BIAŁY DZIEŃ

a noc ciemna
swoje czasy znają

Spotkanie z kulturą odrodzenia
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P

iętnastowieczni włoscy filozofowie
i artyści nawiązywali w swoich
dziełach do dziedzictwa antycznego.
Uważali, że dzięki powrotowi do
tradycji starożytnej, po stuleciach
nieufności wobec kultury Greków
i Rzymian, nastąpiło jej odrodzenie.
Termin odrodzenie stał się określeniem
epoki (znanej też pod nazwą renesans,
od fr. rennaissance – odrodzenie).

134


Renesansowy dziedziniec
zamku na Wawelu
w Krakowie (lata 30.
XVI w.), według projektu
włoskiego architekta
i rzeźbiarza Bartolomea
Berrecciego

Kaplica Zygmuntowska na
Wawelu (1517–1533), dzieło
Bartolomea Berrecciego

1.

Porównaj obiekty przedstawione na fotografiach ze znanymi ci dziełami architektury starożytnej. Jakie dostrzegasz
podobieństwa między nimi?

2.

Wskaż różnice między architekturą dziedzińca wawelskiego i kaplicy Zygmuntowskiej a architekturą wybranej
budowli gotyckiej.

3.

Ustal, które elementy architektoniczne są źródłem harmonii obu budowli. Określ cechy ich wyglądu
(np. kształt, wielkość, proporcje).

4.

Powiedz, jak twórcy budowli renesansowych rozumieli pojęcie piękna. Jakie ludzkie potrzeby wyraża, twoim zdaniem, architektura renesansu?
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Sandro Botticelli, Narodziny Wenus (1484–1486), Galeria Uffizi, Florencja


Michał Anioł, Dawid (1504), Galleria dell’Accademia, Florencja. Michał Anioł (właśc. Michelangelo
Buonarroti, 1475–1564), rzeźbiarz, malarz, architekt i poeta, jeden z najbardziej wszechstronnych
artystów włoskiego renesansu. Do najsłynniejszych dzieł Michała Anioła należą freski na
sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej (zob. s. 64) oraz rzeźby: Pietà watykańska, Dawid, Mojżesz.

1.

Przyjrzyj się uważnie obrazowi Sandra Botticellego i rzeźbie Michała
Anioła. Określ tematykę tych dzieł. Co cię w nich szczególnie zainteresowało i dlaczego?

2.

Przypomnij, kim są postacie przedstawione przez obu artystów. Powiedz,
z jakich tradycji się wywodzą.

3.

Porównaj dzieła Sandra Botticellego i Michała Anioła ze znanymi ci
przykładami sztuki antycznej. Na czym polegała inspiracja twórców
antykiem?

4.

Jakie wrażenie wywołują te dzieła u odbiorcy? Czemu to wrażenie przypiszesz?

5.

Jaka wizja świata i człowieka wyłania się, twoim zdaniem, z zaprezentowanych dzieł Botticellego i Michała Anioła?

Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają. Spotkanie z kulturą odrodzenia
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wórcom renesansowym, inaczej niż twórcom średniowiecznym, nie wystarczało religijne uzasadnienie dla „zbożnego” postępowania. Zwrócili się oni ku
ideałom zaczerpniętym z myśli starożytnych – ku wierze w człowieka i w jego zdolności twórcze oraz moż-

liwości ludzkiego rozumu. Takie wartości jak piękno,
dobro i prawda, które stanowiły podstawę myśli filozoficznej Platona, powróciły w refleksji renesansowych
twórców, pragnących w swej sztuce pokazać doskonałość zbliżoną do tej, jaką stworzyli antyczni przodkowie.

To już znasz

Jan Kochanowski
(1530–1584) urodził
się w Sycynie pod
Zwoleniem w ziemi
radomskiej. Pochodził
z rodziny szlacheckiej.
Studiował w Akademii
Krakowskiej, następnie
w Królewcu i Padwie.
Lata sześćdziesiąte
spędził w Krakowie, gdzie
związał się z dworem
królewskim. Następnie
osiadł w Czarnolesie,
w pobliżu rodzinnego
Zwolenia. Angażował się
w działalność polityczną,
bywał posłem na sejm.
Zmarł nagle podczas
obrad sejmu w Lublinie.
Jego najbardziej znane
utwory ukazały się po raz
pierwszy w następujących
wydaniach: Odprawa
posłów greckich 1578,
Psałterz Dawidów 1579,
Treny 1580, Fraszki 1584,
Pieśni księgi dwoje 1586.

136

Jan Kochanowski

Do Hanny
Na palcu masz dyjament, w sercu twardy krzemień,
Pierścień mi, Hanno, dajesz, już i serce przemień.

 Jan Kochanowski

1.

Kluczowe słowa w tekście to: „dyjament” i „serce”. Omów relacje zachodzące między ich znaczeniami. Jaki sens wyłania się z zestawienia tych wyrazów?

2.

Przedstaw w formie krótkiego opowiadania historię bohaterów utworu
Kochanowskiego. Kim są, co ich łączy, co mogło się między nimi zdarzyć?

3.

Porównaj swoje opowiadanie z wierszem Kochanowskiego. Wyjaśnij, jaki wpływ
na sens opowiedzianej historii ma forma wypowiedzi. Na czym polega kunszt
poety?

4.

Co jest źródłem harmonii w wierszu? Z czego ona wynika?

5.

Do jakiego znanego ci gatunku przypiszesz ten utwór? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają. Spotkanie z kulturą odrodzenia

O żywocie ludzkim
Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy,
Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy.
Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy,
Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy.
Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława,
Wszystko to minie jako polna trawa.
Naśmiawszy się nam i naszym porządkom,
Wemkną nas w mieszek, jako czynią łątkom¹.

wemkną nas w mieszek,
jako czynią łątkom –
wsadzą nas do worka
jak kukiełki (marionetki)
po przedstawieniu

1

(Księgi pierwsze)

1.

Jaki sens poeta nadaje w tym utworze słowu „fraszki”?
Przedstaw i wyjaśnij inne znaczenie lub znaczenia tego
rzeczownika.

2.

Przeczytaj ponownie poznane w gimnazjum fraszki Jana
Kochanowskiego. Określ ich tematy, przypomnij cechy
tego gatunku. Wybierz spośród znanych ci fraszek poety
te, które wzbudziły twoje zainteresowanie. Uzasadnij swój
wybór. Przedstaw głosową interpretację tych utworów.

3.

Porównajcie wasze recytacje fraszek Kochanowskiego.
Zwróćcie uwagę na różnice w ich interpretacji. Jak myślicie, skąd one się biorą?

4.

Wskaż cechy charakterystyczne języka fraszek oraz środki
językowe wykorzystane przez poetę. Określ ich funkcję.

5.

Wracasz po jakimś czasie do lektury fraszek Jana Kochanowskiego. Czy odnajdujesz w nich coś nowego? Jeśli
tak, to na czym polega różnica w odczytaniu tych tekstow
i czym jest, według ciebie, spowodowana?

W 1584 r. w Krakowie ukazał się tom krótkich
wierszy Jana Kochanowskiego zatytułowany
Fraszki. Utwory te poeta pisał przez całe życie,
szczególnie chętnie wówczas, gdy obracał
się w kręgu dworu królewskiego w Krakowie;
nie porzucił jednak tego gatunku, gdy osiadł
w Czarnolesie. W okresie dworskim chętniej
pisał fraszki epigramatyczne: bardzo krótkie,
celne, oparte na humorystycznym pomyśle,
zazwyczaj zawierające zaskakującą puentę,
niekiedy złośliwe, choć raczej ukazujące
śmieszność zachowań ludzkich niż z nich drwiące.
W późniejszych latach utwory tego gatunku
stawały się dłuższe, zabawę zastępowała w nich
refleksja – dlatego określane bywają jako fraszki
reﬂeksyjne.
Fraszka jest gatunkiem, który został wprowadzony
do poezji polskiej w epoce odrodzenia. Nazwę
zawdzięczamy Kochanowskiemu. Inny poeta
epoki, Mikołaj Rej, gatunek ten określał jako figliki.

Dialogi z TeksTem, Dialogi TeksTów

Jan Kochanowski

Pieśń III
Nie wierz Fortunie, co siedzisz wysoko;
Miej na poślednie1 koła pilne oko;
Bo to niestała pani z przyrodzenia2,
Często więc rada sprawy swe odmienia.
Nie dufaj w złoto i w żadne pokłady,
Każdej godziny obawiaj się zdrady;
Fortuna, co da, to zasię wziąć może,
A u niej żadna dawność nie pomoże3.

poślednie – tu: ostatnie
z przyrodzenia – ze swej
natury
3
żadna dawność nie
pomoże – nie pomogą
prawa od dawna
posiadane
1
2
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tył... podawa – ucieka
słońca mu nie zstawa –
nie wystarcza mu słońca
6
Fortunę przedstawiano
często z przepaską na
oczach jako uosobienie
ślepego trafu, przypadku.
7
ludzi pobłaźniła –
zrobiła z ludzi błaznów
8
wysszej nosa gębę
nosi, / A wszystki insze
oczyma przenosi –
zadziera nosa, wywyższa
się nad innych
9
wżdy – zawsze
10
przygoda – coś
przygodnego, przypadek
4
5

A ci, co z tobą teraz przestawają,
Twej sie Fortunie, nie tobie kłaniają;
Skoro ta zniknie, tył każdy podawa4,
Jako cień, kiedy słońca mu nie zstawa5.
Lecz jako sama oczy zasłoniła6,
Tak swym pochlebstwem ludzi pobłaźniła7,
Że drugi wysszej nosa gębę nosi,
A wszystki insze oczyma przenosi8.
Ty pomni, że twój skarb u Szczęścia w mocy,
A tak się staraj o takiej pómocy,
Aby wżdy9 z tobą twego co zostało,
Jesli zaś będzie Szczęście swego chciało.
Cnota skarb wieczny, cnota klenot drogi;
Tegoć nie wydrze nieprzyjaciel srogi,
Nie spali ogień, nie zabierze woda;
Nad wszystkim inszym panuje przygoda10.
				(Księgi wtóre)

 Fortuna, drzeworyt z końca XVI w. Inskrypcja
głosi: „Jeśli co nie ku myśli padnie, wyrozumiej temu
snadnie, że chociaż mało co widzę, ze wszytkiego
świata szydzę” (ortografia współczesna).

1.

Wskaż w utworze słowa, których zrozumienie sprawia ci trudność. Sprawdź ich znaczenia w słowniku lub innych dostępnych ci źródłach.

2.

Dobierz wyrazy bliskoznaczne do rzeczowników „fortuna” i „cnota”. Z tekstu Pieśni III wypisz słowa
lub zwroty określające te rzeczowniki. Dopisz do nich własne propozycje.
Fortuna

Cnota

wyrazy bliskoznaczne
określenia

3.

Wyjaśnij, na jakiej zasadzie rzeczowniki „fortuna” i „cnota” oraz związane z nimi słowa zostały zestawione w tekście. Jakie znaczenia odczytujesz z tych zestawień wyrazów?

4.

Wypisz czasowniki, za pomocą których osoba mówiąca w wierszu zwraca się do odbiorcy. Zastąp
dawne, archaiczne dla nas wyrazy lub ich formy słowami używanymi dzisiaj.

5.

Do podanych związków frazeologicznych dopisz odpowiadające im cytaty z pieśni. Wyjaśnij znaczenie tych związków wyrazowych.
Związek frazeologiczny

Cytat

Komentarz

siedzieć wysoko
mieć oko na coś
przestawać z kimś
podawać tyły
zadzierać nosa
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6.

Materiał językowy zgromadzony w poprzednich zadaniach wykorzystaj do stworzenia miniporadnika, który podpowiada, jak postępować w życiu. Dokończ zdania:
Warto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trzeba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nie można . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Należy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.

.
.
.
.

Zbadaj, co jest źródłem regularności i rytmiczności wiersza Kochanowskiego. W tym celu:
• policz wersy w każdej strofie,
• policz sylaby w każdym wersie,
• określ układ rymów.
Postaraj się wyjaśnić, jak forma tekstu podkreśla jego przesłanie.

8.

Wskaż strofę zawierającą główną myśl utworu. Na jej podstawie sformułuj tezę, która będzie równocześnie odpowiedzią na pytanie: Co jest jedyną trwałą wartością w życiu?

9.

Na podstawie Pieśni III zapisz w punktach argumenty uzasadniające sformułowaną wcześniej
tezę.

10.

Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko wobec myśli wyrażonych
w wierszu.

rozprawka to dłuższa wypowiedź zawierająca
uporządkowaną argumentację, która służy uzasadnieniu postawionej tezy lub prowadzi do rozwiązania problemu ujętego w formie hipotezy.

wskazówki

• Stosuj słownictwo, które podkreśla twój punkt widzenia
wstęp
(moim zdaniem…, sądzę, że…, jestem przekonana/przeko• wyjaśnienie kluczowych słów zawartych w temacie;
nany, że… itp.).
• zwrócenie uwagi na wątpliwości, które należy
• Jeśli formułujesz tezę, użyj zdania oznajmującego.
rozstrzygnąć;
• sformułowanie problemu, który należy rozwiązać; • Jeśli formułujesz hipotezę, użyj zwrotów sygnalizujących
wątpliwości (np. wydaje się, że…) lub przypuszczenie (np.
• postawienie tezy lub hipotezy.
można by…; wydawałoby się, że…; możliwe, że…).
rozwinięcie
• przedstawienie argumentów:
– rzeczowych (odwołujących się do wiedzy);
– logicznych (wynikających z poprawnego rozumowania);
– emocjonalnych (odwołujących się do uczuć);
• przywołanie opinii znawców, autorytetów;
• przywołanie odpowiednio dobranych przykładów z tekstów;
• wykorzystanie cytatów dla potwierdzenia prezentowanych opinii.

• Wybierz konsekwentną zasadę kolejności prezentowania
argumentów (np. ze względu na rodzaj argumentów albo
od ogółu do szczegółu).
• Użyj zwrotów sygnalizujących porządek (np. przede
wszystkim, następnie, z kolei, w dalszej części, na koniec).
• Zadbaj o powiązanie myślowe argumentów sąsiadujących
ze sobą (np. skoro…, więc; jeśli…, to; toteż; na skutek
tego…; wynika z tego, że…; w związku z tym…).
• Zasygnalizuj, że przytaczasz cudze poglądy (np. jak
stwierdza…; zwraca na to uwagę…; tak uważa…).
• Wprowadź odpowiednimi zwrotami przykłady zaczerpnięte
z tekstów (ilustruje to…; pokazuje to…; widać to w…).
• Wprowadź odpowiednimi zwrotami cytaty (np. świadczą
o tym słowa…; powołam się na opinię/stwierdzenie…;
przytoczę wypowiedź…).

Piękno i harmonia życia
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Zakończenie
• uogólnienie prezentowanych sądów;
• sformułowanie tezy (jeśli we wstępie pojawiła się
hipoteza);
• przedstawienie konkluzji wynikającej z wywodu;
• zasygnalizowanie problemów, które warto jeszcze
rozważyć w związku z tematem.

• Zastosuj zdania oznajmujące.
• Użyj zwrotów zbierających argumenty (moje rozważania pokazały…).

Pieśń IX
nadzieje – nadziei
(dawna forma dopełniacza
l. poj.)
2
jakoć sie kolwiek dzieje
– cokolwiek się zdarzy
3
nie już słońce ostatnie
zachodzi – słońce nie
zachodzi po raz ostatni
4
prze – przez, tu:
z powodu
5
krasa – uroda, piękno
6
śnieg z nienagła
zéjdzie – śnieg stopnieje
stopniowo, powoli
7
wtenczas masz ujźrzeć
odmianę naprędszą –
wtedy na pewno ujrzysz
szybką odmianę
8
zmyli – utraci
9
kto mu kolwiek ufa –
ktokolwiek mu ufa
1

Nie porzucaj nadzieje1,
Jakoć sie kolwiek dzieje2:
Bo nie już słońce ostatnie zachodzi3,
A po złej chwili piękny dzień przychodzi.
Patrzaj teraz na lasy,
Jako prze4 zimne czasy
Wszystkę swą krasę5 drzewa utraciły,
A śniegi pola wysoko przykryły.
Po chwili wiosna przyjdzie,
Ten śnieg z nienagła zéjdzie6,
A ziemia, skoro słońce jej zagrzeje,
W rozliczne barwy znowu się odzieje.
Nic wiecznego na świecie:
Radość sie z troską plecie,
A kiedy jedna weźmie moc nawiętszą,
W ten czas masz ujźrzeć odmianę naprędszą7.
Ale człowiek zhardzieje,
Gdy mu sie dobrze dzieje;
Więc też, kiedy go Fortuna omyli,
Wnet głowę zwiesi i powagę zmyli8.
Lecz na szczęście wszelakie
Serce ma być jednakie;
Bo z nas Fortuna w żywe oczy szydzi,
To da, to weźmie, jako sie jej widzi.
Ty nie miej za stracone,
Co może być wrócone:
Siła Bóg może wywrócić w godzinie;
A kto mu kolwiek ufa9, nie zaginie.
(Księgi wtóre)
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Tycjan, Alegoria roztropności (1565–
1570), National Gallery, Londyn. Na
obrazie weneckiego twórcy znajduje
się łaciński napis będący mottem
dzieła. Można go przetłumaczyć
następująco: „Zważając na
przeszłość, postępuje roztropnie
teraz, toteż przyszłość nie zniszczy
jego działań”. Trzy ludzkie i trzy
zwierzęce głowy symbolizują trzy fazy
życia, z których najważniejsza jest
dojrzałość.


1.

Wypisz z tekstu Pieśni IX wyrazy, których forma jest odmienna od współczesnej. Dopisz do nich
używane dziś odpowiedniki. Na czym polegają różnice między wyrazami dawnymi a dzisiejszymi?

2.

Wypisz z wiersza tezę wyrażającą jego przesłanie. Sparafrazuj ją, używając języka współczesnego.

3.

Wypisz argumenty, za pomocą których poeta dowodzi tej tezy.
Weź pod uwagę odwołania Kochanowskiego do filozofii stoickiej i do myśli
chrześcijańskiej.

Stoicy, jedna ze

starożytnych szkół
filozoficznych,
propagowali postawę
życiową polegającą
na zachowaniu
spokoju wewnętrznego
i opanowania w trudnych
sytuacjach.

4.

Kim była Fortuna jako postać mitologiczna? Opisz atrybuty, które z nią wiązano.

5.

Jaką rolę Fortuna odgrywa w Pieśni IX?

6.

Wskaż obrazy przedstawione w wierszu. Jaką funkcję one pełnią?

7.

Odnieś się do przesłania Pieśni IX. Jaka jest, twoim zdaniem, rola nadziei
w życiu człowieka?

8.

Przyjrzyj się budowie zdań w wierszu. Jaka jest relacja między zdaniem a wersem?

9.

