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Epoka literacka

• Włochy – XIV– początek XVI wieku
• Europa na północy – XV-XVI wiek
• Polska – XVI wiek

reformacja

• osłabienie władzy Kościoła
• wzrost silnych państw
• rozwój języków narodowych
• wojny religijne 

Dwa główne nurty epoki

humanizm                           

• człowiek w centrum                           
• strój, pieniądze, sława                         
• myśl o życiu doczesnym                       

Renesans – mapa myśli

Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce
                                             Terencjusz

Wielcy podróżnicy

• Krzysztof Kolumb
• Vasco da Gama
• Vasco Balboa
• Amerigo Vespucci

XIV w.

• Boccaccio
• Dante
• Petrarka

XV w.

1450 – Gutenberg wyna-
lazł druk
1453 – upadek Konstan-
tynopola
1492 – Kolumb odkrył 
Amerykę

• van Eyck
• van der Weyden
• Botticelli
• da Vinci

XVI w.

1517 – wystąpienie Lutra
1531 – Henryk VIII wpro-
wadza anglikanizm
1512 – odkrycie Pacyfiku
1519 – wyprawa Magellana
1536 – wystąpienie Kal-
wina
1545-1563 – sobór try-
dencki
1577 – noc św. Bartłomieja

• Bramante
• Michał Anioł
• Tycjan
• Bruegel
• El Greco
• Erazm z Rotterdamu
• Morus
• Ronsard
• Rabelais
• Montaigne
• Tasso

XVII w.

1603 
– śmierć królowej Elżbiety
– epidemia dżumy w Lon-

dynie
– we Włoszech – już barok

• Szekspir
• Calderon
• Cervantes

Nowe ideały

• Humanizm

• Antropocentryzm

• Życie doczesne, sława

• Patriotyzm

Impulsy nowej epoki 

• Druk

• Odkrycia geograficzne

• Reformacja: osłabienie 
władzy Kościoła

• Wzrost potęgi państw

• Wzrost zamożności ludzi
Gatunki  uprawiane  
w renesansie
Rodowód antyczny
• pieśni
• treny
• fraszki
• tragedia
• sielanki
• dialog
Rodowód  średniowieczny
• sonet
• kronika
• misterium
• kazanie
Nowe gatunki literackie i 
ich twórcy:
• sonet (Petrarka)
• nowela (Boccaccio)
• esej (Montaigne)
• tragedia szekspirowska 

(Szekspir).

Wielcy malarze

• Leonardo da Vinci
• Michał Anioł
• Sandro Botticelli
• Hieronim Bosch
• Rafael Santi
• Pieter Bruegel
• Tycjan
• Donato Bramante
• El Greco

Wielcy pisarze

• Dante Alighieri
• William Szekspir
• François Rabelais
• Giovanni Boccaccio
• Ludovico Ariosto
• Torquato Tasso 

Wielcy myśliciele

• Michel de Montaigne
• Tomasz Morus
• Niccoló Machiavelli
• Erazm z Rotterdamu

Wielcy 
reformatorzy 
religii

• Marcin Luter
• Jan Kalwin
• Jan Hus

Wielkie dzieła

• Makbet
• Boska komedia
• Dekameron
• Książę
• Jerozolima wyzwolona
• Orland szalony

Nazwa renesansu

Renesans – z francuskiego: 
odrodzenie. 
Odrodzenie ideałów, norm, 
filozofii antyku.
Termin Jacoba Burckhardta, 
XIX-wiecznego badacza li-
teratury. Burckhardt wska-
zał wyraźny zwrot ludzi 
XVI-wiecznych ku ideałom 
antyku, ku człowiekowi, no-
wej humanistycznej ideolo-
gii – czyli odrodzenie daw-
nych, zapomnianych w śre-
dniowieczu, wartości staro-
żytnych.

Te wydarzenia zmieniły świat:
• ok. 1450 – Gutenberg wynalazł druk.
• 1492 – Kolumb odkrył Amerykę.
• 1517 – Marcin Luter wystąpił w Wittenberdze, rozpoczął reformację.
• 1543 – przewrót kopernikański; zostaje wydane dzieło Kopernika 

O obrotach sfer niebieskich. To odkrycie kosmosu na nowo. We-
dług Kopernika to Ziemia kręci się wokół Słońca – prawdą jest 
układ heliocentryczny.



3

ergo sum
matura 2017

główne cechy średniowiecza 
i renesansu

Włochy
Kolebka renesansu. Włosi startują pierwsi, jeszcze w XIV w.
• Tu działa: Dante, Boccaccio, Petrarka, Machiavelli, Lodowi-

co Ariosto. 
• Malarze: Leonardo da Vinci, Rafael, Michał Anioł.
• Kwitną miasta: Florencja, Rzym, Padwa, Wenecja. 
• Ważne ośrodki naukowe: uniwersytety w Bolonii, Padwie, Rzy-

mie, Florencji i Pizie.

Francja
Ośrodkiem jest Paryż i dwór królewski. Niestety, tu będzie miała 
miejsce straszna noc św. Bartłomieja – mord wyznawców kalwi-
nizmu z rozkazu Katarzyny Medycejskiej.
Piszą
• Michał Montaigne – autor Essais (Próby – pierwsze eseje),
• Rabelais – twórca Gargantui i Pantagruela (ludowa kultura 

śmiechu) 
• Pierre Ronsard – poeta, twórca grupy poetyckiej Plejady.

Anglia

• Od czasów Henryka VIII mamy anglikanizm – król jest gło-
wą Kościoła.

• Od połowy wieku XVI – epoka elżbietańska, czyli czasy panu-
jącej królowej Elżbiety I, córki Henryka VIII. Londyn najwięk-
szym miastem Europy i najważniejszym światowym portem. Tu 
powstaje pierwszy angielski teatr stały – The Globe. 

• Tu tworzy i wystawia sztuki William Szekspir. 
• Inni ważni pisarze: 

– Christopher Marlowe (pierwszy, długo przed Goethem pi-
sze dzieje Fausta), 

– Tomasz Morus pisze Utopię. 
• Ośrodkami myśli są uniwersytety w Cambridge i Oksfordzie.

Holandia 
Tu działa Erazm z Rotterdamu, jeden z czołowych myślicieli epo-
ki. Autor słynnej Pochwały głupoty, rzecznik irenizmu – czyli prze-
ciwnik kłótni, waśni i wojen. 

Portugalia
Stąd wyrusza na podbój świata Kolumb – chce znaleźć krótszą 
drogę do Indii. Znajdzie – nowy kontynent – Amerykę. 

Niemcy
Tu w 1450 r. Gutenberg zakłada pierwszą drukarnię. To w Niem-
czech tworzą mistrzowie: Dürer, Bosch. Źródło reformacji. Tu Mar-
cin Luter przybija na drzwiach kościoła 95 tez ulepszenia Kościo-
ła i zaczyna nieodwracalny ruch reformatorski.

Polska
Renesansowa Polska jest mocarstwem europejskim.
• Stolica: Kraków Jagiellonów. Tu rozwija się prężnie Akade-

mia Krakowska. 
• Kopernik ogłasza w 1543 r. rewolucyjne dzieło O obrotach 

sfer niebieskich.
• Tworzy pierwszy wieszcz – Jan Kochanowski, 
• Działa Towarzystwo Nadwiślańskie skupiające pisarzy epoki. 
• Rzeźbi Wit Stwosz.
• Do reform nawołuje Andrzej Frycz-Modrzewski.

średniowiecze
• teocentryzm (Bóg w centrum)
• uniwersalizm (jednolitość) Europy
• łacina
• anonimowość twórców
• ideał ubóstwa

renesans
• antropocentryzm (człowiek w centrum)
• rozwój potężnych państw
• języki narodowe
• sława wielkich mistrzów
• wartość pieniądza

Pojęcia określające epokę

• Humanizm – prąd filozoficzny kierujący uwagę myśli ludz-
kiej na osobę i sprawy człowieka.

• Antropocentryzm – poglądy stawiające w centrum zainte-
resowania człowieka.

• Reformacja – wielki ruch religijny skierowany przeciw Ko-
ściołowi katolickiemu, w jego efekcie powstały nowe odła-
my religijne, a także ruch kontrreformacji.

• Harmonia – renesansowe dążenie do umiaru i równowa-
gi w życiu i postrzeganiu świata, w komponowaniu sztu-
ki i w filozofii.

• Mecenat – zjawisko opieki możnych nad utalentowanymi 
i biednymi artystami.

Nowe role człowieka

W renesansie pojawiają się nowe modele ludzkich postaw:

• Zdobywca – konkwistador, nieustraszony podróżnik 
(często awanturnik).

• Renesansowy umysł – erudyta, wykształcony, wszech-
stronnie uczony i artysta, utalentowany w wielu dzie-
dzinach.

• Dworzanin – obyty, wykształcony bywalec lub miesz-
kaniec dworów królewskich lub magnackich. 

• Kupiec, operatywny przedsiębiorca, człowiek intere-
su, bankier. 

• Mecenas – bogaty znawca i smakosz sztuki sprawują-
cy pieczę nad utalentowanymi artystami. 

• Patriota, człowiek miłujący swój kraj, gotów za nie-
go walczyć i zginąć.

Uwaga! Są to postawy nowe wobec znanych ze średnio-
wiecza: rycerza, ascety, anonimowego twórcy.
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Cztery impulsy nowej epoki:

 – humanizm 
 – druk 
 – reformacja 
 – odkrycia geograficzne

Humanizm – nowy światopogląd

Po zarazie w XIV wieku – ci, którzy przeżyli, zapragnęli nowej ideologii, nie takiej, która każe im 
myśleć o życiu po śmierci, ale takiej, która pozwoli korzystać z życia tu i teraz! I tak – tu, w Ita-
lii – wszystko się zaczęło. Medyceusze organizują sieć banków ze stałą stopą oprocentowania, z no-
woczesną księgowością. Udane inwestycje dają pieniądze. Po ciszy zabrzmi ożywienie gospodar-
cze, renesans staje się czasem ludzi przedsiębiorczych. Powstają nowe budowle: kościoły i pałace. 
Tętni życiem Florencja – delikatna wełna florencka sprzedaje się w Europie błyskawicznie, tak że 
produkcja nie jest w stanie zaspokoić potrzeb. Florencja handluje i bogaci się nowa klasa – miesz-
czanie – staje się tak silna, że niektórzy arystokraci odrzucają rodowody, by stać się patrycjuszami. 
Po cóż takim ludziom asceza? Rodzi się nowa ideologia – która uwagę kieruje na człowieka. A je-
śli myśl przenosi się z Boga na człowieka, to jest to właśnie początek prądu ideowego, który nazy-
wamy humanizmem. Od końca XV wieku zaczął powoli ogarniać całą Europę.

Dlaczego druk?

Przyśpiesza rozpowszechnianie się nowej myś li: humanistycznej, ekonomicznej, religijnej. Wiado-
mo, że jeśli mozolną pracę skryby przepisującego rękopis zastąpiła prasa drukarska – to słowo pi-
sane stało się bardziej dostępne, szybsze w obiegu. Ale to nie tylko to. Druk – wynaleziony przez 
Gutenberga w 1450 roku – zmienił światopogląd ludzi, ich sposób myślenia, zmniejszył przestrzeń 
europejską, a nawet metody nauczania i wychowywania. Nie z dnia na dzień – bo czytelnictwo nie 
wzrosło w miesiąc po uruchomieniu prasy Gutenberga – ale tak silnie, że wszyscy, do dziś, posia-
damy myśl zdominowaną przez słowo drukowane. Wówczas była to rewolucja. Oto kilka faktów.

Przed wynalezieniem druku:

• Jeden mnich przepisywał jeden tekst rocznie – kopiował oryginał, szepcząc odczytywane słowa, sam 
przygotowywał pergamin ze zwierzęcej skóry, jego praca była niezwykle żmudna i powolna.

• Ludzie byli niepiśmienni – żyli w środowiskach lokalnych, w których źródłem informacji ze świata był 
przekaz ustny, a z przeszłości: pamięć ludzka. Ważne wiadomości przynosił obwoływacz, rolę dzien-
nikarzy (m.in. propagandową) spełniały trupy aktorskie, źródłem wiedzy był też Kościół.

• Nie posiadano kalendarzy ani zegarów, dokumenty często fałszowano. Nie posiadano też map – w związ-
ku z tym podróże stawały się niebezpieczne ze względu na nieznajomość kierunku trasy.

• Wiadomość o śmierci Joanny d’Arc biegła do Konstantynopola przez osiemnaście miesięcy, o upadku 
Konstantynopola do Wenecji – tylko… miesiąc. Wiadomości z Polski do Lizbony docierały tyle cza-
su, ile Kolumb płynął do Ameryki…

• Pamięć ludzka była ważną umiejętnością – ćwiczono ją, dla ułatwienia rymowano wszystkie teksty 
prócz dokumentów prawnych (np. rymowano w kupletach reguły arytmetyki). Stosowano też tzw. te-
atr pamięci. Było to coś w rodzaju wędrówki myś lą po dobrze znanej przestrzeni, w której poumiesz-
czano elementy materiału przeznaczonego do zapamiętania. Dlatego poważano ludzi starszych.

Renesansowa Europa

Hasło epoki: 

Homo sum, et nihil humanum a me alienum esse puto.  
Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce 
      Terencjusz

Początek renesansu to
• odkrycia geograficzne 
• kształtowanie się silnych 

państw
• wynalezienie druku
• reformacja 

Granice  czasowe: 
• Włochy – XIV–XVI wiek 
• Europa Północna – koniec XV 

wieku – koniec XVI wieku
• Polska wiek XVI – lata 30. XVII 

wieku

Początek  renesansu
• 1450 – odkrycie druku przez Jo-

hanna Gutenberga
• 1453 – upadek Konstantyno-

pola
• 1492 – odkrycie Ameryki przez 

Krzysztofa Kolumba

Florencja, kopuła kościoła  
Santa Maria del Fiore

Jan Gutenberg
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Po wynalezieniu druku:

• Masowo powstawały drukarnie – w ciągu trzydziestu lat technika druku zawitała do wszystkich więk-
szych ośrodków przemysłowych i handlowych (np. we Włoszech było ich 73).

• Drukarnie nastawione były na zysk finansowy i przynosiły go. Po raz pierwszy drukarze zastosowali 
reklamę: publikowano tytuły książek do kupienia lub ogłoszenia o kursach uniwersyteckich.

• Druk przyśpieszył obieg informacji, zmniejszył przestrzenie, przysłużył się rozpowszechnianiu mody, 
manier i sztuki.

• Rozpowszechnił ideały humanizmu, kult młodości i odejście od autorytetu starszeństwa (pamięć prze-
stała być w cenie).

• Wspomógł reformację! Oto dlaczego: po pierwsze Kościół bardzo zainteresował się nową techniką 
i zaczął drukować w wielkiej ilości „odpusty” – sprzedawane za pieniądze – niewątpliwie i to wzbu-
rzyło krytyków Kościoła, w tym Lutra. Lecz sam Marcin Luter, wieszając na drzwiach kościoła w Wit-
tenberdze swoje tezy, nie przewidywał znaczenia tego gestu. Myślał, że wywoła dyskusję! Tymcza-
sem jego tezy wydrukowano i rozprowadzono w wielkiej ilości – a to już stało się zarzewiem refor-
macji, rozłamów religijnych, potem wojen – ale najpierw rozpadu europejskiej jednolitości religijnej. 
Kres uniwersalizmu wiary, języki narodowe chętnie używane w druku na tyle nadszarpnęły europej-
ską jedność, że ważne stały się silne, odrębne państwa…

Dlaczego reformacja?

Reformacją nazywa się wielki ruch religijny, w wyniku którego powstały nowe odłamy Kościoła. 
A zatem – reformacja dokonała rozbicia jedności religijnej Europy: papież nie był już wspólną wła-
dzą duchowną, łacina powoli ustępowała językom narodowym.

Te wydarzenia zmieniły świat:
• ok. 1450 – Gutenberg wyna-

lazł druk.
• 1492 – Kolumb odkrył Ame-

rykę.
• 1517 – Marcin Luter wystąpił 

w Wittenberdze, rozpoczął re-
formację.

• 1543 – przewrót kopernikański; 
zostaje wydane dzieło Koperni-
ka O obrotach sfer niebieskich. 
To odkrycie kosmosu na nowo. 
Według Kopernika to Ziemia 
kręci się wokół Słońca – praw-
dą jest układ heliocentryczny. 

Epoka geniuszy

Renesans wprowadza coś, co do-
skonale znamy: 
• hołd dla sławy,
• stanowisko idola,
• człowieka popularnego i wiel-

bionego przez społeczeństwo.

Tomasz Morus

Anglia

„Utopia” to nazwa wyspy, którą wymy-
ślił Morus, na której to umieścił „ustrój 
doskonały”. Stworzenie fikcyjnej do-
skonałości pozwoliło mu gruntownie 
skrytykować rzeczywistość. 

Głosił: egalitaryzm (równość ludzi 
i ich równe prawa), a nawet zniesie-
nie prawa własności, także równo-
prawność różnych wyznań. Morus zo-
stał ścięty, gdy nie uznał Henryka VIII 
za zwierzchnika Kościoła. Termin uto-
pia, utopijny – do dziś oznacza niereal-
ny, nieosiągalny ideał.

Niccoló Machiavelli

Włochy

Autor słynnego i kontrowersyjnego 
Księcia.

Makiawelizm jest doktryną pouczają-
cą rządzących co do sposobu sprawo-
wania władzy w imię dobra publicz-
nego i racji stanu. Otóż głosi on zasa-
dę „cel uświęca środki” oraz dopusz-
cza podstęp, zdradę, przebiegłość, uży-
cie siły, podporządkowanie jednostki, 
a nawet okrucieństwo – jeśli tylko po-
trzebne są państwu. Dlatego wielu póź-
niejszych myślicieli uznawało makia-
welizm za nieetyczny. 

Erazm z Rotterdamu

myśliciel holenderski

Miłośnik myśli klasycznej, uczonych 
dysput i znakomitego jadła był du-
chownym. Wiele podróżował. Pochła-
niał księgi. Sam napisał wiele, m.in. 
Pochwałę głupoty i Dialogi. Nie inte-
resował się sztuką. Głosił irenizm, czy-
li pochwałę zgody, pokoju, a potępie-
nie kłótni, waśni i wojen.

Myśl epoki

Erazm z Rotterdamu Niccoló Machiavelli Tomasz Morus
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Zapamiętaj!

Przyczyny zmiany światopoglą-
du ludzi renesansu to:

• wynalezienie druku
• wyprawy i odkrycia geogra-

ficzne
• rozłam religijny – reformacja
• rozwój handlu, finansjery, roz-

budowa miast
• rozwój myśli humanistycznej

Dwa główne nurty  
określające renesans to:

• humanizm 
• reformacja

Z odkryć  geograficznych

1492 – odkrycie Ameryki

1497-1499 – wyprawa Vasco da 
Gamy do Indii

1512 – odkrycie Pacyfiku (Bal-
boa)

1519 – początek wyprawy Ma-
gellana

1519 – przybycie Korteza do Mek-
syku

1534 – dotarcie do Kanady

1542 – dotarcie do Japonii i Filipin

• Pierwszym reformatorem był wspomniany Marcin Luter. Wybrał się do Rzymu, by ujrzeć centrum 
chrześcijaństwa, ujrzał zaś rozpustę i zbrodnię Borgiów. Od tego czasu znienawidził Kościół i wystąpił 
przeciwko niemu znaną nam deklaracją 95 tez. Wystąpił także przeciw obowiązującej „odgórnej” in-
terpretacji Biblii i sam przetłumaczył Pismo Święte na język niemiecki (jest to tzw. postulat „swobod-
nej interpretacji”). Wśród innowacji Lutra były następujące: teraz władcy mianowali pastorów, odrzu-
cono kult świętych i Matki Boskiej (zaniechano ich przedstawień w sztuce), z sakramentów utrzyma-
no tylko chrzest i komunię św., a mszę odprawiano w języku ojczystym. Wreszcie – pozwolono du-
chownym zawierać śluby.

• Jan Kalwin – tak jak Luter odrzucał tradycyjne interpretacje Biblii – popierał małżeństwa księży i na-
bożeństwa w językach narodowych. Ponadto głosił wiarę w predestynację (przeznaczenie człowieka) 
i nie uznawał obecności Chrystusa w eucharystycznym chlebie i winie.

• Król Henryk IV – wprowadził anglikanizm w swoim kraju. Monarcha ów odciął się od Rzymu i sam 
siebie obwołał głową Kościoła – ten czyn miał tło polityczne i prywatne. Henryk IV pragnął bowiem 
poślubić Annę Boleyn, a Rzym odmawiał mu rozwodu z Katarzyną Aragońską. Król poradził sobie 
sam: Annę poślubił, a później skazał na ścięcie, dobra kościelne zagarnął, a tych, którzy pozostali wier-
ni Rzymowi – stracił. Niemniej oderwanie Anglii od Rzymu stało się faktem.

Odłamy religijne, jak widać, sprzyjały wzmacnianiu się państw i języków narodowych. Potwierdza 
to także ustalona zasada: „czyj kraj, tego religia”. Również światopogląd ludzi uległ zmianie – upadł 
autorytet Rzymu, Biblię można było różnie interpretować, Kalwin nawoływał do pracy i gromadze-
nia dóbr, twierdził, że scenariusz życia ludzkiego jest odgórnie ustalony.

Dlaczego odkrycia geograficzne?

Nic dziwnego, że wyjście poza granicę swojego kraju i penetracja nowych obszarów wpłynęły na 
zmianę ludzkiego myślenia. Zetknięcie się z innymi cywilizacjami jasno pokazywało, że istnieją 
inne sposoby życia, że europejska myśl nie jest jedyna i że obyczaje Europy są względne. Poza tym 
wyprawy pociągały za sobą kolonizację nowych terytoriów – ta zaś rywalizację państw. Wyprawy 
przynosiły dochody, zwożono kruszec i egzotyczne towary, wzmagał się handel – a to znów dawa-
ło dochody. Ludzie zapragnęli mieć pożytek ze swojego bogactwa – zapragnęli przepychu strojów 
i pałaców, mogli finansować artystów, mogli inwestować. Potrzebowali więc ideologii nie ascetycz-
nej, lecz afirmującej człowieka, jak widać, wyprawy ściśle wiążą się z humanizmem – bo także on 
rozbudził w ludziach nowej epoki ciekawość świata. A z dodatkowych skutków wypraw: Karol V 
wprowadził na francuskie stoły sałatę i poziomki, egzotyczną nowością stał się kalafior, Vasco da 
Gama przywiózł do Europy goździki i cynamon. Renesans docenił marchew i buraka. Cóż – pomi-
dorek (ponoć z pochodzenia Amerykanin) – przybył do nas już po renesansie.

Po wielkich odkryciach geograficznych…

• Zniszczono cywilizacje Indian – ich kraje złupiono, ludzkość zamieniono w niewolników. Wkrótce 
po odkrywcach i żeglarzach zaczęli do nowych ziem przybywać rozmaici awanturnicy skuszeni opo-
wieściami o skarbach Indian.

Marcin Luter
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to oznacza:

• nowe informacje o geografii Ziemi
• rozwój handlu
• nową siłę roboczą
• dochody z handlu, bogacenie się ludzi
• rozwój banków

to oznacza:

• szybszy obieg informacji
• upadek autorytetu pamięci i starszeństwa
• większą liczbę książek
• upowszechnianie założeń humanizmu

to oznacza:

• powstanie nowych religii
• rozbicie jednolitości Europy, spowodowanej jedną religią 

i jednym językiem
• powstawanie silnych państw
• kariera języków narodowych
• wojny religijne

to oznacza:

• usytuowanie człowieka w centrum zainteresowania
• powrót do antycznych ideałów w sztuce
• tłumaczenie starożytnych dzieł
• odrodzenie antycznych ideałów: cnoty, sławy, filozofii (epi-

kureizm i stoicyzm)

4 impulsy „nowego”

•  Zmieniają obraz świata.
• Kreują nowy typ człowieka – odkrywcy, zdobywcy świata.
• Wpływają na rozwój gospodarczy Europy i wzrost do-

brobytu.
•  Zmieniają obyczaje mieszkańców Europy.

• Zmienił światopogląd ludzi, ich sposób myślenia.
• Przyśpieszył rozpowszechnianie się nowej myśli humani-

stycznej, ekonomicznej, religijnej.

•  Zmienia światopogląd ludzi:
•  człowiek w centrum
•  pochwała nauki i myśli ludzkiej
•  wskrzeszenie ideałów antyku

Zmienia oblicze wyznaniowe Europy:
• złamanie hegemonii Watykanu 
•  rozbicie jednolitości religijnej Europy
• wojny religijne

Odkrycia geograficzne

Wynalezienie druku 

Reformacja

Odrodzenie ideałów antycznych

• Nowe ziemie stawały się własnością państw, które je zdobyły. Przybywali tam osadnicy, a tereny nazy-
wano koloniami. Tak narodziły się potęgi – imperia kolonialne, które poza swoimi państwami w Eu-
ropie posiadały ogromne terytoria zamorskie. Najpierw były to Portugalia i Hiszpania. Wkrótce – An-
glia i Francja.

• Kolonie były silnie zrośnięte z krajami macierzystymi, ale powoli będą chciały uwolnić się od 
Europy i istnieć samodzielnie. Tak w końcu XVIII wieku oderwą się od Anglii i pozostaną od-
rębnym państwem Stany Zjednoczone.

• Z kolonii przywożono do Europy nowe rośliny (ziemniaki, kakao), kruszce, wkrótce cukier i bawełnę. 
Wpłynęło to na europejskie obyczaje, również na bogacenie się niektórych grup społecznych.
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Porównaj cechy epok

Porównaj tematy epok

W średniowieczu W renesansie

• Teocentryzm (Bóg ośrodkiem myśli) życie 
przyszłe najwyższą wartością.

•Aantropocentryzm, humanizm (człowiek 
ośrodkiem zainteresowań) życie ziemskie 
w centrum zainteresowania.

• Polityczny uniwersalizm Europy – jeden 
język, jedna religia i władza duchowna (pró-
ba stworzenia cesarstwa).

