




Antyk (starożytność) - to pierwsza epoka w dziejach kultury ludów żyjących wokół basenu Morza 
Śródziemnego, czyli pierwsza epoka kultury europejskiej. Przymiotnik „antyczny” pochodzi z języka 
łacińskiego i oznacza „dawny”.  

Czas trwania: 

- okres archaiczny, w którym tworzył Homer czy Safona to wieki od IX do VI p.n.e. 

- okres klasyczny (złoty wiek kultury greckiej), w którym powstawały tragedie, kształtowały się 
koncepcje filozoficzne oraz rozwijała się demokracja ateńska to wieki od V do IV p.n.e. 

- okres hellenistyczny, w którym Rzym podbił Grecję i przejął jej dorobek kulturowy, to także czas 
narodzin retoryki (sztuki przemawiania) i erystyki (sztuki prowadzenia sporów) przypadający na 
wieki od III p.n.e. do I n.e. 

- okres rzymski - złoty okres rzymskiej kultury u schyłku republiki, w którym tworzyli Wergiliusz, 
Horacy, Owidiusz, Seneka czy Petroniusz, przypadający na wieki od I do II n.e. 

- okres chrześcijański -  od 380 roku do V wieku, związany z ustanowieniem religii chrześcijańskiej 
za państwową przez cesarza Teodozjusza I Wielkiego i rozwojem kultury opartej na tradycji 
biblijnej



Kulturę europejską (śródziemnomorską) tworzyły więc tradycja grecko-
rzymska i judaistyczna.  

Wzajemne nawiązania są czytelne w obecności tych samych motywów, 
tematów, świąt etc.

ANTYK

mitologia                 
(kultura grecko-rzymska)

Biblia                                                    
(tradycja żydowska i chrześcijańska)



Filozofia - z gr. philosophia - umiłowanie mądrości, czyli dążenie do zdobycia wiedzy; najbardziej 
ogólna, fundamentalna, racjonalna i krytyczna wiedza o wszystkim, co istnieje. To szukanie 
odpowiedzi na najważniejsze egzystencjalne pytania: kim jest jednostka ludzka? Czy ma wpływ na 
swoje życie? Jakie jest pochodzenie zła? Czym jest dobro? etc. 

Działy filozofii starożytnej: 

- metafizyka - bada najogólniejsze właściwości bytu, czyli czegoś, co istnieje 

- estetyka - nauka o pięknie 

- etyka - nauka o moralności człowieka 

- logika - nauka o metodach myślenia, interpretowania rzeczywistości, wnioskowania 

- psychologia - nauka o duszy  

Pojęciami tymi możesz się posługiwać przy analizowaniu tekstu, udowadniając tym samym swoją 
erudycję, czyli wiedzę np. konflikt tragiczny w którym pozostaje Antygona związany jest z etyką, gdyż 
bohaterka musi podjąć decyzję na temat tego, co jest dobre, a co złe.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Byt


Sokrates (469-399 p.n.e.) - nie pozostawił po sobie żadnych pism, a informacje na jego temat czerpiemy z innych źródeł np. z 
„Dialogów” Platona czy prześmiewczych „Chmur” Arystofanesa (wystawionych za życia filozofa), gdzie przedstawiono go jako 
sofistę i burzyciela ładu społecznego. Mieszkał w Atenach, gdzie nauczał, prowadząc dysputy z przypadkowymi przechodniami 
na ulicach miasta. Nie opuszczał Aten, z wyjątkiem trzykrotnego udziału w wyprawach wojennych. Został oskarżony o 
niewyznawanie bogów, których uznaje państwo, i wyznawanie bogów, których nie uznaje państwo oraz psucie młodzieży. 
Ostatecznie skazano go na karę śmierci. Po upływie 30 dni Sokratesowi podano cykutę, którą wypił w obecności swoich 
uczniów i przyjaciół. Scena ta została następnie opisana przez Platona i  Ksenofonta.  

Poglądy Sokratesa: 
- „Wiem, że nic nie wiem” - deklaracja, która miała udowadniać dystans filozofa do samego siebie i postawę ciągłego 

poszukiwania odpowiedzi; 
- metoda sokratyczna - sposób prowadzenia dialogu, a zarazem docierania do prawdy. Sokrates przechadzał się ulicami 

miasta i dyskutował z przechodniami na tematy filozoficzne. W rozmowie przybierał postawę łaknącego prawdziwej 
wiedzy prostaczka, który pozornie oczekuje pouczenia i pomocy w poszukiwaniu prawdy. Metoda ta została utrwalona 
we wczesnych dialogach Platona; 

- jako pierwszy zaczął zastanawiać się nie tylko nad kształtem świata, ale nad człowiekiem wyposażonym w duszę, jako 
jednostką w świecie najważniejszą; 

- dusza jako prawdziwe „ja człowieka”, obecność duszy odróżnia człowieka od zwierząt; 
- cnota jako dobro bezwzględne i najwyższe (ważniejsze od zdrowia, bogactwa, sławy), o które człowiek powinien 

zabiegać, Sokrates utożsamia cnotę z wiedzą i mądrością; 
- zło ma źródło w niewiedzy; 
- drogą do cnotliwego życia jest natomiast poznanie, tego co jest dobre (intelektualizm etyczny); 
- filozof krytykował demokrację ateńską, ale krytyka ta służyła jedynie wskazaniu słabych stron ustroju i wytykaniu błędów 

instytucji. 

Do jego koncepcji możesz odwołać się przy okazji koncepcji Platona (był uczniem Sokratesa), porównywać go z Jezusem 
Chrystusem (głoszenie nauk) czy buntownikami prześladowanymi w czasach romantyzmu (wyrok śmierci). Wizerunek filozofa 
został utrwalony na obrazie „Śmierć Sokratesa” Jacques’a-Louisa Davida czy wierszu Juliana Tuwima „Sokrates tańczący”.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ateny
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Platon (427-399 p.n.e.) - grecki filozof, uczeń Sokratesa, założyciel pierwszej szkoły filozoficznej w Atenach, 
nazywanej Akademią. Sformułował podstawy idealizmu (poglądu wg którego, to, co dostępne jest naszym zmysłom, 
nie jest pełnią rzeczywistości) i racjonalizmu (stanowiska filozoficznego, akcentującego dużą rolę rozumu w 
zdobywaniu wiedzy). Twórca metafory jaskini, opisującej relację pozorów (dziedziny cieni) do prawdy (dziedziny 
słońca), którą można odkryć dopiero po dokonaniu odwrócenia od cieni i wyjściu z jaskini. Swoje poglądy zapisał w 
trzydziestu pięciu dialogach, z których najważniejsze to: „Uczta” (tematyka miłosna), „Państwo” (tematyka poznania i 
polityczna), „Obrona Sokratesa” (treść trzech mów, jakie Sokrates wygłosił na procesie). 

Poglądy Platona: 
- teoria idei - filozof dzielił rzeczywistość na materię i ideę. Świat materii jest lustrem, w których odbijają się idee. 

Materia rozumiana jest jako fenomen, czyli coś, co poznajemy zmysłowo, natomiast świat idei jest niedostępny 
zmysłowo; idee nie podlegają przemijaniu; 

- najważniejszą ideą jest dobro - jest idealnym początkiem, absolutnym boskim ideałem; 
- świat materii jest niedoskonały i podlega przemijaniu; 
- rzeczywistość duchowa, czyli idealna jest celem człowieka; 
- krytyka demokracji, w swoim dziele „Państwo” przedstawiał argumenty za tym, aby na czele państwa stanęli 

filozofowie, czyli ludzie, w których duszach dominuje rozum; wizja Platona jest jedną z pierwszych realizacji 

Do jego koncepcji możesz odwoływać się przy okazji omawiania filozofii średniowiecznej i dualizmu duszy i ciała oraz 
wszędzie tam, gdzie omawiana jest owa opozycja np. w micie o Orfeuszu i Eurydyce bohater wyprowadzając 
ukochaną z królestwa Hadesu tuż przy wyjściu, a więc w miejscu, gdzie musiały padać promienie słoneczne - spojrzał 
na ukochaną. Akt ten możemy rozumieć jako poznanie prawdy, czyli dostrzeżenie idei. Konfrontacja z nią była jednak 
okrutna. Orfeusz nie był na nią gotowy, dlatego ukochana przepadła na wieki <— analogiczną sytuację odnajdziesz w 
powieści B. Prusa pt. „Lalka” - Wokulski poznawszy prawdę o ukochanej, zdobywa wiedzę, która go unieszczęśliwa. W 
obu tych historiach, jak widzisz, bohaterowie poznawszy prawdę nie zyskali ,jak zakładał Platon, szczęścia, a popadli 
w nieszczęścia. Stało się jednak tak dlatego, że poznali ją wbrew sobie, czyli de facto nie chceli jej poznać.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Idealizm_(filozofia)
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„Państwo” Platona: 

1. Metafora jaskini - Sokrates opowiada o niej Glaukonowi (starszemu bratu Platona). Mit symbolizować ma całokształt Platońskiego poglądu na 
rzeczywistość. 

TREŚĆ: Sokrates opisuje głęboką jaskinię, otwartą na jednym z boków. Z wnętrza pieczary na zewnątrz prowadzi długie, strome podejście. W 
ciemnościach jaskini żyją uwięzieni ludzie. Są oni odwróceni tyłem do wejścia, a ich nogi i szyje są skute kajdanami, przez co nie mogą się 
obracać, patrząc jedynie na ściany jaskini. Za plecami uwięzionych, bliżej wejścia do jaskini stoi mur wysokości człowieka. Za tym murem 
poruszają się inni ludzie, nosząc na ramionach rzeźby przedstawiające wszelkiego rodzaju przedmioty. Sami ci ludzie są niewidoczni zza muru, i 
jedynie noszone przez nich przedmioty wystają ponad niego. Ludzie ci rozmawiają ze sobą, a za ich plecami, jeszcze bliżej wejścia, płonie wielki 
ogień. Ludzie uwięzieni we wnętrzu jaskini słyszą głosy ludzi zza muru, ale zniekształcone i odbite przez echo. Widzą też cienie rzucane na ścianie, 
przez przedmioty wystające poza mur i oświetlane przez światło ogniska. Ponieważ jednak są od zawsze przykuci do jaskini, biorą te cienie za 
jedyną istniejącą rzeczywistość, a odbite echo za prawdziwe głosy wydawane przez cienie. Gdyby któremuś z żyjących w jaskini ludzi udało się 
wyzwolić z kajdan i odwrócić się, zobaczyłby statuetki widoczne ponad murem, zauważył ich podobieństwo do cieni na ścianie i widziałby, że są 
od tych cieni prawdziwsze. Gdyby udało mu się pokonać mur i podejść do samego wejścia, zostałby początkowo oślepiony blaskiem słońca i 
musiałby się dopiero nauczyć widzieć świat. Nauczyłby się rozpoznawać znane sobie rzeczy w cieniach i odbiciach rzucanych przez 
rzeczywistość. W końcu spojrzałby w słońce i zobaczył w nim prawdziwą przyczynę pozostałych rzeczy. Jaskinię można traktować jako więzienie 
duszy, która za prawdziwy byt bierze wyłącznie to, co poznaje zmysłami. Gdyby tylko mogła zwrócić się w przeciwną stronę, ku wyjściu, tj. w głąb 
siebie (a także zmysłowych przedmiotów), mogłaby dotrzeć do źródła prawdziwego poznania i istnienia: czyli świata idei wraz z naczelną zasadą 
dobra, która niczym słońce świeci na zewnątrz. 

źródło:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaskinia_platońska 

2. O urządzeniu państwa - W „Państwie” Platona znajdziemy także przekonania na temat idealnego ustroju politycznego. Jako przeciwnik 
demokracji filozof wskazywał, że krajem powinni zarządzać filozofowie, którzy są najbardziej rozumni ze wszystkich obywateli. Platon był 
zwolennikiem podziałów społecznych, mówił o silnie zhierarchizowanym i uporządkowanym społeczeństwie: powinny istnieć trzy grupy 
społeczne: wytwórcy (rzemieślnicy i rolnicy), strażnicy (żołnierze) oraz rządzący (filozofowie). Przynależność do tych grup wynika z jakości duszy 
człowieka, skłonności, które w niej istnieją. Każda grupa powinna poza tym cechować się odpowiednią cnotą. Platon zostawił charakterystykę 
następujących ustrojów, w których rozumna harmonia została naruszona i w których kryterium władzy jest inne niż mądrość: timokracja (rządy 
ludzi dążących do zaszczytów), demokracja (nie daje wystarczających drogowskazów, jak żyć), oligarchia (rządy ludzi ulegających namiętnościom: 
miłość do pieniądza, bogactwa), tyrania (wolności człowieka zagraża jej nadmiar, co prowadzi do anarchii).
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Pojęcia filozoficzne, wymagane na poziomie rozszerzonym: 

- Byt - to, co istnieje, nauka o bytach to ontologia. Kiedy nie wiemy, czy jakiś byt należy do świata materii 
czy ducha np. zjawy, wampiry w utworach romantycznych, mówimy, że mają niejasny status ontologiczny 

- Epistemologia - teoria poznania, odpowiada na pytania, jak poznajemy świat? jakie narzędzia są nam do 
tego potrzebne? 

- Aksjologia - nauka o wartościach określonego rodzaju, np. moralnymi, estetycznymi, poznawczymi, 
ekonomicznymi, religijnymi. 

- Idea - byt idealny, który istnieje obiektywnie czyli niezależnie od materii, jest wieczny i doskonały. Wg 
Platona takie byty stanowią wzory dla wszystkich rzeczy istniejących w świecie materialnym, odbieranym 
zmysłowo. Ideą jest dobro, piękno, miłość etc. 

- Materia - rzeczywistość fizyczna, poznawana zmysłowo. Jest nietrwała i zmienna. 

- Utopia - literacka wizja idealnego państwa i społeczeństwa, w którym panują: równość, bezpieczeństwo i 
zadowolenie obywateli. 

- Idealizm platoński - pogląd wg którego naprawdę istnieją tylko doskonałe idee, świat materialny jest 
jedynie ich odbiciem.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Moralno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Estetyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Religia


Arystoteles (384-322 p.n.e.) -  uczeń Platona, założyciel szkoły filozoficznej w ogrodach Lykeionu, stąd wzięło się później 
słowo „liceum”. W  przeciwieństwie do filozofów, którzy spekulowali na temat rzeczywistości, posługując się dedukcją, 
Arystoteles był empirykiem – uważał, że wiedza pochodzi z doświadczenia zmysłowego. Po drugie, przyjmował konsekwentnie 
racjonalne stanowisko filozoficzne – przeciwstawiał się mistycznym, religijnym wpływom, jakim w  jego czasach ulegała myśl 
niektórych filozofów. Możemy go uznawać za pierwszego empirystę i racjonalistę. W swoich rozważaniach podejmował także 
refleksję na temat przyrody, w kręgu jego zainteresowań była biologia, botanika.


Poglądy Arystotelesa: 
- w skład filozofii wchodzą metafizyka (dziedzina wiedzy rozważająca byt jako byt oraz jego istotne właściwości i 

ostateczne przyczyny); logika (nauka o sposobach ścisłego formułowania myśli i uzasadniania twierdzeń); estetyki 
(wyczucie piękna) i poetyki (teoria struktury i odbioru dzieła literackiego);


- istnieje tylko świat realny, zbudowany ze zmiennej materii i stałej formy;

- prawda jest zgodnością sądu z rzeczywistością - prawdziwe jest to, co możemy zbadać;

- eudajmonia - u Arystotelesa stan doskonałości etycznej, szczęścia, w  którym człowiek za pomocą rozumnego 

kierowania wolą osiągną stan, który jest zgodny z jego naturą;

- zasada złotego środka - punkt, który jest równowagą pomiędzy niedomiarem, a nadmiarem;

- hierarchia bytów - Koncepcja ta dobrze pasowała do ontologicznego wytłumaczenia zjawiska występowania 

hierarchiczności bytów. Hierarchiczność taką zauważał Arystoteles zwłaszcza w świecie ożywionym, gdzie istnieje ciąg 
stworzeń od najprostszych do najbardziej złożonych. Arystoteles tłumaczył tę hierarchię stopniem udziału formy i 
materii w danym jednostkowym bycie. Czym w danym bycie jest więcej formy (jest ona bardziej złożona) a mniej 
materii, tym zajmuje on wyższe miejsce w hierarchii. I tak: byty nieożywione takie jak np. kamień zawierają w sobie 
bardzo dużo materii i mają przy tym bardzo prostą i nieruchomą formę. Rośliny mają bardziej złożoną formę, która 
podlega powolnym zmianom. Zwierzęta mają jeszcze bardziej złożoną formę, która daje im możliwość ruchu i 
reagowania na zmiany. Wreszcie ludzie posiadają bardzo złożoną formę zwaną duszą, która posiada unikatową cechę 
bycia świadomym o samej sobie.


