jest hagiografia? Podaj przykłady

Hagiografia – to żywotopisarstwo świętych, inaczej tzw. żywoty świętych, bardzo rozpowszech-
nione w epoce średniowiecza. Są to utwory przedstawiające dzieje świętego, propagują i konstru-
ują one wzór świętego (ascety) – ideał do naśladowania. Przykładem jest Legenda o św. Aleksym. 
Żywot świętego ma specyficzną budowę:

Oto części żywotu:

• Prolog – czyli wypowiedź autora, mówi on o przyczynach, dla których opisuje żywot święte-
go, prosi o pomoc i wyrozumiałość.

• Opis narodzin świętego.
• Cudowne dzieciństwo (pierwsze objawy zdradzające niezwykłą osobowość).
• Młodość świętego (coraz wyrazistsze ujawnianie się licznych cnót).
• Małżeństwo (często związane ze ślubem czystości).
• Ucieczka ascety z domu.
• Cuda czynione przez świętego za życia.
• Prześladowanie, umartwianie.
• Męczeńska śmierć świętego.
• Cuda czynione po śmierci. 

2. Dlaczego dzieje świętego Aleksego są typową 
hagiografią.

Ponieważ Aleksy jest wzorem ascety, a Legenda o św. Aleksym przedstawia jego żywot: narodzi-
ny, młodość, ożenek z królewną Famijaną – lecz Aleksy składa ślub czystości i wyrusza w tułaczą 
wędrówkę, a majątek rozdaje ubogim. 

Znosi okrutne męki, leży pod progiem kościoła, szesnaście lat pod schodami na dworze ojca, 
gdzie wylewano nań pomyje. Przed śmiercią św. Aleksy napisał list wyjaśniający, kim jest. 

Przy jego śmierci i pochówku nastąpiły liczne cuda, dzwony same dzwoniły, piękny zapach wy-
dobywający się z ciała Aleksego uzdrawiał chorych. Legenda o św. Aleksym spełnia wszelkie wy-
mogi gatunku, jakim były żywoty świętych, ukazuje cierpienia świętego, dyskusyjne dziś, lecz speł-
niające postulaty filozofii św. Augustyna oraz realizujące ideę teocentryzmu.

3. W czym tkwi dyskusyjność postawy św. Aleksego?

Z punktu widzenia człowieka współczesnego całość dokonań Aleksego, jego wybór drogi do Boga, 
wydaje się chybiony, wręcz niezrozumiały. Nikt współczesny nie uwierzy, by świętość wymagała 
upokorzeń, cierpień ciała i tym podobnych drastycznych poczynań. Niemniej nie dziwi nas mnich 
buddyjski lub ktoś, kto wybiera się do Tybetu, by zgłębiać filozofię Wschodu, odciąć się od cywi-
lizowanego świata i pogrążyć w kontemplacji. Nawet dziś. Tym bardziej więc nie powinna dziwić 
postawa ascety sprzed stuleci – a przynajmniej nie musimy rozpatrywać jej w świetle światopoglą-
du dzisiejszego człowieka. W kontekście swojej epoki nadal stwarza problemy do dyskusji. Wie-
my, że prezentuje wzór świętego, który wybrał bardzo surowy model religijności. 

Co zrobił, jakie podjął decyzje?

• Wyrzekł się bogactwa (rozdał majątek),
• porzucił dom rodzinny, nowo poślubioną żonę,
• postanowił trwać w czystości ciała,
• cierpiał głód, zimno, nędzę,
• ukrył przed światem swoje imię (anonimowość),
• znosił upokorzenia i niewygody (lata pod schodami domostwa).

Średniowiecze w pytaniach  
i odpowiedziach

Dwie postawy!

Zestawienie św. Aleksego  
i św. Franciszka uwypukla od-
mienny stosunek do świata.

• W pierwszym przypadku 
wszelkie dobra materialne to 
wrogie pokusy, które trzeba od-
rzucić. 

• W drugim – należy cieszyć się 
światem; franciszkanizm jest 
przesycony afirmacją świata. 
Typ ascezy Aleksego realizuje 
surowy model wschodni, fran-
ciszkanizm zwiastuje zachod-
nioeuropejskie zaakceptowanie 
świata ziemskiego.

Święty Aleksy
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Dlaczego takie czyny wydawały mu się słuszne?

• Bo wypełniał polecenia ewangelii (np. ubóstwo),
• bo cierpienia ciała miały prowadzić do udoskonalenia duszy,
• bo odrzucenie dóbr ziemskich jest gwarancją zbawienia,
• bo tylko przez kontemplację i miłość Boga można się do Niego zbliżyć i doznać łaski.

Jest to bezkompromisowa, heroiczna, nie akceptująca świata droga do świętości. Czy całkowicie 
słuszna? Św. Augustyn, który obiecywał poznanie Boga przez iluminację (olśnienie z łaski Boga), 
rozumiałby zapewne te poczynania. Nie zgodziłby się z nimi św. Franciszek, który był przeciwny 
umartwianiu „brata ciała”, proponował akceptację świata, wręcz miłość do wszystkiego, co stwo-
rzył Bóg (łączył ich postulat ubóstwa, obaj odrzucili rodzinne majątki).

Narzucają się jednak jeszcze inne pytania:

• Czy Aleksy nie był egoistyczny w swoim dążeniu do Boga? Zlekceważył w swojej drodze do 
świętości ideał miłości bliźniego (przyniósł ból rodzicom, opuścił młodą żonę, zranił tych, któ-
rzy go kochali).

• Czy w dążeniu Aleksego do aureoli nie ma czegoś bezdusznego, nieludzkiego?

• Przed śmiercią załamuje się w Aleksym ideał cierpienia w ukryciu. Przekazuje list, w którym wy-
jaśnia, co przeżył, kim był. Właściwie dlaczego? Nasuwa się podejrzenie, że jednak pragnął sła-
wy i wyniesienia na ołtarze po śmierci, choć jest to zarazem chwyt motywujący zaistnienie Le-
gendy o św. Aleksym.

4. Temat cierpienia i świętości w literaturze współczesnej 

• Stanisława Grochowiaka – Święty Szymon Słupnik ujmuje problem w konwencji turpizmu: wy-
rzeczenie świętego, który postanowił żyć na słupie, zestawia z koszmarem cierpień innych ludzi: 
gwałconej dziewczyny, spalonego ciała, odrąbanych kończyn. Blednie przy takim cierpieniu od-
dalona i obojętna wobec świata kontemplacja Szymona na słupie.

• Jana Twardowskiego – Święty Franciszek z Asyżu (poeta w apostrofie do świętego przedstawia 
jeszcze skromniejszy, jeszcze zwyczajniejszy i bardziej ludzki sposób miłości do natury stworzonej 
przez Boga, symbolizowanej tu przez trawę – „karmelitkę bosą”. Poezja księdza Twardowskiego 
w ogóle jest kontynuacją postawy franciszkańskiej i wiary radosnej, pełnej ufności do Boga, a nie 
cierpienia i lęku. „Wierzę w radość ni z tego ni z owego”, pisze w jednym z utworów ksiądz–poeta.

• Wśród esejów filozoficznych Jana Józefa Szczepańskiego pt. Przed nieznanym trybunałem 
znajduje się Święty. Przywołuje postać i czyn św. Maksymiliana Kolbego, który, jak pamięta-
my, zginął w 1941 roku w Oświęcimiu, oddając swoje życie za innego więźnia. Ojciec Kol-
be był franciszkaninem. Warto przypomnieć ten utwór i tę postać przy rozważaniach różnych 
form religijności, świętości i realizacji wiary. Wkracza tu jeszcze inna kategoria, obca postawie  
Aleksego: postawa poświęcenia siebie dla bliźniego, dla drugiego człowieka.

5. Co to jest historiografia? Podaj przykłady

Historiografia jest to dział piśmiennictwa obejmujący gatunki o treści historycznej – czyli, między 
innymi, „kroniki”. Kroniką nazywamy gatunek opisujący historię państwa. Do historiografii należą 
także „gesta” – czyli „czyny” – utwory, w których opisywano dokonania wybitnych postaci. Sło-
wo historiografia – to inaczej opis „historii” państwa w danym okresie.

Przykładem utworów należących do tego działu są:

• Kronika Galla Anonima, 
• Kronika polska mistrza Wincentego Kadłubka, 
• Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza.
• Kronika Janka z Czarnkowa.

6. Co możesz powiedzieć o „Kronice” Galla Anonima?

Kronika Galla Anonima powstała w latach 1112-1116 na dworze króla Bolesława Krzywoustego. 
Treścią obejmuje dzieje państwa polskiego i jego władców od czasów legendarnych (władzy księ-
cia Popiela) do współczesnych autorowi, do wydarzeń roku 1109-1113. Gall Anonim był autorem 
o nieznanym do dziś pochodzeniu. Imię Gall świadczy o pochodzeniu z krajów romańskich (być 
może z Francji), choć przez dłuższy czas podejrzewano, iż był Węgrem. Z całą pewnością zdobył 
gruntowne wykształcenie. Celem i zamiarem Galla Anonima było opisanie czynów króla Bolesła-
wa Krzywoustego. Autor przedstawił najpierw dzieje przodków swojego bohatera, całego rodu Pia-

Inni święci

• Szymon Słupnik – święty, któ-
ry spędzał życie na słupach, wy-
bierał coraz to wyższe kolum-
ny, oddawał się rozmyślaniom 
i kontemplacjom, a żywił tym, 
co przynieśli mu okoliczni miesz-
kańcy. Spędził na słupach 68 
lat! Nie był jedyny – Daniel spę-
dził w ten sposób lat 33, a po-
mysł podjęli późniejsi asceci 
wschodni, zwani słupnikami.

• Św. Sebastian – to męczen-
nik, który doczekał się licz-
nych przedstawień w plasty-
ce – malarstwie i rzeźbie. Ma-
lował świętego Memling i Ty-
cjan, także  inni wielcy artyści. 
Przedstawiany był jako mężny 
młodzieniec przeszyty strzała-
mi, bowiem Sebastian był rzym-
skim żołnierzem, ale chrześcija-
ninem, poniósł śmierć zadaną 
przez łuczników. Jest patronem 
rannych.

• Św. Jerzy – najczęściej przed-
stawiany w walce ze smokiem, 
którego zwycięża – jest patro-
nem rycerzy. Męczennik został 
ścięty za wyznawanie wiary 
chrześcijańskiej w 303 roku.

• Św. Kinga – jest bardzo znana 
dzięki legendzie o odkryciu soli 
w Wieliczce. Żyła w XIII wieku, 
była Węgierką poślubioną Bole-
sławowi Wstydliwemu. Wrzu-
ciła do żup solnych ślubny pier-
ścień, a węgierscy górnicy, 
przywiezieni przez nią później 
do Polski, dokopali się złóż soli 
w Wieliczce. Jej zatem zawdzię-
czamy obecność tej przypra-
wy w ojczyźnie. Św. Kinga zde-
cydowała się na życie w klasz-
torze. Stało się to po śmier-
ci męża, choć podobno i wcze-
śniej zachowywała czystość, bo 
rok w rok prosiła męża, by odło-
żyć konsumpcję małżeństwa 
– o rok. Żywot św. Kingi został 
napisany w XIV w. przez jej spo-
wiednika.

Św. Sebastian
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stów i czynów samego Bolesława. Kronika ukazywała jednocześnie ideał władcy, czyli wzorzec 
parenetyczny, pokazujący, jakim człowiekiem powinien być dobry władca chrześcijański. Napi-
sana jest łaciną, a składa się z trzech części: pierwsza dotyczy dziejów rodu, a dwie kolejne dzie-
jów Bolesława Krzywoustego.

7. Omów krótko inne znane Ci przykłady polskiej 
historiografii.

Kronika polska Wincentego Kadłubka 
to dzieło barwne, ale niezbyt wiarygodne. Mało w niej dat, a fakty często są wypaczane i interpre-
towane zbyt subiektywnie. Kadłubek – człowiek z przełomu wieków XII i XIII sięgnął do najdaw-
niejszych dziejów Polski i przedstawił je aż do swojej współczesności – czyli początków trzyna-
stego stulecia. Przodkowie Piastów jeszcze przed Chrystusem założyli państwo, skutecznie wal-
czyli z Aleksandrem Macedońskim, spowinowacili się nawet z Juliuszem Cezarem. W Kronice... 
Kadłubka spotykamy również legendarne postacie Kraka, Wandy co nie chciała Niemca i Popiela 
walczącego z myszami. Kronikarz zarysował także portret władcy – mianowicie Kazimierza Spra-
wiedliwego, na którego życzenie podjął się dzieła spisania dziejów Polski. Inny to nieco portret 
niż pełen majestatu obraz nakreślony przez Galla Anonima. Kazimierz jest cierpliwy, miłosierny. 
Wspominając Bolesława Śmiałego – jego zatarg z biskupem Stanisławem – czyni króla okrutni-
kiem, a duchownego świętym męczennikiem. Kronika polska Kadłuka przez wiele lat była bardzo 
popularna, poważana jak i sam autor, którego wielce szanował Jan Długosz.

Kronika Janka z Czarnkowa 
charakteryzuje się zacięciem publicystycznym autora, a także dużą dawką indywidualizmu – Jan-
ko z Czarnkowa sporo pisze o sobie. A był człowiekiem bywałym, zjeździł Niemcy, był w Pradze. 
Syn wójta z Czarnkowa zrobił swoistą karierę za czasów Kazimierza Wielkiego: był podkancle-
rzem królewskim, archidiakonem gnieźnieńskim. Czy był obiektywny? Gloryfikował króla Kazi-
mierza i jego rządy, a bardzo źle oceniał czasy jego następców, czyli Andegawenów, zarzucał im 
anarchię i upadek obyczajów. Za panowania tej dynastii skończyła się zatem kariera wrogo do nich 
nastawionego Janka z Czarnkowa: wytoczono mu proces i skazano na banicję.

Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza
powstały w XV w. Kronikarz pracował nad nimi dwadzieścia pięć lat, był skrybą pilnym i sumien-
nym. Krąży o nim nawet anegdota, iż od dziecka miał bardzo poważny stosunek do życia i podob-
no wyrzucił do wody zabawki, by nie przeszkadzały mu w obowiązkach. 

Dużo podróżował, dotarł nawet do Jerozolimy, pełnił służbę  dyplomatyczną przy Zbigniewie 
Oleśnickim. Długosz był prawdziwym historykiem – korzystał z rozmaitych dokumentów polskich 
i zagranicznych (np. krzyżackich, czeskich, litewskich), a także z przekazów ustnych. Dlatego jego 
Roczniki... są najbardziej wiarygodnym i obiektywnym dziełem średniowiecznej historiografii pol-
skiej. Współcześni Długoszowi uważali nawet, iż są zbyt obiektywne. 

Nie szczędził bowiem szczerych sądów rodzinie królewskiej, surowo oceniał Jagiełłę i jego sy-
nów, nie ukrywał różnych „zmaz narodu polskiego”, zarzucano mu brak szacunku dla stanu du-
chownego i królewskiego rodu. Przecież nie omieszkał napisać, kto był królem–niedołęgą, która 
królowa nie należała do najwierniejszych żon, a który książę przejawiał niebezpieczne skłonności. 
Dlatego królowie wcale nie byli za rozpowszechnianiem dzieła Długosza, a wiek po śmierci auto-
ra trafiło ono do spisu ksiąg zakazanych.

8. Wymień najcenniejsze zabytki polskiej poezji religijnej.

Do najstarszych dzieł polskiej poezji religijnej zaliczamy: 
• Bogurodzicę – najdawniejszą, słynną pieśń – hymn z XIII wieku;
• staropolską wersję żywotu św. Aleksego pt. Legenda o św. Aleksym, zapis z XV wieku;
• Lament świętokrzyski lub inaczej Posłuchajcie, bracia miła, rękopis z XV wieku.
• Zabytkiem poezji religijnej są także znane i wciąż funkcjonujące modlitwy, takie jak: Ojcze nasz 

czy Zdrowaś Maria.

9. Na czym polega szczególna wartość „Lamentu 
więtokrzyskiego”?

Lament świętokrzyski to cenny zabytek polskiej literatury średniowiecznej. Jest niezbitym dowo-
dem na to, iż w Polsce kult Najświętszej Marii Panny był bardzo silny; wyróżniamy nawet w lite-
raturze średniowiecznej tzw. kult liryki maryjnej. 

Ważne!

Najwcześniejszymi zapiskami hi-
storycznymi były roczniki, czyli 
notatki na marginesach ksiąg pas-
chalnych (służących do obliczania 
ruchomych świąt kościelnych). 
Jednym z najstarszych zapisków 
dotyczących naszej państwowo-
ści jest data przyjazdu żony pol-
skiego księcia Mieszka I – Dą-
brówki i chrztu naszego kraju.

Historiografia

• Kronika Galla Anonima, XII w. 
– wzór władcy mężnego, potęż-
nego: Bolesław Chrobry i Bole-
sław Krzywousty.

• Kronika polska Wincentego Ka-
dłubka, XIII w. – przepełnio-
na baśniowymi i legendarnymi 
opowieściami, ubarwione.

• Kronika Janka z Czarnkowa – 
gloryfikująca Kazimierza Wiel-
kiego, występująca przeciw An-
degawenom.

