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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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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.
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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.
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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. 



Król Syzyf był ulubieńcem bogów. Dzeus zapraszał go na uczty olimpijskie. Pomimo lat był
wciąż rześki i silny, albowiem nektarem i ambrozją odświeżał swoje ziemskie ciało. Lecz
miał jedną wadę: lubił plotki. Ilekroć wracał z Olimpu, zawsze coś niecoś przebąknął o
tym, co się tam mówiło. Bogowie puszczali to płazem, gdyż były to sprawy dość błahe. Raz
jednak wygadał się Syzyf przed ludźmi z jakiegoś sekretu Dzeusa. Rzecz była naprawdę
poufna i władca bogów miał z tego powodu przykrości. Rozgniewał się i posłał plotkarzowi
bożka śmierci, Tanatosa, aby go sprzątnął ze świata. Snadź chytry królik spodziewał się
tego, bo urządził zasadzkę na Tanatosa, uwięził go i mocno zakuwszy w kajdany zamknął w
piwnicy. Ludzie przestali umierać, jak w Sabałowej bajce. Hades poszedł ze skargą do
Dzeusa. Wysłano Aresa, by uwolnił boga śmierci. Pierwszy umarł Syzyf. Ale konając nakazał
żonie, aby zostawiła jego zwłoki nie pochowane. Tak się stało. Ponieważ dusza, której
ciała nie pogrzebano, nie mogła wejść do państwa cieniów, Syzyf błąkał się nad brzegami
Styksu jęcząc i narzekając. Tak długo się użalał, aż go zaprowadzono przed Plutona. Z
głośnym płaczem opowiadał Syzyf, że ma niegodziwą żonę, która jego trupa wyrzuciła na
śmietnik i nie chce mu sprawić pogrzebu. Pluton pozwolił mu raz jeszcze wrócić na ziemię,
aby ukarać niedbałą i zarządzić, co potrzeba. 
Król Koryntu poszedł, ale nie wrócił. Bogowie, którzy rządzą całym wielkim światem,
zapomnieli o nim, a on sam zachowywał się teraz tak cicho i ostrożnie, żeby jak najmniej o
nim mówiono. Żył bardzo długo, lecz na koniec przypomniano sobie w piekle o przebiegłym
uciekinierze. Znienacka zaskoczył go Tanatos, uciął mu pukiel włosów i krnąbrną duszę
zabrał do podziemi. W Hadesie wymierzono mu ciężką karę: miał wynieść wielki kamień na
bardzo wysoką i stromą górę. Syzyf natychmiast zabrał się do roboty, sądząc, że z
łatwością to uczyni, a potem już będzie miał spokój. Wydźwignął ów głaz prawie pod sam
szczyt, gdy wtem skała wyśliznęła mu się z rąk i spadła z powrotem na dół. Za drugim razem
to samo, i za trzecim, i za dziesiątym. Tak zawsze. Już jest Syzyf bliski celu i zawsze
coś mu kamień z rąk wyrywa, i musi biedak pracę zaczynać na nowo. Być może, iż podanie o
“pracy Syzyfowej" powstało stąd, że w odległej starożytności zbiegłych zbrodniarzy i
niewolników przywiązywano do ciężkiego kamienia lub belki, którą zawsze ze sobą wlec
musieli. 

 mit 
o Syzyfie
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W poszarpanej szacie, z rozwiązanymi włosami, pełnymi prochu i popiołu, idzie żałobna i
smutna starożytna mater dolorosa — Demeter. Wyschły w jej ręku kłosy zboża i zwiądł
czerwony kwiat maku. Przymglone oczy, w których już łez nie ma, wloką się z przedmiotu na
przedmiot, zawiedzione i bezradne. Matka szuka zaginionej córki. Oto zostawiła ją na łące,
nad brzegiem Oceanu, bawiącą się z nimfami. Odchodząc zabroniła jej zbierać narcyzów,
kwiatów zwodniczych, poświęconych bóstwom podziemnym. Persefona była posłuszna. Zrywała
tulipany, dźwigające na krępej łodyżce kielich żółty lub purpurowy, hiacynty, w których
pachnie dusza pięknego młodzieńca, i ciche, dobre fiołki, i niebieskie oczka
niezapominajek, a z daleka omijała narcyzy, albowiem — jak mówiła matka — w ich białych
płatkach śpi pragnienie, a ich woń odwraca myśli od nieba. Wtem ziemia wydała kwiat,
jakiego słońce nigdy nie widziało. Z jednego korzenia wyrastało sto głów, rozgorzałych
złotem przykoronków, a karbowane brzegi białych płatków płonęły jasnym szkarłatem. Cudowna
woń napełniła niebo, ziemię, przeniknęła do słonej głębiny morza, aż wszystkie nereidy
podniosły się ze swych szmaragdowych łóżek i zawołały: “Ach!" Persefona obejrzała się
wokoło, czy jej nikt nie widzi, i prędko zerwała kwiat. Upiła się jego zapachem, oczy jej
zaszły mgłą i ciemność ogarnęła duszę. Wtedy rozwarła się ziemia i Hades, bóg piekieł,
porwał Persefonę na wozie zaprzężonym w czarne rumaki. Gdy się ocknęła, wołała, krzyczała.
Żaden bóg nie słyszał jej głosu, żadna z nimf, z którymi bawiła się na łące, nie nadbiegła
z pomocą. Tylko mała Kiane, rusałka wodna, rozłożyła słabiutkie ręce, chcąc zagrodzić
drogę gwałcicielowi. Ale czarne rumaki przeleciały nad nią, boginka zalała się łzami i
rozpłynęła w strumień. Otoczeni chmurą pędzili ze świstem huraganu ponad ziemią i morzem.
Z oczu Persefony znikły znajome wybrzeża, wysypały się kwiaty z jej trzcinowego koszyka,
wreszcie otwarła się czeluść Tartaru. Na próżno matka pytała o nią każdego przechodnia.
Ani bóg, ani człowiek, ani ptak żaden nie podał jej wieści o córce. Błądziła po wszystkich
lądach i morzach. Nocą zapalała pochodnię i przy jej czerwonym blasku przeszukiwała załomy
skał, uroczyska leśne, zakamarki starych świątyń, dziuple drzew spróchniałych. Przez
dziewięć dni i dziewięć nocy szukała Persefony i nie było na ziemi kąta, do którego
zajrzałaby rozpacz matki. Na koniec, utrudzona i bezradna, przywlokła się do Eleuzis nad
Zatoką Salamińską i usiadła przy Dziewiczej Krynicy. Kamień, na którym spoczęła, nazwano
Skałą Smutku, a źródło Pięknem, albowiem jej łzy były jak perły. [...] dowiedziała się
całej prawdy od wszystkowidzącego Słońca i zagniewana na bogów ukryła się tak, że nikt jej
znaleźć nie mógł. Dopiero Hermes odszukał ją w zapadłej pieczarze gór arkadyjskich, gdzie
osiadła, z dala od świata, sama jedna ze swoją żałobą. Dzeus wysłał do niej muzy i
charyty, najmilsze i najwymowniejsze boginki — nie słuchała, co mówiły. Wtedy nakazał
bratu Hadesowi zwrócić porwaną Persefonę. Król piekieł spełnił zlecenie, lecz rozstając
się z Persefoną, podał jej jabłko granatu, a ona zjadła kilka ziarnek nie wiedząc, że ta
odrobina wiąże ją na zawsze z państwem cieniów. Odtąd corocznie, na przeciąg trzech
miesięcy, musiała wracać do męża. Gdy Persefona wychodziła z podziemia, świat maił się
wszystkimi kwiatami wiosny, tak wielka była radość Demetry. Ale równie wielka była boleść
przy każdym rozstaniu. Żegnały się, jakby się już nigdy więcej nie miały zobaczyć.

