
Kl. 1 LO SP 

język polski  

 

Temat: Pełna przeciwstawieństw literatura baroku. 

 

 Przeczytaj uważnie informacje na temat literatury baroku - jej cech, głównych nurtów, 

faz rozwojów, motywów i wzorców osobowych. Następnie wykonaj ćwiczenia pod tekstem. 

1. Cechy literatury baroku 

 egzystencjonalna, refleksyjna – rozważania nad ludzką kondycją, miejscem w świecie, 

wartościami doczesnymi (radość z życia, zabawa) i wiecznymi (Bóg) 

 wyrafinowana – bogactwo środków językowych, symbole, alegorie 

 konceptualna – utwór poprzez swoją zaskakującą konstrukcję, pomysł miał zaskoczyć 

czytelnika 

 pełna przeciwieństw – świętość (sacrum) zestawiona z rubasznością (profanum); kontrast, 

aby zadziwić odbiorcę 

2. Główne nurty  

Nurt Najważniejsze informacje  Przedstawiciele 

 

Metafizyczny (poezja 

metafizyczna) 

 

 

Tematyka: 

 miejsce człowieka w świecie, 

 skomplikowana natura człowieka – 

rozdarty między sacrum a profanum, 

wiecznością a doczesnością 

 człowiek a Bóg 

 

 

Mikołaj Sęp 

Szarzyński, 

 Daniel Naborowski 

 

Dworski 

(poezja dworska) 

 

 

Wiążą się z nią terminy: 

 manieryzm – osiągnięcie w dziele 

najwyższej doskonałości, kunsztu; rodzaj 

gustu dworskiego lub stylu (termin nie 

został w pełni sprecyzowany); 

 marinizm – dbałość o kunsztowną formę 

utworu, stosowanie wyszukanych środków 

 

 

Jan Andrzej 

Morsztyn,  

Daniel Naborowski 
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artystycznych; termin pochodzi od 

nazwiska włoskiego poety Giambattisty 

Marina; 

 konceptyzm – przedstawienie treści 

utworu w sposób zaskakujący; ważny był 

pomysł (koncept), dzięki któremu utwór 

zaskakiwał odbiorcę, wzbudzał w nim 

zachwyt; efekt zaskoczenia pomagała 

osiągnąć celna puenta. 

Tematyka: świecka miłość, flirt, zabawa, 

niestałość uczuć, uroda itd. 

 

Szlachecko-ziemiański 

(literatura szlachecko-

ziemiańska) 

 

 

Tematyka: 

 pochwała spokojnego życia wiejskiego, 

 ostrzeżenie przed przyjmowaniem obcych 

zwyczajów, 

 apele o obronę ojczyzny przed 

zagrożeniem ze strony wrogów 

i protestantów. 

Wiążą się z nim: 

 rozwój pamiętnikarstwa – wspomnienia 

życia szlachcica, czasy wojaczki i życia 

domowego, 

 sylwy – domowe księgi z wpisami o życiu 

codziennym, sentencjami, anegdotami 

(z łac. silva rerum ‘las rzeczy’) 

 

 

 

 

Jan Chryzostom 

Pasek 

 

3. Trzy fazy rozwoju literatury 

 I faza początkowa – egzystencjalne niepokoje, nawiązania do średniowiecza, religijność; 

twórczość Mikołaja Sępa Szarzyńskiego (Rytmy albo wiersze polskie). 

 II faza dojrzała – nurty dworski i sarmacki; twórczość Jana Andrzeja Morsztyna, Daniela 

Naborowskiego, Jana Chryzostoma Paska. 
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 III faza schyłkowa – wiersze okolicznościowe, satyry, pamiętniki, w dużej mierze literatura 

niezbyt wybitna. 

4. Popularne motywy literatury baroku 

 Vanitas – nazwa oznaczająca ‘marność’ została zaczerpnięta z biblijnej Księgi Koheleta; 

przemijanie, ulotność piękna, kruchość ciała w obliczu śmierci (Mikołaj Sęp 

Szarzyński Sonet I O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego, Sonet V 

O nietrwałej miłości rzeczy świata tego; Daniel Naborowski Marność, Krótkość żywota). 

 Bóg – widziany odmiennie niż w renesansie; tu jest oddalony, tajemniczy, niekiedy groźny 

(Mikołaj Sęp Szarzyński Sonety). 

 Miłość dworska – opiewana w kunsztownej poezji kręgów dworskich; często w formie 

wyszukanego komplementu; zmysłowa (Daniel Naborowski Na oczy królewny angielskiej; 

Jan Andrzej Morsztyn O swej pannie). 

 Życie szlacheckie – różne aspekty życia szlachcica; jego wyprawy wojenne, zajęcia domowe, 

rozrywki, poglądy i przemyślenia (Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki). 

5. Wzorce osobowe 

Szlachcic sarmata 

 dwa oblicza: waleczny patriota szanujący tradycję i innych, ale też butny, skory do awantury 

zabijaka o wąskich horyzontach 

Przykład z literatury: Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki 

Dworzanin 

 wykształcony, znający obce języki 

 pochodzi z wyższych sfer 

 zaznajomiony z etykietą, biegły w sztuce konwersacji i flirtu 

Przykłady z literatury: Daniel Naborowski Na oczy królewny angielskiej; Jan Andrzej 

Morsztyn Do trupa, O swej pannie, Niestatek 

Źródło:  

https://www.dlaucznia.pl/lekcja/jezyk-polski,nauka-o-literaturze,barok,o-baroku,literatura-

baroku?code=b737b8f65101df7ed9a785269b3cbea8bf12c9e1&state=lXZJkBIVS9rdkqdNrF0

XnA5SfhgFrWrO 

 

Ćwiczenia 

1. Wśród cech literatury baroku znajdują się wyrafinowanie i konceptyzm. Co kryje się pod 

tymi pojęciami? 



.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................... . 

2. Wymień główne nurty barokowej literatury i krótko scharakteryzuj jeden z nich. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... . 

3. W jakim nurcie tworzyli Mikołaj Sęp Szarzyński i Daniel Naborowski? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................... . 

4. Czym różni się motyw Boga w literaturze baroku od tego, który funkcjonuje w twórczości 

renesansowej? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................... . 

5. Powszechne w baroku zainteresowanie zagadnieniami przemijania i kruchości 

odzwierciedla zaczerpnięte z biblijnej Księgi Koheleta słowo ............................... . 


