
renesans
Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich
Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty) 



Wymagania egzaminacyjne
1. rozumie podstawy periodyzacji literatury, sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach: renesans,
2. rozpoznaje konwencje literackie i określa ich cechy w utworach, symboliczną, mimetyczną, fantastyczną
3. rozróżnia gatunki epickie, liryczne, dramatyczne i synkretyczne; 
4. rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego;
5. interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego; 
6. rozpoznaje w tekstach literackich: ironię i autoironię, komizm, tragizm, humor, patos; określa ich funkcje w tekście i rozumie 

wartościujący charakter; 
7. wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie programowej jako lektury obowiązkowe; 
8. rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami 

społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji; 
9. rozpoznaje w utworze sposoby kreowania: świata przedstawionego (fabuły, bohaterów, akcji, wątków, motywów), narracji, 

sytuacji lirycznej; interpretuje je i wartościuje; 
10. rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje podstawowe motywy i toposy oraz dostrzega żywotność motywów 

biblijnych i antycznych w utworach literackich; określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych; 
11. charakteryzuje główne prądy filozoficzne oraz określa ich wpływ na kulturę epoki.



Kalendarium epoki

RENESANS XV – XVI w.
Ważne wydarzenia:
OTWARCIE
1455 – druk Gutenberga
1492 – odkrycie Ameryki
1453 – upadek cesarstwa wschodniorzymskiego
ZAMKNIĘCIE
1517 – tezy Marcina Lutra
1548 – sobór trydencki



Humanizm 
Łac. humanus – ludzki
Nurt w okresie renesansu stawiający na
antropocentryczny rozwój kultury, powrót do źródeł 
(ad fontes) kultury i nauki starożytnej. 
Naczelną cechą człowieka renesansu było
wszechstronne wykształcenie, zaangażowanie w
rozwój społeczny, cnoty obywatelskie, poczucie
godności.



Horacjanizm i inne filozofie

Postawa pojawiająca się w utworach starożytnego poety Horacego, 
polegająca na łączeniu filozofii stoickiej i epikurejskiej pod wpływem 
utworów poety. 

stoicyzm epikureizm

Osiąganie szczęścia przez wewnętrzną 
dyscyplinę moralną, sumienne spełnianie 
tych obowiązków, które spadają na nas 
naturalną koleją rzeczy, oraz odcięcie 
swoich emocji od zdarzeń zewnętrznych, 
czyli utrzymywanie stanu spokojnego 
szczęścia niezależnie od zewnętrznych 
warunków

Podstawowym zagadnieniem 
filozoficznym jest szczęście, które jest 
w przyjemności.

TEN ŚWIATOPOGLĄD PREZENTOWANY 
JEST W PIEŚNIACH I 
ZAKWESTIONOWANY W TRENACH 
JANA KOCHANOWSKIEGO



Jan Kochanowski – Odprawa posłów greckich

• Jan Zamoyski, przyjaciel Jana Kochanowskiego, w styczniu 1578 roku wziął ślub z 
Krystyną Radziwiłłówną. W prezencie zażyczył sobie sztuki napisanej specjalnie z 
tej okazji.
• Premiera odbyła się na zamku w Jazdowie (dzisiaj to centrum Warszawy, Aleje 

Ujazdowskie), a na uroczystości obecny był sam król Stefan Batory.
• Kochanowski ubrał przekazane przez siebie treści patriotyczne w kostium 

antyczny i sięgnął do tak popularnych w odrodzeniu wątków z Iliady.
• To pierwsza polska tragedia, a właściwie nawet pierwszy dramat, jeśli nie liczyć 

średniowiecznych misteriów i moralitetów.
• Zawiera słynne uwagi dotyczące odpowiedzialności rządzących za losy państwa 

(szczególnie pieśń druga chóru);
• Tragizm w Odprawie… wynika z tego, iż mądrych i słusznych racji nikt nie bierze 

pod uwagę, nie z działania Fatum.