• Wzrost potęgi odrębnych państw i języków 
narodowych.

• Dominacja władzy papieskiej i religii ka-
tolickiej.

• Reformacja: nowe odłamy religijne nieuzna-
jące władzy papieża.

• Dominacja łaciny. • Rozwój języków i literatury narodowej.

• Miłość dworska i platoniczna. • Zmysłowa, erotyczna.

• Jak wyprawa – to krzyżowa. • Podróże, zamorskie odkrycia.

• Ideał człowieka – rycerz. • Zdobywca, przedsiębiorca, kupiec.

• Twórcy anonimowi, ideał skromności (rę-
kopisy).

• Ideał artysty, uczonego, umiłowanie sław, 
szacunek dla mistrzów, kult umysłu rene-
sansowego (druk).

• Ideał ubóstwa i ascezy (bądź ubogi, skrom-
ny, myśl o śmierci!).

• Wzrost wartości pieniądza, handlu, wartości 
materialnych. (Ciesz się życiem!)

• Architektura sakralna – gotyk. • Rozbudowa miast, przepych siedzib pry-
watnych.

• Pareneza – ideał władcy, świętego, rycerza. • Nowe wzorce – dworzanin, uczony, zdo-
bywca świata.

W średniowieczu W renesansie
• miłość – dworna, platoniczna; • miłość – zmysłowa, pełna erotyzmu;

• wyprawy – krucjaty, wojny religijne w imię 
wiary i Boga;

• wyprawy – zamorskie podróże, odkrycia 
geograficzne, w celach zysku i podboju no-
wych ziem;

• rycerz; • zdobywca;

• anonimowość twórców; • kult sławy, kariery wszelkich indywidual-
ności;

• człowiek podporządkowany Bogu; • człowiek w centrum jako podmiot myśli, dzia-
łań, bohater literatury;

• powaga i myśl o śmierci, zbawieniu, pie-
kle i niebie;

• śmiech towarzyszy ludzkiemu życiu – i chę-
ci wyzyskania jego darów;

• żywoty świętych
np. Złota legenda Jakuba da Voragine

• żywoty artystów
np. Żywoty najsłynniejszych malarzy, rzeźbia-
rzy i architektów Giorgia Vasariego

Pojęcia typowe dla epoki:

• Humanizm – prąd filozoficzny, 
kierujący uwagę myśli ludzkiej 
na osobę i sprawy człowieka.

• Antropocentryzm – poglądy 
stawiające w centrum zaintere-
sowania człowieka.

• Reformacja – wielki ruch religij-
ny skierowany przeciw Kościoło-
wi katolickiemu, w jego efekcie 
powstały nowe odłamy religijne, 
a także ruch kontrreformacji.

• Irenizm – postawa hołdująca 
zgodzie i pokojowi między ludź-
mi.

• Harmonia – renesansowa dąż-
ność do umiaru i równowagi 
w życiu i postrzeganiu świata, 
w komponowaniu sztuki i w filo-
zofii.

• Mecenat – zjawisko opieki 
możnych nad utalentowanymi 
i biednymi artystami.

Prekursorzy renesansu 

nazywani są we  
Włoszech Wielką Trójcą.  
Mówi się o nich, że wspólnie 
przyczynili się do powstania wło-
skiego języka literackiego:

• Dante Alighieri 
żył w latach  
1265-1321 (część badaczy 
uznaje Boską Komedię za dzieło 
późnego średniowiecza lub po-
most między epokami)

• Francesco Petrarka 
żył w latach  
1304-1374 (XIV wiek!)

• Giovanni Boccaccio 
żył w latach  
1313-1375 (XIV wiek)
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Dante Alighieri

Szekspir

Giovanni Boccaccio

Wielkie dzieła renesansu europejskiego 

Boska komedia – Dante Alighieri

Traktujemy poemat Dantego jako pomost pomiędzy średniowieczem a renesansem – zawiera bo-
wiem cechy obu tych epok. Tematem głównym dzieła jest wędrówka autora po zaświatach: w części 
I – Piekło, II – Czyściec, III – Raj. Przewodnikiem bohatera po piekle i czyśćcu jest Wergiliusz, po 
raju wiedzie go ukochana Beatrycze. Panuje tu magia liczb: 3 części, 9 kręgów piekielnych, 9 czę-
ści czyśćca i 9 nieba, 9 chórów anielskich. W każdej części są 33 pieśni… Pamiętajmy, że 9 = 3 × 3, 
a Bóg jest wszak jednością w Trzech Osobach – stąd znaczenie trójki. To zamiłowanie do liczb, sym-
boli, alegoryczna wymowa, budowa wszechświata teocentryczna (Bóg na szczycie jako najwyższa 
wartość) – są średniowieczne. Ale… dzieło napisane zostało po włosku, to Dante – człowiek, jest ak-
tywnym bohaterem, przedstawia swoje subiektywne odczucia, załatwia ziemskie porachunki. Świat, 
który konstruuje (właściwie zaświat), posiada harmonijną budowę – tak jak w renesansie lubiano.

Makbet – William Shakespeare (spolszczona pisownia: Szekspir)

Słynna tragedia obrazuje ludzką ambicję, niszczącą żądzę władzy, odwieczny morał, iż nie można zbu-
dować trwałej struktury na przemocy i krzywdzie – i że „zło rodzi kolejne zło”. Dowodzą tego dzieje 
Makbeta – szkockiego wodza, który uwierzył przepowiedni czarownic, iż będzie królem, do tego stop-
nia, iż dokonał królobójstwa, a potem następnych morderstw. Motorem popychającym go do działania 
jest niepowtarzalna literacka kreacja kobiety demonicznej, femme fatale – lady Makbet. Oboje małżon-
kowie przechodzą przemianę, oboje giną – nie mogą unieść ciężaru popełnionej zbrodni. Ważny jest 
w tragedii świat fantazji – demonów i czarownic, które właściwie uruchamiają machinę zbrodni, prze-
powiadając Makbetowi częściowo przyszłość. Czy zdejmują z niego część odpowiedzialności? Czy 
są może literackim upostaciowaniem ludzkich żądz i pragnień, utajonych w psychice, lecz czekają-
cych na sprzyjający sygnał? Czym jest życie ludzkie? Czy „bajką opowiedzianą przez głupca” – jak 
konstatuje nieszczęsny Makbet? 

Dekameron – Giovanni Boccaccio

Jest to zbiór 100 nowel opowiadanych w 10 dni przez 10 osób (7 kobiet i 3 młodzieńców), którzy 
uciekli z miasta przed szalejącą zarazą. Zamknięci w podmiejskiej willi umilają sobie czas prze-
trwania opowieściami utrzymanymi całkowicie w renesansowym duchu. Dominuje tu humor, po-
chwała sprytu, dążenie do szczęścia i przyjemności – w centrum zdarzeń znajduje się aktywny, wal-
czący o swoje szczęście i bogactwo człowiek. 

Tematy nowel: miłość duchowa i zmysłowa, zdobywanie kochanki, zdrady małżeńskie, eksce-
sy duchownych, zakonnic, mnichów itd.… 

Dalej pieniądze i fortele, w których wygrywają sprytniejsi, opowieści o rycerzach i zdradzonych 
mężach, o ludzkich wadach: skąpstwie, głupocie, fałszu, o ludzkich słabościach i namiętnościach… 
Obfitujący w niedyskretne scenki miłosne – Dekameron – podobno gorszył niektóre czytelniczki. 
Ma też znaczenie w rozwoju gatunków literackich. Ważny jest chwyt opowieści „ramowej”, w któ-
rej mieszczą się poszczególne nowele. Druga rzecz: Boccaccia uważa się za twórcę klasycznej no-
weli, a od jednej z nich pt. Sokół, pochodzi termin: teoria sokoła. Chodzi o przewodni motyw tej 
krótkiej, jednowątkowej opowieści – motyw powtarzający się w różnych zakrętach akcji, odgry-
wający kluczową rolę i występujący w tytule. Tu jest nim sokół. Taki typ noweli stał się obowią-
zującym wzorem na wiele lat.

Postacie i przestrzenie renesansowej literatury

Przestrzeń dantejska

To piekło, niebo i czyściec z Boskiej komedii. Nie po raz pierwszy literatura ma do czynienia z po-
zaziemskim terytorium (przypomnijcie choćby Odyseusza – schodził do Hadesu). Struktura w prze-
strzeni dantejskiej jest dokładnie sprecyzowana: dziewięć kręgów piekła przeznaczonych jest dla 
różnych grzeszników – najwyżej siedzą dzieci zmarłe bez chrztu, tuż pod nimi… ludzie zmysłowi, 
a zaraz za nimi smakosze i obżartuchy. Bardzo głęboko lichwiarze i oszuści, za nimi już tylko sa-
mobójcy i zdrajcy – ci zostali umieszczeni w rzece krwi, najbliżej Lucyfera. Piekło jest miejscem fa-
scynującym – tu odbywają się sceny dantejskie (czyli okrutne okropności), tu Dante porozmieszczał 
także swoich osobistych wrogów. Natomiast nad wrotami piekieł widnieją słynne słowa przestrogi:

Postacie  Szekspirowskie:

• Hamlet – książę duński, rozdarty 
psychicznie idealista

• Otello – uosobienie zazdrości
• Król Lear – władca szaleniec
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Porzućcie nadzieję, którzy tu wchodzicie.

W czyśćcu pokutują ludzie niepokorni, za-
wistni, leniwi, łakomczuchy i podobni im 
 grzesznicy – porozmieszczani na dziewięciu 
kręgach – cierpią karę doczesną. O ile piekło 
było przepastnym lejem, czyściec jest stoż-
kowatą górą, znajduje się zaś pośród oceanu 
(wierzono, że jedna półkula ziemska nie po-
siada lądu – to właśnie tam miał być czyściec 
Dantego). Niebo zbudowane jest z dziewięciu 
nieb i jak można się tego spodziewać – startu-
ją w górę. Sfery te otaczają glob ziemski, naj-
wyższa – Empireo – to miejsce dusz ułożonych 
w malowniczy układ róży. Dusze są świetlane, 
a należą do ludzi takich jak rycerze wiary, ucze-
ni czy sprawiedliwi.

Postacie – olbrzymy

Gargantua i Pantagruel z dzieła Rabelaisgo. Postacie fantastyczne to nie nowość w literaturze, te 
jednak są szczególne. Są dobrodusznymi olbrzymami, groteskowymi w równie jak one dziwacz-
nym świecie, ale obnażają wady prawdziwego społeczeństwa. Pantagruel na przykład od niemow-
lęctwa obdarzony jest tak wielką siłą, że potrafi rozbić kołyskę – ale w podróżach swoich poszuku-
je ideałów renesansowego człowieka.

Orland szalony

Główny i tytułowy bohater dzieła Ariosta. Zwróćcie uwagę na imię: Orland – Roland. To odwróce-
nie słusznie się kojarzy, bowiem Orland jest renesansową wersją rycerza Rolanda, Ariosto celowo 
do Pieśni o Rolandzie nawiązuje, rzecz dzieje się za czasów Karola Wielkiego, a obserwujemy na-
jazd Saracenów na Francję. Wojna jednakże jest tylko tłem – na plan pierwszy wysuwa się historia 
miłosna. Oto Orland kocha Angelikę – szukając jej, dokonuje niezwykłych czynów, pojedynkuje 
się, ratuje damy z opresji (akcja Orlanda jest bardzo dynamiczna). Lecz gdy znajduje już ukocha-
ną – okazuje się, że kocha ona innego, prostego Medora, którego uratowała i poślubiła. Orland tra-
ci rozum. Mamy zatem do czynienia z renesansową wizją szaleństwa i obłąkanym bohaterem-ry-
cerzem (następny będzie Don Kichot). Interesująca wydaje się baśniowa interpretacja Ariosta: oto 
rozumy ludzi, którzy je potracili na ziemi, przechowywane są… na księżycu, w specjalnych flako-
nach… Rozum Ariosta na przykład – udało się odzyskać – ludzkość na powrót uzyskała ów wzo-
rzec chrześcijańskiego rycerza.

Makbet

Postać Szekspirowska; mroczna, ponura, tragiczna. Człowiek, który dał się opętać żądzy władzy, na 
wieki pozostał literackim przykładem królobójcy i bohatera tragicznego, choć zbrodniarza. Szek-
spir zagłębia się w psychikę swojego bohatera, ukazuje jego przemianę, podatność na wpływy ze-
wnętrzne – wreszcie obsesję, w jaką popada. Wszak na początku, gdy go poznajemy, nie wydaje 
się Makbet żadnym demonem ani wyrafinowanym mordercą. To czarownice dopiero przepowiada-
ją mu przyszłe splendory, a żona – Lady Makbet – namawia go, by przeznaczeniu pomóc. Makbet 
ulega – zabija króla Dunkana. Machina zbrodni zaczyna działać – zgubi oboje bohaterów, Makbet 
w międzyczasie stanie się bezwzględny, szalony – i samotny. Po śmierci żony powie: „Życie jest 
cieniem ruchomym jedynie, jest bajką opowiedzianą przez głupca…”

Hamlet 

Słynny bohater Szekspirowski. Bardzo ważny i charakterystyczny wśród postaci niezwykłego dra-
maturga. Hamlet – książę duński, któremu stryj zamordował ojca i ożenił się z jego matką. Narze-
czony Ofelii, którą odtrącił, a nieszczęśnica utopiła się z rozpaczy. Hamlet – syn zamordowanego 
króla, któremu objawia się duch ojca, wyjawiając tajemnicę i żądając pomsty. Hamlet – chłopak 
szlachetny i delikatny, do owej pomsty niezdolny. Z czaszką błazna Jorika w ręku wygłosił mono-
log „być albo nie być” – najsłynniejszy literacki monolog wszech czasów. Będzie miotał się wśród 
zdrad i intryg, w końcu zginie w pojedynku, a władzę po nim przejmie Fortynbras. Jak widać, tra-
gedie Szekspira obfitują w zdarzenia straszne i dyskwalifikujące w przedbiegach niejeden współ-
czesny thriller lub film akcji. To nie bajki do poduszki, lecz zbrodnie, podstęp, walka ze złem. Lecz 
Hamlet nie jest człowiekiem czynu. Jest naturą filozofującą, człowiekiem, być może, renesanso-
wym, nie umie pogodzić się z realnym światem. A zatem przegra.

Zauważ:

Epoka geniuszy

Renesans wprowadza coś, co 
doskonale znamy: 
• hołd dla sławy, 
• stanowisko idola, 
• człowieka popularnego 

i wielbionego przez społe-
czeństwo.

Indywidualizm

Renesans jest epoką dowarto-
ściowania i rozkwitu jednost-
ki. Indywidualizm zaczyna być 
w cenie – ponad tłumy wybi-
jali się artyści, konkwistado-
rzy, władcy. Ludzie renesan-
su byli świadkami olśniewają-
cych karier i wyniesienia wielu 
jednostek.

J.H. Fuseli, Lady Makbet

Ilustracja do Boskiej komedii 
– Dantego
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Renesansowe tematy

Człowiek i jego sprawy

W średniowieczu dominantą był Bóg, wciąż znajdowaliśmy się w kręgu spraw religijnych i słucha-
liśmy o pogardzie dla rzeczy doczesnych, takich jak pieniądze, sława czy też stroje, piękne domy 
itp., itd. W renesansie rzecz się zmienia: bohaterem jest człowiek, zanurzony w ludzkich sprawach, 
poszukujący radości życia. Autorem też jest człowiek – i nie skrywa się pod ochronnym pancerzem 
anonimu, lecz pożąda sławy: Dante, Petrarka, Ariosto itd., itp.

• Boska komedia Dantego – arcydzieło opowiada o podróży człowieka przez zaświaty, o jego do-
znaniach, o indywidualnych obserwacjach i ocenach. Mimo iż przestrzenią są sfery pozaziem-
skie – Dante załatwia jak najbardziej ludzkie porachunki ze swoimi ziemskimi wrogami. Wpro-
wadza zatem sferę ludzkich spraw, którą nazwiemy – polityką.

• Absolutnie o człowieku i sprawach ziemskich jest Dekameron Boccaccia. W opowieściach, które 
snują uciekinierzy przed zarazą, tętni zachwyt życiem, miłością, humor, pochwała sprytu, umie-
jętności czerpania z radości życia. Próżno szukać tu cnót wysokich: kto młody, bogaty, potrafi ra-
dzić sobie w życiu – ten jest bohaterem pozytywnym.

• Orland szalony Ariosta – ukazuje rycerza w renesansowej wersji, a więc pochłoniętego przez 
sprawy miłosne, szalonego z miłości – a jego nieszczęścia obrazują dramat ludzkiego życia.

• Gargantua i Pantagruel Françoisa Rabelais go – to dzieło niby o olbrzymach, ale w rzeczywi-
stości o świecie ludzkim. Czytelnik staje się świadkiem pochwały apetytu (obżarstwa), skłonno-
ści do trunków, radości życia, zdobywania pieniędzy itd. Zamysłem dzieła jest satyra na ówcze-
sne społeczeństwo – m.in. scholastyczne nauczanie.

• Jana Kochanowskiego – Pieśni, Fraszki i Treny są literaturą podejmującą krąg ludzkich spraw: 
biesiady, myśli o życiu i jego wartościach, miłość do dziecka i rozpacz po jego stracie. Ze strof po-
ezji Kochanowskiego przebija afirmacja świata, zachwyt urodą natury, miłość do swojego domu 
w Czarnolesie. Poeta często zwraca się do Boga, ale to człowiek wciąż jest przedmiotem tych roz-
mów: obserwacji, przemyśleń czy podziękowań.

Miłość

Dworna miłość ludzi średniowiecza miała być tajemnicza, ukryta i platoniczna. Różnie z tym by-
wało. W renesansie – miłość staje się jednym z głównych tematów literatury.

• Francesco Petrarka jest odpowiedzialny za pewien sposób pisania o miłości, który utrwalił się 
w późniejszej literaturze. Więcej nawet – za sposób myślenia o niej, który trwa do dziś. Jak wie-
my, napisał słynne Sonety do Laury. Rozpropagował tym samym gatunek sonetu i ustalił wzo-
rzec pisania o miłości. Zawdzięczamy mu zestaw metafor: żar uczuć, płomienie miłości, miłość 
jak śmierć, paradoksy: cierpienie  i radości, ból i słodycz, którą niesie to uczucie. Obiekt miłości  
– to kobieta anioł, wzdychania, bladość lica, męki, których kochanie przysparza, oczy jak gwiaz-
dy – wszelkie te rekwizyty podchwyciła od Petrarki poezja barokowa i romantyczna. Również 
stanowisko „muzy poety” wprowadził Petrarka do literatury. Zajmowała go, jak wiemy – Lau-
ra – ukochana, do której pisał swoje sonety. Kim była? Być może jednak – w myśl tradycji lite-
rackiej – była to Laura de Noves z Awinionu, szczęśliwa matka jedenaściorga dzieci? Badacze 
powątpiewają. Była więc może tylko wytworem wyobraźni Petrarki? W każdym razie zbiór so-
netów, który pozostawił, jest przykładem niezwykle pięknej literatury miłosnej.

• Dekameron Boccaccia obfituje w tematy miłosne. Miłości różnego rodzaju: flirty i romanse, wy-
stępną miłość pozamałżeńską oraz taką, która prowadzi do najwyższych poświęceń – jak w no-
weli Sokół. Boccaccio nazywa miłość „największą z potęg”. Prezentuje takie schematy jak:

• Miłość młodzieńcza (bohaterami są zazwyczaj ludzie młodzi, rzecz dobrze się kończy. Spo-
tykamy tu znany skądinąd chwyt, gdy biedak okazuje się księciem itp.).

• Miłość „pozamałżeńska” – najczęściej romanse mężatki, którą zaniedbuje stary mąż. Prze-
biegłość kochanków i głupota oszukanego męża stanowią przedmiot uciechy odbior-
ców. Może to, oczywiście, wydawać się gorszące, weźcie jednak pod uwagę, że Boc-
caccio naśmiewa się z ludzi, a miłość stawia wyżej niż konwenanse naszego świata.

• Miłość „walcząca”. To znaczy, z początku jednostronna, to mężczyzna kocha, a jego wybran-
ka nie zwraca na niego uwagi. Mężczyzna zabiega o ukochaną tak długo – aż zwycięża.

Miniatura z Poezji Petrarki

Proporcje ciała ludzkiego według 
Leonarda da Vinci

Ariostyczny 

– czyli utrzymany w stylu Ariosta – 
żywym, dynamicznym, gdzie autor 
łączy humor z ironią, a baśniowe 
i fantastyczne wątki z realnością – 
to termin, który przeszedł do histo-
rii literatury. W ariostycznym sty-
lu utrzymane są niektóre dzieła Sło-
wackiego – Beniowski czy Balla-
dyna – romantyzm w ogóle chęt-
nie do Ariosta nawiązuje.

Ludovico Ariosto
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• Erotyzm w Dekameronie jest dość wyeksponowany – jako ludzka rzecz, nie grzech, nie pie-
kło, lecz jedna z najsilniejszych pokus. Dosięga nawet duchownych – ponieważ jest to in-
stynkt, którego nie zdławią żadne śluby.

• Romeo i Julia Szekspira. Ponadczasowa historia o miłości stała się wzorem dla wielu później-
szych pisarzy opiewających uczucie. Więcej nawet: to pewien model postępowania dla pokoleń 
kochanków. Miłość od pierwszego wejrzenia, miłość z przeszkodami nie do przebycia, bo pomię-
dzy potomkami zwaśnionych rodów, związek, który ma się zakończyć wspólną ucieczką, a koń-
czy się śmiercią kochanków (nie bez pomocy złych osób trzecich). Scena balkonowa (Romeo 
pod balkonem słyszy wyznanie Julii) stała się wzorcową sceną postępowania dla zakochanych.

Władza

W dobie krystalizujących się i umacniających państw problem władzy przybierał na sile i zmieniał 
swoje oblicze. Nie mówiono już o dobrym królu Arturze czy Marku, który miał być pobożnym ry-
cerzem i krzewić wiarę chrześcijańską. Władca nowej epoki musiał być odpowiedzialny za państwo 
i jego rozwój – słowem miał być politykiem. I na ten temat wypowiadali się myśliciele i pisarze.

• Niccoló Machiavelli w Księciu. Znana postawa, dosyć kontrowersyjna, ale nad podziw szczera. 
Makiawelizm dopuszcza rozmaite nieetyczne czyny dla dobra państwa, w myśl idei, iż „cel uświę-
ca środki”, a władca musi być przebiegły, sprytny, silny. Z pewnością wielu władców wszech 
czasów zgadza się z cyniczną wykładnią Machiavellego, choć nie mówią tego głośno – jako dy-
plomaci, wcale prawdy mówić nie muszą. Przynajmniej według Księcia.

• William Szekspir – Makbet. Tragedia Szekspira nie jest poradnikiem renesansowego władcy. To 
wnikliwa analiza psychiki ludzi ogarniętych żądzą władzy. Ludzi – bo nie tylko  samego Makbe-
ta, ale i jego żony, Lady Makbet, którą opętało pragnienie zostania królową. Oboje posunęli się 
do zbrodni – lecz, powiedziałby wprawny adwokat – podjudziły ich do tego czarownice, prze-
powiednie, mistyczne siły istnienia… Tak – wystarczyła nierealna, mroczna przepowiednia, by 
mechanizm żądzy władzy zaczął działać i ogarnął całkowicie duszę Makbeta. Szekspir w ogóle 
zajmował się tematem władzy i władców, pisał np. dramaty: Ryszard III, Henryk IV itd.

Pareneza

Wzór świętego, władcy i rycerza to pomysły śred niowieczne. Renesans nie zrezygnował z litera-
tury pouczającej. Wcale też nie odrzucił wzorców średniowiecznych: dużą część przejął i konty-
nuował – dowodem może być fakt, że hagiografia rozwijała się nadal intensywnie. Ale że epoka 
nowa, to i doszły wzorce nowe:

•  Ideał dworzanina zarysował Baltazar Castiglione w swoim dziele Il cortegiano, czyli Dworza-
nin. Ustalił godne pochwały maniery, wykształcenie, erudycję, piękno mowy, stosunek do ko-
biet – jakie winny obowiązywać dwornego człowieka. Ustalił także model dwornej pani – inte-
ligentnej, oczytanej, wystrzegającej się ordynarnej plotki. Dzieło to przetłumaczył na język pol-
ski i na użytek Polaków Łukasz Górnicki. Niestety – ideału dwornej pani nie uwzględnił, twier-
dząc, że dobre to dla Włoszek, ale nie dla zaściankowych Polek.

•  Ideał artysty. Renesans ukochał artystów, otoczył ich czcią i opieką, ukształtował typ wszech-
stronnego, utalentowanego człowieka renesansu. Nie tyle został zapisany w literaturze, co reali-
zowali go w swoim życiu wielcy tych czasów. Pierwszym takim artystą był Leonardo da Vinci. 
„Nigdy nie było na świecie człowieka tak biegłego nie tylko w rzeźbie, malarstwie i architek-
turze, ale przede wszystkim tak wielkiego filozofa” – rzekł o nim Franciszek I do króla Nawar-
ry – a więc monarcha do monarchy. Za półboga uchodził Rafael, który wiódł książęcy tryb ży-
cia, a gdy zmarł – zapłakał nad nim sam papież (tak relacjonuje rzecz Jean Delumeau w Cywi-
lizacji odrodzenia). Za to największą sławę osiągnął ponoć Michał Anioł, mówiono powszech-
nie, iż jest nieprześcigniony: „Michała Anioła prześcignąć może tylko on sam”.

Przegląd pojęć
Antropocentryzm – tendencja filozoficzna charakterystyczna dla kultury, sztuki i światopoglądu re-
nesansu umieszczająca w centrum zainteresowania człowieka z wszelkimi jego potrzebami i możliwo-
ściami rozwoju. Antropocentryzm był jednym z podstawowych założeń renesansowego humanizmu. 

