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Epoka literacka

Renesans w Polsce (wiek XVI) – mapa myśli

Zygmunt Stary (1506-1548)

1513 – pierwsza polska książka drukowana: Raj dusz-
ny Biernata z Lublina
1518 – ślub Zygmunta I Starego z Boną Sforzą, a tym 
samym zaszczepił w Polsce włoski renesans.
1525 – hołd pruski, sekularyzacja Krzyżaków
1543 – ukazuje się dzieło Mikołaja Kopernika O obro-
tach sfer niebieskich

Zygmunt August (1548-1572)

1547 – ślub króla z Barbarą Radziwiłłówną
1569 – unia polsko-litewska, powstaje Rzeczpospoli-
ta Obojga Narodów

1573 – pierwsza wolna elekcja w Polsce

Henryk Walezy (1573-1574)

1574 – ucieczka Henryka Walezego do Francji (detro-
nizacja)

1574-1576 – bezkrólewie

Stefan Batory (1576-1586)

 – rodem z Węgier, król wojen
1574 – wojny z Moskwą
1584 – bunt Samuela Zborowskiego
1580 – wydanie Trenów Kochanowskiego

Zygmunt III (1587-1632)

– wojny ze Szwecją
– kontrreformacja
– wojna z Turcją (Chocim)
1595 – pożar na Wawelu, przeniesienie stolicy do War-
szawy

Władysław IV 1632–1648
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Najważniejsze w literaturze…

Poezja
Złoty wiek dla poezji. 

Poeci polsko-łacińscy: 
• Jan Dantyszek, 
• Andrzej Krzycki, 
• Klemens Janicki.

Poeci tworzący w języku polskim

Mikołaj Rej, zwany ojcem języka polskiego. 
Ważne utwory:
• Krótka rozprawa między trzema osobami, Pa-

nem, Wójtem a Plebanem – traktat polityczny 
w formie wierszowanego dialogu, 

•  Żywot człowieka poczciwego (część Zwierciadła) 
– wzorcowy opis życia szlachcica ziemianina.

Największy mistrz to oczywiście Jan Kocha-
nowski (1530-1584). Nie do pokonania ani pod 
względem liczby utworów, ani jakości. Pisał 
dużo i na różne tematy, ale zawsze krążące wo-
kół jednego wątku: „Jestem człowiekiem…”
•  Pieśni, Fraszki, Psałterz Dawidów,  Treny, 
•  Pierwszy dramat nowożytny w Polsce – Odpra-

wa posłów greckich.

Szymon Szymonowic – Sielanki

Mikołąj Sęp-Sarzyński – Rytmy abo wiersze polskie

Ideały

• Harmonia.
• Tolerancja religijna.
• Humanizm.
• Wiedza.
• Prostota i spokój w życiu.
• Radość i umiar.

• Polska mocarstwem! 
• Złoty wiek kultury polskiej! 
• Polska spichlerzem Europy! 
• Na tronie Jagiellonowie. Dobrze dzieje się w kraju, a za granicą mówią o nas jako o mocarstwie.
• Wzrasta poczucie tożsamości narodowej.
• Mamy tyle zboża, że sprzedajemy je za granicę, dzięki czemu opływamy w dostatki. 
• Studiujemy za granicą, podróżujemy. A co najważniejsze – panuje u nas pokój. 
• Następuje rozwój demokracji szlacheckiej.
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Uczeni

• Konrad Celtis
• Kallimach
• Mikołaj Kopernik O obrotach sfer 

niebieskich

Mecenasi

• Jan Zamojski (ośrodek w Zamościu miał am-
bicje konkurowania z dworem królewskim)

• Zbigniew Oleśnicki (dofinansował Akade-
mię Krakowską)

• Andrzej Krzycki (opiekun Klemensa Janic-
kiego)

• Piotr Myszkowski (mecenas Jana Kocha-
nowskiego

Mecenat to opieka, zwłaszcza finansowa, moż-
nych nad wybitnymi twórcami i artystami. Mece-
nasem nazywano opiekuna artystów i protektora 
malarzy, pisarzy, rzeźbiarzy. Nazwa ta sięga do 
antyku. Pochodzi od prawdziwego nazwiska ary-
stokraty rzymskiego Mecenasa, który opiekował 
się twórcami ówczesnej literatury (np. Horacym, 
Wergiliuszem). W renesansie z pomocy mecena-
sów korzystało wielu artystów. Dzięki mecena-
towi mogły rozwijać się różne dziedziny sztuki.

Publicystyka

Oprócz form ustnych (mowy i kazania) powsta-
ją formy pisane (traktaty, rozprawy, dysertacje). 

Najwybitniejsi publicyści: 

• Andrzej Frycz Modrzewski – O poprawie 
Rzeczpospolitej (5 ksiąg: O Kościele, O szkole, 
O obyczajach, O wojnie, O prawach) – napisa-
na po łacinie rozprawa wskazująca konieczność 
nowatorskich reform w państwie; 

•  Piotr Skarga – Kazania sejmowe – traktat po-
lityczny uznający kontrreformację za przyczynę 
spodziewanego upadku Polski. 

• Łukasz Górnicki

• Stanisław Orzechowski – Quincunx

Prekursorzy

• Kallimach (Filippo Buonaccorsi)
• Konrad Celtis
• Klemens Janicki

Uczelnie, ważne ośrodki 
• Kraków – Wawel – Uniwersytet Jagielloński
• Akademia Jezuicka (Wilno)
• Uniwersytet w Królewcu
• Akademia Zamojska

Gatunki literackie uprawiane e renesansie

Pieśń – ten najstarszy gatunek liryczny łączył się z muzyką, dlate-
go cechuje go rytmiczność, podobieństwo w konstrukcji strof, czasem 
obecność refrenu. W antyku pieśni pisał Horacy (Carmina) – do tej tra-
dycji nawiązywał Jan Kochanowski.

Tren – utwór żałobny, wyrażający żal po czyjejś śmierci, zawierający 
pochwałę zalet zmarłego. W antyku pisali je Symonides i Pindar, w rene-
sansie Kochanowski – jego poświęcony Urszulce cykl trenów jest arcy-
dziełem gatunku.

Fraszka  – nazwę stworzył Kochanowski, ale gatunek wywodzi się z an-
tycznego epigramatu. To krótkie, zwięzłe utwory o różnorodnej tematy-
ce (żartobliwej lub refleksyjnej), często kończące się zaskakującą pointą.

Sielanka (bukolika, idylla, ekloga) – pochwała piękna przyrody 
i życia pasterzy, rolników (motyw arkadii). Gatunek stworzony 
w antyku przez Teokryta i Wergiliusza, w renesansie uprawiali ją: 
Dante, Petrarka, Ronsard, Kochanowski (Pieśń Świętojańska o Sobótce), 
Szymonowic (Żeńcy). Ten ostatni wprowadził polską nazwę gatunku.

Dialog – utwór literacki składający się z wypowiedzi dwu lub więcej 
postaci (ale bez charakteru dramatycznego). Przykład: Krótka rozprawa 
między trzema osobami… Mikołaja Reja.

Sonet – utwór czternastowierszowy o rygorystycznej budowie: dwie 
zwrotki czterowierszowe (najczęściej opisowe) i dwie trzywierszowe (za-
zwyczaj refleksyjne). Pisali sonety: Dante, Petrarca (Sonety do Laury),  
Szekspir, Kochanowski, Sęp-Szarzyński. Gatunek często spotykany 
w literaturze późniejszych epok.

Nowela – korzenie gatunku sięgają antyku, ale klasyczną jej postać 
stworzył Boccaccio w Dekameronie. Najpełniejszy rozwój nastapił w po-
zytywizmie.

Tragedia – wzorowana na antycznej; Odprawa posłów greckich 
Jana Kochanowskiego.

Psalm – kontynuacja tradycji biblijnej (Psałterz Dawidów Kocha-
nowskiego).

Esej – gatunek, który najpełniej rozwinie się w XX w. (zob. literatura po-
wojenna). Nazwa pochodzi od dzieła Montaigne’a Essais.

Dramat szekspirowski – odmiana dramatu renesansowego stwo-
rzona przez Szekspira, wyraźnie zrywająca z zasadami antycznymi (np. 
zasadą trzech jedności czy decorum). Cechują go swobodna kompozy-
cja, obecność fantastyki, pogłębienie analizy psychologicznej postaci. 
Szekspir wprowadza sceny zbiorowe, a także podział na akty i sceny, re-
zygnuje z chóru oraz z fatum – losy bohaterów zależą od nich samych. 
Przykłady: Hamlet, Makbet, Otello, Romeo i Julia.

Gatunki publicystyczne 

• rozprawy, 

• traktaty (np. O poprawie Rzeczypospolitej Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego), 

•  kazania (Kazania sejmowe Piotra Skargi).
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Renesans w Polsce

Epoka Jagiellonów! 

Złoty wiek kultury polskiej – to renesans. Nazwano go tak nie bez powodu.

• Za Jagiellonów Rzeczypospolita obejmowała rozległe tereny. Panująca dynastia koligaci-
ła się ze znakomitymi rodami panującymi w Europie.

• Przybywają do Polski prekursorzy nowej epoki: Kallimach (Filippo Buonaccorsi), Kon-
rad Celtis.

• Król Zygmunt Stary ożenił się z Boną Sforzą, która przywiozła z Włoch nowinki nie tyl-
ko ze świata sztuki i obyczaju ale i kulinarne. Stała się propagatorką przemian renesanso-
wych w zakresie kultury, obyczajowości, polityki. 

• Założono pierwsze w Europie Środkowej towarzystwo literackie: Nadwiślańskie Brac-
two Literackie. Założycielem był Konrad Celtis, członkami profesorowie Akademii Kra-
kowskiej, dworzanie i studenci. Działało w latach 1488-1491.

• Rozkwitała literatura – najpierw polsko-łacińska, potem pisana w języku polskim, prze-
kładano też na polski literaturę europejską. 

• Powstały pierwsze wielkie dzieła literatury polskiej pióra Reja i Kochanowskiego oraz po-
jawiły się pierwsze głosy pisarzy politycznych – zaczątek publicystyki.

• Akademia Krakowska stała się ważnym ośrodkiem myśli i kultury – sławnym na świecie, 
przyciągającym wybitne postacie Europy.

• Rozrastały się siedziby magnackie i szlacheckie dwory na wsiach. Polska stała się krajem 
tolerancji i przystanią dla innowierców z zagranicy.

• Ukształtował się polski typ kultury szlacheckiej. Polska stała się spichlerzem Europy – 
zboża produkowaliśmy dużo i był na nie zbyt. Bogaciła się szlachta, która zyskuje coraz 
więcej przywilejów. Panował pokój, ludzie zaczęli podróżować, kształcić się w kraju i za 
granicą. Za Jagiellonów dobrze działo się w Polsce – w polityce, gospodarce i kulturze. 

• Powstają pierwsze wielkie dzieła literatury polskiej pióra Reja i Kochanowskiego, pierw-
sze głosy pisarzy politycznych – zaczątek publicystyki.

• Renesans to czas geniuszy. Najważniejszy – Mikołaj Kopernik i jego wkład do światowej 
nauki – czyli odkrycie systemu heliocentrycznego.

• Renesans trwa do lat trzydziestych XVII w. (1630), czyli również w czasie panowania 
królów: Walezego, Batorego i Zygmunta III Wazy, kiedy to epoka wojen i rozdarcia we-
wnętrznego zastąpi renesansowy ideał harmonii.

Dwór szlachecki, lipa z Czarnolasu, odkrycie Kopernika. 
Jeszcze sława Akademii Krakowskiej. Te hasła nie mogą 
budzić żadnych wątpliwości. Kojarzysz je z polskim 
renesansem i w dodatku radośnie uświadamiasz sobie, 
że znalazłeś się w czasach potęgi państwa polskiego. 
Nieczęsto tak bywało w historii. A tu proszę:  
pięć minut dla Rzeczypospolitej!

Renesans to czas niezwykłe-
go rozkwitu polskiej kultury. Mo-
ment, w którym pogardzane do-
tąd wiedza, smak i światowe oby-
cie stały się nieodłącznym ele-
mentem wykształcenia. To tak-
że moment, w którym powstało 
wiele najwyższej klasy dzieł sztu-
ki – przykładem choćby renesan-
sowa modernizacja Wawelu, któ-
rej zawdzięczamy obecny wygląd 
naszego sztandarowego zamku.

Ludzie polskiego odrodzenia
• Mikołaj Kopernik
• Jan Zamojski
• Andrzej Frycz–Modrzewski
• Łukasz Górnicki
• Piotr Skarga
• Mikołaj Rej
• Jan Kochanowski
• Szymon Szymonowic

Zygmunt Stary
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Wyznaczniki epoki

• Polska Jagiellonów jest silnym mocarstwem – handluje zbożem z Europą, rozwija się dyna-
stycznie.

• Wzrasta poczucie tożsamości narodowej – szlachta postrzega Rzeczypospolitą jak ojczyznę.

• Rozkwita literatura, nauka, sztuka – bogacą się miasta, rosną zamki magnackie.

• Jan Kochanowski i jego twórczość. Kochanowski łączy myśl antyku z ideą chrześcijańską. 
To jest ważne – bo obraz Boga zajmuje poczesne miejsce w tej twórczości.

• Następuje intensywny rozwój demokracji szlacheckiej – szereg przywilejów.

• Temat patriotyzmu – rodzi się właściwie w renesansie. 

•  Rodzi się idea sarmatyzmu – pochodzenia szlachty polskiej od starożytnego rodu wojowników.

• Po raz pierwszy pojawia się w literaturze bohater dziecięcy – Urszulka. Treny to dzieło na 
miartę europejską – filozoficzne i rozliczeniowe. Kochanowski weryfikuje własny system fi-
lozoficzny, przy czym opiewa małą dziewczynkę, czego do tej pory nie czyniono.

• Rodzi się ważny polski mit – dom polski, dwór szlachecki, wzór poczciwego ziemianina. Po-
wróci wielokrotnie, a wraz z nim różne, nie tylko sielankowe ujęcia wsi polskiej. I pochwa-
ła natury.

Ideały epoki
•  Wiedza – młodzież szlachecka wyjeżdża do szkół. Po wykształcenie wyruszano do Europy. Świetność 

przeżywa Akademia Krakowska. 

• Humanizm – zaszczepiony z Włoch, wyraźnie widoczny w twórczości pisarzy i myśli filozoficznej.

• Wskrzeszenie filozofii starożytnych – harmonia, umiar, stoicyzm, epikureizm, propagowanie idei 
złotego środka Horacego.

•  Połączenie filozofii antycznej z systemem wartości chrześcijańskiej. Celuje w tym Kochanowski.

• Pochwała życia wiejskiego, ideału polskiego dworu, któremu patronuje dobry gospodarz. Rodzi 
się symbol polskości – dwór. Rodzi się też legenda Sarmaty.

• Rodzi się patriotyzm – miłość ojczyzny, poczucie bycia Polakiem.

• Tolerancja religijna – na tle Europy wstrząsanej wojnami i prześladowaniami religijnymi Polska jawi 
się jako kraj względnej tolerancji religijnej.

Prekursorzy renesansu  
w Polsce
• Kallimach (Filippo Buonaccorsi)
• Konrad Celtis
• Klemens Janicki

Ośrodki myśli – uczelnie
• Akademia Krakowska
• Akademia Jezuicka (Wilno)
• Akademia Zamojska
• Uniwersytet w Królewcu 

Mecenasi
• Jan Zamojski (ośrodek w Zamo-

ściu miał ambicje konkurowania 
z dworem królewskim)

• Zbigniew Oleśnicki (dofinanso-
wał Akademię Krakowską)

• Andrzej Krzycki (opiekun Kle-
mensa Janickiego)

• Piotr Myszkowski (mecenas 
Jana Kochanowskiego)

Renesans – najważniejsze w literaturze…

Poezja
• Jan Kochanowski: Pieśni, Fraszki, Treny
• Mikołaj Rej – Figliki, Krótka rozprawa miedzy trze-

ma osobami, Panem, Wójtem a Plebanem…
• Mikołąj Sęp-Sarzyński – Rytmy abo wiersze polskie
• Szymon Szymonowic – Sielanki

Publicystyka
• Andrzej Frycz-Modrzewski – O poprawie Rzeczy-

pospolitej
• Piotr Skarga – Kazania sejmowe
• Stanisław Orzechowski – Quincunx

Proza
• Mikołaj Rej – Żywot człowieka poćciwego

Dramat
• Jan Kochanowski – Odprawa posłów greckich. Pierw-

szy dramat nowożytny w Polsce!!!

Dzieło i geniusz:

Mikołaj Kopernik
O obrotach sfer niebieskich
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Wzór ziemianina

Bohater Żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja
• Rozważnie gospodaruje i zarządza majątkiem.
• Dba o umiar i harmonię życia.
• Jest zapobiegliwy, ufa rozumowi i naturze, dba o rodzinę, czeladkę, jest spokojny o przyszłość.
• Nie jest zbyt uczony.

Pouczenia Reja dotyczą także wychowania młodzieży, ożenku i pożytków ze starości.

Ideał patrioty

Antenor z Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego
• Miłuje ojczyznę ponad własne sprawy i spełnia powinności obywatelskie.
• Jest nieprzekupny, nie szczędzi dla ojczyzny sił, majątku, a gdy trzeba – życia.

Kochanowski ukazuje też antyprzykład, jest nim przekupny, krzykliwy poseł Iketaon.

Wzór dworzanina

Dworzanin polski Łukasza Górnickiego
• Powinien być wykształcony, władać językami obcymi, znać się na muzyce, dbać o dobre manie-

ry, piękno mowy i o swoje szlachectwo. Ma być rycerski wobec dam.
Dzieło Górnickiego jest przeróbką włoskiego dzieła Il cortegiano pióra Baltazara Castiglio-
ne. Włoch rysuje też wzór dwornej pani.

Renesansowy twórca

Leonardo da Vinci, Mikołaj Kopernik, Klemens Janicki, Jan Kochanowski
Poeta doctus, czyli renesansowy uczony, umysł wszechstronny – to wzór charakterystyczny dla 
epoki. Artysta i wynalazca, astronom i medyk – światłe osobowości łączyły różne specjalizacje.

Wzorce parenetyczne propagowane w renesansie

MIEJSCA

• Kraków – Zamek Królewski na Wawelu. W dobie re nesansu rozbudowany przez Zyg-
munta Starego stał się przykładem polskiej architektury renesansowej, zwłaszcza krużgan-
ki i czworoboczna forma z dziedzińcem.

• Akademia Krakowska. Stolica Rzeczypospolitej ze względu na obecność dworu kró-
lewskiego.

•  Miasta – rozwijają się: Częstochowa, Sandomierz, Kazimierz, Gniezno – tu grób św. Woj-
ciecha, Poznań, Kalisz, Gdańsk. Obok katedr, kościołów rosną mieszczańskie zabudowa-
nia – ratusze, rynki, na których tętni handel.

• Zamki – potężne rody magnackie budowały lub rozbudowywały posiadane już zamki (często 
przerabiano średniowieczne, dobudowując nowe, renesansowe części). Siedzibą królewską był 
Wawel, poza tym powstawały zamki w Golubiu, Gniewie czy Czersku.

• Szlacheckie dwory – szlachta to trzon polskiego społeczeństwa – nie mieszka ani w zamczyskach, 
ani w miastach, lecz w tradycyjnych, typowych dla naszej kultury dworkach szlacheckich – otoczo-
nych modrzewiami, z gankiem, z kolumnami i pobielonymi ścianami. Dworek takowy stanie się 
już na zawsze symbolem ojczyzny, polskiego domu, o nim z sentymentem pisać będzie Mic-
kiewicz i Fredro, i Sienkiewicz.

Gdzie mieszkano?

Potężne rody magnackie budowa-
ły lub posiadały już zamki (często 
rozbudowywano średniowieczne, 
dobudowując nowe, renesanso-
we  części). Wiadomo, że siedzibą 
królewską był Wawel, poza tym 
można dziś jeszcze ujrzeć zamek 
w Golubiu, Gniewie czy Czersku. 

Rozwijały się miasta: obok katedr, 
kościołów rosły mieszczańskie za-
budowania. 

Szlachta jednak – a to ona była 
przecież trzonem polskiego społe-
czeństwa – nie mieszkała ani w za-
mczyskach, ani w miastach. Miesz-
kała w tradycyjnym, typowym dla 
naszej kultury dworku szlacheckim 
– otoczonym modrzewiami, z gan-
kiem, z kolumienkami i pobielonymi 
ścianami. Dworek takowy stanie 
się już na zawsze symbolem ojczy-
zny, domu polskiego, o nim z sen-
tymentem pisać będzie Mickiewicz 
i Fredro, i Sienkiewicz…

Wawel - Kaplica Zygmuntowska
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Renesansowe tematy

O filozofii istnienia, konstrukcji wszechświata i człowieku:

• Mikołaj Rej – Żywot człowieka poczciwego– wizja życia zgodnego z naturą.

• Jan Kochanowski – wszechświat: harmonijna, pełna ładu, reguł przyrody, misterna struktura.

• Jan Kochanowski – Treny – załamanie renesansowej wizji ładu wszechświata i powrót do niej.

O ojczyźnie pisali: 

Jan Kochanowski, Andrzej Frycz Modrzewski, Mikołaj Rej, Piotr Skarga. 

Dzieło szczególne: 

Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego

O wzorcach postępowania:

• Mikołaj Rej dał literacki wzór ziemianina.

• Łukasz Górnicki – ideał dworzanina.

• Andrzej Frycz Modrzewski – wzorce postępowania obywatelskiego zawarł w dziele O poprawie 
Rzeczypospolitej.

• Jan Kochanowski – wskazał ideał patrioty (Antenor).

O urokach wsi i wiejskiej arkadii:

• Mikołaj Rej – pochwałę życia wiejskiego głosi w Żywocie…

• Jan Kochanowski – w Pieśni świętojańskiej o sobótce i pochwała Czarnolasu w Pieśniach.

• Szymon Szymonowic w Sielankach. Stwarza także drugi, realistyczny, krytyczny wobec sto-
sunków panujących na wsi obraz. Te same elementy odnajdziemy w Krótkiej rozprawie między 
trzema osobami... Mikołaja Reja…

O miłości:

• Jan Kochanowski pisze kilka miłosnych fraszek i pieśni (subtelne kieruje do panien, te bardziej 
swawolne dotyczą raczej miłości alkowianej).

• Ideał szlachcianki to dla poetów idealna gospodyni we dworze, dla Górnickiego dama niekłótli-
wa i bez aspiracji naukowych. Trudno mówić tu o miłości wzniosłej.

• „I nie miłować ciężko, i miłować nędzna pociecha” napisze Mikołaj Sęp-Szarzyński, ale on ponad 
ziemskie uczucia postawi miłość do Boga.

O poezji i twórcy:

• Jan Kochanowski buduje mit artysty – ptaka.

• Mikołaj Rej głosi ideę służby literatury celom praktycznym.

ślady antyku w polskim rene-
sansie.

• Uprawianie starożytnych gatun-
ków (m.in. pieśń, tragedia, tren, 
sielanka).

• Nawiązania do filozofii starożyt-
nych epikurejczyków i stoików, 
także do Horacego i filozofii zło-
tego środka.

• Antyczny kult twórcy i nie-
śmiertelnej sławy propagowany 
przez Jana Kochanowskiego.

• Antyczny ideał harmonii, pro-
porcji i symetrii propagowany 
przez polskich humanistów.

Postylla Mikołaja Reja

Renesansowe utwory o wsi

To wizje  sielankowe 

– chwalące życie na wsi, prezen-
tujące sielskie obrzędy i radości 
płynące ze współistnienia z natu-
rą. Do takich należy Kochanow-
skiego Pieśń świętojańska o so-
bótce i wiele sielanek Szymono-
wica, a także Żywot człowieka 
poczciwego Reja.

Wizje realistyczne 

prezentujące konflikty społeczne 
na wsi, trud pracy rolników, nie-
sprawiedliwość, a nawet okru-
cieństwo dozorców – też są. 
Przykład podstawowy to Żeńcy 
Szymona Szymonowica, ale moż-
na też przywołać Krótką rozpra-
wę między trzema osobami Pa-
nem, Wójtem a Plebanem Miko-
łaja Reja.
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Twórcy renesansowej Polski
Wielu tworzyło w dobie renesansu. Wszakże pisali jeszcze po łacinie. My zajmiemy się 
tym, co ważne – narodzinami literatury w języku polskim. Pierwsi odpowiedzialni  
za listę lektur obowiązkowych to oni – Rej, Kochanowski, Skarga.

Mikołaj Rej z Nagłowic
Ojciec języka polskiego – bo pisał po polsku. Wzór ziemianina – bo taki model życia propagował. 
W swojej twórczości przedstawia poglądy filozoficzne – epikurejskie i stoickie pojmowanie czasu, 
starości, śmierci. A co najważniejsze: oprócz pochwały życia wiejskiego zaprezentował model rodzi-
ny (wzorowej), sposób wychowywania dzieci (nie muszą przemęczać się nauką), ujawnił sposób my-
ślenia szlachcica polskiego tamtych lat. Myśl Reja jest koncepcją realisty, mocno stojącego na ziemi, 
dalekiego od wzorców renesansowego uczonego umysłu. Jest to jednak myśl ważna, będzie echem 
pobrzmiewać przez stulecia (Mickiewicz, Sienkiewicz i Gombrowicz nie oprą się jej wpływom).

Miejsce w literaturze:

• Mikołaj Rej był typowym samoukiem, który w swoim życiorysie ma także porzucenie akademic-
kiej szkoły średniej w Krakowie.

• Urodził się w miasteczku Żurawnie nad Niestrem w 1505 r. Uczęszczał do szkół w Skalmierzu, 
we Lwowie i w Krakowie, skąd ojciec go zabrał, aby w domu „z rucznicą a wędką biegając koło 
Niestru, aż do osiemnaście lat ćwiczył, bąki strzelając”.

• Przebywał na dworze Andrzeja Tęczyńskiego, a w wieku 24 lat ożenił się i wziął do gospodaro-
wania. Założył miasteczko Oksze. Posiadał kilka wsi, okazał się przedsiębiorczym człowiekiem 
i brał czynny udział w życiu publicznym.

• Od roku 1531 mieszkał w swoim majątku w Nagłowicach. Był innowiercą, człowiekiem niezwy-
kle czynnym, osiadł w ziemi chełmskiej, by wieść „poćciwy” żywot ziemianina.

• Jest to twórca piszący po polsku i z pewnością jego dzieła tworzą podwaliny literatury polskiej. 
Niemniej nie jest to typowy twórca humanistyczny i nie można określić go mianem poeta doctus. 
Pozostawił bogaty dorobek, pisał bowiem dużo i szybko, bez zbytniej pieczołowitości, stąd jego 
sposób pisania można określić jako mało wypracowany, niezbyt wypielęgnowany.

• Przedstawia poglądy filozoficzne – epikurejskie i stoickie pojmowanie czasu, starości, śmierci. 
A co najważniejsze: oprócz pochwały życia wiejskiego zaprezentował model rodziny (wzorowej), 
sposób wychowywania dzieci (nie muszą przemęczać się nauką), ujawnił sposób myślenia szlach-
cica polskiego tamtych lat. Myśl Reja jest koncepcją realisty, mocno stojącego na ziemi, dalekie-
go od wzorców renesansowego uczonego umysłu. Jest to jednak myśl ważna, będzie echem po-
brzmiewać przez stulecia (Mickiewicz, Sienkiewicz i Gombrowicz nie oprą się jej wpływom). 

Dokonania Mikołaja Reja

• Rej stworzył mit polskiej arkadii ziemiańskiej (zapoczątkował motyw szlacheckiego dworku w li-
teraturze).

• Ukształtował wzór ziemianina i model życia wiejskiego, jaki przystoi szlachcicowi polskiemu.

• Tradycję polską przeciwstawił europejskiej.

