
 

  

Jan Chrzciciel Lampi – Portret Szczęsnego Potockiego, ok. 1790, Muzeum 

Narodowe w Warszawie 

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Lampi_J_Ch/Index.htm 

 
Książka - to dla wielu milionów czytelników dowiedzenie 

się prawdy o sobie, znalezienie wyrazu dla własnych 
tęsknot, pragnień, ideałów. 

Antonina Dzikowska 

 

Antyk – Arystoteles 

Co ci w 

duszy gra ? 
 

 

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Lampi_J_Ch/Index.htm


 

Rafael Santi, Szkoła ateńska, 1509-1511,Fresk, Stanza Della Segnatura, Watykan 

 

 
https://eszkola.pl/jezyk-polski/rafael-santi-szkola-atenska-480.html 

 

W centralnej części fresku widać Platona i Arystotelesa.  

Platon wskazuje ręką na niebo.  

Arystoteles pokazuje ręką w kierunku ziemi. 

 

Arystoteles ,,Poetyka’’ i ,,Retoryka’’  

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. 

                                                                         Arystoteles 

Powiedział: 

 Badajmy ten świat, który znamy! Trzymajmy się tego, co możemy sprawdzić 

doświadczeniem – a idee?   

Właściwie nie ma dowodu, że w ogóle istnieją.  

 Ciekawostka:  to on wymyślił… LICEUM.  Tak nazwał własną szkołę, 
którą założył w Atenach.  

 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/rafael-santi-szkola-atenska-480.html


Poetyka 

Przedstawiając swoją koncepcję bohatera tragicznego,  

Arystoteles w Poetyce napisał: 

 „Litość wzbudza w nas nieszczęście człowieka niewinnego. Trwogę natomiast 

nieszczęście człowieka, który jest do nas podobny.” 

Dzieło  pierwotnie składało się z 2 ksiąg; w księdze I Arystoteles omawiał tragedię i 

epopeję. W księdze II poezję dytyrambiczną i komedię. Do dziś zachowała się tylko 

księga I, sztukę określił w niej Arystoteles jako mimesis (naśladownictwo).  Poezja jest 

sztuką naśladowczą, bo słowa tylko naśladują rzeczy realne, że gatunkiem 

najwartościowszym jest tragedia – bo wywołuje najsilniejsze reakcje odbiorcy. 

Sposób naśladowania rzeczywistości dzieli utwory literackie na różne gatunki: 

 epopeja naśladuje za pomocą narracji, 

 tragedia – przez przedstawienie działających osób, a więc w sposób bardziej 
bezpośredni. Dzięki temu silniej działa na odbiorcę – wywołuje u widza „litość i 
trwogę”, a następnie wstrząs prowadzący do oczyszczenia (katharsis). 

W „Poetyce” Arystotelesa wielokrotnie pojawia się słowo „hamartia”, 
oznacza błąd głównego bohatera, który w następstwie sprowadza na 
niego nieszczęście będące motorem napędowym w tragedii. Filozof do 
zdefiniowania hamartii posłużył się dramatem Sofoklesa pod tytułem „Król 
Edyp”. 

Arystoteles stworzył  reguły i normy –  jak mają wyglądać gatunki 
literackie. Uznał literaturę za osobne dzieło sztuki.  

W swoich rozważaniach na temat poezji, które zawarł w Poetyce, powoływał się 
na epopeję Homera i tragedie greckie. Nie brał natomiast pod uwagę liryki. 

 

„Arystoteles przy popiersiu Homera” autorstwa Rembrandt 

http://nasza-galeria.eu/obraz,2678,Arystoteles-przy-popiersiu-Homera.html 

http://nasza-galeria.eu/artysta,275,Rembrandt,0.html
http://nasza-galeria.eu/obraz,2678,Arystoteles-przy-popiersiu-Homera.html


Poetyka - dotyczy kwestii związanych ze sztuką. 

Arystoteles odpowiada na pytania: Czym jest poezja?  Z jakiego 

powodu powstała poezja?  Z czego powinna składać się tragedia. 

 

Dla filozofa poetyka nie była czymś, co wymaga natchnienia, muzy w postaci pięknej 

kobiety czy innej weny dającej kopa do pisania. Uznawał to po prostu za fach, 

rzemiosło za coś, co się wytwarza, jeśli posiada się odpowiedni talent.  

W kwestii tragedii greckiej najważniejszymi pojęciami są: 

 katharsis, czyli oczyszczenie ( poprzez uczucia litości i trwogi); 
 dylemat, a więc supeł, który znajduje na końcu swoje rozwiązanie, 
 perypetia, czyli zwrot akcji wywołujący zaskoczenie. 

