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20 Kujon Polski

TEKST I
Niemal każde państwo i dynastia

mają swój mit cudownych narodzin.
Jak było z państwem Polan? Utrzy-
mujemy się w tym nurcie.

„Cieszcie się zaiste, iżeśmy przy-
byli, a może nasze przybycie przy-
niesie wam obfitość dobra wszela-
kiego, a z potomstwa zaszczyt i sła-
wę” – mówią tajemniczy Goście przy-
byli do Piasta, syna Chościska, i je-
go żony Rzepki na postrzyżyny. Tak
opisuje narodziny nowej (pierwszej?)
dynastii w dziejach polskich Gall
Anonim. Jesteśmy u zarania pań-
stwa. Jak jednak oddzielić legendę
od prawdy w tego rodzaju przeka-
zach? 

W średniowieczu, a i w czasach
nowożytnych powstanie chrześci-
jańskiego państwa lub dynastii,
a więc sacrum, nie mogło być dzie-
łem przypadku. Miało nosić Boży
stygmat. […] Gall Anonim opisuje
w swej Kronice, jak dwaj Goście „z
tajemnej woli Boga” zostają odpę-
dzeni przez mieszczan grodu księ-
cia Popiela, szykujących się do uczty
z okazji postrzyżyn jego synów. […]

Dalej Gall pisze, że „oburzeni nie-
ludzkością” poddanych Popiela prze-
pędzeni Goście zostają zaproszeni
do chatki prostego Oracza Piasta,
biedującego na przedmieściach. Za-
pewniają o wdzięczności. […] Gości-
na trwa w aurze cudownych zdarzeń.
Piast jest biedny, nie ma nic, poza
„beczułką dobrze sfermentowane-
go piwa” i ubitym prosiakiem. Ale
„Goście każą spokojnie Piastowi na-
lewać piwo, bo dobrze wiedzieli, że
przez picie nie ubędzie go, lecz przy-
będzie”. Mięso ubitego prosiaka i pi-
wo podane przez Piasta-Oracza roz-
mnażają się niczym wino w Kanie
Galilejskiej. Ubywa piwa natomiast
w naczyniach Popiela: „ci, co uczto-
wali u księcia, znaleźli puste”.

Za okazane serce i gościnę tajem-
niczy posłańcy, w których domyśla-

my się Aniołów, wynagradzają kmiot-
ka Piasta mitrą książęcą. Karzą jedno-
cześnie niewdzięcznego władcę Po-
piela zagryzionego, „jak opowiadają
też starcy sędziwi”, przez myszy na
wyspie, zapewne poza granicami ów-
czesnego państwa Polan. […]

Motyw Oracza, założyciela dyna-
stii z wyroków Bożych, pojawia się
nie tylko w Polsce. Również pierwszy
legendarny władca Czech Przemysł
został powołany na tron wprost od
orki w polu. Jak pisze Jerzy Wyro-
zumski, podobne relacje spotykamy
w austriackiej potem Karyntii. Kro-
nikarz czeski Kosmas w XII w. opo-
wiadał z powagą, że w izbie na zam-
ku w Wyszehradzie przechowywane
są łapcie z łyka, w jakich chadzał Prze-
mysł. Możni mieli zapamiętać, skąd
się brał ich władca i że do ludu mógł
się odwołać. 

Jak się wydaje, motyw wywyższo-
nego oracza ma swe korzenie jeszcze
głębsze, nawet uwzględniając wielo-
wiekową powszechność tego zawodu.
Być może sięga aż do antycznych prze-
kazów o Katonie lub Cincinacie, po-
wołanych wprost z pola do służenia
lubej ojczyźnie. 

Cudowne zdarzenia, nawiązujące
do Ewangelii, były państwu Polan bar-
dzo potrzebne. Cuda wskazywały bo-
wiem pokoleniom, że dynastia powsta-
ła wskutek interwencji Siły Wyższej,
została naznaczona metafizycznymi
zdarzeniami, w związku z czym pod-
dani mieli być wierni i posłuszni póź-
niejszym pomazańcom Bożym. Wia-
ra chrześcijańska i przestrzeganie sac-
rum władzy książęcej, a potem kró-
lewskiej stały się najistotniejszym le-
piszczem państw i porządku społecz-
nego w krajach europejskich aż do cza-
sów Oświecenia i rewolucji francu-
skiej. Na tym to fundamencie trwała
też Polska Piastowska, a potem Rzecz-
pospolita szlachecka. 