• Roczniki… Jana Długosza – XV 
w., pierwsze prawdziwie histo-
ryczne, obiektywne dzieło opisu-
jące dzieje Polski.

Jan Długosz

Wincenty Kadłubek

Uwaga!
Kroniki pisane były po łacinie. 
O Kad łubku jako pierwszym pol-
skim kronikarzu mówi się w sen-
sie jego narodowości; Anonim był 
cudzoziemcem.
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Należy do niej właśnie Lament świętokrzyski i Bogurodzica, lecz są to utwory odmienne. O ile 
Bogurodzicę cechuje podniosły nastrój hymnu, o ile jest ona głosem zbiorowości – prośbą ludzi 
skierowaną do Boga – o tyle Lament świętokrzyski to głos bolejącej Matki. Jest to pierwszoosobo-
wa wypowiedź – skarga – Matki Boskiej płaczącej pod krzyżem Chrystusa. Lecz przede wszyst-
kim słyszymy tu lament matki płaczącej nad synem, kobiety rozpaczającej nad stratą dziecka, ko-
biety, która zwraca się do innych matek, ludziom opowiada o swoim bólu. 

Bohaterka utworu prezentuje zatem ludzkie oblicze boskości, a tym samym staje się bliższa odbiorcy. 

Uwaga! Lament świętokrzyski (czyli Żale Matki Boskiej pod krzyżem) jest znacznie młodszy od Bo-
gurodzicy. Pochodzi z końca XV wieku. Zawiera wiele archaizmów leksykalnych, należy do ga-
tunku liryki lamentacyjnej.

Jego powstanie wiąże się z rozprzestrzeniającą się w średniowieczu duchowością dolorystycz-
ną, czyli akcentującą rolę Matki Boskiej Bolesnej w dziele zbawienia (dolorosa – znaczy bolesna).

10. Omów „Bogurodzicę”, jej historię oraz budowę 
leksykalno–składniową.

Bogurodzica jest zabytkową polską pieśnią religijną i rycerską. Dwie pierwsze zwrotki to najstar-
sza część Bogurodzicy – pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku, choć spisana została w począt-
kach XV wieku. W późniejszym okresie utwór bardzo się rozrósł, gdyż dopisywano kolejne zwrot-
ki, poza tym popularność i wymowa Bogurodzicy sprawiły, iż uznano ją za pierwszy hymn polski. 
Autorstwo najstarszej części przypisywano św. Wojciechowi – według piętnastowiecznej legendy. 
Bogurodzica jest wierszem zdaniowo–rymowym. Pierwsza jej zwrotka skierowana jest do Matki 
Boskiej, druga do Chrystusa. Jest ona ciągiem próśb modlitewnych: do Matki Boskiej, aby pośred-
niczyła u swego Syna–Chrystusa, a do Syna Bożego o wysłuchanie modlitwy, o dobrobyt w ży-
ciu ziemskim i wieczne życie po śmierci. Zwraca uwagę symboliczna liczba 4, do której często na-
wiązywali ludzie średniowiecza, a którą współtworzą w Bogurodzicy święte osoby: Matka Boska, 
Chrystus, Bóg i Jan Chrzciciel.

W Bogurodzicy zauważamy wiele historycznych form gramatycznych, archaizmów składniowych, 
leksykalnych i fonetycznych.

• Na przykład w funkcji wołacza występują mianowniki („Bogurodzica” zamiast „Bogurodzico!”), 
• stare formy trybu rozkazującego: „zyszczy!”, „spuści!” („pozyskaj”, „ześlij!”), 
• wyrazy, w których nie nastąpił jeszcze przegłos polski: („zwolena”, „sławiena” zamiast „zwolo-

na”, „sławiona”).

Wśród starszych form leksykalnych znajdujemy np.:
• wyraz „dziela” zamiast „dla”, 
• „jąż” zamiast „którą”, 
• „jegoż” zamiast „czego, co”.

Rymy w pieśni

Występują na końcu (nosimy – prosimy), a także wewnątrz wersów, (np. dziela Krzciciela).
Zastosowane są również paralelizmy składniowe oraz paralelny, czyli równoległy, symetryczny, 
rozkład treści. 

Zapamiętaj!

• Dwie najstarsze strofy Bogurodzicy składają się z  apostrofy + prośby/ W pierwszej rozbudowa-
no apostrofę, w drugiej prośbę.

• Najważniejszym adresatem, do którego lud wznosi prośby jest Chrystus, pośrednikami: Matka 
Boska i św. Jan Chrzciciel.

• Lud prosi o „zbożny pobyt” i, po żywocie „rajski przebyt”, czyli o dobrobyt za życia ziemskiego 
i zbawienie w życiu rajskim. Zwraca uwagę kontrastowe zestawienie różnych treści i paralelizm 
(podobieństwo) konstrukcji wersów.

• Paralelizm jest charakterystyczną cechą kompozycyjną utworu. Zauważamy równoległość roz-
kładu treści (apostrofa – prośba), a także powtarzalność budowy wersów – co dowodzi, że autor 
wielką wagę przykładał do symetrii tekstu, dbał o kunszt słowa.

• Utwór jest asylabiczny (różna liczba zgłosek w wersie), można jednak zauważyć tendencję do 
syla bizmu.

Uwaga!

Lament – utwory wyrażające ból, 
skargę, żałobę – zwane też żala-
mi. Są wyznaniem i opisem stanu 
uczuć, wołaniem o współczucie, 
czasem przestrogą.  
Najbardziej znany: Lament święto-
krzyski, zwany też Planktem świę-
tokrzyskim.

Plankt (od łac. planctus – narze-
kanie) – utwory żałobne, wyrażają 
ból, płacz po czyjejś stracie.

Charakterystyczny dla polskie-
go katolicyzmu jest stosunek do 
Maryi, matki Chrystusa. Niekie-
dy mówi się, że polska pobożność 
jest pobożnością maryjną. Od da-
wien dawna tak było. Polacy od-
dawali cześć Maryi. Budowali jej 
rozliczne sanktuaria, czcili w cu-
downych obrazach. W litanii na-
zwali ją Królową Polski. Nasza li-
teratura odzwierciedla ten maryj-
ny rys polskiej pobożności.

Bogurodzica
Do końca wieku XVI była to 
pieśń bardzo popularna, trakto-
wana jako hymn, pieśń ojczysta. 
Rycerze śpiewali ją na polu bi-
twy, prawdopodobnie ruszając 
do słynnych bitew: pod Grunwal-
dem lub Warną.
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• Rymy wewnątrzwersowe i zewnętrzne, a także refren (Kyrieleison) decydują o wysokim pozio-
mie dźwiękowej kompozycji utworu.

• Autor zestawia antytezy: Bogurodzica – dziewica, ziemski pobyt – rajski przebyt.

• Autor pozostaje anonimowy, ale badacze przyjmują, że jest to utwór oryginalny, napisany przez 
zdolnego i wykształconego twórcę, że nie jest to parafraza lub przekład.

• Współczesny czytelnik ma trudności z dotarciem do treści utworu ze względu na materię języko-
wą. Bogurodzica jest wypełniona archaizmami różnego rodzaju.

Archaizmy 

• słowotwórcze – zbożny (przedrostek)
• składniowe – Bogiem sławiena
• fonetyczne – zwolena (brak przegłosu)
• słownikowe – bożyc, gospodzin itd.
• fleksyjne – zyszczy
• tryb rozkazujący – Bogurodzica! – wołacz

15. Co to jest wiersz zdaniowo–rymowy?

Jest to inaczej wiersz średniowieczny, czyli o typowej dla tej epoki kompozycji. Nazwa tego typu 
wiersza bierze się stąd, że: 

• w każdym wersie zamyka się „zdanie” (lub jednorodny człon zdaniowy),

• „rymy” w wierszu średniowiecznym uzyskane są przez powtarzalność na końcu wersów formy 
gramatycznej – np. czasownika w 1. os. liczby mnogiej:

————— nosimy 
————— prosimy 

lub np. wołacza: 

————— bożycze 
————— człowiecze 

• poszczególne wersy mają różną liczbę sylab (w Bogurodzicy spotykamy pierwsze próby ustalania 
zgodności liczby sylab w wersach, co w konsekwencji doprowadzi do sylabizmu).

11. Podaj przykład literackiej realizacji tematu danse 
macabre w literaturze polskiego średniowiecza.

Przykładem takim jest utwór z XV wieku anonimowego autora pt. Rozmowa mistrza Polikarpa ze 
Śmiercią. Uważany jest za arcydzieło polskiej literatury średniowiecznej, zawiera typowy dla epo-
ki wizerunek śmierci (pełen grozy i niepozbawiony komizmu), a ma formę dialogu, który prowa-
dzi uczony mistrz Polikarp ze Śmiercią. Mamy więc dwoje bohaterów – Polikarpa, którzy choć jest 
„mędrcem wielkim” i „mistrzem wybranym”, i chciał ujrzeć śmierć, to gdy pojawiła mu się w ko-
ściele – upadł na twarz z przerażenia i dopiero z czasem odważył się zadawać jej pytania.

• Portret Śmierci nakreślony w utworze – to ciekawsza kwestia. Mamy tu do czynienia z perso-
nifikacją śmierci, ale otrzymała ona potworną postać. Nie jest to ascetyczna kostucha – szkielet 
z kosą, który znamy z późniejszych przedstawień. Jest to trup kobiety w stanie rozkładu. Charak-
terystyka zawarta w utworze poraża naturalizmem: „chuda, blada, żółte lice”, „upadł ci jej koniec 
nosa”, „z oczu płynie krwawa rosa”, „nie było warg u jej gęby”. Ciało w stanie rozkładu to wy-
obrażenie charakterystyczne dla wcześniejszego średniowiecza i Europy Zachodniej. Ale wygląd 
zewnętrzny to jeszcze nie wszystko.

• Cechy śmierci – to przesłanie, które pragnie autor przekazać słuchaczom. Mówi to wyraźnie: 
„okrutność Śmierci poznajcie”. Jaka więc jest? Oto przede wszystkim sprawiedliwa i nieunik-
niona, dotrze do wszystkich ludzi, bez żadnych wyjątków. Ma nieograniczoną moc. Jest okrutna. 
Trapi ludzkość w odwecie za grzech pierwszych ludzi, Adama i Ewy. Przy czym – występuje tu 
Śmierć również w roli sędziego, niejako wyroczni moralnej – bo przywołuje, charakteryzuje i oce-
nia przedstawicieli różnych stanów. Wytyka im wady, grozi karą i wskazuje powinności – w ten 
sposób utwór ma także wymiar etyczny. Śmierć jest przy tym… nieco złośliwa, kłótliwa i zaro-
zumiała: oto lubi budzić grozę i trochę naśmiewa się z poczciwego Polikarpa. Są to – przydane 
postaci nieziemskiej – cechy czysto ludzkie.

Zapamiętaj!

Rozmowa mistrza Polikarpa ze 
Śmiercią:

• zawiera wizerunek śmierci we-
dług średniowiecznych wy-
obrażeń,

•  dobitnie prezentuje potęgę 
i egalitaryzm śmierci,

•  jest barwnym obrazem spo-
łeczeństwa średniowiecznego 
i jego hierarchicznej struktury,

•  jest pouczeniem moralnym, 
przestrogą przed grzesznym ży-
ciem,

• jest satyrą na średniowieczne 
stany społeczne,

• jest literacką realizacją motywu 
danse macabre,

• jest zabytkiem polskiej literatu-
ry – mimo iż istniał łaciński pier-
wowzór dzieła, autor polskiej 
wersji traktował go bardzo swo-
bodnie.

Uwaga!

Alegoria odpowiada w zasadzie 
temu, co nazywamy symbolem 
w potocznym języku. Ale tu kry-
je się poważna pułapka. Bo jeśli 
w języku codziennym mówimy, że 
na przykład dziecko na znaku dro-
gowym symbolizuje niebezpie-
czeństwo potrącenia go, to w ję-
zyku teorii literatury symbolem na-
zywamy jakiś obraz wieloznacz-
ny – nadający się do różnorakich 
interpretacji.
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Portrety pośrednie 

Dzięki wyliczance, którą stosuje Śmierć, aby uświadomić mistrzowi swą potęgę, otrzymujemy świet-
ny obraz społeczeństwa średniowiecznego, jego hierarchii – i przy okazji satyrę na poszczególne 
stany. Korowód osób jest bogaty – musi taki być, by uwypuklić potęgę Śmierci, i by w ten sposób 
zaprezentować krytykę poszczególnych stanów. Mamy więc niesprawiedliwych sędziów, oszustów 
– karczmarzy, a nade wszystko fałszywych duchownych i złych mnichów, czyli zbiegów z zakonu. 
Śmierć obiecuje wszystkim stosowne kary. Tylko dobry człowiek może nie bać się Śmierci – wpraw-
dzie umrze jak inni, ale nie czekają go srogie kary, lecz radość. Jest to realizacja dydaktycznych 
zamierzeń autora – włączenie w utwór przestrogi dla grzesznych, a pociechy dla cnotliwych ludzi.

Śmierć mówi o „pląsaniu z kosą” – co jest wyraźnym elementem tańca śmierci, który w pla-
styce objawia się właśnie korowodem reprezentantów różnych stanów i umieszczoną w centrum 
Śmiercią, zapraszającą ich do tańca.

12. Zaprezentuj obrazek obyczajowy zawarty w literaturze 
polskiego średniowiecza.

Pareneza biesiadna – to termin, który obejmuje utwory pouczające, jak powinien wyglądać wzoro-
wy obyczaj biesiadny. Nie jest wymysłem polskim, poradniki „jak ucztować” powstawały w Niem-
czech, Francji, Anglii– wszędzie tam, gdzie kwitła rycerska kultura dworska.

Wiersz Słoty O zachowaniu się przy stole jest pierwszym polskim dziełem poświęconym obycza-
jom. Otwiera długi szereg utworów rejestrujących, utrwalających, opiewających polski obyczaj. 
Tu – w XV w. – jeszcze rycerski, nie narodowy. Dzieli się na dwie części, które implikują dwa te-
maty wiodące.

• Pierwszy to pouczenie, jak zachowywać się podczas uczty – średniowieczny savoir vivre.
• Drugi to kult kobiety, jaki propaguje zacny Słota, nakazując rycerzom czcić „cudną twarz” i usłu-

giwać jej przy stole. Czegóż uczy jeszcze? Aby myć ręce przed jedzeniem, aby panny jadły do 
woli, lecz sięgały po drobne kąski, by rycerze usługiwali damom i prowadzili z nimi konwersację.

Słota operuje mocnymi antyprzykładami: niewychowany biesiadnik siada „jako wół, jakby w zie-
mię wetknąć koł” albo „jeść będzie z twarzą cudną mieć będzie rękę brudną”. Przyznać trzeba, że 
obyczajowe pouczenia wcale nie straciły na aktualności. Być może, przydałoby się też przypomnieć 
współczesnym średniowieczną pochwałę dam. Słota przypomina autorytet Matki Boskiej, która pa-
tronuje kobietom i  nakazuje „czcić żeńską twarz”.

Europejska etyka biesiadna dokładnie określała normy postępowania przy biesiadnym stole. 
Przed posiłkiem odmawiano modlitwę, dobrym zwyczajem było mycie rąk. Miejsca za stołem zaj-
mowano zgodnie ze swoim stanowiskiem (to przypomina nam Pana Tadeusza), również głos za-
bierano w odpowiedniej kolejności, i otaczano szacunkiem damy. Ale to nie wszystko! Zakazy-
wano też głośnego wycierania nosa w serwetkę i dłubania w nosie, uszach i oczach, także dłuba-
nia w zębach nożem. Zakazywano spluwania na stół i odkładania do wspólnych półmisków ogry-
zionych kości i wyjętych z ust kąsków. Zakazywano sapania, mlaskania, zasypiania i drapania się 
przy stole. I słusznie.

Uwaga!

Śmierć zajmuje w średniowie-
czu poczesne miejsce wśród za-
gadnień, które pochłaniały ludz-
kie umysły. 

Myśl o śmierci towarzyszyła nie-
ustannie artystom i duchow-
nym, czego dowodem jest łaciń-
skie „memento mori” (pamiętaj 
o śmierci), które właśnie w tej 
epoce zrobiło karierę. 

Taniec śmierci uwypuklał jeden 
z aspektów zagadnienia – fakt, 
że dotyczy wszystkich i naigrywa 
się z różnic i hierarchii ziemskich. 

Ale niepokoiły ludzi jeszcze inne 
pytania. Co z możnymi tego 
świata, sławnymi znakomito-
ściami, które przeminęły. Gdzie 
są? To ostatnie pytanie przywo-
ła w Wielkim testamencie Franço-
is Villon.

Uczta na dworze księcia  
burgundzkiego – malowidło  
braci Limbourg
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13. Gdzie znajdziesz portret kmiecia w średniowiecznej 
literaturze?

W piętnastowiecznym wierszu pt. Satyra na leniwych chłopów. Utwór jest bardzo ważny w polskiej lite-
raturze, bowiem daje potomnym realistyczny wizerunek życia wiejskiego z XV wieku. Portret wieśnia-
ka ma być reprezentatywny dla całego stanu: przedstawia osobnika chytrego, wciąż usiłującego oszka-
pić swojego pana i wykpić się z pańszczyźnianych obowiązków. Zamiast pracować – tylko patrzy, czy 
nikt nie pilnuje, i wtedy odpoczywa. Chłopi symulują rozmaite naprawy sprzętu, narzekają, że niezdat-
ny („rzekomoć mu pług orać nie chce”), a w ogóle umyślnie źle pracują i życzą panom niepowodzenia.

