
 

 

 

 

 

 

Poeta Carla Spitzwega w 1839 

 

Nie pytaj, czego potrzebuje świat. Zapytaj co sprawia, że czujesz, że żyjesz i rób to. 

Ponieważ tym czego potrzebuje świat, są ludzie którzy czują że żyją.” 

 Howard Thurman 

 

Czytajmy bo czytanie  

jest życiem drugim.  Józef Ignacy Kraszewski 

 
 

                                                                                                             

   

 

Co ci w duszy gra ? 

Całe nasze życie to działanie i pasja. Unikając 

zaangażowania w działania i pasje naszych czasów, 

ryzykujemy, że w ogóle nie zaznamy życia. 

Herodot 

 

JAN KOCHANOWSKI 

MIKOŁAJ REJ 

J.CH. PASEK 

Nauka skarbem drogim 

Tak bogatym jak, ubogim 

I bogactwa często giną 

Lecz nauki nie przeminą. 

Jan Kochanowski 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Carl_Spitzweg
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=1839_w_sztukach_plastycznych&action=edit&redlink=1
http://cytaty.o.pl/jan-kochanowski-nauka-skarbem-drogim/


Jan Kochanowski -twórca Renesansu 

 
Jana Kochanowskiego "Dzieła polskie", Warszawa : Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów, 1919, fot. Polona.pl 

 
Jan Kochanowski. Źródło: CBN Polona 

 

Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy, próżno tu człowiek ma co mieć na 
pieczy. 

Źródło: O żywocie ludzkim 

Nic wiecznego na świecie: Radość się z troską plecie.  

Źródło: Pieśń IX 

Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz.  

Źródło: Na zdrowie 

Darmowe ebooki - Czytaj http://www.publio.pl/darmowe,strona8.html 

 

  

 

Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony 

Polecę precz, poeta, ze dwojej złożony 

Natury: ani ja już przebywać na ziemi Więcej będę; 

a więtszy nad zazdrość, ludnemi Miasty wzgardzę (…). 

Źródło: Księgi wtóre. Pieśń XXIV 

 

Kto tak mądry, że zgadnie, co mu jutro 

przypadnie?  

Źródło: Pieśń IX 

 

Jeśli nie grzeszysz, jako mi powiadasz, 
czego się, miła, tak często spowiadasz? 

Źródło: Na nabożnąi 

A kiedy cię pocałuję, trzy dni w gębie cukier 
czuję.  

Źródło: Pieśń świętojańska o Sobótce, Panna XI 

 

http://cytaty.o.pl/jan-kochanowski-zadnej-pewnej-rzeczy/
http://cytaty.o.pl/jan-kochanowski-zadnej-pewnej-rzeczy/
http://cytaty.o.pl/jan-kochanowski-nic-wiecznego-na-swiecie/
http://cytaty.o.pl/jan-kochanowski-szlachetne-zdrowie/
http://www.publio.pl/darmowe,strona8.html
http://cytaty.o.pl/jan-kochanowski-jesli-nie-grzeszysz/
http://cytaty.o.pl/jan-kochanowski-jesli-nie-grzeszysz/
http://cytaty.o.pl/jan-kochanowski-a-kiedy-cie-pocaluje/
http://cytaty.o.pl/jan-kochanowski-a-kiedy-cie-pocaluje/


Poezja Jana Kochanowskiego 

Pieśń IX ks. I (fragm.) 

Chcemy sobie być radzi ? 
Rozkaż, panie, czeladzi, 

Niechaj na stół dobrego wina przynaszają, 

A przy tym w złote gęśli 
albo w lutnią grają. 

Kto tak mądry, że zgadnie, 

Co nań jutro przypadnie? 

Sam Bóg wie przyszłe rzeczy, a śmieje sie z nieba, 

Kiedy sie człowiek troszcze więcej, niżli                                 

trzeba. 

