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Mitologiczny opis stworzenia 
świata i człowieka

autor : nieznany
epoka:  Starożytność

Wiadomości o mitach

Mit – przekazywana z pokolenia na pokolenie (początkowo ustnie) opowieść ujmująca zbiorowe 
wyobrażenia i doświadczenia dotyczące pochodzenia świata i ludzi, wyjaśniające początki narodu, 
zjawiska przyrody, podejmujące problemy stosunków międzyludzkich, dobra i zła, życia i śmierci. 

Bohaterami mitów są bogowie albo herosi (dzieci bogów).

Odpowiedzi na pytania o początki świata i ludzkości starożytni Grecy i Rzymianie szukali w mitach, 
czyli pradawnych opowieściach o bogach i bohaterach. Wierzyli oni w wielu bogów (politeizm), przed-
stawianych na wzór człowieka, a różniących się od ludzi przede wszystkim nieśmiertelnością i wieczną 
młodością. Greccy bogowie zachowywali się jak ludzie, znali ludzkie emocje i uczucia, również te nega-
tywne. Mity stanowiły podstawę wierzeń religijnych, umożliwiały interpretację zjawisk przyrodni-
czych, były zapisem obyczajów i tradycji, a ponadto tworzyły więzi międzyludzkie w danej społeczności. 
Dzięki mitom świat stawał się człowiekowi bliższy, bardziej zrozumiały i uporządkowany.

Mityczna opowieść zlokalizowana jest w konkretnej przestrzeni geograficznej, można znaleźć 
na mapie miejsca w niej wymienione, np. Olimp, Kretę, Ateny, Spartę. Ta cecha, obok powiązania 
mitu z religijnymi obrzędami, odróżnia go od baśni. Przez setki lat mity przekazywane były ustnie, 
z pokolenia na pokolenie, dlatego czasem występowały w wielu wersjach. W wyrażeniu treści posługiwały 
się przenośnią, alegorią, symbolem.

Ze względu na ich tematykę mity dzielimy na:
mity kosmogoniczne•  – mity o powstaniu wszechświata,
mity teogoniczne•  – zawierające informacje o pochodzeniu bogów,
mity antropogeniczne•  – dotyczące pochodzenia człowieka (np. mit o Prometeuszu),
mity genealogiczne•  – przedstawiające początki i dzieje plemion oraz rodów (np. historia rodu Lab-
dakidów, z którego pochodzili Edyp i jego córka Antygona).
Mity przyczyniły się do powstania eposu, tragedii i komedii. Przez wieki inspirowały artystów. Są źró-

dłem wielu frazeologizmów, do dzisiaj funkcjonujących w języku. W mitach utrwalone zostały archetypy, 
czyli pierwsze wzory zachowań, np. marzyciela (Ikar), wspólne wszystkim ludziom.

Mitologia – zbiór mitów, a także zespół wierzeń religijnych dawnych cywilizacji. Niemal każda 
cywilizacja świata ma swoją mitologię – istnieje np. mitologia grecka, egipska, skandynawska, germań-

ska, japońska, słowiańska. Każda mitologia ma swoje postaci, wydarzenia i eposy.

Pol i te izm (wielobóstwo)  – wiara w istnienie wielu bogów. Jego przeciwieństwem jest monote-
izm. Współcześnie żywe religie politeistyczne to m.in. szintoizm i hinduizm.

Heros – człowiek obdarzony nadprzyrodzonymi właściwościami, zrodzony ze związku boga lub 
pomniejszego bóstwa z człowiekiem, półbóg. Herosami byli np. Herakles, Perseusz – synowie Zeusa, 

Tezeusz – syn Posejdona, Achilles – syn Tetydy.

Archetyp – pradawny, niezmienny wzorzec ludzkich postaw i zachowań, tkwiący w świadomości 
każdej zbiorowości i wpływający na sposób myślenia, odczucia oraz reakcje jednostki.

(Archetyp – zobacz także rozdział Biblijny opis stworzenia świata i człowieka, str. 17)
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Jak powstał świat?
Motyw stworzenia świata to motyw wędrowny. Pojawia się w wierzeniach wielu ludów. Trzy sta-

rożytne mity o powstaniu świata: Greków i Rzymian, Egipcjan oraz Babilończyków łączy przekonanie, 
że początkiem wszystkiego był Chaos, niebyt bądź połączone pierwiastki męskie i żeńskie, a zatem 
coś na kształt Kosmosu. Z niego wyłoniły się pierwsze bóstwa lub pary bóstw, które dały początek 
bóstwom pomniejszym, a potem ludziom, nie one jednak stworzyły świat. Są one często zarazem zjawi-
skami i bogami, np. Gaja – Ziemia, Ereb – Mrok, Szow – powietrze, Tfenet – wilgoć itd. Bóstwom tym 
przypisywano kształty i cechy ludzkie. Starożytni Grecy różnie interpretowali Chaos – jako istotę boską, 
ale bez określonego kształtu lub jako mieszaninę pierwiastków życia, boskich nasion, żywiołów. Wierzyli, 
że uformowała się z niego Gaja – Ziemia, a ta zrodziła Uranosa – Niebo i z ich związku powstali 
tytani, cyklopi (z jednym okiem na środku czoła) oraz hekatonchejrowie – sturęcy. Pojawianie się bogów 
i zdobywanie przez nich władzy to ciąg zbrodni. Uranos strącił swe potomstwo w otchłań Tartaru – 
krainy ciemności. Jego najmłodszy syn, Kronos, za podszeptem matki okaleczył go i pozbawił 
tronu. Później sam połykał swoje dzieci, by ustrzec się się klątwy ojca. Przeciw niemu wystąpił ocalony 
przez matkę syn Zeus wraz ze swym rodzeństwem. Po straszliwej dziesięcioletniej walce, wspoma-
gany przez cyklopów i sturękich, odniósł zwycięstwo nad Kronosem i jego sprzymierzeńcami – tytanami, 
ale musiał jeszcze stoczyć wojnę z gigantami, dziećmi Gai. Odczytywano ją jako triumf doskonałości, 
inteligencji nad brutalnością i prymitywną zwierzęcą siłą. Nazwano ją gigantomachią. Razem z bogami 
swe kształty przybierał świat.

