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Temat: Wzorcowy obraz szlacheckiego życia - "Żywot człowieka poczciwego" 

     Mikołaja Reja. 

 

 

1. Zapoznaj się z informacjami na temat Mikołaja Reja i jego dzieła. 

 

 

Mikołaj Rej z Nagłowic (1505-1569) 

 Poeta, będąc zamożnym szlachcicem, prowadził życie typowego 

ziemianina. Większość życia spędził na wsi, zajmując się gospodarstwem. 

Czynił  to zresztą z dużym powodzeniem - dzięki sprytowi i gospodarności 

dorobił się znacznego majątku, założył także dwa miasteczka: Rejowiec i Okszę. 

Był człowiekiem bardzo towarzyskim. Znany ze swego rubasznego dowcipu, 

cieszył się popularnością wśród władców i  szlachty. Uwielbiał dyskusje, 

zabawy, polowania. Był też aktywny politycznie - wielokrotnie posłował na 

sejm, zaangażował się w ruch egzekucji praw, a po przejściu na kalwinizm - w 

reformacyjne piśmiennictwo religijne. Uważał swoje pisarstwo za misję 

społeczną.  



 Chociaż żył renesansie nie był typowym humanistą. Nigdy nie zdobył 

gruntownego wykształcenia i choć miał talent literacki, był samoukiem. Pisał 

tylko po polsku - dużo, szybko, bez poprawek, bez filologicznej pieczołowitości. 

 Tworzył dialogi, kazania, poematy, traktaty parenetyczne, a także 

epigramaty. Do jego najbardziej znanych utworów należą: "Krótka rozprawa 

między trzema osobami, Panem, Wójtem i Plebanem", "Zwierzyniec", 

"Zwierciadło". Rej, który jako pierwszy polski pisarz tworzył wyłącznie w 

języku narodowym, jest nazywany ojcem polskiej literatury. Jego stosunek do 

kwestii polskiej mowy - i pisania po polsku - wyraża najlepiej słynne 

stwierdzenie: "A niechaj narodowie wżdy postronni znają, że Polacy nie gęsi, iż 

swój język mają".  

 

 



 



Źródło: R. Janicka-Szyszko, M. Steblecka-Jankowska, Język polski. Podręcznik 

dla szkół ponadgimnazjalnych, cz. 2, Gdynia 2013. 

 

 

 

 

2. Przeczytaj poniższe teksty i wykonaj ćwiczenia. 

 

 

 

 

Anna Kochan 

 

Wstęp 

 

 Ostatnie dzieło Reja wyszło w roku 1567/1568 […]. Jest ono jednym 

z najpiękniejszych i najbardziej okazałych druków renesansu. Starannie wydaną 

książkę opatrzono również znakomitymi drzeworytami. 

Utwór składa się z kilku części, z których pierwszą stanowi prozaiczny traktat 

parenetyczny Żywot człowieka poczciwego. Uzupełnia go, również napisana 

prozą, Przemowa krótka, nazywana też Spólnym narzekaniem wszej Korony na 

porządną niedbałość naszę. 

Mianem „zwierciadeł” określa się zazwyczaj dzieła o charakterze 

parenetycznym, czyli takie, w których konstruuje się wzorcową postać. Tak 

rozumianymi zwierciadłami są więc Żywot człowieka poczciwego, Dworzanin 

polski Łukasza Górnickiego czy De optimo senatore Wawrzyńca Goślickiego. 

Rej porównał do zwierciadła adresata dzieła, zalecając, by zachowanie 

czytelnika było zawsze jasne, uczciwe i stanowiło wzór do naśladowania: „A 

bądź jako piękne źwierciadło, w którym każdy swe zmazy upatruje”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie 1 

 
 

Żywot człowieka poczciwego 

 Największą popularnością spośród ksiąg Zwierciadła cieszy się Żywot 

człowieka poczciwego i czasem wręcz zapomina się, że to tylko fragment (co 

prawda, bardzo obszerny, bo zajmuje 75% całości), chociaż sam autor bardzo 

wyraźnie zaznaczał, że trzeba czytać Żywot z pozostałymi częściami, gdyż 

dopiero wówczas przesłanie jest kompletne. Tytuł sugerował przy tym, że każdy 

– niezależnie od pozycji społecznej – znajdzie tu coś dla siebie. Tak naprawdę 

adresat był o wiele bardziej konkretny: to mężczyzna (kobiety potraktowane 

zostały po macoszemu i prawie w ogóle się o nich nie mówi) należący do stanu 

szlacheckiego. Nagłowicki twórca przedstawił stawanie się człowiekiem 

poczciwym i zaprezentował w trzech księgach Żywota bohatera na różnych 

etapach życia. 

