
RENESANS – wyjątki zebrał i komentarzem opatrzył Michał Przyłuski
1) Michał Anioł (XV/XVI w.) - rzeźby:

� Pieta
� Niewolnicy
� Dawid
� Mojżesz
� freski w kaplicy sykstyńskiej

2) Leonardo da Vinci (XV/XVI w.)
� Dama z łasiczką
� Mona Lisa
� Madonna w gr....?
� Ostatnia wieczerza
� Św. Anna Samotrzecia

� Zwiastowanie
� Pokłon trzech króli

3) Albert Dürer (1471—1528)
� autoportret
� Pokłon trzech króli
� Apostołowie
� Paweł i Marek

4) Jan van Eyck (XIV—XV w.)
� Zaślubiny małżonków Arnolfini
� Ołtarz baranka mistycznego

5) Tycjan
� Wenus z Urbino ? (1538)

I) LITERATURA—CECHY WSPÓLNE:
1) nadal dwujęzyczna
2) egalitarna (dla szerszych kręgów; bardziej powszechna; języki narodowe) i elitarna (dla wykształconych;
łacina)

3) związek z życiem; problematyka społeczna
4) w Polsce—charakter szlachecki: szlachta jest najwartościowszą częścią społeczeństwa (z tego rodzi się

sarmatyzm, który zresztą został wprowadzony jako taki w średniowieczu przez Kadłubka)
5) szerszy zasięg oddziaływania (druk->publicystyka); upowszechnienie literatury
6) wysoki poziom ogólnointelektualny twórcy – poetus doctus
II) NURTY W PROZIE I POEZJI RENESANSU:
1) proza szlachecka zbliżona do gawędy (Rej)
2) proza dworska—mowa potoczna warstw wykształconych (Górnicki, Kochanowski)
3) publicystyka polityczna (Modrzejewski)
4) proza historyczna (Bielski-Kronika...)
5) proza retoryczna (Skarga-Kazania sejmowe)
6) proza biblijna – tłumaczenie 1599 Wujek, Jakób (tak, wtedy jeszcze Jakób, kilka wieków później Jakub)
III)CZYNNIKI:
1) rozpowszechnienie kultury średniowiecza dzięki wynalazkowi druku
2) gromadzenie dóbr przeszłości
3) warunki społeczno-polityczne

� jednoczenie się państw
� jednoczenie się mieszczaństwa
� wprowadzenie mecenatu – Jagiellonowie rozwój architektury
� zainteresowanie antyczną filozofią i literaturą
� przybywanie do Polski cudzoziemców, ze względu na zagwarantowaną konfederacją warszawską

(1573) tolerancję religijną.
� powstanie łacińskiej poezji narodowej
� odkrycia: Kolumb, Kopernik, odrębność jednostki, poczucie własnej wartości, humanitas –

człowieczeństwo (godność, wolność, miłość, antropocentryzm)-> rozwój nauk humanistycznych. 

Humanizm: człowieczeństwo, harmonijny rozwój osobowości, zarówno intelektualny jak i fizyczny.
wszechstronne wykształcenie. Ideał humanisty zakładał:

� zainteresowanie człowiekiem
� umiłowanie pokoju
� kult słowa
� lubi odkrywać uroki życia ziemskiego, świata
� głosi pochwały życia (do lit. wkraczają tematy

życia intymnego)
� krytyczne nastawienie do świata i dogmatów
� wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka i

podkreślenie godności każdego człowieka
� szacunek dla ludzkiej pracy i myśli
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� odmienne widzenie Boga
� harmonijne łączenie filozofii chrześcijańskiej i

greckiej
� artysta-humanista kieruje się zasadą cycerońską:

Literatura, sztuka ma uczyć, podobać się i
wzruszać

� poetyka i retoryka wzorują się na Horacym i
Artstotelesie

� teologia ustępuje astronomii, alchemii,
matematyce i medycynie

� wzrost świadomości narodowej wiąże się z
rozwojem języków narodowych

Reformacja – odpowiada na pytanie Jak wierzyć w Boga? Krytyka kleru przez pisarzy – renesans epoką
wiedzy. 