mit 
o Demeter i Persefonie
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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 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 [...].
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?" [...] 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. 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.

mit 
rodzie Labdakidów
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Kiedy Tezeusz przybył na Kretę i zjawił się na dworze Minosa, oczy wszystkich patrzyły nań
złowrogo i podejrzliwie. Tylko córka królewska, Ariadna, patrzyła nań inaczej Miłość
królewny ocaliła Tezeusza. Minotaur żył we wspaniałym gmachu, zwanym labiryntem. Było tam
tyle pokoi, przejść, sieni, schodów i krużganków, że ktokolwiek wszedł, już drogi
powrotnej znaleźć nie mógł. Lecz Ariadna dała pięknemu Ateńczykowi kłębek nici i pouczyła,
co ma robić. Tezeusz przywiązał nić u wejścia do labiryntu i w miarę, jak się zapuszczał w
zawrotną głąb gmachu, rozsnuwał kłębek. Wreszcie spotkał Minotaura, zabił go i wyszedł tą
samą drogą, nawijając nici na kłębek. Po czym wsiadł na okręt i odpłynął. A z nim Ariadna.

mit 
Ariadnie i Tezeuszu
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mit 
Heraklesie

Herakles (u Rzymian: Herkules) był synem Dzeusa i królowej Alkmeny. Ojciec, chcąc mu
zapewnić nieśmiertelność, zabrał go raz do nieba i położył przy śpiącej Herze, aby chłopak
mógł ssać pierś bogini. Hera jednak obudziła się i odtrąciła cudze dziecko. Kilka kropel
jej mleka rozlało się po niebie i powstała z nich Mleczna Droga, a kilka spadło na ziemię
i wyrosły z nich białe lilie. Hera nienawidziła Heraklesa i prześladowała go przez całe
życie [...].  A właśnie wybuchła wojna. Bohater ruszył z pomocą królowi tebańskiemu,
którego ziemię najechał nieprzyjaciel. Z garstką żołnierzy złamał szeregi wrogów i wrócił
zwycięzcą. Król z wdzięczności dał mu swą córkę za żonę. Herakles przez kilka lat siedział
w domu i bawił dzieci. Ale razu pewnego, gdy składał ofiarę przy ołtarzu, ogarnęło go
nagle szaleństwo. Nie wiedząc, co czyni, porwał się z nożem ku żonie, zabił ją, a dzieci
udusił. Skoro znów odzyskał rozum, poszedł do wyroczni delfickiej po radę, jak ma
odpokutować swą zbrodnię. Pitia kazała mu iść do Myken i zaciągnąć się na służbę u króla
Eurysteusa: co mu ten robić każe, ma wypełnić, póki nie dokona dwunastu prac. Herakles
poszedł [...]. Ów Eurysteus był wielkim tchórzem. Ujrzawszy przed sobą tak potężnego
siłacza zląkł się i, chcąc go się pozbyć, prędko wymyślił dlań robotę dość niebezpieczną,
aby mógł być pewny, że bohater przypłaci ją życiem: kazał mu przynieść lwa z Nemei [...]
Tam przyparł go Herakles i zdusił [...]. Teraz polecił mu zabić hydrę lernejską [...]. Na
koniec wyrwał jej ową nieśmiertelną głowę, zakopał na polu i przywalił ogromnym głazem.
Kadłub zaś rozciął i w żółci potwora zatruł swoje strzały [...]. Wtedy Eurysteus kazał mu
sprowadzić do Myken łanię ceryntyjską [...] dopadł jej w jakiejś gęstwinie i wziąwszy na
ramiona ruszył z powrotem [...].