 Pierwsza księga traktuje o dzieciństwie. Poprzedza te uwagi krótki 

wykład o tym, jak Bóg stworzył świat i dał ludziom prawa. Zalecenia owego 

kodeksu są według Reja niezmienne, a obowiązek ich tłumaczenia dziecku ciąży 

na rodzicach. Pomagać w tym powinna nauka. Ma to być wiedza zawierająca 



pouczenia moralne, ponieważ dla autora mądrość nie zależy od przeczytanych 

książek, lecz od umiejętności rozróżniania dobrego i złego. 

 W księdze drugiej twórca pokazuje dojrzałego już mężczyznę i proponuje 

mu kilka dróg życiowych. Trzeba umieć rozsądnie wybierać... Stoi otworem 

kariera urzędnicza, ale lepiej jej zaniechać, bo któż oprze się pokusie pychy 

i nieuczciwości? Nęci dwór, lecz wówczas trzeba się pożegnać ze swobodą. 

Służba żołnierska przynosi korzyści, tylko który z żołnierzy ustrzeże się przed 

zadawaniem cierpień? Pozostaje jedynie życie na wsi! Żywot człowieka 

poczciwego jest zatem przede wszystkim podręcznikiem ziemianina. Chociaż 

zasady moralne (np. sprawiedliwość, odrzucenie pychy, gniewu itd.) obowiązują 

każdego, to właśnie na swym skrawku ziemi (w ustach posiadacza tylu wiosek 

brzmiało to zabawnie), z dala od pokus świata, najłatwiej się do nich 

stosować. Żywot należy określić jako parenezę stanową, skierowaną głównie do 

właścicieli ziemskich. 

 Człowiek żyjący w rytm pór roku przemija wraz z naturą. „Zbieżałać już 

ona wiosna kwitnącej wiosny twojej [...]. Zbieżałoć lato onej gorącej śrzedniości 

twojej [...]. Przypadła na cię już chłodna jesień [...]. Już niczego nie czekasz, 

jedno spokojnej zimy”. Schyłkowi życia i przygotowaniom do kresu poświęcona 

została trzecia księga Żywota. Pod koniec wędrówki (Rej wciąż porównuje nas 

do pielgrzymów lub żeglarzy) należy postępować szczególnie roztropnie, by nie 

roztrwonić tego, co się zdobyło, i materialnie, i duchowo. Teraz warto oddać się 

pobożnym lekturom i rozmowom z wnukami. Właśnie, wnukami... Rej wyraźnie 

zaznacza, że nie trzeba bać się śmierci, bo nie całkiem umieramy. Jak kwiat, 

który wyrósł z nasienia i wreszcie więdnie, by użyźnić ziemię dla roślin, które 

dopiero wzejdą, tak i my jesteśmy elementem świata przyrody, świata tak 

naprawdę nieprzemijającego. 
 

Ćwiczenie 2 

Zdecyduj, czy poniższe twierdzenia są prawdziwe, czy - fałszywe. Uporządkuj 

je w odpowiednich grupach. 



 

 

3. Poniżej znajdują się fragmenty utworu "Żywot człowieka poczciwego" 

M. Reja. Przeczytaj je uważnie, a następnie odpowiedz na pytania 

umieszczone pod wybranym tekstem. 

 

Mikołaj Rej 

Żywot człowieka poczciwego  
 

Rok na czterzy części rozdzielon 

Ale iż rożne są czasy w roku, też są i rożne przypadki i w gospodarstwie, 

i w każdej sprawie człowieka poćciwego, gdyż rok jest na czworo rozdzielon: 

naprzód wiosna, więc lato, potym jesień, więc zima. A w każdym z tych czasów 

i potrzebnego a rożnego gospodarstwa i rozkosznych czasów i krotofil swych 

w swoim onym pomiernym a w spokojnym żywocie poćciwy człowiek może 

snadnie użyć. Bo gdy przypadnie wiosna, azaż owo nie rozkosz z żonką, 

z czeladką po sadkoch, po ogródkoch sobie chodzić, szczepków naszczepić, 

drobne drzewka rozsadzić, niepotrzebne gałązki obcinać, mszyce pozbierać, 

krzaczki ochędożyć, okopać, trzaskowiskiem osypać? Bo tego trzeba, aby około 

młodego drzewka chwast nie rósł; bo coby miało drzewko róść, to mu onę 

https://epodreczniki.pl/a/cztery-pory-roku-czyli-mikolaja-reja-zywot-czlowieka-poczciwego/D19UtHQDc#D19UtHQDc_pl_main_tp_5


wilgotność chwast wyciągnie. [...] 

