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Antykiem (łac. antiquuis – dawny) na-
zywamy część dziejów starożytnych, świat 
Greków i Rzymian w okresie od cywilizacji 
mykeńskiej z XIII w. p.n.e. do upadku Ce-
sarstwa Zachodniorzymskiego w 476 r. An-
tyczna cywilizacja grecka kształtowała się 
na fundamentach najstarszych na kontynen-
cie cywilizacji kreteńskiej (minojskiej) i my-
keńskiej. Starożytni Grecy stworzyli podsta-
wy demokracji, mieli wybitne osiągnięcia w 
dziedzinie sztuk i nauk. Spuściznę tę przeję-
ła i rozwijała cywilizacja rzymska. Osiągnię-
cia jej oraz Greków określane są jako kultura 
antyczna. Ważną częścią tej spuścizny było 
chrześcijaństwo, mające wpływ na dalszy 
rozwój kulturalny, polityczny i historyczny 
cywilizacji europejskiej. 

Koniec epoki antyku i początek średnio-
wiecza znamionuje upadek Cesarstwa Za-
chodniorzymskiego, wielka wędrówka lu-
dów, upadek gospodarki i kultury. Spuścizna 
czasów antycznych jednak nie zginęła. Uwa-
żane za oddzielne od zachodnioeuropejskiej 
cywilizacji łacińskiej Cesarstwo Wschodnio-
rzymskie – Bizancjum istniało jeszcze 1000 
lat. Ongiś najzacieklejsi wrogowie cesarstwa, 
chrześcijanie zachowali i przekazali plemio-
nom barbarzyńskim spuściznę antyczną. 
Nowo powstała religia islamu również prze-
jęła wiele elementów chrześcijaństwa i kul-
tury antycznej. We wczesnym średniowieczu 
cywilizacja europejska wchłonęła spuściznę 
antyczną, chrześcijaństwo i tradycje barba-
rzyńskich Germanów.

I. Wpływ antyku, 
chrześcijaństwa  
i islamu na cywilizację 
europejską

800 r. p.n.e. 600 r. p.n.e. 400 r. p.n.e. 200 r. p.n.e. 0 200 r. 400 r. 600 r.

Okres republiki

Cesarstwo Rzymskie

Cesarstwo Wschodniorzymskie 
(później Cesarstwo Bizantyńskie)

Cesarstwo 
ZachodniorzymskieR Z

 Y 
M

753 r. p.n.e.
założenie miasta Rzymu

ok. 30 r.
ukrzyżowanie 

Jezusa Chrystusa

395 r.
podział Cesarstwa 

Rzymskiego

476 r.
upadek Cesarstwa 
Zachodniorzymskiego

Historia starożytna Średniowiecze Czasy 
nowożytne

Czasy 
najnowsze

476 r. 1492 r. 1918 r.

 Wenus z Milo. Jedno z 
arcydzieł sztuki hellenistycznej, 
odkrytych na wyspie Melos na 
Morzu Egejskim w Grecji.  
Ok. II-I w. p.n.e.
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ugruntowanie się demokracji 
w Atenach

cywilizacja kreteńska

wielka kolonizacja grecka

336-323 r. p.n.e.
Aleksander Wielki
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Historia starożytna Średniowiecze Czasy 
nowożytne

Czasy 
najnowsze

476 r. 1492 r. 1918 r.

 Jezus Chrystus. Fresk z II w. 
Obecnie chrześcijaństwo jest jedną 

z religii światowych.

2

 Świat starożytnych Greków i Rzymian. V w. p.n.e. – V w.
3

Historia starożytna Średniowiecze Czasy 
nowożytne

Czasy 
najnowsze

476 r. 1492 r. 1918 r.
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476 r.
upadek Cesarstwa 

Zachodniorzymskiego

•
622 r.

hidżra (powstanie religii islamu)

•
732 r.

bitwa pod Poitiers 
(Frankowie powstrzymują 
inwazję Arabów na Europę)

•
800 r.

koronacja Karola 
Wielkiego 
na cesarza

•
843 r.
traktat w Verdun: 
podział imperium 
Karola Wielkiego

962 r.
powstanie Świętego 

Cesarstwa Rzymskiego  
1054 r.

Kościół chrześcijański 
rozpada się na 

prawosławny i katolicki

X w.
większość krajów europejskich 

staje się chrześcijańskimi

Historia starożytna Średniowiecze Czasy 
nowożytne

Czasy 
najnowsze

476 r. 1492 r. 1918 r.
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 Imperium Karola Wielkiego, Bizancjum i Kalifat Arabski w IX w.
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3.8  Różnorodność kulturalna i wyznaniowa WKL

Szerzenie się katolicyzmu 
Po przyjęciu chrztu katolicyzm na Litwie zakorzeniał się bardzo powoli. Nowa 

wiara przyszła do Litwinów ze słabo znanej im Polski, kojarzyła się z zaciętą wal-
ką przeciwko Krzyżakom. Pierwsi duchowni katoliccy byli przybyszami, więk-
szość nie znała języka litewskiego. Hamowało to krzewienie się chrześcijaństwa. 
Na wschodnich ziemiach WKL wprowadzaniu katolicyzmu przeszkadzało istnie-
jące tu już prawosławie.