� Luteranizm – 95 tez (1517), wiara w zbawienie, popularny w miastach.
� Kalwinizm – pesymistyczny, poczucie niepewności, nieznane są plany boskie, zachęca do ascezy,

popularny wśród szlachty (ziemian).
� Arianie – bracia polscy, ireniści (irenizm – umiejętność łączenia różnych kultur średniowiecznych oraz

niechęć do wojen), rozwój nauki, oddzielenie władzy kościelnej od świeckiej, życie w ubóstwie. Ośrodki:
Raków, Lublin. Przedstawiciele: Czechowic, Wiśniowski, Niemolniewski.

Sobór w Trydencie, powołany do celów antyreformacyjnych: 1545-1563.

Cechy noweli:
� krótki utwór epicki
� mało bohaterów
� wyeksponowanie boh.

głównego
� motyw przewodni
� jeden pkt. kulminacyjny pod

koniec
� retardacja w celu spowolnienia

akcji
� narr. 3os, wszech.,

przeźroczysty
� single-thread
� chronologia
� lapidarność
� symbol (np.: sokół w Sokole)

Cechy sielanki:
� liryczno—opisowy
� opisuje uroki życia wiejskiego
� często wątek miłosny
� wywodzi się ze starożytności
� twórcą jest Teokryt
� aka: idylla, georgika, bukolika

� topos arkadii

Cechy fraszki:
� krótki utw. lir. wierszowany
� z pointą
� humorystyczny, obyczajowy,

refleksyjny lub portretowy
� nazwę wprowadził

Kochanowski
� wcześniej: figliki

Cechy figlików:
� krótki utwór wierszowany
� rymowany, z pointą
� charakter refleksyjny lub
żartobliwy

� ukazuje portrety ludzkie
� do figlików bywały załączane

emblematy (rysunki,
ułatwiające odbiór pokazując
pewne rzeczy nie opisane w
figliku; były one exemplum
wyjaśniającym lub

potwierdzającym treść)

Cechy pieśni:
� powstały w Biblii
� rozwinięty przez Horacego
� wierszowany
� zrytmizowany
� może być refren
� dowolna tematyka

Cechy sonetu:
� wiersz sylabotoniczny
� ma 14 wersów, 4 zwrotki.
� rymy okalające. 
� sonet włoski: od Petrarki,

popularniejszy. Ma on
standardowy układ wersów tj.
2zwr. x 4wersy opisowe i 2zwr.
x 3wersy refleksyjne. 

� sonet francuski: od Ronsarda,
rzadszy. Ma on 3zwr. x 4wersy
opisowe i 1zwr. x 2wersy –
refleksyjną.

Twórcy europejskiego renesansu:
1) François Rabelais (Francja; XV/XVI w.): Gargantua i Pantagruel – opowieść olbrzymach, opojach i
żarłokach nie znających żadnych ograniczeń. Hasło: Czyńcie co chcecie. Utwór ma charakter satyryczny i
pokazuje walkę nowych idei renesansowych ze średniowieczną przeszłością. Broni nowego
światopoglądu – praw człowieka do wolności i prawdy. Utwór groteskowy – wymieszanie komizmu z
tragizmem i fantastyki z realnością. Najważniejsza jest parabola i śmiech.

2) Montaigne: Próby – Sceptycyzm. Zakłada on, że niemożliwe jest dotarcie do prawdziwej wiedzy; zadaje
pytania cóż ja wiem? – wszystko jest zagadką. Można próbować dotrzeć do prawdy, nie można być
pewnym siebie, aby mówić na pewno. Jest tu przedstawienie autora – portret intelektualny, przedstawia
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swoje poglądy. 
3) Pierre de Ronsard – najwybitniejszy poeta renesansowej Francji. Cenił go Kochanowski. Twórca sonetu

francuskiego jako gatunku. 
4) Giovanni Boccaccio (XIV w.) Boccaccio napisał m.in. Żywot Dantego (komentarz do Piekła Dantego),

O pochodzeniu bogów pogańskich. Dekameron (mieszkańcy Florencji (?) uciekli przez dżumą): narr.:
3os, zastosowana retardacja, akcja przyczynowo-skutkowa, obecny motyw sokoli. 

5) Petrarka (XIV w.) – pisał po włosku i łacinie. Twórca europejskiej literatury miłosnej. Do Laury – 2
zbiory: Do madonny żywej i Do madonny umarłej. Idealizuje w nich bohaterkę, pokazuje uczucia osoby
zakochanej; dla Petrarki miłość to kontrast (miłość-rozpacz). Ciekawe jest, że bohaterem jest kobieta.
Petrarkizm – zespół zjawisk w europejskiej poezji erotycznej, wywodzi się on z tego cyklu sonetów. 