Przypomnij definicję pieśni jako gatunku (s. 119). Jakie cechy pieśni dostrzegasz w tym utworze?

 stoicyzm s. 50

Pieśń XX
Miło szaleć, kiedy czas po temu,
A tak, bracia1, przypij każdy swemu,
Bo o głodzie nie chce sie tańcować,
A podpiwszy, łacniej już błaznować.
Niech sie tu nikt z państwem nie ozywa2
Ani z nami powagi używa;
Przywileje powieśmy na kołku,
A ty wedle3 pana siądź, pachołku!
Tam dobra myśl nigdy nie postoi,
Gdzie z rejestru patrzą, co przystoi4;
A powiem wam, że sie tym świat słodzi,
Gdy koleją5 statek6 i żart chodzi.
Ale to mój zysk, że mię słuchacie,
A żadnej mi pełnej nie podacie;
Znał kto kiedy poetę trzeźwego?
Nie uczyni taki nic dobrego.
Przedsię do mnie7, a ja nie zawiodę;
Wy też drudzy, co macie pogodę8,
Każdy swojej włóż w ucho leda co9,
Nie macie tu oglądać się na co.

bracia – sposób
zwracania się szlachty
do siebie
2
niech się nikt
z państwem nie ozywa –
niech się nikt nie odzywa
z pańska, z wyższością
3
wedle – obok
4
z rejestru patrzą,
co przystoi – stosują się
z przesadną dokładnością
do wyuczonych przepisów
etykiety
5
koleją – kolejno,
na zmianę
6
statek – stateczność,
powaga
7
przedsię do mnie –
w domyśle: pijcie
8
co macie pogodę –
którzy macie okazję
9
włóż w ucho leda co –
szepnij cokolwiek
1

I z namędrszym nie trzymam w tej mierze,
Kto się długo na dobrą myśl bierze;
Czas ucieka, a żaden nie zgadnie,
Jakie szczęście o jutrze przypadnie.
Piękno i harmonia życia
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10
niechaj – zaniechaj,
zrezygnuj
11
proznej – próżnej,
daremnej
12
a k’tej radzie – ku tej
radzie (do tej rady); rada –
tu: obrady, decydowanie

Dziś bądź wesół, dziś użyj biesiady,
O przyszłym dniu niechaj10 proznej11 rady;
Już to dawno Bóg obmyślił w niebie,
A k’tej radzie12 nie przypuszczą ciebie.
(Księgi pierwsze)

1.

Poeta rozpoczyna swą wypowiedź stwierdzeniem: „Miło szaleć, kiedy czas po temu”. Wypisz z tekstu wyrazy, które pozwolą wyjaśnić znaczenie czasownika „szaleć” w wierszu Kochanowskiego.
Znajdź w tekście argumenty przemawiające za tak rozumianym „szaleństwem”.

2.

Jakie zalecenia dotyczące sposobu bycia i zachowania można odnaleźć w utworze Kochanowskiego?

3.

Scharakteryzuj osobę mówiącą w wierszu. Jaki światopogląd można odczytać z jej wypowiedzi? Weź pod uwagę obecne w utworze
odwołania do filozofii epikurejskiej i do myśli chrześcijańskiej.

4.

Zabawa w tradycji i kulturze współczesnej – przedstaw ten problem w wybranej przez siebie formie (możesz wykorzystać np.
prezentację multimedialną, zrealizować krótki film dokumentalny, wykonać kolaż opatrzony komentarzem czy przygotować
z kolegami i koleżankami spektakl kabaretowy).

Pieśń XIV
poruczyć – powierzyć
wszytek ludzki mieć
rodzaj na pieczy – dbać
o dobro wszystkich ludzi
3
z spraw swych uczynić
poczet – zdać sprawę,
odpowiedzieć za coś
4
trudnoż tam krzywemu
wynić – trudno tam,
będąc grzesznikiem, ujść
sprawiedliwości
5
czyli się grofem
poczyta – czy też uważa
się za hrabiego
6
siermięga – dawne
ubranie chłopskie
z grubego płótna
7
w złotych li głowach –
czy w złotogłowach;
złotogłów – kosztowna
tkanina przetykana złotą
nicią
8
być mu w okowach –
zostanie ukarany, zakuty
w okowy
9
wszeteczeństwo –
nieprzyzwoitość,
bezwstydność
1
2

Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie,
A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie,
Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono1
I zwierzchności nad stadem Bożym zwierzono:
Miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi,
Żeście miejsce zasiedli Boże na ziemi,
Z którego macie nie tak swe własne rzeczy
Jako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy2.
A wam więc nad mniejszymi zwierzchność jest dana,
Ale i sami macie nad sobą pana,
Któremu kiedyżkolwiek z spraw swych uczynić
Poczet3 macie; trudnoż tam krzywemu wynić4.
Nie bierze ten pan darów ani sie pyta,
Jeśli kto chłop czyli się grofem poczyta5;
W siermiędze6 li go widzi, w złotych li głowach7,
Jesli namniej przewinił, być mu w okowach8.
Więc ja podobno z mniejszym niebezpieczeństwem
Grzeszę, bo sam się tracę swym wszeteczeństwem9;
Przełożonych występki miasta zgubiły
I szerokie do gruntu carstwa zniszczyły.
(Księgi wtóre)
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epikurejczycy, jedna ze starożytnych

szkół filozoficznych, za cel życia
uznawali szczęście pojmowane jako
brak cierpień. Dążyli do przyjemności,
przy czym podkreślali, że wyższą
wartość od przyjemności zmysłowych
mają przyjemności duchowe.

 epikureizm s. 50

 Sejm polski za Zygmunta
Augusta, drzeworyt w Statutach
Herburta (1570). W XVI w.
w Polsce ustabilizował się
system polityczny, w którym
decydującą rolę odgrywał
sejm. Zasiadali w nim posłowie
wydelegowani przez szlachtę,
stanowiącą ówczesną klasę
polityczną (a więc tę część
społeczeństwa, która ma realny
wpływ na władzę w państwie).

1.

Sformułuj tezę zawartą w utworze Kochanowskiego.

2.

Wskaż argumenty, które mają przekonać czytelnika do zaprezentowanej w wierszu tezy. Wybierz jeden z nich i określ, czy jest to argument rzeczowy, logiczny czy emocjonalny. Uzasadnij swoje zdanie.

3.

Ustal, kto, do kogo, w jakim celu mówi w Pieśni XIV. Zwróć szczególną uwagę na środki językowe
użyte w wierszu. Jakiego charakteru nabiera za ich sprawą wypowiedź poetycka?

4.

Jaką myśl polityczną i etyczną wyraża Kochanowski w Pieśni XIV?

5.

Przypomnij wiadomości z gimnazjum na temat ustroju politycznego Rzeczypospolitej w XVI w.
Jak znajomość kontekstu historycznego wpływa na odczytanie utworu?

6.

Przedyskutujcie tezy zawarte w pieśni. Jaką rolę w polityce odgrywa odpowiedzialność etyczna?

Szkoła interpretacji
Krok DRUGI
Dialog z dziełem zaczyna się już w trakcie lektury. Po pierwsze bowiem poddajemy weryfikacji nasze oczekiwania. Dzieło może nas przecież zaskoczyć, np. wiersz nie ma tak regularnej budowy, jak mogłoby się z początku wydawać, powieść traktuje nie tyle o miłości, ile o złu, które drzemie w człowieku, dramat historyczny zawiera aluzje do współczesności. Po drugie – każdy odbiorca inaczej odpowiada na to, co znajduje w dziele.
Często nasza reakcja wynika z doświadczenia życiowego, np. zakochany inaczej będzie czytał utwory o miłości
niż ten, któremu to uczucie jest znane tylko z opowieści; inaczej wiersze polityczne czytają osoby emocjonalnie
zaangażowane w sprawy publiczne, inaczej – te, dla których są one obojętne.
O odbiorze dzieła decyduje również doświadczenie literackie i kulturowe. Często rozpoczynamy lekturę od
poszukiwania w utworze cech znanych nam już z innych tekstów (w filmie Rejs Marka Piwowskiego jeden
z bohaterów mówi, że podobają mu się tylko te piosenki, które już kiedyś słyszał). Oczywiście lubimy też być
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zaskakiwani, ale rzadko jesteśmy gotowi na spotkanie z dziełem pochodzącym z odległej epoki albo z utworem
bardzo nowatorskim. Na jeden i drugi tekst możemy reagować nieufnością, a nawet niechęcią, bo odbiega on
od naszych przyzwyczajeń i zmusza do poszukiwania innych sposobów czytania niż znane nam dotychczas.

 Przedstaw własne doświadczenie lektury wierszy Jana Kochanowskiego. Opowiedz o swoich wstępnych
oczekiwaniach wobec tych utworów, a następnie o tym, jak te oczekiwania zostały zweryfikowane w trakcie
lektury. Co cię w tych tekstach zaskoczyło? Co ci się w nich podobało? Co sprawiało ci trudność w lekturze?
Jakie inne dzieła literackie były dla ciebie punktem odniesienia? Jak na odczytanie wierszy Kochanowskiego
wpłynęły twoje doświadczenia i poglądy?

	Jak interpretują inni

Inspiracje pieśni
Kochanowskiego
Kochanowski za pieśni uznawał poważne utwory
liryczne, w przeciwieństwie do mniej poważnych fraszek, choć nie zawsze granice między tymi dwoma gatunkami są u niego wyraźnie wytyczone. Wzorzec gatunkowy zaczerpnął od rzymskiego poety Horacego
(o jego twórczości możesz przeczytać w rozdziale
Horacjański świat idei i wartości, s. 44). Dorobek tego
antycznego twórcy, zwłaszcza jego zbiór Carmina (łac.
Pieśni), stanowił dla Kochanowskiego istotne źródło
inspiracji.
Podstawą światopoglądu Jana Kochanowskiego był
humanizm  humanizm s. 147 , wyrażający się w postawie twórczej wykształconego zgodnie z renesansowym ideałami, świadomego swojej wartości poety,
w nowego typu religijności, a także w odniesieniach
do tradycji antycznej. Oprócz bezpośrednich nawiązań
do poezji Horacego u Kochanowskiego można znaleźć liczne odwołania do mitologii oraz myśli zaczerpnięte z antycznej filozofii – przede wszystkim stoickiej
i epikurejskiej.
Fortuna
W niektórych pieśniach znajdują się zalecenia dotyczące dobrego i cnotliwego życia, apele do rozsądku
i sumienia odbiorcy. Te nauki trzeba odczytywać
w kontekście zawartej w utworach Kochanowskiego
wizji świata i koncepcji ludzkiego losu, którego metaforą jest rzymska bogini Fortuna. Bywa ona przedstawiana jako postać kobieca z przewiązanymi oczami
i rogiem obfitości lub kołem (sterem). Ten ostatni atrybut Fortuny wskazuje na jej zmienność – mówi się,
że „fortuna kołem się toczy” – a więc potrafi niespo-
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dziewanie obdarzyć łaskawością, której po niedługim
czasie człowieka pozbawia i wpędza go w kłopoty.
U Kochanowskiego jednak Fortuna jest uosobieniem
nie tylko zmiennego losu, lecz także ciągłej niepewności, w jakiej żyje człowiek uzależniony od zewnętrznych wobec niego sił. Jedyną przeciwwagą dla tej
niepewności jest cnota, pojmowana w duchu stoicyzmu jako męstwo – najwyższa wartość, wynikająca
z ludzkiego rozumu.
Bóg
Interesujące wydaje się w Pieśniach połączenie antycznego motywu Fortuny ze światopoglądem chrześcijańskim. Komentatorzy zwracają uwagę, że niejednokrotnie u Kochanowskiego Fortuna jest utożsamiana
z Bogiem, który decyduje o ludzkim przeznaczeniu,
a przed Jego wyrokami nie ma ucieczki. Taki obraz
Stwórcy współistnieje z chrześcijańskim pojmowaniem
Boga jako sędziego, który rozliczy ludzi z ich życia, ale
też jako godnego zaufania opiekuna. W różnych utworach poeta kładzie nacisk na różne cechy Stwórcy.
Cnota i radość życia
Interpretacje motywu Fortuny (czy wizji Boga) w twórczości Kochanowskiego mogą prowadzić w dwu
kierunkach. Z jednej strony, człowiek jest uzależniony
od losu, na który nie ma wpływu. Z drugiej – w zmienności może upatrywać nadziei, gdyż to, co złe, nie jest
wieczne i z każdej opresji można wyjść z godnością.
Kochanowski stara się zachować równowagę między
przekonaniem, że życie ludzkie podlega władzy losu
(Boga), a humanistyczną wiarą w możliwości człowieka, który zachowuje wolność wyboru. Stąd przesłania, które poeta kieruje do czytelnika: jeśli nie jesteśmy
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 Rafael, Sen rycerza (1504–1505),
National Gallery, Londyn. Obraz
zawiera alegoryczne przedstawienie
dylematu wyboru między Cnotą
i Miłością.

w stanie wpłynąć na bieg spraw świata, starajmy się
żyć tak, żeby obroty Fortuny nas nie zaskakiwały, oraz
zachowajmy stoicką cnotę – bądźmy mądrzy, odważni
i odpowiedzialni za swoje czyny, ale przy tym, zgodnie
z postulatami epikurejczyków, korzystajmy z uroków
życia i nie rezygnujmy z radości.
Niespójność czy konsekwencja?
Kochanowski w oryginalny sposób wiąże ze sobą
różne tradycje filozoficzne i etyczne. Jego stoicyzm
łączy się z ufnością w opiekę Boską (pojmowaną po
chrześcijańsku), a epikureizm przepojony jest lękiem
przed wyrokami Boga. Z jednej strony można tu dostrzegać pewną niespójność, bo każda z tych tradycji
opiera się na odmiennych założeniach światopoglądowych. Gdy jednak spojrzymy z innej strony, stanowisko poety wyrażone w pieśniach wyda się konsekwentne: dążenie do zachowania cnoty, ale i radość
życia to jedyne, co zależy od człowieka. Cała reszta
– los, przeznaczenie, postępowanie innych ludzi – nie
podlega jego władzy, nie pozostaje zatem nic innego,

jak przyjąć świat takim, jakim jest, i żyć najlepiej, jak
tylko się da.
Odpowiedzialność w polityce
W Pieśni XIV [Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie],
która została włączona przez Kochanowskiego również
do tragedii Odprawa posłów greckich jako komentarz chóru, zawarty jest etyczny program polityka zaangażowanego w sprawy kraju. Pieśń ta stanowi pełne
troski wezwanie do rządzących, by na pierwszym miejscu stawiali odpowiedzialność za państwo i poddanych. Władza postrzegana jest przez Kochanowskiego
jako moralne zobowiązanie.
Wezwanie to po raz pierwszy wybrzmiało podczas
wystawienia Odprawy posłów greckich w roku 1578,
w dniu wesela Jana Zamoyskiego, ówczesnego wielkiego kanclerza koronnego odpowiedzialnego za
politykę państwa. Apel Kochanowskiego był zatem
kierowany do konkretnego adresata i w konkretnej sytuacji politycznej. Pieśń XIV niesie jednak uniwersalne
przesłanie, dlatego bywała przypominana w różnych
momentach historycznych.
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To trzeba wiedzieć

Fazy odrodzenia
Odrodzenie miało swój początek we
Włoszech. Już w XIV w. pojawiła się tam twórczość
w języku rodzimym, w miejsce dominującej w średniowieczu łaciny, wzrosło także zainteresowanie antykiem.
Rozkwit kultury renesansowej we Włoszech przypadł
na wiek XV, w pierwszej połowie XVI w. epoka odrodzenia w Italii weszła w fazę schyłkową.
W pozostałej części Europy idee renesansowe stopniowo rozprzestrzeniały się w ciągu XV w., by dopiero
w następnym stuleciu w pełni ją opanować. W krajach
na północ od Alp długo żywe były tradycje średniowieczne, które jednak zyskiwały nowy wyraz, gdyż
poddawano je interpretacji w duchu odrodzenia.
Sztuka renesansowa
Wiek XV przyniósł przełom w sztukach pięknych. Celem artystów epoki renesansu stało się naśladowanie

natury, a że postrzegali oni świat jako twór pełen
harmonii, dzieło sztuki miało ową harmonię odzwierciedlać. Przestrzegano więc w sztuce zasad ładu,
idealnych proporcji i równowagi między wszystkimi
elementami dzieła.
Architektura renesansowa odeszła od estetyki gotyckiej na rzecz inspiracji antykiem. W miejsce strzelistych wież gotyckich w kościołach i kaplicach pojawiły
się kopuły. Klasyczną harmonię renesansowych budowli podkreślały kolumnady wyznaczające rytm.
W malarstwie epoki odrodzenia dokonała się rewolucyjna zmiana dzięki odkryciu perspektywy. Artyści
od tego czasu mogli pokazywać świat tak, jak jest on
postrzegany przez nasze oko. Dążenie do wiernego
odwzorowania rzeczywistości dotyczyło także wizerunku człowieka – dbano o możliwie najlepsze oddanie na
obrazie anatomii ludzkiego ciała.

 Villa Rotonda (ok. 1550) koło Vicenzy we Włoszech, zaprojektowana przez Andreę Palladia. Andrea Palladio (właśc. Andrea
di Pietro, 1508–1580), włoski architekt, twórczo nawiązywał do wzorów antycznych. Villa Rotonda – podmiejska rezydencja
wybudowana dla Paola Almerica – została zaprojektowana na planie kwadratu, z okrągłą salą pod kopułą i czterema portykami,
czyli otwartymi przedsionkami z kolumnadą.
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Filippo Lippi, Zwiastowanie
(ok. 1439), Kościół San
Lorenzo, Florencja.
Zwiastowanie florenckiego
artysty jest świadectwem
mistrzowskiego, ale bardzo
indywidualnego stosowania
zasad perspektywy
geometrycznej, pozwalającej
stworzyć na obrazie iluzję
głębi. Lippi zrezygnował
z jednolitej skali
perspektywicznej – dzięki
temu zabiegowi uzyskał
wrażenie rozciągania się
przestrzeni obrazu, wzrok
patrzącego prowadzony
jest ku dalszym planom
przedstawienia.


 Giorgione [dżiordżione],
Burza (ok. 1500), Galeria
dell’Accademia, Wenecja.
Dzieło ujawnia szczególne
zainteresowanie twórcy
kolorem i efektami czysto
malarskimi. Właśnie sposób,
w jaki Giorgione operuje
barwami, pomaga mu ukazać
trójwymiarowość przestrzeni.
Burza fascynuje jednak nie
tylko ze względu na technikę
malarską, lecz także na temat.
Wenecki artysta obiektem
swego zainteresowania czyni
bowiem naturę, pejzaż, który
do tej pory traktowany był
w malarstwie jedynie jako tło dla
ukazywania scen mitologicznych
czy biblijnych.
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Leonardo da Vinci, Mona Lisa (1503–1506), Luwr, Paryż.

Leonardo da Vinci (zob. s. 152) był wszechstronnym twórcą epoki
renesansu. Mona Lisa, zaliczana do najsłynniejszych dzieł w historii
malarstwa, wciąż inspiruje do nowych odczytań. Widać w tym
obrazie dążenie renesansowego artysty do ukazania człowieka
w jego pełni – fizycznej i duchowej. W godnej postawie modelki,
jej spokojnym spojrzeniu i tajemniczym, ledwo zarysowanym
uśmiechu można widzieć znak akceptacji ludzkiego losu wpisanego
w porządek natury.

