




Średniowiecze  to najdłuższa epoka europejskiej kultury, w której  największy wpływ na rozwój cywilizacji miała religia 
chrześcijańska. Nazwę wymyślili pisarze XV i XVI wieku, którzy uważali, że po upadku cywilizacji starożytnej nastąpił 
mroczny okres głębokiego kryzysu, z którego Europa podniosła się dopiero w renesansie. Dosłownie średniowiecze to z 
łac. media aetas/medium aevum czyli okres pośredni. 

Czas trwania 
476 rok upadek zachodniego cesarstwa rzymskiego 
1492 rok - odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba 
1450 rok - wynalezienie druku przez Jana Gutenberga 
1453 rok - zdobycie Konstantynopola przez Turków - upadek cesarstwa wschodniego 
najbujniejszy rozkwit kultury tego okresu przypada na XIV i XV wiek, nazwany „jesienią średniowiecza” 

W Polsce początek średniowiecza wiąże się z przyjęciem chrztu przez Mieszka I, czyli z rokiem 966 

Teocentryzm - pogląd sprowadzający wszystkie sprawy ludzkie do Boga oraz podporządkowujący celom pozaziemskim 
wszystkie strefy kultury. Potocznie: Bóg w centrum wszechświata. 

Eschatologia - dyscyplina teologii, zajmująca się sprawami ostatecznymi: końcem świata, sądem ostatecznym, czyśćcem, 
niebiem. 

Uniwersalizm - jednolitość epoki średniowiecza. Wspólnota religii, języka (łacina) i ustroju (monarchia). Powszechność 
wzorców kulturowych. Występowanie tych samych motywów, gatunków literackich.



Feudalizm - zhierarchizowane społeczeństwo i podzielone na stany; na czele stoi król/cesarz i dwór; zadaniem 
wykształconego duchowieństwa jest nawracanie pogan i kształcenie; rycerstwo tworzy swoją kulturę, jego zadaniem 
jest obrona kraju; kupcy zajmują się handlem, mieszkają w miastach; najliczniejszą i najbiedniejszą warstwą było 
chłopstwo. 

Rola łaciny - łacina była językiem obecnym w życiu kulturalnym, politycznym i religijnym. Znał ją każdy wykształcony 
człowiek. Była językiem liturgicznym. W tym języku spisywano kroniki, ważne pisma etc. Języki narodowe były 
wykorzystywane w katechizacji ludzi nieznających łaciny. 

Memento mori - „pamiętaj o śmierci” - hasło popularne w tej epoce. Ze względu na powszechną śmierć w wyniku 
epidemii, głodu, wojen itp. sztuka średniowiecza podejmuje refleksję na temat kruchości życia i tymczasowości 
obecności człowieka na ziemi. Wiąże się z motywami: danse macabre i vanitas. 
Anonimowość - przekonanie, że duchowość dominuje nad materią wpływało na przekonanie, że przez artystę 
przemawia siła boska, wobec czego podporządkowana religii twórczość staje się anonimowa, artyści nie podpisują się 
pod swoimi dziełami. Tworzą bowiem na chwałę Boga - Ad maiorem Dei gloriam. 

Alegoryczność - symboliczny motyw, który ma jedno, stałe znaczenie. Alegorie charakterystyczne dla średniowiecza to: 
trójka - Święta Trójca; czwórka - cztery Ewangelie i cztery cnoty kardynalne; siódemka - siedem sakramentów i czas 
tworzenia świata przez Boga; róża/perła/diament - Matka Boska; biel - dziewictwo; zieleń - odrodzenie i nadzieja; lis - 
chytrość; pies - pokusa; drabina - droga do nieba



Filozofia średniowieczna - jest oparta na wierze chrześcijańskiej, służy teologii. Podporządkowuje wiedzę objawieniu - 
to, co jest sprzeczne z zasadami wiary, nie jest prawdziwe.  

Scholastyka - średniowieczna metoda filozoficzna nastawiona na racjonalne komentowanie dogmatów wiary. Polega 
na: 

 oparciu wiedzy na zhierarchizowanych autorytetach (największym jest Biblia) 
 podporządkowaniu wiedzy zasadom wiary 

Asceza - dobrowolne wyrzeczenie się dóbr materialnych. Asceta to ktoś, kto umacnia się w znoszeniu cierpienia, 
opanowuje namiętności. 

Fuga mudni - ucieczka od świata, asceci często wiedli życie z dala od innych, pustelnicze.

Nauka św. Franciszka: 

 propagował miłość do świata i 
radość życia 
 sam nazywał się „wesołkiem 
Bożym”; nazywany „Biedaczyną 
Bożym” 
 wszystko, co stworzył Bóg jest 
piękne i godne miłości: ciało - brat; 
ziemia-siostra  
 przezwycięża ideał ascezy - 
ubóstwo nie musi być wyłącznie 
cierpieniem 



Filozofia średniowieczna - jest oparta na wierze chrześcijańskiej, służy teologii. Podporządkowuje wiedzę objawieniu - 
to, co jest sprzeczne z zasadami wiary, nie jest prawdziwe.  

Scholastyka - średniowieczna metoda filozoficzna nastawiona na racjonalne komentowanie dogmatów wiary. Polega 
na: 

 oparciu wiedzy na zhierarchizowanych autorytetach (największym jest Biblia) 
 podporządkowaniu wiedzy zasadom wiary 

Teodycea - teologiczne uzasadnianie, że Bóg jest dobry i wszechmocny mimo istnienia na świecie zła. Zło jest 
wynikiem działań człowieka.

Nauka św. Augustyna: 

 nawiązywał do Platona (dualizm 
świata);  
 świat dzieli się na sferę materialną 
i duchową, a dusza uwięziona jest 
w ciele; 
 miłość jest siłą uniwersalną, dzięki 
niej wszystko dąży do Boga; 
 zło jest rezultatem ludzkiej 
wolności, jest brakiem dobra, a nie 
siłą samą w sobie; 
 człowiek poznaje dzięki miłości i 
intuicji, a także oświeceniu przez 
Boga - iluminacji 
 „Wyznania” - pamiętnik, intymne 
wyznanie życia

Filozofia św. Tomasza: 

 nawiązywał do Arystotelesa - ciało 
to materia, dusza to niezmienna 
forma; 
 człowiek jest oddalony od Boga, 
ale może go poznać na drodze 
rozumu i wiary przez racjonalną 
analizę stworzenia świata; 
 świat jest hierarchicznie 
uporządkowany (hierarchia bytów); 
 przedstawia dowody na istnienie 
Boga 
 „Summa teologiczna” - 
przedstawia wiedzę na temat Boga, 
człowieka i świata.