6) Ludvico Ariosto (XV/XVI w.) – najbardziej znane Ornald szalony; jest to epos; akcja w czasach Karola
Wielkiego. Ważny jest wątek miłosny Orlanda i Angelici. Jak w Tr&Izoldzie na tle baśni. Występuje też
lekka ironia. Ironia ariostyczna polega na chłodnym dystansie do wydarzeń. 

7) Torquatto Tasso (Włochy; XVI w.): Jerozolima wyzwolona (epos) – opisuje pierwszą wyprawę
krzyżowców; główny bohater – Gotfryd.

Teatr Elżbietański (Elizbethan Theatre)
Trzy przyczyny powstania: polityczna, religijna, społeczna. 
Od 1/2 XVIw. w oberżach były drobne przedstawienia. Później pojawiły się podobne przedstawienia pod
gołym niebem poza miastami. Pierwszy budynek teatralny to przykryta arena cyrkowa. 
1576 – pierwszy teatr na lewym brzegu Tamizy; 1587 – pierwszy teatr na prawym brzegu Tamizy
A bawić pragniemy was co dzień – teatr był głównie ku uciesze ludu. 
Dużą rolę odgrywał kostium, miał on znaczenie symboliczne. W użyciu były malowane perspektywy (coś co
zastępowało scenografię). Korzystano ponadto z maski w stylu włosko-francuskim. Pisano także utwory na
teatr dworski – tzw. maski. W teatrze elżbietańskim pojawiły się balkony. Pierwszy teatr publiczny – 1576 –
okrągły, początkowo bez dachu, z podwyższoną sceną i przyległym doń dwukondygnacyjnym budynkiem
oraz trójpoziomowymi galeriami. Scenografia uboga, zastępowana przez napisy, kostiumy bogate, role
kobiece grali chłopcy bez zarostu. Kobiety po raz pierwszy w roli Desdemony w 1661r. 

Budowa dramatu Shakespear'a:
� nie przestrzeganie zas. 3

jedności
� sceny zbiorowe

� brak chóru
� podział na akty i sceny
� pomieszanie kategorii

estetycznych
� mieszanie form wypowiedzi

(proza/wiersz)
� zmienność nastroju
� obecność np. czarownic jako sił

nadprzyrodzonych

Tragizm u Shakespear'a polega na tragizmie uczuć ludzkich. Od teatru Shakespear'owskiego to już teatr
współczesny. 
1765 – I teatr publiczny w Polsce

Twórcy polskiego renesansu:
Rej: (jest Kalwinem)
Jan Kochanowski – utwór pochwalny
Mnich – tępi on tu mnichów. Jest to objaw reformacji. Krytyczny. 
Pleban pieska na cmentarzu pochował – krytyka wad mnichów, też pod wpływem reformacji. 
Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem – tematyka społeczna. Jest to dialog
między 3 osobami (W Rozmowie M.P. ze Ś. były tylko 2 osoby – jest to postęp.)
Są skłóceni, bo każdy dba o siebie, a nie o dobro państwa.
Postulaty w Rozmowie...:

� ograniczyć rolę i fundusze Kościoła
� zainteresować się losem chłopów (zaopiekować się nimi)
� ograniczyć władzę magnatów na rzecz króla
� władza powinna być dziedziczna
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Pan:
� krytyczny
� niechętny do Kościoła
� nic nie robi – lenistwo, zabawa
� tylko wyzyskuje chłopów
� osłabienie państwa
� bezowocne zajazdy, sejmiki
� niechęć do pomocy państwu
� głupota
� krótkowzroczność

Wójt:
� prostak
� ubogi
� chce mieć pewność, że pójdzie

do nieba
� woli dać dziesięcinę
� oporny krytyce o lenistwie

chłopa

Pleban:
� prostak
� broni Kościoła
� opisuje pracę
� wyzyskuje chłopów
� lenistwo
� nieuczciwie pełni swe

obowiązki
� chciwy
� powierzchowność religii
� rozpasany

Wzór szlachcica (wg. Reja) (z Żywotu...):
� sprawiedliwy, cnotliwy, odpowiedzialny, podtrzymujący tradycje narodowe, mądry, skromny, godny

szlachectwa, uczciwy, niespecjalnie wykszałcony (tylko tyle ile trzeba), może podróżować, ale nie zwozi
nowinek ze świata