• Propagował harmonię, uporządkowanie, rytm pracy zgodnej z naturą – jako sposób na szczęśli-
we życie.

• Pochwalał korzystanie z dóbr doczesnych: rozrywek i dostatków, jakie daje natura (epikureizm).

• Ustalił model edukacyjny młodego szlachcica.

• Skrytykował stany: szlachtę i kler, wykazując niesprawiedliwości wobec chłopstwa.

Mikołaj Rej

Filozofia życia Reja znajduje uspo-
kajającą odpowiedź na wszel-
kie życiowe problemy – chorobę 
można uleczyć, śmierć jest spra-
wą normalną i składnikiem po-
rządku wszechświata ustalonego 
przez Boga.

Dzieła Reja
•   Krótka rozprawa między trze-

ma osobami, Panem, Wójtem 
a Plebanem – słynny dialog 
krytyczny

• Figliki – krótkie utworki humo-
rystyczne

• Żywot człowieka poczciwego – 
wzór życia ziemianina
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Co ważnego w jego twórczości?

• Potrafił ostro i dowcipnie skrytykować stany (znana rozprawa Pana Wójta i Plebana). 
• Portretował ludzi, oceniał stan państwa w Figlikach.
• Był zwolennikiem reformacji – propagował w Polsce kalwinizm!
• Zaprezentował model człowieka poczciwego – wzorzec epoki. 
• Ukazał wizję życia renesansowego, poglądy filozoficzne – epikurejskie i stoickie pojmowanie 

czasu, starości, śmierci.
• Oprócz pochwały życia wiejskiego zaprezentował model wzorowej rodziny, sposób wychowywa-

nia dzieci, ujawnił sposób myślenia szlachcica polskiego tamtych lat.

Łukasz Górnicki

Twórca należy do ścisłego grona prekursorów polskiego renesansu. Wykształcił się we Włoszech 
i w ojczyźnie zaczął krzewić włoską i starożytną kulturę. Co najważniejsze: przetłumaczył na nasz 
język dzieło Baltazara Castiglione pt. Dworzanin. Powstał w ten sposób dialog dworzan w willi bi-
skupa Maciejowskiego pod Krakowem – pt. Dworzanin polski. Wzór parenetyczny stanowiący jak-
by przeciwwagę dla Rejowskiego wzorowego ziemianina. 

Andrzej Frycz–Modrzewski 

Pierwszy polski publicysta. Był także renesansową osobowością: kształcił się w Krakowie, a jako 
podopieczny magnata i mecenasa Jana Łaskiego zjechał całą Europę. Osobiście znał Marcina Lu-
tra. Zakupił i wyekspediował do Polski bibliotekę Erazma z Rotterdamu (oczywiście, w imieniu 
Łaskiego). A zatem – zetknął się z europejskim humanizmem i z zawieruchą sporów religijnych. 
Przemyślenia – w tym irenizm – starał się przeszczepić na grunt polski.

Co osiągnął:
• Wsławił się jako publicysta epoki – na skalę europejską.
• Propagował irenizm – ideę pokoju i zgody głoszoną przez Erazma z Rotterdamu.
• Stworzył projekt reformy Rzeczypospolitej, który zawarł w dziele O poprawie Rzeczypospolitej.

Jan Kochanowski 

Ojciec polskiej literatury. Pisze po polsku, do tego poezję kunsztowną, o wysokim poziomie arty-
stycznym. Jest najwybitniejszym poetą literatury staropolskiej.

• Jest to pierwszy twórca polski, który zasługuje na miano umysłu renesansowego .

• Był myślicielem – wykształcony, bywał w świecie, studiował historię i języki starożytne, wypra-
cował swój system filozoficzny. 

• Był artystą – swoje myśli zawarł w utworach o przemyślanej kompozycji i niezwykłej urodzie ję-
zyka, mówić będziemy o kunszcie, mistrzostwie słowa, misternej strukturze dzieł, o starożytnych 
gatunkach jak pieśń czy tren, o nawiązaniach do mitologii, o bogatym podłożu kulturowym dzieł. 
A zatem – pierwszy polski artysta i mistrz poezji.

Kochanowski do literatury i kultury wprowadził:

• Wzór artysty – samotnego, obdarzonego talentem, oddanego muzom, lecz niezrozumianego 
przez ludzi (model, podchwycony przez romantyków i modernistów, a zaczerpnięty od Horacego).

• Mit sielskiej arkadii i pochwałę życia wiejskiego. Buduje i umacnia w polskiej świadomości 
mit dworu szlacheckiego jako polskiego domu ,,wsi spokojnej i wesołej”, święta sobótki święto-
jańskiej i obraz szlacheckiej lipy – drzewa rozsławionego dzięki fraszce.

Andrzej Frycz-Modrzewski 

Łukasz Górnicki

Wg Górnickiego wzorowy dwo-
rzanin:
• ma odpowiednie maniery 

(dworska etykieta!),
• włada językami obcymi, 
• kształcił się poza granicami kra-

ju (zna się na poezji i historii), 
• dba o piękno swojej mowy,
• szczyci się swym szlachectwem 

(dba o dobre imię),
• jest taktowny,
• pisze piękne listy,
• zna się na muzyce,
• jest dowcipny,

• jest zdrowy, pełen wdzię-
ku, naturalny i zaprawiony 
w rzemiośle rycerskim.

Dzieła Frycza-Modrzewskiego: 
O karze za mężobójstwo, 
O poprawie Rzeczypospolitej.

Dzieł Łukasza Górnickiego: 

Dworzanin polski
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• Ideał patriotyzmu. W Pieśniach wzniosłym tonem poucza o nieśmiertelności patriotów (A jeśli 
komu droga otwarta do nieba – tym, co służą ojczyźnie); w Odprawie posłów greckich pod posta-
cią Troi mówi o bolączkach Rzeczypospolitej, o postawach ludzi wobec ojczyzny.

• Kreuje filozoficzną wizję świata, Boga i miejsca człowieka we wszechświecie. 

– Bóg postrzegany jest jako mistrz, wspaniały architekt świata i jego doskonałej harmonii,
– świat jako niezwykła, misterna maszyneria, 
– człowiek – jako wspaniałe dzieło Boga, ale także jako marionetka w Boskim ręku. 

Tę strukturę wyobrażoną przez Kochanowskiego warto zapamiętać – harmonijną, funkcjonującą 
według określonego ładu, dzieło wielkie jak najznakomitsza budowla. Wiara w doskonałość tego 
systemu zachwiała się w duszy poety tylko raz – po śmierci Urszulki.

• Zaprezentował wizję człowieka, ludzkiej kondycji i żywota ludzkiego. Przedstawił kruchość 
istnienia, ale był piewcą życia – nakazywał, by cieszyć się urokami życia, kochać, ucztować, po 
epikurejsku chwytać dzień. Jednakże – jak nakazywał Horacy – z umiarem, pielęgnując ideę zło-
tego środka. A także – jak chcieli stoicy – bez zbytniego ulegania namiętnościom. „Ludzkie przy-
gody – ludzkie noś” radzi poeta, choć sam nie umiał obojętnie znieść tragedii. To człowiek jed-
nak jest – według renesansowej wizji – panem swojego losu.

• Wprowadził do literatury bohatera dziecięcego, czyniąc Urszulkę bohaterką Trenów, a swój oj-
cowski ból głównym tematem cyklu – także po raz pierwszy w polskiej literaturze.

• Wprowadził do literatury tragedię nowożytną, pieśń, która zapoczątkowała rozwój polskiej li-
ryki, tren, a także doskonałe tłumaczenia biblijnych psalmów.

•     Wprowadził do literatury polskiej ideały i tradycje antyku – poprzez tłumaczenia, wątki te-
matyczne i propagowaną filozofię.

• Ujął w ramy tragedii starożytny mit o wojnie trojańskiej, lecz zarazem użył wielkiej metafo-
ry, alegorii, by wypowiedzieć się w sprawach ojczyzny.

Tematyka utworów 

• Problematyka filozoficzna (dotycząca natury ludzkiej, harmonii, świata, miejsca człowieka we 
wszechświecie, stosunku do Boga, śmierci, spraw życia, recept na prawe życie) – w Pieśniach, 
Fraszkach, Trenach, poematach.

• Temat patriotyczny – w Pieśniach, Odprawie posłów greckich, we Fraszkach.

• Tematyka moralna – (pochwała dobrej sławy, umiaru, prawości) – w Pieśniach.

• Temat wsi i życia wiejskiego – w Pieśni świętojańskiej o sobótce.

• Pochwała natury i piękna świata, afirmacja świata – Pieśni.
• Natura ludzka (przywary, obyczaje, postawy) – Fraszki.
• Sztuka, poezja, artysta (kult artysty i nieśmiertelnej sławy jak u Horacego) – Pieśni.
• Ból ojcowski po stracie dziecka – Treny.

• Tematy starożytne i mitologi czne – Odprawa posłów greckich, Satyr...

Szymon Szymonowic

Zapisał się w literaturze naszej jako twórca sielanek. Jest to więc jeszcze jeden głos o wsi, jeszcze 
jeden twórca budujący mit wiejskiej arkadii. Uwaga jednak! Oprócz sielanek sławiących żywot 
wiejski napisał też realistyczne – między innymi Żeńcy. Tam zawarł obraz odwrotny – nie radości, 
lecz trudu pracy, nie wzajemnej przyjaźni, lecz okrucieństwa dozorcy.

utwór jest przykładem antysielanki – inaczej sielanki niekonwencjonalnej. Trud pracy, okrucień-
stwo dozorcy, konflikt społeczny ostro zgrzytają w schemacie sielanki – i przez to stają się bardziej 
czytelne. Elementy sielankowe: pieśń o słoneczku, marzenie o sprawiedliwości, wizja szczęśliwej 
czeladki – stanowią tło dla życiowej prawdy.

Dzieła Jana Kochanowskiego

• Odprawa posłów greckich (tra-
gedia utrzymana w konwencji 
klasycznej)

• Fraszki – około 300 krótkich 
utworów

• Pieśni (Pieśń świętojańska 
o Sobótce oraz Księgi pierwsze 
i Księgi wtóre po 25 utworów)

• Treny (19 utworów tworzących 
cały cykl)

• Psalmy (tłumaczenie Psałterza 
Dawidowego)

Jan Kochanowski 

Tematyka poezji 
  Sępa-Szarzyńskiego:

• Relacja człowiek  
– Bóg.

• Śmierć – wyzwolenie od życia.
• Życie ludzkie – walką.
• Wartości prawdziwe i złudne.

Szymon Szymonowic
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Piotr Skarga

Sześć chorób Rzeczypospolitej 
według księdza Skargi:

• obojętność wobec ojczyzny 
i prywata,

• kłótliwość narodu,

• niereligijność i herezje,

• słaba władza królewska,

• złe prawo,

• grzechy i złość jawna  
– porzucenie chrześcijańskich 
wartości, w tym miłości bliź-
niego.

A jaka była konwencjonalna sielanka? 

Od czasów starożytnych, od samego Teokryta – były to utwory o życiu wsi, przedstawiające wiej-
ską egzystencję (praca, rozrywki, uczucia) w nader jasnym świetle – jako pełną uroków, radosną 
itd. Jest to obraz wyidealizowany, bo pomija całkowicie ciemne strony zagadnienia. Jeśli żniwia-
rze pracują – to śpiewają radośnie, bez kropli potu – bo ta zepsułaby sielankowy obraz. Wszyscy 
szczęśliwi i zgodni na łonie natury, a słoneczko ochoczo im przyświeca.

Piotr Skarga

Ksiądz – jezuita na dworze Jagiellonów, przez tradycję polską uznany za kapłana-patriotę i pro-
roka nieszczęść ojczyzny. Pprzeszedł do historii niemal jako prorok – bowiem profetyczną war-
tość przypisano jego Kazaniom sejmowym. Był zwolennikiem silnej władzy królewskiej, występo-
wał więc przeciw szlacheckiemu rozpasaniu i wzrastającym przywilejom. Poglądy swoje ujawniał 
w kazaniach otwierających sejm, pełnych emocji, bogatych w metafory, będących wzorem retory-
ki. W uniesieniu przemawiał do współziomków, by myśleli o kraju, wyzbyli się słynnych chorób, 
jak kłótliwość, chciwość, obojętność… Takim malował go Matejko. Takiego Skargę przypomnia-
no, gdy ojczyzna popadła w niewolę, i wtedy głos jego wydał się proroctwem.

Dokonania Skargi

• Nazwał wady społeczeństwa polskiego – określił je jako sześć chorób Rzeczypospolitej.

• Głosił wizję upadku ojczyzny, jeśli Polacy nie zrewidują swoich postaw.

• Wprowadził do literatury alegoryczne ujęcia – np. ojczyzny jako matki oraz ojczyzny jako toną-
cego okrętu, a społeczeństwa jako pasażerów.

„Kazania sejmowe” księdza Skargi

Gatunek: kazanie

Jest to rodzaj religijnego przemówienia głoszonego przez kapłana podczas mszy, stałych lub oko-
licznościowych świąt liturgicznych. W przypadku księdza Skargi Kazania… stały się utworami li-
terackimi, lecz spełniają także wszelkie wymogi prawidłowego przemówienia: mają obrazowe, do-
cierające do świadomości odbiorcy przykłady, zawierają liczne apostrofy i taki dobór argumentów, 
które przekonują słuchacza do głoszonych prawd.

Czemu „Kazania sejmowe”? 

Bo zwyczaj staropolski nakazywał, by obrady sejmu rozpoczynały się od mszy, na której kapłan 
królewski wygłaszał kazanie, a od 1588 roku nadwornym kaznodzieją był właśnie Piotr Skarga. 
Przyszło mu więc głosić słowo boże w czasach gorących politycznie, gdy król pragnął wzmocnić 
władzę królewską, a szlachta pogłębiać wolność szlachecką. Skarga jako stronnik króla występo-
wał zatem przeciw samowoli szlacheckiej, prywacie i zrywaniu sejmów.

Istota przesłania

Jezuita Piotr Skarga pozostawił około 200 kazań. Spośród nich najważniejsze wydają się Kazania 
sejmowe. To one zawierają najwięcej przestróg i nawoływań o miłość do kraju, o rozsądek, prze-
stróg przed anarchią i rozpadem Rzeczypospolitej!!! To tu Skarga używał obrazowych porównań 
i całe serce wkładał, by przekonać swoich słuchaczy o potrzebie dbania o ojczyznę jak o własną 
matkę. Istotą przesłania Skargi jest taka oto diagnoza: na sześć chorób zapadła Rzeczpospolita.

Kazanie z alegorią

• Słynne jest kazanie wtóre, które te choroby wylicza, a Rzeczypospolitą porównuje do matki ro-
dzonej. W tym samym kazaniu porównuje kraj do tonącego okrętu – a gdy okręt tonie głupi tło-
moczki swoje i skrzynie swoje opatruje i na nich leży. 

• Obraz tonącego okrętu czy chorej matki – ojczyzny stały się narodowymi alegoriami. Przywoła-
ją go Ignacy Krasicki, Juliusz Słowacki, Henryk Sienkiewicz.

• W sumie Kazań sejmowych powstało osiem, a w ostatnim pada na Polskę wyrok upadku, który 
spotka kraj, jeśli się nie opamięta i nie poprawi.
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Mikołaj Sęp-Szarzyński

Poeta późnego renesansu, już przeczuwający nadejście baroku, był postacią otoczoną atmosferą cho-
roby, samotności i szybkiej śmierci. Pozostawił zbiór sonetów, które pisał tak, jak przed nim czyni-
li to wielcy: Szekspir czy Petrarka. Jego wypowiedź należy do filozoficznych: 

• o życiu i śmierci, 
• o nietrwałej miłości do dóbr ziemskich, 
• o rozdarciu wewnętrznym człowieka i o walce, jaką wciąż wiedzie człowiek z szatanem. 

Sęp-Szarzyński ukazuje kruchość i marność życia i jego spraw – a zarazem ujawnia niezwykłą tę-
sknotę za tym życiem. 

Postrzega człowieka jako rozdwojoną istotę, targaną sprzecznościami, która pociechy może 
szukać tylko w Bogu. Pokazuje potęgę sił wyż szych – a zarazem wierzy w zwycięstwo człowieka.

Dzieło: 
• Zbiór sonetów: Rytmy abo wiersze polskie

Co osiągnął

• należy do poetów przełomu: pielęgnuje jeszcze ideały renesansu, ale wprowadza już ideologię, poetykę  
i atmosferę baroku.
– idee renesansowe – tęsknota za życiem, wiara w potęgę woli człowieka,
– idee barokowe – motyw vanitas – marność, przemijalność, kruchości istnienia, znikomości czło-

wieka;

• przeciwstawia wartości ziemskie boskim, miłość zwykłą – miłości do Boga, wprowadza topos 
przemijalności, kruchości istnienia;

• wprowadza motyw poety ,,rozdwojonego w sobie” – targanego sprzecznościami, niespokojnego 
i zagubionego pośród tajemnic egzystencji.

Najważniejsze dzieła polskiego renesansu

Krótka rozprawa między trzema osobami…Panem, Wójtem a Plebanem Mikołaja Reja

Ta lektura to dialog udramatyzowany (to znaczy, że jesteśmy świadkami sceny – dysputy osób roz-
grywającej się w jakiejś sytuacji, jakby to był „mały” dramat). Dyskutują tu przedstawiciele trzech 
różnych stanów społecznych: kleru (Pleban), szlachty (Pan) i chłopów (Wójt). Wzajemnie wyty-
kają sobie wady, przez co Rej serwuje współczesnym i potomnym ciętą charakterystykę i krytykę 
szesnastowiecznego społeczeństwa, dokładniej: satyrę na szlachtę i księży, bowiem najbardziej po-
krzywdzony i uciskany jest chłop. Potwierdza to słynny cytat:

Ksiądz wini Pana, Pan Księdza 
a nam prostym, zewsząd nędza.

Żywot człowieka poczciwego Mikołaja Reja

To utwór parenetyczny, czyli pouczający, kreujący wzór godny naśladowania. Prawi zatem Rej, jak 
wychowywać młodzież szlachecką, jak żyć i gospodarować już w wieku dojrzałym – jak być po-
czciwym ziemianinem. Dzieło składa się z trzech ksiąg. Pierwsza dotyczy spraw wychowawczych, 
druga wieku dojrzałego – tzn. ożenku, obowiązków obywatelskich, zajęć i rozrywek w poszcze-
gólnych porach roku. Trzecia omawia starość i pogodną wizję pożegnania się ze światem. Liczne 
scenki rodzajowe, anegdoty, pouczenia powodują, że mamy do czynienia z panoramą ówczesne-
go życia szlachty ziemiańskiej. Dzieło Reja prezentuje też w całej krasie styl tego pisarza: barw-
ny, pełen zdrobnień, pytań retorycznych, wyliczeń, powtórzeń i przytoczeń cudzych wypowiedzi.

Obok obyczajów, pouczeń, wizerunku „poczciwego człowieka” – Żywot ma wymowę filozo-
ficzną, Rej rysuje cztery okresy życia ludzkiego, tak jak są cztery pory roku, cztery żywioły i czte-
ry płyny w człowieku. W życiu w zgodzie z prawem natury widzi szczęście człowieka i uspokoje-
nie lęków przed śmiercią, jako przed naturalną koleją rzeczy. Wreszcie – chwali wieś i życie wiej-
skie, korzystanie z dóbr natury, nie naciska na zbytnią uczoność ziemianina – raczej na jego roz-
wagę, umiar, umiejętność czerpania z życia radości.

Uwaga

W Krótkiej rozprawie... obserwu-
jemy problematykę polityczną, 
religijną, obyczajową oraz spo-
łeczną. Rej zajmuje się aktualny-
mi problemami Rzeczypospoli-
tej. Dzięki krytyce hazardu, obżar-
stwa, przesady w strojach roz-
rzutnej szlachty, zarzutowi wo-
bec kleru, iż zaniedbuje obowiąz-
ki – a na „ołtarzu jajca liczą” – po-
znajemy realia Polski XVI wieku. 

Tematyka poezji    
Sępa-Szarzyńskiego:

• Relacja człowiek – Bóg

• Śmierć – wyzwolenie od życia

• Życie ludzkie – walką

• Wartości prawdziwe i złudne
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Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego

Pierwszy nasz dramat nowożytny opowiada o tym, co się działo w Troi, gdy pokrzywdzony król 
Menelaos wysłał posłów greckich do Priama i Parysa, by ten ostatni oddał mu porwaną żonę Hele-
nę. Jak pamiętamy i jak mówi tytuł, posłowie greccy dostają odprawę, co doprowadzi do straszli-
wej wojny trojańskiej. Cała historia ma dwie warstwy znaczeniowe:

•  uniwersalną – bezpośrednio prezentowaną
•  patriotyczną – dotyczącą Rzeczypospolitej (ukrytą)

Przesłanie uniwersalne – to prezentacja postaw i dyskusja etyczna dotycząca wszystkich epok i lu-
dzi. Oto typ sprzedajnego polityka, skorumpowanego, demagoga – Iketaon. Oto prawy patriota – An-
tenor. Powolny i słaby władca Priam i egoistyczny królewicz Aleksander. Zdrada, miłość, wojna, 
wierność ideałom, wybór między racją kraju a pragnieniami prywatnymi – to tematy ponadczasowe.

Przesłanie ukryte – polega na tym, że powyższe problemy są nałożone na sytuację Polski. Pozor-
nie dotyczą historii Troi – faktycznie Kochanowski aluzjami i chwytami kompozycyjnymi przeno-
si całą otoczkę na rzeczywistość Rzeczypospolitej szesnastowiecznej. Przestrzega władców i po-
słów, gromi prywatę, konstruuje wzór godny naśladowania – czyli Antenora. Na pytanie, po czym 
poznać owe aluzje – można przywołać choćby scenę obrad posłów trojańskich, którzy głosują na 
wzór polskiego sejmu.

• Podwójna warstwa znaczeniowa, fakt, że pod pozorem starej antycznej historii porusza autor spra-
wy aktualne, sprawia, że Odprawa... jest dziełem alegorycznym. Troja staje się alegorią (przeno-
śnią) Rzeczypospolitej.

• W kompozycji Odprawy... Kochanowski zachował reguły klasycznej tragedii greckiej: zasadę trzech 
jedności, zasadę decorum (odpowiedniości stylu wypowiedzi do wagi osoby i tematu), obecność chó-
ru, podział na epizody i komentarze itd.

• Odstąpił od konwencji klasycznej w kilku punktach, np. w przypadku tytułu. Starożytni lubili umiesz-
czać w tytule imię głównego bohatera – tu mamy kluczowe wydarzenie. Brak także ostro zaryso-
wanego konfliktu tragicznego, wybór Aleksandra nie jest wyborem spośród racji równorzędnych.

Treny Jana Kochanowskiego

Zbiór trenów traktujemy jako jedno wielkie dzieło, bowiem ich kolejność i układ nie są przypad-
kowe. Tren to gatunek żałobny (funeralny) poświęcony zwykle zmarłemu wodzowi czy ważne-
mu mężowi stanu. Tu – zostały napisane w hołdzie i bólu po stracie ukochanego dziecka – Urszul-
ki. A jednak cykl posiada dwoje bohaterów. Pierwszym jest Urszulka – jej portret i wspomnienie 
o niej. Drugim – sam ojciec i jego rozpacz – tu utwór staje się wyrazem wielkiego bólu ojcowskie-
go i jego refleksji filozoficznej.

• Filozofia renesansu wydaje się jasna, optymistyczna, pełna spokoju i harmonii. I taką była – w przy-
padku Kochanowskiego – do czasu wielkiej, osobistej tragedii. Śmierć córki „uczyniła pustki” nie 
tylko w domu poety – także w jego duszy, w jego uporządkowanym świecie  wartoś ci. Krach mu-
siał być potężny, skoro Kochanowski czuje się „ze stopni ostatnich zrzucony”, posuwa się nawet do 
zwątpienia w życie przyszłe. Kryzys mija, przychodzi uspokojenie zwieńczone maksymą: „Ludz-
kie przygody ludzkie noś” (znoś po ludzku). Mimo to – pęknięcie na gładkiej, renesansowej filozo-
fii, zapowiada lęk, obawy i rozterki epoki następnej – baroku. Treść filozoficzna jest w trenach mi-
sternie zgrana z kompozycją. 

• Klasyczny tren miał swoją wewnętrzną logikę: zaczynał się od pochwały cnót zmarłego, potem po-
kazywano ogrom straty, demonstrowano swój żal – by w końcu zamieścić pocieszenie i pouczenie. 

• Cały ten porządek został rozpisany na cykl dziewiętnastu trenów. Pierwsze 
są bardziej opisowe, poeta przywołuje obraz córeczki, jej talent, jej rzeczy 
i wygląd. Obserwujemy narastanie opisywanego cierpienia, które apogeum 
przyjmuje w Trenie IX i X. Tu następuje punkt tragicznego załamania i nie-
mal buntu przeciw Bogu. Po tym przesileniu powoli nadchodzi uspokoje-
nie. Pocieszenie i powrót do Boga przynosi Sen (Tren XIX). We śnie przy-
chodzi do poety matka z Urszulką na ręku.

Żeńcy Szymona Szymonowica

Utwór zagościł na stałe w podręcznikach pokoleń, bo jest świetnym przy-
kładem antysielanki – inaczej sielanki niekonwencjonalnej. A jaka była 
konwencjonalna? Od czasów starożytnych, od samego Teokryta – były to 

Uwaga

• Treny są swoistym traktatem fi-
lozoficznym – obrazem kryzysu 
światopoglądowego renesanso-
wego poety

• Treny zwracają uwagę pokoleń ba-
daczy swoją mistrzowską kom-
pozycją

Strona z pierwszego wydania Trenów

Pieter Bruegel - Żniwa
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utwory o życiu wsi, przedstawiające wiejską egzystencję (praca, rozrywki, uczucia) w nader jasnym 
świetle – jako pełną uroków, radosną itd. Jest to obraz wyidealizowany, bo pomija całkowicie ciemne 
strony zagadnienia. Jeśli żniwiarze pracują – to śpiewają radośnie, bez kropli potu – bo ta zepsułaby 
sielankowy obraz. Wszyscy szczęśliwi i zgodni na łonie natury, a słoneczko ochoczo im przyświeca.

Szymonowic napisał mnóstwo takich sielanek, ale pisał też realistyczne, niekonwencjonalne, ta-
kie jak Żeńcy. Trud pracy, okrucieństwo dozorcy, konflikt społeczny ostro zgrzytają w schemacie 
sielanki – i przez to stają się bardziej czytelne. Elementy sielankowe: pieśń o słoneczku, marzenie 
o sprawiedliwości, wizja szczęśliwej czeladki – stanowią tło dla życiowej prawdy.

Sonety Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego

Z tomu Rytmy abo wiersze polskie. Sonety Szarzyńskiego są przełomowe. Jeszcze renesansowe, ale 
już barokowe. Nową epokę zapowiada tematyka utworów.

Sonet IV – O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem

Ta posępna walka toczy się o zbawienie ludzkiej duszy po śmierci. Szatan stwarza pokusy: 
dobra ziemskie, słabości ciała, a byt podniebny żąda rezygnacji… Oto człowiek słaby, „roz-
dwojony w sobie”, kruchy, wołający o pomoc do Boga. Prawda, że przypomina się tu raczej 
atmosfera średniowiecza niż renesansu?

Sonet V – O nietrwałej miłości rzeczy świata tego

Tu odczytujemy pouczenie, iż miłość do rzeczy ziemskich – jest nietrwała, niepewna. Ni-
czym są: złoto, sława, władza, uroda. Tylko miłość Boga może przepędzić lęki i trwogi czło-
wiecze, poradzić na okrucieństwo przemijania. I ta druga miłość – nie z tego świata – jest 
trwała i słuszna. Taka konkluzja także niezbyt współgra z renesansową ideologią. 

