
ŚREDNIOWIECZE

• Bogurodzica 
• Lament świętokrzyski (fragmenty) 
• Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu 
(fragmenty); 
• Legenda o św. Aleksym (fragmenty); 
• Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią 
(fragmenty); 
• Pieśń o Rolandzie (fragmenty); 
• Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty); 
• Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);



Średniowiecze – wymagania egzaminacyjne

• Podstawa programowa – zdający:

1. rozumie podstawy periodyzacji literatury, sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach: średniowiecze;

2. rozpoznaje konwencje literackie i określa ich cechy w utworach fantastyczną, symboliczną;

3. rozróżnia gatunki epickie, liryczne, dramatyczne i synkretyczne; 

4. rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego; 

5. interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego; 

6. rozpoznaje w tekstach literackich: ironie ̨ i autoironie ̨, komizm, tragizm, humor, patos; określa ich funkcje w tekście i rozumie wartościujący charakter; 

7. rozumie pojęcie groteski, rozpoznaje ją w tekstach oraz określa jej artystyczny i wartościujący charakter; 

8. wykazuje się ̨ znajomością̨ i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie programowej jako lektury obowiązkowe;

9. rozpoznaje tematykę ̨ i problematykę ̨ poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i 

estetycznymi; poddaje ją refleksji; 

10. rozpoznaje w utworze sposoby kreowania: świata przedstawionego (fabuły, bohaterów, akcji, wątków, motywów), narracji, sytuacji lirycznej; interpretuje je i 

wartościuje; 

11. rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje podstawowe motywy i toposy oraz dostrzega żywotność motywów biblijnych i antycznych w utworach 

literackich; określa ich role ̨ w tworzeniu znaczeń uniwersalnych; 

12. charakteryzuje główne prądy filozoficzne oraz określa ich wpływ na kulturę ̨ epoki.



Kalendarium 
epoki

395r. – rozpad Cesarstwa Rzymskiego na Wschodnio- i 
Zachodniorzymskie; 

475 – upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego

966 – przyjęcie chrześcijaństwa przez Polskę

Ok. 1000 – początek wypraw krzyżowych

1407 – rękopis Bogurodzicy

1492 – odkrycie Ameryki przez Kolumba



Podstawowe cechy epoki

Nazwa – nacechowana negatywnie [„wieki średnie” - upadek ideału 
starożytności]
UNIWERSALIZM – dominacja kultury opartej na chrześcijaństwie
TEOCENTRYZM – kulturowy centralizm religijny
FEUDALIZM – hierarchiczne zależności wasalno – lenne w systemie 
władzy



STYLE W SZTUCE



Nurty filozoficzne i religijne średniowiecza

AUGUSTYNIZM (św. 
Augustyn 354-430)

FRANCISZKANIZM 
(św. Franciszek z 
Asyżu 1182-1226)

TOMIZM (św. Tomasz 
z Akwinu 1225 –
1274)



Bogurodzica

Treść: modlitwa człowieka potrzebującego dobrego życia na ziemi i 
powodzenia w niebie. Człowiek modli się do Chrystusa poprzez Matkę 
Boską i Jana Chrzciciela.
DEESIS: motyw 3 osób [MB, IHR i JChrz] realizujący ideę pośrednictwa –
większej skuteczności modlitw poprzez pośredników [MB i JChrz].
PIEŚŃ: utwór poetycki, związany z muzyką lub rytmiką, o regularnej 
budowie i tematyce poważnej.
FAKTY O UTWORZE: najstarszy zachowany tekst poetycki w j. pol.; w 
funkcji hymnu narodowego; legendarny autor – św. Wojciech.

Motyw matki, modlitwy, relacja 
między Bogiem i człowiekiem



Archaizmy w ”Bogurodzicy”

RODZAJ DEFINICJA PRZYKŁAD

LEKSYKALNY Wyraz, który wyszedł z użycia Gospodzin

ZNACZENIOWY Wyraz, który zmienił znaczenie dziewica 

FONETYCZNY Zmiany w wymowie Krzciciel

FLEKSYJNY Inne końcówki odmiany Zyszczy, spuści (tryb rozkazujący)

SKŁADNIOWY Odmienny skład zdania Bogiem sławiena

SŁOWOTWÓRCZY Inne końcówki słowotwórcze Bożycze (Boż-yc)

Stylizacja archaizująca [archaizacja] – zastosowanie w tekście archaizacji, 
by uzyskać efekt języka z przeszłości; efekt patosu lub efekt komiczny

„Bogurodzica” jest tekstem archaicznym, nie archaizowanym!