 

Retoryka - dotyczy sztuki wysławiania się, dialektyki czyli po prostu tego, 

jak mówić, by inni słuchali. To sposób przekonywania o swojej racji na 

podstawie logicznych argumentów i klarowność wypowiedzi. Komunikat 

słowny powinien być precyzyjny i zrozumiały.  

 

W  kwestii mowy,  autor dzieli na trzy rodzaje: 

 polityczną (mowa doradcza zachęcając lub podtrzymująca, dowodzenie –

argumenty -  debaty, konferencje prasowe – racje, wiarygodność,); 

 sądową ( mowa oskarżycielska lub obronna, rozprawa - dobór słów - wzbudzenie 

emocji: litość, trwoga, wrogość itd.) 

 popisową ( chwalenie - ganienie ). 

 

http://aleklasa.pl/tag/arystoteles 

https://www.eska.pl/news/retoryka-oraz-poetyka-arystoteles-streszczenie-

opracowanie-problematyka-podcast-aa-Up5g-1AzK-kKWo.html 

 

 

 

http://aleklasa.pl/tag/arystoteles
https://www.eska.pl/news/retoryka-oraz-poetyka-arystoteles-streszczenie-opracowanie-problematyka-podcast-aa-Up5g-1AzK-kKWo.html
https://www.eska.pl/news/retoryka-oraz-poetyka-arystoteles-streszczenie-opracowanie-problematyka-podcast-aa-Up5g-1AzK-kKWo.html


 

Czym jest poezja ? 

Co oznacza i z czym wiąże się retoryka? 

 

,,Arystoteles'’, obraz Francesco Hayez 

 

 Poznaj podstawowe założenia dwóch największych 

 dzieł tego filozofa. 

Arystoteles - Poetyka i Retoryka - streszczenie lektury. 

 

 Przeczytaj albo posłuchaj. 

 

To materiał z cyklu DOBRZE POSŁUCHAĆ. Lektury szkolne. 

 

https://www.eska.pl/news/retoryka-oraz-poetyka-arystoteles-streszczenie-

opracowanie-problematyka-podcast-aa-Up5g-1AzK-kKWo.html 

 

 

 

https://www.eska.pl/news/retoryka-oraz-poetyka-arystoteles-streszczenie-opracowanie-problematyka-podcast-aa-Up5g-1AzK-kKWo.html
https://www.eska.pl/news/retoryka-oraz-poetyka-arystoteles-streszczenie-opracowanie-problematyka-podcast-aa-Up5g-1AzK-kKWo.html


Cytaty: 

Herkules dwanaście ciężkich prac wykonał, a 
trzynastej nie mógł podołać:  

żony nie mógł poskromić. 

 

Jak długo (…) miłośnicy mądrości nie będą mieli w 
państwach władzy królewskiej (…), tak długo nie ma 
sposobu, żeby zło ustało.  

 

Bezprawie panuje wtedy, gdy prawa są złe albo gdy 
się ich nie słucha, albo gdy ich w ogóle nie ma.  

 
Bezmyślność to choroba duszy. 

Występuje w dwóch postaciach: manii i niewiedzy. 

Platon  

 

Jest tylko jedno dobro: wiedza, i jedno zło: ignorancja.  

Strzeż się ludzi, którzy są pewni tego, że mają rację. 

Sokrates  

http://cytatybaza.pl/narodowosci/cytaty-grekow/ 

http://cytatybaza.pl/narodowosci/cytaty-grekow/


Średniowiecze   

[...] jak bardzo ludzie średniowiecza byli za pan brat ze światem nadprzyrodzonym, 
ze światem aniołów, diabłów, duchów itd. Oni tak o tym mówią, jakby pomiędzy 

światem materialnym i tym nadprzyrodzonym nie było żadnej granicy. Dla nich to 
wszystko jeden wielki real. Zarówno bliskość Boga, Jego opieka nad człowiekiem, jak 

też obecność szatana i jego wpływ na nasze postępowanie to dla nich fakty, a o 
faktach się nie dyskutuje. Myślę, że tego można im pozazdrościć. 