herold mu oznajmił, że ma znów ruszyć do Arkadii, gdzie w okolicach Erymantu pojawił się
dzik, bardzo wielki, który zagraża ludziom i zwierzętom. Była wtedy zima. Herakles
wypłoszył dzika z gęstwiny i tak długo pędził go po głębokim śniegu, aż zwierz padł
omdlały. Wówczas dźwignął go na plecy i zaniósł Eurysteusowi. Ale ten już obmyślił coś
nowego: niechaj Herakles w jednym dniu oczyści stajnię Augiasza [...]. Herakles rozkopał z
jednej strony grunt pod oborą i za pomocą osobnego kanału skierował niedaleko płynącą
rzekę Penejos tak, że strumień przepływał przez stajnię i w kilka godzin woda wszystko
wymyła [...]. Król posłał Heraklesa, żeby wytępił te szkarady [ptaki]. Bohaterowi przyszła
z pomocą Atena i przyniosła mu cudowne grzechotki ze spiżu, które dla niej wykonał
Hefajstos. Herakles umieścił te grzechotki na wzgórzu pod lasem i okropnym grzechotaniem
wystraszył ptaki z gęstwiny. Przerażone latały po niebie, a on je niechybnymi strzałami po
kolei uśmiercił [...]. Właśnie powrócił z Krety, niosąc na barkach olbrzymiego byka,
którego Eurysteus żywcem kazał mu sprowadzić. I znów posłusznie ruszył w drogę po klacze
króla Diomedesa [...]. Herakles wpadł jak burza do pałacu, powalił straż i wyprowadził
konie ze stajni. Tymczasem nadbiegł król Diomedes na czele wojska. Bohater mocno w garści
ścisnął maczugę, kilka razy puścił ją młyńcem i zbrojna zgraja uciekła. Na polu zostało
mnóstwo zabitych, wśród nich sam król Diomedes. Jeszcze nie otrzepał Herakles sandałów z
prochu pól trackich, a już Eurysteus wysłał go po pas Hipolity [...] Hipolita,
dowiedziawszy się o celu jego przybycia, zgodziła się oddać pas, byle nie wszczynać wojny.
Ale nienawistna Hera wzięła na siebie postać Amazonki i poszła nocą do obozu, gdzie
pobudziła wszystkie kobiety, mówiąc, że jacyś cudzoziemcy porwali królową. W obozie
Amazonek zawrzało. Uzbroiły się, dosiadły koni i zaczęły ścigać Heraklesa. Ów myśląc, że
to podstęp, zabił Hipolitę, zdarł z niej pas i po zwycięskiej walce z Amazonkami odjechał.
Twardy pan nie pozwolił mu wypocząć, lecz kazał iść po woły Gerionesa [...] W Mykenach
ofiarowano woły Gerionesa na ołtarzu bogini Hery, a Heraklesowi nie dano nawet kawałka
mięsa, lecz natychmiast wysłano go po złote jabłka [...]. Zaszedł więc do Atlasa, jednego
z tytanów, który trzyma na barkach firmament niebieski. Pozdrowił go grzecznie i prosił,
żeby mu sam przyniósł owe jabłka, a on tymczasem zamiast niego dźwigać będzie niebo. Atlas
się zgodził, poszedł i zerwał trzy złote jabłka, lecz gdy wrócił, nie chciał już wziąć na
swe barki ciężkiego firmamentu mówiąc, że teraz sobie trochę odpocznie, a Herakles niech
się potrudzi, bo mu z tym niebem gwiaździstym bardzo do twarzy. Bohater przeląkł się nie
na żarty, gdyż wcale nie miał ochoty stać tak całe życie z ciężarem na plecach. Ale nie
dał tego poznać po sobie mówiąc, że owszem, robota mu się podoba, tylko że,
nieprzyzwyczajony do niej, źle ułożył firmament na ramionach i prosi, żeby mu go jeszcze
przez chwilę Atlas potrzymał. Dobroduszny olbrzym położył jabłka na ziemi i znów wziął na
plecy sklepienie. Herakles bez słowa zabrał jabłka i odszedł [...]. Mykenach Eurysteus
szalał z radości. Wymyślił na koniec, w jaki sposób pozbyć się na zawsze Heraklesa. Niech
sprowadzi Cerbera z piekła! [...] Tymczasem bohater odszukał Cerbera, który ze strachu
zaszył się w najciemniejszy kąt Tartaru. Psisko broniło się rozpaczliwie, lecz Herakles
trzymał je mocno, aż wyprowadził na światło dzienne [...]. Gdy po trzech latach skończył
się okres pokuty, Herakles ubrał się po dawnemu i opuścił pałac królowej bez pożegnania.
Owiało go szerokie powietrze ziemi, którą tyle razy wzdłuż i wszerz przemierzył — poczuł
się na nowo zdrów i silny. Zakładał miasta, dusił potwory i zbójców wieszał na gałęziach.
Oprócz Hery kochali go wszyscy bogowie. Atena osłaniała go nieraz swoją tarczą, Hermes
wyprowadzał go z manowców na dobrą drogę. Dionizos zapraszał do stołu, przy którym lało
się wino ciemnymi strugami. W jednym kraju zakochał się w cudnej królewnie i pojął ją za
żonę.
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Człowiek Prometeusza był słaby i nagi. Palce miał zakończone zbyt kruchymi paznokciami, by
mu były obroną przed pazurami dzikich zwierząt. Jedynie jego postać, niepodobna do
otaczających stworzeń, była widocznym obrazem bogów. Brakowało mu tylko ich siły. Niby
mdłe zjawy senne błądzili ludzie, bezradni wobec potęg przyrody, której nie rozumieli.
Wszystkie ich czyny były nieświadome i bezładne. Widząc to Prometeusz ponownie zakradł się
do wielkiego spichlerza ognia niebieskiego i przyniósł na ziemię pierwsze zarzewie. W
siedzibach ludzkich zapłonęły jasne ogniska ogrzewając mieszkańców i płosząc drapieżne
bestie. Mądry tytan uczył ludzi umiejętnego używania ognia, sztuk i rzemiosł. Nie podobało
się to Dzeusowi. Mając w pamięci niedawną walkę z gigantami, obawiał się wszystkiego, co
pochodzi z ziemi. Kazał wtedy Hefajstosowi, z bogów najbieglejszemu we wszystkich
kunsztach, stworzyć kobietę cudnej urody, na wzór bogiń nieśmiertelnych. Gdy misterne to
dzieło już było gotowe, Atena nauczyła pierwszą niewiastę pięknych robót kobiecych;
Afrodyta otoczyła jej oblicze wdziękiem i w oczy wlała urok uwodzicielski; Hermes dał jej
skryty i pochlebczy charakter wraz z darem kuszącej wymowy; w końcu ubrano ją w złoto i
uwieńczono kwiatami. I nazwano ją Pandorą, albowiem była ona darem dla ludzi od wszystkich
bogów i każdy z bogów obdarzył ją jakąś szczególną właściwością. W posagu otrzymała
glinianą beczkę szczelnie zamkniętą, której zawartości nikt nie znał. Tak wyposażoną
Pandorę zaprowadził Hermes, posłaniec bogów, na ziemię i zostawił ją przed chatą
Prometeusza. Mądry tytan wyszedł przed dom przyjrzeć się pięknej nieznajomej i od razu
zwietrzył jakiś podstęp. Nie przyjął jej więc, ale odprawił i innym doradzał tak samo
postąpić. Lecz Prometeusz miał brata nie bardzo rozumnego, imieniem Epimeteusz, co się
wykłada: “wstecz myślący". Ten nie tylko nie wygnał Pandory, lecz natychmiast z nią się
ożenił. Pandora ciekawa była zajrzeć do owej beczki, którą bogowie dali jej we wianie. Ale
przyszedł Prometeusz, odwiódł brata na stronę i przestrzegał: “Niemądry Epimeteuszu —
rzekł — zrobiłeś już jedno głupstwo, żeś tę niewiastę, na zło chyba stworzoną przez bogów,
przyjął do domu. Nie czyń przynajmniej drugiego głupstwa i nie otwieraj beczki ani żonie
nie pozwalaj, bo tak mi się zdaje, że w niej jakieś wielkie licho siedzi". Epimeteusz
przyrzekł, że się nad tym zastanowi. Miał zwyczaj myśleć bardzo długo i powoli, tak że
zanim zdążył rozważyć słowa brata, szybkomówna Pandora nakłoniła go do otwarcia beczki. I
oczywiście stało się nieszczęście. Ledwo podniesiono wieko, wyleciały na świat wszystkie
smutki, troski, nędze i choroby i jak kruki obsiadły biedną ludzkość. Prometeusz chciał
teraz bogom podstępem za podstęp odpłacić. Zabił wołu i podzielił go na dwie części:
osobno złożył mięso, które owinął skórą, oddzielnie zaś kości, i nakrył je tłuszczem. Za
czym poprosił Dzeusa: “Którą część weźmiesz, będzie odtąd bogom poświęcona". Dzeus wybrał
tę, gdzie było więcej tłuszczu, domyślając się pod jego grubą warstwą najdelikatniejszego
mięsa. Natychmiast przekonał się, że były to same kości, okryte najgorszym tłuszczem. Ale
wyrok był nie cofniony: te właśnie części zwierząt składano w ofierze bogom niebieskim.
Dzeus zemścił się okrutnie. Na jego rozkaz przykuto Prometeusza do skały Kaukazu. Co dzień
zgłodniały orzeł zlatywał, by mu wyjadać wątrobę, która wciąż odrastała. Wokoło było pusto
i głucho. Skazaniec nie słyszał głosu ludzkiego ani nie ukazywała mu się twarz przyjazna.
Palony gorącymi, promieniami słońca, bez ruchu i spoczynku, trwał Prometeusz, niby wieczny
wartownik, dla którego zawsze za późno przychodzi noc w płaszczu gwiaździstym i za późno
zorza poranku roztapia się w ciepłocie dnia. Jego próżne jęki spadały w przepaść gór jak
martwe kamienie.

mit 
o Prometeuszu
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pytania na
maturę ustną

Jaki obraz ludzkiego losu kreuje literatura? Omów zagadnienie
na podstawie mitu o Syzyfie z "Mitologii" Jana
Parandowskiego. 
Motyw matczynej miłości. Omów zagadnienie na podstawie mitu o
Demeter i Korze z "Mitologii" Jana Parandowskiego. 
Rola Fatum w świecie starożytnym. Omów zagadnienie na
podstawie mitu o rodzie Labdakidów z "Mitologii" Jana
Parandowskiego. 
Motyw labiryntu w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie
mitu o Tezeuszu i Ariadnie z "Mitologii" Jana Parandowskiego. 
Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów
zagadnienie na podstawie "Mitologii" Jana Parandowskiego. 
Mity jako metafory ludzkiego losu i działania. Omów
zagadnienie na podstawie "Mitologii" Jana Parandowskiego. 
Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów
zagadnienie na podstawie mitu o Heraklesie z "Mitologii" Jana
Parandowskiego. 
Problematyka winy i kary. Omów zagadnienie na podstawie
wybranego mitu z "Mitologii" Jana Parandowskiego. 
Jaki jest los dobroczyńców ludzkości? Omów zagadnienie na
podstawie "Mitologii" Jana Parandowskiego. 