Muzyka 

Chorał gregoriański - tradycyjny, jednogłosowy śpiew liturgiczny Kościoła łacińskiego  
np. https://www.youtube.com/watch?v=HWUko9L44X0 

Trubadurzy  - pieśniarze, podejmujący tematykę miłosną oraz opiewającą czyny wojowników. Wędrowali po świecie 
śpiewając w kościołach. 

Teatr 

Misteria - religijne dramaty o tematyce biblijnej. 

Mirakle - historie z życia Maryi 

Moralitet - alegoryczna przypowieść o ludzkim losie i walce dobra ze złem. Występuje w nim everyman - „każdy”, który 
musiał dokonać wyboru między wartościami. 

Sztuki plastyczne 

malarstwo - na jednym płótnie umieszcza się równocześnie kilka dzieł, by widz mógł przyjrzeć się z perspektywy Boga. Na 
obrazach wykorzystujących tematykę religijną w pozycji centralnej umieszcza się postaci boskie; lewa strona oznacza zło 

architektura: 
 styl romański - masywne, monumentalne bryły wykonane z ociosanego kamienia z małymi oknami 
 styl gotycki - strzeliste, ostrołukowe budowle o sklepieniach w kształcie gwiazd lub kryształów, z dużymi, witrażowymi 
oknami.

https://www.youtube.com/watch?v=HWUko9L44X0


Kolegiata w Tumie pod Łęczycą - styl romański

Katedry w Reims (Francja) - styl gotycki

Autorstwa Chrumps - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36404538

https://architrav.pl/styl-gotycki/

„Portret małżonków Arnolfini” J. van Eyck



https://architrav.pl/styl-gotycki/

„Sąd ostateczny” H. Memling



https://architrav.pl/styl-gotycki/

„Ogród rozkoszy ziemskich” H. Bosh



wzorzec charakterystyka przykłady

rycerz

pochodzi w wysokiego rodu 
wykazuje się ogładą towarzyską 
jest wierny swojemu suwerenowi (panu) 
oddany ojczyźnie i Bogu 
odważny i nieustraszony w walce 
biegły w rzemiośle rycerkim - świetnie włada brobią 
najważniejszą wartością jest dla niego honor 
służy damie serca

Roland 
poddani ukazani w „Kronice 
polskiej” 
Tristan

władca

mądry i sprawiedliwy 
patriota oddany ojczyźnie 
walczy z poganami 
pomazaniec boży 
odważny

Karol Wielki 
Bolesław Chrobry

święty/asceta

celem jego życia jest świętość 
praktykuje ubóstwo, czystość i posłuszeństwo 
życie w odosobnieniu od świata (fuga mundi) 
umartwia swoje ciało 
dokonuje cudów

św. Aleksy 
św. Franciszek



Literatura 

literatura parenetyczna - typ literatury dydaktycznej, ukazującej wzorce postępowania 

anonimowość - pisana ku chwale Boga 

Gatunki: 

kronika - proza historiograficzna, do której należą opowieści o dziejach 

legenda - w średniowieczu pisano legendy o świętych i stanowiły literaturę popularną, przeznaczoną dla 
rozrywki 

chanson de geste - pieśń o czynach bohaterskich, która ukazuje heroiczne czyny legendarnych bohaterów; 
wydarzenia historyczne mieszają się z fantastycznymi 

plankt - gatunek liryczny wyrażający żal po osobie zmarłej 

Motywy literackie: 
ars moriendi - sztuka umierania - akt godnego umierania, który podlega sakralizacji 
Sabat Mater Dolorosa - Stała Matka Boleściwa - Maryja cierpiąca pod krzyżem 
Deesis - pośrednictwo, Matka Boska i Jan Chrziciel jako pośrednicy w prośbach kierowanych do Boga 
Dance Macabre - taniec śmierci, demokratyzm śmierci 
Memento mori - pamiętaj o śmierci 
miłość - dworska (cudzołożna, zmysłowa) i małżeńska (celem małżeństwa jest okrycie sławą rodu)





Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja, 
U twego syna Gospodzina matko zwolena, Maryja! 
Zyszczy nam, spuści nam. 
Kyrieleison. 

Twego dziela Krzciciela, bożycze, 
Usłysz głosy, napełni myśli człowiecze. 
Słysz modlitwe, jąż nosimy, 
Oddać raczy, jegoż prosimy: 
A na świecie zbożny pobyt, 

Po żywocie rajski przebyt. 
Kyrieleison.

Matko Boża, dziewico, przez Boga wielbiona Maryjo 

Wybrana przez twego syna-Pana mateczko, Maryjo! 

Zjednaj go nam, uczyń go nam przychylnym. 

Panie, zmiłuj się. 

Ze względu na twego Jana Chrzciciela, Synu Boży, 

Usłysz głosy, spełnij pragnienia człowiecze. 

Usłysz modlitwę, którą zanosimy, 

I daj, o co prosimy: 

Na świecie dostatnie życie, 

Po śmierci przebywanie w niebie. 

Panie, zmiłuj się. 



Geneza i informacje o autorze 
Początkowo autorstwo Bogurodzicy przypisywano św. Wojciechowi, teoria ta została odrzucona przez większość historyków 
literatury. Zgodnie bowiem ze średniowieczną koncepcją anonimowości sztuki (natchnienie traktowano jako pierwiastek boski) 
autor pieśni nie podpisał się swoim nazwiskiem. Najprawdopodobniej był osobą wykształconą i duchowną. Wiemy, że podobne 
pieśni, powstawały w Czechach i być może test Bogurodzicy był nimi inspirowany. Pewne jest, że pieśń była znana na terytorium 
niemalże całego kraju, i z czasem zaczęła pełnić rolę pieśni liturgicznej (śpiewanej podczas mszy), a nawet tzw. carmen patrium 
czyli hymnu państwowego. Była śpiewana podczas bitew m.in. pod Grunwaldem oraz podczas koronacji króla Władysława 
Jagiellończyka. Z czasem utraciła swój patetyczny (podniosły) charakter i stała się pieśnią gminną. Wiek XIX przywrócił jej jednak 
dawną rangę. 