Autor (być może, pan zmęczony użeraniem się ze swoimi kmieciami) wylał na papier swoje 
żale i ukazał jak „chytrzy pachołek”. Nasuwa się pytanie: a czegóż pan się spodziewał? Czy ocho-
czej, pełnej entuzjazmu pracy na cudzej ziemi i dla cudzego zysku? Oglądany z dzisiejszej perspek-
tywy chytry pachołek budzi jednak nieco zrozumienia. Z drugiej strony – jak widać, motyw unika-
nia pracy, rozmaitych symulacji, rozmaitych sposobów, aby nie robić, gdy się nie musi, wydaje się 
aktualny, ponadczasowy i przypisany naturze ludzkiej.

Satyra na leniwych chłopów nie jest pierwszym wierszem o tej tematyce w średniowieczu. Wcze-
śniej pisano już łacińskie charakterystyki stanu chłopskiego – np. O występkach, które się panoszą 
na świecie mistrza Olocha.

14. Jak literatura współczesna nawiązuje do motywów 
średniowiecznych?

Nawiązania do motywów średniowiecznych znajdujemy we współczesnej poezji, np.:

• W utworach Stanisława Grochowiaka. Poeta ten fascynuje się epoką średniowiecza, podejmuje tematy, 
takie jak: miłość i śmierć, piękno i brzydota – typowe dla epoki wieków średnich. Grochowiak przy-
wołuje także motyw „poety przeklętego”, który funkcjonuje w twórczości François Villona, słynnego 
średniowiecznego autora dzieła pt. Wielki testament. Z kolei w wierszu Święty Szymon Słupnik poeta 
rozważa problem ascezy i umartwiania ciała.

• Również utwór Kazimiery Iłłakowiczówny pt. Opowieść małżonki świętego Aleksego nawiązuje do 
średniowiecznych żywotów świętych.

• Motyw gotyku podejmuje Krzysztof Kamil Baczyński w wierszu pt. Gotyk, a także Tadeusz Różewicz 
w wierszu pt. Gotyk 1954, występuje on w wierszu Juliana Przybosia Widzenie katedry w Chartres czy 
Mirona Białoszewskiego Gotyk fioletowy.

• Motyw średniowieczny podejmowany jest także w prozie, np. w powieści Jarosława Iwaszkiewicza 
pt. Czerwone tarcze, w Srebrnych orłach Teodora Parnickiego, w utworach Zofii Kossak–Szczuckiej, 
np. Krzyżowcy.

• Imię róży Umberta Eco – filozoficzno+sensacyjna powieść osadzona w średniowiecznych realiach. 
Kryminalna zagadka, którą stara się rozwikłać Mistrz Wilhelm z młodym pomocnikiem, stanie się pre-
tekstem do dysputy teologicznej i filozoficznej, silnym nawiązaniem do Apokalipsy św. Jana, panora-
micznym obrazem epoki – klasztorów, tajnych bibliotek, potwornych egzekucji i groźnej inkwizycji…

15. Wymień utwory które są źródłem wiedzy o obyczajach 
tej epoki? 

Obyczaje ludzi średniowiecza poznajemy nie tylko z dzieł średniowiecznych, obraz ich dają nam 
także późniejsze powieści oraz współczesne filmy. Przykładem może być:

• Powieść Henryka Sienkiewicza pt. Krzyżacy, która ukazuje obyczaje średniowiecznego rycerstwa pol-
skiego oraz krzyżackiego. Słynne są np. sceny pojedynków, a także wyeksponowane przez autora nie-
pisane prawo, obyczaje ślubne czy np. etos rycerski.

• Inne popularne pozycje dotyczące epoki średniowiecza, czytane lub oglądane, to np. historie o Robin 
Hoodzie, filmy ukazujące dzieje rycerzy Okrągłego Stołu, a także powieść Umberta Eco pt. Imię róży.

• Do utworów średniowiecznych ukazujących obyczaje ludzi tej epoki zaliczyć można Dzieje Trista-
na i Izoldy, Pieśń o Rolandzie – dają one bowiem obraz życia na dworach średniowiecznej Europy.

• O dworach polskich opowiada m.in. Kronika Galla Anonima. Najstarszym dziełem należącym do po-
ezji świeckiej, a traktującym o obyczajach, jest wiersz Słoty O zachowaniu się przy stole. Nazywany 
także pierwszym savoir–vivreem polskim, gdyż zawiera zbiór nakazów i pouczeń, jak powinien zacho-
wać się przy stole rycerz. Współczesny czytelnik uśmiecha się, czytając te pouczenia, np. jak to rycerz 
„je z mnogą twarzą cudną a mieć będzie rękę brudną” lub zaadresowane do panien: „ukrawaj często 
a mało”. Wyraźnie wyczuwa się w tym utworze propagowanie rycerskiego kultu wobec kobiet, który 
znamionował epokę średniowiecza. 

Zapamiętaj
Topos chytrego wieśniaka był 
w literaturze europejskiego śre-
dniowiecza dość modny. Opisy-
wano nienawiść chłopów do pa-
nów, próby ucieczek, oszustw, 
a nawet buntów. Postać wieśnia-
ka opisywano jako postać odraża-
jącą, szkaradną:

„miał wielki pysk zarośnięty, czar-
niejszy od węgla i między oczy 
umieściłbyś dwie dłonie, policz-
ki miał wydatne, olbrzymi nos 
spłaszczony o wielkich, szero-
kich nozdrzach, wargi grube, zęby 
duże, szkaradne”.  
(Średniowiecze, Teresa Micha-
łowska)

Uwaga!
Władysław z Gielniowa – to wła-
ściwie pierwszy polski poeta!

Był bernardynem, tworzył poema-
ty łacińskie i pieśni w języku pol-
skim. Okazuje się, że był również 
twórcą utworów okolicznościo-
wych – żywo reagował na bie-
żące wydarzenia i rejestrował je 
w swoich wierszach. Poświęcił 
osobne strofy najazdowi Turków na 
Polskę, odnotował zarazę, która 
w końcu XV wieku zdziesiątkowa-
ła kraj, pouczał także niesfornych 
żaków krakowskich, którzy w paź-
dzierniku urządzali sobie juwena-
lia. Poeta nie pochwalał karnawa-
łowych szaleństw. 

Pisał: 
Porzuć zabawę chłopcze, u drzwi 
bowiem stoi śmierć.

Uważał, że uczeń, na wzór praco-
witego ptaka, powinien od świtu 
zbierać ziarnka wiedzy i pomna-
żać je, a nie oddawać się ulotnym 
zabawom. Nie był chyba popular-
nym nauczycielem… W każdym 
razie żacy ułożyli wiersz broniący 
postaw ludycznych – czyli weso-
łej zabawy karnawałowej.
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16. Czy średniowiecze polskie pozostawiło jakieś utwory 
liryki miłosnej? 

Jest ich wiele i nie wszystkie można zaraz obdarzyć mianem liryki. Choćby taki dwuwiersz:

Ach, miły Boże! Toć boli, kiedy chłop kijem głowę goli, 
ale barziej boli, kiedy miła inszego woli.

Psychologiczna prawda znalazła tu nieco prozaiczne porównanie. Inaczej przedstawia się list miło-
sny zakochanego żaka z Uniwersytetu Krakowskiego. Skromny żak pięknymi słowy wyznaje swo-
je uczucia, przedstawia ich ogrom, przyrównuje miłość do choroby – i to takiej, by „były wszyć-
ki maści zebrane, apteki przyrównane, nie mogłyby nieść pomocy”. Nie podaje imienia ukochanej, 
by nie skompromitować jej przed ludźmi. Za to przesyła jej pozdrowienia i „pokłonienie na obie-
dwie kolenie aż do samej ziemie”. Zachwyceni romantyzmem sceny zauważmy, że wers ów za-
chowuje liczbę podwójną, tym samym daje przykład archaizmu fleksyjnego. Wiele utworów miło-
snych przetrwało do naszych czasów zaledwie we fragmentach – dowodzą one, że twórczość tego 
typu rozkwitła w późnym średniowieczu polskim.

17. Jakie znasz średniowieczne przykłady postawy 
człowieka wobec Boga?

Teocentryzm to postawa skupiona na Bogu i sprawach religii, światopogląd umieszczający Boga 
w centralnym punkcie zainteresowań i dążeń. Pojęcie to należy do tych, które wymieniamy, myśląc 
o średniowieczu, tylko że nie można na tym poprzestać. Skupienie się na sprawach Bożych, dąże-
nie do ideału Boskiego mogą przecież przybierać najróżniejsze formy. 

Wymieńmy najbardziej charakterystyczne przykłady:

• św. Augustyn – w założeniach swojej filozofii ukazuje dramat człowieka umieszczonego między nie-
bem a ziemią, między aniołami a zwierzętami. Dramat człowieka polega na ciągłym rozerwaniu, sza-
motaniu się pomiędzy pragnieniem zwykłego, ludzkiego szczęścia na ziemi a tęsknotą za wiecznością 
i ideałem nieba. Życie pomiędzy trwogą a nadzieją staje się koszmarem. Jest to życie w świecie duali-
stycznym – czyli jakby dwoistym, podwójnym, złożonym z przeciwstawnych wartości: dobro – zło, 
niebo – piekło, zbawienie – potępienie, dusza – ciało. Człowiek musi wybierać pomiędzy tymi war-
tościami, nie ma drogi pośredniej. Oczywiście – powinien wybrać dobro, niebo, zbawienie – św. Au-
gustyn pochwala wyrzeczenie się wszelkich dóbr ziemskich, a propaguje kontemplację i ascetyczny 
tryb życia. Wyznaje i głosi prymat ducha nad ciałem. Najwyższym bytem jest Bóg. Bóg to także do-
bro, piękno, prawda i źródło wiedzy i wiary. Człowiek jest Bogu całkowicie podporządkowany, „aby 
zrozumieć, musi najpierw uwierzyć”. Wpływ tej filozofii na literaturę widoczny jest w żywotach świę-
tych, w ukształtowaniu parenetycznego wzorca ascety.

• Asceza – to najradykalniejsza forma teocentryzmu. Średniowieczny asceta to człowiek, który wycho-
dząc z założenia, że służba Bogu jest nie tyle głównym, co jedynym powołaniem ludzkiego życia, wy-
rzeka się wszelkich spraw ziemskich, ograniczając fizyczną stronę życia jedynie do najprostszego za-
spokajania niezbędnych potrzeb. I to jednak czyni w sposób wyszukany – poszcząc, żywiąc się tym, 
co znajdzie pod ręką, poddając się rozmaitym umartwieniom fizycznym – może nosić włosiennicę, bi-
czować się, spać na gołych i ostrych kamieniach, nurzać się w odpadkach i w rozmaity sposób zada-
wać sobie ból. Czyniąc to, asceta dąży do stanu religijnej ekstazy i wyższej świadomości, wynikającej 
z oderwania się od ziemskich spraw. Przykładem ascety jest św. Aleksy.

• Mistycyzm – ta z kolei postawa to dążenie do obcowania z Bogiem poprzez stan ekstazy następują-
cy po długotrwałej medytacji. Zauważ – o b c o w a n i a, czyli osobistego spotkania. Mistycy obmy-
ślali drogi osiągania takiego stanu, z wyróżnianiem poszczególnych stopni „wtajemniczenia”. Droga 
taka zawsze opierała się na samotnej medytacji, mogły jej też towarzyszyć formy ascezy i ćwiczenia 
siły woli oraz intelektu. Do najbardziej znanych głosicieli mistycyzmu należą niemiecki dominikanin 
mistrz Eckhart oraz Tomasz à Kempis – autor słynnego dzieła O naśladowaniu Chrystusa.

• Tomizm – w ujęciu św. Tomasza, relacja człowiek – Bóg ma nieco inną postać. Teolog z Akwinu jed-
nocześnie zakłada nicość człowieka w stosunku do Boga oraz możliwość jedynie rozumowego Jego 
poznawania. 

• Franciszkanizm – to z pewnością najpogodniejsza średniowieczna koncepcja relacji Bóg – człowiek. 
Dla franciszkanina Bóg o wiele bardziej niż Sędzią jest Ojcem. Na pewno więc Bóg Franciszka jest 
o wiele bardziej miłosierny i wyrozumiały niż Bóg Augustyna. Nie oznacza to bynajmniej, że człowiek 
ma o Nim i jego prawach zapominać. Drogą do zbawienia jest jednak nie strach, lecz miłość i poko-
ra. Te dwa pojęcia franciszkanizm wysunął na pierwszy plan ludzkiego postępowania i uczynił pod-
stawową zasadą relacji religijnej.

\

Dla Tomasza służba Bogu przybie-
ra rozmaite formy – zawsze jed-
nak w ramach ustalonego przez 
Stwórcę porządku wszechrzeczy. 
Próba naruszenia tegoż należy do 
najcięższych wykroczeń. Każdy 
więc powinien żyć w zgodzie ze 
swym stanem i wypełniać swą 
rolę na ziemi. 

Filozof natomiast, bądź teolog, 
służy Bogu przez intelektualne ba-
danie właściwości „rozumnego 
ładu świata”. 

Św. Tomasz

Trubadurzy
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Bogurodzica

Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja!
U twego Syna Gospodzina matko zwolena, Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam.
Kyrieleison.

Twego dziela Krzciciela, Bożycze,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,

A dać raczy, jegoż prosimy:
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kyrieleison

Na tle epoki

Bogurodzica to pierwszy polski tekst poetycki. Powstała najprawdopodobniej na przełomie XIII i 
XIV wieku, choć niektórzy badacze mówią nawet o wieku XII. Utwór jest poświęcony Matce Bo-
skiej, co znamienne jest dla – niezwykle silnego w średniowieczu – kultu maryjnego.

Maria, uważna za pośredniczkę ludzi w kontakcie z Chrystusem, była przedmiotem wielu tek-
stów literackich (na przykład Lament świętokrzyski – Żale Matki Bożej pod krzyżem) i obrazów epo-
ki wieków średnich. Modlono się do Marii jako do „przewodniczki”, „opiekunki”, „miłosiernej mat-
ki rodzaju ludzkiego”. Bogurodzica rozpoczyna tradycję maryjną w literaturze polskiej. Jako pieśń 
religijna przeznaczona była do śpiewania podczas nabożeństwa.

Swój kształt formalny zawdzięcza poniekąd łacińskiej poezji liturgicznej łączonej z tradycją bi-
zantyjsko–grecką i cerkiewno–słowiańską. Podobne do Bogurodzicy utwory odnaleźć możemy tak-
że w literaturze czeskiej. 

Forma – elementy analizy

Bogurodzica to pieśń religijna składająca się z trzech części:
• archaicznej – czyli najstarszej, w której skład wchodzą pierwsze trzy strofy,
• wielkanocnej – dalsze cztery strofy – opisują mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa,
• pasyjnej – kolejnych luźno ułożonych zwrotek, zawierających różne prośby i modlitwy do Chry-

stusa i Matki Boskiej.

Sytuacja liryczna, treść, motywy, bohaterowie

• W pierwszej strofie podmiot liryczny zwraca się do Matki Bożej z prośbą o wstawiennictwo u Chry-
stusa. Warto tu zauważyć, że podmiot liryczny ma charakter uniwersalny i zbiorowy – może być nim 
każdy z modlących się do Maryi ludzi, lub nawet cała grupa wiernych – wykonujących pieśń chóralnie. 
Uwaga!
Matka Boska obdarzona została epitetami „zwolena” i „sławiena” – poeta, uznając ją za wybrankę 
Bożą, ukazuje w ten sposób jej wysoką pozycję. Maria jest także reprezentantką rodzaju ludzkie-
go, wiernym łatwiej zwracać się do niej, niż do odległego Boga. Cała strofa jest błaganiem Mari 
o wyjednanie łask u Chrystusa („zyszczy nam”) i zesłanie ich na ziemię („spuści nam”).

• Drugą i trzecią zwrotkę możemy nazwać apostrofą do Chrystusa. Poeta jednak nie śmie bezpośred-
nio zwracać się do Pana. Dla wsparcia swych próśb przywołuje postać Jana Chrzciciela. Słowa „Twe-
go dziela Krzciciela, bożycze...” i dalsze – można by tłumaczyć: „ze względu na Twego chrzciciela  
– wysłuchaj naszych modlitw”. Jan Chrzciciel staje się więc drugim, obok Matki Boskiej, pośredni-
kiem w modlitwie do Chrystusa – a rodzaj ludzki zyskuje nowego przedstawiciela w Królestwie Nie-
bieskim. Jezusa wierni proszą o dobre życie na ziemi i nagrodę w postaci życia wiecznego w raju. Po-
eta kunsztownie zawarł tę prośbę w antytezie „zbożny pobyt” – „rajski przebyt”, gdzie słowo „pobyt” 
świetnie oddaje tymczasowość egzystencji ziemskiej, a „przebyt” radosną nieskończoność życia w raju.

„Bogurodzica”

• Apostrofa – wiersz jest bezpo-
średnim zwrotem do Matki Bo-
skiej, a za jej pośrednictwem 
– do Jezusa Chrystusa.