W wypowiedziach uwzględnij wybrany kontekst!
 

Mitologia



Jaki obraz ludzkiego losu kreuje literatura? Omów zagadnienie na 
podstawie mitu o Syzyfie z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W wypowiedzi 

uwzględnij wybrany kontekst.

Literatura antyczna zrodziła wiele gatunków literackich, które po dziś dzień są
omawiane, analizowane czy reinterpretowane. Jednym z takich gatunków jest mit 
 - ustnie przekazywana pradawna opowieść, której celem było wytłumaczenie
otaczającej człowieka rzeczywistości. To właśnie historie zawarte w mitach
uświadamiały człowiekowi rolę Fatum, czyli przeznaczenia albo wyniku boskich
wyroków, których nie można było uniknąć. Uznawano, że przebieg życia człowieka
jest przesądzony i jednostka, choć zawsze podejmuje działania, aby
przeciwstawić się nieuchronności swojego losu, prędzej, czy później wypełni
swoje - często tragiczne - przeznaczenie. Ale nie zawsze tragiczny koniec
jednostki związany był z ingerencją Fatum, czasem wystarczyła wina człowieka,
za którą należała się kara.
Przykładem mitu, który mówi o nieuchronności kary i w konsekwencji tragicznego
zakończenia losów bohatera jest mit o Syzyfie. Głównym bohaterem opowieści jest
król Koryntu, ulubieniec bogów, który miał zaszczyt bywać na Olimpie, pić
nektar i jeść ambrozję, dzięki którym zachowywał młodość. Pewnego dnia Syzyf
zdradził boskie tajemnice, za co został ukarany śmiercią. Mężczyzna jednak nie
chciał się poddać wyrokom bogów i sprytnie wymykał się sprawiedliwości: uwięził
bożka śmierci i przechytrzył nawet samego Hadesa. Ostatecznie jednak bogowie
przypomnieli sobie o nim i Syzyf został skazany na wieczną karę wtaczania
głazu, który osuwał się u szczytu wzniesienia, a niepokorny śmiertelnik musiał
zaczynać swą pracę od początku. 
Historia o wiecznej, niekończącej się karze miała nauczyć starożytnych Greków,
że bunt czy zdrada wobec sił nadprzyrodzonych, które kierują ludzkim losem,
zawsze wiąże się karą, która prędzej czy później dosięgnie człowieka. Przykład
tego bohatera pokazuje także, że dumny z natury i pyszny człowiek zawsze będzie
starał się unikać konsekwencji swych czynów, w złudnej nadziei, że mu się to
uda. Obdarzony hybris bohater jest także konsekwentny w swoim działaniu. Oto
bowiem, choć kolejne próby się nie udają, Syzyf próbuje przezwyciężyć swój los,
co zasługuje na uznanie czytelnika. 
Taki pouczający, czy dydaktyczny wręcz charakter mitów został przeniesiony i na
inne antyczne gatunki literackie. Poruszone zagadnienia Fatum, nieuchronności
kary i skłonności do unikania konsekwencji dostarczały bowiem także greckie
tragedie, które oparte były na mitach. Trylogia tebańska Sofoklesa: "Król
Edyp", "Edyp w Kolonie" i "Antygona" rozwijają historię obciążonego Fatum rodu
Labdakidów. Tragiczni bohaterowie tych utworów za wszelką cenę pragnęli uniknąć
przepowiedni wyroczni, która zwiastowała ich marny los, jednak ich wysiłek
(ironia tragiczna) był daremny - im bardziej chcieli uniknąć katastrofy, tym
bardziej się do niej zbliżali.
Podsumowując, mit o Syzyfie ukazuje niechybność kary w losach jednostki
zbuntowanej wobec bogów. Dowodzi to obecności i wpływu sił nadprzyrodzonych w
życie człowieka. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że ingerencja ta często
miała doprowadzić człowieka do klęski, co wiązało się z niechęcią bogów
olimpijskich wobec ludzi. Mitologia, wraz ze swoją funkcją sakralną kreowała
więc obraz ludzkiego losu zależny od bogów, których należało czcić i których
należało się bać.
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Motyw matczynej miłości. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Demeter i 
Korze z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W wypowiedzi uwzględnij wybrany 

kontekst.

14

Literatura antyczna wiąże się z wprowadzeniem i utrwaleniem wzorców postaw,
zachowań i ról społecznych, czyli archetypów. Jednym z nich jest archetyp
matki, ukazany w micie o Demeter i Korze, w którym uczucia matczyne to: z
jednej strony - charakteryzowana jako bezinteresowna i bezgraniczna - miłość do
dziecka; z drugiej zaś - ogromne i niewyobrażalne - cierpienie po jego stracie.
Ów motyw matczynej miłości, związany z cierpieniem, będzie miał swoją
kontynuację także w antyku judeochrześcijańskim, w historii Maryi - matki
Jezusa Chrystusa.
Demeter to jedna z bogiń olimpijskich, pani pół i urodzajów, której atrybutem
był sierp. Miała jedyną córkę - Persefonę (Korę), którą zostawiła pewnego razu
na łące i poleciła nie wąchać kwiatów narcyzów, gdyż miały one odurzającą moc.
Córka nie posłuchała matki i odurzona wonią narcyzów zapadła się w podziemia, w
których czekał na nią Hades. Na próżno Demeter szukała Persefony po całym
świecie, po czasie, kiedy ziemię pokrył nieurodzaj, Zeus, dowiedziawszy się o
cierpieniu siostry i podstępu brata, nakazał wydać dziewczynę matce. Hades
jednak dał na drogę Korze owoc granatu, który związał ją na zawsze z krainą
podziemi. Od tamtego czasu Demeter musiała żegnać córkę na kilka miesięcy, co
wiązało się z nastaniem chłodu. 
W kontekście omawianego motywu istotne jest zachowanie bogini wobec córki. Otóż
matka troszczyła się w swoje dziecko, dawała mu konieczną do rozwoju swobodę,
pozwalała na zabawę i doświadczenia. Kiedy zaś ukochana córka zaginęła matka
pogrąża się w rozpaczy, staje się matką cierpiącą (mater dolorosa). Ból Demeter
jest tak ogromy, że cały świat zamiera. Symbolicznie ukazany sen czy śmierć
natury na okres nieobecności Kory na ziemi, wyraża ową udrękę. Mit o Demeter i
Korze udowadnia siłę rodzicielskiego przywiązania, to, że matka zrobi wszystko
by zagwarantować szczęście swojemu dziecku, a jego cierpienie zawsze odbiera
jako rodzaj swojej winy i porażki oraz chęci współdzielenia cierpienia z
dzieckiem.
Jak zostało powiedziane we wstępie motyw matczynej miłości został przeniesiony
z mitologii greckiej do wierzeń chrześcijan. Matka Jezusa Chrystusa - Maryja,
także cierpi pod krzyżem, na którym ukrzyżowano jej jedynego, ukochanego syna.
Motyw cierpiącej matki pod krzyżem został wykorzystany w literaturze
średniowiecza w plankcie pt. "Lament świętokrzyski" oraz w dramacie
romantycznym Adama Mickiewicza pt. "Dziady" cz. III.
Podsumowując, motyw matczynej miłości ukazany w micie o Demeter Korze łączy się
z cierpieniem. Takie połączenie archetypu matki oraz motywu mater dolorosa
miało swoją kontynuację w sztuce kolejnych epok.