Też sobie i wineczka, i różyczek możesz przysadzić, bo się to barzo łacno 

wszytko a za barzo małą pracą przyjmie. Dostawszy gałęzi winnych, ukopawszy 

dołek, nasypawszy gnoju drobnego a trzaskowiska, położywszy dwie gałązce na 

krzyż, środek onych gałązek wtłoczywszy w on dołek, nadobnie onąż ziemią 

przyłożysz, a końce ku górze wypuścisz; tedy się to barzo snadnie przyjmie. 

Także też tam chwastu strzeż, boć ten każdą rzecz zagłuszy. Potym, kiedy się 

rozroście, niepotrzebne gałązki i liście, gdzie go wiele, obrzynaj, bo także też to 

wilgotność wyciąga, która miała gronka urościć, jako i chwast około szczepów. 

Więc też sobie pójdziesz potym do ogródeczków, do wirydarzyków, grządki 

nadobnie każesz pokopać; nie czyńże ich owak kołpakiem nazbyt wysoko, bo 

i woda snadnie z nich spłynie i w głębokiej bruździe nic nigdy nie będzie. To 

sobie z oną rozkoszą nasiejesz ziółek potrzebnych, rzodkiewek, sałatek, 

rzeżuszek, nasadzisz maluneczków, ogóreczków. I majoranik, i szałwijka, i ine 

ziółka, wszystko to nic nie wadzi. Więc włoskich grochów, więc wysokich 

koprów, więc i inych wiele rzeczy, co się to wszystko przygodzi. Bo to zasię 

kiedy wzejdzie, tedy to i panienki, albo ty ine domowe dzieweczki mogą wypleć 

i ochędożyć. Więc nie wadzi 

brzoskiniową, morelową, marunkową kosteczkę wsadzić, albo też włoski 

orzeszek, bo to wszystko prędko uroście, a przedsię i pożytek uczynić może. 

Także grosz dawszy chłopu na dzień, siła grządek może nakopać, co stanie za 

dziesięć. [...] 

 

 Czemu służy podział opisu zajęć szlachcica ziemianina na cztery części? 

 

 Pisząc o zajęciach wiosennych, Rej podkreśla, by wykonywać je wspólnie „z żonką” 

i „czeladką”. Co w ten sposób podkreśla? 

 

 Rej koncentruje się na ogrodzie i sadzie. Jaki jest powód posiadania obu części 

gospodarstwa? 

 

 Czy przedstawiając ogród, Rej koncentruje się na urodzie tego miejsca, czy - na 

korzyściach z niego płynących? Odpowiedź poprzyj odpowiednim cytatem. 

 

 Z czego może wynikać nastawienie Reja dostrzeżone w poprzednim punkcie? 

 

 W jednym z pierwszych zdań tego fragmentu pada sugestia, że wiosna na wsi daje 

rozkosz. Na czym ona polega? 
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Lato gdy przyjdzie, co z nim czynić 

 

Nuż gdy przydzie ono gorące lato, azaż nie rozkosz, gdy ono wszytko, coś na 

wiosnę robił, kopał, nadobnie doźrzeje a poroście? Anoć niosą jabłuszka, 

gruszeczki, wisneczki, śliweczki z pirwszego szczepienia twego; więc 

z ogródków ogóreczki, maluneczki, ogrodne iny rozkoszy. Ano młode masłka, 

syreczki nastaną, jajka świeże, ano kurki gmerzą, ano gąski gągają, ano 

jagniątka wrzeszczą, ano prosiątka biegają, ano rybki skaczą; [...]. Pojedziesz 

zasię sobie z krogulaszkiem do żniwa, ano nadobnie żną, dzieweczki sobie 

śpiewają, drudzy pokrzykawają, snopki w kopy znowu układają; ano im i milej 

i sporzej robić, kiedy pana widzą, a wszakoż nie owego, co się z nimi po polu 

z maczugą goni, albo biczem po grzbiecie kołace. Tamże sobie 

i przepióreczkę ugonić może, ale nie owak, aby proso abo insze zboże ubogim 

ludkom łamać miał. [...] 

To też tu trzeba doźrzeć, aby nie mokro w brogi układano, a o brogi się wczas 

starać, niźli w ten czas, kiedy układać, a w czas je i poszyć, i pod nimi 

uchędożyć. A wszakoż co na nasienie ma być, to wczas wozić i w stogi abo do 

stodół układać, bo to i w gumnie przeschnąć może, bo z każdą rzeczą szkoda 

czasu opuszczać, a zawżdy uprzedzać, gdzie kto może. [...] 

 

 
 W jaki sposób pora letnia łączy się z pracami wiosennymi? 

 

 Czym – poza pracą – zajmują się chłopi pracujący latem na polu pana? 

 

 Czym może się zająć pan podczas pobytu na polu? 

 

 Na co pan powinien wówczas zwrócić uwagę? 