Chcąc wyglądać na gorliwych chrześcijan, władcy gorliwie zabiegali o krzewie-
nie nowej wiary. Zakładali oni i hojnie wyposażali pierwsze kościoły katolickie. 
Chrześcijaństwo rozpowszechniło się najpierw w miastach, gdzie również przed 
chrztem mieszkało wielu chrześcijan, miejscowych prawosławnych i przybyszów 
z obcych krajów. W terenie wiejskim z braku duchownych katolicyzm szerzył się 
znacznie wolniej. Najłatwiej przyjmowany był w wyższych warstwach – przez 
szlachtę i mieszczan. Najtrudniej było zmienić światopogląd włościan. W odległych 
miejscowościach pogaństwo jeszcze długo współistniało z nową wiarą katolicką.

W XV w. nawracanie Litwy na chrześcijaństwo powoli trwało, umacniał się 
Kościół katolicki, stopniowo zanikał pogański światopogląd. Zaczęto zakładać klasz-
tory, powstawała sieć parafii, rosła liczba duchownych spośród Litwinów.
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Chrzest Litwy do 1430 r.
2

 Wyjątek z listu Zygmunta 
Augusta do biskupa 
krakowskiego, 1547 r.

W tym naszym Wielkim Księs- 
twie wiara chrześcijańska to roślin-
ka nader jeszcze słaba; ciemny lud, 
z wyjątkiem Wilna, a zwłaszcza na 
Żmudzi, czci jako bogów lasy, dęby, 
lipy, rzeki, kamienie i węże, potajem-
nie lub jawnie ofiary im składa, o in-
nych przesądach nie mówiąc. 

A. Bumblauskas, Historia dawnej Litwy 1009- 
1795 r., Wilno, Wydawnictwo R. Paknysa, 2005, s. 195.

3

Przed chrztem
Religia – pogaństwo. Tolerancja wobec 

innych wyznań.
Pismo tylko u wielkiego księcia, w środo-
wisku zamieszkałych w miastach nielicz-

nych obcokrajowców i u prawosławnych.
Szkoły na ziemiach prawosławnych.
Architektura murowana niebogata – 

zamki, kilka kościołów w Wilnie, cerkwie 
prawosławne.

Chrzest
Religia – katolicyzm. Tolerancja wobec 

innych wyznań z wyjątkiem pogaństwa, 
które oficjalnie nie istnieje.

Pismo przenika do innych warstw spo-
łecznych (duchowieństwo, szlachta).

Powstają pierwsze szkoły parafialne, ka-
tedralne. Zaczyna się wysyłanie studen-
tów do wyższych uczelni europejskich.

Rozpowszechnia się gotycka murowana 
architektura sakralna.

1387

 Wpływ chrztu na kulturę Litwy.
5

 Zbudowana w końcu XIV w. 
przez matkę Jagiełły Juliannę cerkiew 
Przeczystej Bogarodzicy w Wilnie.  
W XVI w. cerkiew rekonstruował 
najbardziej wpływowy w tym czasie 
magnat ruski Konstanty Ostrogski.

7
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 Skład narodowościowy i wyznaniowy WKL w XV-XVI w.
6

Zachowanie tradycji tolerancji
Jak szacują historycy, w XVI w. WKL liczyło około 2,5 mln mieszkańców. Nale-

żeli oni do różnych grup narodowościowych i wyznaniowych. Skupieni w kolebce 
państwowości litewskiej Litwini stanowili trzecią część ludności, prawosławni Ru-
sini na wschodzie i południowym wschodzie – połowę. W miastach istniały wspól-
noty niemieckich rękodzielników i kupców. W WKL jednak, inaczej niż w innych 
państwach europejskich, Niemców osiedlało się mało. Na początku XVI w. przy-
wędrowali na Litwę z Indii koczowniczy Cyganie. Największy wpływ w rządach i 
społeczeństwie zachowała katolicka szlachta o pochodzeniu litewskim.

W chrześcijańskich państwach europejskich innowierców zmuszano do przyję-
cia religii panującej. Opornych prześladowano, wypędzano z kraju, nawet zabijano. 
Władcy WKL zachowali tradycję pogańskiej tolerancji. W kraju zgodnie współżyli 
ze sobą ludzie różnych narodowości, wyznań i kultur.

Objawy nietolerancji występowały bardzo rzadko. Z czasów pogaństwa i śmier-
telnej walki z Krzyżakami znany jest przypadek męczeństwa franciszkanów w Wil-
nie, gdy rozwścieczeni publicznym nawoływaniem do przyjęcia chrześcijaństwa 
pogańscy mieszczanie ich uśmiercili. Wydarzenie to upamiętnia pomnik na Górze 
Trzykrzyskiej w Wilnie. Prawosławni za swoich świętych uważają trzech sług wiel-
kiego księcia Olgierda – Litwinów Antoniego, Jana i Eustachego. Przyjąwszy pra-
wosławie, odmówili oni spożywania potraw mięsnych w post. Za taką obrazę oso-
by księcia słudzy zostali skazani na śmierć. Ich ciała są przechowywane i czczone 
w znajdującej się niedaleko Ostrej Bramy cerkwi Św. Ducha. Przypadek antyse-
mityzmu zdarzył się, gdy Aleksander Jagiellończyk, tak jak część innych ówcze-
snych władców europejskich, żądny bogactw, wypędził Żydów z Litwy, wkrótce 
jednak pozwolił im wrócić.