Kazimierz Trybulski - Za rzeką czasu  

 
https://wielkahistoria.pl/8-niesamowitych-stworzen-w-ktore-wierzyli-ludzie-
sredniowiecza-i-jedno-ktore-nawet-im-wydawalo-sie-nieprawdopodobne/ 

 

 

Darmowe ebooki - Czytaj http://www.publio.pl/darmowe,strona8.html 

 

 

 

 
 
 

 

Każdy wiek ma swoje średniowiecze. 
 Stanisław Jerzy Lec 

 

 

Przeczytaj też na: 
 

https://wolnelektury.pl/katalog/l
ektura/bogurodzica.html 

 

 

https://lubimyczytac.pl/autor/81763/kazimierz-trybulski
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/170629/za-rzeka-czasu
https://wielkahistoria.pl/8-niesamowitych-stworzen-w-ktore-wierzyli-ludzie-sredniowiecza-i-jedno-ktore-nawet-im-wydawalo-sie-nieprawdopodobne/
https://wielkahistoria.pl/8-niesamowitych-stworzen-w-ktore-wierzyli-ludzie-sredniowiecza-i-jedno-ktore-nawet-im-wydawalo-sie-nieprawdopodobne/
http://www.publio.pl/darmowe,strona8.html
https://pl.wikiquote.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Jerzy_Lec
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bogurodzica.html
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bogurodzica.html


Dance macabre – Taniec śmierci 

 
 

 
 
Pochód tańca śmierci Wenceslas Hollar, Pochód tańca śmierci, Thomas Fisher Rare Book Library, 
Toronto, domena publiczna 
 
 

Taniec śmierci przedstawiał korowód tytułowej postaci (zwykle kościotrupa) 
i reprezentantów różnych płci, wieku, zawodów, funkcji itd. Zadaniem danse 
macabre było uzmysłowienie równości wszystkich ludzi wobec śmierci. 
 
 

Schyłek średniowiecza był okresem, który w sposób szczególny oswajał ludzi ze 
zjawiskiem śmierci, czynił śmierć bliską każdemu człowiekowi. Dużą rolę odgrywały 
tutaj klęski żywiołowe, gnębiące ówczesną ludzkość prawie bez przerwy. Były one 
uważane za wyraz gniewu Bożego i tylko do Bożej łaskawości mógł się odwołać 
znękany i przerażony człowiek. 
 
https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE 
 
 

 
Jak pewien mistrz spotkał śmierć… 

 

 
Ilustracja z Kroniki norymberskiej, 1493, domena publiczna 

 
 
 
 
 
 
 

https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE


 
 
Autor nieznany 

 
 
 

Czytaj w przeglądarce 
 

https://lektury.gov.pl/lektura/rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia 
 

Czytaj online 
 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dialog-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/ 
 
 

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią 
 

Polikarpus, tak wezwany, 
Mędrzec wieliki, mistrz wybrany, 

Prosił Boga o to prawie, 
By uźrzał śmierć w jej postawie. 

 

Dialog Mistrza Polikarpa ze Śmiercią De Morte. Prologus 

Gospodzinie wszechmogący, 
Nade wszytko stworzenie więcszy, 
Pomoży mi to działo słożyć, 
Bych je mogł pilnie wyłożyć 
Ku twej fały rozmnożeniu, 
Ku ludzkiemu polepszeniu! 
Wszytcy ludzie, posłuchajcie, 
Okrutność śmirci poznajcie! – 

https://lektury.gov.pl/lektura/rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dialog-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/
https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE#DTFyQrWkE_pl_main_tp_3
https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE#DTFyQrWkE_pl_main_tp_4
https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE#DTFyQrWkE_pl_main_tp_5
https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE#DTFyQrWkE_pl_main_tp_6
https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE#DTFyQrWkE_pl_main_tp_7


Wy, co jej nizacz nie macie, 
Przy skonaniu ją poznacie. 
Bądź to stary albo młody, 
Żadny nie ujdzie śmiertelnej szkody; 
Kogo koli śmierć udusi, 
Każdy w jej szkole być musi; 
Dziwno się swym żakom stawi, 
Każdego żywota zbawi. 
Przykład o tem chcę powiedzieć, 
Słuchaj tego, kto chce wiedzieć! 
[...] 

Dialog Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, [w:] Wojciech Ryszard Rzepka, Wiesław Wydra, 

Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław 1995, s. 268. 

Dialog Mistrza Polikarpa ze Śmiercią 

Polikarpus, tak wezwany, 
Mędrzec wieliki, mistrz wybrany, 
Prosił Boga o to prawie, 
By uźrzał śmierć w jej postawie. 
Gdy się moglił Bogu wiele, 
Ostał wszech ludzi w kościele, 
Uźrzał człowieka nagiego, 
Przyrodzenia niewieściego, 
Obraza wielmi skaradego, 
Łoktuszą przepasanego. 
Chuda, blada, żołte lice 
Łszczy się jako miednica; 
Upadł ci jej koniec nosa, 
Z oczu płynie krwawa rosa; 
Przewiązała głowę chustą 
Jako samojedź krzywousta; 
Nie było warg u jej gęby, 
Poziewając skrżyta zęby; 
Miece oczy zawracając, 
Groźną kosę w ręku mając; 
Goła głowa, przykra mowa, 
Ze wszech stron skarada postawa – 
Wypięła żebra i kości, 
Groźno siecze przez lutości. 
Mistrz widząc obraz skarady, 
Żołte oczy, żywot blady, 
Groźno się tego przelęknął, 
Padł na ziemię, eże stęknął. 
[...] 