� przestrzega kalendarza biologicznego, pracuje w ogrodzie, czerpie z tego przyjemność (pochwała życia
ziemiańskiego), rodzina radością życia (przechadzki itp.). dobry gospodarz, dobry pan dla chłopów

Kochanowski:
Fraszki:

Tytuł Tematyka Pointa Artyzm

Na swoje księgi
własna twórczość—fraszki
(ch. programowy)

Ale śmiechy, ale żarty,

zwykły zbierać moje karty

filozofia epikur. i
hedonizm, przez
odwołanie do mitologii

O żywocie ludzkim

sens życia ludzkiego (ch.
refleksyjny)

Świat teatrem, człowiek
aktorem

wszystko z wyjątkiem
Boga przemija.

powiązanie fil.
chrześcijańskiej ze
stoicką, wieloznaczność
sł. 'fraszka', teatralizacja
życia

Raki
fraszka humorystyczna, nt.
natury kobiet (ch. dworski)

przewrotność kobiet koncept: czytana od tyłu
ma przeciwny sens

Na dom w Czarnolesie
Pochwała życia i szczęścia
rodzinnego

...inszy niechaj pałace... fil. złotego środka, opieka
boska, radość z życia

O dr. Hiszpanie
fr. dworska, ukazuje jak się
bawią ludzie we dworze,
pijaństwo szlachty

Szedłem spać trzeźwo, 

a wstaję pijany!

fr. portretowa, żartobliwa,
z dialogiem

Na zdrowie
fr. filozoficzna, ukazuje
zdrowie jako wartość
uniwersalną

Szlachetne zdrowie apostrofa,
przeciwstawienia,
antytezy

Na lipę
Pochwałą życia wiejskiego,
piękna przyrody i związku
człowieka z naturą

Natura inspiracją dla
twórcy.

nawiązanie do antyku

Na Mateusza
fr. humorystyczna,
portretowa, aby Mateusz
zmniejszył wąsy

zachowanie umiaru we
wszystkim

żartobliwa, lapidarna,
krótka, dystych
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Tytuł Tematyka Pointa Artyzm

Na sokalskie mogiły

jedyna fr. patriotyczna,
pochwała żołnierzy † za
ojczyznę, ich epitafium

Tuśmy się mężnie prze
ojczyznę bili.

Najchwalebniejsza jest
śmierć w obronie
ojczyzny.

poważny nastrój, fr.
tyrtejska, nawiązanie do
Symonidesa o boh.
Termopil. Podmiotem lir.
są żołnierze.

O żywocie ludzkim II

fr. filozoficzna, szukanie
sensu życia, patrzenie z
perspektywy Boga,
zwracanie uwagi tylko na
ważne rzeczy

Wszystko przeminie, 

Bóg jest wieczny.

fil. chrześcijańska,
epikurejska i stoicka, 2
zwroty do Boga, krótki
opis stosunku do Boga i
życia (czyli fil. ren.)

Ku muzom
fr. programowa, o twórczości motyw horacjański –

motyw sławy
nawiązanie do antyku,
liczne środki artystyczne

O miłości
o miłości od miłości nie można

uciec
pytania retoryczne,
metafory, lapidarność,
aforyzmy liczne

Do Hanny
charakter flirtu, prosi Hannę
o względy

Serce twardy krzemień krótka, dystych,
frazeologizmy

Do dziewki
wyznanie miłosne rubaszne wyznanie

pożądania
anafora, porównanie
uczuć do przyrody

O kapelanie
fr. portretowa, krytyczna,
scenka, krytyka pijaństwa
wśród duchowieństwa

jeszczem się dziś nie kładł

arogancja

koncept, dialog, dowcip
sytuacyjny

O kaznodzieji
hipokryzja duchowieństwa,
chciwość

bym miał żyć jako
nauczam

scenka udramatyzowana

Do fraszek
krytyka ponadczasowości, fr.
odzwierciedlają umysł

fraszki są dydaktyczne,
ale są też skomplikowane

porównanie fraszek do
labiryntu

Do snu fr. refleksyjna, analiza życia sen to częściowa śmierć oniryzm

Na most warszewski
fr. okolicznościowa,
pochwalna

potęga człowieka prawdziwe osoby i
wydarzenia

Do gór i lasów
fr. autobiograficzna,
filozoficzna, uogólnione
ukazanie życia

carpe diem metafory, stoicyzm

Pieśni:
Pieśń Pierwszy wers lub tytuł Tematyka

IX

/w.