• Oksymorony – poeta nazywa 
Marię: „Bogurodzicą dziewicą” 
– czyli matką i dziewicą w jed-
nej osobie. Mówi także: „twego 
syna gospodzina” – co znaczy 
„twego syna – twego pana”. Te 
zależnosci możesz nazwać także 
figurami antytetycznymi. 

• Refren – poeta powtarza dwu-
krotnie zwrot Kyrieleison – co 
po grecku oznacza „zmiłuj się 
nad nami”.

• Archaizmy – jest ich wiele w 
Bogurodzicy – co utrudnia nieco 
jej zrozumienie. Słowa staropol-
skie lub nawet starosłowiańskie 
to „Bogurodzica” – ta co urodzi-
ła Boga, „zwolena” – wybrana, 
„sławiena” – chwalona, „Go-
spodzin„ – Pan, „jąż” – którą, 
„dziela” – dla, „bożycze” – Panie 
Boże.

• Rymy – zwracają uwagę tu 
rymy wewnętrzne – na przykład 
Bogiem sławiena – matko zwo-
lena. 

Bogurodzica w tradycji pol-
skiej:

Ta pieśn religijna była przez długi 
czas czymś w rodzaju polskiego 
hymnu narodowego. Śpiewali ją 
rycerze przed bitwą pod Grunwal-
dem w 1410 roku, pod Nakłem w 
1431 roku i pod Wiłkomierzem w 
roku 1440. 

Bogurodzica weszła także do pol-
skiego rytuału koronacyjnego 
– odśpiewano ją podczas wynie-
sienia na tron Władysława War-
neńczyka. Do dziś jeszcze bywa 
odtwarzana w momentach szcze-
gólnie uroczystych, dla podkreśle-
nia podniosłości obchodów świąt 
państwowych i kościelnych.

Charakterystyczny dla polskie-
go katolicyzmu jest stosunek do 
Maryi, matki Chrystusa. Niekie-
dy mówi się, że polska pobożność 
jest pobożnością maryjną. Od da-
wien dawna tak było. Polacy od-
dawali cześć Maryi. Budowali jej 
rozliczne sanktuaria, czcili w cu-
downych obrazach. W litanii na-
zwali ją Królową Polski. Nasza li-
teratura odzwierciedla ten maryj-
ny rys polskiej pobożności.
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W sumie mamy w Bogurodzicy cztery postacie: Marię, Chrystusa, Boga i Jana Chrzciciela. 
Owa czwórka może symbolizować kwadrat – figurę doskonałą i najbardziej harmonijną – a co za 
tym idzie cztery podstawowe cnoty (zwane także cnotami kardynalnymi): męstwo, sprawiedliwość, 
umiarkowanie i roztropność. Liczba cztery bywa często eksponowana w średniowiecznej sztuce – z 
kwadratowych kamieni budowano na przykład świątynie romańskie. 

Jak interpretowac?

O Bogurodzicy możesz mówić jako o zabytku języka polskiego i polskiej literatury. W tej pieśni 
przechowały się najstarsze polskie formy wyrazowe („dziela”, „Gospodzina”, „zyszcy”, „spuści”, 
„przebyt”). Wiele z nich wskazuje na obce źródła polszcyzny – łacinę, grękę, a także czeski. Dzię-
ki Bogurodzicy historycy mogą wysnuwać hipotezy na temat genezy polskiego języka i literatury. 

Uwaga!

Bogurodzicę możesz swobodnie nazwać „utworem bez precedensu” – to pierwszy polskojęzyczny 
tekst literacki – niemający żadnego wcześniejszego wzoru w naszej literaturze. Bez niego nie by-
łoby zapewne twórczości Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza ani Czesława Miłosza... Je-
śli więc kiedykolwiek przyszłoby Ci formułować swoją własną opinię na temat polskiej poezji jako 
całości to obok Bogurodzicy nie możesz przejść obojętnie!

Ta pieśń ułatwia nam także spojrzenie na średniowieczną religijność. Dzięki niej wiemy, jak ważną 
rolę odgrywał w kościele kult Marii. Bogurodzica rozpoczyna w pewnym sensie – trwającą do dziś 
– tradycję maryjną. 

Na Bogurodzicę warto także spojrzeć jak na tekst kultury. Utwór ten, choć z pozoru tak nie wy-
gląda, jest w rzeczywistości bardzo kunsztownym przejawem wczesnej poezji polskiej. Jego przy-
kład pokazuje nam na jakim poziomie stała ówczesna kultura literacka w Polsce. Być może był 
on wyższy niż nam się wydaje! Z drugiej strony – wiersz ten jest zapisem średniowiecznego sys-
temu społecznego opartego na hierarchii. Na „szczycie drabiny” stoi Chrystus, na niższych szce-
blach znajdują się Maria i Jan Chrzciciel, a na samym dole – ludzie. Podobnie wyglądało ówcze-
sne społeczeństwo feudalne – najwyższe szczeble „drabiny” zajmował król, pod nim byli jego 
wasalowie i duchowieństwo, najniżej zaś prosty lud.

Muzyka w Bogurodzicy

Wierszom średniowiecznym 
zwykle towarzyszyła muzyka. 
W najstarszym zapisie obok 
tekstu wiersza znajdowały się 
nuty. Bogurodzica była wyko-
nywana chóralnie, jednogło-
sowo, bez akompaniamen-
tu instrumentalnego. Taki ro-
dzaj śpiewu – występujący 
często w chorale gregoriań-
skim – nazywamy monodią (z 
gr. – śpiew jednogłosowy).

Modlitwa o łaskę jest kierowana 
do Chrystusa za pośrednictwem 
Matki Boskiej i Jana Chrzcicie-
la. Taka figura poetycka ma swoje 
odbicie w sztuce i innych dziełach 
literackich pod nazwą deesis (gr. – 
prośba, modlitwa, błaganie). Pod-
stawę deesis stanowiła kompo-
zycja trzech postaci (stąd również 
nazwa trimorfon): Chrystusa jako 
sędziego i zbawiciela, oraz dwojga 
pośredników między Nim a ludźmi: 
Maryi, jako Jego ziemskiej Matki, 
oraz Jana, jako sprawcy symbo-
licznego aktu chrztu w Jordanie. 

Jak widać, Bogurodzica nie jest 
zwyczajną pieśnią. Jej kunsztow-
na budowa i wielopoziomowa 
treść wskazują na kunszt poetycki 
anonimowego autora. W tej pro-
stej, trzystrofowej modlitwie uda-
ło mu się zawrzeć figurę deesis 
oraz symbolikę liczby cztery. 

Przykład deesis

Scena modlących się – Jana 
i Marii oraz Chrystusa w centrum 
przypomina nam obrazek z Bogu-
rodzicą, możemy stwierdzić, że 
utwór jest w pewnej mierze lite-
racką realizacją tematu deesis.

Jak można wykorzystać „Bogurodzicę”?

• Na pewno przy rozważaniach o średniowieczu – Bogurodzica to sztandarowy utwór tej epo-
ki literackiej.

• Do tematów poruszających wagę dzieł literackich w tworzeniu tradycji narodowej. Moż-
na zaryzykować stwierdzenie, że to Bogurodzica stworzyła w pewnym sensie naszą, polską 
tradycję narodową…

• Bogurodzicę można przywołać też jako kontekst do rozważań na temat rozmowy człowie-
ka z Bogiem, lub obecności Boga we współczesnym świecie. Poetyckie modlitwy wystę-
pują we wszystkich epokach literackich. Bogurodzica jest pierwszą z nich.

Jeżeli będziesz pisać lub wypowiadać się o Bogurodzicy:

• Zacznij przede wszystkim od przybliżonej daty powstania utworu – to ważne gdyż – po-
wtórzmy to raz jeszcze! – Bogurodzica jest pierwszym polskim tekstem literackim. Możesz 
dlatego nazwać utwór: zabytkiem języka polskiego.

• Nakreśl sytuację liryczną – przedstaw Maryję i Jana Chrzciciela jako pośredników, a Chry-
stusa jako głównego adresata modlitwy. Pamiętaj, że w Bogurodzicy występuje zbiorowy 
podmiot liryczny.

• Poświęć parę słów motywowi deesis – zwróć uwagę na to, że występuje on również w sztu-
kach plastycznych.

• Wspomnij także o kunsztownej budowie wiersza – zwróć uwagę na figury antytetyczne, 
rymy wewnętrzne oraz archaizmy.

• Na koniec przedstaw losy Bogurodzicy w polskiej tradycji narodowej. Przypomnij, że pieśń 
ta była w swym czasie uważana za hymn narodowy, a do dziś jest wykonywana podczas 
ważnych uroczystości państwowych i kościelnych. 
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Lament świętokrzyski

Posłuchajcie, bracia miła,
Kcęć wam skorżyć krwawą głowę,
Usłyszycie mój zamętek,
Jem mi się [z[stał w Wielki Piątek.

Pożałuj mie, stary, młody,
Boć mi przyszły krwawe gody;
Jednegociem Syna miała
I tegociem ożalała.

Zamęt ciężki dostał się mie, ubogiej żenie,
Widzęć rozkrwawione me miłe narodzenie;
Ciężka moja chwila, krwawa godzin[a],
Widzęć niewiernego Żydowina,
Iż on bije, męczy mego miłego Syna.

Synku miły i wybrany,
Rozdziel z matką swoją rany;
A wszakom cię, Synku miły, w swem sercu nosiła,
A takież tobie wiernie służyła.
Przemow k matce, bych się ucieszyła,
Bo już jidziesz ode mnie, moja nadziejo miła.

Synku, bych cię nisko miała,
Niecoć bych ci wspomagała:
Twoja główka krzywo wisa, tęć bych ja podparła;
Krew po tobie płynie, tęć bych ja utarła;
Picia wołasz, piciać bych ci dała,
Ale nie lza dosiąc twego świętego ciała.

O anjele Gabryjele,
Gdzie jest ono twe wesele,
Cożeś mi go obiecował tako barzo wiele,
A rzekęcy: „Panno, pełna jeś miłości!”
A ja pełna smutku i żałości.
Sprochniało we mnie ciało i moje wszytki kości.
Iż on cirpi męki nie będąc w żadnej winie.

Nie mam ani nie będę mieć jinego,
Jedno ciebie, Synu, na krzyżu rozbitego.

„Lament świętokrzyski”

Na tle epoki:

Posłuchajcie bracia miła… to utwór odnaleziony w nieistniejącym już zapisie ręcznym z ok. 1470 
roku. Należy więc do najstarszych zabytków polskiej poezji religijnej. Nazywa się go również La-
mentem świętokrzyskim, Żalami Matki Boskiej pod krzyżem, Planktem świętokrzyskim lub po pro-
stu Planktem.

Plankt czyli lament, to gatunek, którego powstanie wiąże się z rozprzestrzeniającą się w średniowieczu 
duchowością dolorystyczną (bolesną) akcentującą rolę Matki Boskiej Bolesnej w dziele zbawienia.

Chociaż gatunek jest typowy dla średniowiecza, to jednak jego realizacja zdecydowanie typowa 
nie jest – utwór zdumiewa kunsztem artystycznym, a zarazem prostotą sposobu wyrażania uczuć.

Forma utworu – elementy analizy:

Posłuchajcie bracia miła… to utwór lamentacyjny. Składa się 
z ośmiu strofek o zróżnicowanej budowie. 

• Dwie pierwsze są ośmiozgłoskowe i wykazują regularne rymy. 

• Trzecia i siódma są pięciowersowe i regularnie zrymowane, ale 
składają się z wersów o różnej długości. 

• Strofki czwarta, piąta i szósta mają po 6 wersów, także różnych 
długości i dodatkowo nieregularnie porozkładane rymy. 

• Strofka ostatnia jest dwuwersowa.

Ogółem zastosowano w pieśni cztery różne schematy budowania 
strof, co znajduje swoje uzasadnienie w treści wiersza. Budowa 
taka świadczy również o swobodzie stylowej utworu.

Pierwsze zdanie wiesza to anafora (Posłuchajcie bracie miła). 
Zwrot tego typu: „ja mówię–wy słuchajcie”, to charakterystyczna 
formuła dla średniowiecza dla gatunku jakim jest kazanie. W wier-
szu występują charakterystyczne dla średniowiecza kontrastowe 
wyliczenia (stary, młody). Warstwę językową charakteryzują czę-
sto występujące archaizmy (tegociem, bych, wisa, lza, maciory).

Sytuacja liryczna, treść, motywy, 
bohaterowie:

Posłuchajcie bracia miła… to liryczny monolog Marii opłakującej 
śmierć Syna pod krzyżem. Niejednolitość budowy wiersza oddaje 
zróżnicowanie jego treści i odpowiada podziałowi na trzy części: 
wstęp, lament i zakończenie.

• Dwie pierwsze zwrotki to rodzaj wstępu poprzedzającego wła-
ściwy lament Marii. Maria zwraca się do zebranych wokół niej 
ludzi, chcąc opowiedzieć im historię cierpienia swojego jedyne-
go Syna. Tym samym zwraca się do nich z prośbą o wsparcie (Po-
żałuj mię stary, młody). Tragedia rozegrała się w Wielki Piątek, 
nie wiadomo jednak, kiedy Maria zdecydowała się opowiedzieć 
o wydarzeniu ludziom.

• W następnej zwrotce Maria przytacza wydarzenia spod krzyża. 
Opowiada o swoich odczuciach matki patrzącej jak umiera jej dziec-
ko. Fragment ten pełen jest metafor wyrażających cierpienie (Zamęt 
ciężki dostał się mnie…, ciężka moja chwila, krwawa godzina…).



23

ergo sum
matura 2017

Plankt 
– (od łac. planctus – płacz, na-
rzekanie, lament) wierszowany 
utwór poświęcony wyrażaniu żalu 
po zmarłym. Tematyka i słow-
nictwo planktu dotyczy śmierci 
i rozpaczy. Charakterystyczne są 
częste apostrofy wzywające do 
współcierpienia i płaczu.

Skojarz!
Utwór o podobnej tematyce to 
Treny Jana Kochanowskiego. Za-
równo w wierszu, jak i Trenach, 
mamy do czynienia z lamentem 
rodzica po utracie dziecka. Zarów-
no w Trenach, jak i w wierszu, 
osobą opłakującą jest jednost-
ka wyjątkowa. W wierszu jest to 
Maria, Matka Boga; w Trenach 
opłakującym jest ojciec – wiel-
ki poeta. 

Pieta
– wyobrażenie Matki Boskiej trzy-
mającej na kolanach umierające-
go Chrystusa. Jest to motyw wie-
lokrotnie przywoływany w sztuce, 
nie tylko średniowiecznej; szcze-
gólnie zaś popularny w sztukach 
plastycznych i rzeźbie. Najbardziej 
znana to Pieta watykańska dzieło 
Michała Anioła.

Bogurodzica 
– najstarsza polska pieśń religijna. 
Do końca XVI wieku traktowana 
była jako pieśń ojczysta i hymn 
narodowy. Bogurodzicę śpiewa-
no na polach bitew przed wielkimi 
starciami m.in. pod Grunwaldem 
i pod Warną.

• Następnie Matka zwraca się bezpośrednio do Syna. Chce ulżyć mu w cierpieniu i wziąć na siebie 
część jego ran. Maria przypomina Jezusowi jak go rodziła i wychowywała. Serce Matki przeczu-
wa, iż Syn odchodzi od niej na zawsze i prosi go, by przemówił do niej z krzyża po raz ostatni.

• Rozżalona Matka zwraca się następnie z wyrzutem do Archanioła Gabriela. To on zwiastował jej, 
że pocznie Jezusa Chrystusa i obiecywał dni pełne radości, zaś to, co otrzymała jest cierpieniem, 
ponad jej siły (Spróchniało we mnie ciało i moje wszytki kości).

• Trzecie wezwanie kieruje Maria do wszystkich matek. Zwraca się do nich, by prosiły Boga o lepszy 
los dla swoich dzieci, niż ten, który spotkał jej Syna. Ostatnia zwrotka to rodzaj pożegnania, w którym 
Maria zwracając się do Syna, obiecuje mu, iż nigdy nie będzie mieć innego dziecka, poza nim, który 
właśnie umiera na krzyżu.

Zauważ, że podmiotem lirycznym wierszu jest Maria, jako Matka Bolejąca. To wokół jej posta-
ci i wokół jej bólu osnuta jest akcja utworu. Jej ból jest również jego motywem centralnym. Sceny 
Męki Pańskiej odchodzą w tym momencie na dalszy plan. 

Zauważ również, że w tym tekście Maria z jednej strony utożsamiona jest ze wszystkimi matkami, 
z drugiej zaś strony jest porte parole samego Chrystusa. Ona chce wziąć na siebie cierpienie Chry-
stusa, tak jak Chrystus, który przyszedł na świat, by wziąć na siebie cierpienia wszystkich ludzi.

Jak interpretować?

Lament świętokrzyski i Bogurodzica to utwory poświęcone w dużej mierze temu samemu tematowi. 
Jest nim Maria jako matka Boga. Jednak temat ten jest w nich potraktowany odmiennie. 