Czy w takim razie cokolwiek pozostało z renesansu w sonetach młodego, chorowitego po-
ety, który na własnym przykładzie widział krótkość żywota i rychły koniec? 

Tak. Renesansowa jest wiara w potęgę woli człowieka, który może zwyciężyć szatana i ziem-
skie pokusy. Obraz szatana i śmierci nie jest jeszcze tak pełen grozy i strachu, jak to będzie 
w baroku. Miłość do życia, żal za jego przemijaniem, wiara w wartość ludzkiej egzysten-
cji – to poglądy wciąż renesansowe.

Filozofia renesansowa zawarta w literaturze epoki

• Żywot człowieka poczciwego Mikołaja Reja, który propaguje model życia harmonijnego, upo-
rządkowanego, w zgodzie z naturą. Znajdziemy w jego koncepcji elementy epikureizmu i sto-
icyzmu. Antyczny umiar oraz korzystanie z dóbr natury to też ideały renesansowe.

• Pieśni i fraszki Kochanowskiego. Pieśni refleksyjne, w których chwali dzieło stworzenia Bo-
skiego (podobnie jak w Psalmach), urodę świata, swojego domostwa – jest to renesansowa afir-
macja życia, miłości, także poezji. Cnota i rozum to wartości, którym hoł duje. 

- Przywołuje hasła epikurejskie (korzystaj z chwili, chwytaj dzień!) i stoickie – wołaniem o spo-
kój, o dobrą sławę i męstwo, równowagę ducha. 

- Jan z Czarnolasu widzi szczęście człowieka w harmonii życia, w korzystaniu z rozumu – ale 
i w przyjemności, póki czas po temu, bo nieśmiertelna jest tylko sława poety. 

- O kruchości życia i wizji Boga jako wielkiego Architekta znajdujemy niejedno słowo we frasz-
kach. Myśl Kochanowskiego jest bowiem dziękczynieniem wobec Boga, ale też wizją człowie-
ka godnego, korzystającego ze swego czasu.

• Treny Kochanowskiego – obrazują załamanie tej harmonijnej i pełnej ufności filozofii renesan-
sowego twórcy po śmierci Urszulki. Kryzys, a nawet zwątpienie w Boga ustępują jednak pocie-
szeniu i ponownemu zaufaniu. 

• Sonety Sępa–Szarzyńskiego – to zmierzch renesansowej ideologii, a zapowiedź baroku. Czło-
wiek jeszcze jest w centrum uwagi, jeszcze pełen godności i heroizmu walczy, ale już „kru-
chość żywota”, śmierć i szatan zaczynają przesłaniać słoneczny horyzont myśli renesansowej.

Jak rozpoznać styl utworów re-
nesansowych

• Prostota i jasność.  
Trochę z tym gorzej  
u Reja, który wykorzystuje 
współczesny sobie język potocz-
ny (regionalizmy, ulubione przez 
tego pisarza zdrobnienia itp.). 

• Styl artystyczny widać już u Ko-
chanowskiego: zwięzły, zrozu-
miały, a jednocześnie ozdobny. 
Pojawiają się przerzutnie, aluzje, 
powtórzenia i inne środki styli-
styczne. 

• Ważne: Kochanowski wprowa-
dził do naszej literatury wiersz 
sylabiczny. Poza tym w tekstach 
tej epoki dość często pojawiają 
się elementy retoryczne.

Gatunki  uprawiane  
w renesansie

Rodowód antyczny
• pieśni
• treny
• fraszki
• tragedia
• sielanki
• dialog

Rodowód  średniowieczny
• sonet
• kronika
• misterium
• kazanie
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Wypowiedzi patriotyczne myślicieli renesansu

Myśliciele ówcześni propagowali miłość ojczyzny i powinności obywatelskie.  Krytykowali wady 
ówczesnej Rzeczypospolitej i brali udział w jej życiu politycznym. Oto utwory, które tego dowodzą:

Mikołaj Rej Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem
Jest krytyką światłych warstw społeczeństwa: kleru i szlachty. Wiele zarzutów pada pod ich adre-
sem, między innymi dotyczących zaniedbywania obowiązków obywatelskich.

Mikołaj Rej Żywot człowieka poczciwego
Opisując cnoty wzorowego ziemianina, wyraża Rej 
swą troskę o kraj i apeluje o wypełnianie powinno-
ści obywatelskich.

Jan Kochanowski Odprawa posłów greckich
To alegoryczna wizja Rzeczypospolitej.

Jan Kochanowski Pieśni 
Na przykład z Ksiąg wtórych Pieśń V (Pieśń o spu-
stoszeniu Podola) lub Pieśń XII („A jeśli komu dro-
ga otwarta do nieba,/ Tym, co służą ojczyźnie”). Na 
wzór starożytnych sławi Kochanowski miłość do oj-
czyzny, nawołuje do przezornego i rozważnego my-
ślenia o niej, czyniąc z patriotyzmu jedną z najważ-
niejszych cnót. Motywy patriotyczne pojawiają się 
też we fraszkach.

Andrzej Frycz Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej
Słynny traktat myśliciela wzorującego się na Erazmie z Rotterdamu to właściwie jedno z pierw-
szych dzieł publicystycznych w naszej literaturze. Tytuły ksiąg wskazują na dziedziny, w których 
dostrzegał błędy Polaków: O obyczajach, O wojnie, O Kościele, O prawach, O szkole.

Piotr Skarga Kazania sejmowe
Ksiądz Piotr Skarga przeszedł do polskiej tradycji jako niemal prorok. W  pełnych emocji i obrazo-
wych porównań kazaniach przestrzegał, że jeśli nie zwalczymy naszych polskich chorób, do któ-
rych zaliczał obojętność, chciwość, skłonność do niezgody, osłabianie władzy króla, ustanawianie 
niesprawiedliwego prawa – ojczyznę czekają nieszczęścia i upadek. Ojczyzna jako Matka, jako to-
nący okręt – to alegorie, które zawdzięczamy księdzu Skardze.

Zapamiętaj

• Kochanowski i filozofia epikurejska, stoicka, horacjanizm. Kochanowski łączy myśl antyku 
z ideą chrześcijańską. To jest ważne – bo obraz Boga zajmuje poczesne miejsce w tej twórczości.

• Temat patriotyzmu – rodzi się właściwie w renesansie. I choć Odprawa posłów greckich nie 
jest w kanonie lektur obowiązkowych, lepiej zwrócić na nią uwagę – raz, przez temat nawią-
zujący do wojny trojańskiej, dwa, ze względu na paraboliczność, trzy – jest to pierwszy dramat 
polski o tematyce patriotycznej, definiujący powinności władców.

• Po raz pierwszy pojawia się w literaturze bohater dziecięcy – Urszulka. Treny to dzieło na 
miartę europejską – filozoficzne i rozliczeniowe. Kochanowski weryfikuje własny system filo-
zoficzny, przy czym opiewa małą dziewczynkę, czego do tej pory nie czyniono.

• Rodzi się ważny polski mit – dom polski, dwór szlachecki, wzór poczciwego ziemianina. 
Powróci wielokrotnie, a wraz z nim różne, nie tylko sielankowe ujęcia wsi polskiej. I pochwała 
natury.

Zamek Królewski na Wawelu  
– sala Poselska
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1. Dlaczego epokę renesansu polskiego nazwano „złotym 
wiekiem kultury polskiej”? 

Nazwa ta pasuje do renesansu polskiego, gdyż podobnie jak złoty wiek starożytności odrodzenie 
polskie obfitowało w wydarzenia w dziedzinie kultury i sztuki: zarówno na polu architektury, ma-
larstwa, muzyki, jak i literatury. 

Warto zaznaczyć, że początek renesansu polskiego przypada na czasy panowania rodu Jagiello-
nów (początek epoki datuje się na rok 1450). Wraz z żoną króla Zygmunta Starego – Boną Sforzą 
(czyt. Sforcą) przybywa do Polski kultura Włoch. Wśród świty królowej znajdują się uczeni, mu-
zycy, innowacje dotyczą nie tylko obyczajów, lecz nawet kuchni, bowiem Bona wprowadziła do 
nas „włoszczyznę” z Italii. Również w Polsce rozwinął się wówczas mecenat.

Działalność rozpoczęli tacy prekursorzy humanizmu, jak Włoch Filipo Buonaccorsi (Kallimach) 
i Niemiec Konrad Celtis – założyciel Literackiego Stowarzyszenia Nadwiślańskiego. W 1543 r. 
zostaje obwieszczona światu rewolucyjna teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika.

Przyznać należy, że wiano królowej Bony także przyczyniło się do wzrostu potęgi kraju. Oczy-
wiście epoka renesansu to rozwój polskojęzycznej literatury – epoka twórców, takich jak Mikołaj 
Rej, Jan Kochanowski, Szymon Szymonowic.

Polski renesans trwa do lat trzydziestych XVII w. (1630), czyli w czasie panowania królów: 
Walezego, Batorego i Zygmunta III Wazy, kiedy to epoka wojen i rozdarcia wewnętrznego zastą-
pi renesansowy ideał harmonii.

Dojrzały renesans polski przypada zatem na wiek XVI, a był to wiek względnego spokoju, do-
brej koniunktury gospodarczej, rozwoju oświaty, a nawet tolerancji wobec innowierców. Rzeczpo-
spolita XVI wieku była potęgą, mocarstwem na mapie renesansowej Europy.

2. Jakie znaczenie w epoce odrodzenia miał rozwój 
publicystyki? Jakich znasz jej przedstawicieli? 

Czym jest publicystyka? Jest to ten dział piśmiennictwa, który porusza tematy aktualne, bieżące, 
żywo interesujące społeczeństwo, dotyczące polityki, obyczajów, kultury itp. Twórcy publicysty-
ki podejmują aktualności i opisują je w różnych formach: felietonach, szkicach lub np. recenzjach. 
Rozwój publicystyki jest charakterystyczny dla takich czasów, które są historycznie ciekawe, obfi-
tują w polityczne posunięcia, walki stronnictw, grę polityków itp. Publicystyka łączy się nieodzow-
nie z rozwojem prasy, czego dowodem są czasy oświeceniowe, lecz początku publicystyki polskiej 
upatrujemy w renesansie. Jej przedstawiciele to: 

• Andrzej Frycz-Modrzewski 
(publicystyka społeczna), jego słynne dzieło O poprawie Rzeczypospolitej (traktat) 

• ksiądz Piotr Skarga 
(publicystyka religijna) i jego słynne Kazania sejmowe 
Znaczenie tych utworów było ogromne nie tylko w dobie renesansu. Stało się źródłem praw, zasad, 
odwołań i inspiracji w wiekach późniejszych.

•Andrzej Frycz-Modrzewski
Jeśli chodzi o niego, możemy mówić, iż podjął temat i rozpropagował pojęcie demokracji – pierw-
szy w tej skali – w Europie. Stworzył on wizję sprawiedliwego, zreformowanego państwa, analizując 
ważne dziedziny życia społecznego – jego myśl stała się wzorem dla późniejszych reform i myślicieli.

• Piotr Skarga 
pozostał symbolem, nawet mitem polskiej kultury, gdyż jego kazania przepełnione emocjami, wy-
rażające troskę o losy ojczyzny, głosiły także przestrogę: jeśli obywatele nie zaczną myśleć o oj-

Renesans w pytaniach  
i odpowiedziach cz. 2

Ludzie polskiego renesansu:

• Kallimach 

• Konrad Celtis

• Mikołaj Kopernik

• Jan Zamojski

• Andrzej Frycz-Modrzewski

• Łukasz Górnicki

• Stanisław Orzechowski

• Piotr Skarga

• Jan Ostroróg

• Mikołaj Rej

• Jan Kochanowski

• Szymon Szymonowic

• Mikołaj Sęp-Szarzyński

Publicystyka

W okresie renesansu oprócz form 
ustnych (mowy i kazania) po-
wstają też formy pisane (traktaty, 
rozprawy, dysertacje). Myśli i po-
glądy w nich zawarte miały szan-
se kształtować opinię publiczną 
dzięki licznie powstającym oficy-
nom wydawniczym.

Nasi najwybitniejsi publicyści: 

an Ostroróg, Andrzej Frycz-Mo-
drzewski, Stanisław Orzechowski, 
Piotr Skarga.



17

ergo sum
matura 2017

Andrzej Frycz-Modrzewski 

Wszechstronnie wykształcony, 
wiele lat podróżował po Euro-
pie, poznał Erazma z Rotterdamu 
i Marcina Lutra, nazwano go „oj-
cem polskiej myśli demokratycz-
nej”. Jest przedstawicielem hu-
manizmu chrześcijańskiego.

W swoich traktatach naśladował 
mowy Cycerona, pisał zaś za-
wsze po łacinie. Pod koniec ży-
cia postanowił osiąść na wsi, za-
kupił wieś w powiecie brzeziń-
skim, niestety, padł ofiarą epi-
demii szalejącej w Małopolsce 
w r. 1572.

czyźnie, grozi nam katastrofa. Najwyższy czas ocknąć się i sprawę ojczyzny przedłożyć nad ego-
izm i prywatę. W konfrontacji z późniejszymi wypadkami, zwłaszcza z haniebną utratą niepodle-
głości w XVIII wieku, głos Piotra Skargi wydał się następnym pokoleniom proroczy, a sam ka-
płan – natchnionym jasnowidzem odczytującym przyszłość. Do takiej pomnikowo-romantycznej 
wizji księdza Skargi przyczynił się też Jan Matejko, tworząc słynny uduchowiony obraz Skargi gło-
szącego kazanie. 

4. Jaką wymowę zawiera dzieło Andrzeja  
Frycza-Modrzewskiego „O poprawie Rzeczypospolitej”?

W słynnym traktacie pt. O poprawie Rzeczypospolitej Andrzej Frycz-Modrzewski tworzy własną 
wizję prawidłowo funkcjonującego, sprawiedliwego, prawego państwa. Poglądy autora dotyczą 
konkretnie Rzeczypospolitej, a nie są rozważaniami abstrakcyjnymi. Jakie tematy podejmuje au-
tor? Zawarte są w tytułach pięciu ksiąg: O obyczajach, O prawach, O wojnie, O Kościele, O szkole.

I O obyczajach
W księdze O obyczajach zajmuje się Modrzewski obowiązkami, cnotami, jakimi winien odznaczać 
się uczciwy obywatel, wykłada powinności senatora, posła, sędziego, starosty i hetmana.

II O prawach
Najistotniejszą i najbardziej światłą częścią dzieła wydaje się dziś księga II O prawach, ze wzglę-
du na zawartą w niej myśl: „bez praw nie może być prawdziwej wolności”. Zdaniem Modrzewskie-
go, większość problemów bierze się z niesprawiedliwości społecznej. Bo czy sprawiedliwe jest, że 
winny szlachcic wymiguje się od kary, a chłop za takie samo przestępstwo otrzymuje karę śmier-
ci? Zdaniem polskiej szlachty – jest to sprawiedliwe. Ale Modrzewski – protestuje: złe to obyczaje. 
Równość obywateli wobec prawa to podstawowe prawo demokracji, głosi – może być lekarstwem 
dla chorej ojczyzny. Każdy obywatel powinien mieć też prawo wyborcze. 

III O wojnie
W księdze O wojnie Andrzej Frycz-Modrzewski namawia do… pokoju. Podobnie jak Erazm z Rot-
terdamu uważa, że wojny przynoszą zbrodnie, hańbę, straty nie tylko w ludziach, ale przede wszyst-
kim straty moralne. Czy nie lepiej żyć w zgodzie i pokoju? Trudno nie zgodzić się z argumentami 
pacyfisty (wtedy nazywanego irenistą) Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

IV O Kościele
Nic tak nie niszczy państwa, jak niezgoda, również na tle religijnym. Modrzewski jest człowiekiem 
tolerancyjnym i do tego próbuje namówić też innych Polaków.

V O szkole
W księdze O szkole widać, jak ogromną – większą niż Rej – przykłada Modrzewski wagę do edu-
kacji młodego obywatela i do wagi zawodu nauczyciela. Pisze: „szkolny stan jest najcudniejszy 
i rzeczom ludzkim najpożytniejszy” – i woła o finansowanie szkół, które ważniejsze jest niż wy-
datki na zbytki. Postulat ten bardzo łatwo zapamiętać, bo jest dziś tak samo lub bardziej jeszcze ak-
tualny niż w XVI wieku.

5. Omów „Kazania...” księdza Piotra Skargi.  
Czym są: kazanie i retoryka? 

Jezuita Piotr Skarga nazywany jest największym kaznodzieją Polski. Pozostawił około dwustu ka-
zań. Spośród nich (Kazania na niedziele i święta, Kazania przygodne itd.) najważniejsze wydają 
się Kazania sejmowe. To one zawierają najwięcej przestróg i nawoływań o miłość do kraju, o roz-
sądek, przestróg przed anarchią i rozpadem Rzeczypospolitej! To one przyczyniły się do tego, iż 
w późniejszych epokach, już po upadku Polski, uznawano głos księdza Skargi za proroczy! To tu 
Skarga używał obrazowych porównań i całe serce wkładał, by przekonać swoich słuchaczy o po-
trzebie dbania o ojczyznę jak o własną matkę. Takiego natchnionego kapłana namalował setki lat 
później Jan Matejko.

Czemu „Kazania sejmowe”? 
Bo zwyczaj staropolski nakazywał, by obrady sejmu rozpoczynały się od mszy, na której kapłan 
królewski wygłaszał kazanie, a od 1588 r. nadwornym kaznodzieją był właśnie Piotr Skarga. Przy-
szło mu więc głosić słowo Boże w czasach gorących politycznie, gdy król pragnął wzmocnić władzę 
królewską, a szlachta pogłębiać wolność szlachecką. Skarga jako stronnik króla występował zatem 
przeciw samowoli szlacheckiej, prywacie i zrywaniu sejmów. Na sześć chorób zapadła Rzeczpo-

Postulaty Andrzeja  
Frycza-Modrzewskiego:

• wszyscy obywatele powinni 
być równi wobec prawa,

• wszyscy obywatele (rów-
nież chłopi) powinni brać udział 
w wyborze króla,

• wojna jest rzeczą złą – pań-
stwa powinny współistnieć po-
kojowo,

• szkoła wymaga reform i nakła-
dów finansowych,

• człowiek jest z natury dobry, 
można zaufać jego naturze,

• państwo powinno być rządzo-
ne sprawnie, sprawiedliwie i su-
rowo – króla powinny wspoma-
gać grupy światłych obywateli,

• tolerancja religijna.

Zapamiętaj:

Andrzej Frycz-Modrzewski był fak-
tycznie pierwszym – nie tylko pol-
skim, ale i europejskim – pisa-
rzem, który podjął temat demo-
kracji. Państwo demokratyczne 
to zdaniem Modrzewskiego naj-
bardziej sprawiedliwy i przyjazny 
obywatelom ustrój.
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spolita – zamierzał głosić ksiądz Skarga – pierwszą jest nieżyczliwość ludzka ku Rzeczypospolitej 
i chciwość domowego łakomstwa, drugą – kłótnie i niezgody, trzecią – herezja i niereligijność, czwar-
tą – osłabienie władzy królewskiej, piątą – niesprawiedliwe prawo i szóstą – grzechy i złości jawne.

Słynne jest „kazanie wtóre”, które te choroby wylicza, a Rzeczpospolitą porównuje do matki 
rodzonej (motyw ten później podejmie Mickiewicz). W tym samym kazaniu porównuje kraj do to-
nącego okrętu – a gdy okręt tonie „głupi tłomoczki swoje i skrzynie swoje opatruje i na nich leży”. 
Jest to słynne w późniejszej literaturze porównanie, motyw tonącego okrętu przywołają Ignacy Kra-
sicki, Juliusz Słowacki, Henryk Sienkiewicz. W sumie Kazań sejmowych powstało osiem, a w ostat-
nim pada na Polskę wyrok upadku, który spotka kraj, jeśli się nie opamięta i nie poprawi.

Czym jest kazanie? 
Jest to rodzaj religijnego przemówienia głoszonego przez kapłana podczas mszy, stałych lub oko-
licznościowych świąt liturgicznych. W przypadku księdza Skargi Kazania... stały się utworami li-
terackimi, lecz spełniają także wszelkie wymogi prawidłowego przemówienia: mają obrazowe, do-
cierające do świadomości odbiorcy przykłady, liczne apostrofy i taki dobór argumentów, które prze-
konują słuchacza do głoszonych prawd. Dlatego wspominamy tu przy okazji retorykę, czyli naukę 
traktującą o zasadach pięknej wymowy, oratorstwa. 

7. Jakie postulaty głosił Stanisław Orzechowski?

Bardzo to oryginalna postać polskiej sceny renesansowej, barwna, dynamiczna, głosząca dysku-
syjne poglądy. Należał do najwybitniejszych publicystów epoki. Był przeciwnikiem Andrzeja Fry-
cza-Modrzewskiego. Umiał doskonale wczuwać się w nastroje społeczne i głośno bronił ogólnie po-
pularnych postulatów, a protestował przeciw tym reformom, których szlachta nie chciała. W spra-
wie reformy państwa też się wypowiedział. Wymyślił mianowicie Quincunx – po polsku mówiąc 
„cynek” – figurę przypominającą piramidę, a mającą obrazować pożądany ustrój państwowy.

Oto podstawa – jej cztery kąty to wiara, kapłan, ołtarz, król. Na szczyt wyniesiony ma być Ko-
ściół – dominujący spośród pięciu elementów państwa. Wiara, religia katolicka, państwowość pol-
ska, mają być podstawowymi wartościami – w oparciu o nie szlachta może dążyć do swobód, zwłasz-
cza w swoich stosunkach z królem. Stanisław Orzechowski był świetnym mówcą (pióro też miał 
cięte), stosował znakomite chwyty retoryki na wzór Cycerona, był też demagogiem. Głosił zupeł-
nie przeciwne do Frycza Modrzewskiego postulaty – znajdował argumenty i racje dla ideologii ro-
snącej demokracji szlacheckiej.

8. Jakich znasz poetów polsko-łacińskich?

Zanim język polski wkroczył do renesansowej literatury – pierwsi humaniści pisali po łacinie. Propa-
gowali ideały humanistyczne, badali kulturę, przejmowali starożytne wzory. Ich twórczość była elitar-
na – odbiorca musiał szczycić się wykształceniem. Wśród pierwszych humanistów trzeba wymienić:

• Andrzej Krzycki – ważna osobistość w początkach XVI wieku w naszej ojczyźnie. Miał nie byle 
jakie wykształcenie – na uniwersytecie w Bolonii dorobił się tytułu doktora praw. Piastował urzę-

Sześć chorób  
Rzeczypospolitej  
według księdza Skargi:

• obojętność wobec 
ojczyzny i prywata,

• kłótliwość narodu,

• niereligijność i herezje,

• słaba władza królewska,

• złe prawo,

• grzechy i złość jawna – porzu-
cenie chrześcijańskich wartości,  
w tym miłości bliźniego.

Stanisław Orzechowski

Stanisław Orzechowski wydał 
następujące dzieła:

• Mowa o prawie bezżeństwa (tu 
występował przeciw celibatowi)

• Kroniki polskie od zgonu Zyg-
munta Pierwszego

• Żywot i śmierć Jana Tarnow-
skiego... (biografia magnata)

• Rozmowa... około egzekucyjej 
(w tym Quincunx)

Jan Matejko – Kazanie Piotra Skargi
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dy, był przednim dworzaninem, erudytą i… kobieciarzem. Innymi słowy wielbił życie wraz z jego 
przyjemnościami. Pisał panegiryki, paszkwile, erotyki – całkiem frywolne. Sam mając wysoką po-
zycję, pomagał biedniejszym – np. Klemensowi Janickiemu.

• Mikołaj Hussowski – autor słynnej Pieśni o żubrze. Powstała ona na zamówienie biskupa Erazma 
Ciołka, któremu przyszło do głowy wysłać papieżowi do Watykanu wypchanego żubra. Chciał 
zrobić papieżowi przyjemność, dostojnik bowiem zainteresował się bardzo egzotycznym miesz-
kańcem litewskich puszcz. Do zwierza chciał biskup dołączyć pieśń – i Mikołaj Hussowski taki 
utwór stworzył. Żubra nie wysłano, ale Pieśń o żubrze pozostała i w łacińskich strofach opiewa 
litewskie pejzaże, łowy i obyczaje łowieckie, no i, oczywiście, żubra.

• Jan Dantyszek – dyplomata, cesarski dworzanin. Po wielu podróżach odkrył, że ma kapłańskie 
powołanie, więc został księdzem, a z czasem pełnił poważne funkcje biskupie. Poeta, autor łaciń-
skich wierszy, a także elegii poświęconej ukochanej. Lubował się w krótkich formach – epigrama-
tach. Hurtowo tworzył utwory nagrobne i… weselne, czyli epitafia i epitalamia (łatwo zapamiętać 
– wszystkie gatunki na „e”). Własne życie podsumował w elegii Życie Jana von Höfen Dantyszka. 

• Klemens Janicki – bardzo zdolny humanista polski. Zmarł młodo, bo w wieku zaledwie dwudzie-
stu siedmiu lat (trawiła go śmiertelna choroba – puchlina wodna). Pochodził z biednej chłopskiej 
rodziny pod Żninem, a zawędrował wysoko – bowiem w Rzymie ozdobiono go laurem poetów. 
Podręczniki proponują lekturę najważniejszego dzieła Janickiego, mianowicie Elegii VII – O so-
bie samym do potomności. 

Elegia utrzymana jest w tonie inwokacyjnym; poeta – podmiot liryczny zwraca się do czytelni-
ka, by wysłuchał opowieści o jego życiu. To całkowita nowość – przełom w literaturze. Wszak 
w średniowieczu autorzy zachowywali całkowitą anonimowość. A Janicki nie dość, że ujawnia 
swoje nazwisko, to jeszcze śmie opisywać własne dzieje, jakby był jakimś świętym albo zasłu-
żonym – on, syn chłopa. Ale na tym właśnie polega humanizm – człowiek ze swoimi smutkami, 
cierpieniami, małymi i dużymi radościami wart jest poezji!

9. Podaj przykłady pierwszych utworów w języku 
narodowym.

• Żywot Pana Jezu Krysta Baltazara Opecia.

• Historyja o siedmiu mędrcach.

• Marchołt, czyli Rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprosnym – to 
niby nawiązanie do historii biblijnej o mądrym królu Salomonie, ale w przekładzie Jana z Koszy-
czek całkowicie obśmiane. Oto bowiem gruby, obrzydliwy i odrażający, a na dodatek sprośny pro-
stak Marchołt okazuje się rozumniejszy od mądrego i pięknego króla!.

• Sowizdrzał – jeszcze jedno tłumaczenie „błazeńskiej” opowieści. Tytułowy bohater też nie ma nic 
wspólnego z wzorcami do naśladowania tak lansowanymi w średniowieczu. Nie dość, że prostak, 
to jeszcze złośliwiec – ciągle płatał jakieś nieznośne figle.

• Wiersze Stanisława Kleryki – kapelana na dworze Zygmunta Starego. Pisał okolicznościowe 
wiersze i po łacinie, i po polsku. Ponieważ utwory te niejednokrotnie uświetniały dworskie uro-
czystości, musiały mieć elegancką formę i piękną polszczyznę.

• Utwory Marcina Bielskiego – szlachcica-żołnierza:

• Utwory Biernata z Lublina – tylko po polsku!

10. Podaj przykład renesansowej literatury błazeńskiej.

Obok literatury rycerskiej, obok parenetycznych traktatów i wysokich nawiązań do Horacego, w li-
teraturze Europy istniał nurt, który zwiemy błazeńskim. Wywodzi się ze średniowiecznej błazenady, 
karnawałowego przedstawiania świata na opak, chwilowej dehierarchizacji królów (błazen – wład-
cą). W takiej odwróconej perspektywie można było powiedzieć wiele prawd… W literaturze tak-
że utrwalono takie błazeńskie opowieści. Pisane były prozą, daleką od wysokiego stylu, często zaś 
po prostu lakoniczną. W Polsce przykładem mogą być Rozmowy, które miał król Salomon mądry 
z Marchołtem grubym a sprosnym, Żywot Ezopa Fryga pióra Biernata z Lublina czy Sowizdrzał.