[…] Atmosfera cudowności prze-
nika też u Galla opowieści o chrzcie.

„Ten zaś Siemomysł spłodził wielkie-
go i sławnego Mieszka, który pierwszy
nosił to imię, a przez siedem lat od uro-
dzenia był ślepy”. Narodzenie polskie-
go państwa chrześcijańskiego miało
być zatem przejrzeniem na oczy. 

„Zaiste, ślepą była przedtem Pol-
ska, nie znając ani czci prawdziwego
Boga, ani zasad wiary, lecz przez oświe-
conego [cudownie] Mieszka i ona tak-
że została oświecona, bo gdy on przy-
jął wiarę, naród polski został uratowa-
ny od śmierci w pogaństwie” – pisał
Gall. […]

Mistrz Wincenty rozbudowuje jesz-
cze bardziej elementy cudownych i mi-
tycznych zdarzeń związanych z po-
wstaniem Polski. Łączy je najpierw
z imieniem rzymskiego Grakcha, któ-
ry doprowadza Polskę do „świetnego
rozkwitu”. Czy ten przybysz wygła-
szający mowy, przytoczone in extenso1

przez kronikarza, to założyciel stoli-
cy Polski Krakowa (nazwanego tak od
imienia Grakcha)? […]

Mistrz Wincenty pełnymi garścia-
mi czerpał także ze starożytności, ze-
stawiając z polskimi dziejami podbo-
je Aleksandra Macedońskiego i Ce-
zara, wplatając w to na dobitkę dziel-
nych władców krakowskich Lestków
i ich „Lechitów”. Tym samym zaini-
cjował „obłęd lechicki polskiej histo-
riografii” (termin Antoniego Małec-
kiego). Wywody o pochodzeniu Po-
laków od Lechitów zostały utrwalo-
ne później, od 1517, p   rzez teorie sar-
mackie Miechowity. […] Wiarę w na-
rodziny Polski w aurze niezwykłych
zdarzeń utrwalały także inne kroni-
ki. Zmieniały się jednak interpreta-
cje postaci i rzeczy: w Kronice Wiel-
kopolskiej dwaj przybysze to „Anio-
łowie lub według niektórych męczen-
nicy Jan i Paweł”. Tym razem cudow-
nie mnoży się miód pitny, a nie piwo.
No bo jakże to, gości z Nieba często-
wać pospolitym piwem, które pili je-
no kmiecie? 1
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Zadanie 1. (0-1)
GGaallll  AAnnoonniimm  ttwwiieerrddzzii,,  żżee  lleeggeennddaarr--

nnyymm  zzaałłoożżyycciieelleemm  ppiieerrwwsszzeejj  ddyynnaassttiiii
ww ddzziieejjaacchh  PPoollsskkii  bbyyłł

A. Piast. C. Przemysł.
B. Popiel. D. Chościsko.

Zadanie 2. (0-1)
PPoossttrrzzyyżżyynnyy  ttoo  oobbrrzzęędd  ssttaarroossłłoo--

wwiiaańńsskkii,,  kkttóórryy  ppoolleeggaałł  nnaa
A. rytualnym polaniu wodą lub za-

nurzeniu w wodzie; oznaczał ducho-
wą odnowę bądź przemianę.

B. trzykrotnym uderzeniu płazem
miecza po ramieniu mężczyzny oraz
wręczeniu pasa i ostróg.

C. włożeniu rąk na głowę mężczyz-
ny i wypowiedzeniu improwizowanej
modlitwy przez duchownego.

D. obcięciu chłopcu włosów i przej-
ściu syna pod opiekę ojca; chłopiec po-
znawał prace typowe dla mężczyzn.

Zadanie 3. (0-1)
TTaajjeemmnniicczzyy  ppoossłłaańńccyy,,  wwyynnaaggrraa--

ddzzaajjąącc  PPiiaassttaa  zzaa  ggoośścciinnęę,,
A. ochrzcili całą jego rodzinę. 
B. przywrócili wzrok jego synowi.
C. powołali go wprost z pola do służ-

by ojczyźnie.
D. uczynili z niego i jego potomków

władców Polan.