Dialog Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, [w:] Wojciech Ryszard Rzepka, Wiesław Wydra, Chrestomatia 

staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław 1995, s. 268. 

https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE#DTFyQrWkE_pl_main_tp_8
https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE#DTFyQrWkE_pl_main_tp_9
https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE#DTFyQrWkE_pl_main_tp_A
https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE#DTFyQrWkE_pl_main_tp_B
https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE#DTFyQrWkE_pl_main_tp_C
https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE#DTFyQrWkE_pl_main_tp_D
https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE#DTFyQrWkE_pl_main_tp_E
https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE#DTFyQrWkE_pl_main_tp_F
https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE#DTFyQrWkE_pl_main_tp_G
https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE#DTFyQrWkE_pl_main_tp_H
https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE#DTFyQrWkE_pl_main_tp_I
https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE#DTFyQrWkE_pl_main_tp_J
https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE#DTFyQrWkE_pl_main_tp_K
https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE#DTFyQrWkE_pl_main_tp_L
https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE#DTFyQrWkE_pl_main_tp_M
https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE#DTFyQrWkE_pl_main_tp_N


Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią 

Opustoszały kościół, atmosfera grozy… Mistrz uczony Polikarp zapragnął ujrzeć 
Śmierć. I oto pewnego dnia w kościele, gdy już wszyscy wyszli…Uźrzał człowieka 
nagiego, przyrodzenia niewieściego… 

Była szkaradna, przepasana chustą, goła,  żółta, chuda i  blada, szkielet. Groźno się 
tego przelęknął. Padł na ziemię, eże stęknął. Wykazał pokorę wobec śmierci. 

Śmierć pyta Polikarpa dlaczego się jej boi, przecież chciał ją zobaczyć, a ona chce 

mu pokazać tylko swoją wielkość - I chorego, i zdrowego, zbawię żywota każdego. 

Każdemu ma kosa zgodzi; bądź ubodzy i bogaci.  

Nie ma tu znaczenia majątek, wiek, płeć, zawód, morale śmierć wszystkich zabiera. 

Śmierć jest nieprzekupna , Polikarp mówi smutno Dał bych dobry kołacz upiec 
Bych mógł przed tobą uciec… 

Głównym przesłaniem autora jest uniwersalna prawda o 
tym, iż wobec śmierci wszyscy są równi. 

Opowieść o spotkaniu człowieka ze Śmiercią ma wskazywać 
właściwą drogę błądzącym grzesznikom, kierując ich w stronę 
pokory i ubóstwa.  

Filozofia śmierci: 

 Nikt jej nie umknie – istnienie ludzkie przemija, śmierć przyjdzie do wszystkich. 
 Ma za nic ziemskie wartości. 
 Jest wyzwoleniem od marnego życia. 
 Niesie dobrym ludziom radość – człowiek prawy nie musi się jej bać, może 

spokojnie umierać, bo czeka go zabawienie 

Utwór obrazuje:  

 myśl średniowieczną  

 hierarchię wartości średniowieczna; 

 średniowieczną hierarchię społeczną. 

http://aleklasa.pl 

https://epodreczniki.pl/a/pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia/DTFyQrWkE 

 

http://aleklasa.pl/


Bogurodzica 
Jest to rodzaj modlitwy do Najświętszej Marii Panny (Bogurodzicy), której opiece 

oddawano się zarówno w czasach klęsk i wojen, jak i pokoju i dobrobytu. 

 

Jan Długosz nazywał ją  

„pieśnią ojczystą” 

Zauważono, że jej melodia jest jakby pozszywana z różnych motywów muzycznych, 

pochodzących z chorału i innych pieśni. Pomimo tych pokrewieństw i wpływów 

Bogurodzica pozostaje utworem na wskroś oryginalnym. 

dr Paweł Gancarczyk 

https://ninateka.pl/audio/bogurodzica 

 

Polskie wojsko śpiewało ją przed bitwą pod Grunwaldem w 1410 r. 

 

 
Bitwa pod Grunwaldem , Jan Matejko, 1872- 1878 

 

Bogurodzica - Autor nieznany 
TRANSKRYPCJA ZAPISU Z POCZĄTKU XV WIEKU 

 

 

https://ninateka.pl/audio/bogurodzica


Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja! 
U twego syna, Gospodzina, matko zwolena Maryja! 
Zyszczy nam, spuści nam. 
Kirielejson. 
 