Szafuj gotowym bacznie; 

Ostatek, jako zacznie, 

Tak Fortuna niech kona: raczy li łaskawie, 

Raczy li też inaczej; my siedziem w jej prawie 

U Fortuny to snadnie 

Że kto stojąc upadnie; 

A który był dopiero u niej pod nogami, 

Patrzajże go po chwili, a on gardzi nami. 

Wszystko sie dziwnie plecie 

Na tym tu biednym świecie; 

A kto by chciał rozumem wszystkiego dochodzić, 

I zginie, a nie będzie umiał w to ugodzić. 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-ix.html 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-ix.html


Pieśń V ks. I, II (Pieśń o spustoszeniu Podola) 

Wieczna sromota i nienagrodzona 

Szkoda, Polaku: ziemia spustoszona 

Podolska leży, a pohaniec sprosny, 

Nad Niestrem siedząc, dzieli łup żałosny 

Niewierny Turczyn psy zapuścił swoje, 

Którzy zagnali piękne łanie twoje 

Z dziećmi pospołu a nie masz nadzieje, 

By kiedy miały nawiedzić swe knieje. 

Jedny za Dunaj Turkom zaprzedano, 

Drugie do hordy dalekiej zagnano; 

Córy szlacheckie (żal sie mocny Boże!) 

Psom bisurmańskim brzydkie ścielą łoże. 

Zbójce, niestety, zbójce nas wojują, 

Którzy ani miast, ani wsi budują; 

Pod kotarzami tylko w polach siedzą, 

A nas nierządne, ach, nierządne, jedzą! 

Tak odbieżałe stado więc drapają 

Rozbójce wilcy, gdy po woli mają, 

Że ani pasterz nad owcami chodzi, 

Ani ostrożnych psów za sobą wodzi. 

Jakiego serca Turkowi dodamy, 

Jesli tak lekkim ludziom nie zdołamy? 

Ledwieć nam i tak króla nie podawa ; 

Kto sie przypatrzy, mała nie dostawa 

 

Zetrzy sen z oczu a czuj w czas o sobie 

Cny Lachu! Kto wie, jemu czyli tobie 

Szczęście chce służyć? A dokąd wyroku 

Mars nie uczyni, nie ustępuj kroku. 

A teraz k temu obróć myśli swoje 

Jakobyć szkody nieprzyjaciel twoje 

Krwią swą nagrodził i omył tę zmazę, 

Której dziś niesiesz prze swej ziemie skazę. 

Wsiadamy? Czy nas półmiski trzymają? 

Biedne półmiski, czego te czekają? 

To pan, i jadać na śrebrze godniejszy, 

Komu żelazny Mars będzie chętniejszy 

Skujmy talerze na talery, skujmy, 

A żołnierzowi pieniądze gotujmy. 

Inszy to darmo po drogach miotali, 

A my nie damy, bychmy w cale trwali? 

Dajmy, a naprzód dajmy! Sami siebie 

Ku gwałtowniejszej chowajmy potrzebie. 

Tarczej niż piersi pierwej nastawiają, 

Pozno puklerza przebici macają 

Cieszy mię ten rym: «Polak mądr po szkodzie; 

Lecz jesli prawda i z tego nas zbodzie, 

Nową przypowieść Polak sobie kupi, 

Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. 

 

 



Pieśń V ks. I, II (Pieśń o spustoszeniu Podola) 

Kochanowski – wyraża pogardę wobec Tatarów, określa ich negatywnie 

ośmieszając ich koczowniczy tryb życia, zbójeckie i podstępne sposoby walki, 
prymitywne obyczaje. 

 

Polskę porównuje do stada owiec, napadniętego przez wilki. 

Polaków określa jako -  ociężałych, ospałych i zgnuśniałych szlachciców, 
pozbawionych woli walki, chęci służenia ojczyźnie, nieostrożnych, 
bezmyślnych, słabych, ośmieszonych przez Turków i Tatarów, bez 
honoru. 