Gatunek 
Bogurodzica jest pieśnią religijną i hymnem 

Bogurodzica jako pieśń religijna: 

meliczność czyli śpiewność osiągnięta dzięki: układowi stroficznemu (podział na zwrotki), rytmowi (uzyskanemu dzięki 
powtórzeniom) oraz prostej budowie zdań 
zawiera motywy religijne, ważne dla danej społeczności (tym przypadku jest to kult maryjny) 
napisana zrozumiałym dla ogółu językiem 

Bogurodzica jako hymn: 

wyróżnia się podniosłym, uroczystym (patetycznym) tonem, co zostało osiągnięte za pomocą muzyki 
występują w niej apostrofy: do Maryji i Jezusa Chrystusa; hymn jest liryką zwrotu do upersonifikowanego bóstwa, idei lub 
osoby stojącej wyżej w hierarchii od podmiotu lirycznego 
tekst funkcjonował także jako hymn religijny, hymn bojowy, hymn koronacyjny oraz państwowy



Pojęcia kluczowe dla zrozumienia utworu 
TEOCENTRYZM 
Pogląd uznający Boga/bogów za przyczynę i cel istnienia wszystkich bytów. Bóg (bogowie) uważany 
jest za byt zewnętrzny wobec wszechświata, to znaczy nie jest jego częścią, jest ponad nim. Bóg 
wzywa do życia duchowego w łączności ze swoją osobą i reagujący na aktywność ludzi. 
W planie etycznym bóg (bogowie) jest utożsamiany z najwyższą wartością. 
Potocznie: Bóg w centrum wszechświata. 

UNIWERSALIZM ŚREDNIOWIECZNY 
Wieloaspektowa wspólnota kultury średniowiecza w Europie. Oznaczał jedność religii 
(chrześcijaństwo), języka (łacina) oraz państwa. Zwolennikami tego poglądu byli m.in. Otton III i 
Sylwester II. Zakładali oni stworzenie wielkiego, ponadnarodowego cesarstwa uniwersalistycznego, 
składającego się z krajów słowiańskich, niemieckich, francuskich i włoskich. Między innymi z tego 
powodu zorganizowany został zjazd gnieźnieński. 
KULT MARYJNY 
Całokształt form kultu religijnego w jakim wyznawcy wyrażają swój stosunek do Marii z Nazaretu. Kult 
ten określany mianem hyperduliicharakterystyczny jest dla katolicyzmu oraz prawosławia, ale 
występuje też w innych wyznaniach i religiach. 

ARCHAIZM 
Wyraz, konstrukcja składniowa lub związek frazeologiczny, który wyszedł z użycia w danej formie 
języka. Archaizmy to także wyrazy w formie przestarzałej, które są jeszcze w pewnym stopniu używane, 
lecz postrzegane jako dawne.

https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3g
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sylwester_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjazd_gnie%C5%BAnie%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kult_religijny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_z_Nazaretu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hyperdulia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawos%C5%82awie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyraz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syntaktyka_(j%C4%99zykoznawstwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_frazeologiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odmiana_j%C4%99zykowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odmiana_j%C4%99zykowa


motyw matki 

Maryja przedstawiona w Bogurodzicy to przede wszystkim matka Jezusa Chrystusa - 
zbawiciela. Znaczenie archaizmu "bogurodzica" to przecież "ta, która urodziła Boga". 
Maryja jest więc wyjątkową kobieta, wyjątkową matką, matką Boga, który przyszedł na 
świat jako człowiek. Ona sama nosi w sobie pierwiastek boży. Ludzie mogą się do niej 
zwracać z prośbami, ponieważ, ze względu na swoją rangę w niebie, może wyjednać łaski 
dla człowieka. Ta boska matka, to matka wszystkich ludzi. Opiekunka, która czuwa nad 
wiernym ludem, który zanosi do niej swoje modlitwy. 

wiara 

W Bogurodzicy podmiotem lirycznym są wierni. Ludzie, którzy zanoszą swoje modlitwy do 
Boga za pośrednictwem Maryja i wstawiennictwem Jana Chrzciciela. Wierzą, że dzięki 
modlitwie osiągną dobre życie doczesne i wieczne życie po śmierci. Wierzą w siłę 
modlitwy. Pokazują w niej swoją pokorę względem Boga. Wiara jest elementem 
jednoczącym, spajającym tę zbiorowość.



DEESIS - Motyw, który w malarstwie przedstawia Maryję i Jana Chrzciciela jako pośredników i Jezusa Chrystusa w 
pozycji centralnej. W pieśni, motyw realizuje się w taki właśnie sposób. W pierwszej zwrotce wierni proszą Maryję o 
wyjednanie łask u Jezusa Chrystusa, a w drugiej o wysłuchanie ich próśb ze względu na Jana Chrzciciela.



Bogurodzica jako arcydzieło literackie 

Bogurodzica jest zazwyczaj jednym z pierwszych tekstów lirycznych, na których uczysz się analizować i interpretować wiersz. Na 
początek wyjaśnię jednak, dlaczego tekst ten uznawany jest za arcydzieło poetyckie średniowiecza. Zacznijmy od budowy tekstu: 

Bogurodzica (5) U twego syna (5) 
dziewica, (3) Gospodzina (4) 
Bogiem sławiena (5) matko zwolena(5) 
Maryja, (3) Maryja! (3) 

Zyszczy nam, (3) 
Spuści nam (3) 
Kyrieleison 

W nawiasach oznaczyłam liczbę sylab. Jak widzisz, autor tekstu zadbał o regularną budowę pieśni. Możesz zauważyć także to, że 
wersy rymują się na -a. Tak przemyślaną budowę tekstu nazwiemy zasadą paralelizmu. 