• Bogurodzica jest podniosłym hymnem. Maria osadzona jest w nim między Bogiem a ludźmi. Jest 
przede wszystkim święta kobietą i Matką Boga. Ludzie modlą się do niej (a nie do Boga!), aby prze-
kazała Mu ich prośby (charakterystyczny wołacz, którym autor zwraca się do Marii: Matko Bosko!).

• Natomiast Lament świętokrzyski to głos bolejącej matki. Maria jest tu przede wszystkim matką, traci 
wszelki atrybuty boskości, rozpacza i czuje się pokrzywdzona (w domyśle z woli Boga).
Lament jest skargą Matki płaczącej pod krzyżem, kobiety rozpaczającej nad stratą dziecka, ko-
biety, która zwraca się do innych matek, ludziom opowiada o swoim bólu. Maria przedstawio-
na w tekście, prezentuje zatem „ludzkie oblicze boskości”, staje się tym samym bliższa odbiorcy.

Najstarsze zabytki polskiej po-
ezji religijnej to:

• Bogurodzica – najdawniejsza 
pieśń-hymn z XIIIw.

• Legenda o św. Aleksym – staro-
polska wersja żywotu popular-
nego świętego spisana w XV w.

• Lament świętokrzyski, 
czyli Posłuchajcie bracia miła… 
– utwór lamentacyjny w ręko-
pisie z XV w.

• oraz modlitwy: Ojcze nasz 
i Zdrowaś Maria 

„Lament świętokrzyski” – dzieło o cierpieniach matki.

Inspiracją do napisania tego utworu, zwanego lamentem (wyrażającego ból, rozpacz i ża-
łobę po śmierci kogoś bliskiego) był fragment z Ewangelii św. Jana, w którym opisana jest 
męka umierającego na krzyżu Jezusa i rozpacz Maryi stojącej pod krzyżem, jak również licz-
ne utwory apokryficzne. Motyw Matki Boskiej Bolesnej został rozpowszechniony już wcze-
śniej dzięki misteriom oraz sławnej pieśni Stabat Mater Dolorosa z XIII wieku. Lament świę-
tokrzyski, zwany inaczej Żalami Matki Boskiej pod krzyżem, został zapisany w XV wieku. 
Utwór ma budowę tryptyku. 

• Część pierwsza to apostroficzny monolog matki skierowany do ludzi, a zarazem prośba o wy-
słuchanie i użalenie się nad jej  losem. Przepełniona jest bólem, czuje się samotna i bezsilna wo-
bec cierpień syna. Szuka zrozumienia i współczucia. 

• Część druga mówi o dramacie Maryi uczestniczącej w cierpieniu Syna. Zwraca się do Niego 
jak do dziecka, z macierzyńską miłością, używając zdrobnień. Jest bezsilna, gdyż nie jest w sta-
nie Mu pomóc ani ulżyć. 

• Część trzecia odwołuje się do zwiastowania i zestawia obietnicę anioła o szczęściu i radości 
z cierpieniem zadanym matce. 

Epilog to inwokacja do wszystkich matek nadająca utworowi uniwersalny wymiar. Bohate-
rowie utworu przypominają zwykłych ludzi, dlatego ich cierpienie jest bliskie każdemu czło-
wiekowi.
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Cnota (czy doskonałość) to najstarsze pojęcie etyczne znane ludzkości. Ukształtowało się w staro-
żytności później przekazywane było wiekom następnym. Szczególnie popularne stało się w epo-
kach dawnych: w starożytności, średniowieczu. W literaturze polskiego renesansu i baroku było 
wręcz nadużywane. Dziś pojęcie cnoty ma bardzo wąską i ubogą przestrzeń znaczeniową. Spro-
wadzane do synonimu dziewictwa, traci całe bogactwo i gamę różnorodnych sensów, które nadała 
doskonałości wielowiekowa tradycja literacka, filozoficzna i religijna. Starożytna cnota to tyle, co 
dobro moralne, szlachetność, wysoka wartość etyczna. Współcześnie też tymi terminami bywa za-
stępowana. A jak definiowano cnotę niegdyś?

Materiał – według klasycznych źródeł 

Antyk – Homer – bohaterstwo

Pierwsze próby określenia doskonałości wiążą się z pieśniami Homera. Cnota oznaczała wtedy pew-
ne zalety, typowe dla bogów, ludzi, zwierząt i przedmiotów. Doskonałość bogów – to np. ich moc, 
cnota zwierząt – to np. chyżość rasowych koni, wysoka wartość przedmiotów codziennego użyt-
ku – to np. ostrość noża. W epoce homeryckiej cnotliwa mogła być każda rzecz, o ile uzyskiwała 
ona właściwy sobie stopień doskonałości.

W przypadku ludzi cnota – oznaczana greckim terminem arete – dostępna była tylko szlachcie. Sta-
ła się własnością zarezerwowaną dla wojowniczych i wysoko urodzonych herosów. Jej znaczenie 
sprowadzało się do synonimu męstwa, waleczności i piękna fizycznego, oznaczało przynależność 
do arystokratycznego rodu.

Cnota pojęta jako odpowiednik dzielności żołnierskiej, heroicznej siły, patriotyzmu i przynależ-
ności do szlachetnego rodu głęboko zakorzeniła się w tradycji pieśni bohaterskiej.

W okresie rzymskim spadkobiercami poglądów Homera byli Cyceron i Seneka. W ich twórczości 
dają się odczytać ideały etyki starorzymskiej, gdzie cnota – łacińska virtus – była rozumiana jako 
siła i sprawność, jako waleczność i męstwo wojowniczego narodu synów Marsa. Odeszli oni od 
twierdzenia, iż cnotę łączyć należy ze szlachetnym rodem. Pozostali jednak przy przekonaniu, że 
etykę ożywiać trzeba duchem narodowym i patriotycznym.

Cyceron twierdził, iż druga ważna wartość najbliższa cnocie to sława. Ma ona w sobie jakieś 
podobieństwo do cnoty. To ona czyni człowieka nieśmiertelnym, leczy strach przed ostatecznym 
kresem. I to właśnie spadkiem po Cyceronie jest tak częste łączenie, zwłaszcza w szesnasto- i sie-
demnastowiecznej poezji, cnoty i sławy. Znamy dobrze utwór Jana Kochanowskiego, w którym 
słychać echa cyceroniańskiej nauki. W początkowym, retorycznym pytaniu wskazana zostaje dro-
ga do cnoty i do sławy:

Jest kto, co by wzgardziwszy te doczesne rzeczy 
Chciał ze mną dobrą tylko sławę mieć na pieczy, 
A starać się, ponieważ musi zniszczeć ciało, 
Aby imię przynamniej po nas tu zostało?  
                       (Pieśń XIX, Księgi wtóre)

Antyk – Sokrates i Platon

Po epoce homeryckiej swojego właściwego, czysto etycznego wydźwięku nabiera cnota dopiero 
z nadejściem epoki wielkich klasyków greckiej filozofii: Sokratesa, Platona, Arystotelesa. Wtedy 
także następują próby jej doprecyzowania i zdefiniowania. Jak wiadomo, przełomowe znaczenie 
należy tu przypisać Sokratesowi, często określanemu z tej racji ojcem etyki.

Sokrates uważa, że cnota i wiedza są tożsame. A to znaczy, że można się jej nauczyć. Jeżeli zaś moż-
na się nauczyć, to znaczy, że jest w stanie ją osiągnąć każdy człowiek, a nie tylko wysoko urodze-
ni członkowie arystokratycznych rodów. Cnota jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, nie 
należy jej wiązać z pochodzeniem społecznym i dobrym urodzeniem. Ta myśl o równości wszyst-
kich w stosunku do cnoty to wielkie osiągnięcie Sokratesa.

Najważniejsze utwory

Starożytność
• Biblia
• Homer – Iliada, Odyseja
• dzieła Platona
• dzieła Cycerona
• dzieła Seneki

Renesans
• Mikołaj Rej – Żywot człowieka 

poczciwego
• Jan Kochanowski – Pieśni, Tre-

ny, Wykład cnoty 

Współczesność
• John Steinbeck – Na wschód 

od Edenu
• Albert Camus – Dżuma
• Hanna Krall – Zdążyć przed Pa-

nem Bogiem
• Zbigniew Herbert – Przesłanie 

Pana Cogito
• Czesław Miłosz – Który skrzyw-

dziłeś
• Gustaw Herling-Grudziński – 

Inny świat

Cnota

Platon
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Natomiast wielką zasługą Platona, ucznia Sokratesa, jest wprowadzenie w dialogu Państwo 
teorii cnót głównych, które później chrześcijaństwo nazwało cnotami kardynalnymi. W renesan-
sie te doskonałości opisał w Wykładzie cnoty Jan Kochanowski, korzystając z przekazu Cycerona:

Ale to słowo cnota wiele w sobie zamyka. Naprzód mądrość, która, czego szukać a czego się 
chronić, uczy. Potym sprawiedliwość, która każdemu, co jego jest, dać każe. Trzecia – wiel-
kość umysłu [czyli męstwo], która na wzgardzeniu rzeczy doczesnych zależy. Czwarta – skrom-
ność [czyli umiarkowanie] tak w mowie, jako i w uczynkach. A z tych czterech cnót jako czte-
rech studzien wiele inszych cnót pochodzi, które obyczaje ludzkie naprawiają.

Epikureizm i stoicyzm

Dla literatury europejskiej bardzo istotna jest epikurejsko-hedonistyczna koncepcja cnoty-doskona-
łości. Filozofia moralna tej szkoły przypisana była szczęściu. Cnota miała zaś się stać prostą drogą 
do niego. Toteż epikurejczycy, jak często się powtarza w zbanalizowanych formułach, cnotę utoż-
samili z przyjemnością cielesną i intelektualną.

Niemalże równocześnie ze szkołą epikurejską rozwijała się w Grecji nauka stoicka. Dla stoików 
bardzo znamienne i charakterystyczne jest traktowanie cnoty jako wolności od pragnień, pożądań, 
namiętności, jako wolności od wszelkich uczuć. Ideałem staje się niewzruszoność. Doskonałość 
polega na ascezie, samozaparciu, wyrzeczeniu. Ten, kto posiadł tak rozumianą cnotę – kto wiedzie 
życie zgodne z rozumem, a nie z epikurejskimi pożądaniami – ten posiadł też najwyższe szczęście.

Biblijne cnoty nadprzyrodzone

W kulturze biblijnej cnoty powiązane są z istotą Boga, są jego darem. Te doskonałości, pochodzą-
ce bezpośrednio od Bytu Najwyższego, nazywane są cnotami nadprzyrodzonymi bądź teologicz-
nymi. Opisuje je św. Paweł w znanym fragmencie z Listu do Koryntian:

Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość – te trzy: największa z nich [jednak] jest miłość.
(1 Kor 13, 13)

Są to słowa kończące piękny Hymn o miłości, stawiający cnotę miłości na piedestale.

Współczesne pytania o doskonałość

W latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku została napisana i wydana w Londynie książka, któ-
ra bardzo poruszyła współczesnego odbiorcę. Chodzi tu o Inny świat Gustawa Herlinga-Grudziń-
skiego. Utwór Grudzińskiego to nie tylko opowieść o własnym doświadczeniu koszmaru zaznane-
go w gułagach. To także pytanie o moralność (czyli cnotę), o to, czy moralność obowiązuje ludzi 
postawionych w skrajnej sytuacji. Czy obowiązują ich te same normy, czy zejście z drogi cnót mo-
ralnych jest takim samym grzechem, jak w sytuacji zwykłej, codziennej? Czy kradzież, zdrada, cu-
dzołóstwo to te same przewiny, które w powszedniej rzeczywistości są napiętnowane i surowo oce-
niane? Grudziński odpowiada na te pytania przecząco:

Uważam, że człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach, i uważam za upiorny nonsens naszych 
czasów próby sądzenia go według uczynków, jakich dopuścił się w warunkach nieludzkich.

Dwudziesty wiek, czas zagłady, pokazał, iż świat zalewa powódź zła. Czy więc we współczesnym 
świecie zło pokonało dobro? Czy występek zwyciężył ostatecznie nad cnotą? Nie! Niejednokrotnie 
w Dzienniku pisanym nocą Grudziński głosi, iż w człowieku istnieje jakieś „twarde jądro”, które 
pozwala się oprzeć wszystkiemu, co zmienne, niepewne, beznadziejne. Stanowi ono o sile ducho-
wej i moralnej ludzkiej istoty, o jego stałej skłonności do czynów cnotliwych.

Jak dziś kroczyć ścieżkami doskonałości? 
Jak wybierać trudną drogę prawdy, dobra moralnego, wierności ideałom? Jak dziś przedstawia się 
ścieżka cnoty? Na te wszystkie pytania odpowiada Zbigniew Herbert w wierszu Przesłanie Pana 
Cogito:

Idź dokąd poszli tamci…[…] 
idź wyprostowany wśród tych co na kolanach […] 
bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny 
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy […] 
niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda 
dla szpiclów katów tchórzy… […] 
Bądź wierny Idź

CNOTA = DZIELNOŚĆ

CNOTA = SŁAWA

CNOTA = WIEDZA

CNOTA = UMIAR

CNOTA = SZCZĘŚCIE

CNOTA = WOLNOŚĆ

Sokrates

Jak uatrakcyjnić wypowiedź? 

• Według filozofa … pojęcie cno-
ty…

• Uważam, że cnota jest warto-
ścią nieprzemijającą, ważną nie-
zależnie od kształtu czasów, w 
jakich przyszło nam żyć.

• W dzisiejszym świecie pojęcie 
cnoty nie ma już żadnego zna-
czenia, to tylko zużyte słowo.

• Słowo „cnota” pojawiało się 
często w literaturze staropol-
skiej. Używał go często Jan Ko-
chanowski, poeta próbujący kie-
rować się w życiu postawą sto-
icką. Cnota według stoików 
oznaczała…

Cytat
• Cnota to stały i niewzruszo-

ny przymiot duszy, z siebie i dla 
siebie, bez względu na pożytek. 
Z niej pochodzą uczciwe chę-
ci, czyny, zasady, prawy sposób 
myślenia.

 Marek Tuliusz Cycero, Rozmowy 
tuskulańskie

• Jednym z głównych dobro-
dziejstw cnoty jest wzgarda 
śmierci: środek, który napełnia 
życie nasze błogim spokojem.

   Michel de Montaigne, 
Próby
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Kluczem do sukcesu egzaminacyjnego jest, o czym wspominam właściwie przy każdej sposobno-
ści, zastosowanie pewnych schematów, procedur postępowania. One pozwalają na opanowanie go-
nitwy myśli, lub też wprost przeciwnie– pustki w głowie, gdy mamy 15 minut na przygotowanie 
wypowiedzi!

We wcześniejszym artykule (Akademia maturalna cz. 4) zaproponowałam pewien schemat kom-
pozycyjny.

Zapisanie go na kartce, a potem uzupełnianie konkretnymi treściami związanymi z tematem, ana-
lizowanym fragmentem i przywołanym tekstem kultury sprawi, że wygłosicie wypowiedź, co wię-
cej wypowiedź uporządkowaną!

Zadanie

Jak w tekstach kultury przedstawiana bywa kraina dzie-
ciństwa? Omów zagadnienie, odwołując się do podanego 
fragmentu „Epilogu” do „Pana Tadeusza”, całego utwo-
ru oraz innego tekstu kultury.

Adam Mickiewicz

[EPILOG] (fragment)

(...)
Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty jak pierwsze kochanie,
Nie zaburzony błędów przypomnieniem,
Nie podkopany nadziei złudzeniem
Ani zmieniony wypadków strumieniem.
Gdziem rzadko płakał, a nigdy nie zgrzytał,
Te kraje rad bym myślami powitał:
Kraje dzieciństwa, gdzie człowiek po świecie
Biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie
Miłe i piękne, jadowite rzucił,
Ku pożytecznym oka nie odwrócił.

Ten kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny,
Jak świat jest boży, tak on był nasz własny!
Jakże tam wszystko do nas należało!
Jak pomnim wszystko, co nas otaczało:
Od lipy, która koroną wspaniałą
Całej wsi dzieciom użyczała cienia,
Aż do każdego strumienia, kamienia,
Jak każdy kątek ziemi był znajomy
Aż po granicę, po sąsiadów domy!

Wypowiedź monologowa 
– krok po kroku

KROK 1.

Na kartce zapisuję punkty – zostawiając odstępy między nimi – 
oraz przepisuję pytanie z tematu.

Temat:

Jak w tekstach kultury przedstawiana bywa kraina 
dzieciństwa?

I. Wstęp:

II. Teza:

III. Argumenty:

1. Tekst dołączony do tematu

– analiza   →     Zgodnie ze sztuką budowania argu-
mentu – to przykład

– interpretacja pod kątem kluczowego problemu   →   
Zgodnie ze sztuką budowania argumentu – to przykład

2. Całość lektury

3. Inny tekst/teksty kultury

– analiza pod kątem kluczowego problemu
– interpretacja pod kątem kluczowego problemu

IV. Podsumowanie:

Oto etapy budowania wypowiedzi monologowej na egzaminie 
ustnym KROK PO KROKU.

Warto przed maturą poćwiczyć 
kilka takich planów. Przykładowe 
zadania na ustny egzamin matu-
ralny znajdziecie na stronie CKE i 
w kolejnych artykułach Akademii 
maturalnej. Życzę miłego space-
rowania…

Barbara Łabęcka
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KROK 2.