Humanizm i humaniści
We Włoszech w XV w. narodził się również najważniejszy prąd umysłowy epoki renesansu, zwany humanizmem. Jego nazwa wywodzi się od łacińskiego przymiotnika humanus – ludzki. Humaniści zdecydowanie
przeciwstawili się teocentrycznej filozofii średniowiecznej i w centrum uwagi postawili człowieka (stąd
nazwa kierunku). Ich dewizą stał się cytat z dzieła
rzymskiego komediopisarza Terencjusza (ok. 190–159
p.n.e.): „Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest
mi obce”.
Człowiek, wedle renesansowego ideału, miał być
wszechstronnie wykształcony, oczytany, znać łacinę,
grekę i kilka języków nowożytnych. Powinien mieć wykwintny gust, być ciekawy świata, a zarazem – zgodnie ze wskazaniami stoików –
zachowywać spokój i opanowanie, unikać
gwałtownych uczuć i namiętności. Humaniści, kreujący wzór człowieka doskonałego,
wskazywali na rozum jako główny czynnik,
który powinien decydować o ludzkim postępowaniu.
Zwolennicy humanizmu nie odrzucali religii,
choć dystansowali się od niej, a zwłaszcza
od jej wymiaru instytucjonalnego. Przykład postawy humanistycznej prezentował
jeden z najwybitniejszych myślicieli epoki
Erazm z Rotterdamu (1467–1536), który
w czasie nabrzmiałych konfliktów wyznaniowych nie opowiadał się wyraźnie po
żadnej ze stron. Różnice między Kościołami uznawał bowiem za mało istotne wobec
Albrecht Dürer, Adam i Ewa (1507), Prado, Madryt. 
Albrecht Dürer (1471–1528) był niemieckim
malarzem i grafikiem, jednym z ważniejszych
przedstawicieli renesansu w sztuce północnej
Europy. W sposobie przedstawienia postaci Adama
i Ewy ujawnia się zainteresowanie artysty tematem
ludzkiego ciała i jego harmonią. Biblijna opowieść
o grzechu pierworodnym staje się dla malarza
pretekstem do studiów nad kanonem piękna. Jabłko
jawi się tu nie tylko jako owoc zakazany, symbol
odłączenia człowieka od Boga, lecz także jako
plastyczny rekwizyt podkreślający urodę modeli.
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tego, co w religii najważniejsze, czyli wiary w Boga
i miłości do drugiego człowieka.
Humaniści poszukiwali inspiracji w twórczości autorów starożytnych. Sobie przypisywali zasługę odkrycia filozofii i literatury antycznej, a także odrodzenia
jej po upadku w okresie średniowiecza. W takim twierdzeniu było sporo przesady, bo do filozofii starożytnej
odwoływano się także w poprzedniej epoce. Różnica
polegała na interpretacji: o ile średniowieczną lekturę
Platona czy Arystotelesa podporządkowano teologii,
o tyle humanistów w myśli starożytnej interesowało to,
co związane z człowiekiem i otaczającym go światem.
Humanizm przyniósł też nowy stosunek do języka.
Oprócz łaciny, za której pośrednictwem poznawano
w poprzednich wiekach w zachodniej Europie dorobek
antyku, teraz zaczęto sięgać do greckich oryginałów.
Sam język łaciński również stał się w czasach odrodzenia przedmiotem odnowy – zepsutą, zdaniem humanistów, łacinę średniowieczną zaczęto zastępować
językiem Cycerona, który uznano za wzór doskonałej
łaciny. Równocześnie łacina była stopniowo wypierana
z literatury przez języki narodowe. Ogromne zasługi
w ich formowaniu położyli pisarze. Do ukształtowania się
nowożytnego języka polskiego przyczynił się Jan Kochanowski. Podobną rolę w dziejach języka hiszpańskiego
odegrał Miguel de Cervantes  Cervantes s. 171 , a języka angielskiego – William Szekspir  Szekspir s. 178 .
Reformacja
Renesansowa fascynacja kulturą i językami starożytnymi przyczyniła się do pogłębienia studiów nad
Biblią. Prowadziły one do uznania wyższości autorytetu Pisma Świętego nad autorytetem instytucji Kościoła
jako jego jedynego interpretatora. Proces ten zbiegł
się z upadkiem powagi i reputacji Kościoła – duchowieństwo nie wypełniało ideałów ewangelicznych, które samo głosiło. Wszystko to spowodowało poważny
kryzys religijny.
Wraz z wystąpieniem niemieckiego teologa Marcina
Lutra (1483–1546), który w 1517 r. ogłosił tezy o potrzebie zmian w Kościele, zaczął się ruch zwany reformacją. Tezy Lutra wywołały wśród duchowieństwa
ostre spory teologiczne, co w konsekwencji doprowadziło do rozbicia chrześcijaństwa zachodniego na dwa
nurty: katolicki i protestancki  protestantyzm s. 204 .
Skutkiem tego podziału były napięcia polityczne, prześladowania przeciwników, a nawet wojny.
Wynalazek druku
Rozprzestrzenianiu nowych idei sprzyjał wynalazek
druku, którego dokonał niemiecki złotnik Johannes

 Rycina
przedstawiająca
drukowanie książek
(1568). Odkrycie
Gutenberga
sprawiło, że książki
powstawały dużo
szybciej i były
znacznie tańsze,
a przez to łatwiej
dostępne niż
rękopiśmienne.

Gutenberg w połowie XV w. Książka i niesione przez
nią treści zyskały rzesze nowych odbiorców, a tym samym wzrosło zapotrzebowanie na piśmiennictwo w językach narodowych. Ważny wkład do kultury każdego
kraju stanowiły przekłady Pisma Świętego (przekład
na język niemiecki zainicjował Marcin Luter). Od tej
pory Biblia dostępna była nie tylko dla duchownych.
Odrodzenie w Polsce
Podobnie jak w innych krajach północnej Europy, w Polsce
tendencje odrodzeniowe upowszechniły się w początkach
XVI w. Świadectwem nowego stylu są wznoszone w tamtym czasie budowle, m.in. zamek królewski na Wawelu.
Po pożarze odbudowany w latach 1507–1536, stał się on
pierwszym i jednym z najdoskonalszych w Polsce dzieł
architektury renesansowej.
Rzeczpospolita była wówczas potęgą polityczną i ekonomiczną, z tego powodu XVI stulecie określa się często
mianem złotego wieku w dziejach Polski. Rozkwitowi
gospodarki i rozwojowi miast towarzyszyło ożywienie
w życiu intelektualnym i artystycznym. Przemiany w nauce i sztuce za panowania ostatnich królów z dynastii
Jagiellonów – Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta –
wiązały się z przejmowaniem wzorców renesansowych.
Wybitni uczeni i pisarze, wykształceni w Akademii Krakowskiej i na uniwersytetach europejskich, tworzyli swoje
dzieła pod patronatem możnych mecenasów.
Odrodzenie w Polsce osiągnęło pełnię w latach 1543–
1584. Pierwsza z dat to rok publikacji przełomowych
dzieł ważnych dla kultury renesansowej: O obrotach sfer
niebieskich Mikołaja Kopernika, Łaski, czyli o karze za
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mężobójstwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego
oraz Krótkiej rozprawy między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem Mikołaja Reja. Kopernik
zaprezentował w swoim dziele rewolucyjną teorię
astronomiczną, która zburzyła dotychczasowe
ugruntowane przekonanie o Ziemi jako ośrodku
świata. Andrzej Frycz Modrzewski w traktacie politycznym Łaski, czyli o karze za mężobójstwo przedstawił argumenty za tym, by kary za morderstwo
były jednakowe dla wszystkich, niezależnie od statusu społecznego sprawcy i ofiary. Krótka rozprawa...
Reja jest natomiast dokumentem swoich czasów
wartościowym ze względów nie tylko artystycznych,
lecz także historycznych – autor podjął w nim problem napięć między różnymi grupami społecznymi
(szlachta, chłopi, duchowieństwo). Druga data –
1584, zamykająca najświetniejszy okres polskiego
renesansu – to rok śmierci Jana Kochanowskiego.
Kochanowski – poeta renesansowy
Jan Kochanowski był, w rozumieniu renesansowym, gruntownie wykształconym humanistą.
Tworzył poezję zarówno w języku polskim, jak i łacińskim. Doskonale znał klasyczne wzorce, które
twórczo naśladował. Najważniejszy punkt odniesienia dla autora Pieśni stanowiła poezja Horacego.
Od antycznego twórcy czerpał tematy i metaforykę,
przyjmował podobne założenia filozoficzne. Przenosząc horacjańskie wzory na grunt języka polskiego,
wzbogacał je treściami chrześcijańskimi oraz indywidualnym stylem obrazowania.
Kochanowski miał znakomity słuch językowy.
Potrafił w sposób niespotykany dotąd w polskiej
poezji wykorzystać możliwości, jakie dawał ojczysty język. Polszczyzna tego okresu nie miała
jeszcze w pełni ustabilizowanych wzorów odmiany.
Kochanowski zapanował nad żywiołem kształtującego się języka. Z tego, co dla innych stanowiło
trudność, on uczynił artystyczne tworzywo i precyzyjne narzędzie wyrażania myśli.
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Mikołaj Kopernik

(1473–1543) – astronom
urodzony w Toruniu,
studiował w Krakowie
i na uniwersytetach
włoskich, sformułował
teorię heliocentryczną,
mówiącą, że Słońce
stanowi ośrodek układu
planet, do którego
należy Ziemia.

Mikołaj Rej

(1505–1569) – poeta
i prozaik, pierwszy polski
pisarz konsekwentnie
i z dużym powodzeniem
artystycznym tworzący
w rodzimym języku,
dlatego bywa nazywany
ojcem literatury polskiej.

Karta tytułowa dzieła 
Andrzeja Frycza
Modrzewskiego
O poprawie Rzeczypospolitej, opublikowanego w 1554 r. w Bazylei. Andrzej Frycz
Modrzewski (1503–
1572) był najważniejszym polskim myślicielem politycznym epoki
odrodzenia. W swoich
rozprawach przedstawił
model państwa, w którym mądrzy i roztropni
obywatele przestrzegają praw ustalanych
z myślą o dobru całego
społeczeństwa.
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PIĘKNO

i harmonia świata
T

wórcy epoki renesansu postrzegali świat jako
dzieło sztuki, podziwiali jego piękno i harmonię,
a także próbowali odczytywać zawarty w nim sens.
Zachwyt nad ładem natury miał charakter nie tylko estetyczny. Podziw dla otaczającej rzeczywistości rodził
religijną wdzięczność wobec Boga za dar doskonałego stworzenia.
W porządek świata wpisane jest jednak również cierpienie, zmiany losu, niepewność przyszłości. Stąd

tęsknota za miejscem wyjątkowym, w którym wiecznie
panują spokój, radość i beztroska.
Potrzebę takiej idealnej przestrzeni u poetów renesansowych wyrażał obraz Arkadii – mitycznej krainy
ziemskiego szczęścia. Zamieszkiwali ją pasterze i rolnicy pozbawieni zmartwień, bliscy natury, nieznający
zepsucia, które niesie cywilizacja. Mimo to i w niej nie
znajdowano bezwzględnego szczęścia, bo przecież
nie omijała jej śmierć.

To już znasz

Psałterz Dawidów
Psalm 29
Nieście chwałę, mocarze, Panu mocniejszemu,
Nieście chwałę, królowie, Królowi więtszemu;
Jego ze wszech naświętsze imię wyznawajcie,
Jemu w kościele świętym Jego się kłaniajcie!
Głos Pański deszcze leje, głos Pański grom srogi
I okrutne pobudza na powietrzu trwogi;
Pan na morzu podnosi straszne nawałności,
Głos Pański wielkiej władze i wielkiej możności.
Głos Pański cedry łamie i dęby przewraca
A wielkimi górami tak snadnie obraca,
Jako więc to tam, to sam jednorożcowymi
Wesoła młodość miece cielęty pustymi.
Na głos Pański z obłoków ognie wyskakują,
Pustynie drżą arabskie, łanie dzieci trują,
Lasy padną; wielmożność Jego znaczna wszędzie
I, dokąd świata, zawżdy wyznawana będzie.
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Pan na swym tronie siedział, gdy potop świat psował,
Pan na swym tronie będzie na wieki królował.
Tenże serce i siłę ludu swemu daje
I ziemi błogosławi na jej urodzaje.
(Przełożył Jan Kochanowski)
Mikołaj Gomółka
(1535–1609?) – najwybitniejszy polski kompozytor
renesansowy. Związany
był z dworem królewskim.
Zachował się zbiór jego
melodii do psalmów
w tłumaczeniu Jana
Kochanowskiego. Są to
utwory czterogłosowe,
w których dużą rolę odgrywa silna rytmizacja, zgodna
z akcentem języka polskiego. Można w nich dostrzec
wpływy muzyki świeckiej,
m.in. tańców – zarówno
polskich, jak i obcych.

1.

Porównaj tekst Psalmu 29 w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego ze znanym ci
przekładem tego samego psalmu dokonanym przez Czesława Miłosza (zob. s. 63).
Wskaż elementy, które odróżniają wersję Kochanowskiego od tłumaczenia współczesnego poety.

2.

Jak w Psalmie 29 w przekładzie Kochanowskiego jest przedstawiony Bóg, jak jest
ukazany świat?

3.

Jaki wpływ na zrozumienie Psalmu 29 przez Kochanowskiego mógł mieć światopogląd renesansowy? Przedstaw swoje przemyślenia na ten temat.

4.

Posłuchajcie w klasie Psalmu 29 w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego z muzyką
Mikołaja Gomółki. Porównajcie tę kompozycję z melodią do Bogurodzicy. Jakie
wrażenia u odbiorcy mogą wywołać te dzieła? Co może być źródłem tych wrażeń?

Dialogi z TeksTem, Dialogi TeksTów

Leonardo da Vinci

Ostatnia wieczerza (1495–1498)
fresk, klasztor Santa Maria delle Grazie, Mediolan

Leonardo da Vinci (1452–1519) – włoski malarz, rysownik, teoretyk sztuki, wynalazca, uczony. Prowadził studia w dziedzinie anatomii,
botaniki, optyki i mechaniki. Wśród jego licznych dzieł znajdują się m.in. traktaty o malarstwie, podejmujące zagadnienia światła i cienia,
koloru, perspektywy. Leonardo głosił pogląd na temat jedności nauki i sztuki. Dzieło sztuki miało według niego wartość poznawczą.
Rozległość zainteresowań i osiągnięć twórcy sprawiły, że stał się on wzorem człowieka renesansu.
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1.

Opisz kompozycję dzieła Leonarda da Vinci Ostatnia wieczerza. Jaką rolę odgrywa w nim symetria?

2.

W jaki sposób malarz przedstawił przestrzeń (wnętrze i krajobraz)?

3.

Opisz postacie występujące w scenie ukazanej przez renesansowego artystę.

4.

Co jest tematem dzieła Leonarda da Vinci? Jakie wydarzenie z Ewangelii przywołuje w nim malarz?

5.

Porównaj fresk Leonarda z religijnymi dziełami średniowiecznymi. Jakie dostrzegasz podobieństwa
i różnice w sposobie przedstawienia postaci, scenerii, tła?

6.

Jak renesansowy artysta postrzega boskość i człowieczeństwo Chrystusa?

 Jan Bruegel [brojgel]
starszy, Raj, Städelsches
Kunstinstitut, Frankfurt

Jan Kochanowski

Pieśń XXV
(Hymn)
Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?

1
przystojny – tu:
stosowny

Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.
Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,
Bo nad to przystojniejszej1 ofiary nie mamy.
Piękno i harmonia świata
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Tyś pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
nieobeszła
– niezmierzona; taka,
której nie da się obejść
3
Tobie k’woli – Tobie ku
woli, tu: z Twojej woli
4
zagorzałe – wypalone,
wyschnięte
5
snadnie – łatwo, dobrze,
chętnie
6
patrza – wypatruje
7
zawżdy – zawsze
2

Tyś fundament założył nieobeszłej2 ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.
Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi,
A zamierzonych granic przeskoczyć sie boi.
Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają.
Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają.
Tobie k’woli3 rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,
Tobie k’woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi.
Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa,
Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa.
Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,
A zagorzałe4 zboża deszcz ożywia snadnie5.
Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza6 swej żywności,
A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.
Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi;
Jedno zawżdy7 niech będziem pod skrzydłami Twemi!
Księgi wtóre)

Jan Kochanowski przywiązywał
dużą wagę do harmonii
w budowie utworu poetyckiego.
Wprowadził do literatury
polskiej sylabizm, czyli rodzaj
wiersza, w którym każdy wers
ma taką samą liczbę sylab.
W twórczości Kochanowskiego,
co potem przejęli jego
następcy, zarysowały się
różnice funkcji poszczególnych
miar wierszowych:
trzynastozgłoskowiec
i jedenastozgoskowiec najczęściej
wyrażały treści poważne,
ośmiozgłoskowiec (i inne krótsze
miary) służyły tematom bardziej
pospolitym. Kochanowski ustalił
też wzorzec rymu w polskiej
poezji nowożytnej – jest to rym
żeński (półtorazgłoskowy),
dokładny i regularny.
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1.

Do kogo skierowana jest pieśń Kochanowskiego? Wskaż i nazwij środki
językowe, które pozwalają określić tę osobę.

2.

Porównaj hymn Kochanowskiego z Bogurodzicą. Co łączy, a co różni
sposób przedstawienia adresatów i nadawców obu utworów?

3.

Jakie intencje można odczytać z obu wypowiedzi?

4.

Wiersz [Czego chcesz od nas, Panie] po latach został włączony do zbioru
Pieśni Jana Kochanowskiego. Określany jest jednak także jako hymn
(niekiedy tę nazwę gatunkową traktuje się jako tytuł utworu: Hymn lub
Hymn do Boga). Przypomnij cechy Bogurodzicy, które zdecydowały o hymnicznym charakterze utworu. Odszukaj, wskaż i scharakteryzuj cechy
pieśni Kochanowskiego pozwalające nazwać ją hymnem  hymn s. 119 .

5.

Jak rozumiesz wers: „Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają”? Weź
pod uwagę zarówno dosłowne, jak i przenośne znaczenia słów: dzień,
noc, czas. Wskaż w tekście utworu inne sformułowania przedstawiające
stwórcze działania Boga. Jakie role można Mu w związku z tym przypisać? Jaki jest stworzony przez Niego świat?

6.

Zwróć uwagę na wypowiedzenia rozpoczynające pieśń. Jaki sposób myślenia o Bogu odzwierciedlają?
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7.

Zbierz dotychczasowe obserwacje dotyczące sposobu przedstawiania Boga, świata i człowieka
w hymnie Kochanowskiego. Powiedz, jaka wizja rzeczywistości wyłania się z utworu. Porównaj ją
z tym, co już wiesz o światopoglądzie renesansowym.

8.

Prześledź budowę utworu Kochanowskiego. Weź pod uwagę układ strof, rytm, układ i rodzaje rymów. Zaproponuj przymiotniki, za pomocą których określisz taką formę. Jaki może być jej związek
z wizją świata zaprezentowaną w utworze Kochanowskiego?

Jan Twardowski

Jan Twardowski
(1915–2006) – poeta,
ksiądz katolicki.
W jego poezji religijna
wizja rzeczywistości
łączy się z uważną
obserwacją nawet
najbardziej niepozornych
elementów świata
natury. Poeta opisuje
swoje doświadczenie
religijne oraz otaczającą
rzeczywistość
z liryzmem i humorem,
ale też wrażliwością
na paradoksy dzieła
stworzenia.

Który
Który stworzyłeś
pasikonika jak szmaragd z oczami na przednich nogach
czerwoną trajkotkę z wąsami na głowie
bociana gimnastykującego się na łące
kruka niosącego brodę z dłuższych piór
barana znającego tylko drugą literę łacińskiego alfabetu
kolibra lecącego tyłem
słonia wstydzącego się umierać może dlatego że taki duży
osła aż tak miłego że głupiego
kowalika chodzącego do góry ogonem
zresztą wszystkich co nie wiedzą dlaczego ale wiedzą jak
kanciaste orzeszki buku co pękają tylko na czworo
anioła po nieobecnej stronie – bez własnego pogrzebu z braku ciała
żabę grającą jak nakręcony budzik
nieśmiertelniki więdnące – więc prawidłowe i nieprawdziwe
dyskretną rozpacz jak pogodne krakanie
logiczną formułkę nad przepaścią
niezawinioną winę
psiaka z półopadniętym uchem
łzę jak skrócony rachunek
chyba jeszcze nie powstał na serio świat
jeszcze trwa Twój uśmiech niedokończony
			

(Znaki ufności, 1970)

1.