Kolejną cechą, która każe nam myśleć o tym utworze jako o arcydziele są liczne antytezy (paradoksalne zestawienia pojęć, skojarzenia 
przeciwstawnych treści): 
Bogurodzica - dziewica 
(matka) - (panna) 
U twego syna - Gospodzina 
(twój syn) - (twój Pan, Bóg) 
pobyt - przebyt 
(życie doczesne) - (życie wieczne) 

Na uwagę zasługuje także sposób, w jaki realizuje się w utworze motyw deesis. Dzieje się to bowiem i na poziomie treści, i na poziomie 
formy. Deesis (z gr. prośba, modlitwa) to zapoczątkowany w ikonografii motyw przedstawiający kompozycję trzech postaci: Jezusa 
Chrystusa w centrum oraz Maryji i Jana Chrzciciela jako pośredników. W polskiej pieśni pojawiają się apostrofy (bezpośrednie zwroty) 
do Maryji i do Jezusa Chrystusa (za pośrednictwem Jana Chrzciciela). Układ modlitwy jest więc wertykalny (dół - góra). Wierni kierują 
swoje modlitwy przez Maryję i Jana Chrzciciela do Chrystusa.



Archaizmy 
To wyrazy, które wyszły z użycia bądź zmieniły swoje znaczenie lub odmianę. Dzielimy je na 
fonetyczne, słowotwórcze, fleksyjne, leksykalne i składniowe


W Bogurodzicy możemy wskazać:


• archaizm fonetyczny (czyli taki w którym doszło do wymiany głosek i obecnie wyraz taki 
wymawia się inaczej) to sławiena (obecnie sławiona)


• archaizmy leksykalne (wyrazy, które wyszły z użycia) to: zwolena, spuść, napełń, jegoż, 
nosimy, zbożny


• archaizm słowotwórczy (wyraz, który zawiera zjawiska słowotwórcze np. zrost) to 
Bogurodzica


• archaizm fleksyjny (wyrazy, które zmieniły swoją odmianę) to spuść


• archaizm składniowy (wyrażenie) to Bogiem sławiena





Posłuchajcie, bracia miła1, 
Kcęć wam skorżyć krwawą głowę2; 
Usłyszycie moj zamętek, 
Jen mi się zstał w Wielki Piątek3. 

Pożałuj mię, stary, młody, 
Boć mi przyszły krwawe gody4; 
Jednegociem Syna miała 
I tegociem ożalała5. 

Zamęt ciężki dostał się mie, ubogiej żenie6, 
Widzęć rozkrwawione me miłe narodzenie, 
Ciężka moja chwila, krwawa godzina, 
Widzęć niewiernego Żydowina, 
Iż on bije, męczy mego miłego Syna. 

Synku miły i wybrany7, 
Rozdziel8 z matką swoją rany! 
A wszakom9 cię, Synku miły, w swem sercu nosiła, 
A takież tobie wiernie służyła, 
Przemow k matce, bych się ucieszyła10, 
Bo już jidziesz ode mnie, moja nadzieja miła11. 

Synku, bych cię nisko miała, 
Niecoć bych ci wspomagała12; 
Twoja głowka krzywo wisa13, tęć bych ja podparła, 
Krew po tobie płynie, tęć bych ja utarła, 
Picia wołasz, piciać bych ci dała, 
Ale nie lza dosiąc14 twego świętego ciała.

Objaśnienia językowe 

1bracia mili; 2chcę się wam poskarżyć na krwawe zabójstwo, okrutną śmierć (syna). 
Głowa - zabójstwo, zbrodnia dokonana na niewinnym człowieku; 3posłuchajcie o moim 
udręczeniu, smutku, który mnie spotkał w Wielki Piątek; 4krwawe, bolesne święto; 5i 
tego opłakałam; 6ciężkie strapienie spotkało mnie, nieszczęsną kobietę; 7drogi; 8podziel; 
9przeciem; 10bym się pocieszyła; 11moja nadziejo miła (mianownik w funkcji wołacza); 
12trochę bym ci pomagała (ulżyła); 13zwisa przekrzywiona; 14nie można dosięgnąć; 
15mówiąc; 16 rozpadło się, obróciło się w proch; 17 miłe i życzliwe (łaskawe) matki; 18by 
nie dane wam było oglądać takich to widoków waszych dzieci, jakie ja, nieszczęsna, 
tutaj dziś ujrzałam; 19pięknym; 20nie będąc wcale winnym; 21rozciągniętego i przybitego 
do krzyża. 

O anjele Gabryjele, 
Gdzie jest ono twe wesele, 
Cożeś mi go obiecował tako barzo wiele, 
A rzekęcy15: Panno, pełna jeś miłości, 
A ja pełna smutku i żałości, 
Sprochniało16 we mnie ciało i moje wszytki kości. 

Proścież Boga, wy miłe i żądne maciory17, 
By wam nad dziatkami nie były takie to pozory, 
Jele ja nieboga ninie dziś zeźrzała18 
Nad swym, nad miłym Synem krasnym19, 
Iż on cirpi męki nie będąc w żadnej winie20. 

Nie mam ani będę mieć jinego, 
Jedno ciebie, Synu, na krzyżu rozbitego21

http://staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_religijna/posluchajcie.html



Plankt - gatunek wyrażający żal po zmarłych. 

Apokryf - uzupełnienia opowieści biblijnych, mające pozory autentyzmu. 

Geneza - jest prawdopodobnie częścią zaginionego misterium opartego na wydarzeniach 
związanych z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, powstałym w XV wieku. 
Stanowi zabytek języka polskiego. 

Sabat Mater Dolorosa - cierpiąca z bólu po stracie Jezusa Maryja w swoim monologu pragnie 
współczucia; przypomina wiernym mękę Chrystusa; wypowiada się w sposób emocjonalny; 
jest podobna do innych matek; posługuje się językiem prostym. 

Język - unikalna w średniowieczu forma 1.os.l.poj.; nagromadzenie paralelizmów.