O poglądach i filozofii Platona możesz wspominać wszędzie tam, gdzie bohater dąży do szczęścia oraz przy okazji omawiania 
średniowiecznej koncepcji św. Tomasza, który zaczerpnął od Arystotelesa myśl o hierarchii bytów.
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Diogenes (413-323 p.n.e.) - grecki filozof, przedstawiciel szkoły cyników, W Atenach żył według głoszonych przez 
siebie zasad – wolności od dóbr materialnych (ubóstwa) i panujących norm społecznych. Chodził w łachmanach, 
mieszkał w beczce, a potrzeby fizjologiczne załatwiał na ulicy. Wierzył, że pomimo oporu ludzi, należy ich skłonić do 
głoszonych przez siebie zasad. Żądał zastąpienia kultury przez naturę i odpowiadające jej życie, podobne do życia 
ludów barbarzyńskich i zwierząt. Domagał się zniesienia małżeństwa, wprowadzenia wspólności kobiet i dzieci, siebie 
zaś nazwał kosmopolitą - obywatelem kosmosu, czyli świata. Diogenes praktykował również ascetyzm, który jednak 
nie miał na celu osłabienia ciała, lecz jego wzmocnienie dla prowadzenia życia pierwotnego, był też głosicielem 
cynicznego bezwstydu, w myśl którego to, co robią wszyscy, można robić publicznie. Filozof lubił prowokować np. za 
dnia chodził z latarnią, szukając „prawdziwego człowieka”. Gdy Aleksander Wielki pragnął złożyć mu jakiś podarek, 
rzekł tylko: „Nie zasłaniaj mi słońca”. 

Poglądy Diogenesa: 
- należy żyć zgodnie z naturą; 
- nie należy gromadzić bogactw; 
- najlepiej nie posiadać nic, gdyż wtedy człowiek nie boi się straty. 

Poglądy i koncepcję Diogenesa możesz zestawiać ze średniowiecznymi ascetami np. „Legendą o św. Aleksym” i 
pojęciem „fuga mundi” (ucieczka przed światem) oraz barokowym hasłem „marność nad marnościami i wszystko 
marność”.
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SZKOŁY FILOZOFICZNE

SOFIŚCI PLATONICY ARYSTOTELICY STOICY EPIKUREJCZYCY CYNICY SCEPTYCY

Skupiali się na 
sztuce 

przekonywania, z 
założenia bowiem 

twierdzili, że nie 
ma prawd 

absolutnych, a 
wszystko można 

udowodnić za 
pomocą sztuki 

wymowy.  
Krytykę sofistów 
odnajdziemy w 

„Chmurach” 
Arystofanesa.

Skupiali się na 
poznaniu bytu 

idealnego, 
mądrość traktowali 

jako jako źródło  
dobra i piękna. 

Kalós Kagathós - 
piękny i dobry; 

grecki ideał 
człowieka, 

polegający na 
harmonijnym 

połączeniu cech 
moralnych i 

fizycznych, czyli 
piękna i duszy

Dyskutowali o 
zasadach świata: 

niezmiennej formy 
i podlegającej 

zmianie materii. 
Dostrzegali także 

istnienie pierwszej 
przyczyny, którą 
można określić 
jako Rozum lub 
Boga; wedle tej 

teorii ciało byłoby 
materią a dusza 

formą.

Dostrzegali 
szczęście w 
zachowaniu 

spokoju i dystansie 
wobec 

otaczającego 
świata. Zarówno w 

szczęściu, jak i 
nieszczęściu 

należy zachować 
spokój. 

* do koncepcji 
stoików nawiąże 
Jan Kochanowski 

w swoich 
fraszkach oraz 
podważy ją w 

„Trenach”

Zastanawiali się 
nad tym, jak żyć by 

stale odczuwać 
przyjemność, 

traktowaną jako 
unikanie cierpienia, 
a nie poszukiwanie 

rozkoszy. 

* do koncepcji 
epikurejczyków 

nawiąże Jan 
Kochanowski w 

swoich fraszkach, 
pieśniach oraz 
podważy ją w 

„Trenach”

Głosili naukę życia 
zgodnego z naturą, 
wyrażali pogardę 

dla dóbr 
materialnych, kpili 

z autorytetów. 
Nazwę nadano im 

szyderczo, 
oznacza ona 
bowiem „psią 

filozofię”.

Zajmowali się 
sztuką zwątpienia, 
twierdzili bowiem, 

że prawda jest 
niedostępna dla 

człowieka.

NAJWAŻNIEJSZY 
FILOZOF:  

Protagoras z Adbery

NAJWAŻNIEJSZY 
FILOZOF:  

Platon

NAJWAŻNIEJSZY 
FILOZOF:  

Arystoteles

NAJWAŻNIEJSZY 
FILOZOF:  

Zenon z Kiton

NAJWAŻNIEJSZY 
FILOZOF:  

Epikur z Samos

NAJWAŻNIEJSZY 
FILOZOF:  

Diogenes z Synopy

NAJWAŻNIEJSZY 
FILOZOF:  

Pyrron z Elidy



FILOZOFIA RZYMSKA 

Seneka (ok. 4 p.n.e. - 65 r. n.e..) - retor, pisarz, poeta, filozof rzymski, zwany Filozofem, syn Seneki Starszego (Seneca 
Maior) zwanego Retorem (Seneca Rhetor). Stoik, piewca heroicznej etyki. Jego filozofia wywarła znaczny wpływ na 
chrześcijaństwo. Był wychowawcą cesarza Nerona. W 63 roku wycofał się z polityki, a dwa lata później Neron zmusił 
go do popełnienia samobójstwa, oskarżając go o rzekome powiązania ze spiskiem Pizona. 

Poglądy Seneki: 
- nawiązując do cyników - sypiał na twardych materacach i pił tylko wodę; 
- filozofię dzielił na: etykę, logikę i fizykę, podobnie jak stoicy, etykę uważał za najważniejszą; 
- dualizm duszy i ciała, która jest w nim uwięziona (z myśli tej czerpali średniowieczni teolodzy/filozofowie); 
- tylko cnota, czyli moralne postępowania daje szczęście; 
- twierdził, że człowiek powinien się wyzbyć uczuć, z których najgroźniejszym jest gniew. 

Marek Aureliusz (121-180 n.e.) -  cesarz rzymski i filozof odwołujący się do stoicyzmu, głównie zajmujący się etyką. 
Twierdził, że w życiu należy kierować się cnotą i rozumem.  

Poglądy Marka Aureliusza: 
- w życiu należy kierować się cnotą; 
- filozofia, jako sztuka życia , a nie doktryna objaśniająca świat; 
- istota ludzka jest jedynie przemijającym wyrazem całości absolutnego, jednego i jedynego bytu (natury), 

wiecznego, ale zarazem będącego w ciągłym ruchu; 
- oprócz ciała i duszy człowiek ma także umysł, dzięki któremu przewyższa zwierzęta zdolnością 

zdystansowania się wobec uczuć, dzięki czemu może panować nad sobą, a także odnosić się do innych ludzi z 
miłością;

https://pl.wikipedia.org/wiki/4_p.n.e.
https://pl.wikipedia.org/wiki/65
https://pl.wikipedia.org/wiki/Retoryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia_staro%C5%BCytnego_Rzymu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Seneka_Starszy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stoicyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neron
https://pl.wikipedia.org/wiki/63
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gajusz_Kalpurniusz_Pizon






Przykładowa odpowiedzi: 

Nie. Dialog Sokratesa z Agatonem miał zmusić Agatona 
do samodzielnego myślenia, natomiast w Glorii victis dialog 
pełni funkcję informacyjną. 

Nie. U Platona dialog jest rodzajem wywodu filozoficznego, w 
którym ujawniana jest jakaś prawda, a w Glorii victis dialog 
zastępuje narratora (jest formą podawczą zastępującą 
narrację), tworzy określony kontekst sytuacyjny. 



wzorzec charakterystyka przykłady

heros - starogrecki 
ideał rycerski

- wysokie pochodzenie

- piękno fizyczne (silny, proporcjonalna budowa ciała, wysportowany - 

bierze udział w igrzyskach)

- ma zdolność pięknego wysławiania się i towarzyskiej ogłady

- odważny, nigdy nie poddaje się w walce

- żądny sławy, ambitny w dążeniu do celu

- najważniejszą wartością dla niego jest honor, czyli odwaga, męstwo i 

cnota

- Achilles 

- Hektor

- Patroklos

- Tezeusz

buntownik
- buntuje się przeciw bogom w imię słusznej sprawy

- jest dobroczyńcą ludzkości

- cierpi dla społeczeństwa

- pełen poświęcenia

-  Prometeusz

bohater tragiczny
- pozostaje w konflikcie tragicznym

- ciąży na nim wina tragiczna (hamartia)

- nieświadomie zmierza do tragicznego końca (ironia tragiczna)

- ciąży nad nim fatum

- Edyp

- Antygona

- Kreon

kalokagatia
- greckie pojęcie oznaczające połączenie dobra z pięknem

- odzwierciedlenie szlachetnego i etycznego postępowania

- filozofem, który w swej refleksji używał tego sformułowania, był 

Arystoteles.

- Hektor

- Antygona

homo viator
- człowiek poszukujący swojego miejsca na ziemi

- pielgrzym powracający do domu

- pokonuje wszelkie przeszkody, aby osiągnąć upragniony cel

- Odyseusz

- Eneasz

- Izraelici pielgrzymujący do Ziemi 

Obiecanej

https://pl.wikipedia.org/wiki/Arystoteles


Cechy sztuki antycznej: 
nastawienie na funkcję estetyczną, miała wywoływać wrażenie piękna 
jej rolą było tworzenie obrazu świata i człowieka w doskonałych proporcjach 
miała wywoływać w odbiorcy uczucie katharsis czyli oczyszczenia poprzez wywołanie litości i 
trwogi 
kierowała się zasadą mimesis czyli odwzorowaniu rzeczywistości, takiej, jaką powinna być. 

Muzyka: 
związana z wierzeniami religijnymi o obrzędami 
harmonię w muzyce odnoszono do krążących w kosmosie planet, wierzono, że wydają one dźwięki 
z gatunków muzycznych wyodrębniły się teksty literackie 

Architektura: 
budowle sakralne - świątynie, stadiony i pałace 
rodzaje kolumn: dorycka, jońska i koryncka 

Rzeźba: 
przede wszystkim dzieła Fidiasza,  
posągi wyobrażające bogów, władców



rodzaje kolumn greckich

wyobrażenie posągu Zeusa „Grupa Laokoona”

Partenon



Przykładowa analiza i interpretacja dzieła sztuki innego niż tekst literacki: 
autor i tytuł 
technika, materiał wykonania 
co przedstawia? (w obrazie analizujemy pierwszy, drugi, trzeci plan oraz kolory) 
co możemy powiedzieć o emocjach przedstawionych postaci? 
dlaczego zostali ukazani w taki, a nie inny sposób? 
z jaką uniwersalną tematyką możemy powiązać dzieło? 
jakie emocje wywołuje dziś?

„Grupa Laokona” to starożytna rzeźba nieznanego autorstwa, 
powstała prawdopodobnie w okresie hellenistycznym. Wykonana z 
marmuru przedstawia trojańskiego kapłana Laokoona wraz z 
synami, który wg mitu został uduszony przez węże. W ojcu – 
figurze środkowej – pokazano energię w obliczu nieuchronnej 
śmierci, obraz pełen wzniosłości i grozy. Dzieło to, poprzez swój 
patos, wybujałość form, dynamizm, gwałtowne poruszenie, żywą 
mimikę i podkreślenie muskulatury ciał, stanowi przykład 
„barokowych” tendencji, występujących w sztuce hellenistycznej. 
Działo przywołuje na myśl skojarzenia z nieuchronnością śmierci i 
ukazuje człowieka, który do końca podejmuje walkę o życie. 
Precyzja z jaką wykonano rzeźbę, emocje wyryte na twarzach 
p o s t a c i o r a z t e m a t y k ę d z i e ł a m o ż e m y w i ą z a ć z 
antropocentryzmem epoki. Do dziś rzeźba dzięki swojej 
mimetyczności wywołuje w odbiorcy silne emocje.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Barok


Cechy literatury antycznej: 
- mimesis - przedstawianie bohaterów w sposób prawdopodobny, możliwy do zaistnienia 
- decorum - czystość estetyki -> o poważnych rzeczach wypowiadano się podniosłym (patetycznym) 

stylem, o rzeczach codziennych - językiem prostym, rubasznym 
- katharsis - oczyszczenie, którego doznawali widzowie po obejrzeniu tragedii antycznej 
- proporcja - przemyślane tworzenie dzieł np. budowa tragedii, eposu 

Gatunki literackie starożytnej Grecji i Rzymu: 
a) Grecja: tragedia, epos, komedia, poezja tyrtejska - patriotyczna, nawołująca do walki, poezja miłosna, 

bajka, oda, epigramat 
b) Rzym: epos, pieśń, poemat, traktat retoryczny, sielanka 

Przedstawiciele literatury: 
a) Grecja: Sofokles, Homer, Ajschylos, Eurypides, Arystofanes 
b) Rzym: Wergiliusz (autor „Eneidy”), Horacy, Owidiusz, Cyceron, Wergiliusz (autor „Bukolików”)









Jan Parandowski (1895-1978) 
polski pisarz, eseista i tłumacz literatury, autor „Mitologii” medalista olimpijski (1936), dwukrotnie nominowany do 
Literackiej Nagrody Nobla  (1957, 1959). Znany przede wszystkim ze swojej twórczości związanej z kulturą 
antyczną. Jako literat debiutował już w 1913 szkicem literacko-filozoficznym Rousseau. Był znawcą i 
popularyzatorem kultury i literatury starożytnej. Wielką popularność przyniosła mu wielokrotnie wznawiana 
Mitologia (1924). Pozycja ta była znacząca w popularyzacji podstaw kultury antycznej w Polsce ze względu na 
różne ważne cechy: piękno i prostotę stylistyczną oraz na wierne, lecz pozbawione kontrowersji obyczajowych 
(np. przez eufemistyczne odnoszenie się do wątków homoerotycznych) opisanie najważniejszych mitów greckich. 
Takie ujęcie Mitologii pozwolił na korzystanie z niej w edukacji szkolnej. 

źródło: Wikipedia,  https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Parandowski 

Mity powstawały jako wyjaśnienie pewnych zjawisk, ludzie obserwowali otaczający ich świat i próbowali go jakoś 
sobie tłumaczyć. Mity wynikały z obserwacji i przemyśleń, za ich pomocą starożytni oswajali rzeczywistość, 
nadawali jej imiona, personifikowali naturalne zjawiska, bo to dawało im kontrolę nad naturą. Pierwszy zapis mitów 
greckich pochodzi z Iliady i Odysei Homera (autor prawdopodobnie żył w VIII w. p.n.e., istnieje jednak teoria, 
mówiąca o tym, że utwory utrwalone w formie pisemnej zostały dopiero w VI w. p.n.e., a ktoś taki, jak Homer wcale 
nie istniał) oraz Teogonii Hezjoda (twórca żył w VII w. p.n.e., nie jest pewne, czy rzeczywiście był autorem utworu). W 
dziełach tych znajdują się wybrane, pojedyncze wersje mitów. Kolejne ich opisy, czy to pojawiające się w utworach 
literackich czy mitologiach, nawiązują do twórczości Homera i Hezjoda. 
  
W Polsce najpopularniejszą mitologią jest Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian napisana przez Jana 
Parandowskiego. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Parandowski


Mit - opowieść o charakterze sakralnym (religijnym), odwołująca się do odległej przeszłości. Przy pomocy tych pradawnych historii człowiek starał się 
oswoić i wyjaśnić rzeczywistość — tłumaczył zjawiska przyrody, odpowiadał na pytania o sens i cel życia. Najpierw przekazywano sobie mity z ust, śpiewali 
je aojdowie, pózniej je zapisywano; w formie pisemnej mit wykształcił różne gatunki, np. epos homerycki powstał jako zapis mitu. 
„Mit opowiada, w jaki sposób, za sprawą dokonań Istot Nadnaturalnych, zaistniała nasza […] rzeczywistość globalna - kosmos, bądź tylko pewien jej 
fragment: wyspa, gatunek, rośliny, ludzkie zachowanie, instytucje. Tak więc jest to opowieść o stworzeniu, relacja o ty, jak coś powstało, zaczęło być […]”. 
Mircea Eliade „Aspekty mitu” 

Rodzaje mitów: 
a) teogoniczne - o powstawaniu bogów np. mit o Atenie, która wyskoczyła Zeusowi z głowy 
b) kosmogoniczne - o powstawaniu świata - wyłonienie się świata z Chaosu 
c) antropogeniczne - o powstaniu człowieka np. mit o Prometeuszu 
d) genealogiczne - o powstaniu rodów np. mit o rodzie Labdakidów∑ 
e) heroiczne - o herosach, wielkich bohaterach i ich czynach np. mit o Heraklesie 

Funkcje mitu 
a) sakralna - mity spełniały funkcję religijną, tłumaczyły prawdy wiary, można powiedzieć, że stanowiły, coś, co potem nazwano hagiografią. 
b) poznawcza - tłumaczyły, jak powstał świat i jego elementy. 
c) światopoglądowa - pokazywały hierarchię wartości, określały normy postępowania. 
d) kulturotwórcza: toposy, archetypy, symbole i postaci, związki frazeologiczne. 

Sposoby odwołań do mitów 
a) desakralizacja/demitologizacja - przywołanie mitów z pozbawieniem ich boskiego odniesienia 
b) reinterpretacja - szukanie nowych interpretacji 
c) parafraza - przekształcenie 
d) trawestacja - przekształcenie, mające na celu ośmieszenie 
e) aluzja - luźne nawiązanie 

Fatum – w mitologii greckiej to personifikacja nieuchronnego, nieodwracalnego losu; nieodwołalna wola bogów, na którą nikt nie ma wpływu. Fatum ciążące 
nad człowiekiem ograniczało ramy jego wolnej woli, kierując skutki działań w jednym tylko, zgubnym kierunku. 