Rola Fatum w świecie starożytnym. Omów zagadnienie na podstawie mitu o 
rodzie Labdakidów z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W wypowiedzi 
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Fatum dla starożytnych Greków oznaczało przeznaczenie i nieszczęśliwy ale
niezawiniony przez człowieka przebieg jego życia. Owe przekleństwo ciążyło na
jednostce lub na całych rodach czy społeczności. Fatum miało znaczenie
religijne i było uznawane za wynik boskich wyroków, którym nie można było
zapobiec. Utrwalone w mitach, pojawiało się także w antycznych tragediach, w
których łączyło się z kategorią bohatera tragicznego.
Jednym z mitów, który ukazuje losy bohaterów podlegających wpływom tajemniczej,
boskiej siły jest mit o rodzie Labdakidów. Królewski ród tebański od
niepamiętnych czasów skazany jest na porażki i klęski jego przedstawicieli.
Wedle przepowiedni wyroczni Delfickiej potomkowie Lajosa mieli doświadczyć
największych nieszczęść, wobec czego mężczyzna zdecydował się na brak
potomstwa. Niestety, uwiedziony przez żonę Jokastę, spłodził Edypa, którego
zdecydowano porzucić w górach, aby nigdy nie zabił swego ojca i nie ożenił się
z matką - tak bowiem głosiła przepowiednia. Działania bohaterów są jednak
nieskuteczne. Fatum bowiem wiązało się z zagadnieniem ironii tragicznej. Im
bardziej człowiek pragnął uniknąć straszliwego losu, tym szybciej się do niego
zbliżał. Tak też było w przypadku rodu Labdakidów. Wychowany przez parę
królewską Koryntu (odnaleziony w górach przez pasterza), Edyp zasięgnął wiedzy
na temat swego losu z wyroczni. Dowiedziawszy się o tragicznej w skutkach
przepowiedni, Edyp opuszcza Koryn i udał się w podróż i po nieprzyjemnym
epizodzie i zabójstwie mężczyzny, z którym wdał się w sprzeczkę dociera do Teb,
gdzie rozwiązuje zagadkę Sfinksa i pojmuje za żonę królową. Para powitała na
świecie czwórkę dzieci, ale ich szczęście nie trwało długo. Po pewnym czasie na
Teby pada klęska nieurodzaju, rodzą się chore i martwe dzieci etc. Dzięki
wieszczowie - Tejrezjaszowi para ostatecznie odkrywa prawdę. Fatum się
dopełniło. Zrozpaczony Edyp okalecza sobie oczy, a Jokasta wiesza się na
chuście. Tak oto kończy się mit o rodzie Labdakidów, który zostaje rozwinięty w
cyklu tragedii tebańskich dramaturga - Sofoklesa. 
Ukazany przykład udowadnia, że człowiek za wszelką cenę będzie zawsze starał
się uniknąć przeznaczenia. Nie mniej jednak Fatum go dosięgnie i nie ma przed
nim ucieczki. Ustalony przez nadprzyrodzoną moc los człowieka wypełnia się
wbrew jego woli i co gorsza, dotyka on jednostek szlachetnych i pozbawionych
winy. O tragizmie losów antycznych bohaterów opowiadają "Król Edyp", "Edyp w
Kolonie" i "Antygona" Sofoklesa. Starożytne dramaty wprowadzają do literatury
zagadnienie bohatera tragicznego, który podlega Fatum, za wszelką cenę stara
się uniknąć straszliwego końca - ironia tragiczna, nie popełnił żadnej winy -
wina tragiczna i staje przed nierozwiązywalnym konfliktem - konflikt tragiczny.
Takimi bohaterami są i Lajos i Edyp i Antygona i Kreon, czyli potomkowie rodu
Labdakidów. Rodu, który wedle mitu miał czelność przeciwstawić się bogom.
Przykład tebańskiej rodziny królewskiej udowadnia, że przed boskimi wyrokami
kary i zemsty  nie ma ucieczki, a człowiek powinien żyć przede wszystkim w
zgodzie z zasadami wiary i poleceniami bogów.



Motyw labiryntu w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie mitu o 
Tezeuszu i Ariadnie z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W wypowiedzi 

uwzględnij wybrany kontekst.
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Literatura piękna, aby wyrazić treści w sposób niedosłowny i dzięki temu
ciekawszy, ale i dający wielość możliwych odczytań, wykorzystuje symbol czyli
znak, motyw bądź zespół motywów, pojęć czy obrazów, które oprócz znaczenia
dosłownego posiadają także znaczenie ukryte - symboliczne właśnie. Jednym z
takich znaków w literaturze i sztuce jest labirynt (rozumiany dosłownie, jako
budowla, ale i jako droga człowieka do odnalezienia sensu, prawdy etc).
Historie literackich labiryntów możemy uznać za uniwersalne opowieści o
wzruszeniu i odwadze, o nowych drogach na nieznanym obszarze, o
niebezpieczeństwach, zagubieniu siebie, śmierci, a także o szczęściu i
odnalezieniu nadziei. Taką także wymowę ma mit o Tezeuszu i Ariadnie.
Bohaterami mitu są Tezeusz - heros, Ariadna - królewna kreteńska i Minotaur -
pół człowiek, pół byk, zamieszkujący labirynt. Tezeusz zjawił się na Krecie aby
pokonać potwora, który wymagał straszliwych ofiar z ludzi. Problem w
unicestwieniu bestii dostarczała pułapka, w której się znajdował. Budowniczy
Dedal celowo zaprojektował budowlę w taki sposób, aby nie dało się z niej
wydostać - ani Minotaur, ani żaden z odważnych mężczyzn, chcących go pokonać,
nie był w stanie wyjść z labiryntu. 
W tym znaczeniu labirynt oznacza zatem trudność i zawiłość życia ludzkiego,
których człowiek nie jest w stanie pokonać. Niczym Minotaur, człowiek znajduje
się w pułapce, którą możemy rozumieć także filozoficznie, jako brak dostępu do
wiedzy, zagubienie, odrębność czy inność. Bestia nie wydostała się z labiryntu,
musiała z niej zginąć ze względu na to, że nie mogła żyć w społeczeństwie.
Dzięki pomocy Ariadny, Tezeuszowi udaje się jednak i pokonać bestię, i opuścić
labirynt. Kobieta wręczyła mężczyźnie kłębek nici, który mężczyzna rozwijał od
wejścia do pułapki. Po zabiciu Minotaura, zwycięzca wrócił tą samą drogą i
odpłyną z Ariadną z Krety. Wydostanie się z labiryntu za pomocą nici, wedle
kanonicznej interpretacji, rozumiemy jako pokonanie przeszkód, przezwyciężenie
trudności. Warto zwrócić uwagę na to, że Tezeusz sam nie wydostałby się z
potrzasku. Konieczna do tego była pomoc innej osoby oraz mądrości. Takie
rozpoznanie możemy powiązać z koncepcją Platona, dotyczącą wychodzenia
człowieka z jaskini. Zarówno labirynt, jak i grota są pułapkami, które
utrudniają człowiekowi wyjście na światło dzienne, czyli poznanie prawdy.
Moment wyjścia z labiryntu i z jaskini możemy rozumieć więc podobnie - jako
doświadczenie, poznanie prawdy i pokonanie trudności.
Podsumowując, motyw labiryntu w literaturze antycznej wiąże się z kategorią
symbolu i oznacza trudności, z jakimi zmaga się człowiek. Wyjście z pułapki
rozumiemy jako przezwyciężenie przeciwności i zwycięstwo nad tragicznym losem.
Na uwagę zwraca rola mądrości, która była jedną z najważniejszych cnót
starożytnych Greków. Literatura poźniejszych epok będzie także ukazywać motyw
labiryntu ludzkich uczuć ("Lalka") czy zwodniczego miasta ("Sklepy
cynamonowe"), zawsze jednak będzie to pułapka, z której możemy się wydostać
tylko dzięki chłodnej kalkulacji rozumu. 



Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na 
podstawie "Mitologii" Jana Parandowskiego. W wypowiedzi uwzględnij 

wybrany kontekst.
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Człowiek wraz z rozwojem kultury zastanawiał się nad sprawami ostatecznymi,
czyli związanymi ze śmiercią. Tematyka eschatologiczna (związana z
przeniesieniem duszy do krainy zmarłych) pojawia się już w literaturze
starożytnej Grecji, mianowicie w mitach. Poznając sylwetki bogów olimpijskich,
czytamy o Hadesie, jednym z dwunastu najważniejszych bóstw, które nie zasiada
jednak na górskiej siedzibie, a jako pan krainy umarłych, zamieszkuje
podziemie. Wyobrażenie podziemia, jako krainy dusz nieżyjących ludzi to nie
jedyny obraz zaświatów ukazanych w zbiorze wierzeń starożytnych Greków.
Przeniesione na grunt chrześcijański (jako niebo i piekło) zostaną także
Elizjum i Tartar, jako krainy dusz: dobrych i złych ludzi. W przeciwieństwie
jednak do tradycji judeochrześcijańskiej i nieba, mitologiczne Pola Elizejskie
znajdowały się pod ziemią.
Zacznijmy od zaprezentowania Hadesu, czyli świata umarłych, do którego trafiał
człowiek po śmierci. Warunkiem do tego koniecznym było pogrzebanie zwłok i
złożeniu na ustach nieboszczyka jednego obola - waluty koniecznej do opłacenia
Charona - boga umierających i konających, przewoźnika dusz przez rzekę Acheron
(lub Styks), która to wiodła do Hadesu. O znaczeniu pogrzebania zwłok możemy
przeczytać w tragedii antycznej pt. "Antygona", w której tytułowa bohaterka
wbrew zakazowi króla, grzebie zwłoki brata, aby jego dusza nie utknęła,
zawieszona między światami. Po przebyciu opisanej drogi, ludzka dusza stawała
przed trzema sędziami. Tam była sądzona i szła w jedno z miejsc spoczynku
wiecznego. Sprawiedliwi kierowali się na prawo do rzeki zapomnienia – Lete.
Napiwszy się z niej wody, zapominali o ziemskim życiu. Dalej czekały już na
nich Pola Elizejskie – kraj wiecznego spokoju i pośmiertnej szczęśliwości,
gdzie dusze wyzbyte od wszelkich cierpień i pragnień przechadzają się po
bladych łąkach, ogarnięte muzyką niewidzialnych lir. Na polach tych rosnąć
miały topole i asfodele. W chrześcijaństwie czasem uważano Elizjum za
odpowiednik Rajskiego ogrodu lub nieba. Niesprawiedliwi kierowani byli do
Tartaru - najmroczniejszej i najniższej części krainy podziemia, w której
przebywały dusze skazanych na wieczne cierpienie. Odległość Tartaru od Hadesu
była równa odległości między niebem a ziemią. Hezjod pisze, że kowadło z brązu
zrzucone z nieba osiągnie ziemię po dziewięciu nocach i dniach. Na męki w
Tartarze skazani byli m.in.: Syzyf i Tantal. Ostatnią, często pomijaną częścią
Hadesu były Łąki Asfodelowe, po których zmarli błądzili bez celu. Była to część
podziemia, do której zsyłano po śmierci dusze ludzi niezasługujących ani na
wieczną karę, ani na nagrodę. Łąki Asfodelowe były wielką równiną, na której co
jakiś czas wyrastają czarne topole. Duchy przebywających tam zmarłych stoją
bezczynnie przez całą wieczność nie pamiętając, kim byli za życia, ani nie
odczuwając żadnych emocji. Ukazany trójpodział świata zmarłych znalazł swoją
kontynuację w tradycji judeochrześcijańskiej, mowa o piekle, niebie i czyśćcu.
Podobnie, jak w greckiej mitologii, dusza chrześcijańska była sądzona wg
sprawiedliwości i kierowana do określonego miejsca. Ciekawą wizję piekła
odnajdziemy w poemacie Dantego pt. "Boska komedia", który prezentuje wizję
piekła, jako swoistego labiryntu, w którym znajdują się także postaci z
mitologii np. cerber - trzygłowy pies strzegący wejścia do krainy umarłych (u
Dantego do jednego z kręgów piekielnych).
Podsumowując, mitologiczna wizja zaświatów zawierała sąd nad duszą, obecność
bogów oraz podział krainy zmarłych. Jak potwierdzają teksty biblijne tradycja
ta przetrwała w pewnym stopniu nawet w religii monoteistycznej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Acheron_(mitologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Styks
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lete
https://pl.wikipedia.org/wiki/Topola
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82otog%C5%82%C3%B3w_(ro%C5%9Blina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eden_(raj)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hades#Kraina_Hadesa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hezjod
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syzyf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tantal_(syn_Zeusa)