Wizerunek Maryi w „Bogurodzicy” i w „Lamencie świętokrzyskim”

„Bogurodzica” „Lament świętokrzyski”

modlitwa plankt

istota boska ludzka - emocjonalna

jest Bogurodzicą (matką Boga) jest przede wszystkim matką,.

czystość dziewicy -

wybrana przez Boga  taka, jak inne matki

jest pośredniczką między ludźmi a Bogiem -

deesis sabat mater dolorsa





Literatura parenetyczna - (pareneza – pouczenie) – utwory kształtujące i propagujące wzory postępowania związane z 
odgrywaniem określonych ról społecznych. W średniowieczu opisywano następujące wzorce parenetyczne, czyli wzorce 
postępowania: 
asceta - ktoś, kto trenuje swoje ciało i duszę w znoszeniu trudów życia, dzięki swojej silnej woli opanowuje namiętności i 
zmierza w ten sposób do zbawienia. Środkiem ascezy była fuga mundi - ucieczka od świata, odwrócenie się od niego np. 
pustelnicze życie. 
rycerz - etos rycerski zakładał zespół norm określających zachowanie rycerza; obowiązywała go lojalność wobec suwerena; 
zachowywać szacunek do przeciwnika; cenić honor; śmierć na polu walki była dla niego zaszczytem; zadaniem rycerza było 
obrona słabszych, szerzenie chrześcijaństwa; rozrywką zaś miłość dworna i udział w turniejach 
władca - uważano, że władza ziemska pochodzi od Boga - namiestnik Boga, obdarzony częścią jego autorytetu; dobry 
władca był chrześcijaninem; był sprawiedliwy; bezstronny. 

Geneza - utwór powstał w Syrii między V a VI wiekiem. Jej ponadczasowa treść sprzyjała rozpowszechnieniu się legendy po 
krajach Europy. Polski tekst został spisany w 1454 roku zapewne przez duchownego. Autor wzorował się na tekście 
łacińskim, w którym poza Aleksym opisano jego żonę. 

Gatunek - żywot świętego, do cech charakterystycznych taki tekst zaliczamy: 
-przedstawienie życia bohatera 
-eksponowanie jego cudownych narodzin 
-ukazywanie często grzesznej młodości 
-uwydatnienie momentu nawrócenia 
-opisanie dokonywanych cudów 
-zapisane wierszem 
-są tekstami o charakterze dydaktycznym i moralizatorskim 

Legenda - w tym przypadku chodzi o tekst przeznaczony do głośnego czytania, a nie baśniową historię o przeszłości. 

Hagiografia - dział piśmiennictwa religijnego zapoczątkowany w starożytności, który obejmuje żywoty świętych, legendy z 
nimi związane oraz opisy cudów.



św. Aleksy - urodził się w bogatym rzymskim domu, jego narodzinom towarzyszyły cuda - był 
dzieckiem wymodlonym. W dniu zaślubin z Famijaną opuszcza dom by wieść życie ascety. 
Kolejno rozdaje swoje dobra i udaje się na żebraczą wędrówkę. W Laodycei do Aleksego 
schodzi z obrazu Matka Boska. Bohater wraca do Rzymu by żyć pod schodami swojego 
domu; upokorzony przez służbę. Umiera w atmosferze cudu - dzwony same dzwonią, jego 
ciało wydaje uzdrawiającą woń. Tuż przed śmiercią spisał swoje dzieje, które odczytuje jego 
żona <— zakończenie przeczy średniowiecznemu hierarichizowi.





GENEZA - "Kwiatki świętego Franciszka z Asyzu" powstały na przełomie XIII i XIV wieku, jako anonimowe dzieło 
propagatora kultu tego świętego. Tekst został napisany w języku włoskim, prostym, nie naukowym językiem. 
Autorowi zależało na tym, aby zbiór opowiadań ukazywał prostotę i piękno czynów Franciszka. 

Tytułowe "kwiatki" oznaczają wybór fragmentów, z greckiego antologia oznacza bowiem "zbieranie kwiatów". 

"Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu" zawierają, utrzymane w atmosferze poetyckiej, epizody z życia świętego. 

GATUNEK - "Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu" to zbiór opowiadań z elementami legendy, o funkcji 
hagiograficznej - przedstawione cudowne życie bohatera ma zadanie moralizatorskie i dydaktyczne. Tekst składa 
się z opowiadań prowadzonych narracją trzecioosobową. 

CZAS I MIEJSCE AKCJI - za czasów życia Franciszka, czyli w XII wieku; miejscem są m.in. Bolonia, Gubbio, Siena. 

KONTEKST BIOGRAFICZNY - Święty Franciszek z Asyżu (około 1181 – 1226 r.) był synem bogatego kupca 
włoskiego. W młodości porzucił dom rodzinny i majątek, by uprawiać wędrowne kaznodziejstwo i utrzymywać się z 
jałmużny. Założył zakony żebracze: franciszkanów, klarysek oraz tzw. trzeci zakon dla świeckich. "Rycerz Pani 
Biedy" głosił powrót do ideałów ewangelicznego ubóstwa, radość życia, pokorę i cierpliwość. Akceptował 
cielesność człowieka – ciało z humorem nazywał "osłem", a siebie "wesołkiem Bożym". Zachowanie świętego 
zdumiewało ówczesnych ludzi: zwierzęta nazywał braćmi mniejszymi, zakazywał zakonnikom ścinać drzewa na 
opał, na wyprawę krzyżową pojechał by krzewić wiarę słowem i czynem, a nie mieczem. Jest obecnie patronem 
ekologów i Ekumenizmu. 



HAGIOGRAFIA - Dział piśmiennictwa obejmujący żywoty świętych, pisane wierszem lub prozą,o chatakterze 
moralizatorskim i dydaktycznym. 

ASCEZA - Z gr. askesis - "ćwiczenie, praktykowanie" jest dobrowolnym wyrzeczeniem się dóbr materialnych i ziemskich 
przyjemności. Ascetą jest ten, kto trenuje ciało i duszę w znoszeniu trudów życia, dzięki silnej woli opanowuje namiętności i 
zmierza w ten sposób do zbawienia. 
Środkiem ascezy była fuga mundi - ucieczka od świata, odwrócenie się od niego, na przykład wyjazd w dalekie czy odludne 
miejsce. 

Pareneza – pouczenie, teksty kształtujące i propagujące wzory postępowania związane z odgrywaniem określonych ról 
społecznych np. władcy, rycerza, ascety, filozofa etc. 

FRANCISZKANIZM - Postawa światopoglądowa, wyrażająca się ufną miłością do Boga, ludzi i świata przyrody, podjęciem 
dobrowolnego ubóstwa i głęboką pokorą. Franciszkanizm powraca do źródeł chrześcijaństwa, głosił aby zbliżać się do 
najuboższych oraz propagował braterstwo z przyrodą. 