 

Wzywa Polaków do:  

 opamiętania się, wybudzenia się z odrętwienia, bezczynności; 
 obrania za swego patrona wojowniczego Marsa – mitologicznego 

boga wojny; 
 do zemsty, odwzajemnienia krzywd, zmycia hańby; 
 do przygotowania porządnego wojska; 
 

do uzbrojenia polskiej armii – o pozyskanie środków finansowych z 
przetopienia zastaw stołowych, tak obficie zabierających miejsce w 
polskich jadalniach. 

 

Wiersz kończy się smutną refleksją, ostrzeżeniem polskiej szlachty za pomocą 
parafrazy słynnego przysłowia:  

„Polak mądr po szkodzie”. 

Kochanowski obawia się, że wkrótce słownik języka polskiego wzbogaci się o nowe 
przysłowie – że: 

,,Polak jest głupi i przed szkodą i po szkodzie’’. 

 

Źródło: http://aleklasa.pl/ 

 

http://aleklasa.pl/


 

Juliusz Kossak, Taniec tatarski, XIX w 

Jan Długosz tak opisał jego skutki: 

 ,,Wszystek kraj podolski, prawie w każdym zakątku, od człeka aż do bydlęcia zakrwawiony i 
sponiewierany, a z nim znaczna część Rusi, wydały jęk bolesny a wiele tysięcy ludzi płci 
obojga w wieczną niewolę zostały uprowadzone i sprzedane”. 

Do 1586 r. Tatarzy, jak obliczają badacze, dokonali od 150 do 300 masowych najazdów na 
ziemie Rzeczpospolitej. 

Źródło: https://kresy.pl/kresopedia/napady-tatarskie-na-rus-i-rzeczpospolita/ 

Psalm 13 i Psalm 47 

Psałterz Dawidów Kochanowskiego to tłumaczenia psalmów biblijnych, a teksty 
zamieszczone w tym zbiorze stanowią poetycką parafrazę tekstów biblijnych. 

Psalm 13 - utwór o charakterze błagalnym. 

 Podmiot czuje się zupełnie opuszczony przez Boga i pozostawiony sam sobie. 
Próbuje uzyskać od Niego wyjaśnienie za taki stan rzeczy. W swoich słowach 
mówiący wyraża pragnienie poczucia biskości Boga i jego opieki. 

 Wyraża również żal z powodu obojętności Boga i tego, że pozostaje głuchy na 
jego prośby. 

 Podmiot najmocniej prosi Boga o to, by wspierał go w walce z nieprzyjaciółmi 
pragnącymi jego zguby. 

 Podmiot na końcu utworu człowiek przysięga Bogu wierność i obiecuje 
wysławiać jego imię. 

Psalm 47 - utwór o charakterze pochwalnym. 

Utwór jest bardziej radosny i pogodny, bo naród wybrany dziękuje Najwyższemu, 
Królowi świata za opiekę i pokonanie wrogów oraz oddanie ziemi „w dziedzictwo i w 
używanie” (odniesienie do wyprowadzenia narodu wybranego z ziemi egipskiej, domu 
niewoli). Wiersz zawiera zachętę do wspólnego śpiewu na cześć Boga, który włada 
całym światem, rozkazuje wszystkim narodom, jest Królem Królów i nawet niebo nie 
jest w stanie „pomieścić” Jego czci.  

W obu utworach zarysowuje się potrzeba pomocy Boga, ponieważ człowiek jest słaby, 
czuje swoją marność tu na ziemi. Bóg to nadzieja na stałość i pewność w życiu. To 
jedyna siła, której warto zawierzyć, on nigdy nie zdradzi.  Dlatego trzeba go miłować . 