Bohaterowie tych utworów Marchołt, Ezop, Sowizdrzał są podobni: zawsze niskiego pochodzenia, 
zawsze zbuntowani i gotowi dyskutować z największymi autorytetami świata, zawsze paskudnie 
brzydcy i zawsze mądrzy i sprytni pod błazeńską maską.

Z czego słynie Biernat  
z Lublina?

Pisał utwory wyłącznie  
w języku polskim:

• Raj duszny – tłumaczenie łaciń-
skiego modlitewnika, pierwsza 
zachowana w języku polskim 
książka wydana w 1513 roku 
przez Floriana Unglera;

• Żywot Ezopa Fryga – pierwszy 
polski zbiór bajek wzorowanych 
na bajkach łacińskich.

Zabłyśnij

Bohaterowie literatury błazeńskiej 
przedstawiali świat na opak, na-
leżeli do ludowej kultury śmiechu, 
poetyki karnawału, której to zna-
komitym badaczem był Michaił 
Bachtin – znawca twórczości Ra-
belais’go. Słynne dzieło Gargantua 
i Pantagruel francuskiego mistrza 
powinniśmy odczytywać w takim 
właśnie kontekście.
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•  Ezop – podobno żył ktoś taki w VI w. p.n.e. Miał to być nader brzydki niewolnik, który świetnie 
potrafił udawać głupiego i demaskować głupotę innych. Kupił go niejaki Ksantos, filozof, a opisał 
(korzystając z wersji średniowiecznych) Biernat z Lublina. W jego wersji Ezop walczący o wol-
ność padnie ofiarą intrygi i zostanie skazany na śmierć.

• Marchołt – to inny brzydal, dane mu było rozmawiać z samym Salomonem i, jak się domyśla-
my, niejednokrotnie zapędzić mądrego władcę w kozi róg. Sam jest jakby mędrcem – władcą, 
tyle że błazeńskim. Nie jest to język wysoce literacki, ale jego soczystość i pomysłowość – przy-
znacie – zachwyca.

• Sowizdrzał – ludowy mędrzec – wędruje po świecie, płata figle różnym dostojnikom i głosi swo-
je ludowe mądrości. Oczywiście – we wszystkich tych mądrościach coś jest. Satyra na panujące 
stosunki społeczne, krytyka wiedzy książkowej czy też nawet krytyka panującego porządku spo-
łecznego! Być może w takiej błazeńskiej szacie bezpieczniej i łatwiej niż w oficjalnych traktatach 
było wytykać wady panującym.

11. Określ sylwetkę twórczą Mikołaja Reja.

Niejednokrotnie mówi się o Mikołaju Reju jako o ojcu języka polskiego i autorze słynnych 
słów, iż „Polacy nie gęsi i swój język mają”. Jest faktem, że jest to twórca piszący po polsku i z 
pewnością jego dzieła tworzą podwaliny literatury polskiej. Niemniej nie jest to typowy twór-
ca humanistyczny i nie można określić go mianem poeta doctus. Mikołaj Rej był typowym sa-
moukiem, który w swoim życiorysie ma także porzucenie akademickiej szkoły średniej w Kra-
kowie. Był innowiercą, człowiekiem niezwykle czynnym, później osiadł w ziemi chełmskiej, by 
wieść „poczciwy” żywot ziemianina. Pozostawił bogaty dorobek, pisał bowiem dużo i szybko, 
bez zbytniej pieczołowitości, stąd jego sposób pisania można określić jako mało wypracowany, 
niezbyt wypielęgnowany.

Urodził się w miasteczku Żórawno, nad Niestrem, niedaleko Żydaczowa w 1505 roku. Uczęszczał 
do szkół w Skalmierzu, Lwowie i Krakowie. Przebywał na dworze Andrzeja Tęczyńskiego, a w 
wieku lat 24 ożenił się i wziął za gospodarowanie. Założył miasteczko Oksze. Posiadał kilka wsi, 
okazał się przedsiębiorczym człowiekiem i brał czynny udział w życiu publicznym. Był innowier-
cą. Od roku 1531 mieszkał w swoim majątku w Nagłowicach.

12. Jaki wzorzec osobowy i jaką filozofię reprezentuje 
Mikołaj Rej w „Żywocie człowieka poczciwego”?

• Żywot człowieka poczciwego jest utworem parenetycznym – czyli propagującym pewien typ oso-
bowości, który ma być wzorem cnót dla czytelników współczesnych autorowi. W tym przypadku 
ideał to „poczciwy ziemianin” – czyli szlachcic, właściciel dóbr ziemskich, wiodący prawy i spo-
kojny żywot na swoich włościach. Twórcą tego portretu jest Rej – dobry gospodarz, człowiek bo-
gaty, obdarzony głową do interesów, założyciel miast i różnowierca.

• W Żywocie... można zauważyć zamiłowanie Reja do magii liczb. Szczególnie uprzywilejowana 
jest liczba 4. Cztery są płyny w człowieku i cztery typy ludzi: sangwinik (krew), flegmatyk (fleg-
ma), choleryk (żółć) i melancholik (żółć czarna), cztery wiatry, cztery żywioły (ogień, woda, po-
wietrze i ziemia), cztery strony świata, cztery pory roku i cztery epoki życia człowieka: dzieciń-
stwo, młodość, wiek dojrzały i starość – taką prawidłowość zauważa Rej.

Obserwując każdy z tych etapów, Rej podaje wiele pouczeń, jak wychowywać młodego człowie-
ka, „co z nim czynić”, gdy nadchodzi wiosna, lato, jesień, zima… Autor szczególny nacisk kładzie 
na wiek dojrzały. Wyjaśniając swoim odbiorcom, czym jest szlachectwo, twierdzi, że nie jest to 
tylko wyróżnienie i powód do chwały, lecz przede wszystkim obowiązek, który nakłada na czło-
wieka herb, powinność wobec ojczyzny i cnót, które należy spełniać.

• Rej posługuje się także antyprzykładami, włączając w utwór scenki negatywne – wyśmiewa 
naśladowców obcej mody, pretensjonalność i snobizm szlachciów zapatrzonych na inne kra-
je. Mikołaj Rej proponuje poczciwemu szlachcicowi spokojny tryb życia w posiadłości wiej-
skiej, korzystanie z wszelkich dóbr, jakie przynoszą kolejne pory roku, a to opisuje z lubo-
ścią zbiór owoców jesienią, a to rybołóstwo i zimowe polowania, a to wiosną prace w ogro-
dzie… Jest bowiem Żywot człowieka poczciwego wielką pochwałą wsi i życia wiejskiego.

• Rej nie stroni od analizowania wielu kwestii ważnych w życiu człowieka, takich jak dobór mał-
żonków, praca i rozrywki, obowiązki obywatelskie. Poczciwy ziemianin wiedzie pogodne życie: 
nie boi się starości ani śmierci. Łatwo odnaleźć tu elementy filozofii stoickiej, bo wśród haseł Reja 

Utwory Mikołaja Reja:

• misterium Żywot Józefa,
• moralitet Kupiec,
• Figliki (zbiór fraszek – Źwierzy-

niec),
• dialog – Krótka rozprawa mię-

dzy trzema osobami, Panem, 
Wójtem a Plebanem...,

• Zwierciadło (traktat, którego 
część stanowi Żywot człowieka 
poczciwego),

• zbiór kazań – Postylla,
• przekład Psałterza Dawidów.

Utwory Mikołaja Reja:

• misterium Żywot Józefa,
• moralitet Kupiec,
• Figliki (zbiór fraszek – Źwierzy-

niec),
• dialog – Krótka rozprawa mię-

dzy trzema osobami, Panem, 
Wójtem a Plebanem...,

• Zwierciadło (traktat, którego 
część stanowi Żywot człowieka 
poczciwego),

• zbiór kazań – Postylla,
• przekład Psałterza Dawidów.
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funkcjonują: spokój, umiar, cnotliwe życie zgodne z naturą i rozumem, rozplanowane, bez zbyt-
nich namiętności. Prócz stoicyzmu widać echa epikureizmu. Nie zakazuje on pełnego korzysta-
nia z dóbr natury i wsi, namawia do czerpania z rozrywek, ukazuje, jak wielką przyjemnością jest 
życie zapobiegliwego, gospodarnego człowieka poczciwego. 

13. Jaką ocenę społeczeństwa zawarł Rej w „Krótkiej 
rozprawie między trzema osobami, Panem, Wójtem 
a Plebanem”? 

• Krótka rozprawa… Reja jest dialogiem, który wiodą między sobą reprezentanci trzech stanów 
społecznych ówczesnej Rzeczypospolitej: szlachty (Pan), duchowieństwa (Pleban) i chłopstwa 
(Wójt). Rozmowa tych osób świadczy o trosce autora o sprawy kraju, z wypowiedzi „powieda-
czy” przebija wyraźna krytyka nie tylko poszczególnych stanów społecznych, lecz także organi-
zacji państwa, sądownictwa, starostw, sejmu, wojskowości. 

• Rej ostro krytykuje te stany, które mają wpływ na kształt i rządy w Rzeczypospolitej. Szlachtę ob-
winia o hazard, zbytki, prywatę, rozrzutność, sobiepaństwo, obojętność wobec ojczyzny i urzę-
dów, które sprawują. 

• Z kolei przeciwko klerowi formułuje autor następujące zarzuty: chciwość, zaniedbanie obowiąz-
ków duszpasterskich, świecki, bogaty tryb życia, zepsucie i rozprzężenie instytucji Kościoła. Naj-
mniej winny wobec ojczyzny, a za to najbardziej wykorzystany, okazuje się wójt, który podsumo-
wuje dysputę słynną wypowiedzią: 

Ksiądz pana wini, pan księdza, 
A nam prostym zewsząd nędza…

Krótka rozprawa… jest satyrą na stany rządzące Rzeczpospolitą. Dzięki bogactwu scen obycza-
jowych, pomysłów, żywiołowej, potocznej mowy – dla nas, późniejszych odbiorców – jest też 
świetnym obrazem dawnej Polski, informacją o jej obyczajach, panujących stosunkach i języku.

Szlachcic jest: rozrzutny, przekupny, łakomy, próżny, wygodny, leniwy.
Duchowny jest: interesowny, chciwy, nieobowiązkowy, leniwy.
Chłop jest: wyzyskiwany przez obie warstwy, biedny, wystraszony. 

Zauważ w Żywocie...:

• cechy jeszcze średniowieczne utworu: zamiłowanie do magii liczb, znaków i symboli, do umie-
jętności codziennych;

• cechy renesansowe: umiłowanie harmonii i spokoju w życiu, filozofia stoicka i epikurejska, za-
chwyt życiem i radość czerpania z niego „pożytków”;

• portret ziemianina, dobrego gospodarza, wiodącego życie zgodne z cyklem natury, również praworząd-
nego obywatela, szlachcica otoczonego czeladką, który wie, co czynić trzeba w danej porze roku i życia  
– jakie obowiązki i jakie przyjemności ona przynosi;

• styl charakterystyczny dla Reja – pełen zdrobnień (jabłuszeczka, gruszeczki, ogródeczki, pie-
niążki), wielość przykładów, wyliczeń, obrazowych przytoczeń, antyprzykładów, pytań i odpo-
wiedzi, powrotów myśli – styl gawędziarski.

14. Dlaczego Jan Kochanowski to typowy humanista 
i poeta doctus?

Jan Kochanowski nawet współczesnym ludziom mógłby zaimponować rozległością swoich zain-
teresowań i wykształceniem. Jest z pewnością najwybitniejszym twórcą epoki renesansu i tym wła-
śnie różnił się od Mikołaja Reja, że ogromnie dbał o kształt swojego stylu, o formę uprawianych 
gatunków i o artyzm języka, a także o wszechstronną wiedzę. Kochanowski studiował w Akademii 
Krakowskiej, w Królewcu, w Padwie, które to studia zadecydowały o erudycji poety. Nie były mu 
obce języki klasyczne: łacina, greka, hebrajski, studiował także epokę starożytną – jej literaturę, fi-
lozofię, z pewnością znane mu były dzieła Erazma z Rotterdamu i współczesnych mu twórców pol-
skich. Nawiązania do antyku w dorobku Kochanowskiego widać choćby w doborze uprawianych 
gatunków, poeta pisze pieśni, fraszki, dramat według reguł klasycznych, elegie. Nawiązanie to wi-
dać też w propagowaniu filozofii starożytnych, odwołaniu się do twórczości Horacego, podejmo-
waniu motywów z mitologii i literatury greckiej – takich jak np. wojna trojańska czy horacjański 
motyw poety jako indywidualności i wybrańca postawionego ponad tłumem.

Utwory Jana Kochanowskiego

• Satyr, Zgoda, Szachy – poema-
ty lat sześćdziesiątych

• Fraszki
• Pieśni
• Pieśń świętojańska o sobótce 

(sielanka)
• Treny
• Psałterz Dawidów (przekład 

psalmów)
• Odprawa posłów greckich (tra-

gedia)
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Zapisał się w historii literatury polskiej Kochanowski nie tylko jako poeta i dramaturg, lecz także 
jako tłumacz psalmów Starego Testamentu – tzw. Psałterza Dawidów. O renesansowym obliczu 
jego twórczości świadczą także filozoficzne poglądy twórcy, który uznaje świat za wielką harmo-
nię, znajduje wielkie wartości natury i wsi, wielbi człowieka, głosi epikureizm i stoicyzm.

15. Jakie tematy podejmował w swojej twórczości  
Jan Kochanowski?

Zakres tematyki, jaką porusza Kochanowski, jest naprawdę bogaty i wszechstronny:

• problematyka filozoficzna (dotycząca natury ludzkiej, harmonii, świata, miejsca człowieka we 
wszechświecie, stosunku do Boga, śmierci, spraw życia, recept na prawe życie) – w Pieśniach, 
Fraszkach, Trenach, poematach,

• temat patriotyczny – w Pieśniach, w Odprawie posłów greckich, we Fraszkach,
• tematyka moralna – (pochwała dobrej sławy, umiaru, prawości) – w Pieśniach,
• temat wsi i życia wiejskiego – w Pieśni świętojańskiej o Sobótce,
• pochwała natury i piękna świata, afirmacja świata – Pieśni,
• natura ludzka (przywary, obyczaje, postawy) – Fraszki,
• sztuka, poezja, artysta (kult artysty i nieśmiertelnej sławy jak u Horacego) – Pieśni,
• ból ojcowski po stracie dziecka – Treny,
• tematy starożytne i mitologiczne – Odprawa posłów greckich, Szachy.

16. Jakie znasz utwory Kochanowskiego podejmujące 
problematykę patriotyczną? 

Ojczyzna, patriotyzm, sprawy kraju zajmowały w twórczości Jana Kochanowskiego bardzo ważne 
miejsce. Temat ten obecny jest nawet we fraszkach. 

• We fraszce Na sokalskie mogiły poeta wyraża pogląd, iż śmierć za ojczyznę to najbardziej szczyt-
na i mężna śmierć. 

• Wśród pieśni patriotycznych najbardziej znana jest Pieśń V (O spustoszeniu Podola) nawiązująca 
do najazdu Tatarów na Podole. Adresatem utworu jest polska szlachta, którą Kochanowski gani 
za niestrzeżone granice, brak stałego wojska i dbanie o własne interesy, a nie dobro kraju. Liczy 
na to, że sugestywne obrazy, takie jak zrabowane majątki, spustoszona ziemia, gwałt na szlachec-
kich córkach, porwanie dzieci i kobiet do niewoli, przemówią do wyobraźni szlachty i wywołają 
chęć zemsty. Poeta ostrymi słowami woła do szlachty, jego zwroty są nacechowane emocjonal-
nie, używa rozkaźników: Polaku!, cny Lachu!, nie ustępuj kroku!, skujmy talerze, pieniądze go-
tujmy, dajmy! Pieśń kończy się ostrzeżeniem: 

Cieszy mię ten rym: „Polak mądry po szkodzie”; 
Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie, 
Nową przypowieść Polak sobie kupi,  
Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.

• Znana jest także inna pieśń o wymowie patriotycznej – Pieśń XII (Księgi wtóre) opiewająca cno-
tę i prawość człowieka, który swoje życie poświęca ojczyźnie. Takich ludzi – patriotów – nagra-
dzać będzie także Bóg po śmierci. Słynny cytat z tej pieśni: 

A jeśli komu droga otwarta do nieba, 
Tym, co służą ojczyźnie!

Mówiąc o patriotycznych utworach Kochanowskiego, nie można pominąć Odprawy posłów grec-
kich – tragedii, której akcja rozgrywa się w starożytnej Troi, lecz problem jest aktualny również 
w czasach Kochanowskiego. Dylemat bohaterów dramatu: czy oddać Helenę posłom i uchronić oj-
czyznę od wojny, czy pozostawić ją w Troi według życzenia królewicza, a ojczyznę narazić na woj-
nę – staje się uniwersalnym problemem stawiania interesów prywatnych ponad sprawy kraju. Ante-
nor – jest przykładem patrioty, Iketaon – posła przekupnego wynajdującego sztuczną argumentację 
dla zrealizowania woli Parysa. Jeden z posłów wygłasza pełne gorzkiej prawdy słowa: 

O nierządne królestwo i  zginienia bliskie, 
Gdzie ani prawa ważą, ani sprawiedliwość  
Ma miejsca, ale wszystko złotem kupić trzeba! 

Problematyka patriotyczna w 
utworach Kochanowskiego:
• Fraszki – Na sokalskie mogiły
• Pieśń V – O spustoszeniu Po-

dola
• Pieśń XII
• Odprawa posłów greckich

Kochanowski Tyrteuszem!

Przypomnij sobie historię greckie-
go poety Tyrteusza. Gdy Spartanie 
podczas jednej z wojen poprosili 
o posiłki wojskowe, zamiast zbroj-
nej armii przysłano im… poetę, 
na dodatek kulejącego. A jednak 
to dzięki niemu Spartanie wygra-
li bitwę. Przemawiając do bezsil-
nych, zmęczonych żołnierzy, Tyr-
teusz dosłownie postawił ich na 
nogi i rozpalił  w nich ogień walki. 

Od jego imienia lirykę inwokacyj-
ną wzywającą do walki nazywa 
się poezją tyrtejską. Kochanow-
skiego, który w sposób niezwy-
kle sugestywny próbuje obudzić 
zgnuśniałą i nieskorą do obrony 
kraju szlachtę, można nazwać re-
nesansowym Tyrteuszem. 

Zapamiętaj cechy poezji tyrtej-
skiej! 

• ze względu na temat – liry-
ka patriotyczna, wzywająca do 
walki za ojczyznę,

• ze względu na pozycję podmio-
tu lirycznego – liryka inwokacyj-
na, liryka apelu,

• ze względu na użyte środki wy-
razowe – liryka bardzo suge-
stywna, zaangażowana emocjo-
nalnie, ekspresyjna.
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Troja jest przecież alegorią Polski – trojański ustrój polityczny to tak naprawdę ustrój szesnasto-
wiecznej Rzeczypospolitej, widać też podobieństwo Rady Królewskiej do sejmu i analogie w ob-
radach poselskich.

• Zwróćmy uwagę na Pieśń V – by zapamiętać obrazy z tej szczególnie mocnej wypowiedzi poety. 
Najazd Tatarów miał miejsce w roku 1575.

Początek – bolesna apostrofa do Polaków, odwołująca się też do honoru; słowa, które mogą być 
przytoczone w różnych tematach, warto je więc zapamiętać:

Wieczna sromota i nienagrodzona 
Szkoda, Polaku!

Opis – po wezwaniu następuje obraz sytuacji: ziemia spustoszona, Tatarzy dzielą łupy, nie wia-
domo, jaki los spotkał porwane i sprzedane do niewoli dzieci i córki szlacheckie! I jeszcze nawią-
zanie do biblijnej przypowieści: naród bez króla jest jak stado owiec bez pasterza – jak ma stawić 
czoło jeszcze większym wrogom?

Apel – po zarysowaniu strat poniesionych przez Rzeczypospolitą w wyniku napadu Tatarów mamy 
kolejną apostrofę, wezwanie do czynu. Adresat to „cny Lach”, czyli Polak, któremu podmiot li-
ryczny wiersza nakazuje:
• zetrzyj sen z oczu „zetrzy sen z oczu”,
• pomyśl przed czasem! „czuj w czas o sobie”,
• pomścij krzywdy! „jakobyć szkody nieprzyjaciel twoje krwią swą nagrodził”,
• zamień dostatek na pieniądze dla wojska „skujmy talerze na talery”,
• działaj z rozwagą „sami siebie ku gwałtowniejszej chowajmy potrzebie”.

Przestroga – po serii nakazów i wezwań (liryka apelu, inwokacyjna) następuje strofa ostatnia , w 
której czytamy „Polak mądry po szkodzie” – która przeszła do języka potocznego.

• Pieśń XII – jest popisem oratorskim w stylu Cycerona, małym poetyckim wykładem o cnocie. 
Ot – „nie masz cnoty bez zazdrości”. Niemniej człek cnotliwy nie musi się martwić, broni go wła-
sna jego prawość, sama cnota – „ona nagrodą i płacą jest w sobie…”. Co według autora jest cnotą. 
Otóż – między innymi – miłość ojczyzny. Być może nawet w pierwszym rzędzie, bo „jeśli komu 
droga otwarta do nieba, Tym co służą ojczyźnie!”. Pointa pieśni powoduje, że śmiało możemy cy-
tować ją przy tematyce patriotycznej.

17. Omów kompozycję „Odprawy posłów greckich”  
Jana Kochanowskiego.

Odprawa posłów greckich jest pierwszą polską tragedią humanistyczną, utrzymaną w konwencji 
tragedii greckiej. Treść utworu odwołuje się do mitu trojańskiego, jednego z częściej wykorzysty-
wanych przez tragików greckich, tym samym nawiązuje do wydarzeń z Iliady Homera.

W budowie utworu zachowane są cechy tragedii klasycznej: 

• Podział na epizody i komentarze chóru.

• Sama obecność chóru, który zwraca uwagę odbiorcy na określone problemy.

• Liczba osób na scenie nie przekracza trzech.

• Zachowana jest zasada trzech jedności: 
• miejsca – rzecz dzieje się cały czas na Placu Publicznym przed pałacem Priama. Wieści spo-

za tego miejsca (np. z obrad Rady Królewskiej) przynoszone są i relacjonowane przez posła;
• czasu – czas akcji nie przekracza dnia – obejmuje przybycie posłów, dyskusję bohaterów o tym, 

jaką należy dać im odpowiedź, obrady Rady Królewskiej i odprawę posłów;
• akcji – akcja zawęża się do wątku politycznego, nie ma tu wyeksponowanych wątków innych: 

ani miłosnego, ani obyczajowego itp. Ośrodkiem akcji jest pytanie o odpowiedź, jaką należy 
dać posłom, którzy przybyli po Helenę.

• Zachowana jest także w Odprawie… zasada odpowiedniości stylu wypowiedzi do pozycji waż-
ności postaci (decorum).

Te  cechy potwierdzają klasyczność utworu Jana Kochanowskiego. 

Skojarz

W literaturze dawnej odwoły-
wanie się do tradycji było zjawi-
skiem niezwykle częstym – wła-
ściwie było nawet czymś nie-
zbędnym ze względu na obowią-
zujący model literatury opartej na 
normach i wzorach z przeszłości 
(tym tłumaczyć można np. dłu-
gie królowanie Poetyki Arystote-
lesa). Naśladowanie dawnych mi-
strzów, dawnych stylów, sięganie 
do starych gatunków przeważało 
nad oryginalnością.

Uwaga!

Odprawa posłów greckich to 
utwór, który można doskonale 
wykorzystać przy rozważaniu te-
matu władzy lub dylematów woj-
ny. Bardzo ważna wydaje się 
słynna Pieśń chóru (utwór ten po-
jawił się jeszcze przed Odprawą... 
jako Pieśń XIV w Księgach wtó-
rych). Zaczyna się od słów:

Wy, którzy pospolitą rzeczą wła-
dacie,
A ludzką sprawiedliwość w ręku 
trzymacie
Wy, mówię, którym ludzi paść po-
ruczono
I zwierzchności nad stadem bo-
żym zwierzono,

Miejcie to przed oczyma zawżdy 
swojemi,
Żeście miejsce zasiedli boże na 
ziemi,
Z którego macie nie tak swe wła-
sne rzeczy
Jako wszytek ludzki mieć rodzaj 
na pieczy.
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Istnieją jednak także odstępstwa od reguł klasycznych: 

• Brak jasno określonego, charakterystycznego dla tragedii greckiej konfliktu tragicznego. 

• Nie ma tu także głównego bohatera naznaczonego piętnem tragizmu – czyli takiego, który musi 
wybrać pomiędzy dwoma równorzędnymi racjami, który nie jest w pełni odpowiedzialny za swo-
je czyny. W Odprawie… trudno w ogóle określić, kto jest głównym bohaterem – bowiem funk-
cjonuje tu bohater zbiorowy – Troja. Natomiast czyn i wybór, przed którym stoi Aleksander – Pa-
rys nie jest „czysto” tragiczny. Trudno bowiem nazwać prywatny interes i sprawę kraju za racje 
równorzędne. Podobnie Antenor, który wybiera powinność wobec kraju i nie daje się przekupić, 
wybiera drogę słuszną. W jego decyzji nie ma żadnego rozdarcia, dylematu, czy jest to właści-
we rozwiązanie. 

• Pewnego rodzaju odstępstwem od reguły jest także fakt, że w tytule nie został wymieniony ża-
den z głównych bohaterów.

• Odstępstwem od antycznego wzorca jest również to, że nie ma parodosu (pieś ni wstępnej) i exo-
dosu (pieśni końcowej). 

• Bardziej istotny od różnic w budowie jest fakt, że Kochanowski rezygnuje z wprowadzenia do 
swojego utworu fatum rozumianego jako przekleństwo lub wola bogów, które całkowicie deter-
minuje postępowanie bohaterów. To zupełnie zmienia ich rolę – przestają być oni tylko bezwolny-
mi marionetkami, realizującymi zapadające w górze wyroki, stają się ludźmi samodzielnie kształ-
tującymi swój los, odpowiedzialnymi za własne czyny. Nic ich od tego nie zwalnia – takie podej-
ście zgodne jest z humanistycznym duchem odrodzenia! 

18. O czym traktuje „Odprawa posłów greckich” 
Jana Kochanowskiego?

Treścią nawiązuje Odprawa posłów greckich do mitu trojańskiego, opowiadającego o tym, jak Pa-
rys, królewicz trojański, porwał piękną Helenę – żonę Menelaosa, władcy greckiego. Mit głosi, że 
miłość Heleny obiecała Parysowi Afrodyta. W dramacie Kochanowskiego obserwujemy krótki frag-
ment tych dziejów – moment, gdy do Troi przybywają posłowie greccy, aby wypertraktować odda-
nie Heleny mężowi i tym samym zapobiec wojnie. Król Troi – Priam chce podjąć decyzję na pod-
stawie werdyktu Rady Królewskiej. Królewicz Parys pragnie zatrzymać Helenę – używa więc ar-
gumentów takich jak honor Troi, twierdzi, że ustępstwo oznaczać będzie słabość państwa, stosuje 
także przekupstwo – stara się zdobyć jak najwięcej głosów. Popiera go Iketaon – symbol stronni-
czości, przekupstwa i demagogii. Z kolei Antenor – wzorowy patriota nie daje się przekupić, jego 
zdaniem należy zwrócić Helenę mężowi, nie narażać kraju na krwawą wojnę. Wygrywa stronnic-
two Parysa – posłowie greccy odjeżdżają z niczym, wojna jest nieunikniona.