AFIRMACJA ŚWIATA - Pełne miłości zaangażowanie w sprawy ziemskiej rzeczywistości, ukochanie świata, wyrozumiałość i 
akceptacja drugiego człowieka.

Nauka św. Franciszka: 

 propagował miłość do świata i radość 
życia 
 sam nazywał się „wesołkiem Bożym”; 
nazywany „Biedaczyną Bożym” 
 wszystko, co stworzył Bóg jest piękne 
i godne miłości: ciało - brat; ziemia-
siostra  
 przezwycięża ideał ascezy - ubóstwo 
nie musi być wyłącznie cierpieniem 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pareneza




Chansons de geste - (ze starofrancuskiego "pieśni o czynie", łac. gesta) – poezja epicka, która pojawiła się u początków literatury 
francuskiej. Mianem tym określamy powstałe między XI a XIIIwiekiem poematy rycerskie mówiące o przygodach (czynach) 
historycznych i legendarnych bohaterów. Początkowo funkcjonowały one w przekazach ustnych, ale od około XII wieku zaczęto je 
zapisywać. 

Etos rycerski -Zespół zasad i wartości, pożądanych zachowań i cech, jakimi powinien odznaczać się idealny przedstawiciel stanu 
rycerskiego. Etos rycerski wraz z określonymi wyznacznikami ukształtował się w średniowieczu, kiedy wyodrębniła się rycerska 
warstwa społeczna oraz jej kultura i obyczaje. Ideał wojownika zgodny z etosem rycerskim był jednym z głównych wzorców 
parenetycznych wieków średnich. 

Etos rycerski - cechy i wyznaczniki 
- najwyższą wartością etosu rycerskiego był honor zarówno na polu bitwy (przestrzeganie zasad równej walki, walka twarzą w twarz, 
nieuciekanie się do podstępów), jak i w stosunkach z ludźmi (np. dotrzymywanie danego słowa) 
- odwaga, gotowość do poniesienia śmierci w walce 
- zgodnie z etosem rycerskim wojownicy powinni zachowywać wierność władcy (seniorowi), któremu służyli (jako ich lennicy, wasale) 
- etos rycerski uwzględniał również stawanie w obronie wiary chrześcijańskiej 
- szlachetność w stosunku do kobiet, a zwłaszcza wybranej damy serca 
- ważnym elementem etosu rycerskiego było również szlachetne pochodzenie - idealny rycerz pochodził z zacnego rodu 
- etos rycerski obejmował również określone zwyczaje związane z życiem rycerstwa, takie jak pasowanie, turnieje rycerskie, itp. 

Etos rycerski - przykłady: 
W literaturze utrwaliło się kilka wzorcowych postaci reprezentujących etos rycerski. Najbardziej znanym jest hrabia Roland z poematu 
rycerskiego "Pieśń o Rolandzie anonimowego autora. Roland jest ideałem rycerza chrześcijańskiego. W postawie tej postaci można 
dostrzec większość zasad etosu rycerskiego. Odznacza się odwagą i dbałością o swój honor. Nie wzywa pomocy w obliczu zbliżającej 
się klęski, aby nie okryć się hańbą. 
Zgodnie z etosem rycerskim Roland walczy do końca, jest wierny służbie królowi, umiera w obronie wiary i swojego kraju. Stara się, aby 
jego śmierć była godna, wspomina kraj, ukochaną, żegna się z mieczem i powierza się Bogu. 
Etos rycerski reprezentują także bohaterowie cyklu legend bretońskich "O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu" z sir Lancelotem 
na czele. Rycerze są wierni etosowi rycerskiemu, są odważni, honorowi, cenią cnotę, pogardzają zdradą, wyrażają szacunek wobec 
kobiet. 
W na gruncie polskim ideałem rycerza spełniającego ideał etosu rycerskiego był Zawisza Czarny, opisany w "Kronice" Jana Długosza, 
przywoływany m.in. w "Krzyżakach" H. Sienkiewicza i w "Weselu" S. Wyspiańskiego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_starofrancuski
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Epika
https://pl.wikipedia.org/wiki/XI_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIII_wiek
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Poemat_rycerski&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/XII_wiek
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-wyrazow-obcych/243802-ideal
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-historyczny/88535-rycerz
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-liceum/82639-roland
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-terminow-literackich/69689-piesn




Geneza - Tekst utworu zapisano między 1463 a 1465 rokiem w rękopisie Biblioteki Seminaryjnej w Płocku (tym samym w którym znajdowała 
się Skarga umierającego). Nie znamy autora utworu, ale wiadomo, że że "Dialog..." ma swój łaciński (prozaiczny) pierwowzór pt. "Dialogus 
magistra Polycarpi cum morte" pochodzący z XIV wieku. 

Gatunek literacki - "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią" to średniowieczny wierszowany dialog moralistyczno-dydaktyczny, który 
zaliczamy do liryki. Dialog dwóch postaci lirycznych służy przekazaniu pewnej idei. Bohaterowie nie mają rozbudowanej osobowości i 
psychologii, są wyrazicielami pewnych idei. W przypadku średniowiecznego, anonimowego tekstu jest to przekonanie o demokratyzmie 
śmierci. 

Danse macabre - Taniec śmierci, to średniowieczna alegoria ukazująca wszechobecność oraz uniwersalność śmierci. Najczęściej 
przedstawiana była ona jako figura taneczna (zazwyczaj koło lub korowód), w którym między ludźmi przedstawiającymi różne warstwy 
społeczeństwa pojawiał się szkielet (niekiedy było ich kilka). Z czasem popularniejszy stał się nieco inny sposób obrazowania – tworzenie 
par z ludzi i kostuch. Taniec śmierci to przedstawienie łączące w sobie makabrę i karnawał. Jego koncepcja zakładała wszechwładzę śmierci 
i odsunięcie na bok wszelkich zasad panujących w społeczeństwie (hierarchii, władzy, prawa itd.) na rzecz jej potęgi. Wszystko to 
następowało w tańcu, który można rozumieć jako symbol witalności, ciągłego ruchu. Osoby dotknięte śmiertelną kosą zastępowane są przez 
kolejne, dzięki czemu korowód trwa w nieskończoność. W tańcu mieszają się osoby różnych stanów, nie ma między nimi różnic – wobec 
śmierci stają ramię w ramię. Kostucha porywa do tańca każdego, bez wyjątku. 