Archetyp - pierwotny, będący składnikiem zbiorowych wyobrażeń o świecie, wzorzec postawy, odgrywanej roli, typu osobowości np. archetyp matki, poety. 

Topos - stały, powtarzający się motyw, obraz literacki.



Posejdon (Neptun) 

syn Kronosa i Rei, bóg mórz, 
opiekun żeglarzy i rybaków, 

pojawia się w „Iliadzie” i 
„Odysei”. W tej drugiej mści się 
na Odysie i utrudnia mu powrót 

do Itaki.

Uranos 

prabóg, uosobienie nieba, wyłonił się z 
Chaosu. Swoje potomstwo wtrącał do 

Tartaru

Gaja 

prabogini Ziemi, płodności i 
macierzyństwa, małżonka Uranosa, 

Matka-Ziemia. Wspierała ona 
Kronosa w obaleniu ojca. Następnie 
popierała Zeusa i jego rodzeństwo w 

walce z tytanami. 

Kronos (Saturn) 

najmłodszy syn Uranosa (Nieba) i 
Gai (Ziemi), ojciec pierwszego 
pokolenia bogów olimpijskich. 

Usłyszawszy w przepowiedni, iż 
pozbawi go władzy jego najmłodszy 

syn, Kronos zjadał swoje dzieci zaraz po 
narodzinach. Szóstym i ostatnim 

dzieckiem był Zeus. Rea ukryła go, a 
zamiast niego dała Kronosowi zawinięty 

w pieluszkę kamień, który bez 
zastanowienia połknął.

Rea (Reja) 

tytanida, córka Uranosa i Gai, bogini 
płodności, macierzyństwa i kobiet. 
swoje najmłodsze, szóste dziecko - 

Zeusa ukryła na Krecie pod opieką kozy 
Analtei, bądź według innych wersji 

nimfy Almatei. 

Hades (Pluton) 

bóg świata podziemnego, 
syn Kronosa i Rei, brat 

Posejdona, Zeusa, Demeter, 
Hestii oraz Hery. Hades 
rządził krainą zmarłych -

 Podziemiami, które 
przypadły mu w wyniku 
losowania przez bogów 

władzy nad światem. Jego 
żoną była Persefona.

Demeter (Ceres) 

bogini urodzaju, Najbardziej 
znany mit o Demeter 

opowiada jak bogini szukała 
swojej córki Kory, czy też 
inaczej Persefony, którą 

porwał Hades. 

Persefona/Kora 
(Prozerpina) 

żona Hadesa, władczyni 
świata podziemnego i 

opiekunka dusz zmarłych

Hera (Junona) 

bogini małżeństw, 
zamężnych kobiet, wdów. 
Rankiem jeździ w swoim 
rydwanie zaprzężonym w 

pawie, a woźnicą jest 
skrzydlata bogini tęczy Iris. 

Nienawidziła Heraklesa, 
nieślubnego syna Zeusa.

Hefajstos (Wulkan) 

bóg ognia kowali i złotników

Ares (Mars) 

bóg wojny

Zeus (Jowisz) 

Dla Greków był głównym bogiem uważanym za idealny 
przykład władzy i najpotężniejszego bóstwa. Jego symbolem 

władzy był piorun, którym rzucał w śmiertelników. Jest 
opiekunem praw, przybyszy proszący o pomoc, posłów i 

heroldów. Świętym zwierzęciem Zeusa był orzeł, a świętą 
rośliną sosna. Zeus urodził się jako ostatni syn Kronosa i Rei. 
Rea nie mogąc się pogodzić ze stratą kolejnego dziecka od 

razu po urodzeniu zostawiła go na Krecie w grocie idyjskiej, a 
tam zajęła się nim Amaltea (według różnych podań była to 
koza, według innych nimfa). Pewnego razu złamał się róg 

Amaltei, Zeus pobłogosławił go tak, że od tamtego czasu z 
rogu dostać można było wszystko czego się potrzebowało - 
powstał tak róg obfitości. Zeus ze skóry Amaltei zrobił sobie 

tarczę, której nie przebije żaden pocisk znaną jako Egidę. 

Afrodyta (Wenus) 

bogini miłości

Hestia (Westa) 

bogini domowego ogniska, 
patronka gospodyń domowych. 

Hestia była najstarszą córką 
Kronosa i Rei

DRZEWO  
GENEALOGICZNE 

BOGÓW 

https://mitologia.fandom.com/pl/wiki/Kronos
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https://mitologia.fandom.com/pl/wiki/Uranos
https://mitologia.fandom.com/pl/wiki/Gaja
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https://mitologia.fandom.com/pl/wiki/Kronos
https://mitologia.fandom.com/pl/wiki/Rea
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https://mitologia.fandom.com/pl/wiki/Zeus
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Hermes (Merkury) 

posłaniec bogów, opiekun 
kupców, złodzi, wędrowców. 

Uchodził za syna 
boga Zeusa i Plejady Mai. 

Odprowadzał zmarłych 
do Hadesu (królestwo), zsyłał 
ludziom marzenia senne. Był 
wysłańcem i ambasadorem 
Zeusa, posłańcem i gońcem 
bogów z Olimpu. Hermes na 
początku swojego pobytu na 
Olimpie okradał większość 

bogów. Został stamtąd 
wypędzony, ale bogom zaczęło 
go brakować, ponieważ miał w 

sobie tyle młodości i wdzięku, że 
Olimp zdawał się bez niego 

pusty i smutny. Dzięki decyzji 
Zeusa powrócił na Olimp.

Apollo  

syn Zeusa i Leto. Był bogiem 
muzyki, zdrowia, sztuki, 

wyroczni, wróżb, przewodnikiem 
Muz - dziewięciu cór Zeusa i 
Mnemosyne. Był jednym z 

najjaśniejszych postaci 
greckiego Olimpu. Nazywano go 
Zbawcą, gdyż wspierał ludzi w 

cierpieniu, ratował z 
nieszczęścia, śmierć odwracał, 

zbrodniarzy oczyszczał z 
grzechów. 

Artemida (Diana) 

bogini łowów, polowania, 
łucznictwa, dzikiej przyrody, 

Księżyca, czystości, zwierząt, 
lasów, gór i porodu.

Atena (Minerwa) 

bogini mądrości i słusznej 
wojny. Jej atrybutami są: 
włócznia, tarcza i łuk. Jej 

świętym zwierzęciem jest sowa, 
a rośliną – oliwka. Narodziła się 
z głowy Zeusa, który połknął jej 
matkę w obawie przed zemstą 
Hery. Ceniła rozum i odwagę 

dlatego pomagała Achillesowi i 
Odyseuszowi. Jako jedyna z 
bogiń otrzymała od Zeusa 

pozwolenie na ingerowania w 
losy wojny.

Eros (Amor) 

syn Afrodyty  i Aresa, figlarny 
chłopiec ze złotymi lokami, z 

małym łukiem, którego strzały 
wzniecały w bogach i ludziach 

miłość lub nienawiść. Bóg 
miłości i namietności

Helios (Sol) 

mężczyzna w promienistej 
koronie, bóg Słońca

Dionizos (Bachus) 

syn Zeusa i ziemianki Semele, 
bóg radości, wina, patron teatru.

Nike (Wiktoria) 

bogini zwycięstwa, patronka 
sportowców

Heros Prometeusz 

dobroczyńca ludzkości, 
cierpiący w imię ich dobra

DZIECI ZEUSA

POZOSTALI WAŻNI BOGOWIE

https://mitologia.fandom.com/pl/wiki/Olimp
https://mitologia.fandom.com/pl/wiki/Zeus
https://mitologia.fandom.com/pl/wiki/Zeus
https://mitologia.fandom.com/pl/wiki/Leto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sowa_Ateny


Odyseusz - syn Laertesa i Antiklei, mąż Penelopy, ojciec Telemacha; król Itaki; po wojnie trojańskiej wracał do domu - co opisano w "Odysei": 
kraina Lotofagów, wizyta u Polifema, gościna w Eolii, walka z Kirke, wizyta w kraju Kimeryjczyków, wabienie syren, minięcie Skylli i Charybdy, 
gościna u Kalipso a potem u Nauzykii. 
Penelopa - żona Odyseusza, matka Telemacha; podczas odysei, aby zwodzić namolnych zalotników, szyła szatę dla ojca, którą w nocy pruła; jej 
mąż pozabijał zalotników po swoim powrocie. 
Herakles - syn Zeusa i Alkmeny; ojciec Hylasa; znienawidzony przez Herę - już w dzieciństwie zesłała na niego węże, które udało mu się udusić; 
gdy w szale zabił swoją żonę i dzieci, jako pokutę musiał wykonać dwanaście prac, któe miał mu zadać król Eurysteus; zabicie lwa z Nemei, 
zabicie hydry lernejskiej, porwanie łani ceryntyjskiej, zabicie dzika z Erymantu, oczyszczenie stajni Augiasza, zabicie ptaków ze Stymfalos, 
pojmanie kreteńskiego byka, sprowadzenie klacz Diomedesa, zdobycie pasa Hipolity; przyprowadzenie wołów Gerionesa, przyniesienie złotych 
jabłek pilnowanych przez Hespedyry i sprowadzenie Cerbera z piekła; jeden z argonautów; za zdemolowanie świątyni Pitii bogowie skazali go na 
trzyletnią służbę u Omfalii. 
Achilles - syn Tetydy, ojciec Neoptolemosa; kąpany przez matkę w Styksie, miał ciało nieczułe na razy oprócz pięty, w którą ugodził go Parys. 
Ikar - syn Dedala; zginął podczas ucieczki z Krety, archetyp marzyciela. 
Syzyf - król Koryntu; ulubieniec bogów, których sekrety wyjawiał po powrocie z olimpijskich uczt; dwukrotnie przechytrzył Tanatosa, aż w końcu 
został strącony do Hadesu gdzie wykonuje syzyfową pracę. 
Narcyz - piękny młodzieniec, w którym kochały się wszystkie nimfy, ale on nie kochał się w żadnej; pewnego razu zobaczył swoje odbicie w tafli 
wody i zakochał się w sobie; gdy zmarł z próżnej tęsknoty - na jego grobie wyrósł kwiat, który nazwano narcyzem. 
Edyp - syn Lajosa; porzucony przez ojca w górach - przygarnięty przez Polybosa; syn i mąż Jokasty z którą miał Polinejkesa, Eteoklesa, Antygonę 
i Ismenę; gdy Tejrezjasz powiedział mu, że jest jej synem, wykuł sobie oczy i poszedł w świat; przedtem pokonał Sfinksa, dzięki czemu został 
królem Teb i poślubił Jokastę. 
Helena - córka Tyndareosa albo Zeusa i Ledy, siostra Dioskurów i Klitajmestry; porwana przez Tezeusza, co wywołało zatarg pomiędzy Spartą i 
Atenami; żona Menelaosa - króla Sparty; porwana przez Parysa - sprawczyni wojny trojańskiej; po śmierci Parysa wydana za jego brata Deifoba; 
po upadku Troi wygnana na Rodos, powieszona przez służące Polikso, przebrane za Erynie (boginie zemsty). 
Orfeusz - król Tracji i śpiewak; mąż pięknej Eurydyki, którą kochał z wzajemnością; gdy umarła, poszedł po nią do hadesu; jeden z argonautów. 
Eurydyka - nimfa, piękna żona Orfeusza 
Pigmalion - król Cypru; wyrzeźbił posąg kobiety tak piękny, że się w niej zakochał; Afrodyta zlitowała się i ożywiła posąg - tak powstała Galatea 
Tezeusz  - syn Ajgeusa i Ajtry; pasierb Medei; pogromca Skirona, Sinnisa, Kerkyona, Prokrutesa, Minotaura; kochanek Ariadny, mąż Antiope, 
ojciec Hipolita; po śmierci Antiope poślubił Fedrę, która popełniła samobójstwo po śmierci Hipolita; przyjaciel Pejritoosa; porwał Helenę 
spartańską, co doprowadziło do wojny i jego wygnania - umarł z dala od ojczyzny; jego kości odnalazł Kimon i sprowadził do Aten; brał udział w 
polowaniu na dzika kalidońskiego; jeden z argonautów. 
Ariadna - córka Minosa; kochanka Tezeusza; porzucona przez niego została żoną Dionizosa.

MITYCZNI ŚMIERTELNICY



Omówienie wybranych mitów 

a) Mit o powstaniu świata - ludzie, jako stworzenia podobne do gigantów, z którymi prowadzili walkę za czasów Kronosa. Człowiek więc od początku skazany jest na porażkę w 
starciu z bogami. Warto zaznaczyć, że bogowie w mitologii są antropomorficzni, czyli przyjmują ludzką postać. To, że człowiek walczy z bogami, może być metaforą ciągłego 
konfliktu między człowiekiem, a jego losem. 
O relacjach z Bogiem przeczytasz w poezji Kochanowskiego (Bóg artysta, przyjaciel człowieka) , w Apokalipsie św. Jana (człowiek musi ponieść konsekwencje swoich 
wyborów na Sądzie Ostatecznym). 

b) Mit o Prometeuszu - postawa buntownicza Prometeusza i poświęcenie się (prometeizm), dobroczyńca skazany na karę, metafora kary - przybicie do skał Kaukazu, Herakles 
dopiero zabił orła i uwolnił Prometeusza.Mit ten to także opowieść, metafora kształtowania kultury przez ludzi. Tytan dał człowiekowi ogień i nauczył go wielu rzeczy. Możemy 
mit interpretować w taki sposób, że człowiekowi nie jest łatwo samemu w życiu, bez ingerencji jakiejś siły nadprzyrodzonej. 
O prometeizmie mówi się w „Dziadach”, „Kordianie” i „Nie-Boskiej komedii”. 

c) Puszka Pandory - tłumaczy, jak powstały nieszczęścia. Puszka - dar od bogów, który otwiera nieostrożny brat Prometeusza - Epimeteusz. Wychodzi na to, że nieszczęścia 
pochodzą od bogów, ale to człowiek sam je na siebie sprowadza przez swoją pychę i nieostrożność. Możesz przy tej okazji omówić postać Swidrygajłowa ze „Zbrodni i kary”. 

d) Mit o Dedalu i Ikarze - pokazuje idealizm, który prowadzi do nierozsądnych wyborów, lot - wyobraźnia, idealizm. Ta historia pokazuje nam, że człowiek w swoim życiu pragnie 
dokonać rzeczy wzniosłych, niestety, jeśli poświęca się tylko idei, nie zważa na swoje bezpieczeństwo etc. to poniesie klęskę. Tutaj warto przywołać kontekst Wielkiej 
Improwizacji z „Dziadów”. 

e) Mit o Syzyfie - pokazuje, że nie da się uniknąć kary, ale pokazuje także wytrwałość człowieka. Kara, jaką otrzymuje Syzyf od bogów za swoje nieposłuszeństwo jest wieczna. 
Nie mniej jednak warto zauważyć, że Syzyf, i jako przebiegły król, i jako skazaniec boski radzi sobie z tym, co go spotyka. Nie poddaje się, szuka rozwiązań. Wieczna praca 
Syzyfa jest także w pewnym sensie pokazaniem silnej woli bohatera, i co za tym idzie, także człowieka. W tym kontekście możesz mówić także o „Ludziach bezdomnych” 
Żeromskiego czy „Lalce” Prusa. 

f) Mit o Orfeuszu i Eurydyce - pokazuje, że poznanie prawdy bywa bolesne, zejście do Hadesu-poznanie prawdy, odwrócenie się - poznanie prawdy. Zakochany Orfeusz, by 
odzyskać swoją ukochaną schodzi do Hadesu. Otrzyma ją z powrotem, tylko jeśli dostosuje się do zalecenia - nie odwracaj się. Ale ciekawość Orfeusza jest zbyt wielka. 
Interpretujemy tę ciekawość, jako ciekawość ludzką, poznanie. Bohater stracił kogoś, na kim mu niezwykle zależało. Może ją odzyskać, jeśli nie będzie na nią spoglądał, czyli 
jeżeli nie pozna prawdy. Mężczyzna jest jednak ciekaw - to, co odkrywa jest dla niego przerażające. Eurydyka ginie. Poznanie prawdy jest więc procesem bolesny, a może nawet 
niemożliwym. 
Przy okazji tego mitu i jego interpretacji, możesz odwołać się do jaskini Platona lub do „Lalki” - Wokulski, kiedy odkrywa prawdę o Izabeli traci ją naprawdę, bo już nie chce z nią 
być. 

g) Mit o rodzie Labdakidów - fatum ciążące na rodzie. Król Pelopos wyklął Lajosa, który uwiódł mu syna i skłonił młodzieńca do samobójstwa. Lajos, aby uniknąć potępienia 
może umrzeć tylko bezpotomnie, bo inaczej będzie cierpiała cała jego rodzina. Niestety żona go uwiodła (motyw femme fatale) i urodził się Edyp. 
Historia ta pokazuje, że nie da się uniknąć losu, fatum, któremu nawet bogowie podlegają i które sprowadzamy na siebie pychą. Każdy z tych bohaterów posuwa przepowiednie 
i nieszczęścia naprzód, właśnie przez hybris - pychę. Być może, gdyby człowiek był skromny i pokorny, nie byłoby tulu cierpień. O pysze możesz mówić w kontekście: Konrada z 
„Dziadów”, Kmicica z „Potopu”, Jacka Soplicy z „Pana Tadeusza” 
Mit ten pokazuje także, że nasze nieszczęścia nie wynikają tylko z naszych błędnych, czy niekorzystnie podjętych decyzji. Na nasz los wpływa także postępowanie naszych 
przodków, to, gdzie się rodzimy, jak nas wychowują etc. A propos tej interpretacji możesz wykorzystać „Granicę” Nałkowskiej, „Przedwiośnie” Żeromskiego, „Zbrodnię i karę” 
Dostojewskiego, „Lalkę” Prusa.