19. Na czym polega alegoryczność „Odprawy posłów 
greckich”?

Wydawać by się mogło, że utwór, jakim jest Odprawa posłów greckich, dotyczy całkowicie za-
mierzchłych czasów epoki starożytnej. Tymczasem jest to dzieło alegoryczne – czyli pod płasz-
czykiem realiów starożytnych kryją się znaczenia współczesne autorowi. I tak Troja jest przeno-
śnią Rzeczypospolitej doby Jana Kochanowskiego. Przesłanie pouczające obywateli, iż przekup-
stwo i prywata mogą doprowadzić do upadku państwa, troska o los ojczyzny wpisana w Odprawę 
posłów greckich jest troską o Polskę. Skąd to wiadomo? 
Oto pewne ślady w tragedii, udowadniające polskość akcji utworu: 

• Po pierwsze król Priam wykazuje pewne podobieństwa do króla Zygmunta Augusta – chwiejne-
go w swoich decyzjach.

• Po drugie Rada Królewska w utworze obraduje na wzór polskiego sejmu: marszałkowie stukają 
laskami o ziemię, posłowie rozstępują się, by zagłosować.

Przesłanie:
potępienie prywaty, egoizmu, przekupstwa, demagogii, niepraworządności, a pochwała patrioty-
zmu, dalekowzroczności i rozsądku jest z kolei uniwersalne – aktualne tak samo w czasach staro-
żytnych, renesansowych, jak i współczesnych. 

• Odprawa... jest dramatem o nieszczęściach Troi, o „nierządnym królestwie i zginienia bliskim, 
gdzie ani słowa ważą, ani sprawiedliwość ma miejsce”.

Uwaga!

Trzeba podkreślić ponadczaso-
wość utworu (prywata doprowa-
dza do zguby w każdej epoce!) 
i wyeksponować pierwiastki hu-
manistyczne w dramacie (patrio-
tyzm, troska obywatelska i zwró-
cenie uwagi na moralną odpo-
wiedzialność człowieka za swo-
je czyny).

Utwór jest tragedią  
humanistyczną, bo:

• treścią nawiązuje do tematu an-
tycznego,

• większość cech kompozycji tra-
gedii greckiej,

• podejmuje tematy bliskie czło-
wiekowi: miłość, władza, pań-
stwo, moralność. Odległe to od 
średniowiecznego teocentryzmu.



25

ergo sum
matura 2017

• Odprawa... jest tragedią o nieszczęściu zawinionym, którego można było uniknąć. Odwołanie się 
do znanego wątku przydawało zdarzeniom sensu uniwersalnego: tak giną państwa, w których nad 
poczuciem sprawiedliwości bierze górę prywata  (Jerzy Ziomek, Renesans). 

20. Czy analizując „Odprawę posłów greckich”, możemy 
mówić o pojęciu parenezy? 

Tak. Dydaktyzm Odprawy posłów greckich przejawia się w tym, że poucza ona, jak być dobrym 
obywatelem, i prezentuje wzór godny naśladowania, jakim jest Antenor – ideał patrioty. Epoka mi-
niona propagowała takie wzorce parenetyczne, jak: święty, idealny władca, idealny rycerz. W rene-
sansie ideałami są: wszechstronny twórca, poeta doctus, wzorowy dworzanin i idealny ziemianin. 
Dochodzą do głosu postulaty patriotyczne, a wraz z nimi propagowany jest wzór patrioty. Przykła-
dem jest Antenor, gdyż miłość do ojczyzny stawia nie tylko ponad dobra materialne, lecz także po-
nad uczucia, takie jak przyjaźń. Jego sylwetka jest silnie skontrastowana z osobami Parysa (Alek-
sandra) i przekupnego posła Iketaona.

Jest tu zarysowany obraz mądrego, idealnego władcy w wersji renesansowej. Kochanowski pod-
kreśla odpowiedzialność za naród, obowiązek, swoiste namiestnictwo Boże, które wynosi ponad 
tłumy, ale też obarcza brzemieniem trudu władzy. Porównajmy tę wizję z dylematem Kreona z An-
tygony Sofoklesa, z postulatami zawartymi w Księciu Machiavellego, nawet z Makbetem Szekspi-
ra – jego drogą do władzy. Wreszcie – warto zestawić myśl Kochanowskiego z wierszem Czesła-
wa Miłosza Do polityka, tym, który zaczyna się pytaniem:

Kto ty jesteś, człowieku – zbrodniarz czy bohater? 
Ty, którego do czynu wychowała noc? […] 
Ty, ponad ludzką troską, gniewem i nadzieją 
Ocalasz albo gubisz 
Pospolitą rzecz.

Pytanie, które stawia historia, literatura, i które stawiali sobie zapewne Kreon, Makbet, Parys-
Aleksander brzmi: czy – i na ile – władca ma prawo do prywatności? Czy może i rządzić, i kochać? 
Czy nie wolno mu myśleć o sobie i ulegać pokusom? Kochanowski uważa, że nie. Jeśli otrzymał 
władzę – nie ma już praw do zwykłych namiętności. 

21. Jaką filozofię zawarł Jan Kochanowski w swoich 
„Pieśniach”? Omów tematykę i budowę pieśni 
Kochanowskiego.

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, cno-
ta, rozum, 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. Na-
leży w życiu swoim – wg filozofii epikurejczyków używać życia i poznać jego rozkosze, dążyć 
do szczęścia i chwytać dzień, bo wszystko przemija. 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 sła-
wę, bo najwyższe szczęście człowieka wcale nie tkwi w zaszczytach ani w bogactwie, lecz w har-
monii, w umiejętności zachowania równowagi duchowej. 

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

Uwaga

Odprawę posłów greckich napi-
sał Kochanowski, by uczcić we-
sele podkanclerza Jana Zamoy-
skiego z Krystyną Radziwiłłówną. 
Prapremiera odbyła się 12 stycz-
nia 1578 roku na Zamku Ujazdow-
skim, przed obliczem królewskiej 
pary. Dodajmy, że Jan Kochanow-
ski należał do zwolenników kró-
la Stefana Batorego. Sztukę wy-
stawiono tuż przed wyprawą na 
wojnę z Moskwą, przez co uznano 
utwór za zachętę do wojny, pomi-
mo że tragedia ma zdecydowanie 
wymowę antywojenną!
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22. Czym jest fraszka? Omów fraszki Jana Kochanowskiego.

Fraszka (drobiazg, żart, figiel) – jest to krótki utwór wierszowany, o różnorodnej tematyce, często 
żartobliwej. Fraszka bywa pisana

• „na coś” (np. Na lipę)
• „do czegoś” (Do gór i lasów) 
• lub „o czymś” (O doktorze Hiszpanie)

Biorąc pod uwagę temat, który poruszają fraszki, możemy wyróżnić fraszki:

• obyczajowe, 
• miłosne, 
• filozoficzne, 
• patriotyczne.

Ze względu na budowę dzielimy je na:

• opisowo-ilustracyjne (relacjonują, ilustrują dany temat lub motyw);
• wyznaniowo-liryczne (pisane w pierwszej  osobie, ujawniające uczucia podmiotu mówiącego); 
• dramatyzowane (dialogi, przypominające scenki teatralne).

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 on te elementy, te pojęcia, które wydają mu się istotne. Obdarza je ko-
mentarzem i utrwala – w krótkim, lecz zgrabnym wierszyku.

We fraszkach Kochanowskiego odnajdujemy:

• 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);

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

• 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, losów, 
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. 

Jan Kochanowski
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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”.

23. Portret humanisty na przykładzie „Fraszek”  
Jana Kochanowskiego

Kim jest człowiek, jakie jest jego miejsce w świecie? Również takie trudne problemy znajdujemy 
w błahych gatunkowo fraszkach Jana Kochanowskiego. Są to problemy filozofa, humanisty poszu-
kującego spokoju i prawdziwych wartości.

• Fraszka O żywocie ludzkim nie jest utworem zbyt optymistycznym. Przypomina o tym, że wszyst-
ko przemija, nic więc człowiekowi po wartościach, takich jak: „zacność, moc, pieniądze, sława”. 
Człowiek ma do odegrania w teatrze życia swoją rolę. Wszystko musi przebiegać zgodnie z wolą 
Reżysera, czyli Boga – Budowniczego świata. Żadna kukiełka nie może zostać na scenie, gdy 
spektakl się skończy.

• Na lipę – jak na humanistę przystało – Kochanowski chwali tu przyrodę, a właściwie jeden z jej 
elementów: lipę. Drzewo to jest przyjacielem ptaków (daje im schronienie), owadów (pszczoły 
mogą zbierać nektar z jej kwiatów), gości i domowników (zapewnia im chłód w upalny dzień) 
oraz poety (jest źródłem natchnienia).

• Na zdrowie – bez zdrowia nic człowiekowi po bogactwach, ale wartość zdrowia człowiek doce-
nia dopiero w chorobie.

• Na dom w Czarnolesie – to hołd poety humanisty wobec Boga – Stwórcy świata i podziękowa-
nie za wszystkie dary, które otrzymuje człowiek: 

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

• Do gór i lasów – ta fraszka mogłaby być świetnym podsumowaniem życia i twórczości Jana Ko-
chanowskiego. Pisze w niej poeta o wartościach życiowych i o przemijaniu z perspektywy czło-
wieka, który dobrze poznał uroki i smutki życia. Liczne podróże, życie dworskie i ziemiańskie 
nie zmieniły jego epikurejskiego podejścia do świata – trzeba wykorzystywać każdą cenną chwi-
lę i cieszyć się z każdego doświadczenia:

Dalej co będzie? Srebrne w głowie nici, 
A ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci.

29. Jaką filozofię głosi w „Pieśniach” i „Fraszkach”  
Jan Kochanowski?

Według Kochanowskiego na życie szczęśliwe składa się kilka receptur: sięgnął po pomysły staro-
żytnych epikurejczyków i stoików, zmieszał je z chrześcijańską nauką o Bogu i prawym życiu, do-
dał swoje refleksje… Taka mieszanka to bezsporny przepis na szczęście.

Oto zasady:

• Ufaj Bogu! Bóg jest największym Architektem, Stwórcą, Opiekunem człowieka, Reżyserem ist-
nienia, Budowniczym Kosmosu, Artystą i Mistrzem. Obdarował człowieka życiem i wieloma da-
rami ziemi – człowiek więc winien pracować, pielęgnować dzieło Boskie.

• Używaj życia! Nie odmawiaj sobie przyjemności, chwytaj dzień, baw się i ciesz darami życia, 
a cierpień unikaj.

• Pogódź się z losem – bierz to, co przynosi fortuna bez zbytnich emocji. Przyjmij spokojnie i szczę-
ście, i tragedie.

• Pielęgnuj w sobie: czyste sumienie, prawość, cnotę, dobrą sławę, odpowiedzialność. To da ci siłę 
do zmagań z losem.

• Wiedź życie harmonijne, zgodne z naturą. Piękno i mądrość natury dają ukojenie.

• Nie bój się śmierci. Epikurejczycy mówią „póki jesteśmy – nie ma śmierci, a gdy jest śmierć – nie 
ma już nas”.

• Kochaj! Spokojnie, statecznie, ale kochaj cały świat tak pięknie uformowany przez Boga, kochaj 
wszystkich ludzi i zaakceptuj swój los.

Tematy pieśni:
• pochwała Boga,
• relacja człowiek – Bóg,
• pochwała życia i świata,
• filozofia epikurejska i stoicka,
• motyw poety-ptaka (nieśmiertel-

ności twórcy),
• dobra sława, moralne powinno-

ści człowieka.

Pamiętaj, że…

do Trenów nawiązywali później-
si twórcy. Znany jest wiersz Bo-
lesława Leśmiana pt. Urszulka 
Kochanowska. Wypowiada się 
w nim sama Urszulka – najbar-
dziej znana trzyletnia muza na-
szej poezji. W niebie jest dobrze 
– bo ma dom urządzony tak jak 
w Czarnolesie. Czeka jednak na 
rodziców. Piękny to głos poetyc-
ki o przywiązaniu człowieka do 
ziemskich wartości, uczuć i uro-
dy życia.
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24. W jakim stopniu Jan Kochanowski jest twórcą 
biblijnych psalmów?

Odrębnym, wysoko cenionym dziełem Kochanowskiego, jest jego Psałterz Dawidów – czyli po-
etycko przetłumaczony na język polski zbiór psalmów Dawidowych – wydany w roku 1579. Psał-
terz jest dziełem Kochanowskiego. Poeta jest jego twórcą, gdyż nie dokonał dosłownego, odtwór-
czego przekładu, lecz włożył w to dzieło cały kunszt poetycki, myśl psalmów ujmował na swój wła-
sny sposób. Dzieło to wyraża uczucia człowieka, zwróconego ku Bogu, wielbiącego Boga, pokłada-
jącego w nim nadzieję, lecz także człowieka obnażającego własny lęk, rozpacz i żal. Cechą szcze-
gólną psalmów są poetyckie określenia Kochanowskiego – wkład poety, operującego pięknem ję-
zyka, bogactwem epitetów, wynalazczością językową.

Psalmy to hymny pochwalne na cześć Boga. Dzielą się na błagalne, dziękczynne, pochwalne, 
królewskie, mądrościowe. Jan Kochanowski wiedział, że jego Psałterz jest dziełem o ogromnym 
znaczeniu. Zadedykował go swojemu mecenasowi Piotrowi Myszkowskiemu. 

Czym różni się tłumaczenie Kochanowskiego od innych przekładów?
Po pierwsze Kochanowski nie przekładał psalmów z oryginału hebrajskiego, lecz z tłumaczenia 

łacińskiego. A po drugie i tak nie trzymał się tekstu źródłowego. Jego tłumaczenie jest raczej arty-
styczną parafrazą psalmów. Jan z Czarnolasu, pracując nad Psałterzem, dostosował go do polskich 
warunków. Pełno w Psałterzu środków stylistycznych, obrazowych porównań, metafor, epitetów. 

25. „Treny” Jana Kochanowskiego – podaj ich temat 
i okoliczności powstania. 

Jest to słynne dzieło Kochanowskiego, poświęcone zmarłej córce Urszuli, która miała być „spad-
kobierczynią lutni”, czyli spadkobierczynią talentu poetyckiego Kochanowskiego. Bohaterką jest 
nie tylko Urszulka – choć zbolały poeta często ją wspomina, dużo częściej tematem Trenów stają 
się uczucia rozpaczającego ojca, jego bunt, wreszcie uspokojenie – stanowią one zatem autoana-
lizę własnych odczuć i własnej duszy, konfrontację z wcześniejszymi poglądami filozoficznymi.

26. Czym charakteryzuje się tren jako gatunek literacki? 

Po tren jako gatunek literacki sięgnął Jan Kochanowski do epoki antyku, jest to bowiem gatunek po-
ezji żałobnej, ukształtowany w starożytnej Grecji. Jest to pieśń lamentacyjna, wyrażająca żal z po-
wodu czyjejś śmierci, napisana na cześć zmarłego, rozpamiętująca jego chwalebne czyny, zalety, 
zasługi. Tren miał ścisły układ wewnętrzny: 

• pochwała cnót i zalet zmarłego,
• rozpamiętywanie wielkości poniesionej straty,
• demonstracja żalu,
• pocieszenie,
• napomnienie – pouczenie.

Taki tradycyjny tren stał się punktem wyjścia, podstawą twórczą Trenów Kochanowskiego. Widać od 
razu, że dzieło poety wykracza poza przytoczoną tu definicję. Przede wszystkim Treny Kochanow-
skiego traktujemy całościowo – jako jedno zespolone dzieło. Wówczas zauważamy, że cały cykl od-
powiada powyższemu schematowi – dziewiętnaście trenów układa się według klasycznych założeń. 

27. Omów treść „Trenów” Jana Kochanowskiego.

Pierwsze dwa zawierają usprawiedliwienie ojca, który musi wypowiedzieć swój ból. Następne tre-
ny wyrażają rozpacz rodzicielską, narastanie cierpień i zwątpienia aż do Trenów IX i X, które sta-
nowią punkt szczytowy, można rzec nawet – przesilenie, bo są wyrazem buntu przeciwko Bogu, 
maksymalnej rozpaczy i poczucia niesprawiedliwości. To te treny poddają w wątpliwość sens ca-
łego życia i dotychczasowych przemyśleń, podważają nawet istnienie Boga, poeta bowiem woła 
do zmarłej córki: 

Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest…!
Treny następne przynoszą uspokojenie i pogodzenie się z losem. Pojawia się motyw poszukiwania 
pociechy, wyznanie winy zwątpienia w Boga i ukorzenie się przed Nim w Trenie XVIII aż po Tren 
XIX – inaczej Sen. Jest to tren końcowy, który opisuje sen poety; w nim pojawia się matka Kocha-
nowskiego z Urszulką na ręku, przynosi pociechę i stoickie napomnienie 

– Ludzkie przygody, ludzkie noś.
Treny Kochanowskiego są wybitnym osiągnięciem twórcy, gdyż po pierwsze stanowią całościowe, 
zespolone, kunsztowne dzieło, po drugie zawierają ogromny ładunek emocji uczuć człowieka do-

Liryka funeralna 
– to liryka żałobna. Możecie spo-
tkać się z pytaniem o przynależne 
do niej gatunki. Są to oczywiście 
te pisane na cześć zmarłych osób. 
Zatem do liryki funeralnej należą 
tren i elegia.
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tkniętego nieszczęściem, po trzecie – po raz pierwszy w literaturze bohaterem trenu, jest dziecko, 
nie zaś zasłużona osoba, jak wódz wojsk lub polityk. Mówiąc o treści trenów, pamiętać trzeba, że 
ich bohaterką jest Urszulka. Oto Tren V, ze słynnym porównaniem homeryckim „jako oliwka mała 
pod wysokim sadem…”, opisuje jej przedwczesną śmierć, Tren VI chwali jej talenty poetyckie, 
w innych trenach poeta wspomina wygląd córki, stroje, charakter. Z drugiej strony – równie waż-
nym bohaterem jest sam ojciec – jego cierpienie, refleksja nad życiem, rozterki duchowe, poczucie 
zagrożenia i samotności, które niejako zapowiadają następną epokę – barok. 

28. Dlaczego mówimy, że „Treny” to nie tylko dramat 
człowieka, lecz także artysty-filozofa?

Twierdzenie takie jest słuszne, gdyż Treny są nie tylko wyrazem ojcowskiego bólu, lecz także trak-
tatem filozoficznym. Najdziwniejsze i zaskakujące jest to, że poeta, który dotąd w Pieśniach i we 
Fraszkach głosił pochwałę życia, pochwałę człowieka jako istoty wspaniałej, nakazywał spokój, 
wyznawał stoickie zasady, renesansowy postulat harmonii i równowagi życiowej – tworzy dzieło, 
które w dużej mierze jest zaprzeczeniem tych ideałów, załamaniem całego renesansowego poglądu. 
Okazuje się, że człowiek dotknięty nieszczęściem nie znajduje odpowiedzi ani ukojenia w filozofii, 
jest bezradny. Kochanowski w Trenie IX pisze o sobie, zwracając się do Mądrości: 

Nieszczęśliwy ja człowiek, którym lata swoje 
Na tym strawił, żebych był ujrzał progi twoje!
Te razem nagle ze stopniów ostatnich zrzucony 
I między insze, jeden z wiela policzony.

Fragment ten dowodzi, że nie tylko ojciec tęskniący za córką pisze treny, lecz że wypowiada się 
tu filozof, myśliciel, którego system zasad i wartości rozsypał się w proch. W tym sensie Treny są 
traktatem filozoficznym – analizą własnych uczuć i poglądów, obrazem kryzysu światopoglądowe-
go – kryzysu, który niesie zwątpienie w Boga i ład świata. Dopiero w końcu cyklu powraca spokój: 
„Ludzkie przygody, ludzkie noś!” – mówi matka poety – znoś po człowieczemu to, co los człowie-
kowi zgotował. Stara się także wysnuć koncepcję ukazującą sens Boskiej decyzji – Urszula przez 
śmierć w wieku dziecięcym uniknie cierpień ziemskich.

30. Wizja Boga i obraz natury w twórczości Jana 
Kochanowskiego

• W hymnie Czego chcesz od nas, Panie... Jan Kochanowski połączył wizje Boga i natury. Bóg zo-
stał tu ukazany jako genialny artysta, architekt świata, szafarz wszelakich łask i dóbr. Jednym z 
takich łask jest właśnie możliwość życia w tak harmonijnym, pełnym piękna świecie. Stworzona 
przez Boga natura jest dowodem na Jego niezwykłą moc – trudno bowiem dopatrzeć się jakiś błę-
dów i uchybień w tym doskonałym dziele. 

• Radość z życia zgodnego z rytmem natury, zachwyt nad urokami przyrody znajdziemy w licz-
nych fraszkach, jak choćby w Na lipę i Na dom w Czarnolesie. Urodę polskich krajobrazów sła-
wi także Pieśń II z Ksiąg pierwszych.

• Bóg, podobnie jak we wspomnianym na wstępie hymnie, bywa postrzegany jako szafarz łask i 
dobroczyńca ludzi. Człowiek został wyróżniony przez Boga – został postawiony wyżej niż zwie-
rzęta, nad którymi sprawuje władzę i ma większą od nich możliwość poznawania świata. Fakt, 
że nie jest się podobnym do zwierząt, może wywoływać uczucie wdzięczności dla Stwórcy: „Nie 
chciał nas Bóg położyć równo z bestyjami:/ Dał nam rozum, dał mowę, a nikomu z nami”. W 
Pieśni III z Ksiąg wtórych znów chwali hojność, łaskawość i potęgę Boga, który włada niebem i 
rządzi gwiazdami. 

• Bywa jednak Bóg ukazywany przez Kochanowskiego także jako reżyser wielkiego przedstawie-
nia w teatrze świata, reżyser tajemniczy i nieodgadniony – nie zdradza aktorom (ludziom), jaką 
rolę przypadnie im odegrać i kiedy przyjdzie im zejść ze sceny życia. Ciekawość i pragnienie 
poznania przyszłych losów przez człowieka nie interesują go: „Sam Bóg wie przyszłe rzeczy, a 
smieje się z nieba,/ Kiedy się człowiek troszcze więcej, niźli trzeba” (Pieśń IX, Księgi pierwsze).

• Zwątpienie w opiekę Boga nad człowiekiem, a nawet przekonanie o tym, że Bóg jest zupełnie 
obojętną, daleką, milczącą, nieodpowiadającą na wołania człowieka Siłą pojawia się w Trenach: 
„Wspinamy się do nieba, Boże tajemnice/ upatrując; ale wzrok śmiertelnej źrzenice/ Tępy na to!” 
(IX). W tym samym trenie wyraża zwątpienie czy modlitwa, wiara, pobożność, bogobojność mogą 
ustrzec od nieszczęść i poczucia osamotnienia, opuszczenia przez Boga. Treść i ładunek emocjo-

Zapamiętaj

• Treny traktujemy całościowo, 
jako cykl.

• Treny mają dwoje bohaterów: 
Urszulkę i jej ojca – poetę.

• Treny są traktatem filozoficz-
nym – konfrontacją dotychcza-
sowej filozofii harmonii z osobi-
stą tragedią.

• Prawie czterysta lat później 
inny poeta straci córkę i będzie 
ją opłakiwał. Cykl Władysława 
Broniewskiego pt. Anka nawią-
zuje do Trenów Kochanowskie-
go, choć Anka była już dorosłą 
kobietą, a nawet sama osieroci-
ła córeczkę – Ewę.
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nalny Trenu IX zdają się sugerować, że odpowiedź na to pytanie może być tylko przecząca. Tren 
XVIII to błaganie Boga o przebaczenie. Znów mamy do czynienia z wiarą w opiekę Bożą nad czło-
wiekiem i w Jego miłosierdzie: „A pierwej świat zaginie,/ Niż Ty wzgardzisz pokornym,/ chocia 
był długo przeciw Tobie spornym”. Całkowita zgoda z Bogiem, akceptacja Jego wyroków i pla-
nów to zwieńczenie całego cyklu – ostatni Tren XIX.

31. Jaką wizję wsi prezentuje Jak Kochanowski w „Pieśni 
świętojańskiej o sobótce”?

Kochanowski napisał Pieśń świętojańską o Sobótce już po osiedleniu się w Czarnolesie, uformo-
wał ją w pieśni dwunastu panien, które tańcząc wokół ogniska, kolejno się prezentują. W całości 
dwunastu pieśni jawi się nie tylko wizja wsi, obserwujemy opiewanie własnych uczuć, przymio-
tów „nieprzepłaconej” Doroty (narzeczonej Kochanowskiego), a nawet ślady podań i legend ludo-
wych, obfitujących w krwawe i makabryczne wydarzenia.

Obrazu wsi dotyczą przede wszystkim pieśni panny pierwszej, szóstej i dwunastej. Są to pieśni, któ-
re ukazują wieś sielankowo – czyli prezentują wizję wyidealizowaną, eksponują zalety i wartości, 
nie wspominają o ciemnych stronach życia na wsi, trudzie rolników-szlachciców. I tak panna VI 
chwali pracę na roli, radość z jej plonów, radość wynikającą ze wspólnej, połączonej ze śpiewem, 
pracy w polu. Z kolei panna XII śpiewa słynne słowa będące pochwałą wsi: 

Wsi spokojna, wsi wesoła  
jakiż głos twej chwale zdoła! 

Utwór poetycki poświęcony przez Kochanowskiego sobótce jest zatem sielanką, pełną wdzięku, 
piękną, utworem w swych czasach nowatorskim i odważnym.

Uwaga

• Utwór ten jest cyklem pieśni napisanych na obchody sobótki – uroczystości obchodzonej w wigi-
lię św. Jana, tzn. 23 czerwca, czyli w najkrótszą noc roku. Święto sobótkowe wywodzi się jeszcze 
z czasów pogańskich, później schrystianizowane i połączone z dniem św. Jana Chrzciciela. Zna-
nym obrzędem sobótkowym jest puszczanie wianków na wodę na wróżbę zamążpójścia. Inny to 
rozpalanie na wzgórzach ognisk, wokół których tańczono i śpiewano.

• Natura jako wspaniałe dzieło Boga, obcowanie z którym jest dla człowieka przyjemnością, źródłem 
szczęścia i estetycznego zachwytu ukazana jest także w Pieśni świętojańskiej o sobótce. Oczywi-
ście, obraz życia na wsi jest wyidealizowany – poeta więcej miejsca poświęca opisom rozrywek 
i form relaksu niż pracy na roli, ukazywanej zresztą bez wdawania się w szczegóły i napomknię-
cia choćby słowem, że bywa ona ciężka i niewdzięczna. 

32. Czy Jan Kochanowski podejmował w swoich utworach 
temat miłości?

Owszem, podejmował, choć faktycznie nie jest to motyw szczególnie eksponowany, rzadko też 
wspominają o nim podręczniki. Zwłaszcza że wieszcz chciał „kochać statecznie”, czyli roztropnie, 
spokojnie – nie tak, jak późniejsi romantycy: pełni namiętności szaleńcy. Ale, ale…

• Już podczas studiów w Padwie młody podówczas Jan poświęcił cykl łacińskich elegii niejakiej Li-
dii… Kim była? Nie dowiemy się nigdy. Część badaczy podejrzewa, że mogła to być postać  je-
dynie literacka.

• Potem – w okresie dworskim – pojawia się niejaka Hanna. Znów postać otoczona tajemnicą. We-
dług niektórych hipotez – Hanna była wielką, długotrwałą i nieszczęśliwą miłością Kochanow-
skiego. Według innych – uosabia wiele postaci. A jeszcze inni badacze utożsamiają ją z Dorotą 
Podlodowską – późniejszą panią Czarnolasu.