Kto się kryje za tytułowym zaimkiem „Który”? Dlaczego poeta użył właśnie takiego określenia?

2.

Przyjrzyj się budowie poszczególnych wersów i określ zasadę, która rządzi kompozycją wiersza.
Do jakiego typu tekstu religijnego ona nawiązuje? Jaką funkcję może pełnić takie nawiązanie?

3.

Z jakiej perspektywy poeta ogląda świat? Co dzięki temu w nim dostrzega?

4.

Wskaż w tekście paradoksy 

5.

Odszukaj w wierszu elementy humoru. Jak rozumiesz ich znaczenie dla wymowy utworu?

6.

Zinterpretuj puentę wiersza. Przedstaw argumenty uzasadniające twoje odczytanie.

7.

Jaka wizja świata wyłania się z utworu ks. Twardowskiego? Porównaj ją z koncepcją renesansowego
poety.

paradoks s. 99 .

Określ ich funkcję.
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Stanisław Barańczak

Czas skończyć z takimi
Czas skończyć z takimi
praktykami – skarży się lokator
własnościowego życia – czekam co dzień,
a On nie raczy się zjawić,
fachowiec od siedmiu boleści; wszystko
paczy się, pęka, psuje,
a On nie przyjdzie, chociaż sam zawinił
w swoim czasie
wszystkie możliwe usterki;
zapytuję, jak długo można się modlić na klęczkach,
chodzi w końcu o zwykłą
rzetelność; na początku było słowo
honoru, że przyjdzie i naprawi,
a teraz tylko domaganie się kolejnych zaliczek;
i jak On chce, żebym w Niego wierzył
ten niesolidny rzemieślnik
bujający w obłokach;
czas skończyć z takim spoglądaniem z góry
na człowieka;
czy On sobie wyobraża, że jest moim Panem?
(Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu, 1980)
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1.

Kim jest wypowiadający się w wierszu „lokator własnościowego życia”? Jak sądzisz, dlaczego właśnie
tak został przez poetę określony?

2.

Kim jest „fachowiec”, o którym jest mowa w utworze? Zwróć uwagę na to, co i jak mówi o nim „lokator”.

3.

Wypisz z wiersza słowa i związki frazeologiczne użyte w zaskakującym kontekście.

4.

Jak zmieniają się znaczenia wypisanych przez ciebie słów i związków frazeologicznych w zależności
od kontekstu, w jakim są używane?

5.

Wskaż w wierszu słowa i frazeologizmy, które mogą mieć różne znaczenia. Zestaw ze sobą te znaczenia. Jaki efekt uzyskał poeta dzięki wykorzystaniu wieloznaczności wyrazów?

6.

Jakie emocje przeżywa „lokator własnościowego życia”? W jaki sposób je wyraża?

7.

Wskaż odniesienia sakralne w wierszu. Omów ich funkcje.

8.

W ostatnim wersie pojawia się słowo „Pan“. Jakie ma ono tutaj znaczenie?

9.

Przytocz fragmenty wiersza, w których dostrzegasz ironię.
Czego ona dotyczy?

10.

Jaką rolę w wierszu odgrywają przerzutnie? Co wynika z rozbicia zdania na
wersy? Jakie sensy ujawniają się dzięki takiemu zabiegowi kompozycyjnemu?

11.

„Czas skończyć z takim spoglądaniem z góry / na człowieka”. Jak rozumiesz to
zdanie w kontekście całego wiersza?

Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają. Spotkanie z kulturą odrodzenia

Przerzutnia –
przeniesienie do
następnego wersu
części zdania,
wyrazu lub wyrazów
ściśle powiązanych
składniowo.

12.

Odwołując się do dotychczasowych wniosków z analizy tekstu Barańczaka, rozważ problem: Jakie
możliwości daje nam język dzięki wieloznaczności słów?

13.

Porównaj rzeczywistość opisaną w wierszu Barańczaka ze światem przedstawionym w Hymnie
Kochanowskiego i w wierszu Twardowskiego Który. Omów cechy światopoglądu znajdującego wyraz
w tych utworach.

14.

Rozważ zagadnienie: Czy świat jest doskonałym dziełem sztuki? Spójrz na nie z perspektywy człowieka renesansu oraz człowieka współczesnego. Podaj argumenty na poparcie tezy postawionej
w jednym i w drugim wypadku.

Jan Kochanowski

Pieśń świętojańska o Sobótce (fragment)

2

Pieśń świętojańska o Sobótce stanowi cykl pieśni śpiewanych przez dwanaście panien podczas obrzędu
świętowania najkrótszej nocy w roku.

PANNA XII
Wsi spokojna, wsi wesoła,
Który głos twej chwale zdoła?
Kto twe wczasy1, kto pożytki
Może wspomnieć za raz wszytki?
Człowiek w twej pieczy uczciwie
Bez wszelakiej lichwy żywie;
Pobożne jego staranie
I bezpieczne nabywanie.

wczasy – wygody
piędź – miara długości
równa mniej więcej
odległości od końca
kciuka do końca
środkowego palca
rozciągniętej dłoni
3
w płat języka dawa
– zarabia używaniem
języka, mową (np.
adwokat)
4
funt – dawna jednostka
wagi
5
gumno – miejsce
przechowywania zboża
przed wymłóceniem;
stodoła
1

Inszy sie ciągną przy dworze
Albo żeglują przez morze,
Gdzie człowieka wicher pędzi,
A śmierć bliżej niż na piędzi2.
Najdziesz, kto w płat języka dawa3,
A radę na funt4 przedawa,
Krwią drudzy zysk oblewają,
Gardła na to odważają.

Pieter Bruegel [piter brojgel], Żniwa (ok. 1565),
Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork


Oracz pługiem zarznie w ziemię;
Stąd i siebie, i swe plemię,
Stąd roczną czeladź i wszytek
Opatruje swój dobytek.
Jemu sady obradzają,
Jemu pszczoły miód dawają;
Nań przychodzi z owiec wełna
I zagroda jagniąt pełna.
On łąki, on pola kosi,
A do gumna5 wszystko nosi.
Skoro też siew odprawiemy,
Komin wkoło obsiądziemy.
Piękno i harmonia świata
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Tam już pieśni rozmaite,
Tam będą gadki pokryte6,
Tam trefne plęsy z ukłony,
Tam i cenar, i goniony7.
A gospodarz wziąwszy siatkę,
Idzie mrokiem na usadkę8
Albo sidła stawia w lesie;
Jednak zawżdy co przyniesie.

gadki pokryte – zagadki
cenar, goniony – nazwy
tańców
8
usadka – zasadzka
9
więcierz – siatka do
połowu ryb rozpięta na
drewnianych obręczach
10
sprzętna – zapobiegliwa, gospodarna
11
jatki – kram, stragan
kupiecki
12
spuszczać – doić
13
wykną przestawać na
male – przyzwyczajają
się do poprzestawania na
małym
14
w cale – w całości
15
wieśne – wiejskie
6
7

W rzece ma gęste więcierze9,
Czasem wędą ryby bierze;
A rozliczni ptacy wkoło
Ozywają się wesoło.
Stada igrają przy wodzie,
A sam pasterz, siedząc w chłodzie,
Gra w piszczałkę proste pieśni;
A faunowie skaczą leśni.
Zatym sprzętna10 gospodyni
O wieczerzej pilność czyni,
Mając doma ten dostatek,
Że sie obejdzie bez jatek11.
Ona sama bydło liczy,
Kiedy z pola idąc ryczy,
Ona i spuszczać12 pomoże;
Męża wzmaga jako może.
A niedorośli wnukowie,
Chyląc się ku starszej głowie,
Wykną przestawać na male13,
Wstyd i cnotę chować w cale14.
Dzień tu, ale jasne zorze
Zapadłyby znowu w morze,
Niżby mój głos wyrzekł wszytki
Wieśne15 wczasy i pożytki.
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1.

Jaką funkcję w tym utworze pełni apostroficzny zwrot do wsi:
„Wsi spokojna, wsi wesoła…”?

2.

Kim są, jak żyją „inszy”, o których mówi poeta? Na czym polega
i z czego wynika kontrast życia „inszych” z życiem na wsi?

3.

Czym zajmują się mieszkańcy wsi? Jakie są między nimi relacje?

4.

Dlaczego poeta renesansowy wychwala życie na wsi? Jakich wartości w nim upatruje?

5.

Wskaż w tradycji i w kulturze współczesnej dzieła, w których świat
ukazywany jest w podobny sposób.

Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają. Spotkanie z kulturą odrodzenia

Sielanka to wywodzący się

z tradycji antycznej gatunek literacki
obejmujący utwory tematycznie
związane z życiem wsi. Najczęściej
mają one charakter monologu
lirycznego, czasem zostają
w nie wplecione dialog, opis lub
narracja. Wieś w sielance zwykle
bywa idealizowana, a postacie
rolników lub pasterzy ukazywane są
w sposób skonwencjonalizowany,
czyli sztuczny, zgodny z formami
wypracowanymi przez tradycję.

Jak interpretują inni

Świat – doskonałe dzieło sztuki
Tradycja powiada, że hymn [Czego chcesz od nas,
Panie] to pierwszy utwór Kochanowskiego napisany po
polsku. Nawet jeśli tak nie jest (nie zawsze da się ustalić chronologię powstawania jego utworów), należy on
do wierszy najwcześniej przez poetę wydrukowanych.
Bóg został ukazany w tej pieśni jako artysta, który wykreował świat – doskonałe dzieło sztuki. W budowaniu
religijnego obrazu świata u Kochanowskiego dużą rolę
odegrała inspiracja biblijna. Bóg z Księgi Rodzaju
czy z psalmów to również Stwórca – doskonały artysta, ale i wszechwładny król oraz mocarz, pod którego
opiekę mogą się oddać ludzie. To właśnie Panu podległy jest świat, w Nim człowiek odnajduje sens swojego
istnienia. Kochanowski czerpie z psalmów (których
tłumaczenia z czasem się podjął) wizję Boga znanego
ze Starego Testamentu – silnego i sprawiedliwego.
Starotestamentowe wyobrażenie Stwórcy łączy poeta
w Pieśni XXV z wizją świata charakterystyczną dla filozofii grecko-rzymskiej: harmonijnego i doskonałego,
ale przez to dominującego nad słabym, kruchym i niedoskonałym człowiekiem.

Bóg tożsamy ze swoim stworzeniem
Bóg z Pieśni XXV nie oddziela się od
swojego stworzenia („wszędy pełno Ciebie”). To pogląd bliski panteizmowi, filozofii uznającej, iż cały
wszechświat jest przeniknięty boskością. Odnajdujemy
tu religijność w duchu neoplatonizmu  neoplatonizm
s. 160 , charakterystyczną dla humanizmu renesansowego. W tej koncepcji świat jest harmonijny, ma
sens, stanowi bowiem emanację (uzewnętrznienie)
absolutu, przez zwolenników tej filozofii utożsamianego
z Bogiem.
Pan
Hymn [Czego chcesz od nas, Panie] ma charakter
religijny, ale zawartych w nim treści nie można łączyć
z żadnym konkretnym wyznaniem („kościół Cię nie
ogarnie”). Bóg, w wierszu nazywany Panem, jest ponadreligijny, nie ma niektórych cech przypisywanych
Bogu chrześcijańskiemu. Było to wyjątkowo ważne
w epoce reformacji, gdy w łonie chrześcijaństwa toczyły się poważne spory. To szczególna, humanistyczna
wizja Stwórcy, odległa od konkretnych doktryn.

 Arras Adam uprawiający
ziemię (ok. 1550) z serii
Dzieje pierwszych rodziców.
Arrasy, tkaniny dekoracyjne
zdobiące wnętrza zamku na
Wawelu, zostały wykonane
według projektów malarzy
flamandzkich.
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Życie wiejskie
Pieśń świętojańska o Sobótce, podobnie jak hymn
[Czego chcesz od nas, Panie], ukazuje świat piękny, doskonały i harmonijny. Kochanowski sięgnął tu
jednak po inny gatunek – sielankę, zwaną rownież
bukoliką. Nawiązał do twórczości rzymskiego poety
Wergiliusza (możesz o nim przeczytać na s. 51), który
w cyklu Bukoliki przedstawił idealną wizję natury i sławił wiejskie życie. Bohaterowie sielanek Wergiliusza –
szczęśliwi pasterze – wiodą beztroski żywot w greckiej
krainie Arkadii.
Odwołując się do mitu arkadyjskiego, Kochanowski
głosi przekonanie o wyższości życia wiejskiego nad
życiem w kręgu dworu, w pogoni za majątkiem czy
sławą. Podczas gdy dworska kariera, operacje finansowe (np. lichwa) czy zamorskie podróże niosą ze

sobą ryzyko niebezpieczeństw, braku spokoju i pewności, życie na wsi w Pieśni świętojańskiej o Sobótce
jawi się jako poddane rytmowi natury, spokojne i przewidywalne. Na wsi, podobnie jak w mitycznej Arkadii, cnota, tak jak ją pojmował Kochanowski, może
znaleźć najpełniejszy wyraz. Sprzyjają temu prostota
obyczajów i szacunek dla tradycji, której kultywowanie
wiąże się z wartościami duchowymi, w przeciwieństwie
do materialnych, dominujących w życiu dworskim.
W czasach Kochanowskiego uroki wiejskiego życia
można było wiązać ze stylem życia szlachty, która
osiadała w dworach i zajmowała się gospodarowaniem. Poeta w Pieśni świętojańskiej o Sobótce szczęśliwymi wieśniakami czyni jednak nie przedstawicieli
własnego stanu, lecz chłopów, ukazanych – w zgodzie
z zasadami gatunku – w sposób wyidealizowany.

To warto wiedzieć

		Neoplatonizm to koncepcja
		
filozoficzna nawiązująca do myśli Platona, sformułowana przez Plotyna, żyjącego
w III w. po Chrystusie. Głosił on istnienie absolutu
– bytu pierwotnego, pozbawionego jakichkolwiek
sprzeczności – czystej jedni, oraz niższych form
bytu, którymi są duch, dusza i materia. Zgodnie z tą
koncepcją świat to byt dynamiczny, nieustannie wyłaniający z siebie nowe postacie. Cały wszechświat
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wypełnia boskość, choć różne są formy jej objawiania
się, a więc stopnie doskonałości. Odblaskiem absolutu
(bóstwa) jest sztuka.
Połączenie duszy z materią jest równoznaczne z jej
zejściem w dół, do niższego bytu. Tymczasem jej powołanie to droga wzwyż, ku absolutowi. Temu ma służyć oczyszczenie duszy z wszystkiego, co materialne.
Celem jej życia ma być uczestnictwo w doskonałości
świata.

Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają. Spotkanie z kulturą odrodzenia

Wobec

ŚMiERCi
W

izja harmonijnego świata obecna w dziełach
Jana Kochanowskiego podlega weryfikacji
w zetknięciu z doświadczeniem śmierci. Rozum okazuje się bezradny wobec uczuć, które towarzyszą odejściu najbliższej osoby, zwłaszcza gdy jest nią małe
dziecko.

Córeczce Urszuli, zmarłej w wieku trzech lat, poeta
poświęcił jedno z najbardziej znanych swoich dzieł
– cykl Trenów. Czytelnika dotychczasowej jego poezji
wprowadzają one w zupełnie nowe obszary doświadczenia i emocji, wcześniej nieobecne w twórczości
autora Pieśni.

To już znasz

1.

Przypomnijcie treny Jana Kochanowskiego poznane w gimnazjum (V, VII i VIII).
Co jest ich tematem? Jakie charakterystyczne cechy tych utworów zapamiętaliście?

2.

Kto wypowiada się w tych utworach? Jaka sytuacja jest w nich przedstawiona?

3.

W Trenie VII Kochanowski nie nazywa wprost faktu śmierci Urszulki,
lecz mówi: „ujął ją sen żelazny, twardy, nieprzespany”. Podaj przykłady
wyrazów, zwrotów czy fraz, którymi można zastąpić bezpośrednie nazwanie śmierci. Jak myślisz, dlaczego ludzie używają takich sformułowań?

4.

Sięgnij ponownie do znanych ci trenów i stwórz zbiór pochodzących z nich cytatów, które uważasz
za warte zapamiętania. Porównaj go ze zbiorami stworzonymi przez koleżanki i kolegów. Które cytaty
się powtarzają? Jak myślisz – dlaczego?

Tren – jeden z gatunków poezji
żałobnej, pieśń lamentacyjna,
w której znajduje wyraz żal po
śmierci zmarłej osoby oraz
uznanie dla jej zalet i zasług.

Dialogi z TeksTem, Dialogi TeksTów

Jan Kochanowski

Tren X
Kochanowski przywołuje
tu dawną koncepcję
kosmosu, według której
składa się on z dziesięciu
sfer (nieb).
2
teskliwe (tęskliwe)
– smętne, smutne
1

Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi sie podziała?
W którą stronę, w którąś sie krainę udała?
Czyś nad wszystki nieba1 wysoko wzniesiona
I tam w liczbę aniołków małych policzona?
Czyliś do raju wzięta? Czyliś na szcześliwe
Wyspy zaprowadzona? Czy cię przez teskliwe2
Charon jeziora wiezie i napawa zdrojem

Wobec śmierci
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Joachim Patenier,
Przeprawa przez
Styks (1520–1524),
Prado, Madryt 

zdrój niepomny – rzeka
Lete, której woda niosła
zmarłym zapomnienie.
4
Czyś po śmierci tam
poszła... – nawiązanie
do myśli Platona, według
którego dusze przed
narodzeniem przebywają
w „miejscu nadniebnym”.
5
lubo – czy
6
mara nikczemna
– złudne przywidzenie,
ulotny duch
3

Niepomnym3, że ty nie wiesz nic o płaczu mojem?
Czy, człowieka zrzuciwszy i myśli dziewicze,
Wzięłaś na się postawę i piórka słowicze?
Czyli się w czyścu czyścisz, jesli z strony ciała
Jakakolwiek zmazeczka na tobie została?
Czyś po śmierci tam poszła, kędyś pierwej była,
Niżeś sie na mą ciężką żałość urodziła4?
Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest, lituj mej żałości,
A nie możesz li w onej dawnej swej całości,
Pociesz mię, jako możesz, a staw sie przede mną
Lubo5 snem, lubo cieniem, lub marą nikczemną6.

1.

Jaki typ zdań dominuje w wierszu? Określ, jakie wrażenie wywiera na czytelniku nagromadzenie
zdań tego typu.

2.

Jakie koncepcje życia po śmierci zostały przywołane w Trenie X? Do jakich tradycji religijnych i filozoficznych nawiązuje poeta?

3.

Wskaż w wierszu środki poetyckie, za pomocą których przywołane są poszczególne wizje istnienia
pośmiertnego.

4.

Na jakie dwie części kompozycyjne można podzielić tekst? Wyjaśnij, co zadecydowało o podziale
przyjętym przez ciebie. Jakie dostrzegasz jego konsekwencje dla wymowy wiersza?

5.

Jaki charakter mają pytania stawiane w wierszu? Co one mówią o człowieku, który je zadaje?

6.

Skomentuj wers: „Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest, lituj mej żałości”.

Tren XVII
wszytkę – całą
ledwie... czuję duszę
– ledwie żyję

1
2
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Pańska ręka mię dotknęła,
Wszytkę1 mi radość odjęła:
Ledwie w sobie czuję duszę2
I tę podobno dać muszę.

Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają. Spotkanie z kulturą odrodzenia

Lubo wstając gore jaśnie3,
Lubo padnąc słońce gaśnie4,
Mnie jednako serce boli,
A nigdy sie nie utoli5.
Oczu nigdy nie osuszę
I tak wiecznie płakać muszę.
Muszę płakać! O Mój Boże,
Kto sie przed Tobą skryć może?
Prózno6 morzem nie pływamy,
Prózno w bitwach nie bywamy:
Ugodzi nieszczeście wszędzie,
Choć podobieństwa7 nie będzie.
Wiódłem swój żywot tak skromnie,
Że ledwie kto wiedział o mnie,
A zazdrość i złe przygody
Nie miały mi w co dać szkody.
Lecz Pan, który, gdzie tknąć, widzi,
A z przestrogi8 ludzkiej szydzi,
Zadał mi raz tym znaczniejszy,
Czym-em już był bezpieczniejszy.
A rozum, który w swobodzie
Umiał mówić o przygodzie,
Dziś ledwie sam wie o sobie:
Tak mię podparł w mej chorobie.
Czasem by sie chciał poprawić,
A mnie ciężkiej troski zbawić,
Ale gdy siędzie na wadze,
Żalu ruszyć nie ma władze9.
Prózne to ludzkie wywody,
Żeby szkodą nie zwać szkody;
A kto sie w nieszczęściu śmieje,
Ja bych tak rzekł, że szaleje.
Kto zaś na płacz lekkość wkłada,
Słyszę dobrze, co powiada;
Lecz sie tym żal nie hamuje,
Owszem, więtszy przystępuje.
Bo, mając zranioną duszę,
Rad i nierad płakać muszę,
Co snać nie cześć, to ku szkodzie
I zelżywość serce bodzie10.

 Giovanni Battista Cima da Conegliano, Św. Hieronim na pustkowiu
(1505–1510), National Gallery, Londyn. Św. Hieronim, autor tłumaczenia
Biblii na język łaciński (Wulgaty), tutaj jest ukazany jako pustelnik
odprawiający samotną pokutę, prowadzący wewnętrzną walkę.

gore jaśnie – jasno świeci
padnąc słońce gaśnie
– gaśnie, zachodząc
5
nie utoli – nie ukoi,
nie dozna ukojenia
6
prózno – daremnie,
na próżno
7
podobieństwo – możliwość, prawdopodobieństwo
8
przestroga – ostrożność
9
Ale gdy siędzie na
wadze, / Żalu ruszyć
nie ma władze – gdy żal
i rozum umieścimy na
szalach wagi, rozum nie
będzie w stanie przeważyć
10
Co snać nie cześć, to
ku szkodzie / I zelżywość
serce bodzie – co przecież
nie przynosi mi czci,
a szkoda, którą ponoszę,
jest tym większa, im
większy ból serca powoduje
taka zelżywość (poniżenie)
3
4

Wobec śmierci
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troskliwy – zatroskany
12
wynajdzie co
wolniejszego –
znajdzie coś lepszego,
łagodniejszego
13
mocen – ten, kto ma
moc, siłę
11

Lekarstwo to, prze Bóg żywy,
Ciężkie na umysł troskliwy11!
Kto przyjaciel zdrowia mego,
Wynajdzie co wolniejszego12!
A ja zatym łzy niech leję,
Bom stracił wszytkę nadzieję,
By mię rozum miał ratować,
Bóg sam mocen13 to hamować.

1.

Zwróć uwagę na budowę wersyfikacyjną trenu. Określ liczbę sylab w wersie i rodzaj rymów. Przypomnij sobie, jakie zastosowanie miała ta miara wierszowa  sylabizm s. 154 . Jaki efekt powoduje
użycie jej w trenie?

2.

Wynotuj z trenów X i XVII sformułowania i zwroty wyrażające uczucia i emocje.

3.

Wyszukaj w Trenie XVII fragmenty, w których dostrzegasz polemikę z poglądami wyrażonymi w innych wierszach Kochanowskiego. Jakimi argumentami posługuje się poeta w tej polemice?

4.

Odwołując się do tekstu utworu, zestaw sytuację ojca wypowiadającego się w Trenie XVII
i biblijnego Hioba. Porównaj ich postawy wobec cierpienia.

5.

Jak postrzega Boga ojciec wypowiadający się w Trenie XVII? W jaki sposób się do Niego zwraca?

6.

Porównaj sytuację człowieka wobec Stwórcy w Trenie XVII i w Psalmie 29.

7.

Jak rozumiesz ostatnią strofę Trenu XVII? Jaką postawę ostatecznie przyjmuje mówiący?

8.

Jakie refleksje o człowieku: jego lęku, rozpaczy, nadziei, radości nasuwają ci się w związku z lekturą
Trenu XVII i Psalmu 29?

Wisława Szymborska

Kot w pustym mieszkaniu
Umrzeć – tego nie robi się kotu.
Bo co ma począć kot
w pustym mieszkaniu.
Wdrapywać się na ściany.
Ocierać między meblami.
Nic niby tu niezmienione,
a jednak pozamieniane.
Niby nie przesunięte,
a jednak porozsuwane.
I wieczorami lampa już nie świeci.
Słychać kroki na schodach,
ale to nie te.
Ręka, co kładzie rybę na talerzyk,
także nie ta, co kładła.
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Coś się tu nie zaczyna
w swojej zwykłej porze.
Coś się tu nie odbywa
jak powinno.
Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.
Do wszystkich szaf się zajrzało.
Przez półki przebiegło.
Wcisnęło się pod dywan i sprawdziło.
Nawet złamało zakaz
i rozrzuciło papiery.
Co więcej jest do zrobienia.
Spać i czekać.
Niech no on tylko wróci,
niech no się pokaże.
Już on się dowie,
że tak z kotem nie można.
Będzie się szło w jego stronę
jakby się wcale nie chciało,
pomalutku,
na bardzo obrażonych łapach.
I żadnych skoków pisków na początek.
		

(Koniec i początek, 1993)

1.

Opisz emocje, jakie wywołał w tobie wiersz. Wskaż miejsca, które cię zaskoczyły lub wydały ci się
szczególnie ważne.

2.

Sytuacja liryczna w wierszu została przedstawiona z punktu widzenia kota. Jak myślisz, dlaczego
autorka posłużyła się takim zabiegiem poetyckim?

3.

Wskaż w wierszu czasowniki. Jakich form gramatycznych jest najwięcej? Jak sądzisz, dlaczego?

4.

Porównaj wiersz Szymborskiej z Trenem VIII Kochanowskiego. Jak zostało w nich przedstawione
doświadczenie odejścia kogoś bliskiego? Zwróć uwagę na środki językowe zastosowane przez poetę
renesansowego i przez autorkę współczesną.

5.

Zastanów się, w jakim sensie poezja może pomóc przejść przez żałobę. Jak myślisz, dlaczego tak
trudno jest mówić o bolesnych uczuciach? Uzasadnij swój pogląd.

Jak interpretują inni

Kryzys renesansowej wizji świata
Komentatorzy zwracają uwagę, że cykl Trenów Jana
Kochanowskiego stanowi wyraz kryzysu renesansowej wizji świata harmonijnego i doskonałego.
W Pieśniach zachwytowi nad dziełem stworzenia towa-

rzyszyła refleksja na temat zmienności
Fortuny, przynoszącej człowiekowi zarówno radość, jak i cierpienie. Kaprysy losu można
było znieść, jeżeli przyjęło się postawę stoicką. Co
więcej, człowiek mimo świadomości nieuchronnego
Wobec śmierci
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końca mógł się cieszyć życiem zgodnie z maksymą
carpe diem („chwytaj dzień“). W Trenach wyznawany
do tej pory system wartości ulega zachwianiu. Ból
skłania do pytań o cel istnienia.
Zwątpienie
W poszukiwaniu odpowiedzi poeta w Trenie X sięga do
znanych mu tradycji – chrześcijańskiej i grecko-łacińskiej. Pytania do córki o to, gdzie ona jest, spotykają
się jednak z milczeniem. Punkt kulminacyjny rozpaczy
stanowi wołanie: „Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest”, wyrażające zwątpienie w pośmiertną egzystencję. Pozostają
niepewność, cierpienie i tęsknota.

Płacz i pocieszanie
Pozostaje też – o tym jest mowa w Trenie XVII – płacz,
który mężczyźnie i stoikowi wydaje się czymś niegodnym i poniżającym („zelżywość serce bodzie”), a przecież tylko łzy mogą przynieść ulgę. Mówiąc o „zelżywości”, poeta poddaje się stereotypom kulturowym,
wedle których płacz, naturalny dla kobiety (por. Lament
świętokrzyski), nie jest akceptowany w zachowaniu
mężczyzny. Stoicyzm okazuje się bezradny wobec doświadczenia śmierci dziecka, bo zniekształca rzeczywistość („Prózne to ludzkie wywody, / By szkodą nie
zwać szkody”) i sprzeciwia się naturze ludzkiej, z której
nie da się usunąć emocji.
Nowa w stosunku do Pieśni jest tu postawa człowieka – przepełnionego bólem i zwątpieniem w mądrość jako tarczę chroniącą przed nieszczęściem.
Rozum, w którym wcześniej poeta pokładał ufność, pozostaje zupełnie bezradny wobec żałoby. Wręcz wzmaga ból, gdy próbuje dać wyjaśnienie tego, co wyjaśnieniu się wymyka. Może
pocieszenie przyniesie Bóg, któremu trzeba się
poddać, bo od Jego woli wszystko zależy? Tyle
że poddanie się Bogu jest dwuznaczne, skoro
to On – niczym Fortuna – w najmniej spodziewanym momencie zmienia los człowieka i zsyła
cierpienie.
Ostatnie utwory cyklu, treny XVIII i XIX, niosą
religijne pocieszenie. Kryzys światopoglądowy,
który znalazł wyraz w Trenach, zostaje przezwyciężony (por. s. 169).
 Andrea Mantegna, Martwy Chrystus (1480),
Pinacoteca di Brera, Mediolan

To trzeba wiedzieć

Oryginalność Trenów
Kochanowskiego
Jan Kochanowski wprowadził do poezji polskiej tren,
gatunek wywodzący się z tradycji antycznej. Zgodnie z tą tradycją treny służyły opłakiwaniu władców,
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bohaterów, ludzi wybitnych, powszechnie znanych
i poważanych, natomiast polski poeta poświęcił je
małej dziewczynce, trzyletniej córeczce. Tematem cyklu uczynił opis osobistych przeżyć ojca pogrążonego
w żałobie.

Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają. Spotkanie z kulturą odrodzenia

W poszukiwaniu
zgubionej

HARMONII
H

umaniści renesansowi postrzegali świat jako harmonijną całość, co wyrastało z sięgającej antyku
refleksji o kolistym przebiegu życia. Obserwacje powtarzających się pór roku, zmieniających się faz księżyca, następujących po sobie dni i nocy, przypływów
i odpływów morza, pozwoliły na uznanie za zasadę
istnienia świata regularności, której podporządkowano
także kolejne etapy ludzkiego życia.

Śmierć postrzegano jako doświadczenie wpisane
w porządek natury, finał życia przebytego zgodnie
z wszystkimi jego kolejami – od młodości do wieku
podeszłego. Jednak śmierć dziecka burzy ów naturalny porządek i rodzi bunt, skłania do podjęcia sporu z naturą i Bogiem. Człowiek dotknięty takim doświadczeniem potrzebuje czasu i refleksji, by przyjąć
swój los.

To już znasz

1.

Przypomnij sobie utwór Żale Matki Boskiej pod krzyżem. Jakie dostrzegasz
podobieństwa i różnice między średniowiecznym lamentem a znanymi ci trenami?
Zwróć uwagę na sposób wypowiedzi, nadawcę i adresatów oraz na problemy podejmowane w utworze średniowiecznym i renesansowym.

2.

W znanych ci z gimnazjum trenach V, VII i VIII Kochanowski jawi się jako cierpiący ojciec, renesansowy humanista, wybitny poeta. Przytocz fragmenty, w których – według ciebie – można dostrzec
te role.

3.

Obejrzyj reprodukcję obrazu Jana Matejki.
W którym ze znanych ci trenów odnajdujesz motywy obecne na obrazie?

4.

J ak zostały wyrażone uczucia w dziele literackim i w dziele malarskim?
Wskaż i środki artystyczne właściwe
dla każdego z tych tekstów kultury.

Kochanowski nad zwłokami Urszulki
– kopia zaginionego obrazu Jana Matejki



W poszukiwaniu zgubionej harmonii

167

Dialogi z tekstem, dialogi tekstów

Jan Kochanowski

Treny – cykl poetycki
1.

Przeczytaj cały cykl Trenów Jana Kochanowskiego.

2.

Przedstaw tematykę kolejnych utworów. Omów ich budowę. Co je różni, a co pozostaje niezmienne?

3.

Wskaż i omów motywy, które odgrywają istotną rolę w tym cyklu poetyckim.

4.

Przedstaw zmiany tonacji emocjonalnej w kolejnych utworach cyklu.

5.

Poszukaj w dostępnych ci źródłach informacji na temat psychologicznego przebiegu żałoby (tzw.
pracy żałoby). Skonfrontuj znalezione wiadomości z opisem żałoby w Trenach. Jakie znajdujesz podobieństwa, a jakie różnice?

6.

Napisz esej na temat: Treny Jana Kochanowskiego – „praca żałoby”.

7.

Przedyskutujcie w klasie, w jakim stopniu Treny Kochanowskiego opisują doświadczenie straty po
śmierci bliskiej osoby w sposób uniwersalny, a w jakim – są tylko świadectwem minionej epoki.

Czesław Miłosz

Krzyś
W kwietniu 1996 roku międzynarodowa prasa doniosła o śmierci w wieku 75 lat
Christophera Robina Milne'a, uwiecznionego w książce jego ojca A.A. Milne'a pt. „Kubuś
Puchatek” jako Krzyś.
Ja, Kubuś Puchatek, nagle muszę rozmyślać o sprawach za trudnych dla mego małego rozumku. Nigdy nie zastanawiałem się nad tym, co tam jest za naszym ogrodem, w którym zamieszkaliśmy ja, Prosiaczek, Królik i Kłapouchy z naszym przyjacielem Krzysiem.
To znaczy my mieszkamy tutaj dalej i nic się nie zmieniło i właśnie zjadłem z baryłeczki
miodu moje małe co nieco, tylko Krzyś odszedł na chwilę.
Sowa Przemądrzała mówi, że zaraz za naszym ogrodem zaczyna się Czas, a to jest
taka studnia strasznie głęboka, w którą kiedy tylko ktoś wpadnie, leci i leci w dół, aż nie
wiadomo, co się z nim potem dzieje. Martwiłem się trochę o Krzysia, żeby tam nie wpadł,
ale wrócił i wtedy go zapytałem o tę studnię. „Puchatku – powiedział – byłem w niej
i spadałem, i zmieniałem się, spadając, nogi zrobiły mi się długie, byłem duży, nosiłem
spodnie do ziemi i broda mi urosła, potem posiwiałem, zgarbiłem się, chodziłem o lasce
i wreszcie umarłem. Pewnie to wszystko mi się tylko śniło, bo było jakieś nieprawdziwe.
Zawsze dla mnie prawdziwy byłeś tylko ty, Puchatku, i nasze wspólne zabawy. Teraz już
nigdzie nie odejdę, nawet gdyby zawołali mnie na podwieczorek”.
(Piesek przydrożny, 1997)

1.
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Czesław Miłosz w swoim tekście podejmuje dialog z Kubusiem Puchatkiem A.A. Milne’a. Jak myślisz, dlaczego jako punkt odniesienia został wykorzystany utwór dla dzieci? Na czym polega dialog
tych dwu tekstów?

Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają. Spotkanie z kulturą odrodzenia

2.

Sięgnij do tłumaczenia Kubusia Puchatka autorstwa Ireny Tuwim i scharakteryzuj podstawowe cechy języka tego utworu. Które z nich przejął Miłosz i wykorzystał w swoim tekście? Jaka jest funkcja
tego zabiegu?

3.

Czym są przemijanie i śmierć dla Krzysia, a czym – dla Kubusia Puchatka?

4.

Jaki dostrzegasz związek tekstu Miłosza z Trenami Jana Kochanowskiego? Co łączy dzieła obu autorów, a w czym widzisz różnice?

5.

Jak sądzisz, od czego zależy sposób myślenia o śmierci i mówienia o niej?

Jak interpretują inni

Przezwyciężenie kryzysu
światopoglądowego
Na szczególną uwagę zasługuje stanowiący zwieńczenie cyklu Tren XIX albo Sen. Opisane jest w nim
spotkanie poety ze zmarłą matką, która przychodzi
do niego we śnie, by wytłumaczyć mu sens śmierci
i przedstawić wizję wiecznego spokoju, czekającego
na człowieka w niebie. Za sprawą odwołania się poety
do konwencji snu – spotkanie z matką, wszystko, co
mówi ona o istnieniu pośmiertnym – jest jak gdyby
Etapy przeżywania żałoby
wzięte w nawias, nie ma charakteru absolutnej prawdy,
Dwa pierwsze utwory cyklu Trenów ukazują ogrom straty,
jest bardziej sprawą wiary niż wiedzy. Jednak wedle
której doświadczył ojciec. Kolejne treny: III, IV i V wyrażają
długiej tradycji, również biblijnej, właśnie we śnie obżal, pretensję do śmierci, niezgodę na utratę ukochanego
jawiane są najistotniejsze tajemnice świata nadprzydziecka. W Trenie VI pojawia się pochwała zmarłej. Odrodzonego (np. za pośrednictwem wizji sennych Bóg
czucie pustki spowodowane odejściem Urszuli opisane
przekazywał swą wolę prorokom). Poza tym we śnie
jest w trenach VII i VIII. W trenach IX, X i XI poeta wyraża
ujawnia się to, co ukryte w podświadomości, czyli na
zwątpienie w ludzką mądrość, w istnienie po śmierci, w
przykład tęsknota za zmarłym. Ta niejednoznaczność,
sens życia zgodnego ze starożytnym ideałem cnoty – czyli
którą wprowadza rozwiązanie poetyckie zastosowane
we wszystko to, czemu był dotychczas wierny. W kolejnych
przez Kochanowskiego, jest szczególnie istotna dla
utworach – XII i XIII – ponownie zostaje podkreślona strata.
interpretacji utworu.
Ból żałoby znajduje nowy emocjonalny wyraz w trenach
Słowa matki nie tylko przynoszą poecie pocieszenie,
XIV, XV, XVI i XVII. W ostatnich utworach cyklu, w trenach
lecz także zawierają ważną wskazówkę dotyczącą
XVIII i XIX, pojawia się postawa pokory i zgody na los, wiara
życia: „ludzkie przygody / Ludzkie noś!”. W tej grze
przynosi poecie pocieszenie.
słów (identycznie brzmiące słowo „ludzkie” raz wystęPraca żałoby
puje jako przymiotnik określający „przygody”, a drugi
Układ cyklu Trenów odpowiada przebiegowi żałoby
raz jako przysłówek, oznaczający to, co dzisiejsze
wedle opisów współczesnej psychologii – od uświado- wyrażenie przyimkowe „po ludzku”) zawiera się istota
mienia sobie straty, przez bunt, odczucie dojmującego przesłania Trenów: bądź człowiekiem, nie obawiaj się
braku, głęboki smutek, depresję, ból – po odnalezienie swoich uczuć, również żalu i smutku, ale nie wpadaj
nowego sensu życia, pogodzenie się ze stratą. Ta sew rozpacz, bo to, czego doświadczasz, jest na ludzką
kwencja przeżyć określana bywa jako „praca żałoby”.
miarę. W Trenie XIX powraca więc ton humanistyczny
oraz pokora związana z zawierzeniem Bogu.
Wobec konwencji
Kochanowski w Trenach wykorzystał znaną od czasów
starożytnych konwencję, wedle której w wierszu żałobnym powinny się znaleźć kolejno: pochwała zmarłego,
opis jego zasług, ukazanie, jak wielką stratę oznacza
jego śmierć, żal, pocieszenie i napomnienie. Nowatorstwo Kochanowskiego polegało na tym, że sekwencję
tę rozpisał na cykl utworów, z których każdy wyrażał
inne stadium przeżycia żałoby.