Harmonia – ideał powszechnie uznawany przez myślicieli renesansu za wysoką wartość. Renesan-
sowi artyści, pisarze i filozofowie do ideału harmonii i równowagi nawiązywali w życiu i w sztu-
ce. Porównaj z antyczną zasadą decorum – stosowności, odpowiedniości. 

Zauważ, że…

renesans jest epoką ważną dla roz-
woju gatunków literackich. Konty-
nuuje epos, ale – Petrarka wylanso-
wał sonet, Boccaccio raz na zawsze 
ustalił model noweli, a Montaigne 
rozpropagował esej. Także trage-
dia Szekspirowska jest kompozyc ją 
oryginalną i łamie reguły tragedii 
antycznej.

Ilustracja do jednego z opowiadań 
Dekameronu Boccaccia

Uwaga!

• Twórczość Szekspira przypada 
na epokę elżbietańską.

• Szekspir związany był z teatrem 
The Globe wybudowanym 
w miejscu pierwszego „sta-
cjonarnego” teatru w Londynie 
– The Theatre (1576), który, nie-
stety, spłonął.

• Szekspir czerpał pomysły do 
swoich sztuk z prawdziwych 
kronik i podań. I oto rycerz Mak-
beth istniał naprawdę, jak gło-
si Kronika Holinsheda, ale nie 
wszystko zgadza się ze zna-
ną nam wersją. Makbet rze-
czywisty miał prawo do tro-
nu, zabił uzurpatora, rządził mą-
drze i sprawiedliwie, aż zgi-
nął z ręki… potomków zabitego 
króla Dunkana.



13

ergo sum
matura 2017

Podsumowanie: literatura renesansowej Europy

gatunek

poemat

powieść ramowa,
zbiór nowel
sonet
poemat epicki
epos

dialog
zbiór biografii

esej

epopeja satyryczna

tragedie

traktat

dzieło

Boska komedia

Dekameron

Sonety do Laury
Orland szalony
Jerozolima wyzwolona

Dworzanin
Żywoty najsławniejszych 
malarzy, rzeźbiarzy i archi-
tektów

Próby

Gargantua i Pantagruel

Hamlet
Makbet
Romeo i Julia
Sen nocy letniej

Utopia

autor

Dante Alighieri

Giovanni Boccaccio

Francesco Petrarka
Lodovico Ariosto
Torquato Tasso

Baltazar Castiglione
Giorgio Vasari

Michel de Montaigne

François Rabelais

William Szekspir

Tomasz Morus

temat

wędrówka bohatera – Dantego przez piekło, 
czyś ciec, raj
opowieści uciekinierów z zarażonego miasta. Te-
maty: miłość, uczty, rozrywki
miłość do ukochanej
miłość i obłęd rycerza Orlanda
wyprawa krzyżowa pod wodzą Godfryda de Bo-
uillon i perypetie jej uczestników
wzór dworzanina i dwornej pani
sylwetki renesansowych artystów

rozważania o naturze ludzkiej, rozumie, toleran-
cji i ideałach życia
dzieje dobrodusznych olbrzymów; satyra na spo-
łeczeństwo i system edukacji

zbiór tematów uniwersalnych: miłość, zdrada, mor-
derstwo, analiza zła, intrygi itd.

opisuje idealny, „utopijny” ustrój społeczny (od 
tego potem utopia)

Humanizm – (łac. humanus – ludzki) – ruch umysłowy zapoczątkowany we Włoszech. Podstawo-
wym przejawem humanizmu były studia nad klasyczną literaturą łacińską, traktowaną jako podsta-
wowe źródło wiedzy o człowieku, oraz uznanie założeń kultury starożytnej za obowiązujący wzorzec. 

Irenizm (z gr. eirene – pokój) – tendencja charakterystyczna dla renesansowego humanizmu, prze-
jawiająca się w dążeniu do ustanowienia pokoju między różnymi odłamami wyznaniowymi. Ire-
nizm głosił między innymi Erazm z Rotterdamu. 

Makiawelizm – doktryna polityczna dotycząca sprawowania władzy, która za cel najwyższy uwa-
ża dobro państwa i rację stanu. W imię tych wartości dopuszcza podstęp, zdradę, zbrodnię w myśl 
hasła: cel uświęca środki. Nazwa pochodzi od nazwiska Niccoló Machiavellego, który w utworze 
Książę przedstawił portret doskonałego władcy, który powinien być chytry i podstępny jak lis oraz 
silny i okrutny jak lew. 

Mecenat – rozpowszechniona w epoce renesansu forma opieki nad wybitnymi artystami (pisarza-
mi, malarzami, rzeźbiarzami), sprawowana przez władców i magnatów. Nazwa mecenat pochodzi 
od imienia rzymskiego polityka Mecenasa (I w. p.n.e.), który opiekował się między innymi Hora-
cym i Wergiliuszem. 

Poeta doctus – z łac. poeta uczony. Termin ten stosowano wobec poetów znających doskonale 
swoje poetyckie rzemiosło, a także kulturę i tradycję – głównie starożytną. Poetami uczonymi na-
zywano poetów w starożytności, a dla twórców renesansowych był to ideał. Tym mianem określa-
no Jana Kochanowskiego. 

Predestynacja – głoszony przez Jana Kalwina pogląd o przeznaczeniu człowieka, z góry nada-
nym przez Boga, rozstrzygającym o zbawieniu lub potępieniu bez względu na starania jednostki.

Utopia (z gr. ou – nic, topos – miejsce, czyli miejsce, którego nie ma) – teoria idealistyczna ukształ-
towana w okresie renesansu. Nazwa utopia pochodzi od tytułu dzieła Tomasza Morusa Utopia 
(1516). W swoim dziele Morus przedstawił idealne społeczeństwo zamieszkujące wys pę Utopię.

Dzieło o sławie

Żywoty najsławniejszych malarzy, 
rzeźbiarzy i architektów to dzieło 
Giorgia Vasariego, dzieło, w któ-
rym można znaleźć biografie: 
m.in. Rafaela czy Michała Anioła.

Nowe role  człowieka

Dynamiczna epoka ukształtowała 
wiele nowych ludzkich ról i spo-
sobów na życie nieznanych lu-
dziom średniowiecza. Na przykład 

• zdobywca-konkwistador, nie-
ustraszony podróżnik (często 
awanturnik). 

•  Kupiec, operatywny przedsię-
biorca, człowiek interesu, ban-
kier. 

• Mecenas – bogaty znawca 
i smakosz sztuki, sprawujący 
pieczę nad utalentowanymi ar-
tystami. 

•  Patriota, człowiek miłujący 
swój kraj, gotów za niego wal-
czyć i zginąć, taki jak Antenor 
w Odprawie posłów greckich 
naszego Jana Kochanowskiego.
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1. Jakie wydarzenia historyczne ukształtowały epokę 
renesansu? 

Przede wszystkim odkrycia geograficzne. To one ukształtowały nową Europę i zmieniły sposób 
myślenia wielu ludzi. Odkrycie Ameryki i innych nowych ziem, spowodowało rozszerzenie hory-
zontów ludzkiego myślenia, napływ pieniądza do Europy, a tym samym inny, mniej ascetyczny, 
a bardziej wystawny styl życia. Spowodowało także bogacenie się miast, możliwość inwestycji, 
rozwój architektury, sztuki. 

Drugim wydarzeniem, także będącym konsekwencją odkryć geograficznych, istotnym dla two-
rzenia nowej epoki było powstawanie silnych państw, odejście od uniwersalizmu Europy, wykształ-
cenie się języków narodowych, silnych dynastii postępujących w myśl interesów państw. Ważnym 
wydarzeniem, które szczególnie wpłynie na literaturę, będzie wynalezienie druku. Natomiast po-
ważne zmiany w chrześcijańskim Kościele przyniesie reformacja. To dzięki niej powstaną nowe 
nurty wyznaniowe.

2. Wyjaśnij pochodzenie nazwy renesans.

Autorem nazwy renesans (franc. renaissance) jest dziewiętnastowieczny badacz literatury Jacob 
Burckhardt, autor Kultury Odrodzenia we Włoszech. To właśnie temu historykowi literatury epo-
ki takie jak średniowiecze i barok zawdzięczają pokutującą przez wieki marną opinię.

Renesans oznacza odrodzenie – odnowienie i przywołanie ideałów antyku, odrodzenie nauki 
po stuleciach „ciemnej” epoki średniowiecza. Ale przeciwstawienie epoki średniowiecza (jako cza-
sów ciemnoty i zacofania) oraz odrodzenia (jako epoki nowej i światłej) nie jest wcale takie jed-
noznaczne. Średniowiecze także interesowało się antykiem, choć w inny sposób. Dlaczego więc 
nową epokę określa miano odrodzenia, co ulega w niej odrodzeniu? Początkowo terminu odrodze-
nie używano w znaczeniu odrodzenia państwa na wzór starorzymski. Potem dotyczył on także lite-
ratury antycznej, studiów starożytnych i ideałów tej epoki. W końcu odrodzenie zaczęło oznaczać 
także odnowę i rozwój ludzkości.

3. Dlaczego renesans nazywany jest epoką odkryć?

Badacz i znawca tej epoki – Jerzy Ziomek – napisał: […] dzieje renesansu można śledzić jako hi-
storię wszelkiego rodzaju odkryć: geograficznych, filologicznych, archeologicznych, odkryć odręb-
ności jednostki w stosunku do natury, społeczeństwa, Boga.

I faktycznie, odkryć było w renesansie mnóstwo. 
• Kolumb i jego następcy odkryli nowe lądy, 
• Kopernik zszokował świat stwierdzeniem, że centrum wszechświata jest Słońce, a Ziemia i inne 

planety krążą dookoła niego – na nowo odkrył Kosmos. 
• Człowiek odkrył, że dzięki miłości, wolności i poczuciu własnej godności jest Człowiekiem – do-

skonałym tworem Boskim. 
• Ludzie renesansu na nowo odkryli antyk, odkopali starożytne teksty i zaczęli je tłumaczyć na 

nowo, co sprzyjało rozwojowi nauk filologicznych. 
• W epoce odrodzenia doszło też do rewolucji w Kościele – odkrywanie na nowo Boga przez indy-

widualną interpretację Biblii. 

4. Wyjaśnij znaczenie pojęć: humanizm, reformacja, 
antropocentryzm.

Humanizm i reformacja to dwa główne nurty epoki, które określiły jej charakter.

• Humanizm – to prąd, który w centrum zainteresowania myślicieli, artystów, uczonych stawia 
człowieka. Humaniści głosili potrzebę poznania i kształtowania indywidualnej, silnej jednost-

Renesans w pytaniach  
i odpowiedziach

Granice czasowe 

tej epoki są różne dla różnych re-
jonów Europy. Kolebką renesansu 
były Włochy, tam odrodzenie za-
częło się najwcześniej: początek 
epoki przypada na XIV wiek, a jej 
szczytowy okres trwa przez cały 
wiek XV. W Europie północnej 
renesans rozpoczął się później – 
w XV wieku, a rozwinął się w XVI 
wieku. W Polsce odrodzenie przy-
pada głównie na czasy panowa-
nia Jagiellonów i trwa od końca 
XV po lata 30. XVII wieku. 

Początek renesansu to
• 1450 – Gutenberg wynalazł 

druk
• 1453 – upadek Konstantyno-

pola
• 1492 – Krzysztof Kolumb odkrył 

Amerykę
 • XIV wiek – początki renesansu 

we Włoszech

Leonardo da Vinci - autoportret

Leonardo da Vinci, Dama z ła-
siczką
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ki ludzkiej. W myśl humanizmu człowiek jest najbardziej wartościową jednostką w świecie – li-
czy się jego talent!!!

• Antropocentryzm – pojęcie to związane jest z humanizmem. Dosłownie oznacza bowiem usy-
tuowanie człowieka (antropos) w centrum świata. Jest niejako odwrotnością średniowiecznego 
teocentryzmu (Bóg w centrum świata). Hasłem humanizmu stało się słynne zdanie Terencjusza: 
Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce.

• Reformacja to drugi z głównych nurtów renesansu. Reformacją określa się wielki ruch religij-
ny i narodowy XVI wieku, mający na celu reformę Kościoła katolickiego, jego praktyk i doktryn. 
Skierowany był przeciw władzy papieskiej. Początek reformacji umieszczamy w roku 1517, kie-
dy to miało miejsce wystąpienie Lutra. Marcin Luter w Tezach o odpustach skrytykował głównie 
praktykę „pieniężnych” odpustów (czyli możliwość odkupienia grzechów pieniędzmi wpłacony-
mi Kościołowi), a także zażądał tłumaczenia Biblii na języki narodowe. Ruchy reformacyjne sta-
ły się przyczyną wojen religijnych i podziałów między ludźmi, ale dzięki nim wzmocniły się dą-
żenia narodowościowe – osłabiona została władza Kościoła i wzmocniła się władza świecka. Tro-
chę świeżości wniosła też reformacja w obręb sztuki i obyczajów. 

5. W jakim stopniu wydarzenia z początku epoki wpływały 
na życie ludzi? 

W XIV wieku przez Europę przetoczyła się zaraza zwana „czarną śmiercią”, która zdziesiątkowa-
ła ludność naszego kontynentu. Ci, co pozostali, zapragnęli cieszyć się życiem i docenić jego war-
tość. Postanowili inwestować pieniądze, tworzyć banki, budować pałace. Dodatkowych dochodów 
dostarczały wyprawy zamorskie i odkrycia geograficzne. Dlaczego? Bo rozwijał się handel towara-
mi przywożonymi zza oceanu. Najważniejszym nabytkiem były… przyprawy korzenne. Nie złoto, 
bogactwa, tytoń. To dzięki przyprawom Europejczycy nauczyli się konserwować żywność. Miało 
to ogromne znaczenie… militarne. W końcu żołnierze mieli co jeść w wojennej zawierusze. Peklo-
wane mięso można było spożywać nawet po kilku miesiącach. Niektóre „wynalazki” przywiezio-
ne z Ameryki to rarytasy dla bogaczy, np. cukier – na razie produkowany z trzciny cukrowej. Do 
menu wchodzą ziemniaki – zawsze to jakaś odmiana od wszelkiego rodzaju kasz (wraz z ziemnia-
kami przyjechały stonki). Bogaciły się handlujące portowe miasta – patrycjusze potrzebowali innej 
ideologii niż asceza i ubóstwo. Potrzebowali humanizmu, bo dowartościowywał człowieka. Stąd 
renesans to epoka ludzi przedsiębiorczych.

A druk? To prawdziwa rewolucja. Koniec z przepisywaniem ksiąg przez zakonników. Rozwinie się 
słowo pisane i języki narodowe. Druk bardzo się też przyczynił do rozpowszechnienia reformacji. 
Marcin Luter sam nie zdawał sobie sprawy, jaką burzę wywoła w Europie. Myślał, że 95 tez, które 
powiesił na drzwiach kościoła w Wittenberdze rozpocznie jedynie dyskusję. Stało się inaczej: tezy 
wydrukowano w wielkiej ilości – rozprowadzone wśród tłumów spowodowały prawdziwą rewolu-
cję w Kościele – do głosu doszła reformacja.

6. Jakie znasz nurty wyznaniowe powstałe w wyniku 
reformacji?

• Luteranizm – bezpośredni skutek reformacji, nurt rozpropagowany w Niemczech przez Marci-
na Lutra. Jego wyznawcy głoszą, że można interpretować Biblię indywidualnie, gdyż Kościół nie 
jest jedynym autorytetem odczytującym Słowo Boże prawidłowo. Aby umożliwić szerszej rzeszy 
ludzi samodzielne studiowanie Biblii, powinno się ją tłumaczyć na języki narodowe.

• Kalwinizm – nurt pochodzący od Jana Kalwina, który objął Francję, Szwajcarię, Niderlandy. 
Kalwiniści głosili teorię „predestynacji”, tzn. wierzyli w przeznaczenie, w to, że każdy człowiek 
ma swój los zapisany w gwiazdach. Przeznaczone mu jest niebo albo piekło, a życie człowieka 
jest realizacją ustalonego już scenariusza. Nauka tego ruchu propaguje ideał pracy i gromadze-
nie dóbr. Posiadanie staje się zasługą, a bezczynność grzechem. Kalwini francuscy zwani huge-
notami za swą wiarę zapłacili bardzo wysoką cenę. W noc św. Bartłomieja (1572) wymordowa-
no ich w Paryżu kilka tysięcy.

• Anglikanizm – nurt religijny powstały w Anglii. Tłem tego ruchu były sprawy natury politycz-
nej i prywatnej. Prywatny wymiar decyzji króla Henryka VIII polegał na tym, że pragnął on po-
ślubić Annę Boleyn, zaś Kościół katolicki odmawiał mu rozwodu. Henryk VIII postanowił sam 
mianować się zwierzchnikiem Kościoła anglikańskiego. Unieważnił swoje małżeństwo i poślu-
bił ukochaną, którą zresztą później skazał na ścięcie głowy. Motyw ten stał się inspiracją literatu-
ry i sztuki późniejszych epok (nawet filmów współczesnych), choć badacze dopatrują się w tym 
wydarzeniu historycznym także wielu innych przyczyn.

Porównaj główne prądy śre-
dniowiecza i renesansu:

średniowiecze
• teocentryzm (Bóg w centrum)
• uniwersalizm (jednolitość) Eu-

ropy
• łacina
• anonimowość twórców
• ideał ubóstwa

renesans
• antropocentryzm (człowiek 

w centrum)
• rozwój potężnych państw
• języki narodowe
• sława wielkich mistrzów
• wartość pieniądza

Gutenberg

Jana Kalwin
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• Arianizm – doktryna braci polskich – nurt, który rozwinął się w Polsce; stanowił jedną z gałęzi 
kalwinizmu. Był nurtem bardzo radykalnym: prócz założeń religijnych propagował także hasła 
pacyfistyczne oraz społeczne – np. bracia polscy potępiali poddaństwo chłopów, głosili potrzebę 
wyrzeczenia się majątków. Prowadzili własną szkołę – akademię w Rakowie, znaną z wysokiego 
poziomu. Arianie zostali wygnani z kraju w połowie XVII wieku.

7. Wymień myślicieli europejskich inspirujących renesans. 

• Ogromny wpływ na kształtowanie się epoki renesansu miał Erazm z Rotterdamu. Głosił on, że 
człowiek jest z natury dobry, zło zaś pochodzi z niewiedzy. Propagował także ideę irenizmu, któ-
ra jest pochwałą pokoju, przeciwstawienia się wszelkim waśniom, wojnom i kłótniom. Znanym 
dziełem Erazma z Rotterdamu jest Pochwała głupoty. W utworze tym narratorem jest Głupota, 
która prześmiewa ludzką tępotę.

[...] czy jest co głupszego niż, nie wiadomo dla jakich przyczyn, rozpoczynać taką walkę, 
z której obie strony zawsze więcej mają straty niż zysku? 

• Ciekawe, lecz dość kontrowersyjne poglądy głosił Niccoló Machiavelli, autor dzieła pt. Książę. 
Umieścił tam doktrynę polityczną zalecającą w postępowaniu fałsz, podstęp, przemoc, brak skru-
pułów, jeśli tylko wymaga tego interes kraju. Dobro publiczne, państwo to ideał, który wymaga, 
aby cel uświęcał środki. Władca musi być lwem i lisem, prócz siły i odwagi potrzebne są mu chy-
trość i przebiegłość. Od nazwiska tego twórcy pochodzi doktryna zwana makiawelizmem. (Sko-
jarz Konrada Wallenroda i dwa sposoby walki: „trzeba być lisem i lwem”.

• Tomasz Morus, autor Utopii. Utopia to dzieło prezentujące idealny ustrój na wyspie Utopii, gdzie 
panuje życie zgodne z naturą, nie jest potrzebny pieniądz, istnieje tam równość między ludźmi. 
Od niego pochodzi określenie utopijny, czyli nierealny, niemożliwy do spełnienia, istniejący tyl-
ko w wyobraźni. Bo i całkiem nierealny był pomysł Morusa. Nie ma idealnego ustroju państwo-
wego, ludzie są „równi i równiejsi”, a pieniądz jest nam potrzebny do zaspokajania swojej próż-
ności i do… życia.

8. Wymień prekursorów włoskiego renesansu.

Było ich trzech: Dante Alighieri, Francesco Petrarka i Giovanni Boccaccio.

• Dante Alighieri – wyprzedził epokę, w której żył, swoim arcydziełem zatytułowanym Boska ko-
media. Trudno je uznać za dzieło do końca średniowieczne, bo tyle w nim mowy o człowieku, 
jego uczuciach, zagubieniu w świecie i poszukiwaniu właściwej drogi do nieba.

• Francesco Petrarka zasłynął cyklem pt. Sonety do Laury, po dziś dzień uważanym za wspaniałe 
dzieło poświęcone niewoli miłości. Był Petrarka miłośnikiem starożytności. Sonety... zaś są głów-
nie analizą przeżywanego uczucia.

• Giovanni Boccaccio zasłynął jako autor czytanego chętnie do dziś Dekameronu. Dekameron to 
zbiór 100 nowel, opowiadanych przez 10 dni. Bohaterowie to siedem kobiet i trzech mężczyzn, 
którzy w czasie zarazy opuścili miasto, chroniąc się w willi daleko poza zasięgiem choroby, i spę-
dzali czas na opowiadaniu sobie różnych historii. Dzieło to reprezentuje typowy dla renesansu 
światopogląd. Wśród tematów znajdujemy miłość, pochwałę sprytu i mądrości życiowej, podziw 
dla sprawności umysłu ludzkiego. Ideałem jest życie zgodne z naturą, zaufanie do jej praw, ale 
najważniejsza w życiu jest oczywiście miłość. W warstwie językowej na uwagę zasługuje fakt, 
że Dekameron napisany został w języku włoskim. 

Późniejsi twórcy renesansu włoskiego to:

• Ludovico Ariosto (1474-1533) autor poematu pt. Orland szalony, renesansowego wariantu opo-
wieści rycerskiej.

• Torquato Tasso (1544-1595) – poeta schyłku renesansu uznawany za prekursora baroku. Jego głów-
ne dzieło to Jerozolima wyzwolona – epos pisany przez dziesięć lat, traktujący o wyprawie krzy-
żowej. Po jego napisaniu Tasso popadł w obłęd. Dręczony manią prześladowczą został zamknięty 
w szpitalu. Czego się bał? Posądzenia o herezję. Za taki zarzut skazywano na spalenie na stosie.

9. Jakie problemy porusza Petrarka w sonetach?

• Po pierwsze: miłość: sprzeczności tego uczucia – dlaczego miłość jest dobrem, skoro przynosi 
tyle cierpienia, ale chyba nie jest złem, skoro daje tyle słodyczy. Przez nią człowiek płacze, dzię-
ki niej się śmieje.

Dante Alighieri

Francesco Petrarka

Trzej prekursorzy renesansu nazy-
wani są we Włoszech Wielką Trójcą. 
Mówi się o nich, że wspólnie przy-
czynili się do powstania włoskiego 
języka literackiego:

Dante wyrzeźbił go myślą i opisem,
Petrarka wlał weń uczucie i muzykę,
Boccaccio zaś nadał mu soczystość i barwę. 
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• Po drugie: człowiek – też pełen sprzeczności, twór tak skomplikowany, że nie wystarcza życia, 
by go poznać. A najtrudniej, oczywiście, poznać samego siebie. Używając określeń Petrarki, czło-
wiek jest „dwuwykładny i pstrokaty, i połyskujący rozmaicie”! Ale uwaga! Na razie renesansowe 
rozważania o człowieku nie sięgają zbyt głęboko. Wynikają jedynie z ciekawości świata, i czło-
wieka. Dramatyczne refleksje w kwestii sprzeczności i złożoności ludzkiej natury pojawią się do-
piero w następnej epoce.

10. Jaki gatunek literacki rozpowszechnił i ukształtował 
Boccaccio? 

Gatunkiem tym jest nowela. Boccaccia nazywa się wręcz twórcą nowożytnej nowelistyki, gdyż De-
kameron jest zbiorem nowel, skonstruowanych według wymogów tego gatunku. Są to zatem utwo-
ry o zwartej akcji, jednowątkowe. 

Centralny motyw, często zapowiadany w tytule, pojawia się potem w każdej fazie fabuły. W no-
weli występuje także niewiele postaci, zredukowane są opisy, komentarze, charakterystyki. 

Klasyczną nowelą, która stała się wzorem późniejszych nowelistów, jest nowela pt. Sokół, od 
jej tytułu teorię dotyczącą budowy noweli, ściśle określającą wymagania tego gatunku, nazwano 
teorią sokoła.

11. O czym opowiada nowela „Sokół”?

O miłości szlachcica Federigo degli Alberighi do Monny Giovanny. To nieco dziwna historia: mło-
dzieniec kocha damę, która go nie chce. Mimo to urządza na jej cześć przyjęcie, popisuje się na tur-
niejach tak, że traci wszystko oprócz ukochanego sokoła. Zubożały, wraca na wieś – tam żyje samot-
nie, polując z sokołem. W tym czasie Monna Giovanna zostaje wdową i z małym synkiem przenosi 
się na wieś – oczywiście w sąsiedztwo Federiga. Spotyka ją kolejne nieszczęście – dziecko zapada 
na ciężką chorobę, podczas której jego marzeniem nade wszystko jest zobaczenie… sokoła Fede-
riga. Dama przełamuje opory i daje się zaprosić na obiad do wielbiciela. Federigo wszakże nie ma 
jej czym przyjąć – w desperacji poświęca więc ukochanego sokoła i każe go upiec… Kiedy uwiel-
biana Monna w końcu zdobywa się na wyznanie prawdziwego celu swej wizyty, okazuje się, że 
jej prośba, oczywiście, nie może być spełniona. Federigo popada w rozpacz – wreszcie umiłowana 
Monna jest w jego domu, a on nie może uczynić zadość jej życzeniu. Co za złośliwość losu! Synek 
Giovanny umrze, ale Federigowi udaje się zdobyć serce ukochanej, i historia kończy się ślubem.