 Jedna z  
najstarszych  
zachowanych  
rzeźb gotyckich  
WKL – Najśw.  
Maria Panna z 
Laukžemė.  
Pocz. XV w.

4

 WKL – „kolebka narodów”

Litwini, którzy rządzili w WKL w 
XV-XVI w., jeszcze rozumieli narze-
cza bałtyjskie, byli katolikami, pisali i 
czytali w narzeczach wschodniosło-
wiańskich, z których z czasem rozwi-
nęły się języki białoruski i ukraiński, 
i uważali się za potomków Rzymian. 
Po 1387 r. „litewskość” zaczęła też 
oznaczać pewne prawa i przywileje, 
nadawane początkowo tylko bojarom 
katolikom. Zostanie takimi Litwinami 
było łatwe i atrakcyjne również dla 
bojarów ziem słowiańskich. Podczas 
gdy bałtyjska część bojarstwa WKL 
stawała się językowo słowiańska, ich 
część ruska pod względem kultural-
nym i politycznym litewszczała. Z 
czasem z Bałtów i Słowian powstał 
tzw. „naród polityczny” WKL – mó-
wiący po słowiańsku (nie wszyscy – 
tylko Słowianie) Litwini. Tak jak inne 
imperia, WKL było kotłem, w którym 
narody mieszały się ze sobą. Podczas 
gdy jednak w większości imperiów 
dominował naród rdzenny i dlatego 
niektóre z nich stały się „więzienia-
mi narodów” czy nawet „cmentarza-
mi narodów”, to do WKL bardziej pa-
suje określenie „kolebki narodów”.  

Wg: wywiad z prof. Z. Norkusem, Lietuvos rytas, 
23.XII.2009.

8

 Wkład grobowy świadczący 
o przenikaniu się pogaństwa i 
chrześcijaństwa – naszyjnik z 
dzwonkami, krzyżykami i amuletem ze 
zwierzęcego pazura. XV w.

1
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Żydzi Karaimi Tatarzy

Kiedy i w jaki sposób znaleźli się w WKL?  
Prześladowani w Europie  

Zachodniej, Żydzi chronili się 
w WKL. Pierwsze przywileje 

nadał im w końcu XIV w.  
wielki książę Witold

W końcu XIV w. po wojnach 
ze Złotą Ordą przywiezieni 

przez Witolda z Krymu

W końcu XIV w. po wojnach 
ze Złotą Orda przywiezieni 

przez Witolda z Krymu

Jaką religię wyznawali?
judaizm karaityzm (wiara oparta na 

Starym Testamencie)
islam

Przykłady domów modłów

Synagoga w Szowkianach Kienesa w Trokach Meczet w Kownie

Gdzie skupiali się?
W miastach i miasteczkach WKL W Trokach i okolicach W kilku miastach i  

miasteczkach WKL
Rodzaj zajęć

Lichwa, handel, rzemiosła, 
wyszynk

Służba wojskowa, rzemiosła  
i handel 

Służba wojskowa, rzemiosła i 
handel, ogrodnictwo

3.8  Różnorodność kulturalna i wyznaniowa WKL

Mniejszości niechrześcijańskie
Witold Wielki z wypraw na Złotą Ordę w końcu XIV w. przywiózł na Litwę 

Karaimów i Tatarów. Karaimów cenił za oddanie, wyznaczył na strażników na 
zamku trockim, nadał przywileje i zezwolił na samorząd.

Tatarzy, również wierni sojusznicy Witolda, osiedlili się na ziemiach darowanych 
im przez wielkiego księcia. Stanowili oni odrębną grupę społeczną, podległą tylko 
wielkiemu księciu. Za otrzymaną ziemię mieli odbywać służbę wojskową. Na woj-
nę szli w osobnych oddziałach, pod komendą tatarską.

Pierwsi Żydzi przybyli na Litwę też przypuszczalnie za czasów Witolda. Nadano im 
swobody religijne, zagwarantowano ochronę życia i mienia, pozwolono żyć we wspól-
notach – kahałach. Zwani Litwakami Żydzi litewscy od XIV do XVIII w. rozeszli 
się po całym terytorium WKL uprawiając handel, lichwę i rzemiosła. W wielu mias- 
tach i miasteczkach stanowili większość mieszkańców. Nie mieszali się z miejscową 
ludnością, używali jidysz i żyli według swoich starych obyczajów. Największym ży-
dowskim centrum duchowym i kulturalnym w Europie Wschodniej i Środkowej stało 
się Wilno, zwane litewską Jerozolimą. Szczyt rozkwitu osiągnęło żydowskie Wilno 
w okresie działalności Gaona Wileńskiego – rabina Elijahu – w XVIII w.

Przywileje władców nadały wspólnotom niechrześcijańskim prawa samorządo-
we, zezwalały na swobodę wyznania i budowę świątyń, zachowanie własnej toż-
samości i obyczajów. Narody te zapuściły korzenie w WKL tworząc bogatą i róż-
norodną kulturę.

 Z przywileju Kazimierza 
Jagiellończyka z 1441 r.

Ogłaszamy wszystkim, komu to 
wiedzieć trzeba, wszystkim ludziom 
żyjącym obecnie i przyszłym, któ-
rzy się o tym dowiedzą. Zwróciwszy 
uwagę na biedę i straty naszych troc-
kich Karaimów, jakie na nich spadły, i 
chcąc ich położenie poprawić, by mo-
gli z tych nieszczęść się otrząsnąć, na-
dajemy im prawo magdeburskie i ni-
niejszym pismem je darowujemy.

