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Mistrz E.S.; ilustracja do Ars moriendi, ok.1480 
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Wszędzie rozgrzewało wołanie „MEMENTO MORI”. Dionizy Kartuz w swoich wskazówkach życiowych dla szlachcica, 
tak napominał: „A gdy się udaje do łoża, niech pamięta, że tak jak teraz jest sam się do łoża kładzie, tak w niedalekiej 
przyszłości jego własne ciało przez innych do grobu będzie złożone”. Świadomość nieuniknionej śmierci i ludzkiej 
niedoskonałości sprawiły, że śmierć stała się czołowym tematem w literaturze, przeniknęła także do ikonografii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ars bene moriendi w tekstach i obrazach rozwija się w latach 1450–1530  i stanowi odpowiedź na lęk człowieka 

przed śmiercią. Koncentruje się na ostatnich chwilach człowieka, kiedy przy jego łożu stają naprzeciwko siebie 

aniołowie i demony. 

Dobra śmierć nie jest przeżywana w samotności, asystuje przy niej średnio 5–6 osób (najbliższa rodzina, ksiądz lub 

zakonnik, czasem lekarz i notariusz). W ostatnich chwilach wiara umierającego jest wystawiana na próbę – demon 

kusi wizją dóbr doczesnych, uświadamia ogrom cierpienia, przynosi koronę. Jeśli przy wsparciu aniołów człowiek 

pomyślnie przejdzie tę próbę, wówczas jego dusza wydostaje się przez usta i zostaje wliczona w poczet aniołów. 

 Zakładano, że człowiek powinien mieć czas na przygotowanie się do opuszczenia świata. Gwałtowna śmierć była 

uważana za karę Bożą, uchodziła za haniebną i wstydliwą.  

Grupa pięciu osób 
prowadzonych przez pasterza 
pielgrzyma reprezentuje tych, 
którzy dla Chrystusa porzucili 
swe rodziny i dotychczasowe 
życie 

Motyw Stabat Mater Dolorosa 

Łoże, na którym spoczywa 
umierający, jest typowym 
elementem przedstawień ars 
moriendi. Tu do śmierci 
przygotowuje się młody 
człowiek Drugi anioł zasłania przed 

wzajemnym wzrokiem 
chorego i jego rodziców 

Anioł wskazujący na 
Chrystusa na krzyżu 
napomina młodzieńca, aby 
brał przykład ze Zbawiciela, 
który dobrowolnie opuścił 
matkę, Maryję. Stoi ona u 
wezgłowia łoża. 

Na podłodze siedzi diabeł z 
głową małpy, biadolący z 
powodu utraty duszy do 
kuszenia i potępienia. 
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Zadanie 1: 
Udowodnij, że ilustracja Mistrza E.S. Ars moriendi pochodzi ze średniowiecza. Uwzględnij m.in. tematykę i 
kompozycję.. 
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Zadanie 2: 
Przeczytaj wiersz „Skarga umierającego”, będącego prawdopodobnie polskim przekładem czeskiej pieśni (podręcznik 
„Sztuka wyrazu”, s.293-294). Oto odchodzący człowiek wypomina sobie źle przepędzone życie i prosi Boga o 
zmiłowanie. Lektura tego wiersza przybliży nam mentalność człowieka epoki średniowiecza tak za jego życia jak i w 
chwili śmierci, co będzie odniesieniem do omawianego na kolejnej stronie obrazu, „Śmierci Skąpca”. 
 

Ach! Moj smętku, ma żałości! 
 
Nie mogę się dowiedzieci, 
Gdzie mam pirwy nocleg mieci, 
Gdy dusza z ciała wyleci. 
 
Byłżem s młodości w rozkoszy, 
Nie usłałem swojej duszy, 
Już stękam, już mi umrzeci, 
Dusza nie wie, gdzie się dzieci. 
 
Com miał jimienia na dworze, 
Com miał w skrzyni i w komorze, 
To mi wszytko opuścici, 
Na wieki się nie wrocici. 
 
Dziatki s matką narzekają, 
Bracia mię w rzekomo żałują, 
Ku jimieniu przymierzają, 
Na mą duszę nic nie dbają. 
 
Eja, eja, dusza moja, 
Ocuci się, długoś spała, 
Nie masz wierniejszego k sobie, 
Uczyń dobrze sama w sobie! 
 
Fałszywy mi świat powiedał, 
Bych ja długo żyw byci miał, 
Wczora mi tego nie powiedał, 
Bych ja długo żyw byci miał. 
 
Gdzie ma siła, ma robota, 
Głupiem robił po ty lata: 
Ośm miar płotna, sidm stop w grobie, 

Tom tylo wyrobił sobie. 
 
Halerzem łakomo zbierał, 
Swoj żywot rozpustnie chował: 
Prze ty dwa bogi przeklęta 
Nie czciłem żadnego święta. 
 