Pierwszego wielkiego najazdu Tatarzy dokonali  

w roku 1474, pustosząc Podole i Ruś Czerwoną. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F661818107716493930%2F&psig=AOvVaw3F0h_hMKHyy6K36nqzDXie&ust=1587059054815000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCICawev96ugCFQAAAAAdAAAAABAH
https://kresy.pl/kresopedia/napady-tatarskie-na-rus-i-rzeczpospolita/


PSALM 13 

Dokąd mię chcesz zapomnieć? Dokąd świętą swoje 

Twarz przede mną kryć będziesz? Dokąd duszę moje 

Frasunki trapić będą, Ojcze dobrotliwy? 

Dokąd mię deptać będzie człowiek zazdrościwy? 

Dosyciem znał dotychmiast uszy Twe zamknione, 

Dosyciem znał i nazbyt oczy odwrócone; 

Chciej na mię kiedy wejźrzeć, chciej uprzejme moje 

Prośby, o wieczny Panie, przyjąć w uszy swoje! 

Rozświeć moje ciemności swym nieogarnionym 

Światłem, abych nie zasnął snem nieprzebudzonym; 

Niechaj tej ze mnie nie ma nieprzyjaciel chluby, 

Aby miał rzec: "Jam go zstarł i przywiódł do zguby." 

Upad mój wielka rozkosz przeciwnikom moim, 

Ale ja, Panie, ufam w miłosierdziu Twoim, 

Ze mię Ty nie opuścisz, a ja w głośne strony 

Będę imię Twe sławił, Boże niezmierzony! 

PSALM 47 

Kleszczmy rękoma wszyscy zgodliwie, 

Wszyscy śpiewajmy Panu chętliwie, 

Panu nad pany, Panu groźnemu, 

Królowi wszego świata możnemu. 

Ten niedobyte podał nam grody, 

Ten pod nas możne podbił narody, 

Dał nam w dziedzictwo i w używanie 

Włość Jakubowę, swoje kochanie. 

 

Ten władnie światem sam niezmierzonym, 

Temu śpiewajcie pieniem uczonym; 

Wszytkim narodom Ten rozkazuje 

I wiecznie na swym tronie króluje. 

Mocarze ziemscy k' Niemu przystali, 

Królowie królem swym Go wyznali; 

Wielka cześć Jego, cześć niezmierzona, 

Niebem nie może być ogarniona.  

 

Oto w swój kościół w wesołym pieniu, 

Oto wstępuje w głośnym trąbieniu; 

Dajcie cześć Panu, dajcie naszemu, 

Śpiewajcie Bogu, Bogu wiecznemu! 

 



Darmowe ebooki http://www.publio.pl/darmowe,strona8.html 

 

 

Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, 

Moja droga Orszulo, tym zniknienim swoim. 

Tren VIII – Jan Kochanowski 

 

Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki – Jan Matejko, 

1862 

Oryginał obrazu – olej na płótnie – zaginął. Zachował się natomiast  szkic do obrazu – akwarela na papierze.  

 

Teraz wszytko umilkło, szczere pustki w domu, 

Nie masz zabawki , nie masz rośmiać sie nikomu. 

Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje, 

A serce swej pociechy darmo upatruje. 

Tren VIII – Jan Kochanowski 

 

Jedną maluczką duszą 
tak wiele ubyło. 

Tren VIII – Jan Kochanowski 

 

http://www.publio.pl/darmowe,strona8.html


Tren X 

 
Orszulo moja wdzięczna , gdzieś mi sie podziała? 

W którą stronę, w którąś sie krainę udała? 

Czyś ty nad wszystki nieba wysoko wniesiona 

I tam w liczbę aniołków małych policzona? 

Czyliś do raju wzięta? Czyliś na szcześliwe 

Wyspy zaprowadzona? Czy cię przez teskliwe 

Charon jeziora wiezie i napawa zdrojem 

Niepomnym , że ty nie wiesz nic o płaczu moim? 

Czy człowieka zrzuciwszy i myśli dziewicze, 

Wzięłaś na się postawę i piórka słowicze? 

Czyli sie 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 urodziła? 