Analizuję temat, zastanawiam się nad kluczowymi słowami, po-
jęciami, wyjaśniam je. Swoje uwagi zapisuję w miejscu „Wstęp”.

KROK 3.

Czytam fragment lub oglądam tekst kultury dołączony do zada-
nia i dokonuję jego analizy według określonych SCHEMATÓW 
(o których będzie mowa w kolejnej części Akademii matural-
nej) – zapisuję kolejne uwagi na kartce w miejscu „Analiza tek-
stu dołączonego do tematu”.

I. Wstęp:

• kraina dzieciństwa – wyrażenie oznaczające miejsce, w 
którym się wychowujemy, najczęściej kojarzymy z do-
mem rodzinnym, rodziną,

• kraina – to nie tylko przestrzeń, nie tylko miejsce, to war-
tości, ludzie

  wszyscy mamy jakieś doświadczenia związane z dzieciń-
stwem, miejscem urodzenia

III. Argumenty

1. Tekst dołączony do tematu

analiza

• podmiot liryczny w tym fragmencie wypowiada się w pierw-
szej osobie, ale także w imieniu zbiorowości (gdziem rzad-
ko płakał, tak on był nasz własny)

• pierwsze słowa tekstu (zacytować) wprowadzają określo-
ną wizję krainy lat dziecinnych

• to miejsce, w którym nie ma powodu do płaczu, nie ma 
niebezpieczeństw, nie doznaje się rozczarowań, goryczy 
porażki,

• miejsce, gdzie podmiot liryczny czuł się u siebie, otaczali 
go bliscy i przyjaciele

• piękno przyrody – ważny element

KROK 4.

Interpretuję fragment pod kątem problemu z tematu – czyli – for-
mułuję wnioski, w jaki sposób fragment odpowiada na problem 
przedstawiony w temacie. Zapisuję na kartce w miejscu „Inter-
pretacja pod kątem kluczowego problemu”.

III. Argumenty

1. Tekst dołączony do tematu

interpretacja pod kątem kluczowego problemu

• Mickiewicz idealizuje krainę dzieciństwa– to miejsce bez 
skazy

• to raj utracony, miejsce, do którego nie wróci

Pamiętaj, aby te wnioski uwzględnić przy formułowaniu 
tezy!

KROK 5.

Odwołuję się do całości lektury. Wybieram tylko te informacje, 
które są związane z omawianym problemem.

KROK 6.

Zastanawiam się nad tekstami, które mogłabym przywołać – je-
śli jest ich kilka, wybieram ten, który uznaję za najbardziej od-
powiedni. Resztę tytułów zapisuję w miejscu „Wstęp” przywo-
łam je podczas wygłaszania wypowiedzi jako konteksty.

III. Argumenty

2. Całość lektury

• świat przedstawiony w „Panu Tadeuszu” to kraina przy-
wołana z pamięci, właśnie kraina dzieciństwa (Inwokacja)

• mieszkańcy Soplicowa żyją zgodnie z rytmem natury, życie 
podporządkowane jest wartościom (tradycja, patriotyzm), 
niezmienność obyczajów, nawet jeżeli są zatargi sąsiedz-
kie, to i tak się godzą

• ważne są opisy, które budują wizje krainy „mlekiem i mio-
dem płynącej”, np. opis grzybów, sadu, a nawet much

• w całym „PT” widoczna jest idealizacja

I. Wstęp

• kraina dzieciństwa – wyrażenie oznaczające miejsce, w 
którym się wychowujemy, najczęściej kojarzymy z domem 
rodzinnym, rodziną,

• kraina – to nie tylko przestrzeń, nie tylko miejsce, to war-
tości, ludzie

• wszyscy mamy jakieś doświadczenia związane z dzieciń-
stwem, miejscem urodzenia

• „Przedwiośnie” Stefan Żeromski, „Granica” Zofia Nał-
kowska, „Ludzie bezdomni” Stefan Żeromski

KROK 7.

Formułuję argumenty związane z tematem – czyli w funkcjo-
nalny sposób wybieram z przywołanej lektury te fakty, które są 
związane z omawianym problemem. Zapisuję w miejscu „„Ana-
liza innego tekstu”. 

III. Argumenty

2. Inny tekst kultury

– analiza pod kątem kluczowego problemu

„Ludzie bezdomni” Stefan Żeromski

• motyw powrotu do miejsca urodzenia, krainy lat dzieciństwa 
w odniesieniu do dwóch bohaterów: Tomasza Judyma i Jo-
asi Podborskiej

• Tomasz Judym wraca do dzielnicy zamieszkałej przez 
warszawski proletariat, źle się czuje w tym miejscu, wsty-
dzi się, nie ma o czym rozmawiać z ciotką i bratankiem, 
na ulicy i w mieszkaniu brata wszechobecna nędza, brud

• Joanna Podborska – odwiedza rodzinny dom, miejsce 
zniszczone, zaniedbane, opuszczone, ale odżywają szczę-
śliwe wspomnienia.
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KROK 7.

Formułuję argumenty związane z tematem – czyli w funkcjo-
nalny sposób wybieram z przywołanej lektury te fakty, które są 
związane z omawianym problemem. Zapisuję w miejscu „„Ana-
liza innego tekstu”. 

KROK 8.

Interpretuję fragment pod kątem problemu z tematu – czyli for-
mułuję wnioski, w jaki sposób tekst odpowiada na problem przed-
stawiony w temacie. Zapisuję na kartce w miejscu „Interpretacja 
pod kątem kluczowego problemu innego tekstu kultury”. 

III. Argumenty

2. Inny tekst kultury

– analiza pod kątem kluczowego problemu

„Ludzie bezdomni” Stefan Żeromski

• motyw powrotu do miejsca urodzenia, krainy lat dzieciństwa 
w odniesieniu do dwóch bohaterów: Tomasza Judyma i Jo-
asi Podborskiej

• Tomasz Judym wraca do dzielnicy zamieszkałej przez 
warszawski proletariat, źle się czuje w tym miejscu, wsty-
dzi się, nie ma o czym rozmawiać z ciotką i bratankiem, 
na ulicy i w mieszkaniu brata wszechobecna nędza, brud

• Joanna Podborska – odwiedza rodzinny dom, miejsce 
zniszczone, zaniedbane, opuszczone, ale odżywają szczę-
śliwe wspomnienia.

III. Argumenty

2. Inny tekst kultury

– interpretacja pod kątem kluczowego problemu

• W „Ludziach bezdomnych” mamy dwie różne wizje kra-
iny dzieciństwa:

• dla Tomasza Judyma to „ziemia przeklęta”, bo jego dzie-
ciństwo nie było szczęśliwe

• dla Joasi Podborskiej to „raj utracony”, chociaż widzi 
zniszczenia, przywołane z pamięci wspomnienia powo-
dują, że czuje się szczęśliwą.

KROK 9.

Dopiero teraz formułuję TEZĘ na podstawie interpretacyjnych 
wniosków z omówionych tekstów. Dlaczego teraz? Pisałam o tym 
w 2. i 3. części Akademii maturalnej. Dopiero teraz można sfor-
mułować pełne, rozwinięte, adekwatne do problemu i omówio-
nych tekstów stanowisko. Zapisuję je w części „Teza”.

II. Teza

Przedstawiane w literaturze obrazy krainy dzieciństwa by-
wają różne i uzależnione są od różnych czynników: czy dzie-
ciństwo było szczęśliwe czy nie i czy wspominająca je oso-
ba jest obecnie szczęśliwa czy też nie.

KROK 10.
Jeśli mam jeszcze czas – dopisuję kilka zdań jako podsumowa-
nie. Jeśli nie – pamiętam, że na zakończenie powtarzam tezę.
I tak oto powstał konspekt:
I. Wstęp:
• kraina dzieciństwa – wyrażenie oznaczające miejsce, w którym się 

wychowujemy, najczęściej kojarzymy z domem rodzinnym, rodziną,
• kraina – to nie tylko przestrzeń, nie tylko miejsce, to wartości, ludzie
• wszyscy mamy jakieś doświadczenia związane z dzieciństwem, 

miejscem urodzenia
•„Przedwiośnie” Stefan Żeromski, „Granica” Zofia Nałkowska, „Lu-

dzie bezdomni” Stefan Żeromski
II. Teza:
Przedstawiane w literaturze obrazy krainy dzieciństwa bywają 
różne i uzależnione są od różnych czynników: czy dzieciństwo 
było szczęśliwe czy nie i czy wspominająca je osoba jest obec-
nie szczęśliwa czy też nie.
III. Argumenty
1. Tekst dołączony do tematu
analiza
• podmiot liryczny w tym fragmencie wypowiada się w pierw-

szej osobie, ale także w imieniu zbiorowości (gdziem rzadko 
płakał, tak on był nasz własny)

• pierwsze słowa tekstu (zacytować) wprowadzają określoną wizję 
krainy lat dziecinnych

• to miejsce, w który mnie ma powodu do płaczu, nie ma niebezpie-
czeństw, nie doznaje się rozczarowań, goryczy porażki,

• miejsce, gdzie podmiot liryczny czuł się u siebie, otaczali go bli-
scy i przyjaciele

• piękno przyrody – ważny element
interpretacja pod kątem kluczowego problemu
• Mickiewicz idealizuje krainę dzieciństwa
• to miejsce bez skazy

2. Całość lektury
• świat przedstawiony w „Panu Tadeuszu” to kraina przywołana z pa-

mięci, właśnie kraina dzieciństwa (Inwokacja)
• mieszkańcy Soplicowa żyją zgodnie z rytmem natury, życie pod-

porządkowane jest wartościom (tradycja, patriotyzm), niezmien-
ność obyczajów, nawet jeżeli są zatargi sąsiedzkie, to i tak się godzą

• ważne są opisy, które budują wizje krainy „mlekiem i miodem pły-
nącej”, np. opis grzybów, sadu, a nawet much

• w całym „PT” widoczna jest idealizacja

3. Inny tekst kultury
analiza pod kątem kluczowego problemu
„Ludzie bezdomni” Stefan Żeromski
• motyw powrotu do miejsca urodzenia, krainy lat dzieciństwa 

w odniesieniu do dwóch bohaterów: Tomasza Judyma i Joasi 
Podborskiej

• Tomasz Judym wraca do dzielnicy zamieszkałej przez warszawski 
proletariat, źle się czuje w tym miejscu, wstydzi się, nie ma o czym 
rozmawiać z ciotką i bratankiem, na ulicy i w mieszkaniu brata 
wszechobecna nędza, brud

• Joanna Podborska – odwiedza rodzinny dom, miejsce zniszczone, 
zaniedbane, opuszczone, ale odżywają szczęśliwe wspomnienia.

interpretacja pod kątem kluczowego problemu
W „Ludziach bezdomnych” mamy dwie różne wizje krainy dzie-
ciństwa:
• dla Tomasza Judyma to „ziemia przeklęta”, bo jego dzieciństwo 

nie było szczęśliwe
• dla Joasi Podborskiej to „raj utracony”, chociaż widzi zniszczenia, 

przywołane z pamięci wspomnienia powodują, że czuje się szczęśliwą.
IV. Podsumowanie
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Neologizmy
Świat ciągle się zmienia – pojawiają się nowe zjawiska i przedmioty, które trzeba nazwać. Czasami 
zapożyczamy nazwę z obcego języka, innym razem musimy utworzyć nowy wyraz.

Co to takiego te neologizmy?

Neologizmy to nowo utworzone wyrazy, które służą do nazywania nowych przedmiotów, zjawisk 
czy pojęć. Kiedy takie wyrazy przestają być neologizmami? Kiedy upowszechnią się, na stałe wej-
dą do języka.

Rodzaje neologizmów

• Słowotwórcze – utworzone od wyrazów już istniejących za pomocą odpowiednich formantów.
Zwróć uwagę, że nowe wyrazy tworzone są za pomocą formantów charakterystycznych dla okre-
ślonych funkcji – np. nowo utworzone nazwy wykonawcy czynności: program–ista, hoke–ista, 
bas–ista.

• Znaczeniowe – to wyrazy od dawna istniejące w języku, którym nadano nowe znaczenie, np.
myszka – małe zwierzątko i myszka – urządzenie komputerowe; 
wieża – wysoka budowla i wieża – zestaw do odtwarzania muzyki.

• Frazeologiczne – czyli nowe połączenia znanych wyrazów.
np. pirat drogowy, margines społeczny.

• Neologizmy artystyczne – to wyrazy utworzone przez poetę lub pisarza, stosowane jako w danym 
utworze. Tworzą indywidualny styl artysty, służą stworzeniu języka artystycznego, który byłby mniej 
banalny i codzienny, a bardziej poetycki. Mistrzem neologizmów artystycznych był młodopolski po-
eta, Bolesław Leśmian.

Czy wszystkie neologizmy przyjmują się w języku?

Oczywiście, że nie. Przede wszystkim w języku nie funkcjonują dłużej wyrazy oznaczające przed-
mioty i zjawiska, które na krótko się pojawiły i zniknęły. Poza tym nowe wyrazy muszą być two-
rzone poprawnie – czyli zgodnie z zasadami słowotwórstwa, to znaczy przy użyciu odpowiednich 
dla danych kategorii formantów. Wróćmy do programisty – formant -ista określa nazwę wykonaw-
ców czynności. Niepoprawny byłby natomiast wyraz programik (ponieważ -ik to formant wystę-
pujący w nazwach zdrobniałych) ani programalnik (formant -alnik wskazuje na nazwy narzędzi). 
Nie przyjmą się również neologoizmy, które są zbędne – niepotrzebny będzie przymiotnik obuwio-
wy, skoro mamy przymiotnik obuwniczy.

Poćwicz!
Przeczytaj wiersz Juliana Tuwima – w ten sposób najlepiej zrozumiesz neologizmy artystyczne.

Wanda

woda wanda wiślana
głaź głębica srebliwa
po ciemurzu pazurem
wodzi jaskro księżawiec
sino płynie dno śpiewa
woda wanda ruślana
czesze włosy świetłodzie
topiel dziewny kaziewny

Spróbuj się zastanowić, z jakich słów mogły powstać utworzone przez Tuwima neologizmy i co 
oznaczają.
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Nauka o języku

Zapożyczanie wyrazów jest wynikiem wpływów obcych kultur na język. Nie jest to nic osobliwe-
go, świadczy jedynie o wymianie dóbr materialnych i duchowych. 

Na pojawianie się obcych wyrazów mają wpływ:

• międzynarodowe kontakty kulturalne, gospodarcze, wojenne;
• pojawienie się rzeczy, która nie ma nazwy w jednym języku, a ma w drugim;
• wyraz obcy zostaje uznany za lepszy od istniejących w języku;
• język nie jest wystarczająco rozwinięty, by wyrazić skomplikowane treści – tak funkcjonowała 

łacina w średniowieczu jako język liturgii, administracji i nauki;
• okresowe mody na język obcy, np. francuski w XVIII w.

Prześledźmy chronologicznie losy polszczyzny: 

Średniowiecze

• Wyrazy obce związane są z przyjęciem chrześcijaństwa i kształtowaniem się państwowości. Naj-
większy wpływ miała łacina, wprowadzana pośrednio m.in. przez język czeski. Tzw. bohemi-
zmy to: biskup, diabeł, parafia, kaplica. Jeszcze w XVI wieku kontakty polsko-czeskie były silne 
i wpływ tego języka pozostał widoczny w słowach: serce, wesele, hańba. 

• Wpływy łaciny nie dotyczyły tylko terminów kościelnych ani średniowiecza. Latynizmy, bo tak 
się te zapożyczenia nazywają, dotyczą też przyrody, urzędów, szkoły: burak, lawenda, kancela-
ria, tablica. 

• Kolejną grupę stanowią germanizmy – wpływy języka niemieckiego. Dotyczą zwykle miast, osad-
nictwa, budownictwa, rzemiosła, handlu: ratusz, rynek, rynna, grunt.

Renesans

Wiadomo, że to czas wspaniale rozwijającego się języka polskiego, ale łacina jest drugim językiem 
wykształconego Polaka, co zgodne jest z duchem humanizmu i wynika z inspiracji antykiem. Po-
jawiają się słowa oznaczające abstrakty: propozycja, natura, nazwy tytułów, osób: profesor, rek-
tor, polityk.

• Język włoski stał się popularny w związku z pobytem w Polsce włoskich artystów, kształceniem 
się polskich humanistów we Włoszech i małżeństwem Zygmunta Starego z Boną. Italianizmy 
opanowały architekturę, sztukę i wojskowość: pałac, fontanna, forteca, gracja, miniatura, porce-
lana, tenor.

• Rozpoczyna się także moda na język francuski (modne studia, królowe rodem z Francji). Z tego 
czasu: awangarda, kadet, fryzjer, dama.

Barok

Ówczesny szlachcic chętnie popisywał się łaciną wyniesioną z kolegiów jezuickich. Mimo niedo-
skonałej znajomości, chętnie wplatał w swą wypowiedź słowa i całe łacińskie frazy. Typowe ma-
karonizowanie tego czasu prezentują Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska.

Zapożyczenia w języku 
polskim

Skąd wiadomo, że wyraz obcy 
jest obcy?