Uwaga!
Dekameron, choć porusza wiele spraw, choć przedstawia światopogląd renesansowego człowie-
ka, doskonale nadaje się do omawiania tematu miłości w kontekście literatury. Dzieje się tak dla-
tego, że bohaterowie Dekameronu rozprawiają głównie o miłości – i to wcale nie platonicznej. Mi-
łość jest potęgą, najwyższą wartością, ważniejszą nawet (!) niż składane przysięgi małżeńskie. Tak! 
Dekameron wybacza kochankom przyprawiającym rogi mężowi (czasem wręcz na wieku skrzyni, 
w której nieszczęsny małżonek jest zamknięty), wybacza niecne fortele rywalom w miłości, rozu-
mie zakochanych gotowych na wszystko i nie widzi w tym grzechu. Wyśmiewa rogaczy, gani damy 
odrzucające miłość, krytykuje też celibat, twierdząc, że instynkt miłości pokona wszelkie zakazy. 

12. Na czym polega ponadczasowość twórczości 
Szekspira? 

William Szekspir żył w Anglii w II połowie XVI wieku. Do dziś to jeden z największych (dla wie-
lu największy) dramaturgów wszech czasów. Za rządów Elżbiety I i Jakuba I był aktorem. Pocho-
dził z miasteczka Stratford, w którym spędził również ostatnie lata życia. Przez około dwadzieścia 
lat mieszkał w Londynie. 

Jego sztuki – zapomniane w epoce baroku i oświecenia, odkryte na nowo przez romantyków – 
grane są do dziś i uważane za klasykę teatru. Sztuki Szekspira to chyba najczęściej interpretowane 
i najczęściej wystawiane dzieła teatralne. Tłumaczone na całym świecie, w Polsce m.in. przez Jana 
Kasprowicza, Stanisława Koźmiana, Jarosława Iwaszkiewicza, Romana Brandstaettera, Stanisła-
wa Barańczaka. Motywów szekspirowskich wiele jest także w sztuce. Niektóre utwory doczekały 
się filmowej ekranizacji, np. Poskromienie złośnicy, Romeo i Julia, Hamlet, Makbet.

Na czym polega uniwersalizm tych dzieł? 
Szekspir rozpatruje i ukazuje sprawy ludzkie, dotyczące człowieka zawsze, bez względu na epokę, 
historię, obyczaje. Motywem postępowania bohaterów są wielkie namiętności: miłość, nienawiść, 
zazdrość, chciwość. Tematami analiz bywają tu zło, mord, zemsta, walka o władzę, strach. Są to 
pojęcia ponadczasowe, towarzyszące człowiekowi na każdym etapie rozwoju cywilizacji.

Szekspir

Sokół noweli 

to inaczej motyw, który stano-
wi oś kompozycyjną utworu. Czę-
sto nadaje noweli tytuł. Tak jest 
we wzorcowej noweli (Sokół Boc-
caccia), od której pochodzi pojęcie 
teoria sokoła. Podobną rolę jak so-
kół mogą odgrywać 

• przedmioty: kamizelka i kataryn-
ka w nowelach Bolesława Prusa;

• zjawiska: dym w noweli Marii 
Konopnickiej;

• zwierzęta: szkapa w noweli Ma-
rii Konopnickiej;

• osoby: 
- Siłaczka w noweli Stefana Że-

romskiego;
- Antek w noweli Bolesława 

Prusa;
- Tadeusz w noweli Elizy Orzesz-

kowej.

Nowy gatunek! Nowela:

• utwór krótki,
• akcja jednowątkowa, zwarta,
• niewiele postaci,
• opisy ograniczone do minimum,
• brak komentarzy,
• wyraźna pointa na końcu.
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13. Jakie problemy porusza Szekspir w swych 
najsłynniejszych dziełach? 

• Romeo i Julia to tragedia ukazująca piękną, czystą miłość, której nic nie jest w stanie zniszczyć. 
Miłość przeciwstawiająca się od woli rodziców, miłość aż po grób!

• Makbet jest analizą zła obecnego w świecie. To studium zbrodni i zbrodniarza. Dekonspiracja me-
chanizmów władzy, ambicji, a także strachu. Wręcz raj dla psychiatrów: tak wiele w jednym!

• Otello zawiera analizę miłości zaborczej. Czym jest zazdrość i do czego może doprowadzić?

• Hamlet to kolejny wgląd w tajemnice ludzkiej psychiki. I to w te najczarniejsze: zbrodnia i kara, 
żądza władzy, tajniki obłędu, samobójstwo. Życie to najbardziej koszmarny teatr.

• Sztuki historyczne, takie jak Edward II, Ryszard III przedstawiają sto lat z historii Anglii: zdoby-
wanie władzy, walkę o nią, wojny zewnętrzne i domowe.

• Poskromienie złośnicy odsłania kulisy „walki” małżonków, wkracza w sfery rodzinne, temat wiecz-
nie żywy i lubiany. Jest wesoło, dopóki nie zaczniemy rozmyślać nad własnym życiem.

14. Na czym polega tragizm Makbeta?

• Był zwykłym rycerzem przestrzegającym honorowego kodeksu, a stał się przestępcą, królobój-
cą. Ale nie jest za to całkowicie odpowiedzialny. Jak w tragedii antycznej losami bohaterów an-
tycznych kierowało Fatum, tak tu musi spełnić się przepowiednia wiedźm. Makbet nie popełniłby 
zbrodni, gdyby nie nieszczęsna wróżba. To czarownice rozbudziły w nim żądzę władzy.

• Po zabiciu Dunkana Makbeta dręczą wyrzuty sumienia: 
Mógłżeby cały ocean 
Te krwawe ślady spłukać z mojej ręki?

• Zabił nie tylko króla Dunkana – kolejne zbrodnie stanowiły konsekwencję pierwszego mordu 
(chciał ukryć poprzednie czyny).

• Po zabiciu Banka sumienie Makbeta budzi się jeszcze raz (gdy ukazuje mu się duch Banka). Skru-
pułów nie ma po wypowiedzeniu przez czarownice drugiej wróżby.

• Do zbrodni popycha go też małżonka – to jej zamarzyły się zaszczyty, królowanie u boku męża.

• Makbet wcale nie czuje się szczęśliwy z realizacji przepowiedni – z niepokojem oczekuje na dal-
szy ciąg zdarzeń i czuje się marionetką sterowaną przez dziwne, nieznane mu tryby świata.

• Mimo wysiłków (nieetycznych – to fakt) zmierzających do pozyskania władzy, Makbet znowu 
okazuje się ofiarą losu – z góry przysądzono mu karę za zbrodnię (śmierć). Nie nacieszył się więc 
długo królowaniem.

15. Wskaż cechy dramatu szekspirowskiego na przykładzie 
„Makbeta”.

W dziedzinie rozwoju form dramatycznych zapisał się Szekspir jako twórca nowożytnego teatru. 
Wprowadził bowiem innowacje, odstępujące od zasad tragedii klasycznej. Są to: 

• Złamanie klasycznej reguły trzech jedności. W Makbecie nie została zachowana jedność miej-
sca – akcja rozgrywa się w komnatach pałacowych, na leśnej polanie, polu bitwy. Nie zachodzi 
tu także jedność czasu. Akcja jest wielowątkowa: mamy do czynienia z tematem walki dobra ze 
złem, lecz także z politycznym (walka o władzę), psychologicznym (przemiany psychiki posta-
ci), udziałem istot fantastycznych w toku akcji.

• Szekspir odstąpił także od zasady, według której na scenie mogło znajdować się najwięcej trzech 
aktorów. Dramat nowożytny zwiększa liczbę osób na scenie – dopuszcza nawet pokazywanie scen 
batalistycznych. Przykładem takich „tłumnych ujęć” jest choćby scena przedstawiająca ucztę na 
zamku.

• Następną cechą jest rezygnacja z zasady decorum – czyli odpowiedniości. Odpowiedniość (we-
dług wymogów klasycznych) polegała na tym, że dobór osób i stylu musiał odpowiadać gatun-
kowi sztuki. Tragedia była tzw. gatunkiem wysokim – nie ukazywała zatem postaci o zabarwie-
niu komediowym, pochodzących z ludu, nie uwzględniała stylu farsowego. Tymczasem Szekspir 
wprowadza do swoich utworów humor, np. w scenie 3 (akt II) z Odźwiernym, scenie wykorzy-
stywanej przez reżyserów dla wprowadzenia komizmu.

Uwaga

Romantycy polscy (a szczególnie 
Słowacki) uwielbiali Szekspira. 
Nawiązywali do jego fabuł, przej-
mowali jego rozwiązania kompo-
zycyjne. Utworzono nawet termin 
szekspiryzm. Doskonały przykład 
to początek Kordiana: 

tam wiedźmy wespół z szata-
nem przyrządzają potrawę przy-
szłości…

Pierwsze pośmiertne wydanie 
dzieł Szekspira ustaliło ich po-
dział na: 

• dramaty z dziejów Anglii (kro-
niki historyczne) – Henryk VI (3 
części), Ryszard III, Ryszard II, 
Henryk IV (2 części), Henryk V;

• komedie – Stracone zachody 
miłości, Sen nocy letniej, Wie-
czór Trzech Króli, Burza;

• tragedie – Romeo i Julia, Ham-
let, Otello, Król Lir, Makbet, An-
toniusz i Kleopatra;

• cykl Sonetów uznany za arcy-
dzieło liryki angielskiej.
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• Cechą nową jest także zmienność charakteru postaci. Widać to na przykładzie samego Makbeta. 
Jego psychika ukazana na początku utworu wydaje się diametralnie różna od tej przedstawionej 
na końcu. Przechodzi przemianę od pewnego rodzaju „łagodności”, uległości wobec lady Makbet, 
przez narastające uczucia ambicji, żądzy władzy, strachu… Z kolei lady Makbet – na początku 
jawi się jako kobieta silna psychicznie, zdaje się być motorem działań swego męża, później jak-
by nie jest w stanie unieść ciężaru zdarzeń – popada w obłąkanie. W dramacie klasycznym taka 
przemiana charakterystyk nie występowała – postacie były raczej reprezentantami danego typu 
przez cały czas trwania sztuki.

• W tragediach Szekspira nie ma już chóru, ale w akcji współuczestniczą siły nadprzyrodzone.

16. Czy Makbet – tytułowy bohater tragedii Szekspira – jest 
odpowiedzialny za swoje zbrodnie?

Makbet jest mordercą, w dodatku królobójcą. Zabił goszczącego w jego progach króla Dunkana. 
Zabijał dalej, by ukryć swoją zbrodnię! Innymi słowy – Makbet to tyran żądny władzy. 

Wszystko to prawda, ale Makbet mógłby się bronić. Przecież nie wymyślił tego wszystkiego 
sam! Przecież w lesie napotkał czarownice, które prze-
powiedziały mu najbliższą przyszłość, kolejne splendory, 
włącznie z władzą królewską. Nawet nie chciał za bardzo 
pomagać losowi – to lady Makbet popchnęła go do czynu 
królobójstwa, czyż nie? Machinę zła rozpętały siły nad-
przyrodzone – potem już zło wywoływało kolejne zło. 
Czy zatem Makbet winien był, czy nie winien zbrodni?

Odpowiedź daje Szekspir w finale tragedii: oboje – 
i Makbet, i jego żona – giną. Moralność owych czasów 
nakazywała, by zbrodniarz został ukarany i Szekspir trzy-
ma się tej zasady we wszystkich dziełach. Z pewnością 
nie uwalnia Makbeta od odpowiedzialności za zbrodnie 
i uczestnictwo w pomnażaniu zła. 

Z drugiej strony – jaką rolę odgrywają w tym wszyst-
kim wiedźmy? Może symbolizują niebezpieczeństwo 
uczestniczenia w ciągłym złu tego świata, wszędzie obec-
nym? Może są odwzorowaniem żądz i ambicji tkwiących 
w Makbecie? A może Fatum przeniesionym ze starożyt-
ności w wiek XVI?

17. Pryedstaw problem sprawiedliwości, winy i kary  
w „Makbecie” lub innym dramacie Szekspira

• Sprawiedliwość w dramatach Szekspira – tradycyjnie rozumiana jako szczęście i godne życie 
darowywane każdemu, kto na to zasługuje – właściwie nie istnieje. Szlachetni i wrażliwi bohate-
rowie walczą z dylematami moralnymi, są zagubieni i pełni niepokoju (jak Hamlet), przez długi 
czas bywają niedoceniani i odrzuceni (jak Kordelia, córka króla Leara) czy wreszcie kończą tra-
gicznie, jak sympatyczni przecież młodzi Romeo i Julia lub Merkucjo.
Podobnie rzecz się ma z Makbetem – powinien zostać jak najszybciej pozbawiony władzy, jako 
że okazuje się okrutnym tyranem, mimo to udaje mu się utrzymać tron przez dobrych parę lat. Ze 
sprawiedliwością mielibyśmy do czynienia, gdyby łaskawy i szlachetny Dunkan panował jesz-
cze przez długie lata, nie zginęłoby wielu dobrych rycerzy, którzy stanęli Makbetowi na drodze 
do zdobycia władzy.

• W dziełach Szekspira problematycznie wygląda też wina bohatera – czy jest nią nadmierna 
ufność w przepowiednie Wiedźm, słabość charakteru i podatność na wpływy żony? Na to pytanie 
nie można chyba odpowiedzieć twierdząco. 

• Karę właściwie wymierzają sobie sami bohaterowie – Makbet i jego żona. Czy na pewno sami, 
a nie jakaś siła wyższa? Można jednak domniemywać, że popełnione zbrodnie obudziły w ich du-
szach i umysłach cechy i reakcje, o których istnieniu nie mieli pojęcia. 

• Dla Makbeta karą jest to, co s ię z nim stało – z honorowego, dzielnego i lojalnego rycerza stał się bez-
dusznym okrutnikiem. Niegdyś wrażliwy, refleksyjny i delikatny, zmienia się nie do poznania. W prze-
błyskach świadomości dostrzega, że nie pokierował życiem tak, jak by chciał i wszystko wymknęło 
mu się z rąk – porównuje je do wrzasku idioty. Wcześniej miał cele i ideały, oddanych przyjaciół, te-
raz został mu tylko zazdrośnie strzeżony tron. 

Rozważ dylemat: 

Kto właściwie jest winien zbrod-
ni? Czy czarownice zwalniają 
Makbeta z odpowiedzialności za 
zabójstwo króla Dunkana? W koń-
cu to one popchnęły Makbeta do 
czynu. Otóż nie. Makbet sam ob-
rał swoją drogę, a czarownice in-
terpretuje się czasem jako sym-
boliczny wyraz jego ambicji i ma-
rzeń.

Ilustracja do Makbeta Szekspira
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• Lady Makbet z kolei, silniejsza psychicznie niż tytułowy bohater dramatu, bezwzględna i bez-
kompromisowa, władcza i nieustępliwa, zmienia się w chorą psychicznie, cierpiącą na uroje-
nia kobietę. Wyrzuty sumienia i poczucie winy dopadają ją, choć nie była aż tak wrażliwa i re-
fleksyjna jak Makbet. Karą jest dla niej życie, o jakim marzyła – zaszczyty i władza. Zamiast 
szczęśliwego oblicza męża i zgiętych w ukłonach poddanych, wyrokiem losu musi przyglądać 
się krwi na swoich rękach.

18. Czym jest sonet? Kto pisał sonety w dobie renesansu?

Dwa nazwiska największych twórców sonetów renesansowych to: prekursor epoki Petrarka (Włoch 
– wiek XIV) i angielski twórca przełomu renesansu z barokiem (XVI/XVII wiek) – Szekspir.

• Petrarka pisał sonety miłosne, kierował je do ukochanej, wybranki swego serca – Laury. Podob-
no spotkał ją w kościele św. Klary i zapałał do niej gorącym uczuciem. Przez stulecia podejrze-
wano, że muzą Włocha była niejaka Laura de Noves, mężatka i matka jedenaściorga dzieci, zmar-
ła podczas zarazy w 1348 roku. Dzisiejsi badacze twierdzą, że to nieprawda. Uważają oni, że Pe-
trarka Laurę wymyślił, a jeśli nawet spotkał kobietę swego życia, to nie zamienił z nią nigdy sło-
wa! Ale dla literatury jest to zupełnie obojętne! Literatura dzięki Laurze i Petrarce zyskała wiele:
• Po pierwsze – poeta rozpropagował gatunek sonetu (nie wymyślił go, sonety tworzono już wcze-

śniej, ale spopularyzował).
• Po drugie – stworzył poetycki język mówienia o miłości, jej objawach, charakterystykę zako-

chanych; stałe sformułowania: płacz, śmiech, ogień, lód, bladość, bicie serca – to właśnie dzie-
ło Petrarki. Będą nawiązywać do niego poeci baroku i romantyzmu.

• Szekspir napisał cykl składający się ze 154 sonetów. Za to rodacy okrzyknęli go arcymistrzem 
poezji. Dziś częściej mówi się o dramatach Szekspira, odsuwa się gdzieś na bok sonety – całkiem 
niesłusznie. Tematy, jakie można tam odnaleźć, to czas, przemijanie, wciąż odradzające się życie.
Motywy, które będą modne w baroku – zresztą sonety Szekspira są utrzymane w barokowej po-
etyce. Być może potwierdzają fakt, że wielki Anglik jest jednak twórcą przełomu epok? 

19. W czym przejawia się oryginalność Petrarki jako 
twórcy poezji miłosnej?

Petrarka nie był pierwszym twórcą piszącym o miłości. Już w starożytności powstawały miłosne 
wiersze. W średniowieczu gorące uczucia do przeróżnych białogłów wyśpiewywali trubadurzy. Pe-
trarka znał doskonale miłosne liryki dwunastowiecznych twórców z francuskiej Prowansji. Laura 
miała też swą włoską literacką poprzedniczkę – Beatrycze Dantego. Czym więc różni się miłość 
w ujęciu Petrarki od miłości przedstawianej we wcześniejszych utworach? 

Pertrarka stworzył miłosny portret ukochanej kobiety, który później powielało wielu poetów pi-
szących o miłości;

• obraz miłości stworzony przez Petrarkę składa się na mit miłości nieszczęśliwej, napędzanej przez 
jakieś nielogiczne siły, wolę natury;

• choć sonetów stworzył Pertrarka ponad trzysta, nie zabrakło mu pomysłów i środków na ukaza-
nie przeżyć zakochanego mężczyzny: wygłasza żarliwe apostrofy do wszystkich części ciała Lau-
ry, do jej kroków, myśli, serca, do dusz żywych i zmarłych znających miłość, posługuje się całą 
gamą środków stylistycznych – epitetów, porównań, metafor, antytez, kontrastów, oksymoronów;

• w sonetach Petrarka zawarł analizę wszelkich uczuć – często ambiwalentnych – które może wy-
wołać w mężczyźnie ukochana kobieta: od uwielbienia aż po gniew, od niewinnego zachwytu po 
zmysłowe pożądanie, od miłości po nienawiść.

20. Wymień przedstawicieli renesansu francuskiego.

Trzech najważniejszych twórców, to niewątpliwie: 

François Rabelais 

był właściwie lekarzem, a dzieło jego życia to powieść pt. Gargantua i Pantagruel. Dzieło niezwy-
kłe – obraz szesnastowiecznej Francji, ukazany jednak w niepowtarzalnej poetyce śmiechu, rubasz-
nego, dosadnego humoru. Tytułowe postacie to olbrzymy – ich przygody stanowią punkt wyjścia 
do przeglądu wszelkich sfer życia i społeczeństwa, nie unikając zresztą dziedzin dość intymnych 
czy też prozaicznych. Powieść jest wielką satyrą – dlatego też została potępiona przez tych, któ-

Francesco Petrarka

Z sonetów Petrarki:

Były to włosy złote, rozpuszczone
W tysiącu słodkich loków krętych, jasnych,
Światło wspaniałe drgało rozelśnione
W oczach przepięknych, które dziś przygasły.

Sonet 90 

Zawsze kochałem, kocham dziś tak samo,
Z dnia na dzień kochał będę coraz mocniej.

Sonet 85

Jeśli to nie jest miłość – cóż ja czuję?
A jeśli miłość – co to jest takiego?
Jeśli rzecz dobra – skąd gorycz, co truje?
Gdy zła – skąd słodycz cierpienia każdego?

Jeśli samochcąc płonę – czemu płaczę?
Jeśli wbrew woli – cóż pomoże lament?
O śmierci żywa, radosna rozpaczy,
Jaką nade mną masz moc! Oto zamęt.

Sonet 132 (fragment)
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rych wyśmiewa. Ale ostrze krytyki czy parodii dotyka nie tylko konkretnych ludzi epoki – również 
gatunków literackich (eposu rycerskiego), instytucji (Sorbona, trybunał paryski). Rabelais naraził 
się na tyle, że musiał uciekać z kraju! 

Na pozór jesteśmy świadkami wydarzeń dziwacznych, baśniowych, chwilami niesmacznych. 
Gdy Pantagruel choruje na żołądek – czworo ludzi przedostaje się w pigułkach do tego cennego or-
ganu i pozbawia go nieczystości. Jego ojciec – Gargantua chciał zabrać dzwony Notre Dame dla 
swojej mulicy. Wiele miejsca w swoich dysputach poświęcają kwestiom fizjologicznym lub szcze-
gółom, takim jak: która materia najlepiej sprawdza się w roli dzisiejszego papieru toaletowego… 
– liść, żywy kot czy czapeczka pewnej damy? 

Kiedy zaś pojawia się problem najważniejszej decyzji życiowej, czy Pantagruel ma się żenić, 
czy nie, udają się do wyroczni – „świętej butelki”.Co za zniewaga dla antycznej Pytii delfickiej! Co 
na to butelka? Oczywiście odpowie krótko i treściwie: …pij! Aż trudno uwierzyć, że pod tak ru-
baszną fabułą kryje się myśl prawdziwego humanisty, postulat pozostawienia człowiekowi wolno-
ści działania. Hasło „Czyń, co chcesz”, dobrobyt, odrzucenie ubóstwa i pamięciowych metod na-
uczania – oto renesansowe ideały Rabelais’go.

Michał Montaigne 

– myśliciel francuski, autor cyklu esejów (Próby), pan na zamku w Montaigne jest autorem wielu 
aforyzmów. Miał powiedzieć (lub napisać), że:

• Nikt nie jest wolny od mówienia bredni.
• Nawet na najpiękniejszym tronie świata siedzi się zawsze na własnym siedzeniu.
• Wielkie i wspaniałe arcydzieło człowieka – to żyć dorzecznie.
• Poczucie dobra i zła zależy w znacznej mierze od naszego o tym mniemania.
• Największa rzecz na świecie to umieć należeć do siebie.

Pierre Ronsard

nazywany księciem poetów francuskich, był dworzaninem – niestety, ogłuchł i jedyne, co pozosta-
ło mu do roboty na królewskim dworze, to tworzyć poezje… Na szczęście posiadał wielki talent 
i wykształcenie. Pisał więc ody, sonety do rozmaitych panien, hymny, a nawet epopeję Francjadę 
wzorowaną na eposach starożytnych. Ronsard propagował postawę patriotyzmu, aktualną zwłasz-
cza w dobie wojen religijnych, którymi targana była szesnastowieczna Francja. I jeszcze jedno – był 
współzałożycielem poetyckiej grupy Plejada – zgromadzenia siedmiu poetów, którzy postulowali 
twórczość w języku narodowym.

Renesans obfitował w bohaterów literackich, którzy nigdy nie ulegli zapomnieniu, nie zszarze-
li z biegiem czasu, nie wyblakli w „dziejowym praniu”. Pojawiają się nie tylko w tematach wypra-
cowań – pokolenia twórców czynią do nich aluzje, powielają modele zachowań, kreują na scenach 
teatrów i w filmie. Wielka w tym zasługa Szekspira, ale nie tylko.

21. Wymień najważniejszych bohaterów literatury 
renesansu europejskiego. 

Dante – jako bohater Boskiej komedii, prowadzony w zaświaty przez Wergiliusza, a potem przez 
Beatrycze. Przywołujemy go jako bohatera wielkiego dzieła (a nie autora), choć to wyjątkowy przy-
padek. Utwór z przełomu epok – część literaturoznawców rzekłaby, że dzieło jeszcze średniowiecz-
ne, my wiemy, że zapowiada renesans, a jedną z oznak nowej epoki – jest właśnie sam autor-bo-
hater. Odrzuca średniowieczną anonimowość, mówi o sobie, o swoich uczuciach i subiektywnych 
ocenach. Choć wędruje do Boga, to on jest podmiotem i głównym sprawcą zdarzeń. Oprócz po-
staci historycznych (Achilles, Hektor, Mojżesz itd.) spotyka w zaświatach swoich osobistych, pry-
watnych wrogów. Podróż zaś rozpoczyna „w połowie życia”, znalazłszy się pośród lasu, w Wiel-
ki Piątek roku 1300…

• Dante uosabia marzenia ludzkości, by poznać krainę pośmiertną. Przed nim udało się to Odyso-
wi, po nim zagadka istnienia zdominuje życie Fausta.

• Dante jest bohaterem wędrującym – przemierza poszczególne strefy zaświatów, mierząc dobro i zło.
• Dante jest w pewnym stopniu reprezentantem ludzkości; everymanem, który wędruje w poszuki-

waniu prawd i drogi do zbawienia.

Makbet – bohater Szekspirowski, tytułowa postać tragedii o potędze zła. Ramię w ramię weszła 
z nim do tradycji literackiej żona – lady Makbet. Para zaiste kryminalna: w dążeniu do władzy za-
bili króla Dunkana – później, aby ukryć zbrodnię, musiał Makbet zabijać dalej. Makbet – to kró-

François Rebelais

Uwaga! 
Montaigne jest twórcą gatun-
ku literackiego – eseju. Wziął 
się właśnie od Prób, słowo to 
w oryginale brzmi: Essais. Jest 
to utwór – „próba mówienia we 
własnym imieniu”, jak chciał 
Montaigne. Zapisywał przemyśle-
nia, włączał w nie dygresje, cy-
taty, aluzje literackie, swobodnie 
traktował temat. I takie są eseje 
po dzień dzisiejszy – wypowiedzi 
refleksyjne, pełne dygresji, prób 
prozatorskich, własnych, subiek-
tywnych przemyśleń.