Mity jako metafory ludzkiego losu i działania. Omów zagadnienie na 
podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij 
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Pradawne, objaśniające otaczającą człowieka rzeczywistość historie, czyli mity,
zawierają także opowieści poświęcone ludzkiemu losowi. Jedną z funkcji mitów,
obok sakralnej i poznawczej, jest funkcja światopoglądowa, czyli taka, która
dotyczy ludzkiego postępowania, określa ramy, zgodnego z wolą bogów,
postępowania człowieka. Bohaterowie tacy jak Odys, Herakles czy Syzyf stanowią
po dziś dzień archetypy, czyli pierwotne wzorce postaw i ról społecznych.
Poznając mitologię, dowiadujemy się więc nie tylko o wierzeniach starożytnych
Greków, ale też o uniwersalnych prawdach na temat tego, co determinuje los
człowieka i jaki wpływ na swoje życie ma jednostka ludzka.
Metaforę ludzkiego losu odnajdziemy chociażby w micie poświęconym wędrówce
Odyseusza - króla Itaki - którą bohater odbywa w drodze powrotnej z wojny
trojańskiej. Mężczyzna naraziwszy się Posejdonowi (bogowi mórz i oceanów;
Odyseusz oślepił Cyklopa - syna Posejdona) boryka się z trudnościami na swej
drodze i ostatecznie zajmuje mu ona dziesięć lat. Historia tego mitycznego
bohatera została rozwinięta w "Odysei" - eposie Homera, który przedstawia
relację Odyseusza i prezentuje jego liczne przygody w drodze powrotnej do
ukochanej Itaki. Mit o Odyseuszu ukazuje ludzkie życie i los jako wędrówkę
pełną wyzwań i trudności. Okazuje się, że narażając się bogom, człowiek musi
liczyć się z negatywnymi konsekwencjami swej dumy i pychy. Odyseusz realizuje
archetyp wiecznego wędrowca (homo viator), który wraca do swej ukochanej Itaki,
czyli miejsca przeznaczenia, ojczyzny. Mit więc udowadnia, że ludzkie działanie
powinno być związane z jasnym, godnym celem, który człowiekowi ostatecznie uda
się osiągnąć pomimo trudności. 
Kolejnym mitem, który w metaforyczny sposób ukazuje ludzki los oraz działania
człowieka, jest mit o Heraklesie. Główny bohater - heros, wpadłszy pewnego dnia
w szał i zabiwszy swoją rodzinę musi odpokutować swoje czyny dwunastoma
zadaniami, postawionymi mu przez króla Myken. Tych dwanaście prac Heraklesa są
punktem wyjścia na temat pychy, inteligencji, sprytu i pokory człowieka w
zmaganiach ze swoim losem. Heraklesowi niezwykle zależy na tym, aby się
odmienić i nauczyć pokory. Nie chce być człowiekiem pysznym i dumnym, którego
siła drzemie tylko w tężyźnie fizycznej. Pokornie wykonuje polecenia
unikającego go Eurysteusa. Ta determinacja do wykonania niezwykle trudnych
zadań (np. zabicie hydry lernejskiej czy oczyszczenie stajni Augiasza)
pokazuje, że człowiek dzięki pokorze i wierze w swój intelekt oraz jasno
określonemu celowi jest w stanie pokonać wiele trudności. Mit o Heraklesie
pokazuje także, że jednostka po trudach życia jest zmęczona i wymaga
odpoczynku. Mit akcentuje bowiem nadludzki wysiłek Heraklesa i jego zmęczone
ciało. 
Obydwa omówione mity ukazują, że człowiek w sposób naturalny dąży do swojego
dobrostanu i szczęścia. Kiedy na jego drodze pojawiają się nieżyczliwi bogowie,
czyli siły nadprzyrodzone, na których działanie nie ma wpływu, musi im się
poddać i konsekwentnie dążyć do wyznaczonego sobie celu.
Podsumowując, mity w metaforyczny sposób tj. z użyciem symbolu drogi oraz
wypełniania zadań ukazują ludzki los i działania. Wg tych pradawnych opowieści,
szlachetne jednostki ostatecznie osiągają swoje cele. Warto jednak pamiętać
także o antybohaterach mitologicznych, takich jak chociażby Syzyf, którzy za
popełnioną winę musi odbywać wieczną pokutę.



Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów 
zagadnienie na podstawie mitu o Heraklesie z "Mitologii" Jana 
Parandowskiego. W wypowiedzi uwzględnij wybrany kontekst.
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Mity, czyli pradawne historie objaśniające człowiekowi otaczającą go
rzeczywistość, ukazywały także dramatyczne losy szlachetnych jednostek, które
ze względu na niezależne od nich siły - takie jak ingerencja bogów czy choroba
- zmagały się z przeciwnościami losu. Jednym z takich bohaterów, któremu
ostatecznie udaje się pokonać przeciwności losu, jest Herakles. Ten
mitologiczny heros był nieślubnym dzieckiem Zeusa, który naraził się na
nienawiść Hery - bogini ogniska domowego i żony pana Olimpu. To wpływ Hery,
zadecydował o dramatycznych losach tego bohatera, który stał się archetypem
człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu.
Syn Zeusa i śmiertelniczki Alkemeny znany był z wielkiej siły, waleczności,
męstwa, zapaśnictwa i umiejętności wojennych, zwłaszcza celnego strzelania z
łuku. Heros pomagał ludzkości, między innymi królowi Teb. Kiedy odmówił służby
u króla Myken -  Eurysteusza, Hera zesłała na niego szaleństwo, w przypływie
którego mężczyzna zabił kilkoro ze swoich dzieci. Tezeusz odwiódł Heraklesa od
samobójstwa i jako pokutę bohater miał wykonać dwanaście prac wyznaczonych
przez króla Myken. Pomysłów na niewykonalne zadania dostarczała Eurysteuszowi
Hera, licząc na  to, że Herakles polegnie przy którymś z nich.
Herakles z wyjątkową pokorą podchodzi do powierzonych mu zadań. Jego odwaga i
konsekwencja w dążeniu do celu zasługuje na uznanie. Bohater zabija groźne dla
człowieka potwory, takie jak hydra czy dzik erymantejski, dostarcza cennych
darów jak złote jabłka z hesperyjskiego sadu czy pas Hippolity - królowej
Amazonek. I chociaż bohaterowie utrwaleni w mitologii nie charakteryzowali się
głęboką psychologią musimy podkreślić, że Herakles to bez wątpienia pozytywny
bohater, którego w zmaganiach z przeciwnościami losu ostatecznie odnosi
zwycięstwo.
Po wykonanych dwunastu pracach droga Heraklesa do szczęścia się nie zakończyła.
Małżeństwo z zazdrosną Dejanirą przyniosło mu kolejne cierpienia, związane z
miłością. Kobieta po pewnym czasie uznała, że miłość Heraklesa słabnie i
postanawia sporządzić napój miłosny z krwią centaura i nie wiedząc jak go podać
Heraklesowi, wpadła na pomysł, by nasączyć nim szatę. Herakles niczego nie
podejrzewając, założył podarowaną przez Dejanirę szatę. Ta zaczęła go palić
żywym ogniem i oszalały z bólu Herakles, zdzierał płatami swoje ciało. Dejanira
widząc co zrobiła, popełniła samobójstwo. Nie widząc już nadziei na lepsze
jutro Herakles postanowił się zabić. Ta dramatyczna historia miłosna pokazuje
ogrom zniszczenia, jaki niesie ze sobą zazdrość i egoizm kochanków. 
Ostatecznie jednak losy Heraklesa kończą się pozytywnie. Od samobójstwa ratuje
go ojciec - Zeus, który na obłoku przenosi Heraklesa na Olimp i daje mu za żonę
boginię Hebe.
Podsumowując, Herakles, jako archetyp człowieka zmagającego się losy udowadnia,
że los człowieczy naznaczony jest trudnościami niełatwymi do pokonania; że na
drodze człowieka stają siły niezależne od jego woli i utrudniają mu osiągnięcie
celu, a także i to, że kiedy człowiek z żelazną konsekwencją i pokorą dąży do
obranego celu, ostatecznie osiągnie swoje szczęście. Co ważne w kontekście
omawiania literatury antyku Herakles los Heraklesa nie był przeznaczony tzn.
nie oddziaływało na niego Fatum. W przeciwnym razie jego dzieje nie byłyby
jedynie dramatyczne, a tragiczne, jak losy członków rodu Labdakidów, którzy bez
względu na swoje starania, zawsze ponosili klęskę.
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Literatura od czasów antycznych podejmowała ważne dla człowieka kwestie, także
związane z filozoficznymi rozważaniami na temat dobra i zła. Człowiek, jako
jednostka pyszna i dumna oraz kierująca się w swoim życiu egoizmem musi liczyć
się z konsekwencjami takiego postępowania. Mity, czyli pradawne historie,
odpowiadające na najważniejsze dla człowieka pytania uniwersalne, zawierają 
 takie historie dotyczące winy i kary. Jedne z nich, jak np. mit o Syzyfie
udowadniają, ze prędzej czy później, człowiek musi ponieść konsekwencje swoich
win, inne, jak chociażby mit o rodzie Labdakidów pokazują, że karze podlegają
potomkowie winowajcy. Obydwa przypadki mówią o nieuchronności kary i wiążą się
z ingerencją sił nadprzyrodzonych w życie człowieka. Funkcją zaś tych przekazów
było ostrzeżenie przed łamaniem praw boskich.
Syzyf był ulubieńcem bogów, królem Koryntu, który po zdradzie tajemnic Zeusa
został skazany na karę śmierci. Wizja Tartaru albo Łąk Asfodelowych nie była
dla tego, przyzwyczajonego do wygód i boskiego jadła, bohatera kusząca. Wobec
tego unikał kary na różne sposoby: uwięził bożka śmierci Tanatosa, oszukał
Hadesa, ukrywał się. Ostatecznie jednak bogowie odnaleźli Syzyfa i skazali go
na wiecznie, niekończącą się karę - wtaczanie głazu, który osuwał się u szczytu
góry. Bohater jednak, wciąż ufając w swoje siły i kierując się nadzieją na
wykonanie wyroku, nieustannie podejmował kolejne próby realizacji zadania.
Przykład Syzyfa pokazuje nieuchronność kary, która wydaje się sprawiedliwa.
Bohater zasłużył na wieczne potępienie, gdyż od początku nie kierował się
szlachetnymi pobudkami. Jego początkowa wina skazała go jedynie na śmierć, ale
wieloletnie unikanie kary przyniosło mu wyrok o wiele surowszy. Takie ukazanie
losów człowieka miało przestrzegać mieszkańców starożytnej Grecji przed buntem
wobec bogów i ukazywać ich potęgę oraz nieprzejednanie.
Zupełnie inny wymiar boskich kar ukazuje mit o rodzie Labdakidów. W historii
tej, rozwijanej przez Sofoklesa w cyklu tragedii tebańskich, mamy bowiem do
czynienia z tak zwaną winą tragiczną, Oto bowiem syn Lajosa - Edyp nie popełnił
żadnej winy, a na jego i jego potomstwo miało spłynąć największe cierpienie za
winy przodków (babka Lajosa - Harmonia przyjęła od Hefajstosa przeklęty
naszyjnik mówiący o ciążącej na całym rodzie klątwie). Tak też się stało, choć
bohater za wszelką cenę starał się uniknąć swojego tragicznego losu - takie
działania nazywamy ironią tragiczną. Ostatecznie, kiedy dopełnia się
przepowiednia i Edyp uświadamia sobie, że zabił na drodze swojego ojca, a za
żonę pojął matkę, z którą spłodził dzieci, bohater okalecza samego siebie i
skazuje na wygnanie. Na tym kończy się historia mitu, ale rozpoczyna akcja
tragedii Sofoklesa. Zagadnienie niezawinionej winy tragicznej wpisuje się
bowiem w koncepcję tragedii greckiej i bohatera tragicznego. I choć przyjmuje
się, że bohater, taki jak Edyp nie popełnił żadnej zbrodni to okazuje się, że
tym, co przesądza o tragicznym wymiarze kary jest pycha człowieka - hybris. I
warto przyjrzeć się tej cesze człowieka, dzięki której człowiek może osiągnąć
swoje cele, ale i przez którą może ponieść klęskę.
Podsumowując mity greckie podejmują tematykę winy i kary. Mit o Syzyfie uczy
nas o nieuchronności kary i jej proporcjonalności do winy, z kolei mit o rodzie
Labdakidów wskazuje na przemożną siłę Fatum, na którą człowiek nie ma wpływu i
jedyne, co mu pozostaje to poddać się fatalnej sile z zachowaniem godności i
pokory.
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Literatura utrwala pewne wzorce zachowań, które były inne w każdej epoce
literackiej. O dziełach, które prezentują pewien kanoniczny model zachowań
mówimy, że jest parenetyczna. Jeśli chodzi o literaturę antyku to odnajdziemy w
niej większość, powielanych czy reinterpretowanych później wzorców. Mowa rzecz
jasna o archetypach. Jednym z nich jest archetyp buntownika i dobroczyńcy
ludzkości oraz pojęcie postawy prometejskiej. Czy jednak dobroczyńca ludzkości
mógł liczyć na przychylność bogów? Niestety mitologia grecka dostarcza smutnej
i negatywnej odpowiedzi na to pytanie.
Prometeusz, jeden z mitologicznych tytanów, który ulepił człowieka z gliny i
łez. Istota ta była słaba, wobec czego dobry Prometeusz postanowił wykraść z
rydwanu Heliosa kilka iskier, by przekazać człowiekowi ogień, dzięki któremu
człowiek mógł się ogrzać, czy przygotować posiłek. Zachowanie Prometeusza nie
podobało się Zeusowi, który w obawie przed butnem i niewdzięcznością ludzi
(którzy przypominali mu Gigantów, z którymi stoczył niedawno walki)
przytwierdził Prometeusza do skał Kaukazu. Kara była tym dotkliwsza, że orzeł
(sęp) wyjadał tytanowi wątrobę, która nieustannie odrastała. Szlachetne
działanie na rzecz ludzkości przyniosło Prometeuszowi cierpienie. Stało się tak
dlatego, że bogowie nie obdarzali ludzi pozytywnymi uczuciami.
Po latach z wiecznych mąk uratował Prometeusza Herakles i bohater by odegrać
się na Zeusie, polecił aby ludzie złożyli ofiarę, której zażądał Zeus, w
następujący sposób: kości nakryć tłuszczem, a mięso skórami. Król Olimpu nie
domyślając się podstępu wybrał ofiarę przykrytą tłuszczem, spodziewał się
bowiem, że pod nim będzie mięso. Kiedy okazało się, że to dzięki podszeptom
Prometeusza, bogowie zostali oszukani, Zeus zesłał na ziemię Pandorę, która w
posagu niosła puszkę z wszystkimi nieszczęściami świata. Prometeusz ostrzegał
Epimeteusza (swojego brata, za którego wyszła Pandora), aby nie otwierać
puszki. Jednak myślący inaczej brat uczynił to od razu. Mimo usilnych działań
bohatera nieszczęścia, klęski i cierpienia pojawiły się w życiu człowieka.
Opisane przykłady udowadniają, że dobroczyńca ludzkości, choć podejmuje
heroiczne czyny, buntuje się przeciw najwyższym prawom w imię dobra ponosi
klęskę. Jednak w przeciwieństwie do bohatera tragicznego, o smutnym losie
dobroczyńców ludzkości nie przesądza Fatum czy nawet działanie bogów. Okazuje
się bowiem, że Prometeusz został niejako zdradzony przez ludzi. Ostatecznie w
końcu owa ludzkość nie poszła za jego radami. Dumni ludzie, po osiągnięciu
dobrostanu zapominają o swoim dobroczyńcy.
Podsumowując, mitologia uwzględnia smutny los dobroczyńców ludzkości, którzy
mimo wszystko wybierają dążenie do szczęścia ogółu, a nie swojego
indywidualnego szczęścia.
Na zakończenie warto wspomnieć o terminie, który powstał na podstawie mitu o
Prometeuszu i wszedł do nauk humanistycznych - mianowicie o prometeizmie.
Prometeizm to postawa etyczna, dla której ideałem moralnym jest dobrowolne
podporządkowanie działań jednostki dobru ludzkości. Oznacza bunt przeciwko
boskim wyrokom oraz cierpienie własne w imię szczęścia ogółu. Przykładami
takiej postawy mogą być dr Rieux z "Dżumy" Alberta Camus, Kordian z dramatu
romantycznego Juliusza Słowackiego, Konrad w III części "Dziadów" Adama
Mickiewicza (jego prometejska postawa ukazana jest w Wielkiej improwizacji), 
 oraz biblijny Adam w utworze "Dies irae" Jana Kasprowicza.
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