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Przed sobą masz notatki, które pozwolą Ci się 
przygotować do matury pisemnej i ustnej z tej 

lektury.
 

Pamiętaj! To tylko propozycja, która nie wyczerpuje 
tematu :)

 
Notatki przygotowane prze Się Wie wyróżnia to, że 

dołączam do nich fragmenty tekstu i pojęcia 
kluczowe. Dzięki nim, nie musisz czytać całości 

lektury!
 

Fragmenty pomogą Ci przeanalizować pytania i 
zrozumieć odpowiedzi. Jeśli znasz lekturę, zaznacz 
kilka innych fragmentów, które uważasz za istotne. 
Jeśli mimo załączonych fragmentów, lektura nie jest 
zrozumiała, sięgnij po streszczenie lub całość 😔 

 
Podane fragmenty i odpowiedzi wykorzystuj we 

wszystkich tematach związanych z "Przedwiośniem". 
Podejdź do tych notatek krytycznie. Na marginesach 

zapisuj informacje uzupełniające. 
 

Pamiętaj, że notatki te objęte są prawem autorskim i 
nie możesz ich wrzucać na fejsbukowe grupy ani 

sprzedawać.
 

Zapraszam Cię do siebie na stałe korepetycje lub 
pojedyncze konsultacje. Na zamówienie dokonam 

skrótów z wybranej lektury. 
 

Kontakt: 607 822 845 

Wszelkie treści zamieszczone w tej publikacji (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie 
prawnej na podstawie przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych 
(tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autorazabronione 
jest m.in. powielanie treści, ich kopiowqanie, przedruk, przetwarzanie z zastosowaniem 

jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest 
dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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Literatura parenetyczna

To twórczość, która ma na celu propagowanie wzorów godnych naśladowania,
pouczanie i wychowywanie czytelnika. 

Wzorzec władcy

Władca średniowieczny musiał być sprawiedliwym i rozumnym monarchą, ale
także rycerzem i świętym. Korona królewska oznacza nie tylko przywileje
i prawa, ale także powołanie i obowiązek. Wierzono bowiem, że władza
ziemska pochodzi od Boga, króla nazywano pomazańcem bożym.

Sakra władzy 

Przekonanie, że ziemska władza pochodzi od Boga. Świecki władca był
postrzegany jako namiestnik Boga, obdarzony czcią jego autorytetu.

Topos złotego wieku

Określenie czasu szczęścia, pokoju, dobrobytu danego społeczeństwa. Po
złotym wieku następują kolejne: srebrny, brązowy i żelazny (wiek wojen)

Kronika 

Utwór epicki, przedstawiający czyny osób świeckich lub duchownych.
Kroniki średniowieczne były zapisywane głównie po łacinie, po to, aby
mogły być zrozumiałe dla czytelników całej Europy. Nazwa gatunku oznacza
chronologicznie uporządkowaną opowieść. Tok dziejów jest
spersonalizowany tzn. historię wyznaczają czyny wybitnych osób. 

GENEZA - "Kronika polska"  powstała w latach 1113-1116 na dworze
Bolesława Krzywoustego. Przedstawia legendarne początki państwa
polskiego i panowanie pierwszych Piastów. Jej autor spisał dzieje po
łacinie. 

Gall Anonim - Na pewno był osobą duchowną, prawdopodobnie benedyktyńskim
mnichem. Sa przyznaje, że podjął się pracy na dworze królewskim, "by za
darmo nie jeść chleba polskiego". Początkowo uważano, że był on
Francuzem, dziś jednak autorstwo  Kroniki przypisuje się Mnichowi z Lido
(Włochy). 