Archetypy i postawy: 

homo viator - typ wiecznego wędrowca, podróżnika, tułacza, który wśród niebezpieczeństw, przeszkód i niepowodzeń dąży 
do swego miejsca na ziemi (Odyseusz), 
mater dolorosa - matka cierpiąca po stracie swojego dziecka (Demeter), 
kompleks Edypa - poczucie wrogości wobec ojca wynikająca z podświadomego pragnienia matki (Edyp), 
Dedal – wzór człowieka rozważnego, poważnego, doświadczonego. Realista. Wynalazca. Uosabia tęsknotę za ojczyzną, i 
pragnienie niezależności, 
Ikar – człowiek przełamujący granice za wysoką cenę – z jednej strony; człowiek lekkomyślny, łatwo upajający się swobodą 
– z drugiej, 
Edyp – postać mityczna symbolizująca przewrotność losu, tragiczną ironię. W micie zabił swego ojca i ożenił się ze swoją 
matką – nie wiedząc o tym,  
Hektor - postawa herosa, odwagi, poświęcenia, 
Herakles – symbol odwiecznego snu o potędze, marzeń człowieka, by być silnym i szlachetnym jak bogowie, 
Kasandra – archetyp złej wieszczki, zwiastującej katastrofy i nieszczęścia, 
piękna Helena - symbol kobiecości i próżności, 
Niobe – archetyp cierpiącej matki. Niobe, żona Tantala szczyciła się siedmioma synami i siedmioma córkami, bogowie 
zabili wszystkie jej dzieci, 
Orfeusz – boski muzyk i wierny mąż, który po swoją żonę zszedł do Hadesu, gdzie wzruszył boga swoim śpiewem; archetyp 
wirtuoza, artysty, mistrza, gotowego poświęcić wszystko dla ocalenia małżonki, 
Prometeusz – archetyp buntownika, dobroczyńcy, altruisty. Chrystus został także nazwany Prometeuszem, ponieważ, będąc 
Bogiem, poświęcił życie z miłości do ludzi, 
Syzyf – archetyp człowieka, którego ciężka i wyczerpująca praca nie daje żadnych efektów, jest bezowocna, 
Narcyz - mitologiczny piękniś, który zakochał się we własnym odbiciu i został zamieniony w kwiat; archetyp człowieka 
zakochanego w sobie, egosity, skupionego tylko na własnych potrzebach, 
Pigmalion - mityczny rzeźbiarz, który zakochał się w swoim dziele (Galatei) i ożywił je mocą miłości; archetyp artysty 
stwarzającego rzeczy niezwykłe, zakochanego w swym dziele, 
postawa apollińska -  wg. Nietzschego postawa charakteryzująca się harmonią, życiem zgodnym z wytoczonymi normami, 
postawa dionizyjska - wg. Nietzschego postawa radosnego pędu życia bez ograniczeń.



Toposy i motywy 

Chaos - nieporządek, zamieszanie, olbrzymi nieład. 
Olimp - miejsce dla wybranych, elita. 
Parnas - w mitologii siedziba muz, oznacza siedzibę artystów. 
Labirynt - w mitologii budowla Dedala, siedziba Minotaura; współcześnie: miejsce, z którego nie da się wyjść. 
Hades - zaświaty (kraina zmarłych) 
Tartar - piekło, miejsce potępieńców. 
Pola Elizejskie, Wyspy Szczęśliwe - raj, kraina szczęśliwości. 
Arkadia - kraina starożytnej Grecji w środkowej części Peloponezu, górzysta i pokryta lasami, zamieszkała 
przez ubogich i prymitywnych pasterzy. W Antyku uchodziła za pasterską krainę prostoty i szczęśliwości, 
rodzaj raju, kraina wiecznego dzieciństwa, w której panuje dobro i miłość. 
motyw podróży jako symbol drogi życiowej i nabierania doświadczenia, 
motyw artysty - rywalizacji nurtów klasycznego i dionizyjskiego (Apollo i Marsjasz) 
motyw śmierci - jako niezależnej od człowieka, będącej wynikiem ingerencji bogów i/lub Fatum, traktowanej 
jako kara (Syzyf) 
motyw wojny - jako obalenia starego porządku, opisy batalistyczne, ukazanie na jej tle postaw heroicznych 
motyw cierpienia - z miłości (Orfeusz i Eurydyka), ze względu na swój los (mit o rodzie Labdakidów) 
motyw miłości - rodzinnej (mit o rodzie Labdakidów), romantycznej (mit o Orfeuszu i Eurydyce, Demeter i 
Korze), erotycznej (mit o wojnie Trojańskiej), własnej (mit o Narcyzie) 
motyw odradzania się - mit o Feniksie powstałym z popiołów  
motyw zwycięstwa - mit o Nike 
motyw ojczyzny - mit o wojnie trojańskiej 
motyw buntu - mit o Prometeuszu



Mitologizmy: 

 wierna jak Penelopa – wierna żona, która nigdy nie ustaje w 
miłości do męża

 praca Penelopy – praca niemająca końca i nieprzynoszącą 
pozytywnych rezultatów

 syreni śpiew – czarujący, piękne i uwodzicielski 

 być między Scyllą a Charybdą – znaleźć się w bardzo trudnej 
sytuacji bez wyjścia 

 pięta Achillesa – słaby punkt 

 koń trojański - o kimś, kto podstępnie wprowadzony do jakiegoś 
miejsca działa w nim na jego szkodę

 być jak Sfinks – być osobą tajemniczą, zagadkowa, mówić 
zagadkami

 złote runo – bogactwo, majątek 

 nić Ariadny – sposób wyjścia z kłopotów z trudnej sytuacji 

 znaleźć się w labiryncie – być bardzo skomplikowanej sytuacji 

 stajnia Augiasza – miejsce wyjątkowo brudne, za bałaganie one

 Pas Hipolity – symbol męstwa 

 kompleks Amazonki – postawa identyfikowania się z dominującą 
w rodzinie matką i lekceważenie ojca

 Amazonka – symbol kobiety Odważny, wojowniczej, nie poddające 
się przeciwnościom 

 pilnować kogoś jak Cerber – pilnować kogoś dokładnie, 
nieustannie

 szata Dejaniry – coś co sprawia największe cierpienie, od czego 
nie ma ucieczki

 Herkulesowa siła – nadzwyczajną siła

 praca herkulesowa – praca, której wykonanie przekracza ludzkie 
siły

 midasowe uszy – ośle uszy, czyli oznaka głupoty, złego gustu, 
zarozumiałości

 midasowy skarb – skarb przynoszące cierpienie 

 syzyfowa praca - ciężki ale bez sensowny trud, skazany na klęskę

 Ikaryjskie loty – śmiałe zamierzenia, plany, nie adekwatne do 
możliwości

 żywioł dionizyjski – niczym nie zmącona twórcza aktywność. 
Jabłko niezgody – przyczyną kłótni, sporu 

 piękny jak Adonis – o mężczyźnie proporcjonalnie zbudowanym. 

 laur olimpijski – symbol i nagroda dla zwycięzcy w równej i 
uczciwej walce

 zostać ugodzonym strzałą Amora – zakochać się. 

 mądra jak Atena – o kobiecie przy swojej urodzie jednocześnie 
niezwykle mądrej

 męki Tantala – cierpienie wynikające z ogromnego pragnienia 
posiadania czegoś, co jest niedostępne, a znajduje się blisko i w 
obfitości 

 Olimpijski spokój – miejsce w którym panują cisza i spokój, 
panowanie nad emocjami 

 być herosem – być odważnym, Waleczny, mężnym, przekonanym 
o swojej wyjątkowości, żądny sławy 

 złoty wiek - okres największego rozkwitu sztuki, literatury 

 potop – Klęska żywiołowa, tragedia dla ludzkości 

 pępek świata – wyrocznia w Delfach była dla Greków 
najważniejszym miejscem i środkiem świata, to najważniejsza rzecz, 
miejsce lub osobą 

 wyrocznia delficka – wizja objawienie

 puszka Pandory – źródło nieszczęść kłopotów

 otworzyć puszkę Pandory – doprowadzić do sytuacji, w której 
wymknie się spod kontroli

 prometejski ogień – moc siła pobudzająca do życia 

 bunt prometejski – bunt w słusznej sprawie

 róg obfitości – dostatek, bogactwo 

 pod egidą – pod opieką kogoś, pod czyimś przewodnictwem 

 tytaniczna praca – praca wymagająca wielkiego wysiłku 

 tytan pracy – osoba pracowita ponad miarę 

 chaos – bałagan nieporządek



















Geneza - "Iliada" i "Odyseja" powstały IX lub VIII w. p.n.e. Badania archeologiczne dowiodły, że wojna trojańska, która 
stanowi tło obu tekstów, toczyła się ponad trzy tysiące lat temu. Homer opisuje świat archaiczny z tzw. epoki brązu. Głosi 
pochwałę mężnych wojowników, którzy są jednak głodni łupów i sławy. Najważniejszą dla nich wartością jest "słodkie jak 
miód życie”. Źrodłem eposów były mity, w tym przypadku mit o wojnie trojańskiej. Początkowo uważano, że Homer nie 
napisał obu eposów, a może nawet nie istniał. Ostatecznie, konsekwentny styl i kompozycja tekstów, skłoniły badaczy do 
potwierdzenia autorstwa tego legendarnego aojdy (śpiewaka). 

Homer - To postać owiana tajemnicą. Prawdopodobnie był wybitnie uzdolnionym aojdem (śpiewakiem). Legenda mówi o 
jego ślepocie - bogowie zabrali mu wzrok w zamian za dar poetycki. 

Epos - to długi, wierszowany gatunek epicki 

Cechy eposu homeryckiego: 
 fabułę tworzą dzieje legendarnych lub historycznych bohaterów, rozgrywające się na tle wydarzeń o przełomowym 
znaczeniu dla danej społeczności; 
 pisany heksametrem - wierszem składającym się z sześciu stóp (polskim heksametrem jest trzynastozgłoskowiec); 
 przenikanie dwóch (boskiego i ludzkiego) światów; 
 napisany podniosłym, patetycznym (patos - podniosły sposób mówienia) stylem; 
 rozpoczyna się inwokacją; 
 narrator jest wszechwiedzący, trzecioosobowy, obiektywny, zachowuje dystans; 
 drobiazgowe opisy sytuacji, przedmiotów, z wykorzystaniem np. porównań homeryckich. 

Funkcje gatunku 
 wyraża wyznawane w danej epoce wartości, wierzenia religijne; 
 tworzy więzi społeczne w danej zbiorowości; 
 przechowuje i przekazuje pamięć o ważnych dla ludzi wydarzeniach, postaciach.



Bohaterowie 
 Achilles - heros, syn boginki Tetydy i Peleusa, najwaleczniejszy z Greków, mający odporne na ciosy ciało, jego jedynym słabym 
punktem na ciele była pięta. Zginął o zabłąkanej strzały Parysa; 
 Agamemnon - dowódca Greków, jego konflikt z Achillesem mógł doprowadzić do klęski pod Troją (odebrał Achillesowi brankę - 
Bryzeidę); 
 Hektor - wzorzec rycerza idealnego, robił wszystko by obronić Troję. Zabił Petroklosa, za co dosięgła go zemsta Achillesa; 
 Menelaos - brat Agamemnona; mąż Heleny 
 Parys - syn króla Troi Priama i Hekabe, po jego narodzinach wyrocznia przepowiedziała, że sprowadzi na Troję klęskę, dlatego 
został porzucony w górach. Wychowany przez pasterza zyskuje łaskę Afrodyty, którą nazywa najpiękniejszą w zamian za co 
bogini przyznaje mu prawo do Heleny - greckiej królowej (którą uprowadza do Troi); 
 Patroklos - przyjaciel i kochanek Achillesa, w wyniku konfliktu Achillesa z Agamemnonem zakłada tarczę przyjaciela i ginie z rąk 
Hektora, który myli go z Achillesem; 
 Priam - król Troi, rozpacza po śmierci Hektora; 
 Kasandra - córka Priama, mająca zdolności do głoszenia wróżb; 
 Helena - córka Zeusa i Ledy, uznawana za najpiękniejszą kobiet, żona Menelaosa, po wojnie wróciła do męża; 
 Nestor - roztropny król Pylos, najstarszy z Greków pod Troją 

Problematyka 
 Tematem "Iliady" jest niewielki epizod z wojny trojańskiej – spór Achillesa z Agamemnonem oraz jego konsekwencje. Achajowie, 
zniechęceni długim oblężeniem grodu króla Priama, podejmowali wiele łupieżczych wypraw do okolicznych miast. Podczas jednej 
z nich sprofanowali świątynię Apollona i uprowadzili córkę jego kapłana, która przypadła w udziale Agamemnonowi. Za karę bóg 
zesłał na Achajów zarazę. Dumny Agamemnon musiał więc oddać swoją zdobycz. W zamian za to zażądał jednak branki 
Achillesa, Bryzeidy. Rozgniewało to straszliwe najdzielniejszego z Greków, który od tej pory zaprzestał walki. Kiedy Hektor zabija 
Patroklosa, oszalały Achilles staje do walki, bezcześci zwłoki, obwożąc je rydwanem wokół murów miasta. Praim błaga o wydanie 
zwłok syna, na co wzruszony Achaj oddaje mu ciało i ogłasza dziesięciodniowy rozejm przeznaczony na odprawienie żałobnych 
rytuałów. 
 wzorzec rycerski; 
 przenikanie światów: boskiego i ludzkiego; 
 przeznaczenie; 
 antropomorfizacja bogów; 
 topos theatrum mundi - świat teatrem, człowiek marionetką w rękach bogów.



Czas i miejsce akcji: 
akcja obejmuje ostatnie 50 dni z dziesięcioletniej wojny trojańskiej 
akcja rozgrywa się wokół murów Troi, w obozie Achajów i w samej Troi 
historycznie akcja toczy się w epoce brązu ok. 1200 r.p.n.e. 

Tytuł: oznacza „opowieść o Ilionie” czyli Troi - Ilion to jej inna nazwa. Nazwa ta pochodzi od imienia legendarnego założyciela miasta-państwa. 
Pod koniec XIX wieku na terenie obecnej Turcji udało odkryć się pozostałości Troi. Wojnę trojańską wpisuje się w ciąg podbojów dokonywanych 
przez Greków <— KONTEKST HISTORYCZNY 

Kompozycja i styl tekstu: 
utwór składa się z 24 pieśni 
fabuła jest jednowątkowa 
wojownicy są herosami 
pisana heksametrem - wierszem, w którym rytm utworu wynika z powtarzania się w wersie stałych układów sylab długich i krótkich 
styl tekstu jest patetyczny - podniosły 
dokładne, drobiazgowe opisy np. tarczy Achillesa 
idealizuje się bohaterów 
pojawiają się elementy fantastyczne np. burza, która zaciera ślady bitwy. 

Streszczenie: 
Treścią Iliady jest spór Achillesa z Agamemnonem. Grecy, którzy oblegają Troję, wyruszają na wyprawy mające na celu zdobycie łupów w 
okolicznych miastach. W trakcie jednej z nich zbezcześcili świątynię Apollina i porwali Chryzejdę – córkę kapłana, która dostała się 
Agamemnonowi. W zamian za to Apollo zesłał na nich zarazę i król musiał oddać kobietę. Zarządał w zamian branki Achillesa – Bryzeidy. W 
czasach antycznych wojna była okazją dla wojowników do wzbogacenia się. Jeńców wysokich rodów traktowano dobrze, gdyż spodziewano się 
zapłaty za ich uwolnienie. Ciała poległych w walce chowano i obdarzano szacunkiem <— KONTEKST HISTORYCZNY Dzięki interwencji Nestora 
nie doszło do pojedynku, ale rozgniewany Achilles powiedział, że nie będzie już walczył po stronie Achajów. W dalszych zmaganiach 
zwycięstwie odnosili Trojanie a Achilles nie chciał ugiąć się pod prośbami o powrót do walki, nawet gdy prosił to go to jego przyjaciel przyjaciel 
(kochanek)  - Patroklos. W końcu Patroklos sam ruszył do walki, ubrany w zbroję Achillesa. Hektor myśląc, że ma przed sobą Achillesa zabił 
Patroklosa. Zrozpaczony po śmierci ukochanego Achilles pragnie zemsty za przyjaciela. Na prośbę Tetydy Hefajstos wykuwa mu nową zbroje, w 
której zmaga się z wrogami i ostatecznie zabija Hektora –  syna króla Priama. Achilles bezczęści zwłoki, obwozi je rydwanem wokół murów 
miasta, czego świadkami są rodzice zabitego. Priam – symbol ojcowskiej miłości i poświęcenia, błaga go o wydanie zwłok syna. Ubrany w 
żałobną szatę, przychodzi do Achillesa z darami. Wzruszony bohater oddaje mu ciało syna i ogłasza dziesięciodniowy rozejm przeznaczony na 
odprawienie żałobnych rytuałów.