Motyw wędrowny (obiegowy) – element konstrukcyjny dzieła: zdarzenie, osoba, przedmiot, 
przeżycie, powtarzający się w wielu utworach powstałych w różnych miejscach i czasach, np. motyw 
stworzenia świata, motyw wędrówki, motyw sieroty.

Antropomor f izac ja (antropomor f izm)  – przypisanie cech ludzkich jakiemuś zjawisku, poję-
ciu, przedmiotowi, roślinie lub zwierzęciu. Jest mniej schematyczna niż personifikacja, która często 
bywa umowna i skonwencjonalizowana. Różnice między antropomorfizacją a personifikacją są jednak 
tak nieostre, że obydwa terminy używane bywają zamiennie. W literaturze antycznej antropomorfiza-
cja wykorzystywana była do tworzenia obrazu świata bogów.

(Antropomorfizacja – zobacz także rozdział Pan Tadeusz (Inwokacja i Epilog), str. 82)

Gigantomachia – zwycięska walka bogów Olimpu z gigantami – obrzymimi synami Uranosa 
i Gai. Popularny temat w mitologii greckiej.

Jak powstał człowiek?
Starożytni Grecy podawali kilka wersji mitu o stworzeniu człowieka.

 1. Najczęściej uważali, że „wyszedł wprost z ziemi, wspólnej macierzy wszystkiego, co żyje; że lasy 
i góry wydały ludzi na podobieństwo drzew i skał”. Z informacji mówiących o tym, iż brutalnym walkom 
bogów przyglądali się ludzie, wynika, że pojawili się oni u zarania dziejów, razem z bogami.

 2. Wierzono też, że człowiek został ulepiony z gliny pomieszanej ze łzami przez tytana Prome-
teusza. Otrzymał on od niego również duszę w postaci iskier skradzionych z rydwanu Heliosa 
– boga słońca. Od zwierząt ludzie różnili się wyglądem – ukształtowani zostali na podobieństwo 
bogów – oraz tym, że przestali zrozumieć przyrodę i żyć według jej praw. Jak na kopię bogów czło-
wiek był jednak słaby i bezbronny, bo nie odziedziczył po nich ich siły i inteligencji, tkwił nadal 
w pierwotnej zwierzęcości. By temu zaradzić, Prometeusz skradł dla niego boski ogień i i przyniósł 
na ziemię. W ten sposób pomógł człowiekowi uniezależnić się od natury, nad którą ten mógł teraz 
panować. Podarowanie ludziom ognia stało się symbolicznym początkiem kultury. Człowiek 
przeszedł na wyższy szczebel rozwoju, opuszczając świat zwierząt dzięki nabytej wiedzy i umiejętno-
ściom – mądry tytan nauczył ludzi wielu rzemiosł, pisania, liczenia, sztuk. Mogły się teraz pojawić 
u człowieka potrzeby duchowe. Zeus przestraszył się tego wyraźnego podobieństwa ludzi do bogów 
i postanowił się ich pozbyć, podstępnie podsyłając Prometeuszowi przepiękną kobietę, Pandorę, 



MARZENIA 
I TĘSKNOTY

Mit o Dedalu i Ikarze
autor :  nieznany

epoka:  Starożytność

Czas i miejsce akcji
Akcja dzieje się w czasach mitologicznych, których nie można sprecyzować, miejscem akcji są Ateny, 

następnie Kreta i przestworza nad Morzem Ikaryjskim.

Streszczenie
Dedal był sławnym ateńskim budowniczym i wynalazcą. Ponieważ z zawiści zabił swojego siostrzeńca, 

miał zostać ukarany, jednak uciekł z Aten i zamieszkał na Krecie. Tam wzniósł wiele wspaniałych budowli, 
m.in. labirynt więżący Minotaura – pół byka, pół człowieka, syna królowej Pazyfae. Po pewnym czasie 
Dedal zatęsknił za ojczyzną. Nie mógł jednak wrócić do Aten na skutek zakazu Minosa, władcy Krety, 
który obawiał się, iż Dedal wyjawi powierzone mu tajemnice. Jedyną możliwą drogą ucieczki była droga 
powietrzna – Dedal doszedł do takiego wniosku, obserwując lecące ptaki. Skonstruował więc skrzydła 
z ptasich piór, a następnie poinstruował swego syna Ikara, jak należy się nimi posługiwać, by lot był bez-
pieczny. Niestety Ikar, zachwycony lotem, wzbił się za wysoko, co spowodowało roztopienie się wosku 
spajającego pióra. Młodzieniec spadł do morza i zginął. Zrozpaczony Dedal pogrzebał ciało na wyspie, 
nazwanej później Ikarią.