Gdzieśkolwiek jest, jesliś jest, lituj mej żałości,  

A nie możesz li w onej dawnej swej całości, 

Pociesz mię, jako możesz, a staw sie przede mną 

Lubo snem, lubo cieniem, lub marą nikczemną. 

Kochanowski - wyraża ból po stracie dziecka i protest przeciwko 

niesprawiedliwości. Zadaje pytania dotyczące miejsca pobytu Urszuli po 
śmierci. Jest pogrążony w rozpaczy ojcem po stracie ukochanej córki. 
Poszukuje jej wszędzie , zarówno w przestrzeniach chrześcijańskich, jak i 
pogańskich: raju, Hadesie, wyspach szczęśliwych.  

Można nawet uznać, że poeta podważa podstawowe aksjomaty wiary 
chrześcijańskiej. Wątpi w istnienie nieba i nieśmiertelność duszy. 

 



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

 

Odprawa posłów greckich 

 

Strona tytułowa pierwszego warszawskiego druku stanowi dziś cenny dokument. 
Kochanowski zapisał ją dosyć hojnie, nie szczędząc szczegółów: 

Odprawa posłow graeckich Iana Kochanowskiego podana na theatrum przed 
krolem jego mścią y krolową jey mścią w Jazdowie nad Warszawą, dnia 

dwunastego stycznia roku MDLXXVIII na feście jego mści pana 
podkanclerzego koronnego. 

 

Przeczytaj więcej na: 

https://culture.pl/pl/artykul/trendsetter-kochanowski-czyli-odprawa-poslow-greckich-kiedys-i-dzis 

Strona tytułowa "Odprawy posłów greckich" Jana 

Kochanowskiego, wyd. Lwów: Księgarnia Polska 

A. D. Bartoszewicza i M. Biernackiego, 1882, fot. 

Biblioteka Narodowa Polona 

https://culture.pl/pl/artykul/trendsetter-kochanowski-czyli-

odprawa-poslow-greckich-kiedys-i-dzis 

 

 

  

Jan Kochanowski z Orszulką, pod lipą , w 
Czarnymlesie-  Walery Eljasz 

Gościu, siądź pod mym 

liściem, a odpocznij sobie! 

 

 

 

 

 

https://culture.pl/pl/artykul/trendsetter-kochanowski-czyli-odprawa-poslow-greckich-kiedys-i-dzis
https://culture.pl/pl/artykul/trendsetter-kochanowski-czyli-odprawa-poslow-greckich-kiedys-i-dzis
https://culture.pl/pl/artykul/trendsetter-kochanowski-czyli-odprawa-poslow-greckich-kiedys-i-dzis


Renesans Mikołaj Rej 

 

 

,,Gniew zamyka w sobie wszystkie grzechy śmiertelne.’’ 

 

,,Bo nas sam Pan uczył temu: chcesz – li sam brać, daj drugiemu. ‘’ 

 

,,Że dobrym być potrzeba i któż tego nie wie? Lecz dobry owoc rośnie nie na 
każdym drzewie.’’ 

 

,,Kto nie rozważa, mądrych słów słuchając,  

 

Jako wół lutniej słucha, trąby zając.’’ 

 

 ,,Młodość jak siano więdnie’’ 

 

,,Jaka robota, taka zapłata.’’ 

 

http://cytatybaza.pl/autorzy/mikolaj-rej.html?cid=13 

,,A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, 
kiedy tylko możesz. ‘’ 

https://polszczyzna.pl/polacy-nie-gesi/ 

 

http://cytatybaza.pl/autorzy/mikolaj-rej.html?cid=13
https://polszczyzna.pl/polacy-nie-gesi/


Żywot człowieka poczciwego 

Czytaj w przeglądarce, pobierz ebook https://lektury.gov.pl/lektura/zywot-czlowieka-

poczciwego 

 

 