RODZAJ LITERACKI: Dramat 

GATUNEK LITERACKI: Tragedia 

GENEZA i INFORMACJE O AUTORZE - Wg historyków literatury Antygona została napisana około 440 roku p.n.e. Swoją 
tragedią Sofokles zajął głos w dyskusji na temat sporu dotyczącego wyższości praw boskich nad ludzkimi. Inspiracją do 
napisania tragedii był znany Sofoklesowi mit o rodzie Labdakidów. Prapremiera (pierwsze wystawienie) odbyła się dużo 
później, bo około 645 r. p.n.e. w Atenach. Tekst zaliczamy do cyklu tebańskiego (Król Edyp, Edyp w Kolonie, Antygona), 
który opowiada tragiczne losy rodu Labdakidów. Arystoteles (filozof i pierwszy teoretyk literatury) uznał Antygonę za 
tragedię wzorcową. 

Sofokles (ok. 496-406 r. p.n.e.) - Był aktorem, kapłanem, urzędnikiem i najpłodniejszym antycznym dramaturgiem złotego 
wieku Aten. Napisał aż 123 tragedie (zachowało się siedem)! Sofokles zasłynął także jako innowator teatralny, 
wprowadził bowiem istotne zmiany w sposobie wystawiania dzieł dramatycznych. Zdecydował o tym, że na scenie mogło 
jednocześnie przebywać i dialogować ze sobą trzech aktorów (sceny zbiorowe), wprowadził dekoracje (scenografię) i 
zrezygnował z trylogii antycznych (trzech tragedii opowiadających tę samą historię) na rzecz pojedynczej, zamkniętej 
całości. Po śmierci uznany przez Ateńczyków za herosa czyli półboga. 

Czas i miejsce akcji: 
akcja rozpoczyna się o wschodzie słońca i toczy się do jego zachodu 
akcja rozgrywa się na placu przed pałacem w Tebach, tam też przybywają Posłaniec i Strażnik by objaśnić, co dzieje się 
poza pałacem



Streszczenie: 
Akcja zaczyna się od rozmowy Antygony i Ismeny na temat zakazu pochówku ciała ich brata – Polinejkesa, który zginął w bratobójczej walce o 
władzę. Kreon wydał zakaz, że kto będzie chciał pochować zwłoki zdrajcy zostanie ukarany – ukamienowaniem. Antygona nie może pozwolić na 
zbezczeszczenie zwłok ukochanego brata. Nie uznaje woli Kreona, uważa że boskie prawo - mówiące o tym, że aby dusza trać trafiła do świata 
zmarłych ciało zmarłego musi zostać pochowane -  jest ważniejsze. Ismena zaleca Antygonie i spokój i rozwagę w działaniach. Stwierdza, że 
obie pozostają na łasce króla i powinny wykazywać się uległością wobec władcy. Kreon w monologu przypomina o zakazie, mówi że kierował 
się w tym przypadku dobrem państwa, bo Eteokles zginął jako obrońca ojczyzny, podczas gdy Polinejkes znieważył bogów i planował 
zniszczenie ojczystej ziemi. Mimo zakazu i napomnienia siostrzenicy, strażnicy przyłapują Antygonę na gorącym uczynku grzebania zwłok. W 
rozmowie z Kreonem Antygona twierdzi, że działała sama. Nie chcę dzielić się swoim bohaterstwem, ani pośmiertną sławą z Isemną, którą 
Kreon także początkowo oskarża o spisek. Tytułowa bohaterka zostaje skazana na śmierć. Zjawia się Hajmon, narzeczony dziewczyny i syn 
Kreona, który usilnie broni ukochanej, ale ojciec nie zamierzam ustąpić.  Ojciec kpi z miłości syna, jest wobec niego oschły, nie przemawiają do 
niego argumenty o tym, że lud jest po stronie Antygony. W monologu kobieta żegna się ze słońcem, z miastem i światem, z gajami i strojami, 
czuje się niczym skamieniała z bólu Niobe. Podąża do grobowca, mając świadomość, że będzie tam umierać Tereziasz przestrzega władcę 
przed strasznymi skutkami jego czynu i zarzuca mu wystąpienie przeciwko bogom. Te mądre słowa przenoszą jednak odwrotny skutek – 
władca jeszcze mocniej utwierdza się w swoich decyzjach, sądząc że jest to zamach na jego godność. Obrażony wróżbita przepowiada królowi 
pomstę bogów. Kiedy w mieście staje się jasne, że lud opowiada się po stronie Antygony, Kreon zmienia swój wyrok - dziewczyna ma zostać 
jedynie zamknięta, a nie ukamienowana. Zostaje skazana na powolną smierć.  Władca udaje się do groty, ale okazuje się że Antygona już nie 
żyje - powiesiła się, by zachować godność i niezależność. Hajmon w przypływie rozpaczy przebija się sztyletem na oczach ojca. Pod wpływem 
rozpaczy matka ukochanego Antygony i żona Kreona - Eurydyka - wiesza się. Do Kreona dociera, jak wielki popełnił błąd i jak krwawa  okazała 
się zemsta bogów. 

Bohaterowie: 
 Antygona - córka Jokasty i Edypa, darzy miłością braci i siostrę, jest wierna swoim ideałom, buntowniczka, nieustępliwa i dumna, grzeszy 
hybris (pychą). Śmierć przyjmuje z godnością, uwikłana w sytuację bez wyjścia, podejmuje decyzje moralnie słuszną, która w rezultacie 
przynosi jej pośmiertne moralne zwycięstwo. 
 Kreon - władca Teb, który obejmuje tron już po raz kolejny, jest autokratyczny, dumny i nieznoszący sprzeciwu, wzór despoty, któremu zależy 
na utrzymaniu władzy silnej ręki. 
 Ismena - siostra Antygony, delikatna, młoda dziewczyna, która boleśnie odczuwa niechęć Antygony, jest skromna i posłuszna władcy, widząc 
siostrę w tragicznym położeniu chce współdzielić z nią los, namawia Kreona od odstąpienia od wyroku na Antygonie, powołując się na 
związek dziewczyny z Hajmonem. 
 Hajmon - syn Kreona i Eurydyki, narzeczony Antygony, kocha miłością bezkompromisową. W rozmowie z ojcem nie jest w stanie zachować 
spokoju, unosi się, grozi, że odbierze sobie życie - co też robi. 
 Eurydyka - matka Hajmona, żona Kreona, zrozpaczona kobieta, po śmierci syna, odbiera sobie życie. 
 Chór - składa się z tebańskich mędrców. Relacjonuje wydarzenia, komentuje je.



Problematyka: 

antyteza dwóch racji - w tragedii przedstawiono konflikt prawa boskiego (odwiecznego, zwyczajowego, związanego z 
religią) z ziemskim (wyznaczającym karę dla zdrajcy, postrzeganie osoby władcy, jako wręcz boskiej) Za czasów 
Sofoklesa toczono w Grecji na ten temat publiczną dyskusję, dramaturg opowiadał się za racją prawa boskiego, co 
uwiecznił w swoim utworze <— KONTEKST HISTORYCZNY 

racja stanu a racja prywatna - dla Kreona - władcy - najważniejsze jest prawo i dobro państwa. Jego wyrok jest 
podyktowany względami politycznymi, odrzuca związki rodzinne. Zgoda Kreona na anulowanie wyroku byłaby 
niesprawiedliwością wobec innych poddanych. Antygona, jako siostra - ma prawo do uczczenia pamięci brata oraz 
spełnienia obowiązku religijnego. 

konflikt uczucie/rozum - Kreon to racjonalista, uzasadnia swoje decyzje wymogami prawa. Nie chcąc narażać się na 
bunt poddanych musi surowo ukarać buntowniczkę. Antygona kieruje się uczuciami i racjami serca. 

ludzki los - mit o rodzie Labdakidów, mówiący o ciążącym nad rodem Fatum przesądza o klęsce członków rodziny 
Antygony. Tragedia udowadnia, że człowiek nie ma wpływu na koleje swojego losu, zachowuje jednak zdolność 
podejmowania decyzji, mających związek z obroną honoru.



Kontekst mitologiczny: 
Po Amfionie i Dzetosie posiadł tron tebański Lajos, od którego wyszło pokolenie najnieszczęśliwszych władców. Wyrocznia ostrzegła go, że polegnie z ręki 
własnego syna, który w następstwie ożeni się z jego żoną, a swoją matką, Jokastą. Gdy im się więc syn narodził, przekłuli mu pięty żelaznymi kolcami, związali i 
wyrzucili w górach. Dziecko znaleźli pasterze i zanieśli do Koryntu, aby oddać na wychowanie królowej, która nie miała własnego potomstwa. Chłopak miał nogi 
nabrzmiałe od przekłucia, przezwano go więc Ojdipus (Edyp) — “człowiek o spuchniętych nogach”. Edyp nie czuł się szczęśliwy. Rówieśnicy nazywali go 
podrzutkiem, a nikt nie chciał wyjawić tajemnicy jego pochodzenia. Pojechał zatem do Delf, do wyroczni. W ciemnym sanktuarium dał się słyszeć głos boży, 
który go upominał, aby nie wracał do ojczyzny, gdyż zabije ojca i ożeni się z matką. Edyp sądząc, że królestwo Koryntu są jego rodzicami, postanowił w innych 
stronach dom sobie założyć. Po drodze jednak spotkał wóz, na którym siedział jakiś pan w otoczeniu kilku dworzan. Było to w ciasnym wąwozie górskim i 
służba krzyknęła na Edypa, aby ustąpił ze ścieżki. Butny młodzieniec nie usłuchał. Powstała kłótnia i bójka, w której tamci śmierć ponieśli. Edyp poszedł dalej, 
nie domyślając się, że ów pan na wozie — to Lajos, jego własny ojciec. W Tebach objął rządy szwagier zabitego króla, Kreon. Ale w kilka dni później w górach 
podmiejskich pojawił się dziwny potwór, który zaczął porywać ludzi i rzucać w przepaście. Nazywał się Sfinks. Miał twarz i piersi kobiety, a resztę ciała lwa, ze 
skrzydłami jak u ptaka. Powiedział, że dopiero wtedy ustąpi z ziemi tebańskiej, jeśli się znajdzie ktoś, co rozwiąże jego zagadkę. Tej zagadki nauczył się od muz, 
a sens jej był taki: “Co to za zwierzę, obdarzone głosem, które z rana chodzi na czworakach, w południe na dwóch nogach, a wieczorem na trzech?" Na próżno 
odbywano wiece, zgromadzenia i narady: nikt nie umiał dać rzetelnej odpowiedzi. Wielka żałoba spadła na miasto, albowiem Sfinks co dzień porywał ludzi. 
Wówczas Kreon ogłosił, że kto wyjaśni zagadkę, otrzyma królestwo tebańskie i ożeni się z Jokastą, wdową po zamordowanym Lajosie. W tym właśnie dniu 
przybył do stolicy Edyp. Myślał przez cały dzień o zagadce, a wieczorem położył się spać i miał sen wróżebny, który mu poddał właściwe rozwiązanie. O świcie 
poszedł do Sfinksa i powiedział: “Człowiek chodzi rano, to jest w dzieciństwie, na czworakach; gdy urośnie, staje się zwierzęciem dwunożnym; a w starości, która 
jest życia wieczorem, podpiera się laską, jakby mu trzecia noga przybyła". Usłyszawszy to Sfinks rzucił się w przepaść. Kreon dotrzymał słowa, Edyp ożenił się z 
Jokastą i zaczął panować. Z początku wiodło się wszystko dobrze. Jokasta urodziła dwóch synów: Polinejkesa i Eteoklesa, oraz dwie córki: Antygonę i Ismenę. 
Ale nad domem królewskim wisiała klątwa bogów. Podwójna zbrodnia Edypa oddała Teby w moc złych duchów. Kraj nawiedzały bezprzykładne klęski. Ziemia 
leżała twardym ugorem i ziarno rzucone w glebę nie puszczało kiełków. Dzieci przychodziły na świat nieżywe. Zwierzęta nie rozmnażały się. Wezwano wieszcza, 
Tejrezjasza. Był to ślepy starzec z długą, białą brodą. Najpierw był kobietą i pod wpływem czarów stał się mężczyzną. Utracił wzrok w młodości, gdy ujrzał Atenę 
nagą w kąpieli. Dzeus dał mu życie siedem razy dłuższe niż zwykłych ludzi. Pozbawiony widoku rzeczy ziemskich, znał tajemnice przyszłości, wiedział to, o czym 
nikt nie wie, i rozumiał mowę ptaków. Straszny był dzień, kiedy Tejrezjasz zjawił się w pałacu Edypa. Milczał długo, aby odwlec chwilę nieszczęścia. Na koniec 
odkrył prawdę: król Teb jest winien zbrodni ojcobójstwa i kazirodztwa. Na wieść o tym Jokasta powiesiła się, a Edyp wykłuł sobie oczy, odział się w łachmany 
żebracze i o kiju wywlókł się z miasta, dziad stary i złamany. Prowadziły go córki. Szukał ziemi, w której by się do grobu położył. Zaszedł do miejscowości 
Kolonos, niedaleko Aten, i tam umarł. Pochowano go w gaju, do którego z wiosną zlatywały się roje słowików. W Tebach zostali dwaj bracia: Eteokles i 
Polinejkes. Zgodzili się, że co rok inny z nich będzie panował. Eteokles pierwszy wziął berło, lecz po upływie roku nie chciał ustąpić bratu i wygnał go z kraju. 
Polinejkes schronił się do Argos, do króla Adrastosa. Znalazł gościnne przyjęcie, ożenił się z córką królewską i namówił teścia do wyprawy przeciw Tebom. 
Adrastos zebrał wojsko i obiegł miasto. Ale Tebańczycy uczynili wypad i odnieśli zwycięstwo. Wszyscy wodzowie nieprzyjacielscy polegli. Eteokles również padł 
na polu bitwy. Rządy objął ponownie Kreon. Ciało zdrajcy Polinejkesa kazał wyrzucić krukom na pożarcie i zabronił pod karą śmierci uczcić go pogrzebem. Ale 
siostra Antygona, biały kwiat lilii wyrosły ze skrwawionej ziemi tebańskiej — nie usłuchała rozkazu. Własnymi rękami wykopała grób i pochowała zwłoki brata. Za 
karę zamurowano ją żywcem w sklepionej piwnicy.



CECHY TRAGEDII ANTYCZNEJ NA PODSTAWIE ANTYGONY 

Zasada trzech jedności: 
czasu - akcja Antygony rozgrywa się w ciągu jednego dnia (12 godzin) 
miejsca - w didaskaliach, na początku tekstu pojawia się informacja: Rzecz dzieje się przed dworem królewskim w Tebach. Wszystkie 
sceny dramatu się dzieją w tym samym miejscu. Bohaterowie i chór wspominają o wydarzeniach, które mają miejsce gdzie indziej 
np.poza miastem, w grocie itp., ale tych wydarzeń nie widzimy! Jest o nich tylko mowa 
akcji - chodzi o jednowątkowość. Cała akcja skoncentrowana jest wokół głównej bohaterki - córki Edypa - Antygony. Historie (wątki) 
innych postaci są szczątkowe. Autor ich nie rozwija. 

Zasada decorum - styl tekstu jest stosowny do gatunku i tematyki dzieła. Antygona pisana jest patetycznym (podniosłym) językiem. O 
scenach krwawych np. śmierci bohaterów informuje chór albo posłańcy. 
Konflikt tragiczny - nierozwiązywalny spór dwóch racji, z których każda wydaje się słuszna. 

Główna bohaterka stoi przed dylematem: postąpić zgodnie z prawem boskim (pochować brata - Polinejkesa) czy z prawem ziemskim 
(Polinejkes jako zdrajca nie powinien zostać pochowany). Słuszność obu racji polega na tym, że: prawo boskie nakazuje chować 
zmarłego, w przeciwnym razie jego dusza nie będzie mogła trafić do Hadesu, a niedobry krewny zostanie ukarany; prawo ziemskie - 
Polinejkes zaatakował swojego brata jako pierwszy, jest zdrajcą, nie należy mu się pochówek; sprzeciwienie się władzy musi więc zostać 
ukarane. 