Postawy wobec życia Dedala i Ikara
Dedal i Ikar prezentowali dwa różne podejścia do świata. Odmienność ich poglądów na świat w dużej 

mierze wynikała z wieku. Tak jak dorosłość rzadko idzie w parze z marzycielstwem, tak młodość zazwy-
czaj wyklucza rozsądek i odpowiedzialność. Dedal to dojrzały mężczyzna, który przeżył niejedno 
i dlatego, nauczony doświadczeniem, nie uległ czarowi lotu w przestworzach. Ikar to człowiek młody, 
pełen wrażeń i fantazji. Był posłuszny ojcu, dopóki nie zachłysnął się lotem, wysokością i przestrze-
nią. Być może odniósł w górze wrażenie, że należy do niego cały świat. Poniósł śmierć, ale spełniły 
się jego marzenia o lataniu. Stał się człowiekiem-ptakiem, poszybował tak wysoko, jak tylko mógł, 
z góry podziwiał piękno ziemi. U Dedala przeważnie podkreśla się jego trzeźwe podejście do życia, nie 
był on jednak pozbawiony wyobraźni, skoro uwierzył, że uda mu się na skrzydłach dolecieć do Aten 
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i tym samym przekroczyć granice tego, co ludzkie. Rzemiosło dało mu szansę przezwyciężenia ograniczeń 
i wydostania się z niewoli. Choć zrealizował swoje marzenia o wzniesieniu się w przestworza i powrocie 
do ojczyzny, nie zdołał uchronić swego syna przed katastrofą. Być może jednak Ikar umarł szczęśliwy, 
zdoławszy zrealizować swoje marzenie o wzbiciu się tak blisko słońca, jak to tylko możliwe.

Dedal – ojciec Ikar – syn

postawa realistyczna•  – Dedal obiektywnie oceniał 
rzeczywistość, liczył się z ustalonymi zasadami lata-
nia;
doświadczenie i rozum•  – nimi Dedal kierował się 
w życiu, pozwoliły mu znaleźć drogę ucieczki z Krety;
praktyczność i konsekwencja•  – w czasie lotu nie za-
chwycał się widokami, myślał o celu wyprawy, mimo 
tragedii nie zrezygnował z dalszego lotu;
rozwaga i ostrożność•  – dzięki nim bezpiecznie do-
leciał do Aten;
odpowiedzialność i umiejętność przewidywania•  
skutków podjętych działań – ostrzegł syna przed nie-
bezpieczeństwem.

postawa idealistyczna•  – Ikar postrzegał świat 
przez pryzmat swoich pragnień, ciekawy świata, 
chciał być wolny jak ptak;
niedoświadczenie i emocje•  – młodzieniec odbie-
rał świat intuicyjnie, kierował się uczuciami, zafa-
scynowany lotem zapomniał o przestrogach ojca;
marzycielski bunt•  – usiłował pokonać nieprzekra-
czalne dotąd granice;
lekkomyślność i brawura•  – zafascynowany wi-
dokiem, wznosił się coraz wyżej, co doprowadziło 
go do tragedii;
nieodpowiedzialność i nieposłuszeństwo•  – nie 
dostosował się do zaleceń ojca, przez co zginął.

W oparciu o tematykę mitu powstał frazeologizm: ikaryjski lot (wzlot) – odważne i buntownicze 
działanie, zbyt szaleńcze jednak, by mogło się powieść.

Przemyślny szlachcic  
Don Kichot z Manczy

powieść przygodowa napisana w latach 1605–1615
autor : Miguel de Cervantes Saavedra

epoka: Barok

Czas i miejsce akcji
Akcja Przemyślnego szlachcica Don Kichota z Manczy rozgrywa się na przełomie XVI i XVII wieku 

w Hiszpanii, w dużej części w prowincji La Mancha, a także w górach Sierra Morena.

Streszczenie – fragmenty
1.
W małym miasteczku – Manczy mieszkał podstarzały szlachcic Alonso Quijano, uważany za dziwaka 

– nie miał rodziny, fascynował się książkami, pod wpływem których postanowił wyruszyć w świat jako 
błędny rycerz26 Don Kichot, by walczyć ze złem. Wyczyścił starą zbroję, staremu koniowi nadał imię 
Rosynant, mieszkańca sąsiedniej wioski – Sancho Pansę uczynił swoim giermkiem, a wieśniaczkę Aldonzę 
damą swojego serca, Dulcyneą z Toboso. Rycerz i jego giermek na ośle wyruszyli w drogę.