• Dorota Podlodowska. To wiemy na pewno: Kochanowski poślubił ją w roku Pańskim 1575 i miał 
z nią dzieci, żyli długo i szczęśliwie… Nazywał ją w poezji „nieprzepłaconą Dorotą”, „przyjacie-
lem”, wierną towarzyszką, czule dbającą o męża. Faktycznie – nie szaleją tu wichry, lecz miłość 
spokojna i szczęśliwa, dziś powiedzielibyśmy być może partnerska.

33. Na czym polega kunszt poetycki Jana kochanowskiego?

Twórczość średniowieczna, a także utwory Mikołaja Reja nie posiadały jeszcze artyzmu, który 
wprowadził do poezji polskiej Kochanowski.  

Pieśń świętojańska o Sobótce

Utwór ten jest cyklem pieśni napi-
sanych na obchody sobótki – uro-
czystości obchodzonej w wigilię 
św. Jana, tzn. 23 czerwca, czy-
li w najkrótszą noc roku. Świę-
to sobótkowe wywodzi się jesz-
cze z czasów pogańskich, póź-
niej schrystianizowane i połączo-
ne z dniem św. Jana Chrzcicie-
la. Znanym obrzędem sobótko-
wym jest puszczanie wianków na 
wodę na wróżbę zamążpójścia. 
Inny to rozpalanie na wzgórzach 
ognisk, wokół których tańczono 
i śpiewano.

Zabawa wiejska zwana Sobót-
ką, będąca spuścizną po obrząd-
ku pogańskim na cześć słoń-
ca, w wieku XVI przestawała być 
zwyczajem powszechnym, lecz 
w niektórych okolicach Rzecz-
pospolitej odbywała się jeszcze: 
wspomina o niej Rej w „Postylli”, 
ale z pogardą i ironią, jako o jed-
nym z wielu przesądów kołaczą-
cych się jeszcze po świecie (…) 
Zupełnie innymi oczami patrzał na 
Sobótkę Kochanowski.

Ignacy Chrzanowski

Natura jako wspaniałe dzieło 
Boga, obcowanie z którym jest 
dla człowieka przyjemnością, 
źródłem szczęścia i estetyczne-
go zachwytu ukazana jest tak-
że w Pieśni świętojańskiej o so-
bótce. Oczywiście, obraz życia na 
wsi jest wyidealizowany – poeta 
więcej miejsca poświęca opisom 
rozrywek i form relaksu niż pra-
cy na roli, ukazywanej zresztą bez 
wdawania się w szczegóły i na-
pomknięcia choćby słowem, że 
bywa ona ciężka i niewdzięczna. 
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Jan z Czarnolasu pierwszy: 

• zadbał o kompozycję strof, 
• wprowadził do naszej literatury tren, fraszkę, pieśń, 
• sięgał do starożytnych po modele wiersza, rymu, porównań, 
• w myśl renesansowej ideologii wielbił we wszystkim misterną, harmonijną konstrukcję, syme-

trię, odpowiedniość – a zasady te stosował w swojej twórczości,
• szanował antyk – mistrzami byli mu Horacy, Wergiliusz…; znał mitologię, literaturę starożyt-

ną, wiele studiował – wszystko to widać w jego utworach.

Jakimi cechami odznaczają się utwory Kochanowskiego?

• Są erudycyjne – trzeba choć trochę znać mitologię czy historię starożytną, by pojąć aluzje i po-
równania.

• Są przemyślane kompozycyjnie, mają opracowaną regularną budowę strof i rymów, tworzą ca-
łościowe cykle (np. Treny).

• Zawierają dużo figur stylistycznych: apostrof – „O białoskrzydła morska pławaczko”, (jest to 
zarazem metafora), epitetów, porównań, w tym słynne porównanie homeryckie – „Jako oliw-
ka mała…” (Tren V).

• Są wierne tradycji antycznej, choć bywa też Kochanowski nowatorem (np. Odprawa posłów 
greckich).

• Obfitują w gry słowne i chwyty językowe (np. fraszka Raki).
• Są urozmaicone, jeśli chodzi o dobór gatunków. Zauważcie, że mamy do czynienia z tragedią, tre-

nem, fraszką, pieśnią, psalmem, dialogiem, poematem… Świadczy to o wszechstronności artysty.

34. Motyw sławy poetyckiej w pieśniach Horacego i Jana 
Kochanowskiego

Cóż to za trwały pomnik? Poezja! Udane dzieło literackie (fraszka, pieśń, oda) to gwarancja sła-
wy i nieśmiertelności. Z tej samej pieśni pochodzi też cytat: „Non omnis moriar… (Nie wszystek 
umrę)”. I faktycznie nie całkiem umarł rzymski poeta, skoro ponad tysiąc pięćset lat później nasz 
Jan Kochanowski w Pieśni XXIV powtarza za Horacym: „nie umrę ani mię czarnymi Styks niewe-
soła zamknie odnogami swymi”.

Śmiertelna natura człowieka przeminie (popłynie z nurtem Styksu do krainy zmarłych) – prze-
konują Horacy i Kochanowski, ale nieśmiertelna sława, rozgłos artysty pozostaną na wieki. Uda-
ło się to obydwu poetom.

W utworach tych poetów motyw exegi monumentum realizowany jest też w wizji poety ptaka 
tak chętnie podejmowanej przez poetów romantyków i symbolistów (Paul Verlaine). Dwoista na-
tura artysty polega na tym, że częściowo jest przywiązany do ziemi, ale ma też siłę, by ulecieć nad 
światem jak ptak.

Którzy polscy poeci kontynuowali motyw exegi monumentum?

• Adam Mickiewicz w III części Dziadów w usta Konrada wkłada bluźniercze słowa: 
Ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę,  
Cóż Ty większego mogłeś zrobić – Boże?, 

przedkładające wielkość tworzenia poetyckiego nad wielkość boskiego aktu stworzenia świata.

• Julian Tuwim w wierszu Do losu trochę wyśmiewa pomnikową wielkość poetyckiej sławy, strą-
ca z piedestału wielkich twórców: 

W bęben żałobny bije gloria… 
I smutnie brzmi: „Dum Capito ium…”
I śmieszne jest: „Non omnis moriar”.

• Leopold Staff w utworze Ostatni z mego pokolenia skromnie wyznaje, iż nigdy nie dbał o poetyc-
ką sławę: „Nie wabił mnie spiżowy pomnik”.

• Wisława Szymborska w Radości pisania nieśmiertelny talent poetycki śmiertelnego człowieka 
uznaje za figiel losu – za życia akt twórczy niesie dużo radości, ale po śmierci pozostawione utwo-
ry nie będą miały dla zmarłego żadnego znaczenia.

• Czesław Miłosz do swej poetyckiej nieśmiertelności podchodzi ironicznie: 

Zauważ:

Motyw sławy poetyckiej zwany 
jest też motywem 

exegi monumentum. 

Od słów „Exegi monumentum 
aere perenius…” zaczyna bo-
wiem Horacy jedną ze swych pie-
śni (III), której początek tłuma-
czymy: „Stawiłem sobie pomnik 
trwalszy niż ze spiży…”

Oto jak Kochanowski  
widzi poetę:

Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony
Polecę precz, poeta, ze dwojej złożony 
Natury […] ludnemi 
Miasty wzgardzę.

Ten motyw podejmą romantycy i po-
eci modernizmu.

Jeśli chodzi o horacjanizm 

Cóż, Carmina Horacego stały się 
niewyczerpanym źródłem inspira-
cji; tłumaczono je i parafrazowa-
no, czerpano z nich cytaty, moty-
wy, wzorce stroficzne. 

Wielką karierę zrobił utwór Be-
atus ille, sławiący (przewrot-
nie!) uroki życia na wsi. Pochwa-
łę wsi wygłasza... lichwiarz, któ-
ry nie myslał nigdy o wyprowadz-
ce z miasta. 

To dzieło stało się jednak inspira-
cją do Pieśni świętojańskiej o so-
bótce Jana Kochanowskiego. 

Podobnież chętnie sięgano do ho-
racjańskiego exegi monumen-
tum – motyw dumy poetyckiej 
i świadomość własnego geniuszu 
wygrywającego z czasem widocz-
ny jest w twórczości np. Jana Ko-
chanowskiego i Klemensa Janic-
kiego.
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O tak, nie cały zginę, zostanie po mnie 
Wzmianka w czternastym tomie encyklopedii 
W pobliżu setki Millerów i Mickey Mouse.

35. Jakie postacie występują w „Żeńcach” Szymona 
Szymonowica?

Żeńcy Szymona Szymonowica – schyłkowego przedstawiciela epoki odrodzenia – przedstawia-
ją scenkę z życia wiejskiego – obraz pracujących w polu żniwiarzy. W trakcie pracy rozmawia-
ją trzy osoby: łagodna Oluchna, sprytna i „cięta” Pietrucha oraz okrutny Starosta dozorujący pra-
cę. Oluchna i Pietrucha narzekają na ciężar pracy i na srogość Starosty, który nahajką pogania pra-
cujących. Pietrucha śpiewa nawet pieśni, które możemy nazwać oskarżeniem lub przekleństwem 
pod adresem Starosty, np. słynne i komiczne dziś słowa – Babę, boś tego godzien, babęć naraje-
my, / Babę o czterech zębach…
Pietrucha, choć odważna, złorzeczy dozorcy tylko wtedy, gdy jest on daleko. Gdy nadchodzi – dziew-
czyna śpiewa pieśń pochlebną, niby życzliwą, zwiastującą Staroście szczęście, żonę i czeladkę. Po-
chlebstwo to chroni Pietruchę przed biczem Starosty. 

Jaki temat podejmuje Szymonowic w tym utworze?
Żeńcy swą treścią odzwierciedlają stosunki panujące w ówczesnej wsi, dość realistycznie ukazują 
trud pracy w polu, dają nam również pewien obraz obyczajów, informują też o metodach „dyscy-
pliny” i charakterze dozorców. Utwór piętnuje niesprawiedliwość ówczesnych stosunków społecz-
nych i okrucieństwo pilnujących. Nie jest to też jednak dzieło rewolucyjne. Widać, iż wzorem dla 
autora jest harmonia dworu i czeladzi, równomiernie rozłożona praca i odpoczynek, wysiłek i pieśń.

36. Czy „Żeńcy” Szymona Szymonowica są sielanką? 

O Żeńcach Szymonowica mówimy, że są antysielanką lub sielanką niekonwencjonalną. 
Wprawdzie Szymon Szymonowic znany jest przede wszystkim jako autor sielanek – dzięki nim 
nazwisko poety sławne jest po dziś dzień, to Żeńcy nie pasują jednak do definicji tego gatunku.

Sielanka – jest to bowiem utwór dotyczący życia wsi, pracy pasterzy, rolników, rybaków. Przed-
stawia pogodną, radosną, nieco wyidealizowaną wizję świata, bez realistycznych obrazów, upięk-
szoną. Ukazuje uroki życia wiejskiego, nie wspomina zaś o jego czarnych stronach – na przykład 
wysiłku przy pracy itp. 

Jak widać – utwór jest wręcz odwrotnością niektórych założeń. Owszem, dotyczy życia wsi i pre-
zentuje pracę w polu, ale wiz ja, którą prezentuje, obnaża trud, a nie radość pracy; konflikt żeńcy 
– Starosta, a nie harmonię; narzekania i złorzeczenia, a nie pochwałę żywota wiejskiego. Mamy do 
czynienia nawet z drastycznym opisem kar cielesnych: „wzięłabyś była pewnie na buty czerwone” – 
trwoży się Oluchna, co znaczy, że dozorca zbiłby Pietruchę do krwi, gdyby ją usłyszał. Trudno taką 
scenkę nazwać idylliczną lub sielankową – stąd uznajemy Żeńców za sielankę niekonwencjonalną.

Czy utwór ten ma jakiekolwiek elementy sielankowe?
Tak – stałym elementem sielankowym jest pieśń o słońcu, którą śpiewa Pietrucha i sam motyw pie-
śni przy pracy. Sielankowy jest także wpisany w „życzenia” ideał wiejskiego życia: dobra żona, 
czeladka, dobro płynące z pańskiego dworu, pełna harmonia ludzi wsi. Tak – można by rzec – wy-
gląda sielankowe marzenie o życiu wsi zaszyfrowane w Żeńcach.

38. Czy Mikołaj Sęp-Szarzyński jest twórcą renesansowym 
czy barokowym? 

Twórczość Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego to „zachodzące słońce renesansu”, a tym samym przed-
sionek baroku. Zwykło się mówić, że jest to pomost między epokami. Poetę uznano za prekurso-
ra tendencji nowej epoki, choć jego krótkie życie mieści się w granicach renesansu (1550–1581). 
Przedwcześnie zmarły, „dziwnie pokorny”, skromny, żarliwy katolik, który pozostawił tylko jeden 
tomik wierszy (Rytmy abo wiersze polskie), wydany 20 lat po śmierci poety – wydaje się być tra-
giczną, lcz bardzo ciekawą sylwetką tych czasów, zwłaszcza gdy wczytamy się w smutek i  ból ży-
cia zawarty w jego utworach.

Zapamiętaj chociaż dwa sonety: 
• IV O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem 
• V O nietrwałej miłości rzeczy świata tego.

Szymon Szymonowic

jest najmłodszym z renesanso-
wych pisarzy. Pochodził ze Lwo-
wa, z rodziny mieszczańskiej. 
Kształcił się w Krakowie i za gra-
nicą. Po powrocie związał się 
z dworem Jana Zamoyskiego  
– współtworzył Akademię Zamoj-
ską, potem wychowywał syna 
kanclerza. Z Zamościa przeniósł 
się na wieś – do Czernięcina, 
gdzie zmarł w roku 1629. 

Szymon Szymonowic – podpisu-
jący się jako Symonides – zaznał 
sławy i uznania za życia. Przeszedł 
też do historii jako twórca staro-
polskiej sielanki. 

Szymon Szymonowic
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Co w tych utworach jest jeszcze renesansowe? 

• Miłość do życia. Fakt, iż przemija i ma w sobie tyle zła, nie umniejsza jego wartości, wręcz wyczu-
wamy, że poeta pragnie życia – jest to pogląd renesansowy.

• Przedstawia walkę z szatanem, lecz nie odmalowuje straszliwych obrazów szatana i śmierci, peł-
nych grozy, strachu – charakterystycznych dla późniejszej epoki.

• Człowiek jest istotą honorową, szlachetną i silną (harmonia) choćby przez sam trud walki, jaką po-
dejmuje, poprzez „bojowanie z własną słabością”.

• Sęp-Szarzyński, żyjący w tym samym czasie co Jan Kochanowski, to człowiek oczytany i wykształ-
cony – poeta-doctus, uczony również w rzemiośle poetyckim, na wzór renesansowych humanistów, 
co zresztą widać w jego twórczości.

A co w Rytmach... Sępa-Szarzyńskiego jest już barokowe? 

• Barokowy styl obrazowania: zmienność toku zdania (powykręcany szyk), ozdobność wypowie-
dzi, gwałtowność i uczuciowość wyrazu, zabawy słowne, paradoksy – aby ujrzeć ów styl, wystar-
czy zerknąć na tytuły sonetów: długie, ozdobne, rozbudowane.

• Zmiana renesansowego światopoglądu: na przykład trwoga wynikająca ze zmienności i znikomo-
ści doczesnego świata. Człowiek jest samotny i słaby. Życie jest zadaniem do wypełnienia.

• Człowiek ciągle skazany jest na walkę z szatanem, rozdarcie między żądzami ciała a pragnieniami 
duszy. Niepokój, przemijalność, zagubienie zastępują ład, harmonię i spokój renesansowy.

• Motyw szatana, śmierci, przemijalności i marności rzeczy doczesnych.

39. O czym traktują znane Ci utwory Mikołaja  
Sępa-Szarzyńskiego? 

• Sonet IV O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem
Zawartość treściową sonetu łatwo jest zapamiętać, bo wskazuje ją tytuł. Tematem jest „wojna” 
człowieka z: szatanem, światem i ciałem.
A uogólniając, jest to walka człowieka z szatanem, bo pełno go w urokach świata i cielesnych po-
kusach. Jest to ogromnie ważna walka, bo stawką jest „byt nasz podniebny” – czyli życie wiecz-
ne. Po stronie szatana opowiada się wszystko co ziemskie: „świata łakome marności, dom-ciało, 
dla zbiegłych słabości”, są to kusicielskie siły, dobra ziemskie, zazdroszczące duszy i napastują-
ce ją nieustannie. We „wnioskującej” ( tu inaczej refleksyjnej) części sonetu poeta woła do Boga, 
prosząc go o pomoc. Sam człowiek jest słaby – „wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie”, lecz po-
moc i opieka Boga zapewnia mu zwycięstwo.

• Sonet V O nietrwałej miłości rzeczy świata tego 
Utwór rozróżnia i ustala dwie miłości: 
• trwałą – celem jej jest Bóg,
• nietrwałą – jej obiektem są, jak wskazuje tytuł, „rzeczy świata tego”. Tym niemniej utwór za-
czyna się wspaniałym i prawdziwym stwierdzeniem człowieka: 
I nie miłować ciężko, i miłować  
Nędzna pociecha… 

Nasze myśli „cukrują” rzeczy, które kochamy, więc idealizują, upiększają wartości rzeczy takich 
jak: złoto, władza, sława, ludzka miłość, piękne oblicze. Podobnie zwodzi dusze nasze „z żywio-
łów utworzone ciało”. Ciężko nie miłować! Lecz rozkosze ziemskie nie odpędzą trwóg człowie-
czych, a przecież miłość jest słuszna – należy tylko dobrze zobaczyć jej cel – Boga. I tak wkro-
czyliśmy w krąg zagadnień barokowych…

40. Krąg zainteresowań Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego:

Relacja człowiek – Bóg
• Człowiek bez Boga jest niczym i nie osiągnie żadnych wartości.
• Bóg – pokój, piękno, prawo, szczęście, Wiekuista Mądrość.
• Człowiek – proch, cień, istota „rozdwojona w sobie”.

Nie ma już tej ufności i bliskości pomiędzy człowiekiem a Bogiem, jaką spotkaliśmy w twórczo-
ści Kochanowskiego.
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Życie ludzkie – walka 
Walka z szatanem, z pokusami, ciała i świata. To, co u Jana z Czarnolasu było uporządkowaną har-
monią, w poezji Sępa-Szarzyńskiego staje się terenem walki.

Wartości prawdziwe i złudne
• Złudne: złoto, sława, uroda, rozkosz.
• Prawdziwe: miłość do Boga, byt przyszły.

Dwie miłości
• Pierwsza – ziemska, przywiązanie do życia i wartości doczesnych, jest to miłość niedobra.
• Druga – prawdziwa: miłość do Boga.

Śmierć – to upragnione wyzwolenie od trudów życia
Człowiek – wolny, ale postawiony wobec pokus, zmuszony do ciągłej walki. Wciąż potężny w swo-
jej walce – ale jest niczym bez Boga. Miłość ludzka potrzebna jest jednak Bogu (poeta zastanawia 
się – dlaczego?). Przedstawia pesymistyczną wizję człowieczej kondycji na ziemi:

Z wstydem poczęty człowiek, urodzony 
z boleścią, krótko tu na świecie żywie, 
i to odmiennie, nędznie, bojaźliwie 
ginie, od słońca jak cień opuszczony.

Odpłynęła gdzieś w dal renesansowa radosna afirmacja życia.

41. Jan Kochanowski i Mikołaj Sęp-Szarzyński żyli  
w tym samym czasie. Czy tak samo postrzegali Boga, 
człowieka, świat?

Jan Kochanowski i Mikołaj Sęp-Szarzyński żyli w tym samym czasie… Nie do końca to prawda.  
Kochanowski (1530-1584) był o dwadzieścia lat starszy od Sępa-Szarzyńskiego (ok. 1550 -1581).  
Mikołaj Sęp-Szarzyński należy do trzeciego, po Reju i Kochanowskim, pokolenia twórców rene-
sansowych. 

Koncepcja Boga

W twórczości Jana Kochanowskiego jest niejednolita. Można powiedzieć, że ewoluuje od koncep-
cji zarysowanej w Hymnie, poprzez Pieśni, Fraszki, Psałterz, aż po Treny. Skup się na omówieniu 
pierwszego i ostatniego dzieła. Bóg przedstawiony w Hymnie to artysta, który z wielkim smakiem 
i doskonałością urządził świat:

Tyś pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował;

Bóg jest dobrym i hojnym stwórcą wszystkiego. Jego istnienie człowiek odkrywa we wspaniale 
urządzonym świecie. Bóg jest więc poznawalny, a człowiek spokojnie egzystuje, pewien istnienia 
swego dobrego Stwórcy.
Inaczej mówi ten sam człowiek wiele lat później, po śmierci swego ukochanego dziecka. Jego wia-
ra w Boga nie jest już taka pełna ufności. W Trenie X wypowiada wręcz bluźnierczą wątpliwość 
dotyczącą istnienia jakiegokolwiek życia pozaziemskiego. W finale Trenów powraca jednak uf-
ność do Boga.

Koncepcja Boga nakreślona przez Sępa-Szarzyńskiego jest jeszcze inna. Świat wywołuje jego nie-
pokój, nie daje mu powodów do zachwycania się doskonałością i artyzmem. Poeta podąża drogą 
poszukiwań św. Augustyna, jakby chcąc powiedzieć: „niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie 
spocznie w Tobie, Panie”. Opisując świat i jego troski, poeta pokłada jednak ufność w Bogu. Na-
zywa też Boga ojcem dobrotliwym, łaskawym sędzią, ufa Bożemu miłosierdziu. Mówi o Bogu jak 
o najważniejszej miłości i światłości, stawia w opozycji do marności świata, co wynika z ideologii 
baroku. Oczekuje ostatecznego ukojenia w wieczności.

Koncepcja człowieka

Podmiot Fraszek i Pieśni to humanista, dumny wykonawca Bożych poleceń – żyjący pełnią rado-
ści, której może mu dostarczyć codzienność. Jest spokojny, ufny, nie stroni od zabawy i towarzy-
stwa.  Korzysta z uciech, które przynosi obecna chwila (motyw carpe diem), nie zaprząta sobie gło-
wy zbytnią troską, boi się jedynie zmiennej Fortuny.

Jakże innym człowiekiem jest podmiot Trenów. Niespokojny i nieszczęśliwy, pełen żalu i preten-
sji, wahań i wątpliwości. Jeżeli wreszcie udaje mu się uzyskać spokój, to tylko na drodze głębokich 

Uwaga! 

Z żalem trzeba nadmienić, że ten 
pełen ufności i spokoju system fi-
lozoficzny ulegnie załamaniu. Ko-
chanowski zwątpił w swoje po-
stulaty w obliczu prywatnej tra-
gedii, gdy zmarła jego ukochana 
córka – Urszulka. Spokój wpraw-
dzie powróci, ale harmonia nigdy 
nie będzie już ta sama.

Podstawowe różnice:

Kochanowski Sęp-Szarzyński
• ufność lęk
• radość życia walka
• harmonia rozdwojenie

Ciekawostka

Sęp zdradza w wierszach miłość 
do świata i życia, dlatego zwie się 
go zachodzącym słońcem rene-
sansu – nie jest jeszcze typowym 
twórcą barokowym.
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przemyśleń, przebudowania własnej filozofii. Ukojenie znajduje ostatecznie w Bogu i przekonaniu, 
że jego córka przeszła do lepszego życia, przez śmierć uwolniona została od trudów doczesności.

Z kolei podmiot mówiący w Rytmach Sępa-Szarzyńskiego powiada o człowieku, iż jest „wątły, nie-
baczny, rozdwojony w sobie” (Sonet IV). A jego ziemska wędrówka to nieustanne bojowanie. Zanu-
rzony w grzechu, rozdzierany przez własne namiętności („I nie miłować ciężko, i miłować/ Nędz-
na pociecha…” – Sonet V) oczekuje uspokojenia w niebieskiej ojczyźnie.

Koncepcja świata
Świat jest tak pięknym, wspaniałym, pełnym harmonii Boskim dziełem, powie Kochanowski w swo-
im Hymnie, że w każdej z rzeczy stworzonych możemy dopatrywać się obecności Stwórcy. Z dru-
giej strony to właśnie w przyjaznym świecie spotyka człowieka to niezmierne nieszczęście, którym 
wydaje się śmierć najbliższych – oto wniosek, jaki wysnuję z Trenów.
A co na to powie Sęp-Szarzyński? 
Powie, że świat jest pełen pokus – to pole walki |i próby. Sprawy świata są w ręku zwodniczej For-
tuny, która jak chce, tak igra sobie ze światem. Ta ziemia jest nędzna, a żywot ludzki na niej to że-
glowanie do portu zbawienia.

Podsumuj
W poglądach Kochanowskiego i Sępa-Szarzyńskiego można dostrzec pewne zbieżności w po-
strzeganiu Boga, świata i człowieka. Zasadniczo są to jednak wizje odmienne, w interesujący  
sposób pokazujące filozoficzne przekonania twórców: Kochanowskiego – człowieka renesansu  
i Sępa-Szarzyńskiego, zapowiadającego polski barok.

• Jan z Czarnolasu i Mikołaj Sęp-Szarzyński, mimo że żyli w zbliżonym czasie historycznym, byli 
ludźmi własnych epok. Kochanowski – mimo trudnych doświadczeń życiowych pozostaje optymi-
stą, człowiekiem „jasnego”, racjonalnego renesansu.

• Metafizyczny pesymista Sęp-Szarzyński należy do posępnego, mrocznego baroku.

42. Wzorce osobowe proponowane w epoce renesansu.
W dobie renesansu literatura parenetyczna nadal pozostawała modna. Nowa, optymistyczna epoka 
propagowała nowe wzorce osobowe, ideały godne naśladowania. Nie są to już średniowieczne po-
sągi rycerza, władcy i świętego.

• Oto Mikołaj Rej proponuje wzór poczciwego ziemianina, poucza, jakie życie powinien wieść 
szlachcic ziemski, gospodarz majętności. Wskazówki zawarte są w Żywocie człowieka poczci-
wego, a wzorowy ziemianin żyje spokojnie, dopatrując dobytku, rozkoszując się darami natury 
w każdej porze roku, dbając o harmonię, wypełnianie obowiązków i rozrywki. Nie jest zbyt uczo-
ny, lecz spokojny, szczęśliwy, niestraszna mu ani starość, ani śmierć. Cechują go gospodarność, 
zapobiegliwość, umiar, cnotliwe życie według rozumu i w bliskości z naturą.

 Podobnie sielska wizja ziemianina wrysowana jest w Pieśń świętojańską o sobótce Kochanowskie-
go, a nawet w Żeńców Szymonowica, w pieśń Pietruchy.

• Inny wzór to idealny dworzanin. Wizerunek taki propaguje Łukasz Górnicki w dziele pt. Dwo-
rzanin polski, napisanym na wzór włoskiego II Cortegiano. W willi biskupa Maciejowskiego scho-
dzą się dworzanie i debatują. Są to mężczyźni, którzy ustalają następujący wzór. Idealny dworza-
nin to człowiek rycerski, szanujący swoje szlachectwo, wykształcony, dbały o wytworne manie-
ry i piękno mowy, a także znający sztukę i muzykę.

• Wśród wzorców propagowanych przez literaturę renesansu możemy także wyróżnić ideał pa-
trioty. Obywatel spełniający swoje powinności wobec państwa, kochający ojczyznę, stawiający 
jej dobro ponad prywatę, nie żałujący jej swego starania, dóbr, a w końcu życia – taki ideał wry-
sowany jest w patriotyczne pieśni Kochanowskiego, w dzieła Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
w Kazania sejmowe Piotra Skargi. Literackim wcieleniem wzoru patrioty jest przede wszystkim 
Antenor z Odprawy posłów greckich.

• Pozostał jeszcze jeden wzorzec – bardzo charakterystyczny, typ renesansowego twórcy. Taka 
jednostka nie ogranicza się tylko do jednej dziedziny tworzenia, jest to człowiek wszechstronny, 
oprócz talentu posiada rozległą wiedzę, wykształcenie, znajomość języków. Ideał taki własną bio-
grafią realizują renesansowi twórcy, tacy jak: Jan Kochanowski, Klemens Janicki, Andrzej Frycz 
Modrzewski, Mikołaj Sęp-Szarzyński i inni.