Twego dziela Krzciciela, bożyce, 
Usłysz głosy, napełni myśli człowiecze. 
Słysz modlitwę, jąż nosimy, 
A dać raczy, jegoż prosimy, 
A na świecie zbożny pobyt, 
Po żywocie rajski przebyt. 
Kirielejson. 
 
Nas dla wstał z martwych syn boży, 
Wierzyż w to człowiecze zbożny, 
Iż przez trud Bog swoj lud  
Odjął diablej strożej. 
 
Przydał nam zdrowia wiecznego, 
Starostę skował pkielnego, 
Śmierć podjął, wspominął  
Człowieka pirwego. 
 
Jenże trudy cirzpiał zawiernie, 
Jeszcze był nie prześpiał zaśmierne, 
Aliż sam Bog z martwych wstał. 
 
Adamie, ty boży kmieciu, 
Ty siedzisz u Boga [w] wiecu, 
Domieściż twe dzieci,  
Gdzie krolują anjeli. 

 

 

 

Bogurodzica 

Tegoż nas domieściż, Jezu Kryste miły, 
Bychom z Tobą byli, 
Gdzież się nam radują szwe niebieskie siły. 
 
Była radość, była miłość, było widzienie tworca 
Anjelskie bez końca, 
Tuć się nam zwidziało diable potępienie. 
 
Ni śrzebrzem, ni złotem nas diabłu odkupił, 
Swą mocą zastąpił. 
 
Ciebie dla, człowiecze, dał Bog przekłoć sobie 
Ręce, nodze obie. 
Kry święta szła z boka na zbawienie tobie. 
 
Wierzyż w to, człowiecze, iż Jezu Kryst prawy, 
Cirpiał za nas rany, 
Swą świętą krew' przelał za nas krześcijany. 
 
O duszy o grzeszne sam Bog pieczą ima, 
Diabłu ją otyma, 
Gdzie to sam kroluje, k sob[ie] ją przyma. 
 
Maryja dziewice, prośmy synka twego 
Krola niebieskiego, 
Haza nas huchowa ote wszego złego. 
Amen tako Bog daj, 
Bychom szli szwyćcy w raj. 

 

 

 



To  najstarszy wiersz polski i  najstarszy tekst w języku polskim, to  zabytek języka 

polskiego i polskiej literatury. W tej pieśni przechowały się najstarsze polskie formy 

wyrazowe („dziela”, „Gospodzina”, „zyszcy”, „spuści”, „przebyt”). Wiele z nich wskazuje 

na obce źródła polszczyzny – łacinę, grekę, a także czeski. Dzięki Bogurodzicy 

historycy mogą wysnuwać hipotezy na temat genezy polskiego języka i literatury, jako 

tekst kultury, to bardzo kunsztowny przejaw wczesnej poezji polskiej 

Ukazuje  średniowieczną religijność i ważność w kościele  kultu Maryi.  Bogurodzica 
rozpoczyna – trwającą do dziś – tradycję maryjną. 

Ukazuje średniowieczny system społeczny oparty na hierarchii. Na „szczycie drabiny” 
stoi Chrystus, na niższych szczeblach znajdują się Maryja i Jan Chrzciciel, a na samym 
dole – ludzie. Podobnie wyglądało ówczesne społeczeństwo feudalne– najwyższe 
szczeble „drabiny” zajmował król, pod nim byli jego wasalowie i duchowieństwo, 
najniżej zaś prosty lud. 

W pierwszej zwrotce wierni proszą Maryję, aby wstawiła się za 
nimi u swego Syna, zjednała Go im. 

W drugiej strofie wierni zwracają się do Jezusa za  
pośrednictwem Jana Chrzciciela i  liczą  na wysłuchanie ich 
próśb. Pośrednikiem między Chrystusem a ludźmi staje się 
święty, który przygotowywał drogę Panu i ochrzcił Jezusa.  
Uważany był przez chrześcijan za najwyższego po Maryi 
świętego w hierarchii niebiańskiej.  

Gdzie pojawia się Bogurodzica ? 

 Henryk Sienkiewicz Krzyżacy; 

 Julian Ursyn Niemcewicz Śpiewy historyczne ; 

 Juliusz Słowacki Hymn (Bogurodzico! Dziewico!); 

 Tadeusz Gajcy (Modlitwa żołnierska, 1942); 

 Krzysztof Kamil Baczyński (Modlitwa do Bogarodzicy, 1944). 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