Michał Montaigne
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lobójca, człowiek wiedziony żądzą władzy, początkowo niepewny – w końcu całkowicie popadł 
w szpony zła. Lady Makbet za to otrzymała w literaturze portret twardej kobiety, bezwzględnej 
morderczyni popychającej męża do zbrodni. Czy słusznie? Przecież to ona nie wytrzymuje pre-
sji, to ona popełni samobójstwo. A zatem renesansowa femme fatale okazała się raczej osobą sła-
bą i niezbyt odporną psychicznie.

Hamlet – następna postać Szekspirowska, królewicz duński. Stryj zamordował mu ojca i ożenił 
się z jego matką, a tym samym przejął władzę w królestwie. Duch ojca pojawi się Hamletowi, od-
słoni kulisy swojej śmierci – i zażąda zemsty. A wtedy Hamlet zacznie się wahać, snuć refleksje 
o istocie życia i śmierci, odsunie od siebie Ofelię. Szuka dowodu prawdy, udaje obłąkanego, nie 
może pogodzić się ze światem. W końcu ginie w pojedynku – a inne, główne postacie tragedii też 
nie zostaną przy życiu.

• Hamlet – pozostał w tradycji literackiej typem niedojrzałego do czynu, niezdecydowanego ma-
rzyciela. Potrafi filozofować (hamletyzować), nie potrafi jednak spełnić swojej misji.

• Hamlet – może być uznany za przykład człowieka renesansowego, wykształconego, odrzucające-
go zemstę jako bezsensowne dzieło.

• Hamlet – okazał się prototypem naszego bohatera romantycznego w osobie Kordiana (pióra Ju-
liusza Słowackiego). Podobnie jak Hamlet – Kordian monologuje, rozważa dylematy, lecz kiedy 
zdecyduje się działać – nie dokona czynu zabicia tyrana, targany wątpliwościami zemdleje w pro-
gu sypialni carskiej.

Ofelia – Być ukochaną Hamleta to prawdziwa katastrofa. Jak u boku takiego „filozofa” nie zwario-
wać? Postać tę krytycy literaccy przez długi czas odsuwali na dalszy plan jako mniej ważną w tra-
gedii Szekspira. Bo rzadko pojawia się na scenie (tylko w pięciu z dwudziestu scen sztuki), bo ja-
kaś taka niedopracowana, nijaka. I jeszcze to obłąkanie. Podczas gdy Hamlet rozmyśla zbyt wiele, 
Ofelia zbyt mocno kocha. W końcu tonie w uczuciu i tonie w pałacowym stawie. Nie kochali jej 
krytycy, ale uwielbiali artyści, poeci, muzycy. W czasach Szekspira była nijaka, bo czy aktor (wte-
dy na scenach występowali tylko mężczyźni) może zagrać kobietę z krwi i kości, kobietę szaloną 
z miłości? Ale potem Ofelia zajaśniała na scenie – zagranie jej stanowiło prawdziwe wyzwanie dla 
aktorek. I tak raz pojawiała się Ofelia rozczochrana, innym razem rozśpiewana, natchniona. Kom-
pletnie niezrównoważona – śliniąca się, drapiąca, waląca głową w ścianę. Trzymająca palec w buzi 
jak małe bezbronne dziecko. Ale zawsze wstrząsająca widzem i pełna wyrazu.

Ofelia - Sir John Everett Millais
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Romeo i Julia – bohaterowie innej, wielkiej tragedii Szekspira – kochankowie z Werony. Występują 
razem w świadomości całych pokoleń, są jedną z najsłynniejszych par literackich. Romeo – dzielny 
młodzian pochodził z rodu Montekich, Julia z Capuletich. Oba rody nienawidziły się szczerze i nie 
było mowy o jakimkolwiek związku dzieci. A dzieci poznały się na balu i pokochały jedyną, naj-
większą miłością. Romeo i Julia wzięli ślub – lecz Romeo musiał uciekać z miasta, zabił bowiem 
kuzyna Capuletich. Julia obmyśliła intrygę: upozoruje własną śmierć za pomocą eliksiru, po czym 
ucieknie z ukochanym. Niestety – Romeo nie otrzymał właściwej wiadomości, dosięgła go wieść 
o jej śmierci. Otruł się przy jej zwłokach. Przebudzona Julia przebije się sztyletem. I dopiero ta tra-
gedia pogodzi Capuletich i Montekich.

Romeo i Julia pozostali w tradycji literackiej wzorem nieszczęśliwych kochanków – ich histo-
ria kończy się tragicznie na skutek waśni rodowej i… nieporozumienia. Do tej historii chętnie będą 
nawiązywać romantycy. Wspomnienie historii nieszczęśliwych kochanków stanie się przyczyną 
rozważań o sile uczucia przeciw racjonalizmowi i nauce.

Orland szalony – tytułowa postać poematu Ariosta. Jeśli komuś kojarzy się imię ze średniowiecz-
nym Rolandem (Orland – Roland), to bardzo słusznie. Orland Ariosta jest renesansową wersją ry-
cerza średniowiecznego. Ariosto eksponuje wątek miłosny w biografii bohatera – Orland kocha An-
gelikę do szaleństwa, w sensie dosłownym, bo gdy dowie się o ślubie ukochanej z Medorem, żoł-
nierzem saraceńskim – popadnie w obłęd. Na szczęście – na Księżycu znajduje się skład rzeczy za-
gubionych na Ziemi, włącznie z rozumem Orlanda. Astolf wyprawi się na Księżyc i przywiezie ro-
zum rycerza, który bardzo mu się przyda – choćby w walce z Saracenami.

Orland staje w szeregu postaci literackich, których dosięga obłęd, jest dowodem tezy, że namięt-
ności prowadzą do utraty rozumu. Już wkrótce poznacie innych obłąkańców literatury: Don Kichota 
(postradał zmysły za sprawą ksiąg), Gustawa-Konrada (także miłość doprowadziła go do szaleństwa).

Orland jest też kolejną literacką realizacją rycerza (typ ukształtowany w średniowieczu, konty-
nuowany w baroku – np. Don Kichot).

22. Związki odrodzenia z kulturą antyczną

• W odrodzeniu obowiązywało hasło powrotu do źródeł – teraz odczytanych i odkrywanych na nowo. 

• Renesansowi twórcy i myśliciele zwrócili się w stronę tradycji greckiej i rzymskiej oraz biblijnej. Na 
nowo odczytywano Platona, zachwycano się pieśniami Horacego, przemówieniami Cycerona, rozmy-
ślaniami Marka Aureliusza. 

• Powstawały także nowe tłumaczenia Biblii (nie należy tego łączyć tylko z reformacją) i fragmentów tej 
świętej księgi, jak choćby Psałterz Dawidów Jana Kochanowskiego. Nastąpiło nawet pewne pomie-
szanie, wynikające zarówno z zainteresowania Biblią, jak i antykiem – tak więc wątki i postacie biblij-
ne porównywano do starożytnych. 
Orfeusza porównywano do króla Dawida (w końcu obaj byli artystami niezwykle uzdolnionymi 
muzycznie, obaj byli wrażliwi i delikatni), 
Izaaka łąc  zono natomiast z Ifigenią (oboje zostali przeznaczeni na ofiarę przez swoich ojców, 
Izaak przez Abrahama, Ifigenia zaś przez Agamemnona oraz oboje zostali cudownie uratowani). 

• Jan Kochanowski uważany był – i chyba jest uważany do tej pory – za najwybitniejszego hellenistę. 
Przełożył III ks. Iliady, nawiązywał do Anakreonta i Horacego.

• Dużą popularnością cieszyła się wtedy Antologia palatyńska – chętnie sięgali do niej twórcy epigramatów. 

• Zasady zawarte w Poetyce Arystotelesa i koncepcje Platona dotyczące sztuki i filozofii miłości, były 
kluczowymi elementami kształtującymi świadomość wykształconych ludzi epoki.

• Nie można przecenić roli, jaką odegrali retor i filozof Marek Tuliusz Cicero oraz poeta Horacy. Byli 
tak obecni – jako wzory do naśladowania i punkty odniesienia, że badacze wyróżnili dwa nurty – cy-
ceroniarizm i horacjanizm. Dziś nazwy tego pierwszego nurtu właściwie się nie używa; czasem nawet 
zapominamy, jak wielką rolę odegrał rzymski mówca w dziejach kultury polskiego renesansu. Dru-
ga natomiast przetrwała. 

Cyceroniarizm to kult żywiony dla Cycerona oraz zasada naśladowania jego pism (zwłaszcza w 
warstwie językowo-stylistycznej, uważaną za szczyt doskonałości). Stał się wzorem – prawie nie-
wolniczo naśladowanym – przez wczesnorenesansowego humanistę Andrzeja Krzyckiego; jego 
idee etyczne wykorzystał Łukasz Górnicki – są obecne np. w Dworzaninie polskim. Filozofia sto-
icka jest z kolei obecna w Pieśniach i Trenach Jana Kochanowskiego.

Ważne nazwiska:

• Baltazar Castiglione – autor 
dzieła pt. Il cortegiano (Dworza-
nin). Utwór odpowiada na py-
tanie, jaki powinien być ideal-
ny dworzanin renesansowy. To 
swoisty poradnik dworskiego 
savoir-vivre’u. Na grunt polski 
przeniesie go Łukasz Górnicki, 
pisząc Dworzanina polskiego.

• Giorgio Vasari – napisał wie-
le tomów dzieła pt. Żywoty naj-
słynniejszych malarzy, rzeźbiarzy 
i architektów. Prawdziwa gratka 
dla potomnych, zważywszy, że 
opisuje Giotta, Rafaela, Michała 
Anioła, Leonarda da Vinci, Tycja-
na… W dodatku dowód na to, 
że do wzorów parenetycznych 
epoki dołącza kult szanowanego 
i podziwianego artysty.

Baltazar Castiglione
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Fraszki Kochanowski pisał przez całe życie – i wówczas, gdy był wesołym żakiem, i wtedy, gdy 
został statecznym gospodarzem. Stanowią zbiór ponad trzystu utworów. Ich skala stylistyczna jest 
niezwykle rozpięta: żart miesza się tu z refleksją, powadze towarzyszy rubaszny humor, liryzm gra-
niczy z satyrą. Oddaje to renesansową tendencję do uchwycenia rzeczywistości w jej wszystkich 
możliwych perspektywach. Z rozmaitością stylów koresponduje zróżnicowanie tematyczne. Pisze 
w nich poeta o ułomnościach ludzkiego charakteru, które wychwytuje bystrym okiem obserwato-
ra, mówi o miłości, przemijaniu, Bogu, rodzinnym domu, lipie rosnącej nieopodal, sławie i śmier-
ci, o sobie samym, o fraszkach, o zdrowiu... Wydobywa z ludzi, rzeczy, zdarzeń to, co wydaje mu 
się istotne, godne utrwalenia. Tworzy swoją własną wizję świata, która zgodnie z wymogami epoki 
ma być możliwie kompletna. Danej fraszki nie powinno się zatem traktować oddzielnie, ale należy 
widzieć ją w kontekście cyklu. Każda jest małym fragmentem mozaiki, dopiero wszystkie zebrane 
razem składają się na pełny obraz rzeczywistości postrzeganej przez fraszkopisarza.

Fraszka – antyczny rodowód gatunku

Fraszka (drobiazg, żart, figiel) – jest to krótki utwór wierszowany, o różnorodnej tematyce, czę-
sto żartobliwej. 

Fraszka bywa pisana:
• „na coś” (Na lipę),
• „do czegoś” (Do gór i lasów),
• „o czymś” (O doktorze Hiszpanie).

Ze względu na temat fraszki dzielimy na: 
• obyczajowe, 
• miłosne, 
• filozoficzne, 
• patriotyczne.

Ze względu na budowę dzielimy je na:
• opisowo-ilustracyjne (relacjonują, ilustrują dany temat lub motyw);
• wyznaniowo-liryczne (zwykle pisane w pierwszej  osobie, ujawniające uczucia podmiotu mó-

wiącego); 
• dramatyzowane (dialogi, przypominające scenki teatralne).

Tematyka fraszek Kochanowskiego 

Aby oddać znaczenie fraszek Jana Kochanowskiego, warto potraktować je całościowo, nie jako 
zbiór odrębnych utworów – w sumie prezentują one bowiem wizję świata poety. Oglądając otacza-
jącą go przestrzeń, wyławia te elementy, te pojęcia, które wydają mu się istotne. Obdarza je komen-
tarzem i utrwala – w krótkim, lecz zgrabnym wierszyku.

Odnajdujemy we fraszkach Kochanowskiego:

• satyrę na obyczaje panujące na dworach (Do Mikołaja Firleja, O doktorze Hiszpanie, O kapelanie);

• kpinę z ludzkich wad – z dewocji (Na nabożną), chciwości (O kaznodziei); zaznacza także Ko-
chanowski, że „łaje” przywary, a nie osoby; 

• refleksję filozoficzną: np. fraszka O żywocie ludzkim jest jakby chwilą zadumy nad ludzkim losem, nad 
niepewnością i ulotnością ziemskich wartości, takich jak: „zacność, moc, pieniądze, sława”. Wszystko, 
co myślimy i co czynimy – to „fraszki”. Ludzi poeta obrazowo porównuje do teatralnych kukiełek, lale-
czek, które po przedstawieniu wędrują do worka – choć wydaje się im, że są sprawcami wszystkich dzieł.  

Fraszka

Powstała na bazie starożytnego 
epigramatu, którego twórcą był 
Simonides z Keos. 

Tak jak epigramat odznacza się 
krótką, maksymalnie zwięzłą for-
mą. Kochanowski odszedł od kon-
wencji gatunku, z utworu lekkie-
go, o niezobowiązującej tematy-
ce uczynił typ wypowiedzi lirycz-
nej, ujętej często w wyszukaną 
stylistycznie formę i podejmującej 
ważne kwestie.

Zwróć uwagę!

Nazwę gatunku z języka włoskie-
go wprowadził Kochanowski, któ-
ry swoimi Fraszkami ustalił obo-
wiązujący wzór stylistyczny dla 
późniejszych poetów. 

Analogiczny charakter miały Figli-
ki Mikołaja Reja.

Fraszki 
Jana Kochanowskiego
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Za lat trzysta podobną refleksję zamieści w Lalce Bolesław Prus. Ignacemu Rzeckiemu, patrzące-
mu na zabawki na wystawie sklepu, przyjdzie do głowy to samo porównanie…

• Bóg w świetle fraszek jest Wielkim Budowniczym i Architektem, lecz także Reżyserem śmieją-
cym się z teatru świata, widzem, obojętnym na sprawy doczesne. 

• „Wielka Myśli” – zwraca się Kochanowski do Boga w drugiej fraszce pt. O żywocie ludzkim. 
W tym utworze ludzie to z kolei dzieci przypisujące wagę rzeczom i wydarzeniom zgoła nieważ-
nym w Boskim systemie wartości. 

• We fraszce Do gór i lasów poeta pisze o sobie i o swoim życiu, w którym zdążył spróbować wszyst-
kiego: oto życie człowieka uczonego, dworskiego, rycerskiego, we Francji, Niemczech, Włoszech. 
Spojrzenie wstecz kończy typowo epikurejską konkluzją: 
Dalej co będzie? Srebrne w głowie nici, 
A ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci.

W mniemaniu samego poety rola fraszek była niebagatelna. 

• Pisał Do fraszek – a w jednej z nich przyznaje, iż są zwierciadłem jego tajemnic, odczuć, lo-
sów, mimo że są to informacje ukryte i niełatwe do odczytania. Zaznacza także Kochanowski,  
że łaje przywary, a nie osoby. 

Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje 
w które ja wszytki kładę tajemnice moje 
bądź łaskawie Fortuna ze mną postępuje, 
bądź inaczej, czego snadź więcej się znajduje.

• Fraszki wydają się jednym z głównych osiągnięć Jana Kochanowskiego i między innymi one spra-
wiły, że spełniło się marzenie poety zapisane we fraszce Ku Muzom: 

Proszę, niech ze mną za raz me rymy nie giną, 
Ale kiedy ja umrę, one niechaj słyną!

• Nie można pominąć słynnej Na dom w Czarnolesie, która jest dziękczynieniem wzniesionym ku 
Bogu za dom, piękno natury, harmonię ludzkiego życia ale nie pomija te pierwiastka ludzkiego, 
wkładu człowieka w otaczający go świat. 

Panie! To moja praca, a zdarzenie Twoje;  
Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje! 

• Podobnym hołdem, utworem głęboko religijnym jest Modlitwa o deszcz kreująca Boga jako „wsze-
go dobrego dawcę i szafarza wiecznego”.

Przegląd fraszek

„Ku Muzom”

Ku Muzom

Panny, które na wielkim Parnazie mieszkacie,
A ippokreńską rosą włosy swe maczacie,
Jeslim się wam zachował jako żyw statecznie,
Ani mam wolej z wami rozłączać się wiecznie;
Jesli królom nie zajźrzę pereł ani złota,
A milsza mi daleko niż pieniądze cnota;
Jesli nie chcę, żebyście komu pochlebiały
Albo na mię u ludzi niewdzięcznych żebrały:
Proszę, niech ze mną za raz me rymy nie giną,
Ale kiedy ja umrę, ony niechaj słyną!

Nawiązania do antyku
Przede wszystkim jest to apostrofa do muz oraz erudycyjne wspomnienie o „ippokreńskiej rosie”, 
które świadczy o tym, że Kochanowski, poeta doctus, był doskonale obeznany z mitologią grecką 
(co było „obowiązkiem” renesansowych humanistów). Jeszcze jedno ważne nawiązanie do antyku 

Pamiętaj!
• Epigramat – utwór poetyc-

ki o charakterze aforystycznym, 
dowcipny, zamknięty wyrazi-
stą i zaskakującą pointą. Często 
ma charakter satyryczny. Pier-
wotnie napis w formie dystychu 
elegijnego, umieszczany w sta-
rożytnej Grecji na grobowcach, 
pomnikach, przedmiotach kultu. 
Odmianą epigramatu jest frasz-
ka!!!

• Dystych – strofa złożona 
z dwóch równozgłoskowych 
wersów rymowanych parzyście. 

• Aforyzm – zwięzłe sformuło-
wanie, zwykle jednozdaniowe, 
o charakterze filozoficznym, psy-
chologicznym, moralnym. Od-
znacza się wyrazistością i bły-
skotliwością zawartej myśli. 

Synonimy słowa 
„fraszka” we fraszkach 
Kochanowskiego:

• myślenie, 
• czyny, 
• zacność, 
• uroda, 
• moc, 
• pieniądze, 
• sława, 
• powiernica tajemnic.

Wyjaśnienia

• Parnas to siedziba muz i ich 
opiekuna Apolla. Przypomnij-
my, że muzy to opiekunki poezji 
i sztuki, do których zwracali się 
artyści z prośbą o natchnienie. 
Muzy, których było dziewięć, to 
córki Zeusa i Mnemozyny (Me-
morii) – towarzyszki Apollina. 
Często pojawiają się w poezji 
Jana Kochanowskiego.

• „ippokreńska rosa” (wers dru-
gi) to woda ze źródła Hippokre-
ne, które to źródło powstało od 
uderzenia skrzydlatego rumaka 
Pegaza – ulubieńca muz, uzna-
wanego za symbol natchnienia.
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to myśl wywodząca się z filozofii stoików i wyeksponowana tak ważna dla nich wartość – CNO-
TA: „A milsza mi daleko niż pieniądze cnota”.

Adresat
Jest zbiorowy, jak informuje już tytuł, są to muzy, określone jako panny, które mieszkają na „wiel-
kim Parnazie” i te, które maczają swe włosy „ippokreńską rosą”.

Nadawca
„Ja” liryczne jest dość silnie wyeksponowane w tej fraszce: 

• „Proszę, niech ze mną me rymy nie giną”, 
• „królom nie zajźrzę pereł ani złota”, 
• „nie chcę, żebyście komu pochlebiały”.

To „ja” liryczne jest bohaterem tej fraszki – muzy schodzą na dalszy plan… Czego dowiadujemy 
się o nadawcy wypowiedzi? Jest poetą, muzy zsyłają mu natchnienie. To człowiek pełen godności, 
który nie chce pochlebstw ani łaski wyżebranej „u ludzi niewdzięcznych”. Zależy mu na tym, by 
jego twórczość przetrwała po jego śmierci. Pragnie zasłużonej sławy, także pośmiertnej. Z wywa-
żonego i wcale niesamochwalczego tonu fraszki domyślamy się, że mamy do czynienia z wielkim 
artystą, człowiekiem przekonanym (ale nie bezpodstawnie!) o swojej wysokiej wartości. „Ja” lirycz-
ne możemy chyba, choćby do pewnego stopnia, utożsamiać z Janem Kochanowskim.

Częstym motywem w twórczości mistrza z Czarnolasu jest wyrażenie lekceważenia dla bo-
gactw (spotkaliśmy się z nim choćby w omawianej wcześniej fraszce Na dom w Czarnolesie) oraz 
pochwała cnoty w rozumieniu stoickim.

Budowa 
Fraszkę otwiera apostrofa do muz, a kończy skierowana wprost do nich prośba. „Ja” liryczne w ca-
łym utworze zwraca się do opiekunek artystów.

Ważne
We fraszce mamy nawiązanie do wywodzącego się z antyku toposu „non omnis moriar”, który znaj-
dziemy w dziełach Horacego. „Non omnis moriar”, czyli „nie wszystek umrę” to przekonanie arty-
stów o wysokiej wartości ich twórczości i nieśmiertelności ich dzieł, które będą głośne jeszcze dłu-
go po ich śmierci… Oczywiście, w przypadku naprawdę wielkich twórców takie przekonanie nie 
jest śmieszne ani tym bardziej żałosne – warunkiem jest jednak naprawdę wielki talent twórców 
i głębokie przekonanie o tym, że ich twórczość zawiera ważne, uniwersalne wartości.

W ostatnich wersach fraszki Kochanowskiego jest zawarta prośba do muz: 
Proszę, niech ze mną za raz me rymy nie giną,
Ale kiedy ja umrę, ony niechaj słyną!

„Na dom w Czarnolesie”

Na dom w Czarnolesie

Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje;
Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje!
Inszy niechaj pałace marmorowe mają
I szczerym złotogłowem ściany obijają,
Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym,
A Ty mnie zdrowiem opatrz i sumnieniem czystym,
Pożywieniem uczciwym, ludzką życzliwością,
Obyczajmi znośnymi, nieprzykrą starością.

Tytuł

Tytuł jest bardzo prosty. Czarnolas, siedziba Jana Kochanowskiego, urokliwy dworek, w którym 
spędził ostatnie lata życia, ciesząc się rodziną i pięknem natury, oraz kontemplacją, czasem na re-
fleksję i podsumowania… Nie był to dworek wyróżniający się przepychem – mimo to, obok Sopli-
cowa, jest to najsłynniejszy dwór w literaturze polskiej. Prywatna mała arkadia poety.
Najprawdopodobniej – co łatwo możemy wywnioskować – fraszka powstała po odejściu Jana Ko-
chanowskiego z dworu królewskiego i „zaszyciu się” w wiejskim dworku.

Wyjaśnienie

Zdarzenie Twoje – oznacza to, 
co zdarzył Bóg – czyli to, co dał 
nam Stwórca; to, co Mu zawdzię-
czamy.
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Budowa

Fraszka jest rozbudowaną apostrofą do Boga, w której nadawca – człowiek zanoszący prośbę do 
Stwórcy, wyraża swą wdzięczność za otrzymane łaski oraz przedstawia prośby dotyczące jego ży-
cia. Zwraca się do Boga z ufnością, miłością, ale bez typowej dla średniowiecznych ascetów pokory.

W pierwszych dwóch wersach „ja” liryczne ukazuje Bogu, jak bardzo Mu ufa – uznaje wyż-
szość woli Boga nad swoją wolą. Mamy tam również próbę o błogosławieństwo.

Trzy ostatnie wersy zawierają prośby do Boga, m.in. o nieuciążliwą, godną starość, czyste su-
mienie i ludzką życzliwość.

Adresat
Adresatem fraszki jest Bóg, do którego zwraca się „ja” liryczne, np. „Ja, Panie, niechaj mieszkam 
w tym gniaździe ojczystym” i „A Ty mię zdrowiem opatrz”. Stwórca został tu ukazany jako sza-
farz wszelkich łaska. Ten, do którego człowiek może zwrócić się z prośbami o błogosławieństwo. 
To Bóg dobry, łaskawy, do którego człowiek zwraca się z szacunkiem, ale dość swobodnie, bez 
strachu i uniżenia.

Nadawca
„Ja” liryczne możemy utożsamiać z autorem fraszki, Janem Kochanowskim. W tym utworze poeta 
prezentuje ważne dla niego wartości. Są to:

• dom rodzinny,
• zdrowie,
• czyste sumienie,
• możliwość uczciwego zarabiania na życie, na chleb powszedni,
• ludzka życzliwość,
• dobre obyczaje,
• „nieprzykra starość” (czyli taka, w której człowiek może cieszyć się dobrym zdrowiem, zacho-

wuje pogodę ducha i ciekawość świata, nie jest zrzędliwy ani przykry, nie jest ciężarem dla bli-
skich).

Odrzuca takie pseudowartości jak marmurowe pałace czy ściany obite drogocenną tkaniną, czy-
li ostentacyjny przepych. Widzimy, że stawia na wartości duchowe, jest człowiekiem skromnym 
i pełnym umiaru. Wiele z tych wartości ma związek z wyznawaną przez poetę filozofią stoicką.

Ważne
Zauważmy, że prośby do Boga zawarte w tej fraszce są podobne do próśb do Bogów, które przed-
stawił Horacy w pieśni O co poeta prosi Apollina. Antyczny poeta z filozofii stoickiej zaczerpnął 
np. umiar w korzystaniu z dóbr materialnych i pełen dystansu stosunek do nich.
We fraszce Kochanowskiego czytamy: „Inszy niechaj pałace marmorowe mają / I szczerym złoto-
głowem ściany obijają” – sygnalizuje, że nie pragnie wystawnego życia ani imponującego majątku. 
Podobny fragment znajdziemy w pieśni Horacego. Poeta nie prosi Apollina o bogactwa: 

• Nie pragnie trzody (…) 
• Nie pożąda łanów (…) ani złota, ani 
• Słoniowej kości.