2.
Don Kichot i Sancho ujrzeli przed sobą wiatraki. Don Kichot uznał je za olbrzymy i postanowił zgła-

dzić na chwałę damy swego serca. Choć Sancho tłumaczył mu, że to nie olbrzymy, wymierzył w nie kopię, 
ale skrzydło wiatraka połamało ją i odrzuciło go w pole. Don Kichot uznał, że to czarownik zamienił 
olbrzymów w wiatraki, aby odebrać mu okazję do zaprezentowania swej dzielności. Strapiony utratą kopii 
postanowił, wzorem rycerza Diega Pereza de Vargasa, ułamać konar i nim walczyć. Nagle dostrzegł na 
drodze dwóch benedyktynów, towarzyszących damie. Don Kichot wyobraził sobie, że to czarownicy, któ-
rzy porwali księżniczkę. Pomimo sprzeciwów Sancho Pansy natarł na nich, by ją uratować. Jeden z braci 

26 Błędny rycerz – średniowieczny rycerz wyruszający w drogę, by szukać niezwykłych przygód i walczyć w obronie 
czci damy swego serca.



154 R ó ¿ n e  b a r w y  m i ³ o œ c i

Do trupa
sonet ze zbioru pt. Lutnia (Księga wtóra), powstałego w latach 1638–1661

autor : Jan Andrzej Morsztyn
epoka: Barok

Miłość i śmierć w utworze
Tematem wiersza jest cierpienie człowieka nieszczęśliwie zakochanego, który opisuje podo-

bieństwa i różnice między nim a nieboszczykiem, by dowieść, iż śmierć fizyczna jest dobrodziejstwem 
w porównaniu z cierpieniami wywołanymi przez nieszczęśliwą miłość.

Podobieństwa

zakochany trup znaczenie

zabity „strzałą miłości” zabity „strzałą śmierci” Obydwu dotknęła niszcząca siła.

„nie mam rumianości” „krwie” (nie masz) Obaj są bladzi.

 „płomień skryty” „jawne świece” Obydwu towarzyszą płomienie (świecy lub uczucia).

„zmysły w okropnej ciem-
ności”

„na twarz suknem (...) 
nakryty”

Obaj pogrążeni są w ciemności (żałobnej tkaniny lub zgub-
nej namiętności).

„rozum łańcuchem powity” „związane ręce”
Obaj są zniewoleni – nie mogą się ruszać lub myśleć roz-
sądnie.

Różnice

zakochany trup znaczenie

„mój język kwili” „milczysz” Trup nic nie mówi, zakochany jęczy z bólu.

„cierpię ból” „nic nie czujesz” Trupa nic już nie boli, zakochany cierpi.

„w śreżodze” (upał) „lód” Trup jest zimny, zakochany rozpalony namiętnością.

„nie mogę (...) rozsypać po-
piołem”

„się rozsypiesz prochem”
Trup przestanie istnieć, zakochanego czekają wieczne mę-
czarnie.

Podmiot liryczny zwierza się ze swego uczucia, pokazując jego dotkliwość. Z powodu nie-
szczęśliwej miłości stał się blady i niespokojny, nie może jasno myśleć, jego myśli wciąż zaprząta zgubna 
namiętność. Mężczyzna nieustannie wzdycha, cierpiąc z powodu odrzucenia. Zestawiając swój los z sytu-
acją zmarłego człowieka, dochodzi do zaskakującego wniosku: lepiej być trupem niż nieszczęśliwie 
zakochanym. „Ty się rozsypiesz prochem w małej chwili” – mówi do zmarłego, on natomiast w dalszym ciągu 
będzie żył i zmagał się ze swoimi problemami.

Kunsztowność wiersza
Utwór Jana Andrzeja Morsztyna powstał w epoce Baroku. Twórcy mieszkający na królewskich czy 

magnackich dworach dużą wagę przywiązywali wówczas do formy swoich wierszy. Dążyli do zaskocze-
nia i zdziwienia odbiorcy pięknym językiem i niezwykłym doborem środków językowo-styli-
stycznych (niezwykłe porównania i metafory składające się na koncept, kontrast, paradoks). Pisali głównie 
o miłości i przemijaniu. W sonecie Morsztyna poetycki koncept, czyli oryginalny pomysł na wiersz, 
mający zaciekawić, zaszokować odbiorcę, polega na zestawieniu sytuacji trupa i kochanka. W tym celu 
autor wykorzystał też wiele środków artystycznych:
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nazwa objaśnienie przykład funkcja

metafora 
(przenośnia)

Zestawienie wyrazów, których 
sens nie jest wynikiem ich sen-
sów.

jam też zabity (…) / strzałą 
miłości

Podkreśla moc miłości, zbli-
żonej do potęgi śmierci.

antyteza
Zestawienie jakiegoś elementu 
z elementem zupełnie odmien-
nym dla osiągnięcia kontrastu.

Tyś jak lód, a jam w piekielnej 
śreżodze

Uwydatnia żar uczuć pod-
miotu lirycznego.

epitet Określenie rzeczownika. jawne świece
Dookreśla opis, wskazuje, że 
chodzi o gromnicę.

paralelizm 
składniowy

Powtórzenie schematu zdanio-
wego.

Leżysz zabity i jam też zabity,
Ty – strzałą śmierci, ja – strza-
łą miłości

Ułatwia podanie podo-
bieństw i różnic między nie-
boszczykiem i zakochanym.

anafora

Rodzaj powtórzenia, polega-
jący na umieszczaniu tego sa-
mego słowa na początku kolej-
nych wersów.