Hamartia - wina tragiczna bohatera. Bez względu na to co uczyni Antygona, poniesie klęskę (bogowie osądzą ją jako złą siostrę, dusza 
brata nie trafi do Hadesu; Kreon skaże ją na śmierć). 
Tragiczne zbłądzenie (ironia tragiczna) - Antygona nieświadomie wypełnia wyrok przepowiedni (mit o rodzie Labdakidów), pycha 
prowadzi ją do śmierci samobójczej. 
Hybris - duma i pycha głównej bohaterki, bohaterka jest przekonana o swojej wyjątkowości. 
Katharsis - uczucie litości i trwogi (strachu), które ma odczuwać widz oglądając tragedię. Widz miał wyjść z przekonaniem, że ludzkim 
losem rządzą bogowie, a przed przeznaczeniem nie ma ucieczki. Widz wychodził z teatru z poczuciem ulgi: nie miał tak źle jak 
bohaterowie tragedii, a swoje niepowodzenia mógł interpretować jako wolę boską. O uczuciach, kondycji ludzkiej, fatum i losie 
wypowiada się w wielu miejscach chór. 
Mimesis - wydarzenia przedstawione w sposób prawdopodobny, realny do zaistnienia. W tragedii nie spotykamy się ze scenami czy 
postaciami nadprzyrodzonymi. Mówi się o ingerencji bogów, ale nie pojawiają się oni jako postaci dramatu. Przykładem mogą być 
apostrofy do Dionizosa i Erosa. 
Obecność chóru, który komentuje wydarzenia, mówi o uczuciach bohaterów, wygłasza prawdy moralne, wprowadza w akcję. 
Budowa: Prolog, parodos, epejsodion I, stasimon I, epejsodion II, stasimon II, epejsodion III, stasimon III, epejsodion IV, Kommos, 
stasimon IV, epejsodion V, stasimon V, exodos.



ANTYGONA JAKO BOHATERKA TRAGICZNA: 

*** możesz się spotkać z określeniem: Antygona jako postać tragiczna 

Czym jest tragizm? 
Jak podaje Wikipedia: tragizm to kategoria estetyczna, oznaczająca konflikt równorzędnych wartości moralnych, w wyniku którego 
jednostka, działająca świadomie w imię wielkiego i szlachetnego celu, jest skazana na klęskę. 

*** obie opcje są tak samo wartościowe, trudno wybrać jedną z nich ze względu na to, która jest lepsza 
*** inne kategorie estetyczne to komizm, groteska, ironia, patos 

Czym jest konflikt tragiczny? 
Jak podaje Wikipedia: konflikt tragiczny to starcie równorzędnych racji moralnych, które powoduje nieuchronną klęskę jednostki 
szlachetnej. 

*** Bohater_ka staje przed wyborem, bez względu na to, jaką podejmie decyzję poniesie klęskę 

*** Tragizm to sposób przedstawiania danej historii, a konflikt tragiczny to dylemat, przed którym stoi bohater 

Antygona jest bohaterką tragiczną ponieważ ponosi klęskę - ginie (najprościej mówiąc, jej losy kończą się bardzo źle). Pozostaje w konflikcie 
tragicznym ponieważ stoi przed dylematem: wykonać prawo boskie czy podporządkować się władzy ziemskiej? Wybór pomiędzy nimi jest 
trudny ponieważ: jeśli postąpi wbrew prawom boskim doprowadzi do tego, że dusza jej brata nie zazna spokoju, a sama - jako zła siostra - 
zostanie potępiona przez bogów. Jeśli postąpi wbrew władzy ludzkiej (królewskiej/ziemskiej) zostanie skazana na śmierć. 
Bohaterka nie ma wątpliwości, że słuszniej jest postąpić zgodnie z prawem boskim. Zostaje początkowo skazana na śmierć ale ostatecznie 
Kreon decyduje się uwięzić ją w grocie skalnej poza miastem. Antygona chce sama decydować o swoim losie dlatego wybiera śmierć 
samobójczą (przez powieszenie). 
Pamiętaj, że tytułowa bohaterka tragedii Sofoklesa jest przykładem postaci tragicznej nie tyle dlatego, że nie wie jaką podjąć decyzję, ale 
dlatego, że ma wybór, a ten wybór jest tragiczny. Bez względu na to, czy zmieniłaby zdanie (namawia ją do tego Ismena i Kreon) i tak jej los 
zakończy się tragedią. Ciąży bowiem na niej i całej jej rodzinie (rodzice) fatum - zły los, zemsta bogów za niepodporządkowanie się im 
założyciela rodu. 



TEATR ANTYCZNY 
  
źródłem teatru były obrzędy religijne ku czci boga winnej latorośli - Dionizosa. Dionizos był synem Zeusa i śmiertelniczki Semele, która 
zmarła w czasie narodzin Dionizosa. Stało się tak ponieważ chciała zobaczyć swego kochanka, Zeusa w całym jego boskim majestacie. 
Kiedy Zeus spełnił jej życzenie spłonęła, gdyż oczy śmiertelniczki nie mogły znieść takiego widoku. Dionizosem opiekowały się nimfy, 
muzy uczyły go śpiewu i tańca, a pozostałymi sprawami wychowania zajmował się Sylen. Dionizos był bogiem, który wolał ziemię od 
Olimpu, był dobry i serdeczny dla ludzi i zwierząt. Potrafił stwarzać miód i mleko - symbole dobrobytu. Nauczył ludzi na całym świecie, 
jak mają uprawiać winną latorośl. Podczas dionizji przez miasta przechodziły korowody, które z czasem przybrały postać ludowych 
widowisk. Teatr ze statyczną sceną i aktorami powstał w VI w p.n.e. w Atenach. Pierwszym z nich był Teatr Dionizosa, mieszczący się na 
Akropolu, zbudowany na planie okręgu - dziś nazywamy taki rodzaj sceny amfiteatrem.

theatron - widownia pod gołym niebiem, mógł 
pomieścić około 14 tys. widzów, dzięki akustyce 
aktorzy byli słyszalni nawet w ostatnich rzędach


orchestra - miejsce dla chóru


proskenion - miejsce odgrywania scen przez 
aktorów


skene - budynek naprzeciw theatronu, w którym 
aktorzy zmieniali kostiumy,  na jego ścianie 
ustawiano dekoracje


chór - zbiorowy komentator wydarzeń w tragedii 
greckiej


maska - służyły charakteryzacji, w teatrze greckim 
stosowano aż 44 typy masek wyrażających: tyrana, 
żołnierza, śmiech, płacz etc.


koturny - buty na platformie, im wyższa, tym wyższa 
pozycja społeczna postaci,



Twórcy dramatu antycznego: 

 Tespis -  grecki poeta i aktor. Wprowadził pierwszego aktora rozwijającego dialog z chórem i przewodnikiem chóru, co stanowiło 
zaczątek dramatu jako rodzaju literackiego. Wystawiał swoje dramaty na wozie, jeżdżąc po wsiach, stąd określenie „wóz Tespisa” 
oznaczające teatr objazdowy. Nie zachowały się autentyczne fragmenty jego dzieł. Pierwszą tragedię ogłosił ok. 534 r. p.n.e. co uznaje 
się za początek tragedii greckiej. 

 Ajschylos powszechnie uważany za rzeczywistego twórcę tragedii greckiej. Wprowadził na scenę drugiego aktora, przyczynił się do 
rozwoju dialogu i akcji scenicznej, ograniczył rolę chóru, wprowadził do tragedii akcję dziejącą się poza sceną. Twórczość Ajschylosa 
obejmowała mniej więcej 90 utworów: około 70 tragedii i 20 dramatów satyrowych, jednak do naszych czasów z tego olbrzymiego 
dorobku w całości przetrwało zaledwie 7 sztuk, a oprócz tego tytuły utworów i różnej wielkości fragmenty. 

 Sofokles zainicjował dalsze zmiany w sposobie wystawiania dramatu: wprowadził na scenę trzeciego aktora oraz postaci kobiece, 
zwiększył chór z 12 do 15 osób, ale zmniejszył jego udział w akcji, zerwał z tematycznym związkiem tetralogii oraz wystawiał 4 sztuki o 
samodzielnej treści. Jego zasługą jest wzmocnienie dramatyczności akcji, nasilenie konfliktów międzyludzkich oraz pojawienie się 
postaci o ukształtowanym charakterze, odpowiedzialnych za swe czyny. Tematykę do swoich utworów czerpał z mitów trojańskich, 
tebańskich i ateńskich. Sofokles był autorem 123 tragedii, z czego, do naszych czasów, zachowało się w całości zaledwie 7. 

 Eurypides tragedię uczynił bardziej realistyczną. Napisał 17 tragedii oraz jeden dramat satyryczny. Sofokles powiedział ponoć o 
Eurypidesie: „Ja przedstawiam ludzi takimi, jakimi być powinni, a Eurypides takimi, jakimi są”. Eurypides odszedł od religijnych korzeni 
tragedii. W jego dziełach nie ma już tak obfitych boskich interwencji, wpływania bogów na ludzkie losy. Z tego powodu oskarżano go o 
bezbożność. Nie wierzy w bogów i bóstwa, widzi realny świat i takim go przedstawia – z jego złem i okrucieństwem. Do najbardziej 
znanych tragedii Eurypidesa należą: Andromacha, Trojanki, Medea, Hippolit, Helena, Orestes 

 komicy: Arystofanes, Menander





Typy poezji pisanej w antyku (podział ten możesz wykorzystać także w poźniejszych epokach): 

refleksyjna - pieśni, które odnoszą się do przemyśleń na temat życia i losu ludzkiego 
miłosna - erotyki, anakreontyki, pieśni weselne, tematyką takich tekstów jest miłość 
żałobna - elegie, treny, teksty poświęcone osobom zmarłym, a antyku pisano je po śmierci władców, wojowników 
religijna - hymny, dytyramby, teksty poświęcone chwaleniu muz, bóstw, wznoszące prośby do nich 
patriotyczna - pieśni, ody, teksty poświęcone ojczyźnie 
tyrtejska - zagrzewająca do walki 
idylliczna - sielanki, teksty poświęcone spokojnemu, radosnemu życiu codziennemu 

Gatunki liryczne charakterystyczne dla antyku: 

pieśń - utwór stroficzny o regularnej budowie, dzieli się ze względu na tematykę np. miłosne, religijne, ma swój rodowód w 
muzyce (charakter meliczny); jest podzielona na strofy; niektóre z nich mają jednakową liczbę sylab w wersie - są sylabiczne; 
są oparte na rymach - regularność; zawierają liczne powtórzenia; mają refren; zdania są zbudowane prosto; ma charakter 
osobistego wyznania - apostrofy; pieśń w antyku dzieliła się na: 
- hymny - pieśni wykonywana w antyku przez chór, sławiąca bogów i bohaterów 
- elegie - pieśni wykonywane indywidualnie, teksty o różnej tematyce, wyróżniające się smutną tonacją. 

oda - gatunek liryczny, który charakteryzuje się wzniosłością tematu i stylu, sławi ideę, wydarzenie lub czas. Zwykle cechuje ją 
także zbiorowy podmiot wypowiedzi. Należała do najpopularniejszych form poezji klasycznej. 

erotyk - poetycki utwór liryczny o tematyce miłosnej, w ciągu wieków ulegający zmianom. Erotyk akcentuje miłość zmysłową, 
charakteryzującą się głębią uczuć i pasją.



Starożytni lirycy: 

Safona - poetka starożytnej Grecji, tworzyła hymny religijne o charakterze osobistym, pieśni weselne i liryki miłosne. Na 
wyspie Lesbos prowadziła elitarną szkołę dla dziewcząt, będąca równocześnie świątynią bogini Afrodyty. Tylko jeden wiersz 
poetki zachował się do naszych czasów. 

Tyrtajos - poeta ze Sparty, twórca pieśni wojennych. Od jego imienia bierze się poezja tyrtejska czyli utwory wzywające do 
walki w obronie ojczyzny, propagujące heroizm i poświęcenie. Poezja tyrtejska była wykorzystana w dobie romantyzmu, do 
tego typu poezji sięgali Mickiewicz, Słowacki, a w XX wieku Baczyński czy Broniewski.

Safona 

Wydaje mi się samym bogom równy 
mężczyzna, który siadł naprzeciw ciebie, 
słowa twoje przyjmuje z zachwytem, 
w oczarowaniu. 
 
Słodkim uśmiechem budzisz w nim pragnienia, 
lecz w piersi mej drży serce pełne lęku, 
i gdy na ciebie patrzę, głosu z krtani 
dobyć nie mogę, 
 
zamiera słowo, dreszcz przenika ciało 
albo je płomień łagodny ogarnia 
ciemno mi w oczach, to znów słyszę w uszach 
szum przejmujący. 
 
Oblana potem, drżąca, zalękniona 
blednę jak zwiędła, poszarzała trawa, 
i już niewiele brak, abym za chwilę 
padła zemdlona. 
 
Ze wszystkim jednak trzeba się pogodzić. 
 
(tłum. Janina Brzostowska)

Tyrtejos 

Rzecz to piękna zaprawdę, gdy krocząc w pierwszym szeregu, Ginie 
człowiek odważny, walcząc w obronie ojczyzny; 
Kiedy atoli swe miasto i ziemię żyzną porzuca, 
Wnet żebrakiem się staje – los to najgorszy ze wszystkich – Jako że z miłą 
swą matką i ojcem staruszkiem się błąka, Dzieci maleńkie przy sobie 
mając i prawą małżonkę. Wówczas wrogość go wita wśród ludzi, do 
których przybędzie Przed niedostatkiem uchodząc, biedą nieszczęsną 
trapiony, Hańbą rodzinę okrywa, zeszpeca wygląd swój świetny, 

Wszak niesława, a także zło tuż za nim podąża. 
Skoro więc błędny wygnaniec żadnego nie budzi współczucia, Żadną czcią 
się nie cieszy, przyszłość też rodu niweczy, Walczmy mężnie w obronie tej 
naszej ziemi i dzieci, Choćbyśmy zginąć musieli, życia swojego nie 
szczędźmy. Nuże, młodzieńcy, walczcie, a jeden przy drugim niech wytrwa, 
Myśli o szpetnej ucieczce nie dopuszczajcie, ni strachu, 
Ale sercom w swych piersiach przydajcie wielkości i męstwa, Lęk przed 
życia utratą, z wrogiem się starłszy, odrzućcie, 
Tych zaś, którym już wiek poruszania się lekkość odebrał, 
Nie zostawiajcie, uchodząc z bitwy, starców czcigodnych. (...) Zatem niech 
każdy wytrwa w rozkroku stając, a obie 
Nogi niech oprze o ziemię mocno, i zęby zaciśnie. 

(tłum. Włodzimierz Appel)



Klasycyzm - postawa artystyczna polegająca zakładająca, że poezja powinna cechować się ładem, harmonią i spokojem, 
rolą poety zaś jest przedstawianie świata uporządkowanego i prawdopodobnego. Klasycyzmem nazywamy także 
odwoływanie się przez twórców do sztuki starożytnych Grecji i Rzymu. 

Horacy  (summus poeta - poeta doskonały) -  poeta starożytnego Rzymu za czasów Oktawiana Augusta. Dzięki 
Mecenasowi - przyjacielowi, który wydawał jego poezję i wspierał go finansowo mógł tworzyć. Stał się wzorem dla Jana 
Kochanowskiego. Horacy w swoich pieśniach i satyrach odwoływał się do filozofii stoików i epikurejczyków, łącząc 
sprzeczne ze sobą nurty. Uważany nie tylko za poetę, ale także filozofa. 
Sentencje Horacego: 

aurea mediocritas - złoty umiar 
carpe diem - chwytaj dzień 
in medias res - do sedna rzeczy 
non omnis moriar - nie wszystek umrę 
odi profanum vulgus et areco - pogardzam nieoświeconym tłumem i trzymam się z dala 
pulvis et umbra - prochem jesteśmy i cieniem 
sapere aude - odważ się być mądrym 
ut pictura poesis - poezja jest jak obraz 

Pojęcia związane z poezją Horacego: 

Liryka refleksyjna - odmiana liryki, której tematem są przeżycia wynikające z przemyśleń o losie człowieka i jego 
egzystencji 

Horacjanizm - czerpanie ze wzorów poezji greckiej, nawiązywanie do filozofii epikurejskiej i stoickiej, odwołania do 
Horacego 

Carmina - zbiór pieśni Horacego uważany był za wzór liryki i pieśni. W ramach zbioru możemy wyróżnić liryki: biesiadne, 
refleksyjne (filozoficzne), autotematyczne (dot. poezji i poety) oraz patriotyczne. 



Wybudowałem pomnik  

Exegi monumentum aere perennius 
 
Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu 
strzelający nad ogrom królewskich piramid 
nie naruszą go deszcze gryzące nie zburzy 
oszalały Akwilon oszczędzi go nawet 
 
łańcuch lat niezliczonych i mijanie wieków 
Nie wszystek umrę wiem że uniknie pogrzebu 
cząstka nie byle jaka i rosnący w sławę 
potąd będę wciąż młody pokąd na Kapitol 
 
ma wstępować z milczącą westalką pontifeks 
I niech mówią że stamtąd gdzie Aufidus huczy 
z tego kraju gdzie gruntom brak wody gdzie Daunus 
rządził ludem rubasznym ja z nizin wyrosły 
 
pierwszy doprowadziłem nurt eolskiej pieśni 
od Italów przebiwszy najpewniejszą drogę 
Bądź dumna z moich zasług i delfickim laurem 
Melpomeno łaskawie opleć moje włosy 

(tłum. Adam Ważyk)

Utwór podejmuje temat nieśmiertelności poety i poezji. To 
twórczość zapewnia artyście wieczność, mimo pogrzebu 
ciała, nieśmiertelna natura zawarta w pieśniach przetrwa. 
Poeta tekstem swym podkreśla dwoistość ludzkiej natury 
(Platon, Arystoteles): śmiertelność i nieśmiertelność. 
Traktuje poetę jako kogoś wyjątkowego, kto zasługuje na 
wieniec sławy od samej muzy poezji Melpomeny. 
Przedstawiany artysta jest porównywany do ptaka w locie, 
który niesie są sławę. 