Wg: Życie codzienne w WKL: Wypisy z historii Litwy, 
Wilno, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w 

Wilnie, 2001, s. 468.
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 Z „Kroniki Polskiej” M. 
Bielskiego. XVI w.

W owym czasie Witold wypra-
wił się przeciwko Tatarom, pobił ich 
i przyprowadził na Litwę jedną ordę 
z żonami i dziećmi, osadził ich tu i 
nadał niektórym ziemię nad rzeką 
Waką, zwolnił z wszystkich podat-
ków zostawiając tylko powinność sta-
wania na wojnę. Ci jednak zaprzecza-
ją, że byli jeńcami Witolda, powiadają, 
że za ich zgodą zostali tu przyprowa-
dzeni do pomocy w wojnie z Prusami. 
Wtedy Witold, chcąc zebrać więcej 
ludzi, odpoczywał przez rok.

Wg: Życie codzienne w WKL: Wypisy z historii Litwy, 
Wilno, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w 

Wilnie, 2001, s. 39.
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 Duchowny żydowski. XVI w. Ilustracja 
z Biblii Brzeskiej – jeden z najwcześniejszych 
znanych wizerunków Żydów w WKL.

12

 Mniejszości niechrześcijańskie WKL.
11

WKL między Wschodem a Zachodem – wpływ kultury prawosławnej
Położenie geopolityczne między katolickim Zachodem a prawosławną Europą 

Wschodnią warunkowało swoisty charakter WKL. Duży wpływ miała tu przeni-
kająca wraz z prawosławiem kultura bizantyńska. Poganie zetknęli się na zajętych 
ziemiach ruskich z innym środowiskiem kulturalnym: murowanymi cerkwiami i 
klasztorami, freskami i mozaikami, księgami, pierwszymi bibliotekami i piśmienny-
mi mnichami. Książęta Giedyminowicze władający wschodnimi terytoriami WKL 
dla zbliżenia się z poddanymi przechodzili na prawosławie, przejmowali języki i 
obyczaje słowiańskie. Najstarszym tego przykładem był syn Mendoga Wojsiełk, 
który wstąpił do prawosławnego zakonu i założył monaster w Ławryszewie. Więk-
sza część Giedyminowiczów pojęła za żony prawosławne księżniczki i w XIV w. 
przeszła na prawosławie. Stąd poszły słynne rody magnackie Sanguszków, Czar-
toryskich, Wiśniowieckich. Prawosławni stanowili za czasów pogańskich niemałą 
część mieszkańców miast Litwy etnicznej – Kiernowa i Wilna. 

Odbywała się dwustronna wymiana kulturalna. Prawosławni Słowianie Wschod-
ni, którzy trafili w skład WKL i pod wpływy zachodzących tu procesów histo-
rycznych, zaczęli się różnić pod względem kulturowym od żyjących poza tym te-
rytorium przodków dzisiejszych Rosjan. Do przodków przyszłych Białorusinów i 
Ukraińców żyjących na ziemiach WKL przylgnęła nazwa Rusinów.

WKL nie miało osobnej, niezależnej od Księstwa Moskiewskiego prawosławnej 
metropolii. Unia polityczna Polski i Litwy oraz chrzest Litwy stworzyły możliwość 
pozbycia się rosnących wpływów Moskwy na życie duchowe prawosławnych Ru-
sinów. Władcy Polski i Litwy Jagiełło i Witold nosili się z ideą katolicko-prawo-
sławnej unii kościelnej na terenie WKL, jednak w XV w. nie udało się tego uczynić. 

Rozwój kultury pisanej
Termin piśmiennictwa litewskiego WKL określa nie język litewski, lecz ówcze-

sne granice państwa, ogarniające wiele narodów i języków. Piśmiennictwo litew-
skie narodziło się w czasie, gdy Mendog założył państwo litewskie i do kraju po 
raz pierwszy dotarło chrześcijaństwo. Pierwsze pomniki piśmiennictwa litewskie-
go układane były w różnych językach.

Pogańskiemu WKL właściwa była kultura mówiona. Choć rozumiejąc korzyści 
z pisania, wielcy książęta pogańscy czytać ani pisać nie umieli i ufali w magiczną 
potęgę przysięgi ustnej. W pogańskim prawie też kierowano się przekazywanymi 
ustnie z pokolenia na pokolenie tradycjami prawa obyczajowego.

Choć istnieją hipotezy, że społeczeństwo pogańskie posiadało runiczne pismo li-
tewskie, pewnych danych naukowych na potwierdzenie tego nie ma. Władcy nie 
widzieli potrzeby tworzenia pisma litewskiego dla niepiśmiennej większości miesz-
kańców. W obcowaniu z księstwami ruskimi i Bizancjum mogli oni używać gre-
ki i pisma starosłowiańskiego, z Zachodem korespondowali po łacinie i niemiec-
ku. Zdarzały się jednak i zapisy po litewsku. Językoznawcy przypuszczają, że dla 
nowo ochrzczonych ludzi z otoczenia Mendoga trzeba było przetłumaczyć na li-
tewski najważniejsze pacierze i modlitwy. Tłumaczenie z języka niemieckiego, do-
konane przez zakonników liwońskich, nie zachowało się na piśmie, mogło ono jed-
nak być zrobione ustnie. 