Obaj poeci proszą o zdrowie i łagodną, nieuciążliwą starość.

Prośby o zdrowie:

HOraCY
Niech zdrowie
Zawsze mi służy, niech myśl się nie łamie

KOCHANOWSKI
A Ty mię zdrowiem opatrz

Prośby o nieuciażliwą starość:

HOraCY
Starość, gdy przyjdzie, niech będzie łagodna
I pełna pieśni

KOCHANOWSKI
(…) nieprzykrą starością

Horacy
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„O miłości”

O miłości
Prózno uciec, prózno się przed miłością schronić,
Bo jako lotny nie ma pieszego dogonić?

Tytuł
To nie jedyna fraszka poety zatytułowana O miłości. Aby uniknąć nieporozumień, pisząc o tych 
fraszkach podajemy kilka pierwszych słów fraszki (incipit). Oprócz omawianego tu utworu, mamy:

• O miłości (Głód a praca miłość kazi…) III 31
• O miłości (Kto naprzód począł miłość dziecięciem malować…) II 94
• O miłości (Ma już pokój Proteus, lecz ja miasto niego…) III 9
• Fraszkę, która nas interesuje: O miłości (Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić…) I 98 

Budowa
To bardzo krótko fraszka epigramatyczna; składa się zaledwie z dwóch wersów, które tworzą py-
tanie retoryczne dotyczące natury miłości.

Natura miłości

• Trudno przed nią uciec i trudno się przed nią schronić… Miłość dopadnie każdego, nawet tych, którzy 
najbardziej się jej opierają.

• Dlaczego tak się dzieje? Przecież „lotny”, czyli Eros porusza się znacznie szybciej niż chodzący 
po ziemi ludzie… Mamy tu więc humor, widoczny w wyjaśnieniu, czemu tak trudno uchronić się 
przed miłością.

„O doktorze Hiszpanie”

O doktorze Hiszpanie

„Nasz dobry doktór spać się od nas bierze,
Ani chce z nami doczekać wieczerze”.
„Dajcie mu pokój najdziem go w pościeli,
A sami przedsię bywajmy weseli!”
„Już po wieczerzy, pódźmy do Hiszpana!”
„Ba, wierę, pódźmy, ale nie bez dzbana”.
„Puszczaj, doktorze, towarzyszu miły!”
Doktor nie puścił, ale drzwi puściły.
„Jedna nie wadzi, daj ci Boże zdrowie!”
„By jeno jedna” – doktór na to powie.
Od jednej przyszło aż więc do dziewiąci,
A doktorowi mózg się we łbie mąci.
„Trudny – powiada – mój rząd z tymi pany:
Szedłem spać trzeźwo, a wstanę pijany”.

Wyjaśnienia

• Tytułowym bohaterem fraszki O doktorze Hiszpanie jest Piotr Rojzjusz (Pedro Ruiz de Mores), dok-
tor praw i poeta. Był profesorem prawa rzymskiego w Krakowie. Przyjaźnił się z Janem Kochanow-
skim i Andrzejem Fryczem-Modrzewskim.

• „wierę” – zaiste
• „rząd z tymi pany” – radzenie sobie z tymi panami

Bohaterowie fraszki

Doktor Hiszpan

• Człowiek poważny, stroniący od alkoholu,
• Izoluje się trochę od rozbawionych dworzan; wcześnie chodzi spać i nie lubi hucznych zabaw,
• Pod wpływem humoru dworzan i ich namów silna wola doktora słabnie – zamiast jednej flasz-

ki obalają wspólnie aż dziewięć…

Wyjaśnienie

• „Lotny” to Eros (albo Amor, Ku-
pido), syn bogini Wenus, na 
ogół przedstawiany jako chłop-
czyk ze skrzydełkami, strzała-
mi i, łukiem. Te strzały to strzały 
miłości – gdy mały łucznik trafił 
nim kogoś w samo serce, czło-
wiek zakochiwał się bez pamię-
ci.

• Jest to fraszka przejęta z An-
tologii greckiej; po raz kolejny 
mamy tu potwierdzenie zainte-
resowania poety kulturą antycz-
ną.
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Dworzanie

• Weseli, rozbawieni, wielbiciele wina,
• Mają bardzo różne charaktery. Jeden z dworzan jest bardzo przedsiębiorczy i uparty, chce zwa-

bić do kompanii wszystkich, nawet tych, którzy wyraźnie woleliby unikać rozbawionego towa-
rzystwa. Inny jest bardziej wyrozumiały i potrafi zrozumieć, że nie wszyscy nadają się do we-
sołej kompanii.

• Trochę wandale, widać nieźle już mają w czubie – wyważają drzwi od komnaty doktora! Nie są 
specjalnie taktowni – gdy doktor – który być może spał lub udawał, że śpi, nie chciał im otwo-
rzyć, powinni zostawić go w spokoju.

Humor i komizm tej fraszki

• Kontrast między spokojnym, niezbyt rozrywkowym doktorem pragnącym samotności  
a rozbawionymi, zapewne hałaśliwymi dworzanami, którzy… nie umieją zrozumieć, że ktoś może 
mieć inne potrzeby od nich. Są chyba przekonani o tym, że uszczęśliwią doktora swą wizytą i propo-
zycją wspólnego picia. Niestety, uszczęśliwiają go trochę na siłę.

• „Doktor nie puścił, ale drzwi puściły” – bardzo wyrafinowany humor oparty na znaczeniu słów 
„puścić” – zaprosić do środka i „puścić” – nie wytrzymać naporu. To inteligentny, wysmakowa-
ny humor, często spotykany również i dziś.

• Słowa doktora zamykające fraszkę (stanowiące jej puentę): „Trudny – powiada – mój rząd z tymi 
pany: / Szedłem spać trzeźwo, a wstanę pijany”. W tym stwierdzeniu zawarty jest paradoks: jak 
można kłaść się spać zupełnie trzeźwym, a wstać pijanym?? Doktor jednak nie wziął pod uwagę 
tego, co robił między położeniem się do łóżka a wstaniem… A wtedy ostro popijał z dworzanami.

Budowa
Budowa tej fraszki jest bardzo wyrafinowana. Utwór składa się niemal wyłącznie z cytowanych 
kwestii bohaterów fraszki. Czasem tylko pojawiają się komentarze opowiadającego tę historyjkę; 
najprawdopodobniej jednego z dworzan, np. „doktor na to powie”, „powiada”. Mimo że fraszka 
składa się niemal wyłącznie z wypowiedzi, doceńmy kunszt poety – historyjka układa się w wy-
raźną całość, jest dowcipna i zabawna. Utwory poetyckie skłądające się z cytowanych kwestii róż-
nych osób to nad podziw nowoczesny jak na owe czasy chwyt! Teraz często sięgają po niego poeci 
współcześni, np. Wisława Szymborska w wierszu Pogrzeb.

Atmosfera życia na dworze
Ta fraszka znakomicie oddaje atmosferę życia dworskiego, które poeta dobrze znał, podobnie jak 
tytułowego bohatera doktora Hiszpana. Czy się nad nim użala? Może trochę mu współczuje. Kli-
mat dworskiego życia zdecydowanie nie sprzyjał zadumie, samotności i… trzeźwości. Jak wiemy 
jednak, poeta zmienił go na spokojniejszy – życie w wiejskim dworku w Czarnolesie.

„Do gór i lasów”

Do gór i lasów

Wysokie góry i odziane lasy!
Jako rad na was patrzę, a swe czasy
Młodsze wspominam, które tu zostały,
Kiedy na statek człowiek mało dbały.
Gdziem potym nie był? Czegom nie skosztował?
Jażem przez morze głębokie żeglował,
Jażem Francuzy, ja Niemce, ja Włochy,
Jażem nawiedził Sybilline lochy.
Dziś żak spokojny, jutro przypasany
Do miecza rycerz; dziś miedzy dworzany
W pańskim pałacu, jutro zasię cichy
Ksiądz w kapitule, tylko że nie z mnichy
W szarej kapicy, a z dwojakiem płatem.
I to czemu nic jeslize opatem?
Taki był Proteus, mieniąc się to w smoka,
To w deszcz, to w ogień, to w barwę obłoka.
Dalej co będzie? Srebrne w głowie nici,
A ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci.

Uwaga

W tej fraszce znajdziemy elemen-
ty autoironii:

• „przypasany / Do miecza rycerz” 
– choć to rycerz powinien mieć 
przypasany miecz. Czyżby więc 
uważał się za niezdarnego ryce-
rza, człowieka niestworzonego 
do władania bronią? 

• „Ksiądz w kapitule, tyle że nie 
z mnichy / W szarej kapicy, 
a z dwojakim płatem” – tu po-
eta autoironicznie ukazuje kwe-
stię swego duchownego powo-
łania. Autoironicznie przeciwsta-
wia „szarą kapicę” czyli skrom-
ny habit mnisi „dwojakiemu pła-
towi” czyli podwójnemu zysko-
wi, dużym dochodom. Nie kryje 
się z tym, że chodziło mu o zy-
ski z posady duchownego, a nie 
o pokorę i odizolowanie się od 
świata… 
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Przesłanie
W ostatnich wersach zawarte jest zwięzłe wyznanie filozofii życiowej poety: „A ja z tym trzymam, 
kto co w czas uchwyci”. Jak rozumieć te słowa? Zawsze należy wykorzystać okazję do tego, by być 
szczęśliwym, by się rozwijać, samemu kształtować swoje życie i „chwytać dzień”.

Fraszka autobiograficzna
Jest to fraszka autobiograficzna, w której „ja” liryczne (utożsamiane z autorem dzieła) wspomina 
to, co go w życiu spotkało, robi przegląd swojego życia, poszczególnych jego etapów. Jest to jak-
by spowiedź z życia, którą odbywa poeta zainspirowany pięknem monumentalnej przyrody – gór 
i „odzianych lasów”. Było to życie bogate, bardzo urozmaicone, nieznające nudy. Poeta jawi się 
nam jako ten, który:

• Odbył długie, zagraniczne podróże: zwiedził m.in. Francję i Włochy.
• Był studentem, rycerzem, dworzaninem, duchownym.

W zakończeniu pojawia się pytanie o nieznaną przyszłość i zbliżającą się wielkimi krokami starość. 
„Dalej co będzie?” – pyta, i sam daje odpowiedź: „srebrne w głowie nici”.

Ta fraszka prezentuje typowy dla renesansowych humanistów model życia – studia, zagranicz-
ne podróże, pobyt na dworze, który pozwalała zapoznać się ze światowymi nowinkami i wprawić 
w sztuce błyskotliwej konwersacji… Te wszystkie etapy znajdziemy w życiu Jana Kochanowskiego.

Wyjaśnienia

• „Jażem przez morze głębokie żeglował” – mowa tu chyba o podróży z Włoch do Francji, którą poeta 
odbył pod koniec 1558 lub na początku 1559 r.

• „Jażem nawiedził Sybilline lochy” – owe „Sybilline lochy” to groty nad Zatoką Neapolitańską 
w pobliżu miasta Kume.

• „jutro przypasany / Do miecza rycerz” – Kochanowski rycerzem??? Tak, poeta mógł być ryce-
rzem w 1575 r., w czasie wyprawy inflanckiej (mogła to być także demonstracja Radoszowicka 
w 1567 r.)

• „ksiądz w kapitule” – a to ci niespodzianka! Tak, tak, Kochanowski był swego rodzaju księdzem – 
proboszczem poznańskim, miał jednak tylko niższe święcenie i nie odprawiał mszy. Z posadą du-
chowną wiązała się swego rodzaju stabilizacja; nie była to potrzeba wynikająca z głębokiej wia-
ry, chęci odizolowania się od świata, lecz… wiązala się z korzyściami finansowymi.

• „Taki był Proteus” – Proteus to jeden z bogów morskich, mądry, sprytny, nieuchwytny, przybie-
rający różne kształty, nie tylko ludzkie. Dla ludzi renesansu ten bożek był symbolem człowieka 
o silnej osobowości, kreatora swej osobowości i swojego życia. Był to człowiek o wielu twarzach 
i wielu psjach, prawdziwy człowiek renesansu…

• „kto co w czas uchwyci” – skojarzmy to z epikurejskim hasłem „carpe diem” (chwytaj dzień).

Tytuł
Tytuł fraszki może być mylący… Jej bohaterami nie są wcale góry i lasy, lecz „ja” liryczne – ko-
leje jego życia i filozofia życiowa. Widok wysokich gór i pięknych lasów jest dla poety inspirują-
cy, przywołuje w nim wspomnienia: „swe czasy młodsze wspominam”. Choć w pierwszej strofie 
nadawca zwraca się do gór i lasów, fraszka jest bardzo egocenntryczna.

Adresat
Adresatami fraszki są… góry i lasy lub tylko góry, odziane lasami. Do nich zwraca się poeta w apo-
strofie otwierającej fraszkę.

Nadawca
Nadawcą wypowiedzi jest człowiek wspominający wydarzenia ze swojego życia, dokonujący pod-
sumowania dotychczasowych dokonań i zdarzeń. „Ja” liryczne możemy utożsamiać z autorem 
fraszki, Janem Kochanowskim. Zostało ono bardzo silnie wyeksponowane; często natykamy się na 
zwroty w pierwszej osobie liczby pojedynczej, np. „Jażem przez morze głębokie żeglował”, „rad 
na was patrzę”.

Był i żakiem, i podróżnikiem, i dworzaninem, i rycerzem, i księdzem… Porównuje siebie do an-
tycznego bożka Proteusa, który często zmieniał się – mógł przybrać postać smoka, deszczu, ognia, 
obłoku…
Wysuwano różne hipotezy co do chronologii tej fraszki autobiograficznej – najprawdopodobniej po-
wstała ona pod koniec życia na dworze, przed ostatecznym osiedleniem się w Czarnolesie.
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„Do fraszek”

Do snu

Śnie, który uczysz umierać człowieka
I okazujesz smak przyszłego wieka,
Uśpi na chwilę to śmiertelne ciało,
A dusza sobie niech pobuja mało.
Chceli, gdzie jasny dzień wychodzi z morza,
Chceli, gdzie wieczór gaśnie pozna zorza.
Albo gdzie śniegi panują i lody,
Albo gdzie wyschły przed gorącem wody.
Wolno jej w niebie gwiazdom sie dziwować
I spornym biegom z bliska przypatrować,
A jako koła w społecznym mijaniu
Czynią dźwięk barzo wdzięczny ku słuchaniu.
Niech się nacieszy nieboga do woli,
A ciało, które odpoczynek woli,
Niechaj tym czasem tesknice nie czuje,
A co to nie żyć, w czas się przypatruje.

Adresat
W tej fraszce nadawca wypowiedzi zwraca się do snu (utwór otwiera apostrofa do snu), jako tego, 
który uczy człowieka umierać, jest łącznikiem pomiędzy życiem a śmiercią. 

Ważne: mamy tu do czynienia z personifikacją snu: „uczysz umierać człowieka” i „okazujesz 
smak przyszłego wieka”.

Jak ukazany został sen?
Kochanowski przedstawił sen zgodnie z antycznym wyobrażeniem – jako brata śmierci. Wiemy 
przecież, że Hypnos, bożek snu, był bratem Tanatosa, bożka  śmierci.

Dzięki snowi człowiek przyzwyczaja się do śmierci, poznaje jej smak. 
Śmierć została tu ukazana spokojnie, bez dramatyzowania.

„Do fraszek”

Do fraszek

Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje,
W które ja wszytki kładę tajemnice swoje,
Bądź łaskawie Fortuna ze mną postępuje,
Bądź inaczej, czego snadź więcej sie najduje.
Obrałliby się kiedy kto tak pracowity,
Żeby z was chciał wyczerpać umysł mój zakryty:
Powiedzcie mu, niech prózno nie frasuje głowy,
Bo się w dziwny Labirynt i błąd wda takowy,
Skąd żadna Aryjadna, żadne kłębki tylne
Wywieść go móc nie będą, tak tam ścieżki mylne.
Na koniec i sam cieśla, który to mistrował,
Aby tu rogatego chłopobyka schował,
Nie zawżdy do wrót trafi, aż pióra szychtuje
Do ramienia, toż ledwe wierzchem wylatuje.

Tytuł

Tytuł sugeruje, że mamy do czynienia z fraszką autotematyczną – fraszką o fraszkach i zarazem do 
fraszek (do nich adresowaną). Mamy kilka utworów, które noszą ten tytuł:
• Do fraszek (Fraszki moje, coś cie mi dotąd zachowały…) II 29
• Do fraszek (Fraszki, za wszeteczne was ludzie poczytają…) II 44
• Do fraszek (Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje…) III 29 – ta właśnie fraszka nas in-

teresuje, będzie przez nas analizowana.

Wyjaśnienia

• Peryfratyczne określenia czte-
rech stron świata:

• „gdzie jasny dzień wychodzi 
z morza” – Wschód,

• „gdzie wieczór gaśnie” – Za-
chód,

• „gdzie śniegi panują i lody” – 
Północ,

• „gdzie wyschły przed gorącem 
wody” – Południe.

• Według pitagorejczyków, do 
których myśli odwołuje się po-
eta, 9 sfer gwiezdnych krążą-
cych dookoła świata swym 
ruchem wydaje harmonijny 
dźwięk.

• „tesknice nie czuje” – nie czuje 
przykrości.

Wyjaśnienia

• „obrałliby się” – znalazłby się

• „wyczerpać” – wypadać

• „mistrować” – kunsztownie bu-
dować

• „pióra szychtuje” – skrzydła 
przyprawia

• „Bo się w dziwny Labirynt i błąd 
wda takowy” – poeta porównu-
je własną twórczość oraz zma-
gania interpretatorów jego dzieł 
do błądzenia po labiryncie zbu-
dowanym przez znakomitego 
wynalazcę i rzemieślnika Dedala 
– „Aby tu rogatego chłopobyka 
schował” (labirynt został skon-
struowany, by uwięzić w nim 
żarłocznego potwora Minotaura, 
pół człowieka, pół byka). 

Jak wiemy, bestię zabił heros Te-
zeusz z pomocą zakochanej w nim 
królewny Ariadny, która podaro-
wała mu kłębek nici… Poeta od-
wołuje się do legendy o Mino-
taurze, którą każdy wykształcony 
człowiek powinien znać z mitolo-
gii greckiej. Bez jej znajomości ani 
rusz, nie zrozumiemy tej fraszki.
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Przesłanie
Tematem fraszki jest twórczość poety, konkretniej fraszkopisarstwo (które stanowiło sporą część twór-
czości Jana Kochanowskiego). Fraszki, pozornie utwory lekkie i błahe, są przez ich autora bardzo ce-
nione i traktowane poważnie – nazywa je „nieprzepłaconymi” i „wdzięcznymi”. Zapewnia, że w nich 
zawarte są jego tajemnice; że fraszki są utworami – w części przynajmniej – autobiograficznymi.

W tym utworze zawarte jest ważne ostrzeżenie – nie da się do końca poznać człowieka z jego 
twórczości. Portret poety we fraszkach to kreacja artystyczna, a nie czysta prawda! Twórczość po-
etycka przypomina labirynt, zaś sam poeta – Dedala, budowniczego i projektanta tej nie zwyk łej 
budowli. Kochanowski przyrównuje siebie do Dedala, który choć skonstruował labirynt, wcale nie 
znał wyjścia…  Tego, kto by zechciał z fraszek poety poznać całą prawdę o nim, jego „umysł za-
kryty”, niech „próżno nie frasuje głowy” – to daremny trud. We fraszkach nie ma wyłożonej praw-
dy o ich twórcy „kawa na ławę”.

Nadawca
„Ja” liryczne jest silnie eksponowane w tej fraszce, np. „Bądź łaskawie Fortuna ze mną postępuje”, 
„wdzięczne fraszki moje”, „umysł mój zakryty”. Nadawca wypowiedzi jest poetą, autorem fraszek. 
Możemy go identyfikować z Janem Kochanowskim. Jak każdy artysta jest przewrotny i tajemni-
czy. Z jego twórczości nie poznamy całej prawdy o nim. W dziełach literackich mamy bowiem do 
czynienia z kreacją artystyczną.

Adresat
Utwór adresowany jest do fraszek, które są bardzo cenione przez ich autora. Wydawałoby się, że 
fraszkopisarstwo to błahostka, zabawa… Jednak nie! Fraszki są wysoko stawiane przez twórcę, 
zwane są „nieprzepłaconymi” (bezcennymi) i „wdzięcznymi”. Utwór otwiera apostrofa do fraszek.

„Na lipę”

Na lipę

Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!
Nie dójdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie,
Choć się nawysszej wzbije, a proste promienie
Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie.
Tu zawżdy chłodne wiatry z pola zawiewają,
Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają.
Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły
Biorą miód, który potem szlachci pańskie stoły.
A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie,
Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie.
Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie
Jako szczep napłodniejszy w hesperyskim sadzie.

Tytuł
To jedna z najbardziej znanych fraszek Jana Kochanowskiego poświęcona (zapewne czarnoleskiej) 
lipie, pozornie bardzo zwyczajnemu drzewu…

Do tej pory czarnoleska lipa w kulturze polskiej jest symbolem ziemiańskiego życia, życia w har-
monii z naturą, uroków przyrody, życia z dala od miejskiego zgiełku. Stanowi symbol spokoju, wy-
ciszenia, kontemplacji, odpoczynku…

Zalety lipy sławił już Mikołaj Rej w Zwierzyńcu, w wierszu Lipka na cne obyczaje. Zaś antycz-
ny poeta Marcjalis sławił platan Cezara jako drzewo miłe bogom, które czuło myśli swego pana, 
a gęste liście dawały niezrównany cień, schronienie przed palącym słońcem.

Nadawca

Nadawcą wypowiedzi jest tu lipa, mamy więc do czynienia z liryką roli i upersonifikowaniem drze-
wa. Lipa ukazana w tej fraszce jest pewna swej wartości, pewna siebie, a także gościnna i życzli-
wa ludziom.
• Zaprasza, by siąść w cieniu jej liści i odpocząć.
• Przedstawia swoje zalety: choćby słońce wzbiło się najwyżej i prażyło bardzo silnie, jej gęste li-

ście zapewniają cień i chłód
• Słychać śpiew ptaków, „wdzię cz nie narzekają” słowiki  i szpaki.

Uwaga

Lipie poświęcone są aż trzy frasz-
ki. Oto one:

• Na lipę (Przypatrz się, gościu, 
jako on list mój zielony….) III 7

• Na lipę (Uczony gościu, jeśli 
sprawą mego cienia…) III 6

• Na lipę (Gościu, siądź pod mym 
liściem…) II 6 – ta fraszka, naj-
bardziej znana ze wszystkich 
fraszek o lipie, będzie nas intere-
sowała.
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• Z jej kwiatów pracowite  pszczoły zbierają miód, który jest przysmakiem na stołach szlacheckich.
• Cichy szum liści sprawia, że człowiek może zapaść w miłą, regenerującą drzemkę.

To wszystko sprawia, że lipa jest bardzo cenionym przez swego pana drzewem, choć w przeciwień-
stwie np. do jabłoni nie daje owoców. Lipa wyznaje z dumą: „Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię 
pan tak kładzie, / Jako szczep napłodniejszy w hes pe rys kim sadzie”. Lipa jawi się jako erudytka, 
znawczyni mitologii – w „hesperyjskim sadzie” rosła jabłoń rodząca złote jabłka.

Adresat
Adresatem wypowiedzi jest bliżej niesprecyzowany „gość”, którego lipa zaprasza do skrycia się 
w swoim cieniu.    

„O żywocie ludzkim”

O żywocie ludzkim

Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy,
Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniem;
Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy,
Prózno tu człowiek ma co mieć na pieczy.
Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława,
Wszytko to minie jako polna trawa;
Naśmiawszy się nam i naszym porządkom,
Wemkną nas w mieszek, jako czynią łątkom.

Tytuł
Tytuł wyraźnie wiąże się z tak ważnym zagadnieniem literackim, jakim jest kondycja człowieka. 
W świetle tej fraszki wygląda ona nie za wesoło: człowiek jest marionetką w teatrze świata, a wszyst-
kie jego czyny i myśli są „fraszką”, czyli błahostką, znaczą niewiele…

Wyjaśnienia

• „Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy”, „Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława, / Wszytko to mi-
nie jako polna trawa” – te słowa powinny nam się skojarzyć z biblijną Księgą Koheleta. Starotestamen-
towy mędrzec wspomina, że doświadczył w życiu wszystkiego: miał sławę, władzę, pieniądze, urodę, 
młodość – nie dały mu one jednak szczęścia. Okazały się ułudą – „marnością nad marnościami” i „po-
gonią za wiatrem”. Mamy tu więc nawiązanie do toposu vanitas (marności), którego nazwa pochodzi 
od słów Koheleta „vanitas vanitatum et omnia vanitas” (marność nad marnościami i wszystko mar-
ność). Ta myśl przyświeca również fraszce Kochanowskiego.

• „Polna trawa” – to bardzo częsty obraz w Biblii. Trawa jest symbolem marności, nietrwałości, przemi-
jania. Ten obraz pojawia się np. w Księdze Izajasza.

• „Wemkną nas w mieszek, jako czynią łątkom” – wrzucą nas do worka, jak to czynią z lalkami (kukieł-
kami, marionetkami).

Budowa
Budowa tej fraszki jest bardzo kunsztowna: w pierwszych dwóch wersach pojawia się anafora:

„Fraszki to wszytko, cokolwiek myś lemy”,
„Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy”.

Dalej pojawia się wyliczenie, typowe dla poezji baroku (i rzeczy wiście, ta fraszka jest trochę baro-
kowa w nastroju). Kunsztowność tego utworu wieńczy wspaniała, wyrazista – choć pesymistycz-
na – puenta, odwołująca się do toposu teatru świata (zobacz uwagę na marginesie).