Tekst ten możesz zestawiać z Pieśnią XXIV („Niezwykłym i 
nie leda piórem opatrzony”) J. Kochanowskiego czy Wielką 
improwizacją Konrada z III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza.

POEZJA HORACEGO



W pieśni tej Horacy okazał swoje zatroskanie losem 
ojczyzny pogrążonej w wojnie domowej. Dzięki 
zastosowanym alegoriom(ojczyzna - tonący okręt) 
tekst zyskał charakter uniwersalny (ponadczasowy). 
W ten sam sposób ojczyznę ukazał Piotr Skarga w 
swoich „Kazaniach”, Juliusz Słowacki w 
„Testamencie moim”. Po tematykę konfliktów 
wewnątrz ojczyzny  sięgnął także J. Kochanowski w 
„Pieśni o spustoszeniu podola”.

Ojczyzna - okrętem 
O navis, referent in mare te novi... 
 
Okręcie, znowu na morze wybiegasz? 
Biada! Co czynisz!? Bez zwłoki 
Dąż do przystani! Czyli nie dostrzegasz, 
Że już bez wioseł twe boki? 
 
Że maszt się, strzaskan nawałnicą, chwieje, 
A liny rwą się i prężą? 
Belki się kruszą i pękają reje — 
Czyż one odmęt zwyciężą? 
 
Na próżno, w żagli spowinięty strzępy, 
Do bogów słać będziesz modły, — 
Próżno ci dały pontyjskie ostępy 
Tarcice z wyniosłej jodły — 
 
Dziś w tem nie szukaj ratunku i chluby! 
Choć malowana twa rufa, 
Kto się doczekać pewnej nie chce zguby 
Niechaj twym siłom nie ufa! 
 
Niedawno troskę budziłeś w mem łonie, 
Dziś wzniecasz niepokój nowy: 
O, nie wyjeżdżaj na zdradliwe tonie 
Między lśniącemi ostrowy!

POEZJA HORACEGO



Do Leukonoe 

Tu ne quaesieris, scire nefas. 
 
Nie pytaj próżno, bo nikt się nie dowie, 
Jaki nam koniec gotują bogowie, 
I babilońskich nie pytaj wróżbiarzy. 
Lepiej tak przyjąć wszystko, jak się zdarzy. 
A czy z rozkazu Jowisza ta zima, 
Co teraz wichrem wełny morskie wzdyma, 
Będzie ostatnia, czy też nam przysporzy 
Lat jeszcze kilka tajny wyrok boży, 
Nie troszcz się o to i… klaruj swe wina. 
Mknie rok za rokiem, jak jedna godzina. 
Więc łap dzień każdy, a nie wierz ni trochę 
W złudnej przyszłości obietnice płoche. 
 
tłum. Henryk Sienkiewicz

POEZJA HORACEGO

Podmiot liryczny zwraca się do adresatki (liryka 
zwrotu do adresata), której imię oznacza „pogodna”, 
„radosna”. Prosi ją by nie troszczyła się o przyszłość, 
nie martwiła się tym, co ma nastąpić, ponieważ, jeśli 
ma się coś wydarzyć i tak się wydarzy. Tylko bogowie 
znają ludzkie przeznaczenie i mają władzę nad 
ludzkim losem. Osoba mówiąca podkreśla, że należy 
się cieszyć dniem doczesnym i tym, co się posiada. 
Przesłanie wiersza możemy zawrzeć w epikurejskim 
haśle „carpe diem”.  
Tekst możesz porównać z Pieśnią IX („Nie porzucaj 
nadzieje”) Jana Kochanowskiego.



List do Pizonów (fragmenty)

Z ludzką głową kark koński gdyby zechciał malarz 
połączyć, rozmaitym pierzem okryć członki 
skądkolwiek pozbierane, a pięknej od góry 
kobiecie przydać w dolnej części szpetną rybę, 
czy moglibyście śmiech powstrzymać, przyjaciele? 
Wierzcie mi, Pizonowie, wizerunki takie 
podobne są do księgi, co jak sen chorego 
roi błędne widziadła, ni z dołu ni z góry 
nie formujące kształtu […] 
[…] 
Bierzcie, wy, co piszecie, temat odpowiedni 
do sił i ważcie długo, jaki ciężar barki 
uniosą, jaki zrzucą, kto trafnie wybierze, 
nie zdradzi go wymowa ni układ przejrzysty. 
[…] 
Zawsze spieszy do celu i w sam środek rzeczy, 
jakby mu były znane, porywa słuchacza 
i gdzie nadziei nie ma błysnąć, rzecz pomija, 
tak zmyśla, tak udatnie miesza złudę z prawdą, 
by z początkiem się zgadzał środek, z środkiem koniec. 
[…]
Mądrość jest i początkiem, i źródłem pisania. 
Treść mogą ci ukazać sokratyczne księgi 
i słowa chętnie pójdą za powziętym planem. 
[…] 
Nieraz miejscami celna, z dobrym charakterem 
fabuła, choć bez wdzięku, wagi i artyzmu, 
lepiej ludzi zabawi i silniej zachwyci 
niż wiersze w treść ubogie i dźwięczne błazeństwa. 
[…]

 
Są jednak błędy, które wybaczamy chętnie: 
bo ni struna nie zawsze wyda dźwięk żądany, 
gdy niską ktoś potrąci, nieraz brzmi wysoka, 
ni łuk nie zawsze trafia tam, gdzie się mierzyło, 
lecz jeśli pieśń ma wiele blasków, mnie nie rażą 
nieliczne plamy, które rozlało niedbalstwo 
lub nie dość czujna ludzka natura. Cóż zatem? 
[…] 
Taki sąd miej i rozum, jeśli ci się zdarzy 
coś napisać, niech dotrze do uszu Mecjusza, 
twego ojca i moich, potem na lat dziewięć 
pergamin ma być w skrzyni: zawsze można zniszczyć, 
czegoś nie wydał, głos uwolniony nie wróci. 
[…].

Jest to wierszowany traktat poetycki, w którym poeta 
zawarł swoje poglądy na twórczość, formułując idealny 
wzorzec poezji, która powinna:

 odznaczać się umiarem, harmonią
 realizować zasadę decorum
 uczyć i bawić - docere et delectare
 poeta przedstawia świat uporządkowany

Wiersz jest w zasadzie programem klasycyzmu. 
Inne programy poetyckie zawarte w poezji to np. 
„Romantyczność” A. Mickiewicza czy „Do młodych”  A. 
Asynka
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Nazwa i jej znaczenie  
Wyraz Biblia pochodzi od greckiego byblion – książka 

Przymierze zawarte przez Boga z ludem wybranym, za pośrednictwem Mojżesza, przymierze to po łacinie 
testamentum. 
Wyrażenie Pismo Święte jest pochodzenia biblijnego. Nowy testament określał tym mianem zbiór Ksiąg Starego 
Testamentu, a później określenie to rozszerzyło się także na księgi Nowego Testamentu. 

Geneza  
Biblia powstawała na przestrzeni wieków. Pierwsze zapisy biblijne powstawały na kamieniach i potem na papirusie.  
Dopiero w IX wieku zaczęto zapisywać księgi na papierze. 
Trudno ustalić chronologię pism. Czasy Abrahama to XIX wiek przed naszą erą; Mojżesza zaś to XVII wiek p.n.e. 
Przyjmuje się, że Stary Testament powstawał od XII wieku p.n.e, zaś Nowy testament w drugiej połowie I w n.e. Cały 
proces zakończył się na Ewangelii św. Jana i Apokalipsie w 96 roku. 

Pamiętaj! Z Biblią, podobnie jak ze zbiorem mitów jest tak, że teksty te zaliczamy do sacrum czyli sfery świętej, gdyż 
Biblia jest tekstem świętym dla chrześcijan, tak jak mity należały do sacrum starożytnych Greków i Rzymian. Na j. 
polskim poznajemy zarówno jedne jak i drugie historie z punktu widzenia historii literatury, nie traktujemy ich jako 
księgi objawione. 

Języki Biblii 
Hebrajski - Stary Testament 
Aramejski - Stary Testament 
Grecki - Stary Testament, Nowy Testament 

Kanon to oficjalny zbiór ksiąg Pisma Świętego, pełniących funkcję sakralną. 
Apokryf- księgi, które nie zostały zaliczone do kanonu. Powstawały by przekazywać pouczenia i wprowadzić nowe 
zasady religijne.



Podział Biblii 
STARY TESTAMENT (Kanon katolicki obejmuje 46 Ksiąg, judaistyczny 39): 

Księgi historyczne: Pięcioksiąg Mojżesza - Ks. Rodzaju, Ks. Wyjścia, Ks. Kapłańska, Ks. Liczb, Ks. Liczb, Ks. Powtórzonego Prawa; Księga 
Tobiasza, Księga Machabejska. 
Księgi dydaktyczne (pouczające) - Ks. Przysłów, Ks. Koheleta, Pieśń nad Pieśniami, Ks. Psalmów, Ks. Mądrości, Ks. Syracha. 
Księgi prorocze: Ks. Izajasza, Ks. Jeremiasza, Ks. Ezechiela. Ks. Daniela. 

NOWY TESTAMENT (kanon katolicki - 27 ksiąg) 
Księgi historyczne: Ewangelie wg. Mateusza, Marka, Jana; Dzieje Apostolskie. 
Księgi dydaktyczne: Listy św. Pawła 
Księga prorocza: Apokalipsa św. Jana. 

Przekłady Biblii: 
Septuaginta - Przekład z języka hebrajskiego na grecki, dokonany w II wieku przed Chrystusem. Setptuaginta – oznacza siedemdziesiąt, gdyż 
przekładu miało dokonać 70 uczonych, którzy w 70 dni przetłumaczyli tekst aramejski i hebrajski na grekę. 

Wulgata to przekład na łacinę z języka hebrajskiego i greckiego -Przekładu dokonał św. Hieronim w latach 390-405 po Chrystusie. 

Biblia Brzeska z roku 1563 to pierwszy całościowy przekład Biblii na polski z języków oryginalnych. Powstał na zlecenie księcia Mikołaja 
Radziwiłła (dlatego nazywa się ją Biblią Radziwiłłowską), a dedykowany był królowi Zygmuntowi Augustowi. 

Biblia Nieświeska z roku 1574, to przekład ariańskiego pastora Szymona Budnego z języków oryginalnych. Powodem podjęcia pracy przez 
Budnego była chęć lepszej wierności oryginalnemu tekstowi (podejście filologiczne). Stary Testament tłumaczono z hebrajskiego. Językowo 
uważana za dużo słabszą od Biblii Brzeskiej (m.in. liczne hebraizmy). 

Biblia ks. Jakuba Wujka została wydana w 1599. Uważa się ten przekład za arcydzieło polskiej literatury. Wujek był gruntownie wykształconym 
jezuitą, posiadającym znajomość języków biblijnych i współczesnych. 

Biblia Gdańska z 1632 roku to przekład luterański, dokonany przez Daniela Mikołajewskiego. Podstawą dla tłumaczenia były języki oryginalne. 
Niezwykle wierny językowi oryginałów. 

Biblia Tysiąclecia z roku 1965, opracowana przez polskich biblistów pod redakcją benedyktynów tynieckich, tłumaczona z oryginału. Jest to 
obowiązujący obecnie w Kościele Katolickim przekład Biblii.



Symbole w Biblii 

Trzy - Bój w Trójcy Świętej 

Cztery - cztery ewangelie, rzeki w rajskim ogrodzie, strony świata, symbol świata 

Sześć - grzech, zło, 666 - symbol Bestii-Szatana z Apokalipsy 

Siedem - doskonałość 

Czterdzieści - symbol pokuty 

Baranek Boży - Jezus Chrystus, zbawiciel. 

Smok, wąż, Bestia - szatan, uosobienie zła, zepsucia i grzechu. 

Drzewo - drzewo poznania dobra i zła - symbol sprzeciwu człowieka wobec Boga, pragnienia wywyższania się. 

Krzyż - symbol męki Chrystusa, symbol chrześcijaństwa. 

Arka - symbol ratunku dla ludzi. Akra Przymierza - znak bożej obecności. 

Gołębica - znak dobrej nowiny, symbol Ducha Świętego. 

Tęcza - znak przymierza Boga z ludźmi, symbol miłosierdzia Bożego 

Plagi egipskie - dziesięć plag, kara za grzechy ludzkości.



Ważne postaci biblijne 
Adam i Ewa - Pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta stworzeni przez Boga 
na jego obraz i podobieństwo. Złamali zakaz jedzenia owoców z drzewa 
poznania dobra i zła. Wygnani z raju, gdzie nie odczuwali swojej nagości ani 
wstydu. 

Kain i Abel - Synowie Adama i Ewy, z których Kain zabił brata z zazdrości o 
miłość ojca i Boga. Buntownik noszący znamię mordercy. 

Noe - Bóg wybrał go aby ocalić ludzkość i zwierzęta w trakcie, gdy wody 
potopu zaleją ziemię. Zbudował Arkę. 

Abraham - Bóg zażądał od Abrahama aby złożył mu w ofierze swojego 
Jedynaka Izaaka. W ostatniej chwili powstrzymał jego rękę będącą 
znakiem posłuszeństwa Bogu w każdej sytuacji. Bóg pobłogosławił go i 
wszystkie narody ziemi. 

Mojżesz - Wyprowadził on lud z niewoli w Egipcie i przez 40 lat wędrował z 
nimi po pustyni, wprowadził ich do ziemi obiecanej. Bóg dał mu na górze 
Synaj kamienne tablice z dekalogiem i nakazał przestrzeganie go. 

Dawid - Król Izraela z, z którego rodu miał wychodzić się Mesjasz, według 
Biblii był autorem 150 psalmów zasłynął z pokonania w pojedynku 
olbrzymiego, silnego Goliata. 

Salomon - Syn Davida i król Izraelski słyną z mądrości i sprawiedliwości. 

Izajasz - Jeden z największych proroków starego Testamentu, otrzymał od 
Boga misję nawoływania do nawrócenia. Zapowiedział nadejście 
Zbawiciela – Mesjasza. 

Daniel - Jeden z proroków starego Testamentu, który przewiduje koniec 
świata. W jego wizjach władza ludzka została to przedstawione jako siła 
przeciwna Bogu i zmierzająca ku wypadkowi, zbawienie ma przynieść 
człowiekowi interwencja Jahwe poprzedzona szeregiem kosmicznych 
katastrof i zmartwychwstaniem ciał.

Hiob - Sprawiedliwy, bogobojny Izraelita, którego Pan podał próbie wiary, 
zabierając mu wszystko to co miał. Jest symbolem niezawinionego cierpienia, 
który ma głęboki sens. Hiob dzięki swej żarliwości odzyskuje swoje dobra i 
zdrowie, opowieść o nim pomaga w odkrywaniu prawdę o cierpieniu i uznaniu 
tego, że Bóg dopuszcza jego istnienie. 

Jezus Chrystus - Mesjasz i Zbawiciel, syn boży zapowiedziany przez proroków. 

Maria - Matka Boga, która zmazała winę Ewy, niewiasta która z Deptała Węża – 
szatana. Uosobienie cnoty pokory czystości. Jest pośredniczką Łask, 
orędowniczką za ludźmi u Boga. 

Jan Chrzciciel - Krewny Chrystusa który zapowiedział jego przyjście. Ścięty z 
rozkazu Heroda. 

Piotr - Apostoł i uczeń Jezusa, uznawany za pierwszego papieża. 

Paweł - Zwany Szawłem, wróg Jezusa i jego nałóg, przychodzi cudowną 
przemianę nawrócenia i staje się żarliwym wy znawcą jego wiary, autor listów. 

Tomasz - Niewierny, ten który początkowo nie dawał wiary w zmartwychwstanie 
Jezusa. 

Judasz - eden z 12 apostołów, uczeń który zdradził Jezusa za 30 srebrników, a 
potem popełnił samobójstwo, jest symbolem zdrajcy. 

Maria Magdalena - Jawnogrzesznica, która się nawróciła, jako pierwsza odkryła 
pusty grób Jezusa, jest symbolem przemiany, porzucenia zła i nawrócenia. 

Herod - Okrutny władca Judei, wydał rozkaz zabijania każdego 
nowonarodztnego chłopca z obawy, by nie spełniła się przepowiednia. 

Poncjusz Piłat - Rzymski prefekt Judei, który według ewangelii świętego 
Mateusza dokonał gest umycia rąk, twierdząc że nie jest winien krwi 
sprawiedliwego, tym samym zatwierdził wyrok na Chrystusa. Oportunista tło 
człowiek tchórzliwy uwolnił się od odpowiedzialności.