Fragmenty
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Również i to uważamy za godne przekazania pamięci, że za jego czasów cesarz Otto Rudy
przybył do [grobu] św. Wojciecha dla modlitwy i pojednania, a zarazem w celu poznania
sławnego Bolesława [...]. Bolesław przyjął go tak zaszczytnie i okazale, jak wypadło
przyjąć króla, cesarza rzymskiego i dostojnego gościa. [...] Bo za czasów Bolesława każdy
rycerz i każda niewiasta dworska zamiast sukien lnianych lub wełnianych używali płaszczy
z kosztownych tkanin, a skór, nawet bardzo cennych, choćby były nowe, nie noszono na jego
dworze bez [podszycia] kosztowną tkaniną i bez złotych frędzli. Złoto bowiem za jego
czasów było tak pospolite u wszystkich jak [dziś] srebro, srebro zaś było tanie jak
słoma. Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie: „Na
koronę mego cesarstwa! to, co widzę, większe jest, niż wieść głosiła!” I za radą swych
magnatów dodał wobec wszystkich: „Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża, jakby
jednego spośród dostojników, księciem nazywać lub hrabią, lecz [wypada] chlubnie wynieść
go na tron królewski i uwieńczyć koroną”. A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył
go na głowę Bolesława na [zadatek] przymierza i przyjaźni, i za chorągiew tryumfalną dał
mu w darze gwóźdź z krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego, w zamian za co
Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha. I tak wielką owego dnia złączyli się miłością,
że cesarz mianował go bratem i współpracownikiem cesarstwa i nazwał go przyjacielem i
sprzymierzeńcem narodu rzymskiego. [...] Postanowienia tego układu zatwierdził
[następnie] papież Sylwester przywilejem św. Rzymskiego Kościoła.

Skoro tedy król Bolesław odszedł z tego świata, złoty wiek zmienił się w ołowiany,
Polska, przedtem królowa, strojna w koronę błyszczącą złotem i drogimi kamieniami, siedzi
w popiele odziana we wdowie szaty; dźwięk cytry – w płacz, radość – w smutek, a głos
instrumentów zmienił się w westchnienia. Istotnie przez cały ów rok nikt w Polsce nie
urządził publicznej uczty, nikt ze szlachty, ani mąż, ani niewiasta, nie ustroił się w
uroczyste szaty, ani klaskania, ani dźwięku cytry nie słyszano po gospodach, żadna
dziewczęca piosenka, żaden głos radości nie rozbrzmiewał po drogach. I tego przez rok
przestrzegali wszyscy powszechnie, lecz szlachetni mężowie i niewiasty skończyli żałobę
po Bolesławie dopiero wraz z życiem. Z odejściem tedy króla Bolesława spośród żywych
zdało się, że pokój i radość oraz dostatek odeszły razem z nim z Polski. W tym miejscu
połóżmy kres pochwałom wielkiego Bolesława i opłaczmy śmierć jego choć chwilkę pieśnią
żałobną!



Pieśń o śmierci 
Bolesława
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Ludzie wszelkiej płci i wieku! Wszystkie stany, spieszcie!
Pogrzeb króla Bolesława w bólu dziś obaczcie!
Nad wielkiego męża zgonem ze mną w płacz uderzcie!
Biadaż nam, o Bolesławie! Gdzież twa sława wielka?
Gdzie twe męstwo? Kędy blask twój? Kędy moc twa wszelka?
Jeno łzy ma dziś po tobie Polska‑rodzicielka!
Podźwignijcie mnie mdlejącą, pany‑towarzysze
Wojownicy, niech współczucie z waszych ust posłyszę!
Żem dziś wdowa, żem samotna – spójrzcie, ach, przybysze!
Jakaż boleść, jaka żałość śród książąt Kościoła!
Wodze w smutku odrętwieli, pochylili czoła.
I kapłany, i dworzany – każdy „biada” woła.
Wy, panowie, co nosicie łańcuch, znak rycerzy,
Coście dzień po dniu chadzali w królewskiej odzieży,
Wraz wołajcie: „Biada wszystkim! Wszędy ból się szerzy!”
Wy, matrony, swe korony rzućcie niepotrzebne!
W kąt schowajcie stroje cenne, złociste i srebrne,
W suknie strójcie się włosienne, żałosne i zgrzebne!
Przecz odchodzisz od nas, ojcze Bolesławie? ...Gorze!
Przecz mężowi tak wielkiemu śmierć zesłałeś, Boże?
Przecz nie dałeś i nam wszystkim umrzeć w jednej porze?
Cała ziemia opuszczona, wdowa swego króla,
Jako pusty dom bezpański, w którym wicher hula,
Pada, słania się w żałobie, ani się utula.
Wszyscy ze mną czcijcie pogrzeb męża tej zacności:
Bogacz, nędzarz, ksiądz czy rycerz, i wy, kmiecie prości,
Czy kto rodem jest z słowiańskich, czy z łacińskich włości!
Czytelniku, niech ma prośba nie będzie daremną:
I ty wzrusz się i łzę wylej, choćby potajemną!
Bo nieludzki byłbyś wielce, byś nie płakał ze mną!