Wraz z przesuwaniem się WKL na wschód liczba piśmiennych ludzi rosła. Naj-
częściej byli to prawosławni mnisi ziem ruskich. Oni też pisali listy dla Giedymina. 
Franciszkanie byli naówczas bodaj jedynymi piśmiennymi ludźmi.

 Delegacja prawosławna z WKL 
na soborze w Konstancji. Miniatura z 
pierwszej połowy XV w. 
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Ukraińcy
Polska

Rusini
Państwo moskiewskie

Starorusini
Ruś Kijowska i podzielone  

księstewka do XIV w.

Białorusini 
WKL

Białorusini
WKL i Polska do połowy XVII w.

 Ukształtowanie się narodów 
wschodniosłowiańskich.

13

 Ewangelia Ławryszewska – pierw-
sza księga rękopiśmienna w WKL z końca 
XIII – pocz. XIV w.

14
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 Wyjątek z Metryki WKL

Sprawa odbyta po rusku. 1525 r.
Wyrok na złotnika wileńskiego 

Wolfganga procesującego się z bra-
tową Wincentową o mienie rucho-
me i domy w Wilnie jego brata Win-
centego.

Metryka Litewska (1522-1530): księga czterech 
spraw sądowych, Wilno, 1997, s. 1-2.

18

 Wyjątek z kroniki WKL

Śpiąc tam widział sen, jakoby na 
górze zwanej Krzywą, a dziś Łysą, 
stoi ogromny żelazny wilk i wyje jak-
by sto wilków wyło. Obudził się ze 
snu i rzekł do swego kapłana imie-
niem Lizdejko: „Śnił mi się dziwny 
sen”. Kapłan odpowiedział: „Wielki 
księciu, żelazny wilk znaczy, że sta-
nie tu stolica, a wycie – że tu będzie 
centrum miasta”.

Wg: Życie codzienne w WKL: Wypisy z historii Litwy, 
Wilno, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w 

Wilnie, 2001, s. 111.

19

3.8  Różnorodność kulturalna i wyznaniowa WKL

W ochrzczonej Litwie utrwalała się kultura pisana. Rozchodziła się przez Koś- 
ciół, aparat władzy lokalnej i centralnej, kancelarie miast samorządowych, sądy. 
Najwięcej skrybów, kopistów i tłumaczy skupiało się w kancelarii wielkoksiążę-
cej. Tworzono tu najważniejsze dokumenty z historii Litwy: różne przywileje, kro-
niki, Metrykę WKL. Pismo dokonało prawdziwej rewolucji w kulturze. Przenikało 
ono do wszystkich dziedzin życia państwa i społeczeństwa.

W chrześcijańskim WKL litewski był językiem tylko mówionym. Pisma nadal 
układano po łacinie, niemiecku i rusku. Język ruski, istniejący na zajętych przez 
książąt litewskich ziemiach wschodniosłowiańskich już od X w., był rozpowszech-
niony najbardziej. Rozumiała go większość mówiących po słowiańsku mieszkań-
ców WKL. Po rusku pisane były najważniejsze dokumenty WKL. Ruskiego nie 
można jednak nazwać językiem WKL. 

Kiedy chrześcijaństwo się ugruntowało, w WKL wraz z pismem szerzyć się za-
częło również prawo pisane. Ustawy i różne przywileje pisali i ogłaszali wielki ksią-
żę i Rada Panów. Wydany w 1468 r. przez Kazimierza Jagiellończyka kodeks praw 
(sudiebnik) był pierwszym pisanym zbiorem praw WKL. 

Pierwsze szkoły i rozwój oświaty
W pogańskim i toczącym ciągłe wojny społeczeństwie WKL nauka i wykształ-

cenie nie były cenione. Z powodu wojen z Krzyżakami i izolacji międzynarodowej 
WKL przez długi czas szkół w kraju nie było. Wyjątek stanowiły tylko istniejące 
przy prawosławnych monasterach i cerkwiach placówki nauki religii.

Przyjęcie chrztu przyśpieszyło rozwój oświaty. Zakładane przy kościołach szko-
ły zmieniały społeczeństwo WKL i przyczyniały się do krzewienia kultury pisanej. 
Pierwsza wzmianka o szkole przy katedrze wileńskiej pochodzi z 1397 r. Później 
szkoły otwierano przy klasztorach, we dworach magnackich i parafiach. Szkoły te 
szykowały przeważnie duchownych katolickich, a uczęszczać do nich mogła tylko 
nieduża część młodzieży. W szkołach katedralnych chłopców szykowano do obję-
cia stanu duchownego, parafialne prowadziły nauczanie początkowe. Dzieci ma-
gnatów zdobywały podstawy nauk w szkole domowej. Pierwsze szkoły litewskie 
podnosiły piśmienność ludzi, zaszczepiały wartości chrześcijańskie.

Po przyjęciu chrztu na uczelniach europejskich pojawili się pierwsi studenci z Litwy. 
Najczęściej studiowali na najbliższych uniwersytetach – w Krakowie i Pradze. Na na-
uki za granicę jechały w większości dzieci z rodzin szlacheckich. Świadczy to, że 
rządząca w kraju warstwa społeczna już rozumiała pożytki płynące z wykształcenia.