Ty jednak milczysz, a mój ję-
zyk kwili,
Ty nic nie czujesz, ja cierpię 
ból srodze

Pomaga w zestawieniu sytu-
acji obu bohaterów, nadaje 
utworowi rytm.

paradoks

Zaskakujące twierdzenie, 
sprzeczne z powszechnym po-
glądem, przy czym sprzeczność 
ta okazuje się pozorna, a poda-
ne twierdzenie prawdziwe.

Ty się rozsypiesz prochem 
w małej chwili,
Ja się nie mogę, stawszy się ży-
wiołem
Wiecznym mych ogniów, roz-
sypać popiołem.

Zaskakuje odbiorcę, akcentu-
je władzę miłości.

hiperbola 
(przesadnia)

Wyolbrzymienie elementów. jam w piekielnej śreżodze
Służy oddaniu niszczącej siły 
namiętności.

alegoria

Przedstawienie jakiegoś poję-
cia w obrazowy sposób, ukry-
te znaczenie alegorii jest jedno-
znaczne i ustalone tradycją.

strzała miłości

Ukazuje bezsilność człowie-
ka wobec miłości, dowodzi 
oczytania autora nawiązują-
cego do mitologii.

 onomatopeja
Wyraz naśladujący jakiś 
dźwięk.

kwili
Oddaje smutek podmiotu li-
rycznego.

porównanie
Zestawienie jednego zjawi-
ska z innym za pomocą słów: 
„jak”, „niby”, „na kształt”.

Tyś jak lód, a jam w piekielnej 
śreżodze

Uwydatnia chłód ciała nie-
boszczyka, by skontrastować 
go z żarem miłości podmiotu 
lirycznego.

szyk przestaw-
ny (inwersja)

Przestawienie naturalnego szy-
ku wyrazów.

stawszy się żywiołem / Wiecz-
nym mych ogniów

Podkreśla wieczność cierpie-
nia, wpływa na układ rymów. 

przerzutnia
Umieszczenie części wymawia-
niowej całości w następnym 
wersie.

Ja się nie mogę, stawszy się 
żywiołem / Wiecznym mych 
ogniów, rozsypać popiołem.

Urozmaica rytm, wpływa na 
oczekiwanie przez odbiorcę 
na dalszy ciąg wypowiedzi.

Koncept – kunsztowny, zaskakujący pomysł, na którym oparta jest konstrukcja wiersza. Może 
mieć związek z formą, treścią lub z obiema naraz.



EPOKI LITERACKIE
PODZIAŁ NA EPOKI LITERACKIE

Epoka l i teracka – okres w dziejach literatury, charakteryzujący się odrębnymi zjawiskami w kul-
turze. Różnice te dotyczą przede wszystkim poglądów filozoficznych, cech utworów literackich oraz 
dzieł z innych dziedzin sztuki, ale także mają związek z kulturą, oświatą i religią. Utwory literackie 
z danej epoki charakteryzują się pewnym podobieństwem i można je rozpoznać jako pochodzące 

z tego, a nie innego okresu.

Z uwagi na pewne cechy typowe dla utworów powstałych w danym okresie oraz przekonania 
i postawy ich autorów można w dziejach literatury wyodrębnić dziesięć epok literackich.

ANTYK (STAROŻYTNOŚĆ)

Czas trwania
Epoka trwała od IV tysiąclecia p.n.e. do V wieku n.e. (w 476 r. upadło Cesarstwo Zachod-
niorzymskie)74.

Nazwa
Obydwie nazwy: „Starożytność” i „Antyk” (łac. antiquus – dawny) stosowane są zamiennie, przy 
czym odnoszą się do terenu dzisiejszej Europy i Bliskiego Wschodu. Oznaczają zamierzchły 
okres.

Postrzega-
nie świata, 
Boga, ludzi

Starożytni zachwycali się przyrodą i pięknem ludzkiego ciała, uważając, iż jest ono doskonałe. 
Przejawem kultu zdrowia, siły i rywalizacji były urządzane igrzyska olimpijskie.
Dążono do osiągnięcia szczęścia. Przestrzegano tradycji. Wierzono w wielu bogów (polite-
izm), których wyobrażano sobie na wzór człowieka – z ludzkimi wadami i ludzkim wyglądem. 
(antropomorfizm). Od człowieka bogowie różnili się nadludzką siłą i wieczną młodością. Władcą 
bogów i ludzi był Zeus, a jego siedziba mieściła się na Olimpie.
W Starożytności zrodziło się chrześcijaństwo, które opiera się na Biblii i jest wiarą w jednego 
Boga (monoteizm).