Badaniem pochodzenia wyrazów 
zajmują się historycy języka i ję-
zykoznawcy. Wyniki swoich do-
ciekań przedstawiają w słowni-
kach. Jeżeli więc chcecie się do-
wiedzieć, czy dany wyraz jest ro-
dzimy, czy obcy sięgnijcie do 
„Słownika wyrazów obcych” 
Władysława Kopalińskiego lub 
„Słownika języka polskiego” Wi-
tolda Doroszewskiego.

Jeżeli znacie języki obce, zasta-
nawiacie się pewnie, dlaczego ja-
kiś wyraz jest zapożyczony, sko-
ro w polszczyźnie brzmi on trochę 
inaczej niż w językach macierzy-
stych. To proste. Większość wy-
razów obcych musi rygorystycz-
nie dostosować się do wymogów 
naszego języka, czyli respektować 
nasz system fonetyczny, zasa-
dy ortografii i przyjąć polskie koń-
cówki odmiany.

Sposoby zapożyczania:

• Słuchowy – to znaczy, że wy-
raz zapożyczony jest w takiej 
formie, w jakiej go słyszymy, 
a więc niekoniecznie zgodnej z 
macierzystą pisownią, np. fajer-
werk, majstersztyk, cera, lustro.

• Wzrokowy – wyraz przecho-
dzi do języka polskiego w ma-
cierzystej pisowni i wymawia-
ny jest w zgodzie z zasadami fo-
netycznymi naszego języka, np. 
dancing.
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• XVI/XVII wiek to wzmożone wpływy języków ruskich (ukraińskiego i białoruskiego) – tzw. rutenizmy 

i rosyjskiego – rusycyzmy, związane z ekspansją Jagiellonów na wschód. Z tego obszaru językowego 
pochodzą: czereśnia, chata, wertepy. Jest też cała grupa o ujemnym zabarwieniu: chłystek, hołota, morda. 

• Burzliwy XVII wiek zaowocował także orientalizmami, handlowymi i wojskowymi terminami po-
chodzącymi z odległych obszarów np. z Turcji: bazar, dywan, kajdany, bohater. 

• Wpływy węgierskie z czasów bliskości dynastycznej i militarnej: dobosz, giermek, hejnał – zwane są 
hungaryzmami.

Oświecenie

• Światli ludzie tego czasu postulują prosty i klarowny sposób formułowania myśli, ale godzą się prze-
cież na zadomowione już latynizmy, jak: dokument, aprobata, formuła, satysfakcja. Jednocześnie wal-
czą z cudzoziemszczyzną. 

• XVIII wiek to znaczące wpływy francuskie, traktowane jako przejaw wysokiej kultury i wykształce-
nia. Galicyzmy pozostają jako słownictwo dotyczące mody, urody, życia publicznego, wnętrz, a po-
tem w związku z popularnością Napoleona – wojskowością: bagaż, biżuteria, szofer, premier, krem, 
papiloty, eskadra, dywizjon. 

Romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska

Okres zaborów to wpływ języków rosyjskiego i niemieckiego narzuconych, wpisanych w zaplano-
waną akcję wynaradawiania. Język niemiecki oddziaływał na polszczyznę aż w dwóch zaborach, 
więc ślady pozostały także w mowie potocznej (na wypadek zamiast w razie). 

• Germanizmami są: parowóz, czasopismo, światopogląd – dosłowne tłumaczenia niemieckich złożeń. 

• Podobnie rusycyzmy tego okresu dotyczą spraw codziennych, urzędowych, ucisku politycznego, 
często są określeniami emocjonalnymi: kajet, bumaga, sobaczy, sołdat. 

XX wiek

• Nasze stulecie to kariera języka angielskiego. Stosunki gospodarcze, handlowe, turystyka, sport 
to pierwsze dziedziny z początku XX wieku, w których pojawiać się zaczęły anglicyzmy: bar, 
dżem, kort, mecz, rower. 

• Po drugiej wojnie angielski to już język światowy. Nauka, technika, rozrywka silnie oddziałują na 
cały świat. Powojenny rodowód mają: lobby, serial, tonik, fan, komputer, laptop. 

• Wiele słów i konstrukcji ma zasięg międzynarodowy, a u nas są już zadomowione w oryginalnej 
wersji: pub, supermarket, fitness club, body, billboard, talk show, marketing, public relations, li-
ght. Powszechność stosowania i znajomość znaczenia takich słów spowodowała zasymilowanie 
z polską gramatyką: dodawane są polskie końcówki, stosuje się polską fonetykę, odmienia się. 
Mamy więc formy: w supermarkecie, resetować, kliknąć, dealerem, copywriterem.

• Pozostałością powojennej polityki i PRL–u są rusycyzmy: robotny, okutany, wiodący, ale też kon-
strukcje składniowe: iść w odstawkę, cienka aluzja, i kalki – dosłowne tłumaczenia zwrotów i wy-
razów: gieroj, aparatczyk, socrealizm, dacza. 

• Do wielu terminów określających pochodzenie zapożyczeń należy wspomnieć jeszcze internacjo-
nalizmy, słowa tworzone współcześnie, z połączenia elementów greki i łaciny: telewizja, logope-
dia, kserokopia, frustracja. 

• Mają zasięg międzynarodowy, podobnie jak orientalizmy z dalekiego obszaru językowego, wpro-
wadzane w ciągu wieków – tatuaż z thaitańskiego poprzez francuski czy sari, harakiri, kamika-
dze – pojęcia indyjskie i japońskie.

• Na koniec akcent potwierdzający tezę o niepohamowanym przepływie wyrazów i wzajemnym od-
działywaniu języków. My też możemy się pochwalić, że adwokat, kapitan, muzyka, butelka dzię-
ki językowi polskiemu powędrowały za wschodnią granicę. Do terminologii dołączamy więc po-
lonizmy. 

Z istnieniem wyrazów obcych należy się pogodzić – jednak dobrze byłoby znaleźć złoty środek 
między puryzmem a językowym kosmopolityzmem.

     

Geneza zapożyczeń:

• Zapożyczenia bezpośrednie – 
co oznacza, że wyraz zapożyczo-
ny jest z jakiegoś języka bez po-
średnictwa innego.

• Zapożyczenia pośrednie – nie-
które wyrazy docierają do na-
szego języka za pośrednictwem 
innych języków, np. łacina–nie-
miecki–polski; angielski–nie-
miecki–polski.

Zapożyczenia mogą być:

• Leksykalne – zapożyczone wy-
razy występują wtedy w języku 
polskim w niezmienionej posta-
ci, np. radio, studio, kino.

• Morfemowe wtedy wyraz za-
pożyczony dostosowuje swoją 
końcówkę do systemu grama-
tycznego języka polskiego, np. 
przez dodanie polskiego sufiksu  
-ny: kolosalny, encyklopedyczny; 
-owy: barokowy; 
-ka: falbanka, butelka.
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Angielski na maturze

During your matura exam you may be expected to cope with tasks connected with travel, means of 
transport, etc. You can for example deal with a text concerning different ways of travelling or be 
asked to describe your favourite places, special places you visited, etc. Below you will find voca-
bulary connected with travel.

Istnieje kilka wyrazów na określenie różnych typów podróży.

• Słowo journey oznacza „podróż”, „wyjazd”, „wyprawę”, np. 
Our journey to the United States was marvelous.
Nasza wyprawa do Stanów Zjednoczonych była wspaniała. 
Słowa tego używa się w kontekście dalekich lub powtarzalnych podróży w to samo miejsce; sło-
wo journey występuje w połączeniu z czasownikami make i go on, np. 
We made a marvelous journey.
Odbyliśmy wspaniałą podróż.

Błędnie: 
Duke of Nevermore had a long journey to the Far East, where he made several great scientific 
discoveries.
Poprawnie: 
Duke of Nevermore made a long journey to the Far East, where he made several great scienti-
fic discoveries.

• Słowo travel jest niepoliczalnym rzeczownikiem oznaczającym również „podróż” w znaczeniu 
ogólnym, np. 

 Train travel is very safe.
 Podróż pociągiem jest bardzo bezpieczna.

• Słowo trip oznacza „krótki wyjazd”, także, choć niekoniecznie, w celach zawodowych, np. 
 I was on a business trip in Paris.
 Byłem na wyjeździe służbowym w Paryżu.

• Słowo tour oznacza „wycieczkę dla przyjemnoś ci”, zwłaszcza połączoną ze zwiedzaniem wie-
lu miejsc, np. 
 In summer I am going to go on a tour to France.
 Latem wybieram się na wycieczkę do Francji.

• Natomiast słowo voyage oznacza „podróż statkiem (morskim, kosmicznym)”, „długą wyczerpu-
jącą podróż”, np. 
I felt sick during my first voyage to England.
Było mi niedobrze podczas pierwszej podróży «rejsu» do Anglii.

• excursion – wycieczka, wypad, wyprawa, przejażdżka
  Our excursion will leave for Lublin the day after tomorrow.
  Nasza wycieczka do Lublina wyrusza pojutrze.

• outing – wycieczka, wypad   
I will take you all for an outing on Sunday.  
W niedzielę zabiorę was na wycieczkę.   
Today is his first outing to the theatre.  
Dzisiaj to jego pierwsza wycieczka do teatru.

• Słowo delegation oznacza „osobę lub grupę osób wybraną do reprezentowania kogoś”, „pełno-
mocnictwo”, „delegowanie uprawnień”, np. 
In our firm we try to concentrate on fair delegation of responsibilities.
W naszej firmie staramy się kłaść nacisk na to, by uczciwie rozłożyć odpowiedzialność.

Travel

• travel – podróż, podróżować
• journey – podróż
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Kiedy chcemy powiedzieć o „wyjeździe na/ w delegację”, mówimy o  business trip, np. 

  I was on business trip last week.
  Byłem na delegacji w zeszłym tygodniu.

Błędnie: 
The delegation to France is due to last four days; at that time ways of expanding cooperation be-
tween the two countries are to be discussed.
Poprawnie: 
The business trip to France is due to last four days; at that time ways of expanding cooperation 
between the two countries are to be discussed.

Means of transport and travel 

• aircraft/ airplane – samolot
• bicycle/ bike – rower
• boat – łódź
• bus – autobus (miejski)
• car – samochód
• coach – autokar
• ferry/ ferry boat – prom
• motorbike/ motorcycle – motocykl
• train – pociąg
• train compartment – przedział w pociągu
• subway/ underground/ tube – metro
• traffic – ruch uliczny
• traffic jam – korek uliczny
• traffic lights – światła uliczne, sygnalizacja świetlna
• go by car/ train/ plane – jechać samochodem/ pociągiem/ lecieć samolotem
• motorway – autostrada

Travel – phrasal verbs

• stop over – to make a break during a journey; zrobić postój
Im tired and hungry. Why dont we stop over?
Jestem zmęczony i głodny. Może zrobimy postój?

• speed up – to start driving faster; dodać gazu, przyspieszyć
Dont speed up! Youre the scariest driver Ive ever met!
Nie dodawaj gazu! Jesteś najstraszniejszym kierowcą, jakiego spotkałem!

• pull away – to start moving; ruszyć z miejsca
The bus suddenly pulled away.
Autobus ruszył niespodziewanie.

• pull off – (of a vehicle) to be driven, to start moving; ruszać;, zjeżdżać (z drogi)
Lets pull off the road and get off the car for a while.
Zjedźmy z drogi i wysiądźmy na chwilę z samochodu.

• pull out – (of a vehicle) to move away; odjeżdżać
Get on the train before it starts pulling out.
Wsiadaj do pociągu, zanim zacznie odjeżdżać.

Travel – words and useful phrases

• arrival – przyjazd
• arrive in/ at – przybyć do
• behind schedule – opóźnienie
• book – zarezerwować, zabukować
• depart from – wyjeżdżać z 
• departure – odjazd
• destination – cel podróży
• fare – money paid for a journey; opłata za przejazd

Pytanie o drogę

Zapytaj, gdzie jest ulica Marszał-
kowska i czy to jest daleko.
A: Excuse me. Can you tell me 

where Marszałkowska Stre-
et is?

B: Take the third on the left and 
then ask again.

A: Is it far?
B: No, its only about ten minu-

tes walk.
A: Thank you.
B: Thats OK.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapytaj, jak dojść na Dworzec 
Centralny i czy masz tam poje-
chać autobusem.
A: Excuse me, I want to get to the 

Central Railway Station.
B: Go straight on and then take 

the second on the left.
A: Should I take a bus?
B: No, you can walk it in under 

five minutes.
A: Thanks a lot.
B: Thats quite all right.
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Angielski na maturze

Remember weve got to pay the fare – you cant spend all on food.
Pamiętaj, że musimy uiścić opłatę za przejazd – nie możesz wydać wszystkiego na jedzenie.

• on schedule – zgodnie z rozkładem jazdy
• schedule – rozkład jazdy

The train from Liverpool is due to arrive at 5.48. 
Pociąg z Liverpoolu przyjedzie o 5.48.

• to commute to work – dojeżdżać do pracy
• weight limit on hand luggage – dozwolona waga bagażu podręcznego
• passenger – pasażer
• ticket – bilet
• one-way ticket – bilet w jedną stronę
• period ticket – bilet okresowy
• season ticket – bilet sezonowy
• return ticket – bilet powrotny
• ticket office – kasa biletowa

THROUGH, ACROSS czy ALONG

• Przyimek across „przez” używany jest do opisania ruchu po powierzchni, przemierzania jakiegoś ob-
szaru, np.:

Columbus sailed across the Atlantic.
Kolumb żeglował przez Atlantyk.

Warto zauważyć, że across zaczy także „ponad (podziałem)”:

People should try to understand each other across cultures.
Ludzie powinni starać się zrozumieć ponad kulturami.

• Słowo along używane jest zazwyczaj, by określić kierunek ruchu „wzdłuż (czegoś)”, np.:

Drake sailed along the Spanish coast.
Drake żeglował wzdłuż hiszpańskiego wybrzeża.

• Słowo through „poprzez” odnosi się z kolei do ruchu przez coś, przedostawania się (na drugą stronę), 
przebijania się na wylot, np.:

Air entered the room through the narrow opening.
Powietrze dostało się do pokoju przez cienką szparkę.

Przyimki through i  across używane bywają w bardzo 
zbliżonym znaczeniu, porównaj:

The path led through the woods.
Zdanie opisuje poruszanie się między drzewami, wśród drzew.

The path led across the woods.
Ścieżka wiodła przez lasy.
W tym zdaniu las postrzegany jest jako pewien jednolity obszar, który można przemierzać.

The path led along the woods.
Ścieżka wiodła wzdłuż lasów.
To zdanie, mimo iż ma zupełnie inne znaczenie, jest również poprawne. 

We went through the tunnel.
Przeszliśmy przez tunel.
Zdanie odnosi się do „przedostawania się przez przestrzeń/ coś”, dlatego konieczne jest zatem 
użycie przyimka through.

We went across the tunnel.
Zdanie jest niepoprawne.

We went along the tunnel.
Poszliśmy wzdłuż tunelu.
Zdanie ma sens tylko wtedy, gdy ruch odbywa się wzdłuż tunelu.

Uwaga! 

Opisując podróż czy przebytą tra-
sę, używamy przyimków ruchu. 
Niektóre z nich łatwo pomylić.
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She wandered across the meadow.
Przechadzała się (bez celu) po łące.
She wandered through the meadow.
Pierwsze zdanie jest poprawne, a zdanie drugie – nie, ponieważ istotne jest w tym przypadku je-
dynie przemierzanie, poruszanie się po płaszczyźnie, a nie przedostawanie się na drugą stronę.

Ways of travelling

• hitch-hike – to travel by strangers cars for free; podróżować autostopem
It was our best holiday – we visited France, Spain and Portugal. I really like hitch-hiking.
To były nasze najlepsze wakacje – byliśmy we Francji, w Hiszpanii i Portugalii. Naprawdę lu-
bię podróżować autostopem.

• wander – wędrować, podróżować
• ride – przejażdżka; jechać (na rowerze, koniu, motorze)
• take/ go for a ride – jechać na przejażdżkę
• take/ go on a cruise – pojechać w rejs
• route – trasa

Holiday, holidays i vacation

Błędnie: 
When I was on holidays in the Caucasus mountains, the mere thought of urban life was really get-
ting me down. 
Poprawnie: 
When I was on holiday in the Caucasus mountains, the mere thought of urban life was really get-
ting me down.

W brytyjskim angielskim dla oznaczenia „urlopu”, „wakacji” używa się słowa holiday. 
Występuje ono zwykle w liczbie pojedynczej, np. 

I was on holiday.
Byłem na wakacjach. 
We will have a three months' holiday this year.

Użycie słowa holiday w liczbie mnogiej jest dopuszczalne wraz z zaimkiem dzierżawczym, np. 

During my holidays I was abroad.
Podczas wakacji byłem za granicą.
We`ll spend our next holidays in the mountains.

• to be on holiday – być na urlopie
• to go on holiday – pojechać na wakacje/urlop 
• to go on a trip/an outing – wybrać się na wycieczkę/wypad
• to go on a round trip – wybrać się na wyprawę wokół kraju
• to go sightseeing – wybrać się na zwiedzanie
• to set off on a journey – wyruszyć w podróż
• to travel light – podróżować z niewielkim bagażem
• to go to the lakeside – pojechać na pojezierze
• to go to the lakes – pojechać na jezioro
• to go on a camping holiday – pojechać na urlop pod namiotem
• to go camping – pojechać pod namiot
• to go to the country – pojechać na wieś
• to go on a conducted tour – pojechać na wycieczkę z przewodnikiem
• to go to the mountains/ to go to the highlands – pojechać w góry; 
• to go abroad – pojechać za granicę
• to cross a border – przekroczyć granicę
• to go for a walk – pójść na przechadzkę
• to go climbing – pójść na wspinaczkę
• to do some hillwalking – pójść w góry 
    

• W amerykańskim angielskim 
podobnie funkcjonuje słowo va-
cation.