Większość studentów pobierała nauki na uniwersytecie w Krakowie, które-
go patronem był Jagiełło. W Pradze staraniem królowej Jadwigi powstało kole-

gium litewskie, w którym mogli zamieszkać przybyli z WKL studenci. Na przeło-
mie XV-XVI w. pojedynczych studentów można było spotkać na uniwersytetach 
na terytorium dzisiejszych Niemiec i Włoch. Dzięki oświacie w WKL powstawała 
silna warstwa piśmiennych i wykształconych ludzi.  

Osobliwości gotyku w WKL
W odróżnieniu od Polski, która przyjęła chrzest wcześniej, na terenie WKL bu-

dowli w stylu romańskim nie było. Na ziemiach prawosławnych w architekturze i 
sztuce kwitł styl bizantyński. Za najstarszy mur gotycki uważana jest podłoga w 
podziemiach katedry wileńskiej, wymoszczona jeszcze za Mendoga. Więcej budyn-
ków murowanych zaczęło się pojawiać na etnicznych ziemiach litewskich WKL w 
pierwszej połowie XIV w. Były to przeważnie zamki obronne. Najstarsze znane 
kościoły gotyckie zostały zbudowane w czasach pogańskich. Kościół św. Mikołaja 
w Wilnie fundowany był przez wileńskich kupców niemieckich.

Po przyjęciu chrztu zaistniały bardziej sprzyjające warunki do szerzenia się na 
Litwie zachodnich idei, stylów w sztuce, sposobu życia i mody. Władcy Jagiełło i 
Witold Wielki aktywnie wspierali budowę nowych kościołów w Wilnie, Kownie, 
Trokach i na ziemiach słowiańskich WKL. Pojawiło się więcej miejscowych maj-
strów budowlanych, rozwijała się produkcja kafli. Doceniono też inne zalety bu-
dowli murowanych: długowieczność, odporność na pożary, wystrój oraz demon-
stracja bogactwa i znaczenia ich gospodarzy. 

Najwięcej obrazów i rzeźb gotyckich służyło do upiększania świątyń i obrzędów 
religijnych. Gotyk w WKL najbardziej rozkwitł w końcu XV – w I połowie XVI w., 
kiedy po Europie Zachodniej już się rozchodził renesans. O wysokich kwalifikacjach 
miejscowych i zapraszanych majstrów świadczą kościoły św. Anny i Bernardynów w 
Wilnie, Dom Perkuna w Kownie. Styl gotycki przyszedł do WKL z Polski i Niemiec.

Gotyk w WKL miał swe oryginalne cechy, mieszał się z architekturą bizantyńską.  
Elementy sztuki bizantyńskiej ujrzeć można również w kościołach katolickich. Gra-
nice WKL zakreślały też najdalej na wschód wysunięty obszar gotyku w Europie.

W bardzo krótkim czasie – w XV-XVI w. – WKL przejęło kulturę krajów Eu-
ropy Zachodniej. Litwa stała się częścią zachodniej cywilizacji chrześcijańskiej.

 Najstarsze ważne dokumenty piśmiennictwa 
pogańskiego WKL: A) przywilej Mendoga dla 

kupców liwońskich z 1253 r.; B) listy Giedymina 
z 1322-1324 r. pisane po łacinie i niemiecku do 
papieża, miast hanzeatyckich, franciszkanów i 

dominikanów saskich.
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 Przykłady architektury gotyckiej w WKL:  
A) kościół św. Anny w Wilnie z pocz. XVI w.; B) cerkiew w 
Synkowiczach (ob. Białoruś) z końca XV – pocz. XVI w.
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1. W oparciu o źródła 1 – 3  sfor-
mułuj wnioski o szerzeniu się 
katolicyzmu w WKL.

2. Wymień główne cechy kultury w 
WKL w czasach pogańskich i po 
przyjęciu chrześcijaństwa 5 .

3. Opisz sytuację narodowościową 
i religijną w WKL 6 . Uzasadnij 
twierdzenie uczonego 8 , że do 
WKL pasuje nazwa kolebki, a nie 
więzienia narodów.

4. Wymień mniejszości niechrześci-
jańskie w WKL, główne ich cechy 
ich dziejów w WKL, religii i rodza-
ju zajęć 11 . Co łączy mniejszości 

9  i 10  z Witoldem Wielkim?
5. Oceń wpływ prawosławia na 

kulturę WKL. Podaj przykłady 
dwustronnej wymiany kultural-
nej 13 , 14 .

6. Wyjaśnij, co nazywamy piśmien-
nictwem litewskim WKL 16 . 
Dlaczego litewski był tylko języ-
kiem mówionym?

7. W czym kroniki litewskie są 
podobne i czym się różnią od 
Metryki WKL 18 , 19 ? Jakie były 
przyczyny powstania tych pom- 
ników piśmiennictwa WKL?

8. Wymień osobliwości stylu go-
tyckiego w architekturze i sztuce 
WKL 4 , 20 , 21 .

?

 Wykonany przez mistrzów litewskich 
fresk w stylu gotyckim i bizantyńskim w 
kaplicy królewskiej na zamku w Lublinie 
wyobrażający Jagiełłę. I poł. XV w.

21

BA

 Strona z pisanej po rusku księgi 
Metryki Litewskiej. Pocz. XVI w.