73 Niektóre źródła początek tego okresu historycznego szacują na II tysiąclecie p.n.e., XIX w. p.n.e. lub IX/VIII w. 
p.n.e.
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Poglądy  
filozoficzne

Ok. VII/VI w. p.n.e. w Grecji pojawili się pierwsi filozofowie.
Najważniejsi filozofowie greccy to:

Tales z Miletu•  – w wodzie doszukiwał się początków wszechświata,
Pitagoras•  – uważał, że u początków wszystkiego były liczby,
Heraklit z Efezu•  – twierdził, iż zasadą świata jest nieustanny ruch, czyli „panta rhei” (wszyst-
ko płynie),
Sokrates•  – autor słów „Wiem, że nic nie wiem”. Najwyżej cenił cnotę75, a zapewniać ją miała 
wiedza. Jego rozmyślania dotyczyły człowieka oraz jego rozumu jako źródła poznania,
Platon•  – uważał, że prawdziwe, wieczne i niezmienne są idee – duchowe wzory, a świat po-
strzegany zmysłami jest tylko ich odbiciem. Stworzył wizję państwa idealnego (utopię),
Arystoteles•  – odrzucił naukę o ideach, twierdząc, że istnieją tylko konkretne byty, stanowiące nie-
rozerwalne połączenie materii i formy. Do poznania, obok rozumu, potrzebne są też zmysły,
Zenon z Kition•  – twórca stoicyzmu. Jako drogę do szczęścia zalecał zachowanie spokoju 
i opanowanie, nieuleganie namiętnościom, wyzbycie się i radości, i smutku,
Epikur•  – twórca epikureizmu. Jako drogę do szczęścia zalecał osiąganie przyjemności i odsu-
wanie od siebie cierpień, co jest możliwe dzięki rozumnemu życiu. Nie należy bać się śmierci, 
gdyż „dopóki jesteśmy, nie ma śmierci, a gdy ona przychodzi, nie ma nas”,
Diogenes•  – jeden z cyników, którzy uważali, że do szczęścia potrzebna jest jedynie cnota, i dlate-
go zalecali ograniczenie swoich potrzeb do minimum. Diogenes w tym celu mieszkał w beczce.

Architektura, 
malarstwo, 

rzeźba

W sztuce starożytnych przejawia się ich zamiłowanie do piękna, harmonii, umiaru, proporcji 
i doskonałości.

Uważano, że sztuka powinna naśladować rzeczywistość (• mimetyzm).
Greckie świątynie wznoszone były na planie prostokąta, gmach otaczano kolumnami i przy-• 
krywano spadzistym dachem.
Występowały trzy porządki architektoniczne• 76:
– dorycki – surowy i masywny, z głowicą przypominającą spłaszczoną poduszkę, na której po-
łożono kwadratową płytę,
– joński – lekki i smukły, z głowicą podobną do bawolich rogów,
– koryncki – smukły i ozdobny, z głowicą przyozdobioną liśćmi akantu77.

W Rzymie budowano bazyliki, łuki triumfalne, akwedukty, gustowano w mozaice.
Ważne dzieła:

Nike z Samotraki•  – marmurowa rzeźba, zachowana bez głowy i rąk, przypuszczalnie umiesz-
czona była na dziobie okrętu,
nieistniejący już dziś posąg Zeusa w świątyni w Olimpii, zaliczany do siedmiu cudów świata, • 
wykonany przez Fidiasza,
Partenon – świątynia wzniesiona na chwałę Ateny na ateńskim wzgórzu – Akropolu,• 
Panteon – znajdująca się na Polu Marsowym w Rzymie okrągła świątynia zwieńczona kopułą, • 
poświęcona wszystkim bogom,
Koloseum – amfiteatr w Rzymie, z czterema rzędami łuków wspartych na filarach (arkadach).• 

Literatura

Najwybitniejsi twórcy:
EPIKA:

Homer•  – autor Iliady i Odysei,
Wergiliusz•  – twórca eposu Eneida i zbioru sielanek Bukoliki (Georgiki),
Ezop•  – legendarny bajkopisarz, twórca bajki zwierzęcej.

LIRYKA:
Horacy•  – autor pieśni o różnorodnej tematyce, w których padają słowa: „carpe diem” (chwytaj 
dzień) i „non omnis moriar” (nie wszystek umrę – pozostanie po mnie poezja),
Safona • – poetka z wyspy Lesbos, pisząca o sile kobiecych uczuć,
Anakreont • – twórca poezji miłosnej i biesiadnej,
Tyrteusz (Tyrtajos)•  – autor wierszy zagrzewających do walki (poezja tyrtejska),
Simonides (Symonides) z Keos•  – twórca epigramatu, czyli krótkiego utworu o charakterze 
żartobliwym, pierwowzoru fraszki.

74 Cnota – w Starożytności połączenie siły fizycznej i duchowej, mądrość, męstwo, szlachetność.
75 System konstrukcyjno-dekoracyjny, według którego wznoszono budynki.
76 Roślina, która ze względu na swój wygląd stała się popularnym motywem dekoracyjnym.