Przesłanie
• „Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy” – nic na świecie nie jest pewne ani stałe, nie warto 

planować ani sięgać myślami w daleką przyszłość.
• „Naśmiawszy się nam i naszym porządkom” – człowiek ze swoimi ambicjami, pragnieniami, dą-

żeniami jest mały i śmie szny wobec porząd ku natury i wszechmocy bogów/Boga.
• Wizja kondycji człowieka jest zgodna z myślą antyku. Mamy tu nawiązanie do maksymy za-

czerpniętej z Heraklita z Efezu – „Panta rhei”, czyli wszystko płynie. Człowiek musi pogodzić się 
z naturą wszechświata i koniecznością przemijania.         

Topos teatru świata

W ostatnich dwóch wersach, 
w puencie fraszki, mamy do czy-
nienia z toposem teatru świa-
ta pochodzącym ze starożytno-
ści. Platon w Prawach pisał, że 
 marionetkami są bowiem ludzie 
w większości wypadków i rzad-
ko kiedy tylko mają coś wspólne-
go z prawdą.

Człowiek ukazywany jest jako ak-
tor na scenie życia – rola, którą 
ma odegrać, na ogół niewie le zna-
czy… Czyny i losy człowieka za-
leżą od Wielkiego Reży sera, któ-
rego zamysłów człowiek aktor (a 
raczej marionetka w Jego rękach 
!) nie zna.

Topos teatru świata pojawia się 
w dziełach wielu twórców.  Mar-
cello Paliagenio Stellato w dzie-
le Zodiacus vitae stwierdził, że 
życie ludzkie jest sztuką teatral-
ną i że ludzie kochają się w zbyt-
kach, które są jednak złudne… 
Człowiek aktor (przekonany – to 
żałosne – o własnej wyjątkowo-
ści) zabawia swą grą nieśmiertel-
nych bogów, dla których ludzkie 
sprawy są „głupstwami” i „frasz-
kami”.
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Pieśń jest gatunkiem bardzo starym, sięgającym literatury antyku, silnie związanym z muzyką i po-
czątkowo wykonywanym wraz z nią. Pierwszym twórcą pieśni i wzorem dla Jana z Czarnolasu był 
Horacy – dlatego niektóre pieśni Kochanowskiego są przekładami albo luźnymi parafrazami car-
min rzymskiego poety. Są one w większości poważne, ich tematyka zaś jest różnorodna. Wystar-
czy dokonać przeglądu różnych rodzajów pieśni.

Są wśród nich: 
• towarzyskie, inaczej biesiadne, (Miło szaleć, kiedy czas po temu);
• pieśni miłosne (Pieśń XXI); 
• pieśni refleksyjne (Serce roście, patrząc na te czasy);
• pieśni patriotyczne (Pieśń o spustoszeniu Podola); 
• pieśni będące pochwałą wsi (Pieśń świętojańska o sobótce).

• Problematyka pieśni krąży wokół zagadnień, takich jak przemijalność, krótkotrwałość życia, cnota, ro-
zum, patriotyzm, nieśmiertelność poezji, afirmacja świata, natury i życia, miłości. 

• Poglądy filozoficzne Kochanowskiego najczęściej stanowią treść pieśni refleksyjnych. 

• Jak na twórcę renesansowego przystało, i na wzór Horacego – dąży do ideału złotego środka. Należy 
w życiu swoim – wg filozofii epikurejczyków używać życia i poznać jego rozkosze, dążyć do szczę-
ścia i chwytać dzień, bo wszystko przemija (epikureiym). Kochanowsi podpowiada, ponieważ życie 
trwa krótko, należy „miło szaleć, kiedy czas po temu” (Pieśń XX).

• Lecz należy także – według nauki stoików – zachować spokój i umiar, męstwo i cnotę, dobrą sławę, 
bo najwyższe szczęście człowieka wcale nie tkwi w zaszczytach ani w bogactwie, lecz w harmonii, 
w umiejętności zachowania równowagi duchowej (stoicyzm). 

• W pieśniach odradza się horacjański motyw exegi monumentum – nieśmiertelności poety, jaką za-
pewnia mu jego dzieło, czego dowodem jest piękna Pieśń XXIV z Ksiąg wtórych. 

Pięć nurtów w „Pieśniach” 

Pieśni autotematyczne 
Pojawia się tutaj jedna z typowych cech literatury epoki renesansu: podkreślanie przez artystę wła-
snej osobowości i tożsamości. W przeciwieństwie do swych średniowiecznych, najczęściej anoni-
mowych poprzedników, odrodzeniowi twórcy starali się eksponować własną indywidualność, po-
tęgę i moc. Zastanawiali się też często nad losem, jaki spotka ich dzieła po śmierci. Czy zapewnią 
im one sławę u przyszłych pokoleń? Z jednej strony i poezja, i jej śmiertelny twórca podlegają pra-
wom przemijania, z drugiej jednak zaklęty w strofach boski pierwiastek chroni dzieło (a za jego 
sprawą także poetę) przed odejściem w smugę cienia. Symbolem tej niezniszczalności jest „Muzom 
poświęcony ptak” – łabędź. W Pieśniach, które stanowią prawdziwą apologię artyzmu, spotykamy, 
oprócz łabędzia, jeszcze jeden symbol poezji i poetyckości: lutnię. „Powiedz słowieński rym, o wie-
lostrona/ Lutni złocona” – tak Kochanowski zwraca się do poezji w Pieśni XXII z Ksiąg wtórych.

Nurt moralno-dydaktyczny i obyczajowy
Nie porzucaj nadzieje, 
Jakoć się kolwiek dzieje:  
Bo nie już słońce ostatnie zachodzi, 
A po złej chwili piękny dzień przychodzi.

Pieśni
Jana Kochanowskiego

Uwaga

Zbiór Pieśni składa się z 49 różno-
tematycznych utworów, podzielo-
nych na dwa cykle.

Pieśń – definicja gatunku 

Pieśń – to najstarszy i najpow-
szechniejszy gatunek poezji lirycz-
nej początkowo nierozerwalnie 
związany z muzyką. 

Za twórcę gatunku uważa się Ho-
racego, który pisał carmina. 

Pieśń to utwór liryczny, poważny 
w tonie, podnoszący temat ludz-
kiej egzystencji (pieśni religijne, 
miłosne, patriotyczne, obyczajo-
we, biesiadne, filozoficzno-reflek-
syjne), najczęściej zbudowany 
stroficznie, rytmiczny, występują 
w nim refreny, powtórzenia i pa-
ralelizmy składniowe.

Nazwa gatunku sugeruje, że 
mamy do czynienia z utwora-
mi przeznaczonymi do śpiewa-
nia, ale już w czasach Horacego 
miała ona tylko uzasadnienie hi-
storyczne. Początkowo teksty ta-
kie rzeczywiście śpiewano, a nie-
rzadko także przy nich tańczono, 
ale z biegiem czasu nazwę pieśni 
rozciągnięto na wszystkie utwo-
ry liryczne. 

W wierszach przetrwały zaledwie 
drobne ślady tradycji melicznej 
(związanej ze śpiewem). 
Były to: 
• podział na strofy,
• tendencja do wyrazistej rytmiza-

cji,
• liczne powtórzenia, 
• posługiwanie się refrenem,
• prosta budowa zdań.

Kochanowski, który stworzył z ze-
branych w dwuksięgu pieśni dzie-
ło wręcz doskonałe, nie miał, jeże-
li chodzi o gatunek, żadnego rodzi-
mego poprzednika. Sięgnął do tra-
dycji rzymskiego poety Horace-
go, którego zbiór wierszy Carmina 
w epoce renesansu uznawany był 
za niedościgniony wzór liryki. 
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Pieśń IX z Ksiąg wtórych to już nurt moralno-dydaktyczny. Należące do niego teksty koncentrują 
się wokół problemów indywidualnego ludzkiego życia, zawierają refleksje na temat jego złożono-
ści i wskazówki, jakimi zasadami powinniśmy się kierować w codziennym postępowaniu. Zawie-
rają również przekonanie poety o równości wszystkich ludzi wobec przeznaczenia. Poeta sięgnął do 
myśli stoików, którzy głosili, że świat został tak urządzony, że dobro i zło ciągle się ze sobą miesza-
ją („Nic wiecznego na świecie:/ Radość się z troską plecie”). Skoro więc wszystko zmienia się jak 
w kalejdoskopie i nie można liczyć na oparcie w tym, co nas otacza, trzeba odnaleźć je w sobie, we 
własnym spokoju, rozumie i dystansie do świata. Przesłanie pieśni moralno-dydaktycznych wykra-
cza jednak daleko poza same tylko wątki stoickie. Ukazując złożoność życia, Kochanowski przy-
wołał jeszcze jeden motyw z kultury antycznej: wprowadził postać mitologicznej bogini Fortuny. 
W koncepcji starożytnych to od jej kaprysów zależeć miał ludzki los, a że była ona ślepa – rozda-
wała nagrody i kary po omacku, nie zważając ani na zasługi, ani na winy obdarowywanych. Stąd 
właśnie w życiu tyle przypadkowości i niekonsekwencji.

Liryka biesiadna 
Nie brakuje też w Pieśniach opisów dobrej zabawy. Poeta, zwany przez współczesnych „kocha-
niem wieku”, był bardzo towarzyski, lubił spędzać czas w wesołej kompanii przy dzbanie wina, 
o czym wspomina w obfitujących w wątki ludyczne (poświęcone zabawie) pieśniach biesiadnych. 
„Miło szaleć, kiedy czas po temu,/ A tak, bracia, przypij każdy swemu” – tak rozpoczyna się Pieśń 
XX z Ksiąg pierwszych. W podobnym tonie utrzymana jest też Pieśń IX z tej księgi:

Chcemy sobie być radzi? 
Rozkaż, panie, czeladzi, 
Niechaj na stół dobrego wina przynaszają, 
A przy tym w złote gęśli albo w lutnią grają.

W obu tekstach z wielką mocą zaznacza się postawa epikurejska. Znajdziemy w nich także prze-
świadczenie o równości wszystkich ludzi wobec przeznaczenia i po raz kolejny spotkamy przeko-
nanie o niepewności i nieprzewidywalności naszego losu. Zarówno w pieśniach biesiadnych, jak 
i w moralno-dydaktycznych pobrzmiewają echa słynnej zasady Horacego, który w każdej sytuacji 
opowiadał się za stosowaniem złotego środka, czyli po prostu umiaru. Czy nie jest z nią jednak 
sprzeczne słynne horacjańskie zawołanie: carpe diem (korzystaj z dnia, z chwili)? Nie, ponieważ 
owo korzystanie wymaga odpowiedniej chwili, takiej, która nie będzie kolidować z naszymi obo-
wiązkami. Złoty środek to także rezygnacja z pogoni za zaszczytami i wyzbycie się życiowej za-
chłanności. W Pieśniach Kochanowski podkreśla wartość umiejętnego poprzestawania na małym, 
cieszenia się tym, co mamy.

Liryka obywatelska 

Zaszycie się w zacisznym dworku nie zwalnia jednak nikogo z obowiązków wobec ojczyzny. W Pie-
śniach Kochanowskiego silnie zaznacza się nurt liryki obywatelskiej. Jan z Czarnolasu czuje się, dzię-
ki temu, że jest poetą, upoważniony do udzielania Polakom nauk. Wytyka im więc nadmierną pry-
watę i bagatelizowanie spraw państwowych, co w każdym wypadku prowadzi do narodowych klęsk. 

Tego się naucz!

Na maturze musisz umieć odpo-
wiedzieć na pytania:
• Jaką filozofię propagował Jan 

Kochanowski?
• Dlaczego jego Pieśni odgrywa-

ją tak dużą rolę w późniejszych 
epokach?

• Do jakich twórców i filozofów 
antycznych nawiązywał w swej 
twórczości?

• Jakie wartości propagował? 
• Jacy byli jego mistrzowie?

Pieśni – filozofia życia Jana Ko-
chanowskiego 

Można pozwolić sobie na stwier-
dzenie, że w Pieśniach zawarł Ko-
chanowski swój program poetyc-
ki i filozoficzny. Utwory zawar-
te w tomie powstawały przez po-
nad dwadzieścia lat. Mistrzem dla 
Kochanowskiego był Horacy i na 
nim wzorował on swoje utwory. 

 Pieśniach Kochanowski dawał 
odpowiedź na pytania nurtujące 
zarówno renesansowego humani-
stę, jak i współczesnego nam czy-
telnika – jak żyć godnie i mądrze? 
Jego pieśni cechuje ogromna róż-
norodność.
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O takiej właśnie porażce, przegranej walce z oddziałami tatarskimi, mówi Pieśń o spustoszeniu 
Podola (Pieśń V, Księgi wtóre). Rozpoczyna ją dramatyczna refleksja o podbiciu Polski („Wieczna 
sromota i nienagrodzona/ Szkoda, Polaku! Ziemia spustoszona”). W zakończeniu pieśni pojawiają 
się jakże gorzkie, cytowane w związku z kolejnymi zakrętami naszej historii, brzmiące jak kasan-
dryczna przepowiednia słowa: 

Nową przypowieść Polak sobie kupi,
Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. 

A przecież każdy ma możność służenia „ku pożytkowi spólnemu” w najbliższy sobie, zgodny z wła-
sną osobowością i zdolnościami sposób: 

Komu dowcipu równo z wymową dostaje, 
Niech szczepi między ludźmi dobre obyczaje […]
A ty, coć Bóg dał siłę i serce po temu, 
Uderz sie z poganinem, jako słusze cnemu.

To Pieśń o dobrej sławie (Pieśń XIX, Księgi wtóre), jeszcze jeden utwór, w którym poeta wzywa do 
działania. Jest to także wypowiedź na temat samej wartości cnót obywatelskich. Kochanowski two-
rzy drugi, obok modelowego portretu ziemianina, wzór osobowy. Jest nim patriota, łączący w so-
bie męstwo z wysoką moralnością, w każdej sytuacji ludzki i prawy. 

Liryka miłosna 
Kochanowski jest autorem wielu pieśni miłosnych, przez które przewijają się różne żeńskie imio-
na; niektóre z nich, jak choćby Hanna, pojawiły się wcześniej we fraszkach. Opisywane przez po-
etę uczucia na pewno są szczere, ale trudno nie zauważyć, że w wierszach miłosnych częściej niż 
w innych utworach sięga on po tak modny w dobie renesansu kostium mitologiczny.

Kochanowski rzadko jednak mówi o swym miłosnym cierpieniu wprost. Zawód miłosny stał 
się treścią Pieśni XV z Ksiąg pierwszych, w której odepchnięty poeta („chyba żeć milszy podob-
no kto iny”) potrafi zdobyć się na, jakże imponującą, wspaniałomyślność i życzy swej dawnej ko-
chance szczęścia.

Acz mię twa droga, miła, barzo boli, 
Nie chcę cię trzymać przeciw twojej woli;  
Z mej strony bodaj wszystko dobre miała, 
Kędy się kolwiek będziesz obracała.

Nie wszystkie pieśni miłosne dotyczą tak smutnych doświadczeń. Wiele z nich opowiada o uczu-
ciach spełnionych, flirtach i miłostkach, jak choćby Pieśń XI z Ksiąg pierwszych, w której poeta ko-
kietujący młodziutką Netę (ówczesne zdrobnienie od Agnieszki) namawia ją, by przestała „kiedy 
za macierzą chodzić”. W żadnej jednak z miłosnych pieśni nie znajdziemy śmiałości znanej z po-
święconych temu uczuciu fraszek!

Ważne pieśni do tego tematu 

„Pieśń IX” z „Ksiąg pierwszych” („Chcemy sobie być radzi?”)

Czy można pogodzić stoicyzm z epikureizmem? Oczywiście, a jeszcze do tego dołożyć Opatrz-
ność Bożą – doskonałym tego przykładem są pieśni Kochanowskiego. Nasz los zależy od zmien-
nej fortuny, ale to „sam Bóg wie przyszłe rzeczy, a śmieje się z nieba, kiedy się człowiek troszcze 
więcej, niźli trzeba” i drugi fragment: „A nigdy nie zabłądzi, kto tak umysł narządzi, Jakoby umiał 
szczęście i nieszczęście znosić, Temu mężnie wytrzymać, w owym się nie wznosić”. Czy to nie 
doskonała definicja stoicyzmu? Wobec zmienności losu i niepewności jutra pozostaje człowieko-
wi jedynie zachować stoicki spokój i ufać Bogu. Kochanowski zachęca także do korzystania z ży-
cia – przywołać można pierwsze wersy tej pieśni biesiadnej. Epikurejskie hasło carpe diem bardzo 
dobrze słychać w tym utworze.

„Pieśń III” z „Ksiąg wtórych” („Nie wierz Fortunie, co siedzisz wysoko…”)

Ślepa bogini kieruje naszym losem – musimy więc bardzo uważać: „Miej na poślednie koła pilne 
oko”. Jeśli wszystko może zmienić się, zniknąć, co w takim razie jest prawdziwą wartością, której 
nam nikt nie odbierze i żadne przeciwności losu nie zniszczą? Cnota!

Bóg w Pieśniach

Bogactwo poetyckiej wizji świa-
ta dopełnia w Pieśniach postać 
chrześcijańskiego Boga. Jak po-
strzega Go poeta? To nie tylko 
wszechpotężny, hojny Stwórca, 
który „włada niebem” i „gwiazda-
mi rządzi” (Pieśń III, Księgi wtó-
re), ale także ktoś, kto, jak reży-
ser przedstawienia, ciągle czuwa 
nad tym, co dzieje się w teatrze 
świata, i nie zdradza nam przy 
tym swych planów: „Sam Bóg 
wie przyszłe rzeczy, a śmieje się 
z nieba,/ Kiedy się człowiek trosz-
cze więcej, niźli trzeba” (Pieśń 
IX, Księgi pierwsze). Nie może-
my jednak czuć się z tego wzglę-
du pokrzywdzeni czy zawiedze-
ni – przecież Bóg nigdy nam nie 
obiecywał, że będzie inaczej (por. 
Pieśń IIII, Pieśni kilka).

Najważniejsze tematy Pieśni
• pieśni towarzyskie, inaczej bie-

siadne (Miło szaleć, kiedy czas 
po temu);

• miłosne (Pieśń XXI); 
• refleksyjne (Serce roście pa-

trząc na te czasy!);
• patriotyczne (Pieśń o spustosze-

niu Podola); 
• pieśni będące pochwałą wsi 

(Pieśń świętojańska o sobótce);
• autotematyczne (nieśmiertel-

ność poezji i poety).
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       „Pieśń XII” z „Ksiąg wtórych” („O cnocie”)

Cnota to wartość nieprzemijająca, wyjątkowa: „Sama ona nagrodą i płacą jest sobie I krom naby-
tych przypraw świetna w swej ozdobie”. Cnota zawsze idzie w parze z zazdrością – jak cień za czło-
wiekiem. Co zrobić, aby żyć cnotliwie i nie narazić się na przykrości i zawiść ze strony innych? Po-
winno się służyć ojczyźnie – to pewna droga do nieba.

Szukaj powiązań
• nurty filozoficzne antyku, stoicyzm i epikureizm;
• inne utwory Kochanowskiego na ten temat, np. Z Anakreonta (Skoro w rękę wezmę czaszę).

Temat sławy poetyckiej i nieśmiertelności poety
To bardzo ważny temat w twórczości Jana Kochanowskiego. Pojawia się nie tylko w jego pieśniach, 
ale i fraszkach. Mistrz z Czarnolasu napisał także wiele utworów autotematycznych – powinieneś 
znać najważniejsze z nich. Zagadnienia sławy poetyckiej, nieśmiertelności artysty i natury sztuki 
mogą pojawić się na nowej maturze. 

Ważna pieśń do tego tematu

„Pieśń XXIV” z „Ksiąg wtórych” („Niezwykłym i nie leda piórem 
opatrzony…”)
Czytając tę pieśń, od razu powinieneś przypomnieć sobie inny utwór – pieśń Horacego pt. Do Me-
cenasa zaczynającą się od słów: „Niezwykłe mając i niekruche skrzydła wzlecę poeta z dwóch natur 
złożony”. Czy Kochanowski popełnił plagiat? Nie! Jak prawdziwy renesansowy humanista wzoro-
wał się na mistrzach ze starożytności i powtarzał topos exegi monumentum. Możemy powiedzieć, 
że napisał parafrazę wiersza Horacego, choć tak naprawdę niewiele zmienił w oryginale. Jego me-
cenasem jest Myszkowski, a narody, które o nim usłyszą, to nie Dakowie i Hiszpanie, lecz Tatarzy 
i Anglicy. Kochanowski w przeciwieństwie do anonimowych twórców średniowiecznych tworzy 
dla swojej sławy. Wie, że to, co stworzył, ma wartość, czuje się wybrańcem muz, tym, o którym nie 
zapomną potomni. Poeta nie jest zwykłym człowiekiem, ale kimś wyjątkowym, o naturze ludzkiej 
i boskiej – tej, która przeminie i tej nieśmiertelnej.

Szukaj powiązań
• Non usitsts nec teniu (Carm. II, 20), (Na nieużytych i potężnych skrzydłach) Horacego;
• Exegi monumentum (Carm. III, 30), (Wybudowałem pomnik…) Horacego;
• Wszystkie utwory traktujące o tworzeniu poezji będą tu na miejscu – szczególnie te, w których jest 

mowa o samotności i wyjątkowości poety, np. Wielka Improwizacja w III cz. Dziadów Mickiewicza

Temat miłości w Pieśniach Kochanowskiego
Ważne miejsce w twórczości Jana z Czarnolasu zajmują także pieśni miłosne. Większość z nich to 
konwencjonalne pieśni dworskie, zawierające obowiązkową pochwałę urody ukochanej kobiety i 
katalog jej zalet duchowych. Zdarzają się jednak pieśni frywolne, erotyczne, zaskakująco śmiałe. 
Nie zapomnij, że Jan Kochanowski jest także autorem fraszek miłosnych.

Ważna pieśń do tego tematu

„Pieśń VII” z „Ksiąg pierwszych” 
Trudna rada w tej mierze: przyjdzie się rozjechać,
A przez ten czas wesela i lutnie zaniechać

Zakochany mężczyzna (osoba mówiąca w wierszu) jeszcze na dobre nie rozstał się z ukochaną, a 
już za nią tęskni i wspomina jej wyjątkową urodę, piękną twarz, którą pragnie jak najprędzej znów 
ujrzeć. Nie wiadomo do końca, czy obiekt westchnień osoby mówiącej w wierszu rzeczywiście wart 
był takich zachwytów, ale nadawca wypowiedzi poetyckiej podkreśla, że tak właśnie widzi swo-
ją wybrankę; zaznacza, że przedstawia własny, subiektywny punkt widzenia: „Takaś ty w oczu mo-
ich”.  A miłość jest ślepa i często idealizuje obiekt westchnień.

Szukaj powiązań
• Waleta, żalu zabraniająca Johna Donne’a – tematem tego utworu także jest rozstanie dwojga bli-

skich osób. Osoba mówiąca w wierszu, mężczyzna wyruszający w daleką i długą podróż żegna się 
ze swoją ukochaną. Zakazuje jej płakać i histeryzować, gdyż takie reakcje są profanacją wielkiej, 
duchowej miłości. Z lekką pogardą traktuje ludzi, których miłość ma charakter jedynie fizyczny.

Stoicyzm i epikureizm

Stoicyzm i epikureizm to nur-
ty filozoficzne powstałe w anty-
ku; twórczość Kochanowskiego 
to prawdziwy powrót – renesans 
tych filozofii.

• Stoicyzm – twórcą tej filozofii 
był Zenon z Kition. Wyznawcy 
stoicyzmu uważali, że najwięk-
szym szczęściem człowieka jest 
cnotliwe życie (cnota). Stoik, 
kierujący się w życiu rozumem, 
a nie emocjami – ze spokojem 
przyjmuje wszystko, co przy-
nosi los. Pozostaje obojętny na 
zmienność Fortuny. Stoicy dąży-
li do osiągnięcia równowagi du-
cha i wewnętrznej harmonii.

• Epikureizm – twórcą tej filo-
zofii jest grecki myśliciel Epi-
kur (III wiek p.n.e.). Carpe diem 
– chwytaj dzień, wykorzystuj 
każdą chwilę, to najważniejsze 
hasło epikurejczyków. Według 
nich należy cieszyć się życiem, 
porzucić wszelkie troski, lęki i 
zmartwienia. Człowiek osiągnie 
szczęście, jeśli życie dla niego 
będzie przyjemnością. Sposób 
na szczęśliwe życie – wedle tej 
filozofii – to unikanie cierpienia 
oraz także rozumne postępowa-
nie.

Fortuna

Bogini przeznaczenia, szczęścia 
i nieszczęścia, ślepego przypad-
ku. Przedstawiana z zawiązanymi 
oczami, rogiem obfitości i sterem. 
Jej najpopularniejszym emblema-
tem jest koło.

Podział pieśni

Pieśni: 
• autotematyczne, 
• filozoficzno-refleksyjne, 
• apelu, 
• patriotyczne, 
• obywatelskie, 
• pochwalne, 
• powitalne i pożegnalne, 
• obrzędowe, 
• biesiadne, 
• miłosne,
• żałobno-medytacyjne.
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Patriotyzm, troska o losy kraju i o własne dobre imię (dobrą sławę)
Kolejne ważne zagadnienie w twórczości tego jakże wszechstronnego poety to troska o losy kra-
ju, czasem połączona z bezlitosnym piętnowaniem głupoty i beztroski polskiej szlachty – znako-
mitym przykładem może być pieśń O spustoszeniu Podola, zakończona słynną puentą, że Polak 
przed szkodą i po szkodzie głupi.

Ważne pieśni do tego tematu

„Pieśń V” z „Ksiąg wtórych” („O spustoszeniu Podola”)
Pieśń ta powstała prawdopodobnie w roku 1575 – wtedy to Tatarzy, wykorzystując czas bezkróle-
wia, napadli na Podole. Kochanowski nie tylko opisuje tragiczne skutki napaści na ziemie polskie, 
ale przede wszystkim nawołuje do walki i stara się wpłynąć na czytelników, aby opodatkowali się na 
wojsko: „Skujmy talerze na talery, skujmy, A żołnierzowi pieniądze gotujmy!”. Jeśli z tekstu Kocha-
nowskiego czytelnicy nie wyciągną odpowiednich wniosków, trudno oczekiwać poprawy sytuacji.