W poszukiwaniu zgubionej harmonii
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To warto wiedzieć

Artyzm Trenów
Treny stanowią kunsztownie zbudowany cykl o kompozycji podporządkowanej zasadom
harmonii i symetrii. Najważniejszy pod względem natężenia emocji Tren X, umieszczony w centrum cyklu, wyznacza oś konstrukcyjną całości. Utwory poprzedzające
Tren X i następujące po nim można ułożyć w pary – treny
te odpowiadają sobie tematyką, motywami i tonacją.
W trenach IX i XI zostaje wyrażona podobna bezradność
wobec cierpienia spowodowanego przez śmierć. W trenach VIII i XII pojawia się motyw pustki i samotności.
Zarówno Tren VII, jak i Tren XIII wykorzystują kontrast
między żałobą po śmierci dziecka i nadzieją, jaką budziła
w rodzicach mała Urszula. W trenach VI i XIV obecny jest
motyw poezji – dziewczynka porównana jest do greckiej
poetki Safony, a opłakujący ją ojciec – do mitycznego
Orfeusza. Im dalej od Trenu X, czyli centrum cyklu, tym
bardziej chwieje się symetria. Jest to celowy zabieg kompozycyjny. Brak bezwzględnej odpowiedniości między
początkowymi a końcowymi utworami wynika stąd, że
pełnią one w cyklu Trenów odmienne funkcje, wyraźnie
określone przez konwencję (w tych pierwszych zawarte
są przedstawienie i pochwała zmarłej, końcowe wyrażają
uspokojenie i pocieszenie). Jednak zachwianie symetrii
tym bardziej ją – poprzez kontrast – unaocznia.
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 S
anti Gucci, nagrobek Andrzeja i Barbary Firlejów
w kościele parafialnym w Janowcu (ok. 1586)
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IDEAŁ

i szaleństwo
N

a początku XVII w., a więc w czasie, gdy epoka
odrodzenia przeżywała już schyłek, w Hiszpanii
powstało dzieło, w którym można dostrzec polemikę
z przeżytkami światopoglądu średniowiecznego, wyraz nowego spojrzenia na rzeczywistość oraz zapowiedź problemów, z którymi miała się zmagać literatura następnych epok. To powieść Miguela Cervantesa
Don Kichote.
Don Kichote (imię to możemy wymawiać zgodnie

z zasadami języka hiszpańskiego, czyli Don Kichot,
lub z francuska – Don Kiszot) stał się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci literatury światowej.
Tytułowy bohater powieści, czerpiący przykłady postępowania z romansów rycerskich, zabłąkał się w świecie odległym już od tych wzorców. Błędny rycerz stał
się jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów
kultury europejskiej, jako postać niejednoznaczna inspiruje twórców po dzień dzisiejszy.

To już znasz

1.

Odwołując się do znanych ci opowieści średniowiecznych, scharakteryzuj
idealnego rycerza.

2.

Porównaj wartości wyznawane przez średniowiecznego rycerza z wartościami renesansowego humanisty.

3.

Jak sądzisz, dlaczego w epoce renesansu etos rycerski musiał się wydawać przebrzmiały?

Dialogi z tekstem, dialogi tekstów

Miguel de Cervantes Saavedra

Don Kichote
Bohaterem powieści Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy jest
Alonso, który wiele czasu spędził na lekturze romansów rycerskich. Czytane w ogromnej liczbie książki niezwykle silnie zawładnęły jego wyobraźnią, pod ich wpływem uwierzył, że jego powołaniem jest naśladować rycerskie cnoty. Przyjął więc rycerskie imię Don Kichota z Manczy i uznał się
za błędnego rycerza. Jako rycerz musiał mieć konia, damę serca i gierm 
Portret Cervantesa autorstwa
ka. Swojej starej szkapie, która odtąd miała stać się rumakiem równie
Juana de Jauregui (1600)
sławnym jak jego pan, nadał więc nowe imię godne tej zaszczytnej roli –
Rosynant (tzw. imię znaczące, utworzone z dwu słów hiszpańskich: rocin
– szkapa i antes – przedtem, oznaczające konia „przedtem szkapę”). Damą swego serca uczynił Don Kichot
pewną wieśniaczkę z Toboso, którą nazwał Dulcyneą. Giermkiem błędnego rycerza został natomiast wieśniak
z okolicy, Sanczo Pansa – uosobienie zdrowego rozsądku, całkowite przeciwieństwo swego pana. Towarzyszył
on Don Kichotowi w wędrówkach po całej Hiszpanii w poszukiwaniu przygód.

Miguel de Cervantes
[servantes] Saavedra
(1547–1616) – renesansowy
pisarz hiszpański. Jego
twórczość przypadła
na czas złotego wieku
w kulturze hiszpańskiej,
gdy żywo rozwijały się
literatura, malarstwo
i pisarstwo mistyczne.
Największym dziełem
Cervantesa jest Don
Kichote, uznawany za
pierwszą nowożytną
powieść europejską.
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ROZDZIAŁ SZÓSTY (fragment)
o ciekawym i wielkim śledztwie, jakie przeprowadzili proboszcz z balwierzem1 w bibliotece naszego przemyślnego szlachcica

balwierz – wykonywał
usługi fryzjerskie (golenie,
strzyżenie) i proste zabiegi
medyczne.
2
Mowa o Aleksandrze
Wielkim, który pokonał
w 331 r. p.n.e. króla
perskiego Dariusza.
1
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Don Kichote wciąż jeszcze spał, kiedy proboszcz zażądał od siostrzenicy kluczy od
komnaty, gdzie znajdowały się książki, sprawczynie zła; dała mu je chętnie; weszli tam
wszyscy wraz z gospodynią i znaleźli z górą sto foliałów bardzo pięknie oprawnych oraz
inne, mniejsze. Ledwie je ujrzała gospodyni, wyszła pośpiesznie z komnaty, lecz niebawem wróciła z miseczką święconej wody i kropidłem, mówiąc:
– Macie, dobrodzieju, mości licencjacie, pokropcie tę izbę, żeby żaden czarownik,
których wiele siedzi w tych książkach, nie zaczarował nas za karę, że chcemy ich przepędzić ze świata.
Rozśmieszyła proboszcza naiwność gospodyni, kazał balwierzowi podawać sobie
jedną książkę po drugiej, aby dowiedzieć się, o czym piszą, zdarzyć się bowiem mogły
niektóre na karę ognia niezasługujące.
– Nie – odezwała się siostrzenica – żadnej nie trzeba przepuścić, wszystkie bowiem były
szkodliwe, najlepiej wyrzucić je przez okno na wewnętrzny dziedziniec, zrobić z nich stos
i podpalić; albo wynieść je na podwórze i tam ognisko rozniecić, aby nam dym nie dokuczał.
To samo mówiła gospodyni, tak wielką obie pałały żądzą zniszczenia tych niewiniątek; lecz proboszcz nie zgodził się na to, póki nie przeczyta przynajmniej tytułów. Nasamprzód mistrz Mikołaj wręczył mu Cztery księgi Amadisa z Galii; proboszcz rzekł:
– Oto, zdaje się, klucz tajemnicy, gdyż, o ile słyszałem, ta książka była pierwszą księgą
rycerską wydrukowaną w Hiszpanii i wszystkie inne wzięły z niej początek. Więc zdaje mi
się, że jako przodowniczkę tej zgubnej sekty winniśmy ją bez pardonu skazać na spalenie.
– Nie, dobrodzieju – rzekł balwierz – słyszałem bowiem również, że jest to najprzedniejsza ze wszystkich książek, jakie w tej dziedzinie powstały, a więc, jako jedyna w swym
rodzaju, zasługuje na przebaczenie.
– To prawda – odparł proboszcz – i dla tej racji darujemy jej na razie życie. Zobaczymy, co tam koło niej leży?
– To są – rzekł balwierz – Wielkie czyny Esplandiana, prawego syna Amadisa z Galii.
– Zaprawdę – rzekł proboszcz – nie przeszła na syna szlachetność ojca, bierzcie, pani
gospodyni, otwórzcie to okno i wyrzućcie na podwórze, niech da początek budowie stosu,
który wznieść należy. […]
Wszystko to potwierdził balwierz, uznając za słuszne i pewne, gdyż uważał proboszcza za tak dobrego chrześcijanina i takiego miłośnika prawdy, że za nic w świecie by jej nie
uchybił. Otworzywszy inną księgę, spostrzegł, że był to Palmerin z Oliwy, obok zaś inne
dzieło nosiło tytuł Palmerin z Anglii. Kiedy je proboszcz ujrzał, rzekł:
– Tę oliwkę natychmiast porąbać, niech spłonie, aby z niej nawet popiół nie pozostał. Tę palmę angielską zostawmy i zachowajmy jako unikat. Zrobimy jej skrzynkę
podobną tej, jaką Aleksander znalazł w łupie po Dariuszu2 i którą przeznaczył na przechowanie dzieł Homera. Ta książka, panie kumie, jest ważna z dwóch względów, raz, że jest
doskonała, po wtóre, że jak fama głosi, napisał ją pewien mądry król Portugalii. Wszystkie
przygody w zamku Miraguarda są świetne i z wielkim mistrzostwem napisane. Wywody
są dworne i jasne, wykazują i świadczą o wielkiej bystrości autora, który z ogromną zręcznością i rozumem rzecz prowadzi. Sądzę więc, o ile nie macie nic przeciw temu, mistrzu
Mikołaju, że ta książka oraz ów Amadis z Galii zostaną spod kary ognia wyjęte, reszta zaś
bez dalszych roztrząsań i badań niech przepada. […]
I nie chcąc się już trudzić przeglądaniem ksiąg rycerskich, polecił gospodyni zabrać
wszystkie tomiska i wyrzucić na podwórze. Nie mówił tego ani do głupiej, ani do głuchej, lecz
do takiej, co większą miała ochotę palić, niż tkać płótno, choćby nie wiem jak szerokie i cienkie.

Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają. Spotkanie z kulturą odrodzenia

Salvador Dali, Złoty wiek (Skarga na czas,
1957), ilustracja do fragmentu powieści,
w którym Don Kichot jest gościem
u chłopów z La Manczy. Zwracając
się do trzymanego w ręku orzecha,
wygłasza przy nich pełną wzniosłości
pochwałę złotego wieku, kiedy to ludzi
nie opanowała jeszcze żądza posiadania.
Jednocześnie skarży się na czas
współczesny, epokę zepsucia. W mitologii
greckiej złoty wiek był to czas doskonałej
harmonii, każdy kolejny (srebrny, spiżowy)
niósł stopniowe pogarszanie się świata,
współczesność to epoka żelazna. Jest
paradoksem, że Don Kichot wygłasza
swoją skargę w latach, które przez historię
miały zostać nazwane złotym wiekiem
kultury hiszpańskiej.		


1.

Rozważ motywy kierujące działaniami proboszcza, balwierza i gospodyni. Jak można uzasadnić ich
niechęć do książek Don Kichota?

2.

Jakimi kryteriami w ocenie książek kierują się proboszcz i balwierz? Wskaż odpowiednie fragmenty
ich wypowiedzi. Jak oceniasz taki sposób myślenia?

3.

Według jakich kryteriów można wartościować dzieło literackie? Czym ty się kierujesz, oceniając
książki? Skonfrontujcie w klasie wasze poglądy na ten temat.

4.

Dlaczego przeczytane książki miały tak znaczący wpływ na zachowanie Don Kichota?

5.

Wskaż we współczesnej kulturze przykłady podobnego wpływu rozmaitych tekstów (nie tylko literackich) na odbiorców. Jakie konsekwencje mogą z tego wynikać?

ROZDZIAŁ ÓSMY (fragment)
o wielkim zwycięstwie, jakie dzielny Don Kichote odniósł w straszliwej i niesłychanej
przygodzie z wiatrakami, oraz o innych zwycięstwach godnych szczęśliwej pamięci
Naonczas spostrzegli trzydzieści lub czterdzieści wiatraków na tym polu. Ujrzawszy je,
Don Kichote rzekł do swego giermka:
– Fortuna sprzyja naszym zamiarom bardziej, niżbyśmy pragnąć mogli. Oto patrz
tam, przyjacielu Sanczo Pansa, gdzie ukazuje się trzydzieści lub i więcej potwornych
olbrzymów, z którymi zamyślam stoczyć walkę i wszystkich życia pozbawić; łup po nich
będzie początkiem naszego wzbogacenia się, jest to bowiem słuszna wojna i doniosła
służba boża znieść tak podłe nasienie z oblicza ziemi.
– Jakie olbrzymy? – zapytał Sanczo Pansa.
– Te, które tam widzisz – odpowiedział pan jego – o długich ramionach; niektorzy zdają
się mieć je długie na dwie mile.
– Zważcie, jegomość – odparł Sanczo Pansa – że to, co tam się ukazuje, to nie żadne
olbrzymy, ino wiatraki, a to, co się wydaje ramionami, to skrzydła, które obracane wiatrem,
poruszają kamień młyński.
– Zaraz widać – odrzekł Don Kichote – że nie jesteś tego rodzaju przygód zwyczajny;
to są olbrzymy. Jeśli się lękasz, precz stąd i klep pacierze, w czasie gdy ja wdam się z nimi
w zaciekłą i nierówną walkę.
Ideał i szaleństwo
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 Honoré Daumier
[onore domie], Don Kichot
i wiatraki (ok. 1855),
Barbizon House, Londyn

Freston – wymyślony
przez Don Kichota
czarownik, który – wedle
błędnego rycerza – miał
krzyżować wszystkie jego
plany i działania.
2
zasumowany –
zmartwiony, zasmucony
1
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To mówiąc, spiął ostrogami
swego konia Rosynanta, nie
zważając na krzyki, jakie wydawał jego giermek Sanczo,
który ostrzegał, że bez żadnej
wątpliwości są to wiatraki,
nie olbrzymy, na których chce
uderzyć. Ale ten tak wbił sobie
do głowy olbrzymów, iż ani
słyszał wołań swego giermka
Sancza, ani nie zważał, choć
był już blisko, co by to było;
przeciwnie, zaczął gromkim
głosem wołać:
– Nie uciekajcie, tchórze i nikczemne stwory! wszak jeden tylko rycerz na was uderza.
Właśnie zerwał się lekki wiatr i wielkie skrzydła zaczęły się obracać, co widząc, Don
Kichote zakrzyknął:
– Choćbyście machali liczniejszymi łapami niż olbrzym Briareus, zapłacicie mi za to.
Mówiąc to, polecił się z całego serca swej pani Dulcynei, prosząc ją, by wspomagała
go w takiej potrzebie; zasłoniwszy się dobrze tarczą, z nastawioną kopią, puścił pełnym
galopem Rosynanta i uderzył na pierwszy z brzegu wiatrak. Cios w skrzydło wymierzył,
tymczasem wiatr obrócił je tak gwałtownie, że kopię złamało w kawałki, zaś konia i rycerza
porwało i odrzuciło mocno poturbowanych precz na pole. Sanczo Pansa poskoczył na
ratunek co sił na ośle i zbliżywszy się, spostrzegł, że Don Kichote poruszyć się nie może,
tak ciężki był upadek jego i Rosynanta.
– Boże, ratuj! – zawołał Sanczo. – Czyż nie mówiłem jegomości, byście uważali, co
czynicie, gdyż są to tylko wiatraki; mógł tego nie widzieć jedynie ten, który takie same
ma w głowie.
– Milcz, przyjacielu Sanczo – odparł Don Kichote – sprawy wojenne, bardziej niż
inne, podległe są nieustannej zmienności; tym bardziej, że, jak myślę, i to jest prawda,
ów czarownik Freston1, który mi porwał komnatę i książki, zmienił owych olbrzymów
w wiatraki, aby mi odebrać chwałę zwycięstwa, tak wielką żywi ku mnie wrogość. Ale koniec
końców, nie na wiele zdadzą się jego złośliwe sztuczki przeciw dzielności mego miecza.
– Niech się dzieje wola boża – odparł Sanczo Pansa.
I pomógłszy mu się podnieść, wsadził go na Rosynanta, który był mocno poturbowany.
Rozmawiając o minionej przygodzie, skierowali się drogą ku przełęczy Lápice, gdyż tam –
jak twierdził Don Kichote – nie będzie można uniknąć licznych i różnorodnych przygód,
jest to bowiem miejsce bardzo uczęszczane. Był jeno wielce zasumowany2 stratą kopii
i tak mówił do giermka:
– Przypominam sobie, że czytałem, jak pewien rycerz hiszpański, zwany Diego
Pérez de Vargas, połamawszy w bitwie miecz, odwalił z dębu ciężką gałąź czy konar
i takich nią czynów tego dnia dokonał, tylu Maurów natłukł, iż nadano mu przydomek
Maczuga, i odtąd on i potomkowie jego zwali się Vargas-Maczuga. Mówię ci to dlatego, że
z pierwszego spotkanego dębu, zwykłego czy czerwonego, myślę ułamać konar równie
dobry jak tamten, który sobie wyobrażam, i myślę nim takich czynów dokonać, że będziesz
się uważał za bardzo szczęśliwego, iż zasłużyłeś na to, by je własnymi oglądać oczyma i być
świadkiem rzeczy, w które zaledwie uwierzyć będzie można.
– To w ręku Boga! – rzekł Sanczo – ja we wszystko wierzę, co mi wasza miłość prawi.
Ale wyprostujcie się nieco, gdyż zdaje mi się, że zwisacie na jeden bok, zapewne z powodu
potłuczenia przy upadku.

Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają. Spotkanie z kulturą odrodzenia

– To prawda – odparł Don Kichote – jeśli nie narzekam na ból, to dlatego, że błędnym
rycerzom nie lza skarżyć się na żadną ranę, choćby im wnętrzności przez nią wychodziły.
– Kiedy tak, to ja już nic do gadania nie mam – odrzekł Sanczo – ale Bóg widzi, że rad
byłbym, gdybyście, panie miły, użalili się nieco, jeśli wam coś dolega. O sobie powiem, że
na najmniejszy ból narzekać będę, chyba że również i giermkom błędnych rycerzy skarżyć
się nie wolno.
Nie powstrzymał się Don Kichote od śmiechu z prostoduszności swego giermka
i oświadczył, że może doskonale skarżyć się jak i kiedy zechce, czy ma na to ochotę, czy
nie, gdyż dotąd nie czytał, aby to sprzeciwiało się zakonowi rycerskiemu.
Sanczo zwrócił uwagę, że czas byłoby posilić się. Odpowiedział pan jego, że dotąd nie
czuje potrzeby, on zaś niech je, ile chce. Korzystając z pozwolenia, usadowił się Sanczo,
najwygodniej jak mógł, na ośle i wyciągając z sakw ich zawartość, pojadał, jadąc za panem
w niewielkiej odległości; od czasu do czasu pociągał z bukłaka z lubością, że pozazdrościć by
mu mógł najwybredniejszy winiarz z Malagi. I kiedy tak jechał, łykając raz po raz, zapomniał
całkiem o obietnicach swego pana i taka wyprawa w poszukiwaniu przygód, choćby nie
wiem jak niebezpiecznych, nie wydawała mu się trudem, ale raczej wielką rozrywką.
(t. I, przełożyli Anna Ludwika Czerny i Zygmunt Czerny)

1.