Demokratyzm śmierci - Uniwersalny wymiar śmierci, dotyka ona wszystkich ludzi. 

Naturalizm - To konwencja w literaturze i sztuce, polegająca na pokazywaniu świata bez ograniczeń estetycznych, zakłada drobiazgowy opis, 
pokazywanie brudu i fizjologii. 

Groteska - To kategoria estetyczna, która przejawia się w absurdzie, przesadzie i dziwności. Dla groteski charakterystyczne jest mieszanie, 
często odmiennych norm estetycznych i obyczajowych np. komizm z tragizmem, powaga z błazenadą, styl wysoki z prostactwem. Istotą 
groteski jest zderzenie różnych porządków, nastrojów, dzięki czemu twórca osiąga efekt zaskoczenia, śmiechu ale także grozy. 

Alegoria - To w literaturze i sztuce niedosłowne przedstawienie rzeczywistości - poprzez obrazy, zdarzenia czy postaci mające, poza 
dosłownym, ukryty sens przenośny, zwykle jednoznaczny. Alegoria odwołuje się do systemu znaczeń znanego odbiorcy z danego kręgu 
kulturowego. Jest charakterystyczna dla przypowieści religijnej i bajki. 

Antyteza - To środek stylistyczny polegający na zestawieniu dwu przeciwstawnych znaczeniowo elementów (pojęć) w celu uzyskania 
większej ekspresji.

https://eszkola.pl/jezyk-polski/alegoria-9979.html


Śmierć - upersonifikowane, rozkładające się zwłoki kobiety z kosą. Jest złośliwa, ironiczna i dosadna. Podkreśla 
swoją potęgę i przewagę. Narodziła się podczas zerwania owocu poznania dobra i zła w raju. Uległa tylko potędze 
Chrystusa, działa w imieniu Boga. 

Polikarpus - mędrzec, mistrz, przedstawiciel i reprezentant ludzkości wykształconej, racjonalistycznej, mdleje i jest 
przerażony śmiercią.

Bernt Notke: Surmatants (Totentanz) from St. Nicholas' Church, Tallinn, end of 15th century (today in the Art Museum of Estonia)





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). 

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.



Idealny władca na podstawie Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego 

 Chrobry jest sprawiedliwy, mężny, otwarty i pobożny, za jego rządów w Rzeczypospolitej 
panował złoty wiek <— bogactwo, któremu uległ nawet cesarz Otton III, 

 Krzywousty, jako dziecię marsowe, od dzieciństwa brał udział w polowaniach i turniejach, 

 Krzywousty radzi sobie nawet z małym wojskiej.



Treść “Kroniki Polskiej”: 

 W pierwszej Księdze autor opisuje dzieje panowania dynastii Piastów oraz śmierć 
Chrobrego.  

 W drugiej Księdze przedstawia postać Bolesława Krzywoustego,  

 W trzeciej Księdze opisuje czyny Krzywoustego i jego dokonania. W tym czasie wplata też 
inne wątki, które nie są bezpośrednio związane z osobą księcia. 





Dante - Włoski poeta, filozof i polityk. Urodził się we Florencji, targanej wówczas licznymi konfliktami wewnętrznymi. Aktywność w życiu 
politycznym przypłacił poeta dożywotnim wygnaniem z rodzinnego miasta. Zmarł i został pochowany w Rawennie. Główne dzieło Dantego to 
Życie Nowe, napisana prozą i wierszem opowieść o idealnej miłości poety do tajemniczej Beatrycze, oraz słynna Boska komedia - uważany za 
arcydzieło literatury światowej i szczytowe osiągnięcie literatury średniowiecznej. Utwór jest w całości napisany po włosku. 

Czas i miejsce akcji - akcja zaczyna się nocą z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek (z 7 na 8 kwietnia 1300 roku) i trwa około tygodnia. 
Miejscem akcji są: Piekło, Czyścieć i Raj. 

Geneza - Boska komedia powstała w latach 1307-1321. Tytuł dzieła odwołuje się do zawartej w Poetyce Arystotelesa myśli, że komedia, w 
przeciwieństwie do tragedii ma pozytywne zakończenie. Dopisku Boska dokonał Giovanni Boccaccio. Tym samym wyraził szacunek dla 
dokonań artystycznych poety i podkreślił niezaprzeczalną wartość literacką i artystyczną dzieła. 
Inspiracją do napisania komedii byłam niesłabnącą miłość poety do Beatrice. Jej postać pojawia się już w Życiu Nowym. Nowy tekst miał być 
też hołdem złożonym idealnej kobiecie. Ważnym elementem, oprócz erudycji i doskonałości formy, miała być doskonałość moralna. Drogą do 
doskonałości prowadzi przez Piekło, Czyściec i Raj. Utwór jest pochwała Beatrice, ale zawiera także analizĘ sytuacji świata ogarniętego złem. 
Dante wierzył, że formą odrodzenia moralnego jest poezja. Dante nawołuje do walki ze złem, sobie przepisując rolę prekursora. Swoją poezją 
poeta pragnie przyspieszyć moment odrodzenia ludzkości. Tym samym pragnie walczyć z największymi grzechami swoich czasów: pychą, 
chciwością, podłością przy bezdusznością. Jego wędrówka w poemacie jest wędrówką ku Bogu, a najwyższą formą poznania Stwórcy staje się 
miłość. 

Summa - Podsumowanie, synteza, zbiór wiadomości o charakterze zarówno encyklopedii, jak i podręcznika, obejmujący całość wiedzy z 
zakresu jakiejś dziedziny. 

Poemat narracyjny - Zbliżony do eposu utwór epicki pisany wierszem. Od eposu odróżniają go mniejsze rozmiary, brak wątków epizodycznych 
(jednowątkowość), koncentracja fabuły wokół głównego wątku zdarzeniowego. Podobnie jak w eposie, w poemacie epickim narracja ma 
charakter obiektywny. 

Wizyjność -Wyobrażenie jakichś zdarzeń mających zajść w przyszłości, zwykle przedstawiane w książce lub w filmie. 

Katabaza - Motyw wędrówki po zaświatach - Dante odbywa wędrówkę od najniższego do najwyższego pietra potępionych. 