pytania na
maturę ustną

Funkcja idealizowania bohaterów w utworze literackim.
Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
"Kroniki polskiej" Galla Anonima. W swojej odpowiedzi
uwzględnij również wybrany kontekst. 

Tradycja narodowa i jej znaczenie w historiografii.
Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
"Kroniki polskiej" Galla Anonima. W swojej odpowiedzi
uwzględnij również wybrany kontekst. 

Średniowieczne kreacje literackie idealnego rycerza i
władcy. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci
fragmentów "Kroniki polskiej" Galla Anonima. W swojej
odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. 

Kronika polska



Funkcja idealizowania bohaterów w utworze literackim. Omów zagadnienie 
na podstawie znanych Ci fragmentów "Kroniki polskiej" Galla Anonima. W 

swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Idealizacja to sposób przedstawiania rzeczywistości lub postaci w dziele sztuki
według określonego wzorca, uznawanego za doniosły idealny (tutaj wzorzec
władcy). Postulat idealizacji pojawił się w sztuce antycznej. Kategorię
idealizacji przejęła epoka średniowiecza ze swymi wzorcami osobowymi: rycerza,
ascety i władcy. Wystąpiła także w klasycyzmie, zalecającym imitację pięknej
natury.  
Idealizowany w Kronice polskiej Galla Anonima Bolesław Chrobry został ukazany
jako władca niezwykle szczodry, zamożny, gościnny, sprawiedliwy, bezstronny i
pobożny. Autor kroniki przedstawia taki obraz władcy z kilku powodów: był
najemnym kronikarzem - czyli pracował na zlecenie dworu polskiego, opisywał
wydarzenia dawne - nie znał Bolesława Chrobrego osobiście, mógł opierać się
tylko na innych relacjach,  i rzecz ostatnia, mianowicie funkcją kronik
narodowych było przedstawianie kraju na arenie międzynarodowej. Nie dziwi więc
nas fakt, że przedstawiona historia zawiera elementy fikcji literackiej.
Chodziło bowiem o opisanie kluczowych dla danego narodu wydarzeń w pozytywnym
świetle, tak aby uchodzić za kraj światły, rozwinięty i godny naśladowania.
Autor "Kroniki polskiej" idealizował bohatera także dlatego, że opisywał
władców, czyli postaci, które wpisywały się w model wzorca parenetycznego
epoki. 
Idealizacja Bolesława Chrobrego polega na wyolbrzymianiu jego pozytywnych cech.
Gall Anonim zwraca uwagę na boskie pochodzenie władzy króla i przyjaźń z samym
cesarzem, z którego rąk przyjmował koronę. Chrobry spełniał więc warunek bycia
pomazańcem bożym - w średniowieczu uważano, że władza ziemska pochodzi od Boga.
Dodatkowo, potomek Piasta był hojny i gościnny, autor opisuje ucztę, podczas
której król dba o nowe nakrycia i pełny stół. Chrobry był również bogaty, co
udowadnia fakt, że na uczcie nie było żadnych drewnianych łyżek, a jedynie
srebrne i złote naczynia. Anonim podkreśla także hojność króla, który podarował
cesarzowi dary; oraz sprawiedliwość, gdyż każdą sprawę rozstrzygał w sądzie
bezstronnie (kochał wszystkich, bez względu na dostojeństwa). Władca, zgodnie
ze wzorcem epoki był niezwykle pobożny i wspomagał kościół. Kronikarz zaznacza,
że wraz ze śmiercią Bolesława Chrobrego zakończył się złoty wiek w historii
Polski. 
Celem takiego ukazywania władcy było mitologizowanie przeszłości, nadawania
wartości państwu i czasom minionym. Kolejni władcy, przedstawiani jako słabsi
mogli czerpać wzór z pierwszego króla Polski. Fakt, że dawno temu rządy w
Polsce sprawował tak wspaniały człowiek dawały nadzieję na to, że może jeszcze
kiedyś tak się wydarzyć. Idealizowanie władcy, aby wpłynąć na wizerunek państwa
zastosował także Henryk Sienkiewicz w powieści historycznej pt. Potop. Autor
odbiega od prawdy na temat Jana Kazimierza i przedstawia go jako zatroskanego o
losy ojczyzny władcę, gdy tymczasem współczesna ocena tego króla nie należy do
najkorzystniejszych. 
Podsumowując, funkcją idealizowania bohaterów w utworze literackim może być
kształtowanie mitów narodowych, które utrwalały pozytywny wizerunek kraju.
Dodatkowo idealizacja może łączyć się z celowym wprowadzeniem motywu, toposu
czy wzorca osobowego, jak w przypadku Bolesława Chrobrego i modelu
średniowiecznego władcy idealnego.