Porównaj opowieść o walce Don Kichota z wiatrakami ze znanymi ci
opowieściami rycerskimi. W jaki sposób Cervantes przetwarza obecne
w nich motywy?

Parodia – gra z innym tekstem

(lub wieloma tekstami) polegająca
na tym, że naśladuje się jego
(ich) styl, konwencje literackie lub
artystyczne, sposób funkcjonowania
charakterystycznych motywów
w celu ich ośmieszenia. Styl,
konwencje, motywy parodiowanego
utworu zostają więc użyte w nowym
kontekście. Parodystyczne
ośmieszenie często pełni funkcję
rozrachunku nie tylko z estetyką, lecz
także z założeniami ideowymi, które
ją uzasadniają.

2.

Wskaż w powyższym fragmencie powieści elementy humorystyczne.
Określ, co jest źródłem humoru.

3.

W jaki sposób w przeczytanych przez ciebie fragmentach powieści
został ukazany Don Kichot? Scharakteryzuj tę postać.

4.

Wyjaśnij, co oznaczają określenia donkiszoteria i walka z wiatrakami.

5.

Don Kichot to szaleniec, szlachetny obrońca tradycyjnych wartości czy
naiwny czytelnik? Przedstaw argumenty uzasadniające twoją opinię.
Przeprowadźcie w klasie sąd nad Don Kichotem.

6.

Przyjrzyj się dziełom Honoré Daumiera oraz Salvadora Dalego. Jak obydwaj malarze ukazują bohaterów powieści Cervantesa? Zwróć uwagę na sposób prezentowania postaci (sytuację przedstawioną
na obrazie, obecność dodatkowych elementów itd.) oraz na użyte środki malarskie (kompozycję
dzieł, kolory, rysunek).

7.

Wskaż we współczesnej kulturze przykłady gry z tradycyjnymi motywami. Zdecyduj, które z tych
przykładów są parodią. Co jest w nich ośmieszane i na czym to ośmieszenie polega?

jak inTerpreTują inni

wielość interpretacji
Don Kichote, najsłynniejsze dzieło Cervantesa, interpretowany jest na wiele sposobów, a jego główny
bohater postrzegany bywa jako szaleniec lub idealista o cechach tragicznych. O wielości interpretacji tej
powieści zdecydował m.in. sposób prowadzenia
narracji i konstrukcja postaci. Narrator powieści

Cervantesa, czerpiący rzekomo wiedzę o bohaterze i zdarzeniach z historycznych kronik,
sięga zarówno po ton poważny, jak też po humorystyczny komentarz do przedstawianych sytuacji.
Tytułowy bohater ukazywany jest jako człowiek szlachetny, wierny wyznawanym wartościom, a jednocześnie
Ideał i szaleństwo
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bezrozumny i nieprzewidywalny szaleniec, którego
postępowanie może budzić sprzeciw.
Wybór określonego kierunku interpretacyjnego zależał
od postawy światopoglądowej interpretatorów i od
epoki, w której powstawała interpretacja, np. współcześni Cervantesa widzieli w jego powieści głównie
parodię romansów rycerskich, a komentatorzy XIX-wieczni odkryli jej wymiar mityczny i symboliczny.
Szaleństwo Don Kichota
Tytułowy bohater powieści Cervantesa, przyjmujący
zewnętrzne atrybuty rycerza, pokazany jest jako jego
karykatura. Ten sposób kreacji z jednej strony zmierzał
do ośmieszenia szczątkowych form średniowiecznego obyczaju, istniejącego w kulturze XVI-wiecznej
Hiszpanii. Z drugiej natomiast był kpiną z romansu
rycerskiego, popularnego w literaturze XVI w. gatunku, który powielał wzory średniowiecznych opowieści
rycerskich.
Cervantes pokazuje w swoim dziele konsekwencje
naiwnej fascynacji tego rodzaju opowieściami, prowadzącej aż do utożsamienia się bohatera z postaciami
z jego lektur. Wcielenie się Don Kichota w postać rycerza jest w istocie jedynie „przebraniem” w kostium
rycerski, który nie pasuje do jego epoki.
Idealista
Postawa Don Kichota nosi znamiona idealizmu. Interpretatorzy XIX-wieczni zaczęli zwracać szczególną
uwagę na ten właśnie rys bohatera Cervantesa. Zaczął
on być postrzegany jako symbol idealisty, człowieka
niezłomnego, marzyciela, który dla realizacji swych
wizji skłonny jest wiele poświęcić. Jego postawa stała

się ważnym punktem odniesienia dla wielu innych bohaterów uznających ideał za wartość najwyższą.
Idealizm Don Kichota zestawiany bywa często z realizmem Sancho Pansy. Komentatorzy powieści niejednokrotnie pytali, jaka jest relacja między przyziemnym
światem giermka a marzeniami Don Kichota i dlaczego
idealista, marzyciel wybiera na towarzysza swoich
wędrówek trzeźwego racjonalistę. Ci dwaj tak różni
bohaterowie mogą być postrzegani jako uosobienie
dwóch odmiennych, wykluczajacych się postaw życiowych – idealizmu i pragmatyzmu, możliwe jest jednak
także interpretowanie ich jako nierozłącznych i dopełniających się pierwiastków – duchowego i cielesnego,
które współistnieją w każdym człowieku.
Wartość marzeń
Wielu artystów w XIX i XX w. uważało, że marzenie jest
wartością. W ich interpretacji Don Kichot był nie tylko
błądzącym szalonym rycerzem, lecz także człowiekiem,
który miał odwagę marzyć, przekraczać granice wyznaczane przez to, co większość ludzi nazywa zdrowym
rozsądkiem, a w istocie jest lenistwem i lękliwością
umysłu. Don Kichot poniósł klęskę, ale sprawdził, dokąd
może sięgnąć wyzwolona wyobraźnia. Postawił światu
niewygodne pytania, zakwestionował oczywistość niektórych ludzkich przekonań. Jego marzenia zestawiane
bywają z marzeniami Ikara – obydwaj pragnęli osiągnąć
bardzo wiele i obydwaj przegrali. Choć przeważnie widzi się w ich działaniach brak rozwagi i mądrości, to na
ich zachowania można spojrzeć inaczej: bohaterowie
ci przekraczali ustalone granice, a więc otwierali przed
ludzką wyobraźnią nowe perspektywy, wyzwalali ją.

To warto wiedzieć

		Don Kichote Cervantesa jest dziełem

prawdopodobne zdarzenia. Cervantes ośmieszył
		
odgrywającym szczególną rolę w hi- charakterystyczne dla tego gatunku rozwiązania narracyjne oraz sposób kreowania postaci. Akcję przedstorii powieści, która w kulturze nowożytnej stanowi
stawił na tle realistycznie ukazanej, współczesnej mu
główny gatunek prozy narracyjnej. Na ogół przyjmuje
się, że swoją dojrzałą formę powieść zyskała w XVIII w. Hiszpanii, bohaterów ukazał w sposób wiarygodny
psychologicznie, fabułę poprowadził konsekwentnie,
w Anglii, jednak jej cechy można dojrzeć w wielu powstałych wcześniej utworach. Przykładem jest właśnie zgodnie z logiką przyczynowo-skutkową. W ten spoDon Kichote. W dziele tym autor w parodystyczny spo- sób przełamał schematy starego gatunku (romansu
rycerskiego), a zarazem stworzył wzór dla gatunku
sób odwołał się do popularnego w średniowieczu ronowego, czyli powieści. Ze współczesnej perspektywy
mansu rycerskiego, gatunku przygodowo-miłosnego,
bardzo wyraźnie widać prekursorski charakter dzieła
wierszowanego lub prozatorskiego, którego cechą
Cervantesa.
wyróżniającą była niezwykła fabuła, obfitująca w nie-
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Dramaty
ludzkich

NAMIĘTNOŚCI
T

wórczość Williama Szekspira, odgrywająca
szczególnie ważną rolę w literaturze angielskiej, jest
także ważnym elementem dorobku kultury europejskiej.
Pisarz ten, jak nikt przed nim, umiał stworzyć literacki
wizerunek człowieka targanego namiętnościami.
Jego utwory dramatyczne pokazują miłość, zdradę,
nienawiść, zazdrość, okrucieństwo, obłęd. Refleksja nad

złożonością ludzkiej natury, konflikty postaw i wartości,
zarówno tragizm, jak i komizm różnych sytuacji, w jakich
może się znaleźć człowiek – to wszystko w dziełach
Szekspira ukazane jest w sposób przekonujący
i ciągle – pomimo upływu wieków – atrakcyjny. Dzięki
tłumaczeniom na wszystkie nowożytne języki, należą one
do najbardziej znanych utworów literackich na świecie.

To już znasz

1.

Przypomnij fabułę poznanego w gimnazjum dramatu Romeo i Julia.

2.

Na czym polegał ukazany w tym dramacie konflikt – z czego wynikał, jak przebiegał,
jakie przyniósł skutki? Jak można było uniknąć tragicznego finału?

3.

Omów charakterystyczne
cechy budowy tego dzieła.

4.

Przedstawcie w klasie
wasze interpretacje dramatu. Co nowego dzisiaj
dostrzegacie w tym
utworze, bogatsi o doświadczenia czytelnicze
i życiowe?

Ponieważ niewiele faktów
z życia Williama Szekspira
znajduje potwierdzenie
w dokumentach, jest ono
przedmiotem niekończących
się badań naukowych, tematem
dzieł literackich i filmowych.
Zakochany Szekspir (reż. John
Madden, 1998) opowiada
domniemaną historię powstania
dramatu Romeo i Julia.
Na zdjęciu: Joseph Fiennes jako
Szekspir i Gwyneth Paltrow jako
Viola De Lesseps
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Dialogi z tekstem, dialogi tekstów

William Szekspir

Makbet (fragment)
William Shakespeare
(Szekspir, 1564–1616)
– najwybitniejszy
renesansowy
dramatopisarz i poeta
angielski, zarazem
jeden z najważniejszych
twórców w literaturze
światowej. Przez większą
część życia związany, jako
aktor i współwłaściciel,
z teatrem „The Globe”
w Londynie.

AKT I
Scena pierwsza

Pustkowie. Błyskawice i grzmoty.
Wchodzą trzy Wiedźmy.

PIERWSZA WIEDŹMA
Kiedy zejdziemy się z powrotem?
Gdy pierwszy grom zagłuszy grzmotem
Szum deszczu i wichury lament?

DRUGA WIEDŹMA
Nie, później: gdy ucichnie zamęt
Tej bitwy, która wciąż szaleje.

TRZECIA WIEDŹMA
Czyli przed zmierzchem, mam nadzieję.

 Okładka pierwszego zbiorowego wydania
sztuk Williama Szekspira z portretem autora
(1623)

PIERWSZA WIEDŹMA
Miejsce spotkania?

DRUGA WIEDŹMA
		

Wrzosowisko.

TRZECIA WIEDŹMA
Ma tam być Makbet. Jasne wszystko?

PIERWSZA WIEDŹMA
Nie miaucz tak, idę już, kocurze!

DRUGA WIEDŹMA
Nie skrzecz, ropucho! Idę!

TRZECIA WIEDŹMA
		

Nuże!

WSZYSTKIE TRZY
Co świetne, to szpećmy,
Co szpetne, tym świećmy:
Więc lećmy, trzy wiedźmy –
Przez zgniłe mgły lećmy!

Wychodzą.
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(Przełożył Stanisław Barańczak)

1.

Omów budowę dramatu Williama Szekspira Makbet.

2.

Porównaj budowę Makbeta z budową Króla Edypa. Wskaż podobieństwa i różnice.

3.

Porównaj losy Makbeta z losami Edypa. Z czego wynika tragizm tych postaci?

Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają. Spotkanie z kulturą odrodzenia

4.

Przeczytaj zacytowany powyżej początkowy fragment dramatu. Określ intencje, jakimi kierują się
wiedźmy.

5.

Jak rozumiesz kwestię wypowiedzianą przez wszystkie trzy wiedźmy na końcu ich dialogu?

6.

Przeczytaj kwestię czarownic w wersji oryginalnej:
Fair is foul, and foul is fair.

Sprawdź w słowniku angielsko-polskim wszystkie sensy słów, które zostały użyte w tym zdaniu.
Co dla jego zrozumienia może wynikać z tej wieloznaczności?
7.

Zapoznaj się z innymi tłumaczeniami tej kwestii:
Szpetność upięknia, piękność szpeci. 		Pięknym jest brzydkie, brzydkim jest piękne.
(Józef Paszkowski)		
(Maciej Słomczyński)

Omów różnice między przekładami. Jak na interpretację dialogu wiedźm wpływa sposób przetłumaczenia tej kluczowej wypowiedzi?
8.

Przemyśl sens wypowiedzi wiedźm w kontekście fabuły całego dramatu. Jakie ma ona znaczenie dla
zrozumienia dzieła?

9.

Omów rolę czarownic w dramacie. Jak ją rozumiesz? Czy czarownice są wyrazicielkami przeznaczenia, czy, kusząc Makbeta, wpływają na jego postępowanie? Zaproponuj swoją interpretację.

10.

Przeanalizuj proces kuszenia do zła w Makbecie. Przypomnij sobie biblijne opowieści o kuszeniu.
Jaki jest mechanizm kuszenia? Jak w tym procesie jest ukazywane zło?

11.

Przedstaw kolejne etapy pogrążania się Makbeta w złu.

12.

Na czym polega problem moralny poruszony w Makbecie?

13.

Przedstaw przenikanie się zła i dobra w dramacie. Wskaż pozytywne cechy Makbeta i innych bohaterów utworu Szekspira.

14.

Wskaż w dramacie bohatera, który wzbudził twoje szczególne zainteresowanie. Uzasadnij swój wybór. Dokonaj charakterystyki tej postaci.

15.

Porównaj Makbeta ze znanymi ci literackimi postaciami rycerzy i władców. W czym jest do nich podobny, a czym się od nich różni? Jakimi motywami kieruje się każdy z tych bohaterów?

16.

Czym w dramacie Szekspira jest władza? Porównaj, jak problem władzy jest ukazany w Makbecie,
Królu Edypie oraz w innych znanych ci utworach. Kiedy, w jakich okolicznościach władza może być
źródłem zła? Jak tę kwestię przedstawia Szekspir?

Jak interpretują inni

Marta Gibińska-Marzec

Muzyka Szekspira (fragment)
Jak interpretować wiedźmy? Odpowiedzi może być bardzo wiele i w długiej recepcji Makbeta można znaleźć wiele interesujących propozycji. Tu pragnę tylko pokazać,
co Szekspir zrobił siłą swej poezji, a to, jak rozumieć tę sztukę, pozostawiam każdemu do
własnych przemyśleń. Otóż w „uwerturze”2 jest […] jeden temat, który stanie się zasadniczym, głównym motywem, coraz to przypominanym w trakcie rozwijającej się akcji. Ten motyw to ostatni zaśpiew tańczących wiedźm, zanim znikną one we mgle pierwszej sceny. […]
1

Marta Gibińska-Marzec – współczesna
badaczka dawnej
literatury angielskiej,
współzałożycielka
Polskiego Towarzystwa
Szekspirowskiego.
recepcja – odbiór,
społeczny obieg dzieła
2
uwertura – tu: wstępna
część dzieła
1
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Good sir, why do
you start and see to
fear... – w tłumaczeniu
Stanisława Barańczaka
ten fragment brzmi:
„Czemuś się wzdrygnął?
Same dobre wróżby!”.

3

Każdy z tłumaczy zachował coś z istoty tego zdania, niestety, wygrane na innym
instrumencie niż język angielski, nie jest ono w stanie zabrzmieć tak samo.
Fair to wszystko, co jasne, piękne, uczciwe i dobre. Foul to wszystko, co brudne,
śmierdzące, nieuczciwe, złe. W misternie skomponowanej frazie Szekspir posłużył się aliteracją, czyli zestawieniem słów zaczynających się tym samym dźwiękiem: fair i foul. Już
to samo w poetyckiej tradycji języka wiąże te dwa słowa i zwraca na nie uwagę. Ponadto
w obu słowach wybrzmiewają dyftongi – długie samogłoski, pozwalające na położenie
dodatkowego nacisku w recytacji. Przeciwstawne, opalizujące słowa mają nadane porównywalne dźwięki: są przeciwstawne i podobne, jak sensy, które zamienia składnia: jedno
staje się drugim. Tak się dzieje w świecie czarownic, na tym polega ich zły czar; to jest ta
fraza, która będzie powracać w drobnych wariacjach, przypominając o tragicznym błędzie
głównych bohaterów w rozpoznaniu metafizycznego i etycznego porządku świata.
Pierwsze, najważniejsze przetworzenie frazy to pierwsze wypowiedziane w tragedii
słowa Makbeta:
So foul and fair a day I have not seen.
Co za dzień, brzydki
I piękny zarazem.
(Słomczyński)
Pierwszy raz w życiu widzę dzień tak szpetny,
A tak świetności pełen.
				
(Barańczak)

Jeszcze Makbet nie usłyszał głosu czarownic, a już
fair i foul mieszają się w jego poznawaniu świata.
W pierwszej chwili po wysłuchaniu dziwnej przepowiedni Makbet nie odzywa się, co nie znaczy, że nie reaguje.
Jego reakcję zauważa wierny Banquo:
Good sir, why do you start and seem to fear
Things that do sound so fair?3

[…] Banquo, patrząc na Makbeta, używa słowa fear
– jakże bliskie przetworzenie fair, a jednocześnie niosące
ze sobą znaczenie foul. Czyżby po mignięciu wizji korony
w jednym krótkim zdaniu Wiedźmy […] Makbet miesza
fair i foul w jedno – fear – strach?
(„Alma Mater”, maj 2007)

 Scena z wiedźmami, przedstawienie na podstawie Makbeta Wiliama
Szekspira w Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem
(premiera: luty 1998, reż. Bartłomiej Wyszomirski)
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1.

Co, zdaniem autorki, jest źródłem siły poezji Szekspira? Wskaż przykłady kunsztu dramaturga.

2.

Dlaczego analiza brzmienia kluczowych słów jest tak istotna w przypadku omawianego przez badaczkę fragmentu Makbeta?

3.

Jaką rolę w dramacie odgrywa słowo fear?

4.

Na czym polegają problemy tłumaczy z oddaniem wieloznaczności przywołanych kwestii z Makbeta?

Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają. Spotkanie z kulturą odrodzenia

Alfred Harbage

Posłowie do „Makbeta” (fragmenty)

Alfred Harbage [harbedż]
(1901–1976) –
amerykański badacz
twórczości Szekspira.