Moralizm - Cel Boskiej komedii jest moralistyczny - twórca chciał pouczyć ludzkość, jak postępować w życiu. Zapewne dlatego zawiera także 
surową ocenę współczesnych Dantemu osób publicznych: Papież, Villani Montefeltro (polityk), mieszkańcy Florencji. 

Symbolika liczby "3" - Zarówno Piekło, Czyściec, jak i Raj mają po 9 poziomów (3×3); strofy są tercynami. 
Wykorzystanie tej cyfry ma związek z Trójcą Świętą.

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82osi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia_%C5%9Bredniowieczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityk
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_w%C5%82oski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Epos
https://pl.wikipedia.org/wiki/Epika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Epizod&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fabu%C5%82a


Bohaterowie: 
Dante - człowiek o cechach uniwersalnych każdego z nas; narrator i poeta opowiadający o swojej wędrówce w 
zaświaty. Prezentuje swoje poglądy polityczne, omawia złożone zagadnienie filozoficzne, krytykuje panujące we 
Florencji stronnictwa, ale także papieży i księży. Mówi o sprawach pozaziemskich – duchowych. Inspiracją są dla 
niego twórcy antyczni, których spotyka podczas pobytu w piekle. Podczas wędrówki poznaje samego siebie, 
zdobywa wiedzę o wnętrzu człowieka, o życiu i moralności. Każda z przeżywanych przez bohatera przygód przybliża 
go do poznania prawdy o sobie. 

Wergiliusz – stary, mądry przewodnik (symbol mądrości). Doświadczony życiowo poeta, autor "Eneidy", 
towarzyszący Dantemu w wędrówce po Piekle i Czyśćcu. Jest znakiem mądrości i doskonałości antycznej kultury 
oraz symbolami uniwersalnych humanistycznych wartości. Jego zadaniem jest opieka nad narratorem i objaśnianie 
znaczenia przeżywanych przez niego sytuacji. 

Beatrycze - ukochana Dantego, autora, z lat młodzieńczych - Beatrycze Portinari. W utworze występuje jako 
przewodniczka po niebiosach, piękna kobieta, którą narrator apoteozuje, uznając za wzorzec wszystkiego, co dobre i 
czyste - idealne. Została umieszczone na najwyższym poziomie Raju, jest pośredniczką między Bogiem a Dantem. 
Dzięki jej obecności i wpływowym, młody człowiek może oczyścić się z grzechów i poznać pełnię szczęścia. 

Ugolino – napotkany przez Dantego w dziewiątym, ostatnim kręgu piekła, żyjący w czasach Dantego pizańczyk 
(mieszkaniec Pizy), skazany przez swoich politycznych wrogów na śmierć głodową i zamknięty wraz z synami w 
wieże za dopuszczenie się grzechu ludożerstwa. 

Paulo i Francesca – kochankowie żyjący w rozwiązłości, znajdujący się w drugim kręgu piekła, zabici przez 
zazdrosnego męża Franczeski. 

Papież Bonifacy VIII - poeta spotkał go w ósmym kręgu piekła, winny sprzedawania urzędów kościelnych





Streszczenie 
Pieśń wstępna podejmuje temat spotkania trzydziestopięcioletniego Dantego z trzema groźnymi zwierzętami w lesie – lwem, 
panterę i wilczyca. Przed śmiercią ratuje go mądry i doświadczony Wergiliusz, z którym bohater wyrusza w niezwykłą podróż 
będącą spotkaniem z zaświatami, a jednocześnie drogą do samopoznania. 
Pieśni III – w przedsionku znajdują się dusze neutralnie moralnie, którym w zasadzie było obojętne, czy wokół nich panuje dobro, 
czy zło. Dusze potępieńców przewodzi przez Acheron mityczny Charon, za rzeką zaczynają się kręgi piekielne, których jest 
dziewięć – wielokrotności liczby trzy. 
Pieśni IV - w pierwszym kręgu mieszczą się duszę dzieci zmarłych bez chrztu oraz dorosłych żyjących w czasach przed 
zmartwychwstaniem lub po Chrystusie, które nie popełniły grzechów. Dante spotyka antycznych pisarzy i poetów – Horacego, 
Cycerona, Seneka, Sokratesa, Arystotelesa, a także Homera i Owidiusza 
Pieśń V - w drugim kręgu piekielnym to Minos wyznacza miejsce duszom rozpustnym, których jest strażnikiem. Pokutują tu na 
wieki bohaterowie mitów – Parys, Helena, Kleopatra 
Pieśni VI – w trzecim kręgu Dante spotyka dusze obżartuchów, których strzeże Cerber. 
Pieśń VII – w czwartym kręgu są dusze skąpców i osób rozrzutnych, strzeżone przez Plutona - symbol gniewu. 
Pieśń VII, VIII – narrator z przewodnikiem wkraczają na bagna kręgu piątego, gdzie cierpią duszę ludzi gniewnych; idą do 
otoczonego murami miasta, straszne demony próbują ich odstraszyć 
Pieśni IX-XI - demony odpędza Anioł, wprowadzając wędrowców szósty krąg piekła, gdzie znajdują się heretycy. Wśród nich Dante 
spotyka Epikura i Cesarza Fryderyka II. 
Pieśń XII-XVII – poeci toczą w nich dyskusję o grzechu lichwy, powołując się na Arystotelesa i "Biblię". W siódmym kręgu spotykają 
ludzi, którzy posługiwali się w swoim życiu gwałtem i przemocą, a także duże samobójców i sodomitów. Minotaur strzeże 
despotów. 
Pieśni XVII - XXX – mityczne król Gerion prowadzi wędrowców do ósmego kręgu piekielnego, zwanego Złymi Dołami i 
podzielonego na 10 części. Dante zauważa nierządników, uwodzicieli, rozpustników, a także pokutujących papieży, którzy 
sprzedawali kościelne godności. Ten widok jest przerażający – są tam też wróżbici, magowie, hipokryci, wszelkiego rodzaju 
oszuści i złodzieje. 
Pieśni XXXII - XXXIV – trzy koła dziewiątego kręgu to ogromna studnia strzeżona przez gigantów i podzielona na cztery strefy. Są 
to miejsca przeznaczone dla zdrajców ojczyzny i morderców królów. Na samym dole piekła znajdują się dusze największych 
złoczyńców – Judasza, Kasjusza i Brutusa.
