Lament świętokrzyski

TREŚĆ: scena ukrzyżowania IHS, MB stoi pod krzyżem i 
lamentuje, zwracając się do Syna, anioła Gabriela, innych 
ludzi, innych matek. Opisuje swoje cierpienie.
LAMENT: gatunek liryczny, którego tematyką jest żal po 
stracie, nawoływanie do cierpienia.
Motyw: stabat mater dolorosa – „stała matka cierpiąca” 



Legenda o św. Aleksym
TREŚĆ: Aleksy porzuca rodzinę i żonę, by wejść na ścieżkę 
ascezy (świętości). Wędruje, żebrząc o jedzenie, doznaje 
objawienia w kościele, wraca do domu rodzinnego i przez 
kilka lat żyje pod schodami, nierozpoznany [przez nikogo.
HAGIOGRAFIA: ŻYCIORYS ŚWIĘTEGO
LEGENDA: gatunek epicki, opowieść o cechach 
fantastycznych
WZORZEC OSOBOWY ŚWIĘTEGO – jest to utwór 
parenetyczny, czyli wskazujący typ funkcji społecznej, 
model religijności.



Kwiatki św. Franciszka z 
Asyżu

TREŚĆ: przypadki przygód św. Franciszka, ilustracja jego 
postawy. Najsłynniejszy fragment: kazanie do ptaków, 
obłaskawienie wilka z Gubbio.
IDEA BRATERSTWA: przekonanie, że ludzie są braćmi i 
siostrami wszystkich stworzeń.



Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią

TREŚĆ: Mistrz Polikarp chce porozmawiać 
ze śmiercią, prosi o to Boga, śmierć 
przychodzi na wizytę i przedstawia 
filozofię dowolności umierania (danse 
macabre).
MEMENTO MORI – filozofia odnoszenia 
wszelkich zjawisk do śmierci, która jest 
nieuchronna
ALEGORIA – obraz jednoznaczny 
symbolicznie [kościec jako uosobienie 
śmierci]



Pieśń o Rolandzie

TREŚĆ: rycerz Roland na wojnie z Saracenami wpada w 
pułapkę w wąwozie Roncevaux. Nie chce wzywać pomocy 
cesarza, staje do walki i ginie. Umiera na wzgórzu z 
towarzyszeniem świata pozaziemskiego.

WZORZEC OSOBOWY – RYCERZ – ideał chrześcijańskiego 
wojownika, honorowego, wiernego królowi.

ARS BENE MORIENDI – sztuka dobrego umierania – Roland 
umiera jak Chrystus.



Kronika Galla 
Anonima
TREŚĆ: życie i czyny 3 królów 
Polski: Bolesława Chrobrego, 
Śmiałego i Krzywoustego.
WZORZEC OSOBOWY WŁADCY 
– król chrześcijański, idealny 
rycerz realizujący z sukcesem 
cele polityczne i gospodarcze.

KRONIKA – gatunek epicko –
faktograficzny, pamiętnik z życia 
władcy.



IDEOLOGIA EPOKI

MIECZ
1. Rycerz – ideał osobowy męski, 
zakładający walkę za Boga, króla i 
ideały chrześcijańskie; prezentujący 
określone zachowania wobec kobiet; 
wierny swojemu suwerenowi 
[Roland, Lancelot, Tristan].
2. Władca – dla dobra kraju i 
poddanych poświęca własne; służy 
Bogu i Kościołowi, jest dobrym 
wodzem [Artur, Bolesław Chrobry]

KRZYŻ
1. Święty – człowiek dążący do 
zbawienia, wierny Bogu i zasadom 
religii chrześcijańskiej. Najczęstszy 
wzorzec zachowań – asceza –
znoszenie cierpienia, ubóstwa i 
poniżenia, wyrzeczenia się życia 
doczesnego [św. Aleksy, św. Barbara, 
św. Wojciech]



Dante Alighieri „Boska komedia”

TREŚĆ: podróż Dantego i Wergiliusza po 3 obszarach zaświatów: piekle, 
czyśćcu i raju.
ALEGORIA LICZB: 3 światy, 9 kręgów
ALEGORIE: las, bestie









Tematy do matury ustnej