O Fortunie II

Nie porzucaj nadzieje...

Los bawi się losem ludzkim, początkowo zachęta do nie
rezygnowania z marzeń (zawsze nadchodzi wiosna), później
pojawia się motyw przemijania, fil. stoicka, Bóg nie przemija.
Pieśń refleksyjno—filozoficzna.

XXV

/w.
Czego chcesz od nas Panie...

Nawiązanie do ks. Genesis, charakter pochwalny i religijny, zwrot
do Boga jako do opiekuna i dobroczyńcy ludzkości. Wyznanie
wiary. Budowa regularna (7zwr. x4w.)
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Pieśń Pierwszy wers lub tytuł Tematyka

IX

/p.

O Fortunie I

Chcemy sobie być radzi...

Nawiązania do antyku, aforyzmy, o losie człowieka, teatralizacja
życia, przemijalność, epikureizm (złoty środek, radość życia). Bud.
regularna (10zwr. x3w.), zrytmizowany, melodyjny, fil. stoicka.

Wszystko się dziwnie plecie // na tym tu biednym świecie.

V

/w.
O spustoszeniu Podola

Charakter patriotyczny. 1część: brutalność Turków i Tatarów. 2cz:
zachęca Polaków do walki, zauważa niechęć szlachty do płacenia
na wojsko -> niechęć ich do utrzymywania wojska.

XII

/w.
O cnocie I

Pieśń refleksyjno—patriotyczna, wiara i patriotyzm to jedność. 

A jeśli komu droga otwarta do nieba, // to tym co służą ojczyźnie...

XIX

/w.
O cnocie II (Jest kto...)

Pieśń refleksyjna, podziękowanie Bogu za rozum, uczy postawy
obywatelskiej-patriotycznej; każdy powinien służyć ojczyźnie.

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

XXIV

/w.
O sławie

Monolog o sobie; opis starzenia się człowieka – obserwacja natury.

XXIII

/w.
O Zofii

O upływie czasu, przemijalności, prawa biologiczne, ukazanie
natury, zasada carpe diem.

Treny ukazują załamanie światopoglądu antropocentrycznego. Kochanowski przychyla się do Boga.
Tr. I – VII/VIII – analiza psychologiczna człowieka cierpiącego;
Tr. IX –  XIX – wykład filozoficzny na temat najważniejszych wartościach w życiu człowieka. 

Tren Tematyka itp.

I Zaskoczenie, bezsilność, smutek, odwołanie do trenów Simonidesa i Heraklita. Ukazany jest smok,
który zjada małe ptaki – Urszulki :->. Udramatyzowanie przez pozorny dialog.

V Liryka osobista, 1.cz: metafora o znaczeniu symbolicznym; 2.cz: wymienienie imienia Urszula. Jest
to jedno, przerosłe porównanie homeryckie.

VI Ożywienie bohaterki. Autor chce wzbudzić współczucie odbiorcy. Przedstawia ją jako cudowne
dziecko, które przemawiało wierszem (córka – Safona). Ma to na celu ukazanie podobieństwa córki
do siebie. Uważa, że śmierci córki w tak wczesnym wieku nie można wytłumaczyć. Autor cytuje
wypowiedz córki na łożu śmierci. Liczne środki art.: wykrzyknienia, porównania, nawiązania.

VII Wiesz płacz. Na początku jest zwrot do ubranek i innych pozostawionych rzeczy. 2adresatów:
ubranka i Urszulka. Ubranka powodują przypływ wspomnień. Obecne są wykrzyknienia,
zdrobnienia, przerzutnie i peryfrazy (pełniące funkcje eufemizmów).

VIII Portret Urszulki (przedstawienie jej cech). Okazuje się ona pogodna i żywa! Wiersz rozpoczyna się
od apostrofy (4wersy) – potęguje to pustkę. Idealizacja dziecka jakby miało 5-6 lat. Budowa
ramowa – początek i koniec w tym samym nastroju. Autor przywołuje różne obrazy-wspomnienia,
odwołując się do antyku uosabia śmierć, przywołując rzeczy i słowa córki tworzy wszechstronny
portret dziecka. Obecne są wykrzyknienia, epitety, porównania, peryfrazy, pseudodialog. Służy to
uplastycznieniu.