Żywot człowieka poczciwego jest najobszerniejszą częścią Źwierciadła. Opisuje 
wzorcowy obraz ludzkiego życia. Utwór zawiera wiele zdrobnień, wyliczeń, pytań 
retorycznych, powtórzeń. Posiada wymowę filozoficzną - opisuje cztery okresy życia 
ludzkiego, tak jak są cztery pory roku, cztery żywioły i cztery płyny w człowieku. W 
życiu w zgodzie z prawem natury widzi szczęście człowieka i uspokojenie lęków przed 
śmiercią i przyjmowanie jej jako naturalnej kolei rzeczy. Poczciwy ziemianin wiedzie 
pogodne życie: nie boi się starości ani śmierci. Łatwo odnaleźć tu elementy filozofii 
stoickiej, bo wśród haseł Reja funkcjonują: spokój, umiar, cnotliwe życie zgodne z 
naturą i rozumem, rozplanowane, bez zbytnich namiętności. Prócz stoicyzmu widać 
echa epikureizmu. Nie zakazuje on pełnego korzystania z dóbr natury i wsi, namawia 
do czerpania z rozrywek, ukazuje, jak wielką przyjemnością jest życie zapobiegliwego, 
gospodarnego człowieka poczciwego. 

Żywot podzielony jest na trzy księgi, a te na rozdziały nazywane „kapitulum”: 

 Księga I  - dotyczy spraw wychowawczych: stworzenie świata, o przykazania i 
rozum otrzymany od Boga, sposoby wychowywania dzieci, rozważania nad 
wyborem stanu oraz kwestie teologiczne. 

  
 Księga II  - dotyczy wieku dojrzałego: ożenek- małżeństwo, obowiązki 

obywatelskie: posłów, senatu, władcy, człowieka poczciwego w ogólności, a 
zwłaszcza szlachcica. Opisuje niektóre grzechy główne (łakomstwo, pycha, 
gniew), pochwała życia na wsi.  

Przedostatni rozdział tej księgi, „Rok na czterzy części rozdzielon” - 
wyidealizowany obraz życia ziemianina na wsi oraz zajęcia i rozrywki 
przypadające na każdą porę roku. 

 Księga III – dotyczy starości i śmierci, która przedstawiona jest tu jako naturalny 

kres, który należy przyjąć ze spokojem. Dzieło ma wymiar filozoficzny. 

,,Małe złodziejaszki wieszacie, 
wielkim – nisko się kłaniacie ‘’. 

,,Bo zawżdy ci więcej jedzą, którzy 
bliżej misy siedzą.’’ 

 

https://lektury.gov.pl/lektura/zywot-czlowieka-poczciwego
https://lektury.gov.pl/lektura/zywot-czlowieka-poczciwego


Jak żyć szczęśliwie? 

,,Kogo szczęście wyniesie, niech się upaść boi.’’ 

Autor proponuje poczciwemu szlachcicowi spokojny tryb życia w posiadłości wiejskiej, 
korzystanie z wszelkich dóbr, jakie przynoszą kolejne pory roku (zbiór owoców 
jesienią, rybołówstwo i zimowe polowania, prace w ogrodzie…) To wielka pochwała 
wsi i życia wiejskiego, korzystania z dóbr natury, bez nacisku na zbytnią uczoność 
ziemianina – raczej na jego rozwagę, umiar, umiejętność czerpania z życia radości. 

Zamiłowanie Reja do magii liczb – zauważa taką prawidłowość: 

 Cztery są płyny w człowieku i cztery typy ludzi: sangwinik (krew), flegmatyk (flegma), 
choleryk (żółć) i melancholik (żółć czarna), 

 cztery wiatry, 
 cztery żywioły (ogień, woda, powietrze i ziemia), 
 cztery strony świata, 
 cztery pory roku, 
 cztery epoki życia człowieka: dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały i starość 

http://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c160-renesans/zywot-czlowieka-

poczciwego. http  

Darmowe ebooki - Czytaj http://www.publio.pl/darmowe,strona8.html 

 