Tradycja narodowa i jej znaczenie w historiografii. Omów zagadnienie na 
podstawie znanych Ci fragmentów "Kroniki polskiej" Galla Anonima. W 

swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. 

Historiografia, inaczej dziejopisarstwo to dział piśmiennictwa obejmujący
gatunki historyczne, miedzy innymi kroniki. Jedną z najstarszych zapisów
przeszłości Polski jest "Kronika Polska" Galla Anonima. Przykład, powstałego w
średniowieczu pisma, zaliczanego do historiografii, zawiera opis tradycji
narodowej i dzięki temu stało się źródłem wiedzy dla historyków późniejszych
okresów.
Gall Anonim tworzył kronikę za czasów panowania Bolesława Krzywoustego, a więc
w XI wieku. Sięgał jednak czasów odległych, wręcz legendarnych, gdyż zaczyna
snuć opowieść o Polsce za czasów Piasta, a kończy ją na apoteozie Bolesława
Krzywoustego, który niczym marsowe dziecię podobny jest do pierwszego króla
Polski. 
Pierwszy władca Polan jest przedstawiony jako gościnny i szczodry. Od początku
widzimy więc, że władze w kraju sprawują kolejne rody, co wpisywało się w
kulturę feudalną całej Europy. Kolejni potomkowie dynastii Piastów dzierżyli
władzę ziemską z nadania boskiego, o czym będzie wspomniane przy opisie rządów
Bolesława Chrobrego.
Istotnym wydarzeniem w dziejach kraju, związanym z tradycją narodową było
przyjęcie chrztu przez Mieszka i tym samym wpisanie narodu polskiego w tradycję
i kulturę chrześcijańską. Kronikarz podkreśla, że przed chrztem "Polska (..)
była tak jakby ślepa, lecz odtąd (...) ma być przez Mieszka oświeconą i
wywyższoną ponad sąsiednie narody. (...) W stosownym bowiem porządku Bóg
wszechmocny najpierw przywrócił Mieszkowi wzrok cielesny, a następnie udzielił
mu [wzroku] duchowego".
Późniejszy opis Rzeczypospolitej za panowania Bolesława Chrobrego opisywany
jest jako złoty wiek dla Polaków. Dowiadujemy się między innymi o kosztownych
tkaninach i złotych niciach w strojach każdego dworzanina i dwórki, kronikarz
opisuje także przyjaźń Chrobrego z Ottonem III, co miało przekonywać odbiorców
o autorytecie, mądrości i wpływach dawnego władcy. Podboje tego władcy świadczą
o dzielności, odwadze i heroizmie tego narodu, który umacnia w wierze
chrześcijańskiej państwa podbite i sąsiedzkie.
Rządy kolejnych królów i książąt Gall Anonim opisuje jako pełne wojen, utarczek
i konfliktów: "Skoro tedy król Bolesław odszedł z tego świata [17 VI 1025 r.],
złoty wiek zmienił się w ołowiany, Polska, przedtem królowa, strojna w koronę
błyszczącą złotem i drogimi kamieniami, siedzi w popiele odziana we wdowie
szaty; dźwięk cytry – w płacz, radość – w smutek, a głos instrumentów zmienił
się w westchnienia". W ten sposób kronikarz dostarcza nam informacji o tym, jak
byli odbierani przez Krzywoustego jego najbliżsi przodkowie i rywale do tronu.
Podsumowując, "Kronika polska" Galla Anonima stanowi cenny zapis tradycji
narodu polskiego. Choć zawiera elementy fikcji literackiej to pomaga zrozumieć
czasy średniowiecznych władców i ich wzajemny stosunek do siebie. Dodatkowo,
dzieło historiograficzne kształtuje mity narodowe: mit chłopa Piasta oraz mit
dobrego władcy oraz złotego wieku za panowania pierwszego króla.