IX Mądrość daje spokój wewnętrzny, bezpieczeństwo, rozumienie świata. Mądrość nie była jednak w
stanie wytłumaczyć śmierci bliskiej ani jej zapobiec. Jest to załamanie wiary w mądrość.
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Tren Tematyka itp.

X Autor jest zagubiony. Nie wie gdzie jej szukać. Może jest w Hadesie, może jako słowik. Zwątpienie
we wiarę chrześcijańską spowodowany tęsknotą za córką. Jest to szczytowy kryzys światopoglądu.
Autor jest gotowy iść każdą drogą, aby się z nią spotkać. (Gdziekolwiek jesteś, jakiś jest?),
nawiązanie do antyku. Zwątpienie to jest dla chrześcijanina bluźnierstwem. 

XI Załamanie światopoglądu, bo liczył że nie spotkają go żadne złe przygody. Kogo pobożność
ratowała? Cnota nie pomogła, ale wie że bluźni. Bluźniąc ma szanse na zbawienie, a dziecka nic mu
nie wróci.

XIX Wszystkie troski trzeba znosić po ludzku: ...a ludzkie przygody, ludzkie noś...Jest tu obecna matka
Jana K. (Anna), która ma na ręku Urszulkę. Anna mówi, że życie kobiety w niebie jest znacznie
lepsze niż na ziemi. Rozkosze ziemskie były nie dla kobiet.

Kochanowski – Pieśń Świętojańska o Sobótce – Panna XII. 
Język utworu nie stylizowany, bez naleciałości gwarowych, bo autorem jest szlachcic (więc pisze on swoim
naturalnym językiem. Pokazuje wieś taką jaka ona jest dla Kochanowskiego. Pracę traktuje on jako zabawę,
skupia się na tańcach i piosenkach. Życie na wsi jest spokojne i wesołe. Jest to życie w dostatku; rodzina jak
u Reja zajmuje ważne miejsce. Żona ma zajmować się domem, pomagać mężowi, wspierać go i przyczyniać
się do jego chwały. Kochanowski tworzy tu więc mit Wsi spokojnej, wsi wesołej, który asie utrzyma aż do
Wesela Stanisława W. Mamy u Kochanowskiego do czynienia z wyidealizowanym obrazem wsi,  której
mieszkańcy spokojne i szczęśliwe życie pędzą. 

Prawda i fałsz o wsi:
Realistyczny obraz Wyidealizowany obraz

Krótka rozpr...: Krytyka duchowieństwa i szlachty;
ukazanie trudnej sytuacji chłopów.

Żywot człowieka...: Proza z elementami
autobiograficznymi na temat uroków bytowania
wiejskiego szlachty/ziemiaństwa.

Żeńcy: sielanka realistyczna. Praca chłopek
pańszczyźnianych przy żniwach. Stylizacja
realistyczna przez wykorzystanie słownictwa
gwarowego, przysłów i przyśpiewek ludowych.

Pieśń Święto...: ma charakter sielankowy;
wyidealizowanie rzeczywistości wiejskiej;
stworzenie mitu; motyw arkadyjski – krainy
wiecznej szczęśliwości.

Klemens Janicki – Elegia o sobie samym dla potomności: (po łacinie) (autobiograficzny)
Janicki – syn chłopski; Elegia – utwór liryczny pochwalny. Co w nim jest:

� chęć do wiedzy
� fascynacja antykiem (Owidiusz)
� o miłości do życia ziemskiego (?)
� zmiana zapatrywania na twórczość -> chce on pisać utwory patriotyczne ze względu na wzrost
świadomości narodowej

� zachwyt poezją i literaturą (marzenie o własnej sławie)
	 działalność mecenatu

 pochwała ojca i założyciela gimnazjum
� utwór zrytmizowany

Szymon Szymonowic: (końcówka renesansu) Żeńcy – sielanka realistyczna (zwana antysielanką). Jest tu
ukazana rozmowa chłopek (Oluchny i Pietruchny) w trakcie żniw. Jest tu też Starosta, który pilnuje
pracownic. Jeśli nie pracują wydajnie to są bite. Użyte jest tu słownictwo gwarowe, oraz przysłowia, służy
to urealnieniu utworu.

Epoka trwa od 1505 (konstytucja Nihil Novii) lub 1506 (druk Bogurodzicy) do 1620 (bitwa pod Cecorą).
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