• W brytyjskim angielskim słowo 
vacation oznacza „okres waka-
cyjny, w którym uczelnie, sądy, 
etc. są zamknięte”.

W hotelu i schronisku

1. Jesteś w hotelu. Zapytaj, czy 
są wolne pokoje na dzisiaj, ile 
kosztują i powiedz, że chciałbyś 
jeden zobaczyć.

A: Have you got any vacancies for 
tonight?

B: You can have room 24.

A: What’s the price?

B: $40 with breakfast.

A: Can I have a look at it, please.

B: Yes, of course. Would you take 
a seat for a moment?

2. Jesteś w hotelu. Zamów 
dwuosobowy pokój z pryszni-
cem na piątek.

A: Can I book a double room with 
bathroom for Friday?

B: Yes, I can offer you one for 
$70.

A: That’s OK.

3. Jesteś w schronisku mło-
dzieżowym. Zapytaj, czy są 
wolne pokoje i ile kosztuje miej-
sce.

A: They told me you might have 
a vacant room.

B: Yes, if you don’t mind sharing.

A: How much is it?

B: $50 a week.

A: I’ll take it.
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Kierunki studiów

• Administracja jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Dominują na nim nauki prawne i administra-
cyjno-prawne, ale studentom przekazywana jest też wiedza socjologiczna, psychologiczna, doty-
cząca dziedzin związanych z zarządzaniem czy funkcjonowaniem współczesnych przedsiębiorstw.

• W stosunku do samego prawa studenci zdobywają wiedzę w szerszym zakresie i z różnych dyscy-
plin, na przykład gospodarki, ochrony środowiska, finansów, marketingu i logistyki.

• Ukończenie studiów na tym kierunku stwarza możliwość zatrudnienia na stanowiskach admini-
stracyjnych wymagających umiejętności prawniczych, menedżerskich i finansowych.

• Ten kierunek gwarantuje poznanie procedur administracyjnych, podstaw prawa, a nawet zdoby-
cie umiejętności menedżerskich.

Wymagania

• Dobra znajomość historii, a także bardzo dobra orientacja w aktualnych wydarzeniach, w szcze-
gólności dotyczących zagadnień ustrojowych, politycznych i społecznych Polski i świata. Warto 
więc na bieżąco śledzić prasę, oglądać programy informacyjne i publicystyczne.

• Wymarzony kandydat na studia i przyszły pracownik administracji to człowiek myślący, inteli-
gentny, o szerokich horyzontach myślowych.

• W tej pracy ceni się umiejętność podejmowania decyzji i interpretowania ustaw.

Predyspozycje

• W pracy urzędniczej cenne jest logiczne myślenie, łatwość formułowania wypowiedzi, zdolność 
do intensywnej nauki i dobra pamięć, z uwagi na obszerny materiał pamięciowy do opanowa-
nia – liczne ustawy, przepisy, zarządzenia itp..

• Nie są to trudne studia, ale jest spora liczba przedmiotów prawniczych, na których można polec 
podczas egzaminów.

Inwestycje w liceum

• Jeśli wybierasz się na administrację musisz orientować się w bieżącej sytuacji społeczno-politycz-
nej w Polsce i na świecie. Dlatego powinieneś czytać dzienniki i tygodniki opiniotwórcze, oglą-
dać programy informacyjne, przeglądać portale internetowe.

• Dobrze jest też mieć dobre rozeznanie w historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie.

• We wszystkich szkołach kładzie się duży nacisk na naukę języków obcych – przede wszystkim 
angielskiego oraz informatyki. Nie zaniedbuj tych przedmiotów w czasie licealnej edukacji.

Studia

Studia na administracji trwają pięć lat. Absolwenci są przygotowani do pracy w urzędach jednostek 
samorządu terytorialnego i terenowych organach administracji rządowej.

• Na tym kierunku uczy się prawa, jego tworzenia i zastosowania, m.in. prawa cywilnego, karnego, 
administracyjnego, ochrony środowiska, bankowego, UE.

• Studenci poznają ustrój organów ochrony prawnej, postępowanie administracyjne i sądowo-ad-
ministracyjne, egzekucyjne i karno-skarbowe.

• Do przedmiotów obowiązkowych należą też ekonomia, polityka ekonomiczna Polski, finanse pu-
bliczne, podstawy organizacji i zarządzania oraz podstawy rachunkowości.

• Nauka na tym kierunku obejmuje zagadnienia związane z kierownictwem w administracji i za-
rządzanie zasobami ludzkimi.

Administracja

Przedmioty 

Zasadnicze przedmioty na admini-
stracji poświęcone są poszczegól-
nym działom prawa i procesom 
jego tworzenia.

Z uwagi na duży zakres materiału 
do wkucia, nie należą do łatwych.

Do opanowania jest m.in prawo 
skarbowe, cywilne, pracy, kar-
ne, administracji wraz z interpre-
tacjami.

Podstawa to przedmioty o admini-
stracji typu: kierownictwo w ad-
ministracji, administracja zasoba-
mi ludzkimi.

Sporo miejsca poświęca się tak-
że ekonomii oraz różnego rodzaju 
procedurom i postępowaniom.

Do tych najtrudniejszych, na któ-
rych wykłada się sporo studen-
tów, należy ekonomia i statystyka

Humanistycznym umysłom kło-
pot mogą sprawić finanse i ban-
kowość.

Na trzecim roku sporo wysiłku na-
leży włożyć w przygotowanie się 
do egzaminu z gospodarki samo-
rządu terytorialnego.

Praktyki

Obowiązkowe są praktyki, któ-
re studenci odbywają w urzędach 
miast, gmin lub instytucjach zwią-
zanych z funduszami UE.

Ich zadaniem jest zapoznanie się 
w praktyce ze strukturą i funkcjo-
nowaniem tych instytucji.
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Zdaniem studentów, do najtrudniejszych przedmiotów na administracji należą finanse publiczne  
i prawo finansowe.

• Finanse publiczne obejmują zakres szeroko rozumianego prawa finansowego. Studenci poznają 
podstawowe zagadnienia polityki finansowej, systemu finansowego państwa, prawa finansowego, 
budżetu państwa. Dużo miejsca zajmują sprawy związane z prawem podatkowym (źródła prawa 
podatkowego, powstawania, wykonywania i wygasania zobowiązań podatkowych czy odpowie-
dzialności za zobowiązania podatkowe).

• Na prawie finansowym studenci uczą się założeń polityki finansowej oraz systemu finansowego 
państwa. Muszą też nauczyć się konstrukcji podatków, źródeł prawa podatkowego i jego stoso-
wania, powstawania, wykonywania i wygasania zobowiązań podatkowych. Zakres materiału na 
egzaminie zawiera też odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe podatnika, płatnika i inka-
senta, następców prawnych i osób trzecich; postępowanie podatkowe, jego etapy, zasady tego po-
stępowania, dowody w postępowaniu podatkowym.

Inne przedmioty na administracji

• Prawo administracyjne. Na tych zajęciach omawia się takie zagadnienia jak komu i pod jakimi 
warunkami można nadać obywatelstwo lub w jakich okolicznościach wydać paszport, a w jakich 
nie. Poznaje się zasady ochrony danych osobowych oraz obowiązki organizatora imprez maso-
wych. To właśnie  pracownicy administracji muszą sprawdzić, czy ma on odpowiednie zezwole-
nia oraz czy w odpowiedni sposób zapewni bezpieczeństwo uczestnikom.

• Na prawie cywilnym przyszli urzędnicy państwowi dowiadują się, jak powinien być napisany te-
stament czy np. umowa kupna, tak aby była ważna.

• Informatyka. Zajęcia przede wszystkim mają nauczyć obsługiwania baz aktów prawnych.

• Na zajęciach z kultura bycia i słowa uczy się zachowania podczas oficjalnych uroczystości, kul-
tury zachowania się przy stole, kontrolowania stresu i umiejętność przemówień przed większą 
publicznością.

• Historia administracji nie jest zbyt pasjo nującym przedmiotem, bo nie każdego ciekawią szczegó-
łowe informacje na temat władz Wielkiego Księstwa Poznańskiego czy Wolnego Mias ta Gdańska.

• Wstęp do prawoznawstwa są to typowo teoretyczne zajęcia, które dają rozeznanie w podstawo-
wych kwestiach prawnych. Na zajęciach poznaje się np. podstawy pracy z ustawami prawnymi, 
kto może je zgłaszać, jaka jest procedura uchwalania itp.

• Na ustroju administracji pub licznej poznaje się zasady jakie nią rządzą. Dlaczego w jednym 
mieście jest prezydent, a w innym burmistrz. Jakie uprawnienia ma wójt a jakie wojewoda. W jaki 
sposób wybiera się odpowiednie władze i co tak naprawdę należy do ich zadań.

• Prawo międzynarodowe porusza zagadnienia związane z wszelkimi międzypaństwowymi re-
gulacjami prawnymi - kto może zawrzeć umowę międzypaństwową, które umowy wymagają 

Wybrane specjalności

Wyższa Szkoła Handlowa  
w Kielcach

• administracja samorządowa,
• administracja systemami,
• bezpieczeństwa,
• administracja w integracji euro-

pejskiej.

Krakowska Szkoła Wyższa

• administracja publiczna.

Wyższa Szkoła Kupiecka  
w Łodzi

• administracja publiczna,
• finanse,
• administracja gospodarcza,
• administracja wymiaru sprawie-

dliwości,
• zatrudnienie i rynek pracy.

Wyższa Szkoła Informatyki i Za-
rządzania we Wrocławiu

• integracja europejska,
• administracja publiczna,
• ochrona środowiska.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Ad-
ministracji w Bytomiu

• samorząd terytorialny,
• administracja w UE,
• administracja gospodarcza.

Górnośląska Wyższa Szkoła 
Handlowa w Katowicach

• administracja samorządowa,
• administracja europejska.
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ratyfikacji parlamentu. Innym tematem wykładu może być określenie różnic między deporta-
cja a ekstradycją.

Przedmioty

Na studiach I stopnia (licencjackich) zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, labora-
toriów i seminariów.

Wszystkie przedmioty można podzielić na cztery grupy:
• administracyjne,
• prawnicze,
• ekonomiczne,
• psychologiczno-społeczne.

Pierwszy rok

Na pierwszym roku obowiązują przedmioty ogólne i wprowadzające w zasadniczą problematykę 
studiów, które nie sprawiają większych trudności:

• historia administracji,
• wstęp do prawoznawstwa, 
• prawo konstytucyjne,
• ekonomia,
• informatyka,
• teoria zarządzania i organizacji,
• nauka o polityce,
• podstawy statystyki,
• rachunkowość budżetowa,
• socjologia organizacji,
• prawo cywilne,
• prawo administracyjne,
• postępowanie administracyjne,
• prawo samorządu terytorialnego,
• zarys prawa pracy z prawem urzędniczym,
• ustrój organów ochrony prawnej.

Na następnych latach dochodzą przedmioty specjalizacyjne oraz fakultatywne.

Przedmioty wykształcenia ogólnego to:
• język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski),
• psychologia społeczna,
• filozofia i etyka,
• ochrona własności intelektualnej,
• logika,
• socjologia.

Na pierwszym roku trzeba obowiązkowo zaliczyć wychowanie fizyczne.

Specyfiką pierwszego roku jest to, że uczelnie, nie tylko na administracji, chcą się pozbyć osób przy-
padkowych lub nie spełniających oczekiwań. Temu służy sesja i egzaminy końcowe dlatego trzeba 
się do nich przyłożyć, ponieważ nie można powtarzać pierwszego roku, zaś egzaminy warunkowe 
przyznawane są dużo rzadziej niż w następnych latach. Sesja składa się czterech do sześciu egza-
minów. Wcześniej należy jednak zaliczyć wszystkie ćwiczenia, ale nie sprawia to większych trud-
ności, jeżeli systematycznie uczestniczyłeś w zajęciach.
W trakcie roku będziesz zobowiązany do pisania referatów, a Twoja wiedza będzie sprawdzana 
niespodziewanymi kolokwiami.

Drugi rok

Na drugim roku każdy musi zdecydować się, którą z dziedzin administracji chce się zająć i wybrać 
jedną z proponowanych specjalności. Od drugiego roku można też kształtować własny program stu-
diów poprzez dobór przedmiotów fakultatywnych.

Prywatna Wyższa Szkoła Bu-
sinessu i Administracji w War-
szawie

• administracja krajowa,
• administracja instytucji euro-

pejskich.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczo-
ścii Zarządzania im. Leona Koź-
mińskiego

• administracja samorządowa,
• administracja rządowa,
• administracja międzynarodowa,
• zarządzanie sektorem usług,
  publicznych.

 Górnośląska Wyższa Szkoła 
Handlowa

• administracja samorządowa,
• administracja europejska,
• administracja i obrót nierucho-

mościami.

Europejska Wyższa Szkoła Pra-
wa i Administracji

• administracja samorządowa,
• administracja europejska.

Kujawsko-Pomorska Szkoła 
Wyższa w Bydgoszczy

• administracja publiczna,
• administrowanie i obrót nieru-

chomościami,
• bezpieczeństwo publiczne, 

ochrona osób i mienia.

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczo-
ści i Administracji w Lublinie

• administracja przedsiębiorczo-
ści,

• administracja celna i obsługa 
ruchu granicznego,

• administracja bankowa.

Uwaga! 
Zanim podejmiesz ważną decy-
zję o uczelni, sprawdź, czy szko-
ła oferuje odpowiadającą Ci spe-
cjalność.



39

ergo sum
matura 2017

39

ergo sum
Trzeci rok

Na trzecim roku licencjackich dochodzą przedmioty specjalistyczne. Ciągle wałkuje się prawo: ban-
kowe, zamówień publicznych, zarządzania, stosunków pracy w administracji samorządowej. Bar-
dzo obciążający jest główny cel tego roku – pisanie pracy licencjackiej.

Specjalności

Na drugim roku musisz zdecydować się jaką wybierasz specjalność. Może to być

• administracja publiczna,
• administracja samorządowa,
• administracja gospodarcza,
• administracyjno-prawne regulacje działalności gospodarczej,
• administracja przedsiębiorczości,
• administracja międzynarodowa,
• administracją Unii Europejskiej,
• administracja bezpieczeństwa publicznego,
• obrót i zarządzanie nieruchomościami,
• administracja bankowa,
• administracja sądownicza,
• administracja rządowa,
• administracja skarbowa, 
• ubezpieczenia,
• nadzór i kontrole w administracji publicznej,
• administracja celna i obsługa ruchu granicznego,
• administracja bezpieczeństwa publicznego itp.

Z takim blokami związany jest cały szereg bardzo różnych przedmiotów, czasami nawet dość eg-
zotycznych – kto by pomyślał, że na kierunku administracja bezpieczeństwa publicznego można 
się uczyć kryminalistyki? Natomiast na specjalności obrót i zarządzanie nieruchomościami studen-
ci poznają prawo budowlane, rzeczowe czy prawidła wyceny nieruchomości.

Praca

• Studia licencjackie przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach niższego szczebla. Jeśli ma-
rzy Ci się kariera urzędnicza, warto od początku pomyśleć o możliwości studiów magisterskich 
lub magisterskich uzupełniających. Szkoły bowiem umożliwiają naukę na kierunkach pokrewnych.

• Ten kierunek daje sporo możliwości. Przede wszystkim zatrudnienie w urzędach administracji pu-
blicznej i państwowej. Po ukończeniu administracji możesz starać się o pracę w urzędach miast, 
gmin, instytutach, izbach celnych, skarbowych, ośrodkach społecznych, ministerstwach, general-
nych dyrekcjach i rozmaitych zarządach.W zależności od ukończonej specjalności możesz szu-
kać pracy:

• w sądzie (po administracji publicznej)
• w policji czy straży (po administracji bezpieczeń-

stwa publicznego),
• w biurze obrotu nieruchomościami czy geodezji 

(obrót i zarządzanie nieruchomościami),
• w ubezpieczeniach, bankach, działach marketin-

gowych różnych firm (po administracji bankowej)

• Absolwenci administracji mogą też szukać pracy w 
firmach prywatnych jako doradcy finansowi albo eks-
perci do spraw podatków. 

• Integracja z Unią Europejską daje szanse na pracę w 
jej instytucjach i agendach za granicą.

• Jeszcze inna możliwość to praca w służbach dyplo-
matycznych.

Europeistyka

Ciekawą specjalnością jest eu-
ropeistyka, której program został 
tak opracowany, żeby jak najlepiej 
przygotować studentów do pra-
cy w instytucjach w Polsce i UE. 
Dlatego np. zajęcia obejmują takie 
zagadnienia, jak europejski sys-
tem ochrony praw człowieka, re-
klama i nieuczciwa konkurencja w 
prawie wspólnotowym, fundusze 
strukturalne i pomocowe itp.