Akcja dramatu

• Król Priam (Priamus)
• Aleksander – Parys
• Antenor
• Helena
• Iketaon
• Ulisses
• Menelaos
• Kasandra

Do Troi przyjeżdżają posłowie z Grecji, prosząc, by oddano im 
Helenę.
Dostojnicy trojańscy muszą zdecydować o losach miasta. 
Wiedzą, że oddanie Heleny to pokój z Grekami, ale także 
upokorzenie Parysa – Aleksandra.



(Prolog)
Monolog Antenora, w którym przedstawia zarys historii uprowadzenia Heleny przez Parysa.

(Epejsodion I)
Parys usiłuje pozyskać przychylność Antenora, zapowiada, iż pozostanie wierny prawdzie, sumieniu, 

sprawiedliwości i uczciwości.

(Epejsodion II)
Rozpacz Heleny nad swoim losem. Obawia się, iż jej powrót do ojczyzny będzie dla niej źródłem 

upokorzeń i hańby. Pani Stara próbuje pocieszyć swoją podopieczną.

(Epejsodion III)
Poseł oświadcza Helenie, iż król Troi postanowił, że kobieta nie zostanie wydana Grekom. Król zapewnia 
zgromadzonych, iż całkowicie zdaje się na ich decyzje w sprawie wydania Heleny Grekom. Parys usiłuje 
przekonać słuchaczy, iż Helena była darem od bogini Wenus, przypomina uprowadzenie Medei przez 
Jazona, aby dać przykład na to, że Grecy sami dopuszczali się haniebnych czynów. Podczas swojego 

przemówienia Antenor zdecydowanie potępia czyn Parysa i zwraca się z prośbą o podjęcie przez 
zgromadzonych decyzji o oddaniu Heleny jej prawowitemu mężowi. Iketaon apeluje do zebranych, by 

stawili czoła najeźdźcom z Grecji i solidaryzowali się z królem i jego synem. Zebrani popierają go, co jest 
równoznaczne z wypowiedzeniem Grekom wojny.



(Epejsodion IV)
Ulisses zapowiada krwawe rozprawienie się z mieszkańcami Troi, którzy postąpili w sposób niegodny, 

opowiadając się po stronie Parysa. Menelaos pała chęcią zemsty na Parysie.

(Epejsodion V)
Rozmowa Antenora z Priamem, podczas której ten pierwszy sugeruje rozpoczęcie przygotowań do obrony 

Troi. Monarcha lekceważy słowa roztropnego polityka. Pojawienie się Kasandry, córki Priama. Kobieta 
przewiduje rychły upadek Troi i śmierć jej najbliższych.

(Epilog)
Rotmistrz donosi królowi, iż Grecy rozpoczęli atak. Pojmany więzień zdradza, iż w kierunku Troi zmierzają 

wielkie wojska greckie. Priam rozkazuje zwołanie narady. Antenor sugeruje, iż należy naradzić się nie tylko w 
kwestii obrony Troi, ale również ataku na Greków.



Piotr Skarga – Kazania 
sejmowe
8 kazań odwołujących się do 
problemów politycznych 
Rzeczpospolitej, zapowiadające 
klęskę kraju. Krytyka i motywacja 
szlachty jako odpowiedzialnej za losy 
państwa.
1597 r.
KAZANIE – przemówienie o tematyce 
religijnej, dydaktycznej, o charakterze 
przypowieści.



Założenia polityczne Kazań

1. Zniesienie złotej wolności szlacheckiej, wzmocnienie władzy 
królewskiej.

2. Potępienie tolerancji religijnej, zwiększenie roli Kościoła w państwie.
3. Naprawienie wymiaru sprawiedliwości przy zachowaniu podziałów 

stanowych.
4. Wychowanie w miłości do ojczyzny.







Jan Kochanowski - poezje

PIEŚŃ – gatunek przeznaczony do śpiewu, refleksyjny, poważna 
tematyka;
FRASZKA – krótki, epigramatyczny utwór o różnorodnej tematyce;
TREN – utwór przeznaczony do opłakiwania zmarłej osoby



Pieśni



Pieśni



TRENY - SP



TRENY - SP



TRENY - LO
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