17
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Szykuję się do egzaminów

D  W dziewiętnastym roku panowania Dioklecjana, przed 
świętem Męki Pańskiej, ogłoszono wszędzie edykt cesarski 
nakazujący zrównać kościoły z ziemią i spalić Pisma Święte. 
Wkrótce po tym wydane zostały jeden po drugim następne 
edykty nakazujące zamknąć wszystkich przełożonych kościo-
łów w więzieniach, a potem zmusić ich wszelkimi środka-
mi do złożenia ofiar. Kiedy Ja, Konstantyn, i Ja, Licyniusz, 
przybyliśmy do Mediolanu i wejrzeliśmy w sprawę, jako jed-
ną z najważniejszych rzeczy postanowiliśmy ogłosić przepi-
sy gwarantujące oddawanie czci Bogu, dać chrześcijanom i 
wszystkim innym swobodę wyznawania takiej wiary, jakiej 
chcą. W końcu mężny Konstantyn odwojował swoje ziemie 
wschodnie i na powrót zjednoczył Cesarstwo Rzymskie, przy-
niósł mu pokój od północy do południa i od wschodu do naj-
dalszego zachodu. We wsiach i w miastach ludzie pląsali i 
śpiewali czcząc, jak im było nakazane, przede wszystkim na-
szego Najwyższego Boga, a potem – takich drogich Stwórcy 
bogobojnych cesarza i jego synów.

1. Wymień państwo i władców kojarzących się z 
wydarzeniami z tego źródła.

2. O historii jakiej religii jest mowa w tekście?
3. Czym się ona różniła od wierzeń Rzymian?
4. Opisz stosunek wymienionych w źródle władców do tej 

religii. Odpowiedź uzasadnij posiadaną wiedzą i tekstem 
źródłowym.

5. Dlaczego dla tej religii ważne były ogłoszone w Medio-
lanie „przepisy gwarantujące oddawanie czci Bogu”?

C  On jest Allach i nie ma poza Nim innego boga. On 
jest Władcą Najwyższym, On jest najświętszy, On Dawcą 
Pokoju. Niech będzie wywyższony nad bałwany. On jest 
Allach, Stwórca, Początek, Dawca Form. Mesjasz Jezus, 
Syn Marii, jest jego posłańcem. Wierzcie w Allacha i nie 
mówcie: trzy.

1. W oparciu o tekst wymień wspomniane w nim religie.
2. Którą religię wywyższa ten tekst?
3. Do religii jakiego typu jest ona zaliczana?
4. Która istniejąca do dziś religia tego typu jest najstarsza?
5. Kto jest uważany za twórcę religii z tekstu?

A  Wyjątki z eposów

Muzo! Męża wyśpiewaj, co święty gród Troi
Zburzywszy, długo błądził i w tułaczce swojej
Siła różnych miast widział, poznał tylu ludów
Zwyczaje, a co przygód doświadczył i trudów!
A co strapień na morzach, gdy przyszło za siebie
Lub za swe towarzysze stawić się w potrzebie…

Właśnie kończyli posiłek o bujnych włosach Achaje
W swoich namiotach, a potem pośpiesznie się uzbrajali.
Także w swym mieście Trojanie zbroje do walki wdziewali,
liczbą mniej liczni, lecz za to pragnieniem walki płonący.

1. Z dzieł którego z antycznych autorów pochodzą te 
urywki?

2. O jakim wydarzeniu historycznym mówią? Jakie jeszcze 
źródła historyczne je potwierdzają?

3. Jakiej antycznej cywilizacji przypisywane są te dwa 
wielkie eposy?

4. Wymień osiągnięcia kulturalne tej cywilizacji.
5. Skąd wynika ich wielkie znaczenie?
6. Podaj przykłady stosowania tych osiągnięć we 

współczesnej kulturze europejskiej bądź litewskiej.

E  Z notatek z podróży Beniamina. XII w.

Konstantynopol jest stolicą wszystkich ziem greckich. Jest 
tam również rezydencja cesarza Manuela. Jest tam świątynia 
świętej Zofii i tam mieszka papież grecki, bo nie podlega on 
papieżowi rzymskiemu. W tej świątyni tyle ołtarzy, ile dni w 
roku. Tam pod murami pałacu jest miejsce rozrywek cesarza 
zwane hipodromem. Każdego roku w dniu narodzin Chrystusa 
cesarz urządza tam wspaniałe widowiska. Ten kraj jest rozle-
gły i bogaty w różne owoce, a także w chleb, mięso i wino, w 
czym żaden inny kraj mu nie dorówna. Mieszkańcy, znający 
całą literaturę grecką, żyją spokojnie i szczęśliwie. Do walki 
z sułtanem tureckim najmują oni żołnierzy u różnych ludów.

1. O jakim państwie jest mowa w tekście?
2. O jakich sprzecznościach wśród chrześcijan mówi autor?
3. Na czyją cześć miasto nazwano Konstantynopolem? Jaka 

jest jego dzisiejsza nazwa? Jakie wydarzenia historyczne 
spowodowały zmianę nazwy?

4. Jakie wnioski na temat wyznania w państwie, związków z 
czasami antycznymi, rządów, położenia ekonomicznego, 
stosunków z sąsiadami można sformułować na 
podstawie tekstu?

I. Zbadaj źródła pisane

1. Wymień przedstawione na ilustracjach  A – H  
obiekty. Opisz ich przeznaczenie.

2. Wskaż, do spuścizny jakiej cywilizacji należą.

?