KSZTAŁCENIE 
JĘZYKOWE

KRÓTSZE I DŁUŻSZE FORMY WYPOWIEDZI

O czym trzeba zawsze pamiętać – najważniejsze wskazówki
Redagując krótsze i dłuższe wypowiedzi, trzeba pamiętać o:
poprawnym zapisie:• 
– w pracy nie mogą pojawić się błędy ortograficzne czy interpunkcyjne,
– pismo powinno być czytelne.
poprawnym języku i stylu•  – autor musi:
– poprawnie stosować słownictwo pod względem znaczeniowym,
– właściwie odmieniać wyrazy oraz łączyć je w zdania, a zdania pojedyncze w zdania złożone,
– unikać powtarzania się w bliskim sąsiedztwie tych samych słów lub struktur zdaniowych,
– trafnie dobierać środki językowe (w pracy nie mogą pojawić się wulgaryzmy czy nieuzasad-

nione słowa potoczne, nie należy też mieszać stylów wypowiedzi, nadużywać wyrazów obcych, 
posługiwać się sformułowaniami wieloznacznymi, jak również wprowadzać nieuzasadnionych wyra-
żeń typu: praktycznie rzecz biorąc, dajmy na to, powiedzmy),

– dostosować styl do sytuacji komunikacyjnej i formy wypowiedzi (np. zastosowanie wyrazów o cha-
rakterze perswazyjnym, czyli nakłaniającym, w zaproszeniu).

właściwej kompozycji•  – tekst powinien być:
– spójny (pomiędzy poszczególnymi częściami pracy muszą istnieć powiązania, tekst nie może być 

zlepkiem luźnych, przypadkowych myśli, związanych wprawdzie z tematem, ale niewiążących się 
bezpośrednio ze sobą),

– logicznie uporządkowany (nie mogą pojawiać się nieuzasadnione powtórzenia),
– składać się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia, z zachowaniem właściwych 

proporcji, jeśli jest to dłuższa forma wypowiedzi,
– właściwie rozplanowany graficznie (trzeba pamiętać o akapitach oraz odpowiednim rozmieszcze-

niu nagłówków101, danych osobowych nadawcy, odbiorcy, nazwy miejscowości, daty, podpisie102).
właściwym realizowaniu tematu• :
– tekst powinien być zgodny z tematem pracy,

101 Np. w zaproszeniu i ogłoszeniu.
102 Np. w liście, podaniu, cv.
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– należy wystrzegać się pomyłek rzeczowych (np. nie można mylić tytułu czy nazwiska autora),
– piszący musi pamiętać o zachowaniu wyznaczników danej formy wypowiedzi.

Podstawowe wyznaczniki form wypowiedzi

NAZWA fORMY 
WYPOWIEDZI WYZNACZNIKI fORMY WYPOWIEDZI

OGŁOSZENIE TYPu 
ZAWIADOMIENIE określenie miejsca, czasu, tematu oraz organizatora• 

OGŁOSZENIE TYPu 
DROBNE

wyjątkowa zwięzłość• 
podanie informacji o celu zamieszczenia i kontakcie z ogłoszeniodawcą• 

ZAPROSZENIE
wskazanie adresata i nadawcy• 
dokładne określenie miejsca, czasu (dzień, miesiąc, rok, godzina) i celu• 
zapisywanie zwrotów do adresata wielką literą• 

DEDYKACJA
podanie kto, komu, co i z jakiej okazji ofiarowuje• 
zamieszczenie nazwy miejscowości i daty• 

OPOWIADANIE

chronologiczne przedstawianie wydarzeń (zgodnie z następstwem czasu)• 
zachowanie miedzy nimi związku przyczynowo-skutkowego (wydarzenia muszą być ze • 
sobą powiązane, wynikać jedne z drugich)
wprowadzanie dużej ilości czasowników, które dynamizują akcję• 
konsekwencja w narracji (pierwszoosobowa lub trzecioosobowa)• 
konsekwencja w stosowaniu form czasowych (należy unikać mieszania czasu przeszłego • 
z teraźniejszym)
wprowadzanie elementów innych form wypowiedzi, np. opisu, dialogu• 
rozwiązanie przedstawionego ciągu wydarzeń w zakończeniu opowiadania (autor może • 
przedstawić tu puentę lub ocenić zdarzenia)

PAMIĘTNIK

narracja pierwszoosobowa• 
opowiadanie o zdarzeniach, których autor był uczestnikiem lub świadkiem• 
zachowanie dystansu czasowego wobec przedstawianych zdarzeń• 
zajmowanie stanowiska wobec nich w momencie pisania• 

DZIENNIK

narracja pierwszoosobowa• 
opowiadanie o bieżących zdarzeniach, których autor jest uczestnikiem lub świadkiem• 
opatrywanie zapisków z poszczególnych dni datami lub nazwami dni tygodnia• 
przestrzeganie kolejności chronologicznej• 
brak dystansu wobec przedstawianych zdarzeń (relacja prowadzona „na gorąco”)• 

ChARAKTERY-
STYKA

przedstawienie bohatera• 
omówienie cech wewnętrznych danej postaci (cechy charakteru, usposobienia, zaintere-• 
sowania i uzdolnienia) oraz cech zewnętrznych – wygląd
zaprezentowanie relacji łączących charakteryzowanego bohatera z otoczeniem• 
własna ocena postaci• 

NOTATKA

zwięzłe, precyzyjne i porządkujące zaprezentowanie wiadomości• 
posługiwanie się skrótami, prostym szykiem wyrazów, równoważnikami zdań oraz wy-• 
liczeniami
luźna kompozycja – może to być np. plan, tabelka, schemat, mapa pamięciowa czy • 
tekst ciągły

OPIS DZIEŁA 
SZTuKI

określenie tematyki opisywanego dzieła• 
omówienie kompozycji (posługiwanie się przy tym słownictwem nazywającym stosunki • 
przestrzenne, np. na pierwszym planie, po prawej stronie, na lewo, a także zwrotami typu: 
znajduje się, można zobaczyć, widać, artysta umieścił)
zwrócenie uwagi na technikę, kształty, barwy, światło• 
używanie wyrazów oceniających, np. • piękne, wywołujący wrażenie, perfekcyjny
odnotowanie, jakie odczucia wzbudza dane dzieło sztuki• 
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okolicznik celu Po co? W jakim celu? Idę po ziemniaki. Przyszedłem zwrócić pieniądze.

okolicznik 
warunku

Pod jakim warunkiem? W jakim 
wypadku?