Podsumujmy: Wzorce parenetyczne renesansu to wzorowy ziemianin, idealny dworzanin, praw-
dziwy patriota, poeta doctus.

Średniowiecze  
daje wzory:

• rycerz
• król
• asceta

Renesans:

• ziemianin
• dworzanin
• patriota
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43. Troska o losy ojczyzny w utworach doby renesansu

Dorobek poetów i pisarzy renesansowych obfituje w różne ujęcia społecznej i dotyczącej państwa tema-
tyki. Postawy patriotyczne wykazują niemal wszyscy humaniści, wszystkie światłe umysły tej epoki.

• Mikołaj Rej nie tylko w Żywocie człowieka poczciwego wspomina o obowiązkach obywatela. 
Troskę o kraj,  jego społeczny kształt odnajdujemy przede wszystkim w Krótkiej rozprawie mię-
dzy trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem. Tu właśnie Rej wykłada nieprawidłowości, ja-
kie zauważa w panujących stosunkach społecznych. Utwór jest krytyką: Pleban nie wypełnia ka-
płańskich obowiązków, lecz myśli o zysku („na ołtarzu jajca liczą”), Pan z kolei myśli o urzędach, 
zabawach i prywatnym majątku, źle sprawuje się w Sejmie („Pewnie Pospolitej Rzeczy żadny nie 
ma tam na pieczy” – twierdzi Pleban). Dlatego Wójt mówi rozgoryczony: 

Ksiądz pana wini, pan księdza  
A nam prostym zewsząd nędza.

• Andrzej Frycz Modrzewski i jego traktat O poprawie Rzeczypospolitej to następny głos w spra-
wie ojczyzny. Słynne dzieło ujmuje i opisuje ową poprawę kraju w pięciu dziedzinach: O obycza-
jach, O prawach, O wojnie, O Kościele, O szkole. Szczególną rolę przypisuje Modrzewski działa-
niu w kraju prawa – sprawiedliwego i traktującego równo wszystkich obywateli.

Sejm polski w XVI w.

• Podobną, lecz bardziej jeszcze przesyconą emocjami, wymowę mają Kazania sejmowe księdza 
Piotra Skargi. Przyrównuje on ojczyznę do tonącego okrętu, nazywa ją matką i grzmi do jej sy-
nów – czyli społeczeństwa – o opamiętanie. Ukazuje sześć chorób społecznych: obojętność wo-
bec ojczyzny, chciwość, niezgody i kłótnie, herezje, osłabienie władzy króla, niesprawiedliwość 
prawa i grzechy przeciw Bogu.
Roztacza przed czytelnikiem wizję upadku, nieszczęścia politycznego, które grozi Polsce. Przed-
wczesne proroctwo nabrało mocy w dobie rozbiorów Polski.

• Prawdziwą kopalnią postulatów patriotycznych jest twórczość Jana Kochanowskiego. Tytuły, 
które trzeba tu wymienić to: pieśni patriotyczne Pieśń V (O spustoszeniu Podola) i Pieśń XII. Kry-
tykę wad społecznych znajdujemy też w licznych fraszkach, a najważniejszą pozycją jest trage-
dia pt. Odprawa posłów greckich.

44. Jakie konflikty społeczne ukazuje literatura 
renesansu?

Począwszy od twórczości Mikołaja Reja, obserwujemy, iż konflikty społeczne były w renesansie 
jednym z głównych tematów literatury.

• W przypadku Reja mowa o utworze pt. Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wój-
tem a Plebanem. Rozmowa między tymi reprezentantami różnych stanów obnaża ich wady spo-
łeczne. W+idać także, że niechęć i konflikty stanów możnych: szlachty i kleru odbijają się na sta-
nie najniższym: chłopstwie.

Wypowiedzi patriotyczne:

• Mikołaj Rej – Krótka rozpra-
wa…

• Jan Kochanowski – Pieśń V, 
Odprawa posłów greckich

• Andrzej Frycz Modrzewski 
– O poprawie Rzeczypospolitej

• Piotr Skarga – Kazania sejmo-
we

• Stanisław Orzechowski – Qu-
incunx
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• Innym dziełem podejmującym temat konfliktów społecznych jest antysielanka Szymona Szymo-
nowica pt. Żeńcy. Widać tam niezadowolenie chłopów odrabiających pańszczyznę, okrucieństwa 
dozorującego Starosty, sprzeczność interesów obu stron: chłopów (Oluchna, Pietrucha) i ziemiań-
stwa reprezentowanego przez Starostę.

• Nad niesprawiedliwością społeczną prowadzi także rozważania Andrzej Frycz Modrzewski 
w księdze II O prawach. W rozdziale III opisuje przypadek mężobójstwa dokonanego przez szlach-
cica i plebejusza (mieszczanina). Inna kara przypada szlachcicowi, inna człowiekowi niższego sta-
nu. Różnica jest drastyczna, bo szlachcic żyje w zdrowiu, a plebejuszowi „głowę ucinają”. An-
drzej Frycz Modrzewski protestuje przeciwko tak jawnej niesprawiedliwości społecznej, nazywa 
ów precedens „potwornym dziwem”, woła o równość stanów wobec prawa.

45. Jakie obrazy wsi proponuje literatura renesansu? 

Wieś zajmuje ważne miejsce wśród renesansowych tematów. Wydaje się, że właśnie w tej epoce 
tworzy się popularny w Polsce mit sielskiej, spokojnej wsi, szczęśliwego dworku, mit podjęty póź-
niej przez Mickiewicza w Panu Tadeuszu, przez Orzeszkową w Nad Niemnem itd. Nie jest to jed-
nak jednolite oblicze wsi.

Jej obraz kształtują: 

– Mikołaj Rej – Żywot człowieka poczciwego i Krótka rozprawa… 
– Jan Kochanowski – Pieśni (Pieśń świętojańska o sobótce)
– Szymon Szymonowic – Żeńcy

• Pierwsze oblicze wsi renesansowej to wieś sielska – szczęśliwa, cudowna, rajska kraina. Bliskość 
z naturą przynosi człowiekowi ukojenie, miłość i wdzięczność do Boga, godnie przeżyte życie 
i spokojną starość. Symbolizują tę idealną wizję słowa z pieśni o sobótce: „wsi spokojna, wsi we-
soła, jakiż głos twej chwale zdoła”. Pamiętać należy, że jest to także wizja harmonii, ładu, czasu 
na pracę, która wszystkim daje radość, i rozrywkę, która przynosi zadowolenie. Taki obraz pre-
zentują Żywot człowieka poczciwego Reja, Pieśń świętojańska o sobótce, Na dom w Czarnolesie 
Kochanowskiego, wreszcie duża część sielanek Szymonowica.

• Lecz jest jeszcze inna wizja wsi: mniej sielankowa, bardziej realistyczna, gdzie ludzie zamiesz-
kujący wieś są skłóceni, chciwi, myślą egoistycznie. Pan wyzyskuje chłopa, nie spełnia obowiąz-
ków obywatelskich na sejmie, wiedzie hulaszczy tryb życia. Ksiądz nie spełnia powinności ka-
płańskich, ściąga datki od wiernych. Chłop musi pracować na pańskim polu, praca nie jest rado-
sną pieśnią – jest trudem, wysiłkiem, chłopów pilnuje Starosta, który chętnie używa bicza… Taka 
wieś wyłania się z kolei z Krótkiej rozprawy między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem 
Mikołaja Reja i z Żeńcow Szymona Szymonowica.

46. Udowodnij związki renesansu polskiego z antykiem.

• Związki te są bardzo silne – można zaryzykować twierdzenie, że antyk opanował i określił rene-
sans, stał się źródłem tej epoki, znaczniejszym może niż Biblia. Renesansowi twórcy byli olśnie-
ni starożytną kulturą jako całością. Najświatlejsze umysły epoki zaczęły studiować historię sta-
rożytnych, ich dorobek literacki, filozoficzny, wreszcie ich języki. Efekt był taki, że przejęto np. 
wiele starożytnych gatunków literackich: odrodziły się pieśń, epigramat w postaci fraszki, trage-
dia, elegia, dialog.

• Ludzie renesansu przejęli punkt widzenia starożytnych filozofów: epikureizm i stoicyzm stały się 
modnymi receptami na życie, na wzór Horacego poszukiwano złotego środka, Jan Kochanow-
ski tłumaczył jego Pieśni. W literaturze renesansu odżyły postacie starożytnej mitologii: muzy 
mieszkające „na wielkim Parnasie” (Kochanowski, Ku Muzom), Proteus (Do gór i lasów), Daf-
nis (Szymonowic) itd.

• W poszukiwaniu reform państwowych i ideału państwa Andrzej Frycz Modrzewski sięgnął do 
starożytnych filozofów (Platona i Cycerona). Sama idea humanizmu: antropocentryzm i harmo-
nia także swym rodowodem sięgają filozoficznych założeń antyku, który eksponował człowieka, 
pozwalał mu na waśnie i konflikty z bogami – zupełnie inaczej niż średniowiecze.

Ślady antyku w polskim renesansie:

• Twórczość łacińska wczesnych humanistów: Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskie-
go, Szymona Szymonowica (zwanego Symonidesem).

Utwory antyczne odczytywano w re-
nesansie jako źródła pouczeń moral-
nych – tak było z wędrówką Eneasza 
i Odyseusza. Bardzo żywotny i po-
pularny był w renesansie mit trojań-
ski - w malarstwie zwłaszcza dużym 
powodzeniem cieszył się wdzięcz-
ny temat sądu Parysa. W literaturze 
polskiej zainteresowanie tym mitem 
także pozostawiło swój ślad w po-
staci Odprawy posłów greckich Jana 
Kochanowskiego.

Przypomnij sobie

• Pieśń świętojańską o sobótce 
Jana Kochanowskiego i zawarty 
w niej idylliczny obraz „wsi spo-
kojnej, wsi wesołej”.

• Żywot człowieka poczciwego 
Mikołaja Reja i zawartą w nim 
pochwałę życia na wsi.

• Krótką rozprawę między (…) 
Panem, Wójtem a Plebanem 
Reja i zawartą w niej krytykę 
stanów.

• Twórczość Szymonowica wpi-
suje się w krąg renesansowych 
wypowiedzi o wsi, i choć Żeń-
cy są antysielanką, wiele in-
nych utworów głosi pochwałę 
wsi i natury. Ten głos nie zamilk-
nie – odnajdziecie go już wkrót-
ce w słonecznej wizji życia wiej-
skiego w Panu Tadeuszu Mic-
kiewicza, a zaraz potem, w nie-
co programowym ujęciu, w Nad 
Niemnem Elizy Orzeszkowej. Te-
mat zyska na sile, gdy i w rze-
czywistości, i w literaturze roz-
rośnie się – miasto. Wówczas 
wieś okaże się przeciwstawie-
niem dla zagrożeń miejskiej cy-
wilizacji.
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• Autorytet Wergiliusza, Cycerona, Horacego (tłumaczenia, wpływ na kształt polskiej twórczości).

• Uprawianie starożytnych gatunków (m.in. pieśń, tragedia, tren, sielanka).

• Nawiązania do filozofii starożytnych epikurejczyków i stoików, także do Horacego i filozofii zło-
tego środka.

• Zdarzenia i osoby mitologiczne wplecione w polską literaturę (np. Odprawa posłów greckich).

• Antyczny kult twórcy i nieśmiertelnej sławy propagowany przez Jana Kochanowskiego.

• Antyczny ideał harmonii, proporcji i symetrii propagowany przez polskich humanistów.

• Aluzje do utworów starożytnych (np. I nie miłować ciężko i miłować nędzna pociecha Sępa-Szarzyń-
skiego jest odwołaniem do słynnego anakreontyku).

47. Porównaj twórczość Jana Kochanowskiego  
i Mikołaja Reja. 

Mikołaja Reja tradycyjnie nazywa się ojcem literatury polskiej, Jana Kochanowskiego – ojcem pol-
skiej poezji.

Co ich łączy? 

• Obaj tworzą w tej samej epoce i obaj w języku polskim.

• Obaj pozostawili bogaty dorobek literacki w języku ojczystym, uprawiali podobne gatunki literac-
kie (choć nie wszystkie).

• Rozważając sprawy tego świata, obaj twórcy odwoływali się do starożytnej idei harmonii i umiaru, 
stoicyzmu i epikureizmu.

• Obaj wykazywali troskę o losy kraju, podejmowali tematy społeczne, spełniali obowiązki obywatelskie.

• Obaj tworzyli sielski obraz wsi, idealnej arkadii – Rej w Żywocie człowieka poczciwego, a Kocha-
nowski w Pieśniach.

Co zatem ich dzieli? 

• Mikołaj Rej nie jest typowym humanistą, nie można określić go mianem poeta doctus – zbyt mało 
się kształcił, szkołę porzucił, był samoukiem, nie wgłębiał się w tajniki wiedzy antyku i starożyt-
nych języków. A Kochanowski to wielbiciel nauki – studiował w Polsce i we Włoszech, zajmował 
się tłumaczeniami, podstawą jego twórczości była ogromna wiedza.

• Kochanowski ogromnie dbał o formę swoich utworów; Rej większą uwagę przykładał do treści, 
kunszt poetycki mniej go zajmował.

• Poeta z Nagłowic był chaotyczny, pisał dużo, często nie kończył lub nie poprawiał swoich dzieł, czer-
pał wiele ze średniowiecza. Poeta z Czarnolasu był systematyczny, pracowity, dokładny, czerpał zaś 
z całego bogactwa antyku. Dlatego są to osobowości i bliskie, i dalekie sobie.

48. Przedstaw renesansowe koncepcje ujmowania życia 
i człowieka.

Można pokusić się o porównanie z wiekami średnimi, ba, z antykiem, bo przecież renesans wskrze-
sza starożytną wizję człowieka i jego indywidualizmu. Anonimowość i skromność średniowiecza 
już mu nie wystarcza. Jaką pozycję chce zająć w życiu, we wszechświecie? 

Szukaj u:
• Dantego w Boskiej komedii,
• Boccaccia w Dekameronie,
• Szekspira w Hamlecie (słynny monolog „Być albo nie być”),
• Jana Kochanowskiego w Pieśniach, Trenach (tu zauważ kryzys światopoglądowy zawarty w Trenach),
• Mikołaja Reja w Żywocie człowieka poczciwego,
• Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego w Sonetach.

Zastanów się, w których wypowiedziach literackich człowiek prezentowany jest jako szczęśli-
wy, pełen spokoju spadkobierca Boga na ziemi, w których jako krucha istota podporządkowana 
Bogu. Jakie recepty na szczęśliwe życie dają renesansowi twórcy? Kto widzi świat jako harmo-
nijną strukturę, a kto jako pole walki? Kto chwali dobra doczesne, a kto wskazuje ich znikomość?
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Arkadia 

– kraj szczęśliwy i sprawiedli-
wy. Inaczej raj, eden, kraina ma-
rzeń. Pisarze upatrywali jej w: ży-
ciu na wsi (arkadia wiejska), mi-
nionych latach dzieciństwa, uopij-
nych, wymyślonych krainach spra-
wiedliwości społecznej.

Cechy arkadii wiejskiej:

spokój, życie w zgodzie z prawa-
mi natury, szczęście i harmonia, 
współistnienie z pięknem, sens 
życia odnaleziony w pracy na roli

Cechy arkadii utopijnej:

sprawiedliwość społeczna, rów-
ność wszystkich obywateli wo-
bec prawa, pogarda dla pienią-
dza czy pochodzenia, szacunek 
dla pracy.

49. Co daje współczesnemu czytelnikowi lektura dzieł 
renesansowych?

• lektura literatury renesansowej przynosi informacje o ówczesnej epoce. Dowiadujemy się 
przecież: 
• o podziale stanowym społeczeństwa (wójt, pan, pleban),
•  o ówczesnych prawach, obyczajach, szkole, urzędach (O poprawie Rzeczypospolitej Andrze-

ja Frycza-Modrzewskiego),
•  o życiu ziemiańskim (Żywot człowieka poczciwego Mikołaja Reja),
• o życiu dworskim (Dworzanin polski Górnickiego),
•  o rozrywkach i zabawach wiejskich (Pieśń świętojańska o sobótce),
•  o wydarzeniach historycznych (Pieśń o spustoszeniu Podola Kochanowskiego),
•  i prywatnych z życia twórców (Treny – śmierć Urszuli Kochanowskiej).

• Zawiera wiele prawd życiowych wartych przemyślenia, a czasem przyswojenia. Wiadomo, że 
wzór dworzanina jest dziś już nieaktualny, lecz wciąż wartościowy jest ideał patrioty i miłość do 
ojczystego kraju. Dobrą, uspokajającą receptą na życie wydaje się stoicyzm, który zapewnia spo-
kój ducha, godne przyjmowanie ludzkiego losu, zwycięstwo rozumu i cnoty. Propaguje go prze-
cież Kochanowski w Pieśniach i Rej w Żywocie...

• Aktualny wciąż jest epikureizm. „A ja z tym trzymam, co kto w czas uchwyci” – głosił poeta 
z Czarnolasu. Przypomina się hasło carpe diem – korzystaj z dnia, bo wkrótce, podobnie jak te-
atralne kukiełki, „wemkną nas w mieszek”.

• Bliska jest także współczesnemu człowiekowi idea antropocentryzmu, stawiania człowieka 
w centrum zainteresowania, gdyż żyjemy w epoce „materialnej”, odwołującej się do cielesnych 
uciech. Wciąż żywy jest humor fraszek Kochanowskiego, figlików Reja, wciąż śmieszą złorze-
czenia Pietruchy pod adresem okrutnego Starosty z Żeńców.

• Aktualny jest także kult nauki rozpropagowany w renesansie, a dla wielu pociągającym spo-
sobem na nieśmiertelność wciąż wydaje się motyw exegi monumentum – sławy poetyckiej chwa-
lonej przez Kochanowskiego. Czy czytanie tej literatury może sprawić przyjemność? Dla kone-
serów poezji jest przyjemnością wczytać się w płynność i rytm pieśni Kochanowskiego, a nawet 
w groźne, „powykręcane” już nieco, ponure strofy Szarzyńskiego – O nietrwałej miłości rzeczy 
świata tego. Odmienność staropolskiego języka wręcz przydaje tej twórczości wdzięku i egzotyki. 

50. Mit arkadii w kulturze – źródła, autorzy, kontynuacje

Arkadia jest mityczną krainą szczęśliwości – wiecznej wiosny, prostoty i miłosnych wzruszeń. Ob-
raz taki stworzył Wergiliusz w swojej bukolicznej poezji – w Eklogach. Pierwowzorem krainy była 
Arkadia na środkowym Peloponezie – obszar biedny, zamieszkany przez pasterzy. W strofach We-
rgiliusza stała się jednak symbolem odwiecznych marzeń człowieka o mlekiem i miodem płynącej 
krainie spokoju, w której żyją ludzie w zgodzie z prawami natury. Myśl o arkadii nie opuściła póź-
niejszych twórców: widział ją Kochanowski w urokach wsi (Pieśń świętojańska o sobótce), Rej (Ży-
wot człowieka poczciwego), tworzyli „sztuczne” kraje szczęśliwe inni myśliciele: Morus – Utopię, 
Krasicki – Nipu, Wolter – Eldorado, Swift – krainę Houyhnhnmów (koni). 

• Dla polskich twórców niejednokrotnie arkadią dzieciństwa 
stawała się Litwa. 
– mickiewicz odmalowuje ją w Panu Tadeuszu, 
– Miłosz w Dolinie Issy oraz w wierszu W mojej ojczyźnie, 
do której nie wrócę. 
– Konwicki w Rojsty, Sennik współczesny.

• Dla Cezarego Baryki, bohatera Przedwiośnia, taką krainą 
jest Baku – miasto dzieciństwa.

• Tułacze i emigranci postrzegają jako arkadię ojczyznę, do 
której tęsknią – wystarczy przypomnieć 

–  Norwida Moją piosenkę II 
–  lub Hymn Słowackiego Smutno mi, Boże.

                      

Nicolas Poussin - Et in Arcadia Ego

Zabłyśnij:

Et in Arcadia ego – słynny cytat tra-
dycyjnie tłumaczy się jako: i ja ży-
łem niegdyś w Arkadii i ja byłem 
szczęśliwy. Uwiecznił go jako napis 
nagrobkowy obraz Poussina Paste-
rze arkadyjscy.
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Definicja gatunku literackiego 

Po tren jako gatunek literacki sięgnął Jan Kochanowski do epoki antyku. Jest to pieśń lamentacyjna, 
wyrażająca żal z powodu czyjejś śmierci, napisana na cześć zmarłego, rozpamiętująca jego chwa-
lebne czyny, zalety, zasługi. Tren miał ścisły układ wewnętrzny: 

• pochwała cnót i zalet zmarłego,
• rozpamiętywanie wielkości poniesionej straty,
• demonstracja żalu,
• pocieszenie,
• napomnienie – pouczenie.

Dzieło Kochanowskiego wykracza poza przytoczoną tu definicję. Przede wszystkim Treny należy 
traktować całościowo – jako jedno zespolone dzieło. Wówczas cały cykl odpowiada powyższemu 
schematowi – dziewiętnaście trenów układa się według klasycznych założeń. 

Treny – dramat człowieka i artysty filozofa 

Treny są nie tylko wyrazem ojcowskiego bólu, lecz także traktatem filozoficznym. Najdziwniejsze 
i zaskakujące jest to, że poeta, który dotąd w Pieśniach i we Fraszkach głosił pochwałę życia, po-
chwałę człowieka jako istoty wspaniałej, nakazywał spokój, wyznawał stoickie zasady, renesanso-
wy postulat harmonii i równowagi życiowej – tworzy dzieło, które w dużej mierze jest zaprzecze-
niem tych ideałów, załamaniem jego renesansowego światopoglądu. Okazuje się, że człowiek do-
tknięty nieszczęściem nie znajduje odpowiedzi ani ukojenia w filozofii, jest bezradny. Kochanow-
ski w Trenie IX pisze o sobie, zwracając się do mądrości: 

Nieszczęśliwy ja człowiek, którym lata swoje 
Na tym strawił, żebych był ujrzał progi twoje!
Te razem nagle ze stopniów ostatnich zrzucony 
I między insze, jeden z wiela policzony.

Fragment ten dowodzi, że nie tylko ojciec tęskniący za córką pisze treny, lecz że wypowiada się tu filozof, my-
śliciel, którego system zasad i wartości rozsypał się w proch. W tym sensie Treny są traktatem filozoficznym 
– analizą własnych uczuć i poglądów, obrazem kryzysu światopoglądowego – kryzysu, który nie-
sie zwątpienie w Boga i ład świata. Dopiero w końcu cyklu powraca spokój: „Ludzkie przygody, 
ludzkie noś!”– mówi matka poety – znoś po ludzku to, co los człowiekowi zgotował. Stara się tak-
że wysnuć koncepcję ukazującą sens Boskiej decyzji – Urszula przez śmierć w wieku dziecięcym 
uniknie cierpień ziemskich.

Kompozycja Trenów 

Jan Kochanowski pierwszy w literaturze polskiej uczynił małe dziecko pełnoprawnym bohaterem 
utworu literackiego. Urszulka, która „więcej nad trzydzieści miesięcy nie miała” (Tren XII), była 
dzieckiem niezwykłym, utalentowanym, zasługującym na miano „Safo słowieńskiej”. To oczywi-
ste, że poeta nie mógł łatwo pogodzić się ze stratą utalentowanej córki i dał temu wyraz w Trenach. 

Chyba najpiękniejszy, a zarazem najbliższy prawdy portret Urszulki znajdujemy w Trenie VIII, 
w którym w prostych słowach mówi się zwyczajnie o uroku dziewczynki, jej radości życia, rozkosz-
nym szczebiocie, nastawiającym przychylnie do niej, a i w ogóle do świata, całą rodzinę.

Treny można podzielić na trzy grupy. Pierwszą z nich tworzą wiersze od I do VIII.
• Tren I to niejako wstęp do całości. Przywołując „wszytki łzy Heraklitowe” (Heraklit z Efezu to 

filozof grecki, potocznie uznawany za pesymistę rozpaczającego nad złem świata) i „skargi Si-
monidowe” (Simonides to grecki poeta, autor licznych trenów, także tego sławiącego Greków 
poległych pod Termopilami) – odwołuje się do tradycji poezji tzw. funeralnej (żałobnej), aby 
na końcu zadać retoryczne pytanie o to, czy człowiekowi bardziej przystoi rozpaczanie, czy też 
walka z losem, czyli śmiercią, siłami, z którymi i tak wygrać się nie da.

Treny
Jana Kochanowskiego

Przesłanie

Wyraża je dedykacja poprzedza-
jąca cykl:

Orszuli Kochanowskiej, wdzięcz-
nej, ucieszonej, niepospolitej 
dziecinie, która cnót wszystkich 
i dzielności panieńskich począt-
ki wielkie pokazawszy, nagle, nie-
odpowiednie w niedoszłym wie-
ku swoim, z wielkim a niezno-
śnym rodziców swych żalem zga-
sła. Jan Kochanowski, niefortun-
ny ociec, swojej namilszej dziew-
ce a łzami napisał. Nie masz Cię, 
Orszulo moja!

Ale pamięć Urszulki i poświece-
nie jej utworu to nie jedyny cel 
Trenów. Poeta zawarł w nim swój 
ból, zarysował portret cierpiące-
go ojca. Poza tym jest to dzieło 
głęboko filozoficzne  -dzieło rozra-
chunku z własnym systemem fi-
lozoficznym, głoszonym dotąd a 
zweryfikowanym przez życie. Są 
treny dowodem kryzysu świato-
poglądowego, który dotknął poetę 
–tak optymistycznego do tej pory. 

Dzieło 

Urszulka Kochanowska zmar-
ła na przełomie lat 1579 i 1580. 
Owocem tych smutnych chwil 
w życiu Kochanowskiego są Tre-
ny – cykl dziewiętnastu żałobnych 
utworów. Poświęcenie poważ-
nych utworów takiemu maleń-
stwu  zdarzało się po raz pierwszy 
w polskiej poezji. 

Kochanowski miał świadomość, 
że przełamuje pewne tabu. Pisa-
nie o małym dziecku tak poważ-
nych utworów, jakimi są treny, 
było niezgodne z zasadą decorum, 
czyli odpowiedniości formy dzieła 
do jego treści.
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• Tren II jest lamentem nad dolą poety zmuszonego przez  smutne okoliczności do zajęcia się proble-
mem (śmierci dziecka), którym z własnego wyboru zajmować by się nie chciał.

• Tren III wyraża nadzieję zbolałego ojca na to, że kiedyś, po własnej śmierci, spotka się ze zmarłą có-
reczką.

• Tren IV  wyraża wielką pretensję pod adresem śmierci, której niesprawiedliwy wyrok unieszczęśli-
wił poetę.

• Tren V zawiera słynne porównanie Urszulki do drzewka oliwnego, okrutnie ściętego, zanim zdołało 
w pełni rozkwitnąć.

• Tren VI sugeruje talent poetycki Urszulki i boleje nad tym, że nie dane mu będzie się rozwinąć.

• Tren VII mówi o uczuciach, jakie wywołuje w poecie widok pozostałych po dziecku ubranek; podob-
nie jak w utworze poprzednim, wspomina się tu, również z bólem, o tym, że nie będzie dane Urszuli 
cieszyć się stanem małżeńskim.

• Tren VIII to bezpośredni zwrot do Urszulki, w którym podkreślona zostaje niedająca się niczym wy-
pełnić pustka powstała po jej śmierci.

Następujący po tych słowach Tren IX, bardzo zaskakujący, otwiera nową grupę utworów 
(wiersze od IX do XV).