Średniowieczne kreacje literackie idealnego rycerza i władcy. Omów 
zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Kroniki polskiej" Galla 

Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. 

Idealizacja to sposób przedstawiania rzeczywistości lub postaci w dziele sztuki
według określonego wzorca, uznawanego za doniosły idealny (tutaj wzorzec
władcy). Postulat idealizacji pojawił się w sztuce antycznej. Kategorię
idealizacji przejęła epoka średniowiecza ze swymi wzorcami osobowymi: rycerza,
ascety i władcy. Idealizowani w "Kronice polskiej" Galla Anonima Bolesław
Chrobry i Bolesław Krzywousty zostali ukazani jako władcy niezwykle szczodrzy,
zamożni, gościnni, sprawiedliwi, bezstronni i pobożni. Poza tym, że Krzywosuty
jest dobrym władcą, jest także przykładem idealnego rycerza. W ostatniej części
"Kroniki..." Anonim opisuje jego zasługi na polu walki.
Bolesław Chrobry jako idealny władca odznacza się następującymi cechami. Po
pierwsze Gall Anonim zwraca uwagę na boskie pochodzenie władzy króla i przyjaźń
z samym cesarzem, z którego rąk przyjmował koronę. Chrobry spełniał więc
warunek bycia pomazańcem bożym - w średniowieczu uważano, że władza ziemska
pochodzi od Boga. Dodatkowo, potomek Piasta był hojny i gościnny, autor opisuje
ucztę, podczas której król dba o nowe nakrycia i pełny stół. Chrobry był
również bogaty, co udowadnia fakt, że na uczcie nie było żadnych drewnianych
łyżek, a jedynie srebrne i złote naczynia. Anonim podkreśla także hojność
króla, który podarował cesarzowi dary; oraz sprawiedliwość, gdyż każdą sprawę
rozstrzygał w sądzie bezstronnie (kochał wszystkich, bez względu na
dostojeństwa). Władca, zgodnie ze wzorcem epoki był niezwykle pobożny i
wspomagał kościół. Kronikarz zaznacza, że wraz ze śmiercią Bolesława Chrobrego
zakończył się złoty wiek w historii Polski. 
Jako wzór rycerza Krzywousty jest opisywany jako "Marsowe dziecię". Gall chwali
zwłaszcza jego przymioty wojenne – zmysł strategiczny, męstwo, pracowitość,
odwagę i siłę fizyczną. Jest "wojowniczy, ponad ucztowanie i pijatykę
przedkłada rycerskie rzemiosło i łowy".Jest także człowiekiem wiary, który
nawet niegodziwości Zbigniewa znosi z pokorą i poleca niewiernego brata Bogu.
Wpisuje się więc tym samym w kodeks i etos rycerski. Warto dodać, że Anonim
przedstawia także polskie rycerstwo jako zaangażowane w walkę u boku ukochanego
króla.
Podsumowując, w "Kronice polskiej" Galla Anonima Bolesław Chrobry i Bolesław
Krzywousty są przykładami idealnych władców oraz rycerzy. Mitologizowanie
tychże władców miało wpłynąć na pozytywny wizerunek Polski za granicą oraz
utrwalić losy i osiągnięcia Krzywoustego, na którego dworze nieznany z nazwiska
duchowny kronikarz spisywał dzieje naszego kraju.



Dziękuję Ci za wybór 
mojego opracowania, 
będę wdzięczna za 

opinię na siewie.edu.pl