W razie deszczu weźcie parasol. W wypadku choroby możesz 
przesunąć termin egzaminu.

okolicznik przy -
zwolenia Mimo co? Pomimo czego? Wygrał mimo kontuzji. Wbrew zakazom palił papierosy.

ZWIĄZKI SKŁADNIOWE W ZDANIU
Podmiot i orzeczenie tworzą związek główny zdania. Pozostałe części zdania, czyli określenia, 

tworzą z nimi oraz między sobą związki poboczne. W zależności od sposobów połączeń wyrazów 
i relacji gramatycznych między tymi wyrazami wyróżniamy następujące związki składniowe:

związki składniowe

związek zgody
Wyraz określający do-
stosowuje swoją formę 
do wyrazu określanego, 
np. Kwiat rośnie. Kwiaty 
rosną.

       

związek rządu
Wyraz określany narzuca wyra-
zowi określającemu konkretną 
formę (określony przypadek) 
na ogół różną od jego własnej. 
Forma wyrazu podrzędnego 
jest stała, np. Dyryguję orkiestrą. 
Dyrygujemy orkiestrą.

       

związek przynależności
Wyraz określający nie ma 
wyraźnych znamion za-
leżności gramatycznej od 
wyrazu określanego. Od-
powiada na pytania oko-
licznika, np. Opowiada in-
teresująco.

Związek główny – związek zachodzący między podmiotem a orzeczeniem. Jest to zawsze zwią-
zek zgody.

Związek poboczny – związek wyrazu określanego, czyli nadrzędnego z wyrazem określającym, 
czyli podrzędnym.

Rozbiór  logiczny zdania – wskazanie i nazwanie części zdania, z których zdanie to jest zbudo-
wane, oraz określenie związków między nimi.

Przykłady rozbiorów logicznych zdań pojedynczych
Czarny kot śpi głęboko na ciepłym kocu.

    
co robi?

 kot    śpi

  jaki? 
         kto? co?    

jak?
     

gdzie?

 czarny                      głęboko  na kocu

                 jakim?
 

        ciepłym
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części zdania (mowy): czarny – przydawka (przymiotnik)
 kot – podmiot (rzeczownik)
 śpi – orzeczenie (czasownik)
 głęboko – okolicznik sposobu (przysłówek)
 na kocu – okolicznik miejsca (wyrażenie przyimkowe)
 ciepłym – przydawka (przymiotnik)
związki składniowe: związek zgody: kot śpi, na ciepłym kocu, czarny kot
  związek przynależności: śpi głęboko, śpi na kocu

Miło uśmiechnięta babcia piecze na deser smaczną szarlotkę.
    

co robi?
 babcia   piecze

  jaka? 
        kto? co? 

po co?
    

co?

 uśmiechnięta                   na deser  szarlotkę

 jak?
       

jaką?
 

  miło      smaczną

części zdania (mowy): miło – przydawka (przysłówek)
 uśmiechnięta – przydawka (przymiotnik)
 babcia – podmiot (rzeczownik)
 piecze – orzeczenie (czasownik)
 na deser – okolicznik celu (wyrażenie przyimkowe)
 smaczną – przydawka (przymiotnik)
 szarlotkę – dopełnienie bliższe (rzeczownik) (bo: Szarlotka jest pieczona…)
związki składniowe: związek zgody: babcia piecze, uśmiechnięta babcia, smaczną szarlotkę
 związek rządu: piecze szarlotkę
 związek przynależności: piecze na deser, miło uśmiechnięta

ZDANIA ZŁOŻONE

Zdanie złożone  – zdanie, które ma więcej niż jedno orzeczenie, a tym samym co najmniej dwa 
zdania składowe, np. Ponieważ źle się czuję, pójdę jutro do lekarza.

Zdania złożone składają się ze zdań składowych, które mogą pozostawać względem siebie w róż-
nych relacjach. Każde zdanie złożone zawiera co najmniej dwa zdania składowe.

Zdania składowe – zdania, z których zbudowane są zdania złożone. Mogą być one wobec sie-
bie równorzędne (współrzędne), np. Jem i piję, bądź pozostawać w stosunku nadrzędno-podrzędnym 

(jedno z nich jest ważniejsze), np. Wiem, że nie wygram.

Wśród zdań złożonych wyróżniamy zdania złożone współrzędnie oraz zdania złożone podrzędnie. 

Zdania złożone współrzędnie

Zdanie złożone współrzędnie  – zdanie złożone, w którym zdania składowe wzajemnie się uzu-
pełniają. Łączą się one ze sobą bezpośrednio lub za pomocą określonych spójników.
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