• Tren IX jest niezwykły choćby dlatego, że nie ma w nim słowa o Urszulce! Cały wiersz skiero-
wany jest do mądrości. Poeta z goryczą mówi, iż „lata swoje na tym strawił”, aby ujrzeć zaled-
wie próg mądrości. W obliczu śmierci dziecka okazało się, że nie potrafi z tej, rzekomo posiada-
nej, mądrości skorzystać, bo nie przynosi mu ona pociechy.

• Tren X mówi o poszukiwaniu Urszulki w zaświatach i kończy się dramatyczną prośbą do niej, 
aby ukazała się poecie „snem, lubo cieniem, lub marą nikczemną!”. Tren ten jest również wyra-
zem zwątpienia w Boga.

• Tren XI znów nie zawiera słów odnoszących się bezpośrednio do Urszulki. Jest natomiast jednym 
wielkim krzykiem nad niesprawiedliwością świata, w którym nie liczą się żadne wartości, nieobli-
czalna śmierć dosięga wszystkich, Bóg zaś przygląda się temu z obojętnością.

• Tren XII podkreśla wyjątkowość Urszulki i tym większą niesprawiedliwość tego, co ją spotkało.

• Tren XIII jest wyrazem straszliwej rozpaczy poety. Tak zupełnie nie może on sobie poradzić ze 
swym bólem, że wolałby, aby córka nigdy mu się nie urodziła.

• Tren XIV porównuje sytuację poety do losu mitycznego Orfeusza. Orfeuszowi nie udało się wpraw-
dzie wyprowadzić Eurydyki z podziemi, ale Kochanowski stwierdza wyraźnie, iż gotów byłby po-
zostać w zaświatach, byle z ukochanym dzieckiem.

• Tren XV to opowieść o Niobe. Wzmianka o tej nieszczęsnej matce pojawiła się już w Trenie IV. 
W tym wierszu jej historia omówiona jest jednak dokładniej i bardzo dramatycznie. 

W ostatniej grupie utworów podejmie Kochanowski próbę odbudowania swego światopoglądu.

• Tren XVI jest polemiką ze światopoglądem stoickim, którego wyznawcą był Kochanowski przez dłu-
gie lata. Za pretekst do polemiki służy poecie los Cycerona. Był to pisarz i filozof rzymski, nauczający, 
że człowiek świadomy (mędrzec) wszelkie przeciwności losu powinien znosić z pogodą, a nawet rado-
ścią, traktując je jako najlepszą okazję do samodoskonalenia. Autor trenu przypomina jednak z gorz-
ką ironią, że wobec nieszczęść, które spotkały samego Cycerona (został wygnany i zmarła mu córka), 
nie umiał filozof zachować pogody ducha, lecz poddał się rozpaczy. 

• Tren XVII to próba powrotu do dawnych wartości, a przede wszystkim do Boga. Wprawdzie pada tu 
przejmujące pytanie: „O mój Boże, kto się przed Tobą skryć może?”, lecz przede wszystkim wiersz 
wyraża ogromną bezradność i nadzieję na Bożą pomoc.

• Tren XVIII kontynuuje wątek poprzedniego utworu. Poeta korzy się przed Bogiem, błagając go 
o litość dla swych błędów i o wybaczenie. Utwór uświadamia, że ludzie w codziennym szczęś-
liwym życiu nie pamiętają o Bogu. 

• Tren XIX albo Sen to długi utwór zbudowany przede wszystkim z opowieści matki poety o losach 
Urszulki w niebie oraz o sensie życia. Matka ukazuje się synowi we śnie i tłumaczy mu, że los 
jego córeczki jest teraz lepszy niż za jej życia. Ze sceptycyzmem mówi o rozkoszach ziemskich 
i radzi poecie: „Teraz, mistrzu, sam się lecz!”, skoro zawiodła twoja filozofia życiowa, która ka-
zała ci sądzić, że ominie cię tak przyrodzona ludziom właściwość jak cierpienie. 

Bohaterowie 
Jest ich dwoje!

• Urszulka – dwuipółletnia córecz-
ka Jana Kochanowskiego, zmar-
ła po przebytej chorobie; wyjąt-
kowo zdolna, przejawiająca ta-
lent poetycki.

• Ojciec – także jest bohaterem 
oraz podmiotem lirycznym Tre-
nów. Można utożsamiać go z 
autorem. Występuje nie tylko 
jako rodzic rozpaczający po stra-
cie dziecka, ale też jako filozof 
doświadczający kryzysu świato-
poglądowego.

Kompozycja 

• Treny to nazwa cyklu określają-
ca po prostu gatunek, w którym 
napisane zostały utwory – dość 
charakterystyczna dla Kocha-
nowskiego (porównaj z Pieśnia-
mi czy Fraszkami

• Treny należą do liryki żałob-
nej, czyli funeralnej, i wywodzą 
się ze starogreckiej pieśni śpie-
wanej przy łożu zmarłego, zwa-
nej epicedium. Miała ona ści-
śle określoną budowę, rozbudo-
waną później przez poetyki re-
nesansowe. Kochanowski jako 
pierwszy zastosował budowę 
pieśni dla całego, czyniąc po-
szczególne motywy klasycznej 
pieśni żałobnej ośrodkiem tema-
tycznym szeregu samodzielnych 
utworów lirycznych.

• Treny obrazuje proces cierpie-
nia, buntu, kryzysu wiary aż po 
uspokojenie emocjonalne

• Sporo opisów poświęca poeta 
Urszulce –stosują liczne epitety, 
apostrofy di niej, słynne porów-
nanie homeryckie do oliwki. 
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Czy Urszulka była dzieckiem nieprzeciętnym? 
Odpowiedź na to pytanie odnaleźć można w samych Trenach. Wprawdzie, nazywając córeczkę sło-
wiańską Safoną (Safona to sławna grecka poetka, żyjąca na przełomie VII i VI wieku p.n.e.), wy-
raźnie sugeruje Kochanowski jej niezwykły talent poetycki, ale nie możemy traktować jako rzeczy-
wistości słów Urszulki, którymi żegna ona swoją matkę:

Już ja tobie, moja matko, służyć nie będę 
Ani za twym wdzięcznym stołem miejsca zasiędę; 
Przyjdzie mi klucze położyć, samej precz jechać, 
Domu rodziców swych miłych wiecznie zaniechać.

Badacze literatury staropolskiej nie mają pewności, czy słowa te poeta przejął z autentycznej pieśni 
weselnej śpiewanej przez pannę młodą podczas uroczystości zaślubin, czy też sam je, prawdopo-
dobnie na wzór takiej pieśni, ułożył. Pewne jest jednak, że tak kunsztownych zdań nie mogła sfor-
mułować dziewczynka dwuipółletnia! Bliższa rzeczywistości wydaje się inna informacja na temat 
Urszulki, dająca się wyczytać z Trenu XIX, w którym babcia maleństwa mówi o swej wnuczce, że 
„jeszcze słów nie domawiała”. Jaka jest więc prawda o bohaterce Trenów? Zwykłe, przeciętne to 
dziecko, czy szczególne, nadzwyczajne?

Chyba najpiękniejszy, a zarazem najbliższy prawdy portret Urszulki znajdujemy w Trenie VIII, 
w którym w prostych słowach mówi się zwyczajnie o uroku dziewczynki, jej radości życia, roz-
kosznym szczebiocie, nastawiającym przychylnie do niej, a i w ogóle do świata, całą rodzinę: „Tyś 
za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała,/ Wszytkiś w domu kąciki zawżdy pobiegała”. Tak już jest, 
że dzieci rozczulają nas swoją naiwnością i nastrajają przyjaźnie do otoczenia. Nie mają przecież 
problemów, trosk, które powodują zgorzknienie dorosłych. Zgódźmy się więc, że wiersze jej po-
święcone przedstawiają po prostu portret szczęśliwego dziecka, które, być może, w przyszłości ob-
jawiłoby jakieś szczególne talenty.

Obraz Boga…

…w Trenach ulega zmianie w stosunku do tego, jaki dominował w dotychczasowej twórczości po-
ety. Wcześniej często pojawiał się w niej zachwyt nad wspaniałym porządkiem pełnego dobro-
ci świata, rozumnie rządzonego przez Boga. Wyrazem miłości i zaufania do takiego Stwórcy jest 
hymn Czego chcesz od nas, Panie. Przypomnij sobie jednak, że i przed Trenami wizerunek Boga 
nie był tylko jednoznacznie optymistyczny. Obie fraszki O żywocie ludzkim sugerują niejako obo-
jętność Boga wobec człowieczej codzienności; choć, przyznać trzeba, obojętność tę można by na-
zwać dobrotliwą. Bóg („Wieczna Myśl”) z pobłażaniem przygląda się ludzkim działaniom, nie 
czyni jednak człowiekowi krzywdy. W Trenach sprawa się komplikuje. Wyroki Boskie okazują się 

Jan Matejko – Jan Kochanowski 
nad zwłokami Urszulki 

Poszczególne części cyklu to: 

• Cz. 1 – expositio, czyli wstęp, 
obejmuje motto i dedykację oraz 
elementy z Trenów I i II. Motto 
stanowi dwuwiersz z Odysei w 
łacińskim tłumaczeniu Cycero-
na. Dedykacja zakończona jest 
westchnieniem: „Nie masz Cię, 
Orszulo moja”!

• Cz. 2 – comploratio, czyli opłaki-
wanie (Treny I-V)

• Cz. 3 – laudatio, czyli pochwała 
(Treny VI-XV)

• Cz. 4 – consolatio, czyli pocie-
szenie (Treny XVI-XIX)

• Cz. 5 – exhortatio, czyli napo-
mnienie (fragmenty Trenu XIX)

W konkretnych utworach cyklu 
można odnaleźć tematykę odpo-
wiadającą poszczególnym czę-
ściom.

Treny są wyjątkowym utworem 
w polskiej literaturze – należy od-
czytywać je jako całościowy cykl, 
widać wówczas rozwój uczu-
cia poety, epicentrum rozpaczy i 
uspokojenie. 

Tren X  uznawany jest za epicen-
trum rozpaczy –  kryzys świato-
poglądu poety. Kochanowski po-
zwala sobie w zwątpienie w życie 
wieczne, mówi „Gdzieśkolwiek 
jest jeśliś jest”. W tamtej epoce 
to wręcz obrazoburstwo.

Tren XIX Sen – przynosi ulgę, za 
sprawą matki poety, która od-
wiedza go we śnie  z Urszulką na 
ręku. Napomina: ludzkie przygody 
ludzkie noś! Wiara przynosi po-
ecie spokój.
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wręcz niesprawiedliwe. Człowiek ich nie rozumie i nie jest w stanie się z nimi pogodzić. Bóg zatem 
przestaje być przyjacielem człowieka i jawi się jako potężna, niezrozumiała, groźna siła miotająca 
ludzkim losem. W ostatnich wierszach cyklu poeta godzi się, rzec można, z Bogiem, ale jego sto-
sunek do Stwórcy przestaje chyba mieć charakter radosnego zaufania, który miał wcześniej. Uczu-
cie skrzywdzenia pozostaje.

Obraz świata…
…w Trenach ulega zmąceniu. Wartością pozostaje życie rodzinne, ale nie jest już ono źródłem peł-
nej radości. Staje się także źródłem smutków. W pierwszych trenach boleje poeta między innymi nad 
tym, że Urszulka nie zazna rozkoszy życia małżeńskiego. W ostatnim jego matka mówi (z ironią?):

Czegóż nie zażyła 
Że sobie swym posagiem pana nie kupiła? 
Że przegrozek i cudzych fuków nie słuchała? 
[pogróżek i łajań]
Że boleści w rodzeniu dziatek nie uznała?

Dostrzegamy więc sceptycyzm poety wobec wartości życia rodzinnego; notabene jakże nowator-
sko brzmi ta wypowiedź z Trenu XIX, chciałoby się powiedzieć: feministycznie. Zachwianiu ule-
ga wiara we wszelkie zasady i normy. Ten pesymizm przezwyciężony zostaje częściowo w utwo-
rze ostatnim. Mówi się tu o wspólnocie losu ludzkiego, której należy się poddać, bo „Jeśli po do-
brej woli nie pójdziem, musi(e)my”. Tyle że ów element przymusu każe – na przekór renesansowej 
wierze – wątpić w nieograniczone możliwości człowieka.

Podsumowanie

Tak więc jeszcze raz – czy Treny mogłyby powstać, gdyby nie było ich głównej bohaterki? Może 
jednak absurdalność tego pytania nie jest już teraz tak wyraźna. Przyjrzawszy się bowiem dokład-
niej omawianym utworom, możesz przecież zauważyć, że tak naprawdę ich głównym bohaterem 
jest… Jan Kochanowski. Nie „podmiot liryczny” nawet, lecz Jan Kochanowski właśnie. Można 
powiedzieć, że śmierć córeczki sprowokowała go do zadania sobie wielu pytań – i dzięki temu po-
wstało dzieło mające w swej najgłębszej istocie charakter nie tyle wspomnienia o zmarłej, ile trak-
tatu filozoficznego na temat ludzkiego życia.

Wbrew pozorom opis rozterek poety, który nie umie pogodzić się z losem, nie należy w literatu-
rze renesansu do rzadkości. Intelektualiści tej epoki, podobnie jak my, boleśnie odczuwali rozdarcie 
między nieograniczonymi możliwościami człowieka, oferowanymi im przez światopogląd renesan-
sowy, a rzeczywistością, której nie sposób zaprzeczyć, a w której śmierć i choroby nie dają się prze-
zwyciężyć. Chyba dopiero humanizm, który to dostrzega, który nie ucieka przed trudnymi pytaniami  
– to… prawdziwy humanizm. Ponieważ nie jest tylko optymistyczny, zyskał wśród badaczy mia-
no humanizmu tragicznego. Określa się tak często światopogląd charakterystyczny dla dojrza-
łej fazy renesansu. Przejawy humanizmu renesansowego odnajdziemy w pismach wielkich myśli-
cieli epoki, choćby Erazma z Rotterdamu, i późniejszych, między innymi Błażeja Pascala, a także 
w Trenach Jana Kochanowskiego.

Punkty za skojarzenia: 
• Mitologia – szereg odwołań, np. do Niobe w Trenach. 
• Kultura antyczna – motto Trenów pochodzi z Odysei, poeta odwołuje się też np. do Owidiusza i 

Horacego. Przykładem cierpiącego ojca z antyku może być Labdakos, któremu potwór morski po-
zera synów. Także Edyp.

• Średniowieczny Lament świętokrzyski. To piękny średniowieczny, anonimowy utwór, który wy-
raża rozpacz Matki Boskiej po ukrzyżowaniu Jej Syna.

• Romantyczna  Nie-Boska komedia – występuje tu dziecko poeta, choć chłopczyk – Orcio.
• Elegia o… (chłopcu polskim) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – wiersz, który opisuje rozpacz 

matki po stracie dziecka.
• Bema pamięci żałobny rapsod – przykład liryki fumeralnej, posiwięconej dla odmiany wielkiemu 

wodzowi. 
• Anka Władysława Broniewskiego – cykl trenów, które poeta napisał po śmierci swojej dorosłej 

córki.
• Urszula Kochanowska Bolesława Leśmiana – piękny wiersz, którego podmiotem lirycznym jest 

przebywająca w zaświatach Urszulka. Leśmian czyni dziewczynkę podmiotem liryczny, Urszulka 
opowiada jak jest w niebie –ale mimo dobroci boga tęskni za domem, rodzicami i Czarnolasem.

WYKORZYSTAJ TO W PRACY PI-
SEMNEJ! 

Ważne motywy:

• Bunt, kryzys światopoglą-
dowy: szczególnie widoczne 
w trenach IX-XI. Podmiot lirycz-
ny podważa prawdy wiary (np. 
istnienie życia pozagrobowego, 
dobro Boga). Twierdzi, że w ta-
kim świecie nie ma znaczenia, 
czy człowiek żyje uczciwie i bo-
gobojnie. Treny to też kryzys 
myśli stoickiej, która w sytuacji 
ciężkiej próby się nie sprawdzi-
ła („bo mając zranioną duszę, 
rad i nierad płakać muszę”, Tren 
XVII).

• Cierpienie: Treny to utwory mó-
wiące o ogromnym cierpie-
niu ojca po śmierci ukochane-
go dziecka. To właśnie cierpie-
nie jest przyczyną kryzysu świa-
topoglądu i wiary w ludzką mą-
drość. Wobec bólu po stracie 
dziecka w wątpliwość zostaje 
podana dobroć Boga.

• Matka: pojawia się w ostat-
nim trenie z Urszulką na rękach. 
To ona tłumaczy zrozpaczonemu 
poecie, że jego dziecko jest te-
raz szczęśliwe. Niesie ukojenie, 
daje dobre rady.

• Ojciec: głównym bohaterem li-
rycznym cyklu jest ojciec, mę-
drzec i filozof w jednej osobie. 
Okazuje się, że w obliczu trage-
dii, jaką jest śmierć ukochanej 
córeczki, ważny jest tylko ból 
rodzica, a nie racjonalne tłuma-
czenia.

• Przemiana: Treny ukazują prze-
mianę światopoglądową pod-
miotu lirycznego. W rozpaczy 
wątpi w Boga, ucieka od mą-
drości i wyznawanej przez sie-
bie filozofii stoickiej. Jednak 
ostatni tren stanowi niejako 
syntezę humanistycznych ide-
ałów, powraca wiara i zaufanie, 
filozofia epikurejsko-stoicka łą-
czy się harmonijnie z filozofią 
chrześcijańską.

• śmierć dziecka staje się pre-
tekstem do napisania wielkie-
go traktatu filozoficznego doty-
czącego istoty cierpienia, losów 
człowieka po śmierci, wiary.
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Nauka o jezyku

Figury stylistyczne należą do bardzo ważnych środków językowych. Ich rola w utworach literac-
kich to:

• wzmocnienie ekspresji (siły wyrazu) i zabarwienia emocjonalnego;
• kształtowanie piękna i oryginalności wypowiedzi.

Do tropów poetyckich zaliczamy:

Epitet, czyli określenie rzeczownika uwydatniające charakterystyczne cechy przedmiotu. Epite-
tem może być:

• przymiotnik – złote serce ,szczery uśmiech;
  • imiesłów – rozbrajający uśmiech ,zachodzące słońe;
• rzeczownik: księga myśli, piasek pustyni. 

Epitety mają charakter potoczny lub przenośny. Skłonność do używania epitetów może być charak-
terystyczną cechą stylu jakiegoś pisarza lub epoki;

Porównanie, czyli zestawienie dwóch przedmiotów lub zjawisk podobnych do siebie ze względu 
na jakąś cechę wspólną.

• Człony porównań zespalane są ze sobą za pomocą spójników: jak, jak gdyby, jakby lub wyrażenia 
na kształt.

Podobnie jak epitety porównania funkcjonują w języku potocznym i literackim. W ramach styliza-
cji porównania stereotypowe mogą występować w funkcji artystycznej. Porównania literackie po-
winny być oryginalne, często są rozbudowane, np. 

• porównanie homeryckie, zwane tak od imienia greckiego poety Homera, który w swoich eposach 
posługiwał się tym właśnie tropem. Jest bardzo rozbudowane, pomiędzy dwa człony porównawcze 
wpleciona jest opowiastka, najczęściej z życia zwierząt;

Metafora (przenośnia), czyli wyrażenie, w którym słowa użyte niezgodnie z ich zwykłymi zna-
czeniami uzyskują nowe znaczenie. Wyrazy w znaczeniu przenośnym często są używane w języ-
ku potocznym, np.: „noga stołowa”, „skrzydło domu”. Częściej kojarzą się nam one jednak ze sty-
lem artystycznym.

Wśród metafor rozróżniamy:

• personifikację (uosobienie) – polega ona na nadaniu przedmiotom lub pojęciom cech ludzkich:

    zaduma polna, osmętnica…
    Idzie po polach
    Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Na Anioł Pański;

• animizację (ożywienie) – nadanie przedmiotom martwym lub pojęciom cech istot żywych:

    Bo liść zielony w biegu potrącony nogą,
    Podnosił się, drżał chwilę…
    Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz;

• hiperbolę (wyolbrzymienie) – nadanie jakiemuś zjawisku lub przedmiotowi znaczenia większego 
niż rzeczywiste:

    Przelatywał tysiąc wielobarwnych motylów 
Stefan Żeromski, Wiatr od morza;

Najważniejsze figury 
stylistyczne (tropy poetyckie)



45

ergo sum
matura 2017

45

ergo sum

• metonimię (zamiennię) – przeniesienie nazwy z jednego przedmiotu na inny na podstawie zacho-
dzącego między nimi obiektywnego związku: 
• „oglądałem Wyspiańskiego” – zamiast „obraz Wyspiańskiego”, 
• „Grunwald” – zamiast „Bitwa pod Grunwaldem”, 
• „wypić kielich” – zamiast „wypić wino”.

• synekdochę (odmiana metonimii) – uwzględnia zależności ilościowe między przedmiotami lub poję-
ciami. Zazwyczaj jest ona zbudowana według łacińskiej zasady „pars pro toto” (czyli „część zamiast ca-
łości”) – np. zamiast „mądry człowiek” powiemy „tęga głowa”, zamiast „dobry pisarz” – „dobre pióro”.

• peryfrazę (omówienie) – użycie rozbudowanej opisowej konstrukcji zamiast jednego wyrazu:
• „ujął ją sen żelazny, wieczny, nieprzespany” (Jan Kochanowski, Treny) – zamiast „zmarła”;

• eufemizm – odmiana peryfrazy, wyraz lub zwrot o łagodniejszej wymowie użyty zamiast wyrazu 
dosadnego:

• „przylepiło się mu do rąk” – zamiast „ukradł”, 
• „człowiek przesadnie oszczędny” – zamiast „skąpiec”;

• alegorię – rodzaj rozwiniętej metafory, obraz lub opowiadanie, mające w całości sens przenośny. 
Jej bardzo ważną cechą jest to, że ma ustabilizowane, zawsze to samo znaczenie (np. paw zawsze 
jest alegorią dumy i pychy, papuga – jarmarczności i tandety, itp.). Może być wpleciona w utwór li-
teracki. Ukryte znaczenie alegoryczne tkwi także w paraboli (przypowieści). Przykładem może tu 
być Dżuma Alberta Camusa.

Apostrofa – bezpośredni, patetyczny zwrot do osoby, bóstwa, upersonifikowanej idei lub przedmiotu. 
Najczęściej spotykamy ją na początku utworów poetyckich o podniosłym, uroczystym charakterze.
Przykład: Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała? z Trenu X Jana Kochanowskiego;

Inwokacja – stanowi szczególny rodzaj apostrofy. Zawsze umieszczana jest na początku utworu, 
występowała w wielkich eposach Homera i naszej epopei narodowej. 
Przykład: Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie! z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza;

Powtórzenie – służy zwróceniu uwagi na pewien fragment tekstu. Ma kilka odmian. Są to:

• anafora, czyli rozpoczynanie kolejnych zdań od tego samego wyrazu lub zwrotu. Po ten środek czę-
sto sięgają poeci, np. Wisława Szymborska w wierszu Katedra:

        A to jest moje miasto pod popiołem.
        A to jest moja laska i wstążki prorockie.
        A to jest moja głowa pełna wątpliwości

Również w prozie (zdania z Popiołów Żeromskiego: „Usłyszałem cichy szelest godzin nieżywych.” 
„Usłyszałem cichy krok rozpaczy idącej ku mnie”;

• polisyndeton – to wielokrotnie powtarzany na początku zdania spójnik. Przykład: Deszcz jesien-
ny Leopolda Staffa:

        (…) I zmienił go w straszną, okropna pustelnię;
        (…) I kwiaty kwitnące posypał popiołem;
         (…) I posiał szał trwogi i śmierć przerażenia”;

• refren – może to być powtarzająca się strofa, wers lub jego część. Tak dzieje się w wierszu C.K. Nor-
wida Moja piosnka, gdzie po każdej zwrotce powtarza się wers „tęskno mi, Panie…”;

• inwersja (szyk przestawny)– posługiwanie się szykiem wyrazów odmiennym od typowego dla pol-
skiej składni. Ożywia ona i urozmaica styl – przykład z Władysława Beniowskiego:
(…) Pierwszy to i raz ostatni mówię do Ciebie (…) – w normalnym szyku byłoby to: „pierw-
szy i ostatni raz”. 

Składniowe środki stylistyczne 
(związane z budową składniową zdań)
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Odwiedź nas na 

Z wypracowań Jasia

• Pisarze oświecenia walczyli z ciemnością, a również o czyszczenie języka.

• Chłopi byli biedni, bo nie mieli pieniędzy ani ziemi i tylko leżeli ugorem.

• Dzięki sprawnej akcji strażaków spłonęły schody, balustrada, opalone zostały także 
drzwi mieszkańców.

• Samochód przy wykonywaniu skrętu w prawo potrącił woźnicę prowadzącego nie 
oświetlonego konia z wozem, który doznał obrażeń ciała.

• Wychodząc na spacer z psem, biega i węszy jak szalony.

Geograficzne skojarzenia

• Poznań 
Stoję nad brzegiem Warty i myślę, czy Poznań poznania jest warty? 

• Wadowice 
Wielką wadę mają Wadowice, ponieważ zawsze są tylko wice... 

• Police 
Wspaniałe miasto, piękne okolice, znane w Europie, nawet w Ameryce, gdzie każdy 
radiowóz ma napis „POLICE”.

Słuchaj belfra swego (możesz mieć gorszego)

– Kowalski, jak ty zdasz, to mi się resztki zębów powykrzywiają o kant szklanki.

– Siadaj, zgwałciłeś wszystkie prawa kolejności działań!

– Mężczyzna jest defektem metabolicznym w procesie embrionalnym. A ty?

– Żeby nie wiem co, to ja i tak nie wiem nic.

– Jak się będziecie tak darli, to wam wakacje przepadną!

– Kowalski, durniu jeden, jak ty się nazywasz!

– Nie przeszkadza mi, że ściągacie – przeszkadza mi, że ja tego nie widzę.

– Jasiu, ty się uspokój! Jesteś już w tym wieku, że drugich zębów mieć nie będziesz.

Suchary 
Wynalazca prezentuje w urzędzie pa-
tentowym swój wynalazek: pudełko z 
dziurką.
– W ten otwór wkładamy w twarz. W 

środku są dwa ostrza, które błyska-
wicznie golą.

–  Ale przecież każdy ma inne rysy 
twarzy.
–  Tylko przy pierwszym goleniu...

Idą dwa pączki ulicą:
– Złożyłem podanie o przyjęcie na uni-

wersytet.
– No i co – przyjęli cię?
– No coś ty! Pączka?

– Zagrasz w karty?
– Z byle kim nie gram.
– A ja gram.

Z twórczości pulpitowej

• Krecik – czołowym działaczem pod-
ziemia!

• Latające talerze – przyszłością sto-
łówek!

• Szukam pracy lżejszej od spania. 

Czego się na polskim dowiesz?

• Taterniczka drapała się na skałach.
• Słychać było szczekanie wiejskich 

kumpli.
• W „Weselu” osoby dramatu ukazują 

się pod wpływem alkoholu. 
• Jan Kochanowski pisał pod lipą, gdzie 

mieszkał.
• W listach do matki poeta pokazu-

je język.
• W klasie recytowaliśmy prowokację z 

„Pana Tadeusza”.
• Chopin, największy polski kompo-

zytor, pisał wyłącznie na fortepianie.

Jak zapamiętać
Prof.: Lektury, które macie przeczytać 
do końca roku to: Lalka. Potop, i Nad 
Niemnem.
Ucz.: To łatwo zapamiętać – Lalka uto-
piła się nad Niemnem!

Jak latać
Prof.: Ptaki mają dziób, gdyż zęby by-
łyby cięższe…
Ucz. Czy mogę zadać pytanie…
Prof.: Jeśli brzmi ono – czy jak komuś 
wybije się zęby, to zacznie latać – to nie!

  