Zadanie 4. (0-1)
CCuuddoowwnnee  zzddaarrzzeenniiaa  zz ppoossttrrzzyyżżyynn

uu PPiiaassttaa  nnaawwiiąązzyywwaałłyy  ddoo  
A. opisów z Ewangelii. 
B. Kroniki Galla Anonima.
C. czeskich kronik z XII wieku.
D. historii starożytnego Rzymu.

Zadanie 5. (0-1)
AAuuttoorr  tteekkssttuu  II ttwwiieerrddzzii,,  żżee  ppooddddaa--

nnii  ppoowwiinnnnii  bbyyćć  ppoossłłuusszznnii  ii wwiieerrnnii  wwłłaadd--
ccoomm  ppiiaassttoowwsskkiimm,,  ggddyyżż

A. oni sami wywodzą się z ludu.
B. ich władza pochodzi od Boga.
C. ich władza sięga antycznych

wzorów.
D. zostali powołani na tron z pola.

Zadanie 6. (0-1)
SSyymmbbooll  pprrzzyyjjęęcciiaa  pprrzzeezz  PPoollsskkęę

cchhrrzzeeśścciijjaańńssttwwaa  ww XX  wwiieekkuu  wweeddłłuugg
GGaallllaa  AAnnoonniimmaa  ttoo

A. ukaranie przez Gości Popiela.
B. odzyskanie wzroku przez Mieszka.
C. rozmnożenie piwa i mięsa w cza-

sie uczty.
D. wizyta tajemniczych Gości na

postrzyżynach u Piasta.

Zadanie 7. (0-1)
ZZ  tteekkssttuu  II wwyynniikkaa,,  żżee  ssaaccrruumm  ttoo
A. dziedzina spraw religijnych;

świętość.
B. dziedzina spraw doczesnych;

świeckość.
C. przedkładanie rozumu nad spra-

wy wiary.
D. przedkładanie wiary nad spra-

wy rozumu.

Zadanie 8. (0-1)
WW  tteekkśścciiee  II mmiitt ii lleeggeennddaa    ttrraakkttoowwaa--

nnee  ssąą  jjaakkoo  wwyyrraazzyy
A. pokrewne. B. wieloznaczne.
C. bliskoznaczne. D. przeciwstawne.

Zadanie 9. (0-1)
AAuuttoorr,,  ppiisszząącc  oo PPoollssccee  PPiiaassttoowwsskkiieejj,,

mmaa  nnaa  mmyyśśllii  ppaańńssttwwoo  ppoollsskkiiee
A. od X do XIV wieku.
B. od X do XVI wieku.
C. od X do XVIII wieku.
D. od XV do XVIII wieku.

Zadanie 10. (0-1)
DDoo  ddyynnaassttiiii,,  oo kkttóórreejj  nnaarrooddzziinnaacchh

ppiisszzee  aauuttoorr  ww tteekkśścciiee  II,,  nnaalleeżżąą
A. Mieszko I i Władysław Jagiełło.
B. Władysław Łokietek i Ludwik

Węgierski.
C. Zygmunt Stary i Kazimierz Ja-

giellończyk.
D. Bolesław Krzywousty i Kazi-

mierz Wielki.

Zadanie 11. (0-1)
TTeekksstt  II mmaa  cchhaarraakktteerr  
A. poetycki.
B. naukowy.
C. popularnonaukowy.
D. baśniowo-legendowy.

Zadanie 12. (0-1)
ŚŚrreeddnniioowwiieecczznnee  kkrroonniikkii,,  oo kkttóórryycchh

mmoowwaa  ww tteekkśścciiee  II,,  ppiissaannee  bbyyłłyy  ww jjęęzzyykkuu
A. czeskim. C. łacińskim.
B. polskim. D. niemieckim.
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1 in extenso – w całości, bez skrótów

Narodowe legendy