„Figliki” to zbiór około pięćdziesięciu krótkich utworów wierszowanych Mikołaja Reja, w 
których autor przedstawia jedną sytuację z życia dworskiego lub szlacheckiego w tonacji 
komicznej lub satyrycznej. Stanowią one źródło wiedzy o poziomie życia towarzyskiego w 
dworkach szlacheckich w XVI w. Wiersze rubaszne, a czasami wręcz sprośne przeplatają się 
z lekkimi, pomysłowymi żartami o codziennym życiu i postawach ludzi. 

https://www.legimi.pl/ebook-figliki-mikolaj-rej,b148506.html 

JAKO ŻONA NA POGRZEBIE OMDLAŁA 
 

Kiedy pana grzebiono, pani narzekała: 
     "Czegożem ja, sirota nędzna, doczekała!" -  

Kiedy ją hamowali, tu się wydzierała,  
     A gdy go w grób kładziono, na ziemi leżała. 

Potym, gdy grób zakryto, sąsiadek pytała: 
     "Cóż się wam zda: dobrzem li tak była omdlała? 

Rada bym była lepiej, wieręm nie umiała,  
     Prze Bóg wystrzec mię było bom wtym nie bywała!" 

http://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c160-renesans/zywot-czlowieka-poczciwego
http://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c160-renesans/zywot-czlowieka-poczciwego
http://www.publio.pl/darmowe,strona8.html
https://www.legimi.pl/ebook-figliki-mikolaj-rej,b148506.html


Barok 

 
J.Ch. Pasek pisze Pamiętniki - rycina z połowy XIX w. Jan Chryzostom Pasek spisujący wspomnienia, anonimowa rycina wg 

Antoniego Zaleskiego, poł. XIX w.; Biblioteka Narodowa 

Pamiętniki to relacją autora z wydarzeń, których był 

uczestnikiem bądź świadkiem.  

O przeżytych zdarzeniach opowiada się z pewnej perspektywy czasowej, a 
wydarzenia opisuje w sposób barwny. Pisze o: wyprawie duńskiej, wojnie na Litwie, 
Związek Święcony, rokosz Lubomirskiego, elekcja Wiśniowieckiego, konfederacja 
gołąbska, odsiecz Wiednia.  Pamiętniki dotyczą  głównie relacji z zabaw, sejmików, 
wszczynanych burd, uczt, zjazdów, kłopotów gospodarskich itd. 

Pamiętniki dają nam obraz Paska jako człowieka porywczego, gwałtownego, 
wszczynającego burdy i kłótnie o byle co. Jednocześnie to człowiek wesoły, gadatliwy, 
z poczuciem humoru, pełen fantazji i rycerskiego animuszu. Jest także  pieniaczem i  
człowiekiem chciwym, procesujący się z sąsiadami o byle sprawę. Na dodatek to pijak, 
zawadiaka, awanturnik. Religijny i ślepo wierzący w to, że Bóg go przed wszelkim złem 
uratuje. Chodzi do kościoła i na pielgrzymki, przestrzega postu, popełniając obok 
czyny haniebne (tortury, więzienie słabych). Niestały w uczuciach do kobiet. Ojczyznę 
kocha, lecz nie bezinteresownie. Przede wszystkim pragnął swego dobra i wygody, 
więc kraju reformować nie zamierzał. Polskę uważał za naród wybrany, inne narody 
za nic niewarte. Był ograniczonym ksenofobem. Uważał, że jeśli tylko będzie się bronić 
granic Polski, wszystko będzie dobrze. Jednak walczył i narażał życie w obronie kraju 
(biorąc za to jednak zapłatę).  

Źródło: http://aleklasa.pl/ 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

 

 

Pasek jako Sarmata i 
 

najwspanialszy gawędziarz w historii Polski.  
 

Pamiętniki to wielkiej klasy dzieło literackie. 
 

http://aleklasa.pl/