Jałmużnym nędznem nie dawał, 
Ofierym Bogu nie czynił, 
Ni z pirwiny, ni z nowiny 
Bogum nie dał z siebie winy.  
 
Kaki to moj rozum głupi, 
Sobiem był szczodr, Bogu skąpy: 
Com kiedy Bogu poślubił,  
Tegom nigdy nie uczynił.  
 
Leży ciało, barzo stęka, 
Duszyca się barzo lęka, 
Bog się z liczby upomina, 
Diabeł na grzechy wspomina.  
 
Młotem moje pirzsi biją, 
Dusza nie śmie wynić szyją; 
Widzi niebo zatworzone, 
Widzi piekło otworzone. 
 
Nie gdzie się przed Bogiem skryci, 
Dusza nie śmie przed sąd jici; 
Widzi niebo zatworzone, 
Widzi piekło otworzone.  
 
O duszyco, drogi kwiecie,  
Nic droszego na tem świecie, 

Tanieś się diabłu przedała, 
Iżeś się w grzeszech kochała.  
 
Pamiętaj coś na chrzcie ślubowała, 
Gdyś się diabła otrzekała, 
Jego pychy, jego działa – 
Toś wszytko przestępowała.  
 
Kwap się rychło ku spowiedzi, 
Kapłany w swoj dom powiedzi, 
Płacz za grzechy, przymi świątość, 
Boże Ciało, święty olej!  
 
Rolą z domem dziatkam podaj, 
Coś urobił za duszę daj, 
S jimienia przyjacioł nabywaj, 
Coć przyłączą twą duszę w raj. 
 
Zbierz gniewliwe i dłużniki, 
Odproś, zapłać pieniądz wszelki: 
Za jeden pieniądz w piekle być – 
Na wieki stamtąd nie wyniść.  
 
Tam sam oczy moje głądzą, 
Toć już trzy złe duchy widzą, 
Na mię me grzechy wzjawiają, 
Mej duszy sidła stawiają.  
 
Wircę się, wołam pomocy, 
Nikt za mię nie chce umrzeci, 
Nikt przyjaciel na tym świecie, 
Jedno w Bodze nadzieję mieci.  
 
Kryste, przez twe umęczenie, 



ANALIZA TEKSTU KULTURY- MATURA 2023 

 
OPRACOWANIE: PAWEŁ DOMZALSKI 

Rozprosz diable obstąpienie, 
Daj duszycy przeżegnanie, 
Daj ciału dobre skonanie!  
 
Ja twoj synek marnotrawny, 
Tyś moj ociec miłosierny, 
Żal mi tego, iżem cię gniewał, 
Ale ciem się nie otrzekał.  
 
Zażżycie-ż mi świeczkę ale, 
Moji mili przyjaciele! 

Dusza jidzie z krawym potem; 
Co mnie dzisia, to wam potem.  
Amen. 
 
Dusza z cieła wylecieła, 
Na zielone łące stałe. 
Stawszy, silno, barzo rzewno 
zapłekałe. 
K nie przyszedł Święty Piotr a 
rzeknęcy: 
Czemu, duszo, rzewno płaczesz? 

Ona rzekłe: 
Nie wola mi rzewno płakać, 
A ja nie wiem, kam sie podzieć. 
Rzekł święty Piotr je: 
Podzi, duszo moje miła! 
Powiedę cie do rejskiego, 
Do krolestwe niebieskiego. 
Do ktorego krolestwa dowiedzie nas 
Ociec Bog, Syn i Duch Święty. 
Amen. 

 

Zadanie 3: 
Opisz sytuację przedstawioną na obrazie Hieronima Boscha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 4: 
W jaki sposób została ukazana psychomachia? 

a) Czym diabły kuszą umierającego? 
b) Co wskazuje mu anioł? 
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Hieronim Bosch Śmierć skąpca (1485-1490) 
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Zadanie 5: 
W jaki sposób została na obrazie ukazana śmierć? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 6: 
Jaką postawę bohatera sugerują jego gesty oraz tytuł obrazu? 
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Śmierć dzierży w dłoni strzałę. Wnioskować po tym 
można, że nasz skąpiec umiera od zarazy. Od antycznych 
bowiem czasów Apollo, który godził morowymi strzałami 
w Achajów oblegających Troję jednoznaczny był z 
chorobami i wszelką zarazą. Do średniowiecza przeniknął 
ten wizerunek, a strzała symbolizowała zarazę uderzającą 
znienacka w swoją ofiarę. 
Dostrzegamy też inną postać, najprawdopodobniej tego 
samego skąpca, w okresie kiedy jeszcze nie zmogła go 
choroba, jak nachyla się nad skrzynią wypełnioną 
dobrami. W niej również harcują diabliki, ukryte w 
dobrach doczesnych. 