II. Zbadaj ilustracje

C

E

F

G

B  „Boskiego Augusta” Gajusza Swetoniusza 
Trankwillusa

Najwyższe i najbardziej zaszczytne stanowiska państwo-
we otrzymał on [Oktawian] zawczasu, wliczając w to również 
niektóre nowe i dożywotnie. Konsulat zagarnął jak łupieżca, 
ściągając pod Rzym legiony i żądając go przez posłów w imie-
niu wojska. Władzę trybuna [ludowego] otrzymał dożywot-
nio i raz czy może dwa razy wybrał kolegę na pięć lat. Opie-
kę nad obyczajami i prawem też sobie zapewnił dożywotnio.

1. W oparciu o źródło i posiadaną wiedzę opisz rządy w 
Rzymie przed Oktawianem i za jego panowania.

2. 2. Który z wodzów rzymskich i dlaczego uważany jest za 
prekursora metod Oktawiana? Jaki los go spotkał?

3. 3. Czym wspomniany w urywku sposób rządów 
w państwie rzymskim różnił się od ustroju 
republikańskiego?

B

D

H

A
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Szykuję się do egzaminów

E

III. Zbadaj mapy

1. Ustal, jakie procesy przedstawione są 
na mapach I – III .

2.  W jakich wiekach miały miejsce?
3. Wskaż przyczyny i skutki tych 

procesów.
4. Wyjaśnij, co oznaczają na mapach kon-

turowych znaki umowne  A – T .

?
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B
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D
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A  Z mowy Peryklesa. V w. p.n.e.

Nasz ustrój państwowy nie jest naśladowaniem instytu-
cji sąsiadów: to raczej my jesteśmy przykładem dla niektó-
rych innych niż na nich się wzorujemy. Ustrój ten nazywa 
się władzą ludu, opiera się bowiem nie na jego mniejszości, 
lecz większości. Uwzględniając różne potrzeby osobiste nasze 
ustawy dają wszystkim równe prawa, a mając na względzie 
wpływy polityczne zapewniają je każdemu w takim zakresie, 
jakie zapewnia nie ta czy inna partia polityczna, lecz zależ-
nie od rozgłosu, jaki każdy sobie zdobywa swoim męstwem. 
Nawet niezamożnemu obywatelowi, jeżeli tylko potrafi on 
uczynić coś dobrego dla państwa, nikt mu nie przeszkodzi ze 
względu na jego niski stan dążyć do zaszczytów i wpływów.

C

B  Polibiusz o osobliwościach władzy. Koniec III w. p.n.e.

Pokazałem, jak różne funkcje władzy rozkładają się na 
poszczególne instytucje. Za każdym razem, gdy konsul wy-
rusza ze swoimi siłami, którym nadane zostały najwyższe 
pełnomocnictwa, zdawać by się mogło, że posiada on wła-
dzę absolutną. Konsul jednak musi współpracować z Sena-
tem i Zgromadzeniem Ludowym, bo bez ich zgody nie może 
sprawować swoich funkcji. Wiadomo, czego potrzebuje woj-
sko, jednak prowiant, odzież, żołd nie mogą być wysyłane 
bez dekretu Senatu, wszystkie zatem plany i projekty kon-
sula okażą się próżne, jeśli Senat na nie się nie zgodzi. Senat 
popiera lub odrzuca wszystkie plany wodza i ma pełnomoc-
nictwa do mianowania z końcem roku innego konsula. Jeśli 
mowa o Narodzie, konsulowie mają obowiązek pracować dla 
jego dobra, nieważne, jak daleko są od Rzymu, Naród bowiem 
– to obywatele, którzy odrzucają lub zatwierdzają rozejm i 
inne uchwały. Konsul poza tym ma składać sprawozdanie ze 
swej działalności. Wniosek zatem: konsulowie nie powinni w 
żadnym wypadku nadużywać dobrej woli Senatu i Narodu.

D  Wyjątek z Konstytucji Republiki Litewskiej z 1992 r.

     Artykuł 1
Państwo Litewskie jest niepodległą republiką demokra-
tyczną.
     Artykuł 2
Państwo Litewskie jest tworzone przez Naród. Naród jest 
suwerenny.

1. O jakich państwach antycznych i jakich ustrojach jest mowa 
w źródłach A  i B ?

2. Opisz swoimi słowami ustroje wspominane w źródłach  
A  i B .

3. Wyjaśnij, co znaczą wymienione w A  i B  pojęcia „naród”, 
„obywatele”, „senat”, „zgromadzenie ludowe”, „konsul”.

4. W jaki sposób autor źródła A  przyczynił się do stworzenia 
omawianego ustroju? 

5. W oparciu o tekst B  wyjaśnij, w jaki sposób zapobieżono 
ewentualnym nadużyciom władzy przez konsula.

6. Ustal, co jest przedstawione w punkcie C . Do jakiego celu 
to służyło? Z którym źródłem pisanym to się kojarzy?

7. Ustal, który schemat w punkcie E  obrazuje demokrację, 
arystokrację, monarchię. Odpowiedź uzasadnij.

8. Wyjaśnij, jak należy rozumieć artykuły 1 i 2 w punkcie D .  
W czym rządy państwowe opisane w punktach A  i B  
podobne są do obecnego ustroju na Litwie i czym się 
kategorycznie różnią? 

?

IV. Zadania kompleksowe

• Schemat obrazujący 
typy państwa określone 
przez Arystotelesa 
(przykład – Ateny).