Motywy biblijne 
raj - Rajski ogród w którym żyli Adam i Ewa, jest miejscem wiecznej szczęśliwości. Pierwsi rodzice zostali wygnani z raju przez Boga ponieważ sprzeciwili się mu.


zło/grzech - Jego źródłem była pokusa szatana. W skutek złamania zakazu spożywania owoców z drzewa poznania dobra i zła pierwsi rodzice zgrzeszyli. Grzech 
pierworodny przechodzi na kolejne pokolenia. Grzech zmazują: głęboki żal, pokuta i zadośćuczynienie.


cierpienie - Niezawinione cierpienie Hioba to cierpienie jako element boskiego planu świata; Męka Chrystusa na krzyżu i jego zmartwychwstanie otworzyło drogę 
do zbawienia dla człowieka; Cierpienie Maryi (matki Jezusa) i jej żal pod krzyżem to wyraz matki bolejącej; Cierpienie świętych Apostołów i ludzi żarliwej wiary.


wędrówka/podróż - Człowiek po wygnaniu z raju staje się wędrowcem Pielgrzymem poszukującym swojego miejsca na ziemi (Homo viator). Izraelici przez 40 lat 
wędrowali po pustyni do ziemi obiecanej.


vanitas vanitatum - Motyw z biblijnej księgi Koheleta, ukazuje przemijalność doczesnych dóbr i spraw, które jawią się jako nieistotne wobec trwałości wiecznego 
szczęścia w niebie. Motywem tym fascynowali się najbardziej twórcy średniowiecze i baroku.


zmartwychwstanie - Jezus zwycięża śmierć i szatana dzięki czemu człowiek zyskuje możliwość wiecznego życia i zbawienia.


sąd ostateczny/koniec świata - Proroctwo chrześcijańskie zawarte w Apokalipsie świętego Jana a zarazem klucz do wyjaśnienia tajemnicy Chrystusa, 
poczynając od jego narodzin, aż do ostatniego przejścia w chwale. Bóg przewidział określony dzień w którym Jezus wskrzeszony z martwych przez ojca dokonał 
sądu nad całym światem. Surowa kara spotka rozpustników, fałszywych nauczycieli, złych biskupów, niewierne wdowy, zbuntowanych aniołów. Symbolika: ogień-
wojna; biel-zwycięstwie; blada pomór; czerwień-głód; liczba 666–bestia, szatan, 7–pełnia; 7 gwiazd, pieczęci, trąb, aniołów.


stworzenie świata - Motyw kosmogoniczny i antropogeniczny który zakłada: monoteizm, stwórca jest doskonałe, świat jest zaplanowane, świat pozostał powstaje 
z niczego i jest doskonały, człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, Bóg stworzył człowieka z miłości.


miłość - Miłość bliźniego miłosierdzie – Jezus nakazuje wzajemną miłość, należy miłować bliźniego znaczeniu każdego człowieka, należy kochać nawet tych którzy 
nas nienawidzą.

Miłość ludzka i bosko-ludzka – miłość personalistyczna bezinteresowna, polegająca na czynieniu z siebie ofiarę dla drugiego w imię wspólnego szczęścia, 
kochająca bez ustanku i po wieczne czasy. "Pieśni nad pieśniami" ukazuje za pomocą zmysłowych ujęć obraz miłości Oblubieńca do Oblubienicy, co jest alegorią 
miłości Boga do ludzi. "Hymn do miłości" świętego Pawła – autor wymienia zalety miłości.


dekalog - Możesz otrzymał od Boga tablice z dziesięciorgiem przykazań – to ponadczasowe zasady moralnego postępowania.


potop - Wody biblijnego potopu utrzymywały się przez 43 dni zalewając ziemię.


bunt - Bunt przeciwko Bogu pierwszych rodziców – Adama i Ewy – poskutkował wygnaniem ich z raju, sprzeciw wobec Boga.



Cechy stylu biblijnego 
Wypowiedź często występuje w formie nakazu, apelu, upomnienia (zdania rozkazujące i apostrofy). 
Autorzy biblijni posługują się zazwyczaj długimi, rozbudowanymi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, co owocuje nadmiarem spójników. 
W wielu miejscach słychać ton patetyczny i podniosły, charakterystyczny dla bezpośrednich zwrotów do Boga. 
W tekście odnajdziemy wiele symboli oraz alegorii. 
Występują środki oddziałujące na emocje czytelnika. 
Obecnych jest wiele zdań wykrzyknikowych i pytań retorycznych. 
Poszczególne fragmenty charakteryzują się paralelizmem (na różnych poziomach: leksykalnym, składniowym) oraz symetrią. 
Przyroda i Bóg są poddawane antropomorfizacji. 
Występuje niewielki zakres synonimicznych określeń. 
Tekst jest nasycony równoważnikami zdań. 
Proza w wielu miejscach podlega rytmizacji. 
Często pojawia się charakterystyczny szyk inwersyjny. 

Stylizacja biblijna 
Wiele utworów literackich posługuje się stylizacją biblijną, to znaczy pisarze świadomie wykorzystują cechy języka biblijnego w celu 
podniesienia rangi własnego dzieła lub reinterpretacji przesłania świętej księgi. Stylizacja może przybrać formę parodii, która polega na 
przejaskrawieniu tekstu pierwotnego. Przykładem tego typu zabiegów są dzieła Jana Kasprowicza lub proroctwo Wernyhory w „Weselu” 
Stanisława Wyspiańskiego. 

Gatunki biblijne 
PRZYPOWIEŚĆ – inaczej zwana PARABOLĄ, to zazwyczaj krótki utwór narracyjny, który w następstwie interpretacji alegorycznej ujawnia 
głębszy i bardziej ogólny sens. 

PROROCTWO – zapis prawdy objawionej, często wizja przyszłości narodu. Ważną rolę odgrywa tu osobowość i losy proroka. Szczególnym 
rodzajem proroctwa jest APOKALIPSA, która traktuje o losach całego świata, posługując się tajemniczą symboliką (oprócz Apokalipsy św. 
Jana zachowało się kilka apokryfów należących do tego gatunku). 

PSALM – hebrajska pieśń religijna, łącząca cechy modlitwy i hymnu. 

Inne gatunki to: opowiadanie historyczne, saga rodu, epos, poemat, nowela, kronika, dialog filozoficzny, list, pieśń, hymn, modlitwa, kazanie, 
aforyzm, sentencja, tren. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że większość tekstów biblijnych określa się nazwami gatunkowymi, które powstały 
w o wiele późniejszych epokach niż one same.

https://klp.pl/prosto-o-jezyku/a-10813.html
https://klp.pl/prosto-o-jezyku/a-10813.html


Księga Rodzaju - zawiera opis stworzenia świata i człowieka, upadku pierwszych ludzi (grzechu pierworodnego) i wygnania 
Adama i Ewy z rajskiego ogrodu. Tytuł należy rozumieć jako „księga narodzin”, „księga rodowodu”. Chodzi o rozwój religii 
judaistycznej Obejmuje opowieści o: Kainie i Ablu, potopie i Arce Noego, wieży Babel, początkach narodu wybranego - Izraela. 
Należy do Pięcioksięgu spisanego na przełomie VI i IV w.p.n.e. (tradycja ustna ok. X w.p.n.e.). Księga Rodzaju jest tekstem 
narracyjnym, zawiera elementy traktatu etycznego.  
Porównaj z mitem o stworzeniu świata w „Mitologii” J. Parandowskiego. 

Księga Hioba - historia powstała prawdopodobnie około X-IX w.p.n.e. i miała prawdopodobnie kilku autorów. Jej najobszerniejsza 
część pochodzi z okresu między VI a IV w.p.n.e. Tekst zaliczamy do poematów refleksyjno-filozoficznego, pisanego prozą. 
Największą część poematu stanowi dialog. Pojawiają się także monologi np. kiedy Hiob kieruje swą skargę do Boga. W księdze 
wykorzystano teofanię - spotkanie człowieka z Bogiem. Jest to opowieść o mądrym Hiobie, którego Bóg poddał próbie wiary, 
zabierając mu to, co było dla  niego najcenniejsze, czyli zdrowie, bogactwo, szacunek. Tematyką Księgi jest niezawinione 
cierpienie, które ma sens w wymiarze religijnym. Mądrym jest ten, kto się boi Boga i postępuje zgodnie z jego wolą. Hiob, podobnie 
jak Abraham z Ks. Rodzaju zostaje poddany próbie. Tekst pokazuje nam zatem, że ludzki los nie jest zależny od woli człowieka 
(por. z mitami). Porównaj także  z mesjanizmem i martyrologią. 

Księga Koheleta - powstała prawdopodobnie w III w p.n.e., kiedyś jej autorstwo przypisywano Salomonowi. Księga przypomina i 
jest za pewne parafrazą czyli twórczym przekładem staroegipskiego „Dialogu zrozpaczonego ze swoją duszą”. Gatunkowo Księgę 
Koheleta zaliczamy do wierszowanego wywodu filozoficznego. Warto dodać, że Kohelet to z hebrajskiego ktoś, kto przemawia na 
zgromadzeniu, kaznodzieja. Najważniejszym motywem Księgi jest vanitas - marność, znikomość i bezwartościowość rzeczy 
materialnych i spraw ludzkich. 

Księga Psalmów - psalm to gatunek liryczny o tematyce religijnej, pełni funkcję modlitwy, charakterystyczne dla psalmu są 
powtórzenia składniowe - paralelizmy, symbolika, rytmizacja. Księga Psalmów zawiera 150 psalmów, których autorstwo kiedyś 
przypisywano królowi Dawidowi. Tworzone je przy akompaniamencie harfy czy cytry. Psalmy dzielimy na: błagalne, dziękczynne, 
pochwalne, królewskie, mesjańskie, patriotyczne i mądrościowe. Księga zawiera opis relacji człowieka z Bogiem, wyraża stosunek 
wiernych Kościoła względem Opatrzności i upatruje w niej najwyższe dobro i autorytet. 

Pieśń nad Pieśniami - nawiązuje do tradycji pieśni miłosnych, weselnych, dawniej jej autorstwo przypisywano Salomonowi. Jest to 
poemat liryczny o tematyce miłosnej. Przez chrześcijan intepretowana niedosłownie (alegorycznie): Oblubienica to wierni (Kościół) 
lub człowiek, Oblubieniec zaś to Bóg (Chrystus). 



Apokalipsa św Jana - ostatnia księga Nowego Testamentu, zakończenie historii biblijnych uzupełnione 
zostaje o wizję końca świata. Wg tradycji autorem tekstu jest św. Jan, jeden z dwunastu apostołów. 
Umiłowany uczeń Jezusa miał ją spisać pod wpływem wizji, której doświadczył na wyspie Patymos, 
gdzie został zesłany w wyniku prześladowania Chrześcijan w 95 r. Apokalipsa była kierowana do 
chrześcijan Azji Mniejszej i jej celem było podtrzymanie wiernych na duchu w czasach prześladowań. W 
tamtym czasie wierzono bowiem, że Sąd Ostateczny nadejdzie niebawem. Apokalipsa miała stanowić 
także rodzaj przestrogi dla niewiernych. 
Treść tekstu stanowią listy kierowane do różnych kościołów, potem następuje wizja siedmiu trąb i 
siedmiu pieczęci, które zapowiadają nadejście gniewu Boga. Pojawiający się Baranek to znak Chrystusa, 
który otwiera kolejnych sześć pieczęci, które przynoszą wojny, katastrofy, trzęsienia ziemi. Pojawiające 
się jeźdźcy zwiastujący głód, zabór, mord i śmierć. Otwierają się groby i powstają dusze męczenników, 
które towarzyszą pieczętowaniu 144 000 zachowanych przy życiu. Trąby anielskie zapowiadają wyrok na 
grzesznej ludzkości oraz przybycie dwóch bestii, czyli fałszywych proroków. Ci którzy zaufają bestii giną. 
W ostatnich scenach objawia się zwycięstwo dobra nad złem i Nowa Jerozolima jako niebiańska kraina. 

apokalipsa - utwór opisujący czasy ostateczne, mówiący o tajemnicach świata



Apokalipsa św Jana - ostatnia księga Nowego Testamentu, zakończenie historii biblijnych uzupełnione zostaje o wizję końca 
świata. Wg tradycji autorem tekstu jest św. Jan, jeden z dwunastu apostołów. Umiłowany uczeń Jezusa miał ją spisać pod 
wpływem wizji, której doświadczył na wyspie Patymos, gdzie został zesłany w wyniku prześladowania Chrześcijan w 95 r. 
Apokalipsa była kierowana do chrześcijan Azji Mniejszej i jej celem było podtrzymanie wiernych na duchu w czasach 
prześladowań. W tamtym czasie wierzono bowiem, że Sąd Ostateczny nadejdzie niebawem. Apokalipsa miała stanowić także 
rodzaj przestrogi dla niewiernych. 
Treść tekstu stanowią listy kierowane do różnych kościołów, potem następuje wizja siedmiu trąb i siedmiu pieczęci, które 
zapowiadają nadejście gniewu Boga. Pojawiający się Baranek to znak Chrystusa, który otwiera kolejnych sześć pieczęci, które 
przynoszą wojny, katastrofy, trzęsienia ziemi. Pojawiające się jeźdźcy zwiastujący głód, zabór, mord i śmierć. Otwierają się groby i 
powstają dusze męczenników, które towarzyszą pieczętowaniu 144 000 zachowanych przy życiu. Trąby anielskie zapowiadają 
wyrok na grzesznej ludzkości oraz przybycie dwóch bestii, czyli fałszywych proroków. Ci którzy zaufają bestii giną. W ostatnich 
scenach objawia się zwycięstwo dobra nad złem i Nowa Jerozolima jako niebiańska kraina. 

apokalipsa - utwór opisujący czasy ostateczne, mówiący o tajemnicach świata
 ”biada” - przekleństwo, potępienie 
 czeluść - miejsce przebywania złych duchów 
 szarańcza - złe duchy 
 pieczęć Boga na czołach - znak chroniący 
 Abaddon - zatracenie 
 Apollyon - niszczyciel 
 lew - triumf 
 wąż - szatan 
 wół - siła 
 orzeł - zręczność 
 4 zwierzęta - 4 strony świata 
 smok - zło 
 Alfa i Omega - początek i koniec 
 4 - liczba ziemska, wymierna, materialna 
 7 - liczba mistyczna i tajemnicza  
 7 gwiazd - Aniołowie 7 kościołów - kapłani 
 7 świeczników - 7 kościołów 
 7 pieczęci - symbol wyroków bożych 
 7 czaszek - plagi zesłane na świat 
 7 głów szatana - pełnia zła 
 7 lamp - 7 darów Ducha Świętego 
 12 gwiazd - 12 pokoleń Izraela 
 666 - znak szatana 
 3 - Trójca Święta 
 44 - liczba mistyczna

12 - Apostołowie 
 24 starców - 24 świętych ze Starego Testamentu 
 jeźdźca na białym koniu - symbolizuje zwycięstwo ewangelii 
 jeździec na koniu barwy ognia - symbolizuje wojnę 
 jeździec na czarnym koniu z wagą w ręce - symbolizuje głód 
 jeździec na koniu trupio białym - śmierć 
 purpura - upokorzenie 
 biel - czystość i szlachetność 
pieczęć - zakończenie, wyrok  
łuk - magiczna moc  
waga - sprawiedliwość  
złote wieńce - dostojeństwo 
Anioł - Biskup kościoła  
drzewo oliwne - sprawiedliwość 
Babilon - symbol miasta grzechu i obłudy  
jezioro ognia - piekło  
Bestia - Antychryst 
Baranek - Chrystus, zbawiciel, odkupiciel  
morze - dystans 
skrzydła - kosmos 
człowiek - mądrość 
niewiasta - Maryja, lud Boży 
rogi - siła 
księżyc - nieumiejętność 
pustynia - czas odpoczynku i próby

https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-symboli-literackich/101652-pieczec
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-symboli-literackich/101689-waga
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-geograficzny/89424-jezioro
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-szkola-podstawowa/83074-baranek
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-geograficzny/89666-morze
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-symboli-literackich/101676-skrzydla
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-symboli-literackich/101578-czlowiek
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-geograficzny/89945-pustynia


Biblizmy: 

przenieść się na łono 
Abrahama - umrzeć 

ciemności egipskie - wielkie, 
nieprzeniknione ciemności 

gwiazda przewodnia - ideał, do 
którego się dąży 

kolos na glinianych nogach - 
coś, co stwarza pozory 
wielkości 

manna z nieba - nieoczekiwana 
pomoc 

sodoma i gomora - wielkie 
zamieszanie, rozpusta 

salomonowy wyrok - mądry i 
sprawiedliwy wyrok 

żebro Adama - kobieta 

złoty cielec - symbol 
bogactwa, majątek 

droga krzyżowa - życie pełne 
cierpień

kozioł ofiarny - ktoś, na kogo 
niesłusznie zrzuca się winę 

hiobowa wieść - tragiczna 
wiadomość 

kamień węgielny - symbol 
rozpoczęcia budowy 

służyć mamonie - 
podporządkować życie 
sprawom materialnym 

głos wołający na pustyni - 
prośby, rady nieznajdujące 
posłuchu 

piętno kainowe - znamię 
zbrodniarza 

kraina mlekiem i miodem 
płynąca - kraj urodzajny, 
obfitujący w bogactwa 

umyć ręce od czegoś  - nie brać 
za coś odpowiedzialności 

niewierny Tomasz - osoba 
nieufna

budować coś na piasku - robić 
rzecz nietrwałą 

syn marnotrawny - człowiek, 
który zbłądził, ale zrozumiał 
swój błąd 

chodzić od Annasza do 
Kajfasza - chodzić dla 
załatwienia sprawy do urzędów 
bez skutku 

oko za oko, ząb za ząb - 
odpłata, wyrównanie krzywd 

plagi egipskie - o czymś 
uciążliwym 

judaszowe srebrniki - zapłata 
otrzymana za zdradę 

wdowi grosz - niewielka ofiara 
okupiona dużym wyrzeczeniem 

Alfa i Omega - o kimś, kto jest 
autorytetem, wszytko wie


