„Pieśń XII” z „Ksiąg wtórych”
Jan Kochanowski często nawoływał do obrony ojczyzny i służenia jej nie tylko mieczem, ale i swo-
imi umiejętnościami.

A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba.

„Pieśń XIX” z „Ksiąg wtórych” („Pieśń o dobrej sławie”) 
Człowiek w przeciwieństwie do zwierząt ma rozum i mowę, dlatego powinniśmy żyć godnie i sta-
rać się o dobrą sławę, która pozostanie po nas, gdy „zniszczeje ciało”. Każdy może służyć ojczyź-
nie, wykorzystując do tego celu przymioty, jakimi obdarzył nas Bóg:

Służmy poczciwej sławie, a jako kto może,
Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże.

Szukaj powiązań

• Odprawa posłów greckich Kochanowskiego – dramat, w którym autor wykorzystując kostium mi-
tologiczny, przedstawił ówczesną sytuację społeczno-polityczną Polski. Wynika z niego, że Tro-
ję (Polskę) czeka nieuchronna zguba, do której doprowadziła postawa społeczeństwa: przekup-
stwo, demagogia, beztroska i prywata. Chwiejny król Priam przypomina Zygmunta Augusta, któ-
ry nie umiał zająć zdecydowanego stanowiska w sporach religijnych. Zwróć także uwagę na waż-
ną mowę Ulissesa, rozpoczynającą się od słów: O nierządne królestwo i zginienia bliskie…

• Nierządem Polska stoi Wacława Potockiego – pesymistyczny utwór ukazujący Polskę jako kraj, 
w którym królują anarchia i bezprawie.

Harmonia świata i renesansowy optymizm
Światem ukazywanym w wielu pieśniach Jana Kochanowskiego rządzą ład i harmonia. Bóg jest w 
nim przedstawiony jako łaskawy, hojny dawca łask, opiekun człowieka. Wszystko na tym świecie 
ma swój cel i swoją przyczynę, nawet cierpienie i smutek. Życie i tak jest jednak piękne, a świat – 
dzieło największego z artystów, Boga, zdumiewa swoją urodą.

Ważna pieśń do tego tematu 

„Pieśń XXV” z „Ksiąg wtórych” (Hymn „Czego chcesz od nas, Panie…”) 
To jedna z najpiękniejszych modlitw dziękczynnych, jakie kiedykolwiek napisano, można ją po-
równać z Pieśnią słoneczną świętego Franciszka. Człowiek żyjący we wspaniałym, idealnym świe-
cie jest szczęśliwy. Bóg z miłości do ludzi stworzył świat pełen ładu i harmonii, w którym człowiek 
wciąż czując Jego namacalną opiekę, czuje się bezpieczny i szczęśliwy. Za wszystkie dary powi-
nien on być Bogu wdzięczny, pełen pokory i oddania.
Hymn ma spójną budowę – bezpośrednie zwroty do adresata – Boga – otwierają i zamykają wiersz, two-
rząc klamrę kompozycyjną. Wewnątrz klamry znajduje się pięć zwrotek będących wyliczeniem dobro-
ci i wszechmocy Boga. Człowiek modlący się nie boi się swego Stwórcy – zwraca się do Boga wprost 
(„ty” liryczne). Bóg jest dobroczyńcą, twórcą i kreatorem, który stworzył dla niego wspaniały świat.

• Świat ten jest uporządkowany, harmonijny, możemy dostrzec w nim równowagę: „biały dzień, a 
noc ciemna swoje czasy znają”; 

Zagadnienia i tematy do zapa-
miętania oparte na twórczości 
Jana Kochanowskiego

• filozofia życia, stoicyzm i epiku-
reizm – pytanie jak żyć, jak osią-
gnąć spokój i szczęście

• artysta i jego poezja – nieśmier-
telność twórcy

• klasycyzm

• Bóg – dobry Ojciec

• patriotyzm, troska o ojczyznę
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• Świat jest także piękny: „Tyś niebo zbudował, I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował”. 

• Ogromny i różnorodny, a to, co się w nim dzieje, ma charakter cykliczny – daje pewność, gwaran-
cję i stabilność. Zbudowany został nie przez przypadek, ale celowo, sensownie, tak aby wszyst-
ko było dobre.

Szukaj powiązań

• Hymnem pochwalnym na cześć Boga są też Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu, a szczególnie 
fragment zatytułowany Pochwała stworzenia, którą wyśpiewał św. Franciszek złożony chorobą u 
św. Damiana. Za stworzenie wspaniałego, harmonijnego świata dziękował Bogu święty Franci-
szek w Pieśni słonecznej.

• Filozofię harmonijną głosił średniowieczny filozof święty Tomasz (tomizm). Uważał on, że Bóg 
stworzył wspaniały świat, w którym każdy ma swoje miejsce (drabina bytów).

• Urodziny Wisławy Szymborskiej – zachwyt nad pięknem i bogactwem świata.
• Spokojne myśli Leopolda Staffa – szczęście jest możliwe do osiągnięcia, jeśli tylko spróbujemy 

mieć – jak osoba mówiąca w wierszu – „Spokojne myśli, pogodne czoło”.

Inna pieśń filozoficzna

„Pieśń XI”, „Księgi wtóre”
Stateczny umysł pamiętaj zachować,
Jeśli cię pocznie nieszczęście frasować.

Jest to parafraza pieśni Horacego Aequam memento rebus, II 3 (Zachowaj równowagę ducha).

„Pieśń świętojańska o sobótce”
Ten dołączony do zbioru pieśni cykl to dwanaście sielankowo-tanecznych pieśni śpiewanych przez 
panny podczas ludowego obrzędu związanego z letnim przesileniem 23 czerwca. Cały cykl można 
odczytać jako udramatyzowaną opowieść o życiu na wsi, które jest arkadią i idyllą (Panna XII Wsi 
spokojna, wsi wesoła). Kochanowski głosi tu pochwałę pracy i życia w zgodzie z naturą, podporząd-
kowanego naturalnemu cyklowi przyrody. Tylko takie życie zapewnia dostatek, radość i spokój ducha.

Szukaj powiązań
• Sielanka jako gatunek powstała już w starożytności, choć swą nazwę wzięła od tomu utworów Szy-

mona Szymonowica właśnie zatytułowanego Sielanki. Wcześniej utwory o takim charakterze nazy-
wano idyllami (z gr. obrazek) i bukolikami (z gr. pasterz). Sielanki opowiadały o życiu pasterzy, rol-
ników, myśliwych i rybaków. Najczęściej miały formę monologu lirycznego z opisem lub dialogiem.  

Pamiętaj
• W starożytności sielanki two-

rzyli grecki poeta Teokryt i rzym-
ski Wergiliusz.

• Bardzo znaną polską sielanką są 
Żeńcy Szymona Szymonowica.

Renesansowy klasycyzm
Renesansowy klasycyzm to styl w literaturze i sztuce opar-
ty na wzorcach starożytnych (mimesis, decorum), ale tak-
że, a może przede wszystkim, pewien światopogląd – świat 
to doskonałe dzieło sztuki cechujące się niezwykłym ła-
dem, harmonią i prostotą – twórcy, artyście pozostaje je-
dynie go naśladować.

Główne cechy klasycyzmu to: 
• Harmonia – elementy dzieła sztuki powinny się harmo-

nijnie dopełniać, tak jak wzajemnie się dopełniają ele-
menty świata.

• Porządek – stworzony przez Boga świat jest uporządko-
wany – dzieło sztuki powinien cechować ład i porządek.

• Jasność i prostota – tak jak zasady funkcjonowania świa-
ta są jasne i proste, tak dzieło sztuki powinno oddziały-
wać w podobny sposób.

• Uniwersalizm – sięganie do tradycji i odwoływanie się 
do prawd uniwersalnych powoduje, że dzieło staje się 
prawdziwsze i lepiej zrozumiałe.
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Treść i zakres znaczeniowy wyrazu

Wyraz zastępuje jakiś obiekt, jakąś rzecz ze świata rzeczywistego, na tym polega jego funkcja zna-
czeniowa. Utrwalając w pamięci treść i zakres danego słowa, nabywamy wiedzę, jaki obiekt jest 
zastępowany.

Zapamiętaj

• Treść wyrazu – wszystkie istotne cechy tego, co wyraz nazywa.
• Zakres znaczeniowy wyrazu – ogół przedmiotów nazywanych danym słowem.

Związek między treścią i zakresem: 
• im bogatsza treść, tym węższy zakres wyrazu; 
• im szerszy zakres, tym treść uboższa.

Przykład:
• dąb – treść najbogatsza, ale najwęższy zakres (najmniej liczna grupa przedmiotów, które można 

tak określić);
• drzewo – treść uboższa, ale zakres szerszy;
• roślina – można tak nazwać bardzo wiele obiektów (zakres najszerszy), ale wyraz zawiera w so-

bie najmniej konkretnych cech (najuboższa treść).

Znaczenie wyrazów
• Który wyraz ma szerszy zakres znaczeniowy, który bogatszą treść? 

• Jakie jest znaczenie realne, a jakie etymologiczne danego wyrazu? 

• O to mogą Cię zapytać na maturze ustnej. 

Znaczenie realne, etymologiczne i słowotwórcze

Nowe słowo powstaje w konkretnych okolicznościach, a jako że są one zmienne, może zmieniać 
się w czasie użytkowania także znaczenie danego słowa.
• Znaczenie realne – to, w jakim dany wyraz jest współcześnie używany.
• Znaczenie etymologiczne – dawne znaczenie wyrazu, wynikające z jego pochodzenia.

Przykłady:
• bielizna – dawniej: białe ubranie lub wyroby tekstylne (np. bielizna pościelowa); dziś: warstwa 

ubrania noszona bezpośrednio na ciele (kolor już nieważny!);

zwierzę

pies

owczarek
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• miednica – dawniej: naczynie z miedzi; dziś: miska do mycia czy prania – teraz zazwyczaj jest 
z plastiku;

• piwnica – dawniej: miejsce do przechowywania piwa; dziś: pomieszczenie, w którym można prze-
chowywać różne rzeczy, niekoniecznie piwo.

Ustalenie znaczenia etymologicznego wyrazu bywa czasem trudne i wymaga sięgnięcia do od-
powiednich słowników (najlepszy w takiej sytuacji jest Słownik etymologiczny języka polskiego 
Aleksandra Brücknera). Czasem pomaga w tym analiza słowotwórcza wyrazu, czasem znajomość 
procesów i zjawisk historycznych czy językowych.

Znaczenie słowotwórcze – wynika z budowy słowotwórczej wyrazu, jest połączeniem znaczeń 
zawartych w temacie i formancie. Stosunki między znaczeniem realnym a słowotwórczym mogą 
być różne:

• wyrazy regularne znaczeniowo (znaczenie realne równe słowotwórczemu): np. nauczycielka – ko-
bieta, która jest nauczycielem (obecność formantu „ka” oznacza żeńskiego przedstawiciela da-
nego zawodu);

• znaczenie realne może być szersze, np. słowo piórnik ma znaczenie słowotwórcze wywodzące 
się od słowa „pióro”, dziś pióra używa się rzadko, a piórnik pozostał przedmiotem do przecho-
wywania przyborów szkolnych;

• znaczenie realne może być węższe, np. słowo jeździec nie oznacza każdego, kto jeździ, jak wyni-
kałoby z analizy słowotwórczej;

• znaczenia realne i słowotwórcze nie mają ze sobą związku, np. słowo górnik nie łączy się w ża-
den sposób z górami (choć kiedyś te znaczenia wiązały się ze sobą!).

Wieloznaczność wyrazów

Istotną cechą odróżniającą język naturalny od innych kodów jest fakt, że występujące w nim znaki 
(słowa) mogą łączyć w sobie różne znaczenia. Dowodzi to również ekonomiczności języka.

Znaczenie wyrazu wieloznacznego określamy na podstawie kontekstu, czasem wystarczy jedno 
określenie: 
• głucha staruszka (taka, która nie słyszy) – głucha wieś (oddalona od ośrodków kultury) – głuchy 

odgłos (niewyraźny, przytłumiony);
• przełożyć na angielski (przetłumaczyć) – przełożyć na półkę (umieścić na półce);
• bity chłopiec (taki, którego ktoś bije) – bity tydzień (dokładnie tydzień).

Pomocne przy określaniu znaczenia mogą być także:

• Szyk: brunatny niedźwiedź (barwa) – niedźwiedź brunatny (nazwa gatunku)

• Forma gramatyczna: przewodnik – w liczbie mnogiej może mieć formę przewodnicy (np. wycie-
czek) lub przewodniki (materiały przewodzące prąd elektryczny); wziął wąż (przewód do pod-
lewania), ale wziął węża (gada).

• Znaczenie podstawowe – pojawiające się najczęściej; najszybciej kojarzone, gdy słowo występu-
je poza kontekstem, np. głowa – część ciała, rak – gatunek skorupiaka.

Poza nim występują jeszcze znaczenia drugorzędne, wtórne: 
• przenośne (np. zebra jako pasy na jezdni), 
• specjalne, ograniczone społecznie (np. występujące tylko w języku jakiejś grupy, np. pałka to w ję-

zyku uczniowskim jedynka). Zdarza się, że powszechność takich znaczeń może zagrażać znacze-
niu podstawowemu, jak staje się w przypadku słów komórka czy korek.

Uwaga
Wieloznaczność wyrazów może być przyczyną błędów językowych, które wynikają z mieszania 
się znaczeń, np.

• Nasz synek świetnie znosi jajka.
• Kradzieżami samochodów powinna się zająć policja.

Zjawisko to może też być wykorzystywane celowo, np. w poezji (wiersze Stanisława Barańcza-
ka) czy w różnego rodzaju żartach językowych (aforyzmy Stanisława Jerzego Leca).
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Synonimy, antonimy

• Synonim – wyraz bliskoznaczny.
• Antonim – wyraz o przeciwnym znaczeniu.

Polecenie wymagające podania któregoś z nich przede wszystkim sprawdza, czy piszący zna zna-
czenie danego słowa. Jeśli nie rozumiemy wyrazu, mamy problem z odpowiedzią – należy wtedy 
wrócić do tekstu: znaczenie słowa może zostać podpowiedziane przez kontekst, w jakim zostało 
ono użyte. To ważne zwłaszcza w przypadku wyrazów wieloznacznych, a także użytych w niedo-
stownym znaczeniu. Dobór takiego, a nie innego synonimu może zależeć także od stylu wypowie-
dzi, np. słowo „wieczerza° jest synonimem „kolacji”, ale mającym charakter podniosty, uroczysty 
(inne przyktady: trawa – ruń, ubranie – szaty).

Język a emocje

W analizowanych tekstach mogą się także pojawić elementy językowe nacechowane emocjonalnie. 
Należą do nich między innymi: Zdrobnienia (deminutiwy) I zgrubienia (augmentatiwy).

Zazwyczaj pierwsze z nich pomagają wyrazić sympatię, a drugie niechęć czy obawę. Zawsze jed-
nak należy sprawdzić kontekst, w jakim one występują – zdrobnienia niekiedy służą wyrażeniu iro-
nii, np. Wzruszał mnie jej niewielki rozumek.

Rzeczywistość nieustannie się zmienia, a zadaniem języka jest reagować na te zmiany, by ludzie mo-
gli się porozumieć na każdy możliwy temat. Nasz świat różni się znacznie od świata dziadków – i 
język także. Postęp w nauce, technice, zmiany w realiach życia prowadzą do pojawiania się nowych 
elementów językowych. Zależy nam też na tym, by wyrazić swoje myśli w sposób najbardziej ade-
kwatny. Dlatego język jest stale wzbogacany na różne sposoby, na przykład poprzez:

Tworzenie nowych wyrazów

Działania słowotwórcze są najbardziej oczywistym sposobem powiększania zasobu słownictwa. Za 
pomocą odpowiednich formantów tworzy się nazwy dla nowych zjawisk: wypiek, watowiec (ktoś, kto 
płaci podatek VAT), kolejkowicz, laweciarz (ktoś transportujący samochody na lawecie), budżetówka.

Zapożyczenia

Współczesna polszczyzna jest pod ogromnym wpływem zwłaszcza języka angielskiego. Nie wszyst-
kie zapożyczenia są potrzebne (np. „sorry” czy „cool”!), ale ich obecność jest faktem: stereo, transza, 
dubbing, sedan, windsurfing, dealer, lobbing, target, fast food, multikino, hot dog… Ta ekspansja 
ma swoje przyczyny po części we wpływie środków masowego przekazu (np. telewizji satelitarnej), 
ale też w większej znajomości języków obcych, w możliwości swobodnego wyjeżdżania za grani-
cę. Wynalazki techniczne pojawiają się w Polsce zazwyczaj razem z nazwą (pager, skaner, laptop).

Nadawanie wyrazom nowych znaczeń:

szczęka (rodzaj straganu), dokument (film dokumentalny), wieża (zespół urządzeń do odtwarzania 
dźwięków), parkiet (miejsce sprzedawania i kupowania akcji), korek (zablokowanie jezdni przez 
samochody), komórka (przenośny telefon).

Tworzenie nowych związków wyrazowych

• nowe frazeologizmy: pirat drogowy, widełki płac;
• związki będące nazwami: płyty gipsowo-kartonowe, pianka montażowa, ośrodek jazdy konnej.

Wprowadzanie elementów typowych dla gwar środowiskowych 
czy języka potocznego

Ten zabieg dotyczy przede wszystkim słownictwa wyrażającego emocje (ekspresywnego): szmal, 
małolat, impreza, ubaw, ciacho.

Środki językowe wpływające na styl wypowiedzi

Sposoby wzbogacania słownictwa
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Określenia oceniające

Określenia typu: wspaniały, godny naśladowania, ohydny, zasługujący na pogardę itp. wyraźnie 
pokazują stosunek emocjonalny do przedstawianego faktu. Nie zawsze jest to tak wyraźne, czasem 
słowa niosą ze sobą pewne skojarzenia (np. odpustowe kolory).

Sformułowania ironiczne

Ironia polega na wyrażaniu drwiny, złośliwości nie wprost, ukryciu jej w wypowiedzi pozornie neu-
tralnej, przykładem może być poniższa wypowiedź o powieści: (...) posunąłem się aż tak daleko, że 
zajrzałem do niej i zacząłem czytać.

Środki językowe wpływające na patos wypowiedzi

Patetyczne, czyli podnioste, monumentalne są zwłaszcza teksty antyczne i klasycystyczne, a tak-
że ekspresjonistyczne. Patos osiągamy przez nagromadzenie elementów wywołujących u odbiorcy 
poruszenie, a nawet wzburzenie. Służą temu środki językowe właściwe stylowi retorycznemu, np.:
apostrofy, wykrzyknienia, zdania pytające, powtórzenia.

Style związane z charakterem epoki

Na dobór środków językowych może mieć wpływ charakter epoki. Widać to wyraźnie, gdy inter-
pretuje się teksty pochodzące z różnych okresów literackich.

• W utworach barokowych znajdziemy liczne wyszukane środki stylistyczne, koncepty, a także (w tek-
stach sarmackich) makaronizmy i długie, skomplikowane zdania.

• W okresie romantyzmu teksty będą obrazowe i nastrojowe, pojawi się w nich wiele środków ję-
zykowych pokazujących emocje.

Style związane z kierunkami artystycznymi

Na dobór środków językowych mają wpływ także określone kierunki artystyczne:

• styl realistyczny – cechuje dokładność obrazu, dbałość o szczegóty, spójność i jasność wypowiedzi, 
wprowadzanie stownictwa gwarowego i środowiskowego (indywidualizacja języka);

• styl naturalistyczny – język zbliżony do potocznego, elementy językowe eksponujące brzydotę, utom-
ność, bardzo duża dokładność opisu, rezygnacja z elementów oceniających (pisarz ma oglądać świat 
beznamiętnie — jak naukowiec);

• styl impresjonistyczny – dążenie do oddania ulotnych wrażeń, podkreślanie subiektywności obrazu; 
obecność synestezji, nacisk na muzyczność utworu;

• styl ekspresjonistyczny – chęć pokazania gwałtownych emocji (kontrasty, wykrzyknienia, wyraziste 
barwy, słownictwo oceniające), łączenie sprzeczności (np. liryzmu z wulgarnością); czasem deforma-
cja świata, utwór zapisem snów, wizji;

• styl futurystyczny – odrzucenie ortografii i interpunkcji, łączenie wyrazów bez zwracania uwagi na 
składnię i logikę („słowa na wolności”); eksperymenty dotyczące druku, np. zmienianie wielkości 
czcionki i koloru, wiersz w kształcie zegarka czy krawata.

Styl autora

Obecność takich, a nie innych środków językowych może zależeć nie tylko od epoki, kierunku ar-
tystycznego czy celu wypowiedzi, ale także od upodobań samego autora. Zdarza się, że w anali-
zowanej wypowiedzi powtarzają się pewne słowa czy określenia, autor może mieć także skłon-
ność do nadużywania pewnych środków językowych, np. stosuje długie wyliczenia czy liczne py-
tania retoryczne.

Styl zależny od odbiorcy

Na kształt tekstu wpływa także osoba odbiorcy.

• Jeśli np. kierowany jest on do młodzieży, nie zdziwi obecność języka potocznego czy nawet gwary 
uczniowskiej, a także odwołań do faktów bliskich tej właśnie grupie.

• Jeśli autor tekstu chce opowiedzieć obcokrajowcom o historii Polski, przywołuje fakty, które dla Pola-
ka są oczywiste, odwotuje się do sposobu myślenia cudzoziemców i znanych im współczesnych wy-
darzeń. Zainteresowanie odbiorców zwiększą także wszelkie anegdoty, legendy, cytaty, a także jasny 
i żywy język.

Uwaga! 

W tekstach współczesnych ich 
autorzy mogą naśladować jakiś 
styl bądź cytować tekst wcze-
śniejszy.

Uwaga! 
Gdy tekst dotyczy np. problemu 
władzy, wielokrotne powtórzenie 
tego słowa jest zrozumiałe i nie 
powinno zostać uznane za cechę 
stylu autora.
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Odwiedź nas na 

Z zeszytu Jasia

• Krzyżacy oślepili Jurandowi jedyne oko.
• Zakon Krzyżacki to był wielki zamek.
• W romantyzmie człowiek jest szczęśliwy, potem zły, a potem to wstępuje do zakonu.
• Szlachta dobrzyńska ubierała się w habity.
• Altruizm jest to człowiek wybitnie utalentowany.
• Humanizm jest to umysłowy i bardzo kulturalny okres.
• Skawiński szuka miejsca, w którym byłby w części, choć jedną nogą na tamtym 

świecie.

Reklama dzwignią handlu! 

• Po naszym serze na mdłości się zbierze!
• Chcesz sadełko mieć, dziewczyno, smaruj naszą margaryną!
• Powąchaj nasz sos – wykręci ci nos!
• Gdy chcesz piękny być i gładki, nie pij naszej oranżadki!
• Po naszym winie kac cię nie ominie!
• Skosztuj nasze zrazy – skrzywisz się z odrazy!
• Chcesz mieć z cellulitem zadek? Podjedz naszych czekoladek!

Horoskop prawdę ci powie

Bliźnięta 21 V-20 VI

Urodzeni pod znakiem Bliźniąt to osobniki szczególnie nieudane. Powolniejsze 
od Byka, głupsze od Barana, leniwsze od Panny. Bliźnięta widzą podwójnie na-
wet po landrynkach. Z wszystkich zmysłów jako tako służy im dotyk – cudzych 
pieniędzy. Powonienia starcza im na odróżnienie benzyny od coca-coli, ale i to 
nie zawsze – wtedy podpalają wc. Żrą podwójnie – stąd są grube. Ciągle się ga-
pią na ulicę – stąd mają zeza. Nogi mają krzywe bez żadnego powodu i są łyse.

W tym miesiącu staraj się nie pokazywać nikomu na oczy. Nie włączaj telewizo-
ra, bo pomylisz go z kuchenką gazową. Nie włączaj radia, bo ukręcisz nos psu. 
Nie korzystaj z prysznica, bo urwiesz słuchawkę od telefonu. Z niczego nie ko-
rzystaj i tak wszystko pochrzanisz.

Bajki o...

O alei – a leją w nocy w parku, leją...
O anatomii – a na to mnie nie stać.
O Anicie – ani ta, ani tamta.
O Japonii – ja po nim nie piję.
O Nowym Sączu – no wysącz to do dna.
O tumanie – tu Manię poznałem.
O matole – tu ma to leżeć.
O potopie – po to piekłam, żeby jedli.

Z twórczości pulpitowej

• Przeszedłem sam siebie. 
                            chodnik
• Z prochu powstałeś, to się otrzep.
• To beer or not to beer
                 Shakesbeer
• Life is brutal and full of zasadzkas. 

Z anonimowej twórczości ludowej

My pijacy, my kochamy życie.
Ale tylko w stanie wskazującym na
spożycie.

Trzy myśli złociutkie

• Miłość jest chorobą, niestety, nieza-
raźliwą.

• Jeśli już nie masz po co żyć, żyj na 
złość innym.

• Dlatego, że nie znajdujemy tego, czego 
szukamy, nie powinniśmy rezygnować 
z szukania tego, co znaleźć możemy.

Na Czarnym Lądzie:

– Dlaczego do licha ciężkiego zjedliście 
naszego misjonarza? Przecież on był 
bardzo dobry.

– Właśnie dlatego...

Cha, cha, chi, chi

Przychodzi facet do lekarza, wyglą-
da fatalnie. 
– O, drogi panie, najwyżej jeden kieli-
szeczek koniaku dziennie, trzy papiero-
ski i jedna kawka. 
Facet wraca po dwóch miesiącach, ist-
na śmierć na chorągwi. 
– Jak pan wygląda! No przecież mówi-
łem: jeden kieliszeczek koniaku, trzy 
papieroski i jedna kawka! 
– Ależ, panie doktorze, czy pan myśli, 
że ja tylko u pana się leczę?!

– Cześć. Mam na imię Mariola. A wy?
– A my nie.