Makbet to najkrótsza z tragedii Szekspira i jej przesłanie jest też najprostsze: Nie
zabijaj. […] Z oczyma szeroko otwartymi na ohydę swego postępku, odważny, obdarzony
wyobraźnią i moralnie wrażliwy człowiek popełnia skrytobójstwo dla zysku. […] Kara
jest równie przerażająca jak zbrodnia – stanowi ją powolna śmierć duszy winowajcy, zatruwanej zgrozą nad samym sobą, pohańbieniem, samotnością i rozpaczą, wreszcie – jego
krwawa zagłada.
Dlaczego taki człowiek miałby dopuścić się takiego zła? […] Pytanie przekształca
się na naszych wargach w inne: „Dlaczego w ogóle istnieje człowiecze zło?” – i zdajemy
sobie sprawę, że nie ma na nie odpowiedzi. […] Nadprzyrodzone molestacje ze strony trzech wiedźm czy też pełne zajadłości perswazje żony nie tłumaczą winy Makbeta. Uwydatniają jedynie władzę, jaką ma ona nad naszą
wyobraźnią, odsłaniając kolejne stadia rozwoju tej winy
i sugerując chwiejną równowagę stojących za nią sił. […]
Niemniej, choć przepowiednie ani nie wyjaśniają,
ani nie usprawiedliwiają zbrodni Makbeta, odbieramy je
jako złagodzenie winy: do czynu popychają go potężne
i przebiegłe siły. Wpływ bardziej z tego świata, a mianowicie namowy małżonki, robi na nas podobne wrażenie.
Co więcej, namowy te dostarczają również Makbetowi
okazji do zademonstrowania odrazy wobec tego, co ma
wkrótce uczynić, i przekształcenia zbrodni, przynajmniej
do pewnego stopnia, z postępku służącego jego własnym
interesom w ofiarę poniesioną dla żony. Zachowanie Lady
Makbet nie powoduje bynajmniej jednoznacznej niechęci
widza. Na swój wynaturzony sposób czyni ona to, czego
oczekuje się po każdej lojalnej żonie: nakłania usilnie
męża, aby postąpił w sposób dla niego – jej zdaniem – korzystny; w tym momencie, podobnie jak w następującym
później okresie zagrożenia, trzeba jej w każdym razie przyznać, że jest mężowi c a ł k o w i c i e o d d a n a. Jednym
z cudów, jakich dokonuje ta sztuka, jest właśnie fakt, że
to budzące grozę wspólne knucie zbrodni toczy się w atmosferze rodzinnych cnót, bez wywoływania ironicznego
kontrastu. Jeśli zło jest wielkie – jest również ograniczone, nawet w odniesieniu do złoczyńców. Po załamaniu się  Fotosy z filmu Romana Polańskiego Tragedia Makbeta (1971).
zdjęciach: Jon Finch jako tytułowy bohater, Francesca Annis
Lady Makbet jej początkowa zawziętość każe się wspomi- Na
jako Lady Makbet oraz Noel Davis jako Seyton, giermek Makbeta
nać jako coś obcego jej naturze […]
			

(Przełożył Stanisław Barańczak)

1.

Na czym polega niejednoznaczność dramatu Szekspira?

2.

Przemyśl kwestię zdolności do zła człowieka odważnego i moralnie wrażliwego. Co sprawia, że może
się on stać podatny na zło?

3.

Znajdź w tekście szkicu oraz w samym dramacie fragmenty mówiące o motywach postępowania
Lady Makbet. Jak ty postrzegasz tę postać?
Dramaty ludzkich namiętności
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To warto wiedzieć

Panowanie w Anglii królowej
Elżbiety I (1558–1603) to lata budowania politycznej i ekonomicznej potęgi tego kraju
oraz rozkwitu kultury renesansowej. Określane są one
jako epoka elżbietańska.
W kulturze tamtej epoki szczególną rolę odgrywał
teatr. Teatr elżbietański wywodził się z tradycji widowisk średniowiecznych, przedstawianych na placach
miast i dziedzińcach oberż. W drugiej połowie XVI w.
widowiska te znalazły miejsce w specjalnie dla nich
przeznaczonych budynkach. W roku 1576 w Londynie
został zbudowany pierwszy otwarty dla szerokiej publiczności teatr. Po pewnym czasie wzniesiono kolejny

gmach teatralny, który nazwano „The Globe” („Pod
Kulą Ziemską”) – przeszedł on do historii, gdyż to
w nim odbyły się premiery większości sztuk Szekspira.
Do pewnego czasu widowiska były oparte na luźno
skonstruowanych scenariuszach. Wraz z ustabilizowaniem się teatru jako instytucji zaczęto tworzyć teksty
literackie, które stanowiły podstawę spektakli. Utwory
te miały zwartą, skończoną budowę, dzięki czemu zyskiwały autonomię i mogły być wykorzystywane przez
wiele zespołów. Teatr elżbietański przyczynił się więc
do rozwoju dramatu jako rodzaju literackiego. Najwybitniejszym jego twórcą był William Szekspir.

	Idziemy do teatru

 Współczesne zdjęcie teatru „The Globe”
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 F.E. Halliday, rysunek przedstawiający teatr „The Globe”

1.

Po obejrzeniu ryciny przedstawiającej teatr elżbietański omów różnice między nim a teatrem starożytnym oraz teatrem współczesnym.

2.

Jakie konsekwencje dla widowiska teatralnego wynikają, twoim zdaniem, z konstrukcji budynku,
w którym się ono odbywa? Weź pod uwagę np. relacje przestrzenne między sceną a widownią,
układ widowni.

3.

Opisz znane ci budynki teatralne i inne obiekty, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe. Zwróć uwagę na ich estetykę oraz funkcjonalność. W którym z nich, jako reżyser, chciałbyś (chciałabyś) wystawić swój spektakl? Dlaczego?

Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają. Spotkanie z kulturą odrodzenia

4.

Wyszukaj informacje o współczesnych spektaklach odgrywanych
w innych miejscach niż budynek
teatralny. Jaki zamysł twórczy może
decydować o wystawieniu spektaklu poza siedzibą teatru?

5.

Obejrzyj wybrane przez ciebie
przedstawienie teatralne. Omów
rolę przestrzeni w tym spektaklu.
• Opisz sposób zakomponowania
przestrzeni scenicznej: czy jest ograniczona do sceny, czy też ma inną
formę, jak wygląda scenografia?
Wskaż elementy znaczące w tej
przestrzeni.
• Jaką funkcję dramaturgiczną pełni
przestrzeń i jej aranżacja?
• Jak został poprowadzony ruch sceniczny?

6.

Spróbuj określić, jak reakcje publiczności mogą być uzależnione
od sposobu zakomponowania przestrzeni, w której odbywa się przedstawienie.

7.

Zastanów się, w jaki sposób ten
spektakl może oddziaływać na
emocje i intelekt widzów. Przedstaw argumenty uzasadniające twoją opinię.

8.

Wyszukaj w prasie lub internecie
informacje o spektaklach wywołujących sprzeczne opinie widzów.
Na czym polega ich kontrowersyjność?

 P
rzedstawienie „H” Teatru Wybrzeże w hali suwnicowej Stoczni Gdańskiej (sierpień
2005, reż. Jan Klata), na zdjęciu po prawej – Marcin Czarnik jako Hamlet

 P
rzedstawienie „Medusa” Teatru Camaleo z Hiszpanii podczas Festiwalu Teatrów
Ulicznych w Warszawie Sztuka Ulicy’98

Przedstawienie Dżumy Alberta Camusa w Teatrze
im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem
(premiera: kwiecień 2003, reż. Andrzej Dziuk).
Spektakl rozpoczynał się na pustej scenie, później
akcja przenosiła się na widownię, którą zamykano
tiulową kurtyną, na znak zamknięcia miasta w czasie
epidemii dżumy.
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Dialog z tradycją
Jan Błoński (1931–2009)
– profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, historyk
literatury, krytyk, eseista,
tłumacz. Interpretator dzieł
autorów współczesnych
(m.in. Czesława Miłosza,
Witolda Gombrowicza,
Stanisława Ignacego
Witkiewicza, Sławomira
Mrożka).

1
poetae docti (łac.) –
poety uczonego
2
mimo skały Kalliopy
z brakiem polskiej
nogi – Kalliope – jedna
z muz, opiekunka
poezji epickiej. Jan
Kochanowski, dedykując
Psałterz Dawidów
Janowi Myszkowskiemu,
biskupowi krakowskiemu
i swojemu mecenasowi,
napisał: „I wdarłem sie na
skałę pięknej Kallijopy, /
Gdzie dotychmiast nie było
znaku polskiej stopy”.
3
kunktatorstwo –
rozmyślne odkładanie
czegoś, granie na zwłokę
4
Mowa o soborze
trydenckim, zwołanym
przez papieża Pawła III
w odpowiedzi na ruchy
reformacyjne, zob. s. 205.
5
veule (fr.) – bezwolny,
gnuśny
6
sagesse (fr.) – tu:
roztropność
7
po bezkrólewiu – po bezpotomnej śmierci Zygmunta
Augusta w 1572 r.
i ucieczce Henryka
Walezego z Polski w 1574 r.

Jan Błoński
[Kochanowski – „Zawsze znać człowieka wolnego”]
Styczeń 1962
18 stycznia
Wracam do moich […] zainteresowań renesansowych. Co, przede wszystkim – naprawdę mnie w tym zajmuje […]
A więc: przede wszystkim szacunek dla literatury, który był tak wyraźny u tego poetae
docti1. Powaga słowa, języka […]. Przy tym powaga nie histeryczna, […] słowo żadnych
magicznych nie posiada zdolności, niczego nie ma ocalać, chyba zwykłą obywatelską drogą,
przekonując. Wzajemny stosunek poety i obywatela jest taki, jakim chciałbym go widzieć,
jakim chcielibyśmy go widzieć […]. Stosunek do Europy także prawie bez kompleksów,
mimo skały Kaliopy z brakiem polskiej nogi2 […]. Poezji przypisana średnia, roztropna
rola, nie ma humanistycznego obłędu megalomanii – ale też mało właściwie, jak na epokę,
wulgarnego dydaktyzmu. Człowiek nad wyraz sympatyczny, z zaletami swoich wad i odwrotnie. To znaczy: mała zaciekłość, czasem kunktatorstwo3 ideologiczne (sprawa religijna,
zwlekanie do orzeczeń Soboru4), to kunktatorstwo czyni mi go po cichu jeszcze sympatyczniejszym… – także średnia pozycja polityczna […], i tu szuka średniej drogi, daleko
w społecznych sprawach nie widzi; także w życiu nie może się zdecydować, kariera Kochanowskiego jest w istocie trochę veule5, jakby sam nie wiedział, czego chce…

19 stycznia
…jakiś element zwlekania, miękkości: zobaczymy później, zdaje się mówić; życie
rozstrzygnie. Jest to cecha charakteru, nie – niedołęstwo umysłowe, bo mało kto dostarczył tylu dowodów inteligencji, nie tylko w literaturze, ale i z okazji np. historii czy
gramatyki. Ciekawy jest też brak zaciekłości (choć umiał być stanowczy), znamionujący
duży rozsądek, rzeczywistą sagesse6, np. w zmianach nastawienia politycznego w czasie
i po bezkrólewiu7. Pozwalał się przekonywać, np. Zamojskiemu, czego chyba żaden wielki polski pisarz nie potrafił […] Dalej: nieumiejętność zła, małe rozumienie zła, żadna
zaś – fascynacja złem […] Kochanowski go nie m o ż e dostrzec, a raczej – wewnętrznie
przyswoić. Nie rozumie go od środka. Jego reakcja jest, mówiąc naszym językiem: ale to
niemożliwe, trzeba to jakoś załatwić, rozpatrzyć, pogodzić zwaśnionych. Nie ma sceptycyzmu moralnego, nie ma za grosz, jest tylko jakaś „nieadekwatność” do zła, niewiara, że
ono jest n a p r a w d ę. To by zresztą tłumaczyło kryzys Trenów, w tym sensie, że spotyka
czyste nieszczęście, śmierć dziecka, czyste zło. […]
Nie można też pominąć kwestii godności własnej, którą miał w wysokim stopniu.
Zawsze znać człowieka wolnego, ale wolność nie zdążyła się zmienić czy zabarwić anarchią. Wolność Kochanowskiego jest czymś do gruntu naturalnym. Pod tym względem jest
polski i niepolski. Prawdziwy cud równowagi duchowej, który Polska – na krótko – umiała wytworzyć. Sama epoka była niezrównoważona, ale na pozór, to znaczy równowaga
była chwiejna, wszystko się burzyło, ale na powierzchni, sprzeczności się jakoś, przynajmniej u wybitnych jednostek, wyrównywały.
(Dziennik)

184

Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają. Spotkanie z kulturą odrodzenia

1.

Tekst Błońskiego to fragment z dziennika, stąd fragmentaryczność, swoboda myśli, luźne skojarzenia. Przeczytajcie tekst na głos, wydobywając jego gawędziarski ton i akcentując przedstawione
w tekście sensy.

2.

W zapiskach poświęconych Kochanowskiemu Jan Błoński nie oddziela uwag na temat cech osobowości poety od omówienia jego poglądów na temat poezji. Uporządkuj opinie i sądy badacza, zapisując je w dwóch kolumnach.

3.

Jakie, zdaniem Błońskiego, uniwersalne wartości współczesny czytelnik może znaleźć w twórczości
XVI-wiecznego autora?

4.

Jak ty odczytujesz utwory autorów renesansowych? Co, twoim zdaniem, jest przekonujące dla człowieka XXI w.? Z którymi poglądami pragniesz podjąć polemikę?

Danuta Leszczyńska-Kluza

Labirynt – Wrócić (prawa część dyptyku), 1970,
Muzeum Narodowe, Warszawa

 Współczesna artystka na swoim
obrazie wykorzystała szkic Leonarda da
Vinci Człowiek witruwiański. Leonardo
oparł się na dziele rzymskiego architekta
z czasów antycznych, Witruwiusza
(stąd tytuł rysunku), który zobrazował
proporcje ciała ludzkiego, przedstawiając
postać mężczyzny w dwóch nałożonych
na siebie pozycjach – wpisaną w okrąg
i w kwadrat. Witruwiusz zwrócił uwagę
na to, że wzrost dorosłego człowieka
równa się w przybliżeniu szerokości jego
rozstawionych ramion.
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1.

Powiedz, w którym miejscu obrazu artystka umieściła rysunek Człowieka witruwiańskiego. Co może
oznaczać takie jego usytuowanie?

2.

Jaka figura geometryczna dominuje w kompozycji dzieła? Jakie wrażenia dzięki temu wywołuje obraz?

3.

Wymień pozostałe elementy kompozycji. Jakie barwy zostały wykorzystane do ich zobrazowania?

4.

Z czym potocznie się kojarzą zwierzęta umieszczone w dole obrazu?

5.

W jaki sposób i w jakim celu artystka wykorzystuje jako swoisty cytat malarski dzieło antycznego
architekta rozpropagowane przez renesansowego twórcę?

6.

Co, według ciebie, może być tytułowym labiryntem? Kto, skąd lub dokąd wraca?

Bolesław Leśmian
(1877–1937) – poeta,
dramaturg, prozaik. Autor
wierszy filozoficznych,
którym często nadawał
formę ludowych ballad,
na pozór naiwnych.

Bolesław Leśmian

Urszula Kochanowska
Gdy po śmierci w niebiosów przybyłam pustkowie,
Bóg długo patrzał na mnie i głaskał po głowie.
„Zbliż się do mnie, Urszulo! Poglądasz, jak żywa…
Zrobię dla cię, co zechcesz, byś była szczęśliwa”.
„Zrób tak, Boże – szepnęłam – by w nieb Twoich krasie
Wszystko było tak samo, jak tam – w Czarnolasie!” –
I umilkłam zlękniona i oczy unoszę,
By zbadać, czy się gniewa, że Go o to proszę?
Uśmiechnął się i skinął – i wnet z Bożej łaski
Powstał dom kubek w kubek, jak nasz – Czarnolaski.
I sprzęty i donice rozkwitłego ziela
Tak podobne, aż oczom straszno od wesela!
I rzekł: „Oto są – sprzęty, a oto – donice.
Tylko patrzeć, jak przyjdą stęsknieni rodzice!
I ja, gdy gwiazdy do snu poukładam w niebie,
Nieraz do drzwi zapukam, by odwiedzić ciebie!”
I odszedł, a ja zaraz krzątam się, jak mogę –
Więc nakrywam do stołu, omiatam podłogę –
I w suknię najróżowszą ciało przyoblekam
I sen wieczny odpędzam – i czuwam – i czekam…
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Już świt pierwszą roznietą złoci się po ścianie,
Gdy właśnie słychać kroki i do drzwi pukanie…
Więc zrywam się i biegnę! Wiatr po niebie dzwoni!
Serce w piersi zamiera… Nie!... To – Bóg, nie oni!...
				(Napój cienisty, 1936)

1.

Jakie emocje przeżywa bohaterka utworu? Nazwij je i powiedz, czym zostały wywołane.

2.

Jak w wierszu zostały ukazane zaświaty? Przytocz fragmenty, na podstawie których można odtworzyć sposób ich kreacji. Co może zastanawiać, dziwić w tej wizji nieba?

3.

Jak jest przedstawiony Bóg w wierszu Leśmiana? Przypomnij, jakie wizje Boga kreuje Jan
Kochanowski w swoich utworach.

4.

Na czym polega główny pomysł poetycki Leśmiana? Z czego wynika dramatyzm przedstawionej
w utworze sytuacji?

5.

Opisz dom w Czarnolesie i dom w niebie, odwołując się do wiersza Leśmiana i do utworów
Kochanowskiego.

6.

Uogólnij wszystkie spostrzeżenia i wyjaśnij, czego dotyczą, na czym polegają i jaki mają charakter
nawiązania do twórczości Jana Kochanowskiego w wierszu Bolesława Leśmiana.

Przemyśl na nowo
1.

Przypomnij poznany w gimnazjum dramat Juliusza Słowackiego Balladyna. Porównaj go z Makbetem
Williama Szekspira. Wskaż podobieństwa i różnice w przedstawieniu akcji i w kreacji bohaterów.

2.

Omów motywy, które prowadzą bohaterkę dramatu Słowackiego do zbrodni.

3.

Co decyduje o zachowaniach Balladyny i Grabca?

4.

Porównaj sposób przedstawiania zła w przywołanych dramatach Szekspira i Słowackiego.

5.

Jak obaj autorzy ukazują mechanizmy władzy?

6.

Omów rolę komizmu w obu dziełach.

7.

Przemyśl, dlaczego fabuła Balladyny Słowackiego składa się z dwóch wątków: Balladyny i Goplany.
Jak się one nawzajem dopełniają?

8.

Spróbuj wyjaśnić rolę Epilogu w Balladynie.

Dialog z tradycją
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TRZEBA PRZEMYŚLEĆ, TRZEBA ZAPAMIĘTAĆ

ODRODZENIE (RENESANS)
XVI w.

nawiązania do antyku

twórczość w językach narodowych

• gatunki literackie
• motywy mitologiczne
• ﬁlozoﬁa: stoicyzm,
epikureizm,
neoplatonizm

estetyka
• harmonia
• proporcje
• równowaga
• statyczność

malarstwo
• perspektywa
• piękno ludzkiego ciała

architektura
• kolumnady
• kopuły

Jan Kochanowski

(1530–1584)
(literatura polska)
• fraszki, pieśni, sielanki,
treny, przekład psalmów
• piękno i harmonia świata
jako dzieła Boga
• zmienność fortuny (losu)
• cnota najwyższą wartością
• radość życia
• wieś jako Arkadia
• służba ojczyźnie
• poetyckie przeżywanie
żałoby

Miguel Cervantes

(1547–1616)
(literatura hiszpańska)
• powieść
• parodia romansu
rycerskiego
• „walka z wiatrakami”:
idealizm, marzycielstwo

Humanizm
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William Szekspir

(1564–1616)
(literatura angielska)
• teatr epoki elżbietańskiej
• tradycja średniowiecznego moralitetu
• dramat szekspirowski
• brak klasycznych trzech
jedności oraz zasady
decorum
• meandry ludzkiej psychiki
• ludzkie namiętności
źródłem zła