 

 W pierwszym zdaniu tego fragmentu pada sugestia, że lato na wsi daje rozkosz. Na 

czym owa rozkosz polega? 

 

 Czemu służy podkreślanie, że na wsi latem tak wiele się dzieje? 

 

 

 

Jesienne rozkoszy i gospodarstwa 

Przydzie jesień, azaż nie rozkosz do siana się przejeździć? Ano nadobnie 

uorano, nadobnie sieją, włóczą, śpiewają, ano serce roście, ano się nadzieją 

cieszy, iż z tego, dali Pan Bóg doczekać, na drugi rok pożytek uroście; 

a wszakoż tego doźrzeć, aby było dobrze uorano, aby urzechy nie było, aby 

tylko trawy nie pruto. [...] 
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Tamże sobie możesz kazać i pieski, jeśli je masz, wywrzeć, tamże sobie wnet 

rozkoszną krotofilę uczynić; ano rozliczne głosy, jako fletniczki z puzany, 

krzyczą, ano myśliwiec wrzeszczy, trąbi dojeżdżając za nimi. Wypadnie 

zajączek; azaż go nie rozkosz poszczwać, za nim sobie pobiegać, a – jeszcze 

lepsza – do łęku przywięzać i do domu przynieść; ano chuć i dobra myśl roście, 

ano się krew dobra mnoży, ano żołądek przechowywa, ano wszystko zdrowo, 

wszystko miło. [...] 

Przyjedziesz do domu: ano się jeść chce, ano już wszytko nadobnie gotowo, ano 

grzybków, rydzyków nanoszono, ano ptaszków nałapano; bo i to niemała 

krotofila i pan sobie czasem w budzie barzo rad posiedzi. Ujrzy po chwili, ano 

miody podbierają, ano owieczki strzygą, ano owoce znoszą, zakrywają, a drugie 

suszą, ano rzepy, kapusty do dołów chowają, układają, drugie też suszą; ano 

wszytko miło, wszytko się śmieje, wszytkiego dosyć, jedno trzeba tego dojrzeć, 

aby to wszytko było porządnie opatrzono, aby to, co się z wielką pracą 

nazbierało, aby się to leda jako nie popsowało. [...] 

 

 Jaki jest – opisany w pierwszym akapicie – główny cel starań szlachcica ziemianina 

porą jesienną? 

 

 Czym może się zająć pan podczas pobytu na polu? 

 

 Czemu służy forma aktywności szlachcica ziemianina wspomniana w poprzednim 

punkcie? 

 

 Jakie uczucia towarzyszą pracom jesiennym? Zacytuj odpowiednie fragmenty. 

 

 Jaki jest – opisany w ostatnim akapicie – główny cel starań szlachcica ziemianina porą 

jesienną? 

 

 W pierwszym zdaniu tego fragmentu pada sugestia, że jesień na wsi daje rozkosz. Na 

czym owa rozkosz polega? 

 

 

Zima co za pożytki i co za rozkoszy w sobie ma 

Przydzie zima; azaż mała rozkosz, kto ma lasy albo łowiska, z rozmaitym się 

źwirzem nagonić, a jeśli się poszczęści, więc go i nabić i przyjacielom 

się zachować i sobie pożytek może z tego uczynić? Kto też ma jeziora, stawy 

wielkie, niewody, azaż nie rozkosz po głębokich wodach się nachodzić albo 

najeździć, niewody zapuścić, ryb rozlicznych nałowić, także się i przyjacielom 

zachować i sobie pożytek uczynić? A jeśli nie ma lasów albo wód wielkich, azaż 
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też zła sarnka albo wilczek, z siatkami go poszukawszy (a skóra dziś za pięć 

złotych, mało nie jako rysia), albo też kuszę żelazną na lisa zastawić (i z tego też 

niezła kopa), albo też na mniejszych wodach karasi, karpi, okuni 

i szczuczek sobie nałowić? 

 

 Jakie formy aktywności przedstawione we fragmentach poświęconych poprzednim 
porom roku tu się nie pojawiają? Jakie czynności zostały opisane? Z czego wynika fakt, że 
czynności wykonywane zimą różnią się od tych, które mają miejsce wiosną lub latem? 

 

 Jakie korzyści płynące z polowania wskazano w tym fragmencie? 

 

 Jakie korzyści płynące z posiadania stawów wskazano w tym fragmencie? 

 

 Co czeka szlachcica ziemianina po powrocie zimą do domu? 

 

 W pierwszym zdaniu tego fragmentu pada sugestia, że zima na wsi daje rozkosz. Na czym 
owa rozkosz polega? 

 

 Czemu służy podkreślanie, że zimą jest tak wiele okazji do tego, aby „i przyjacielom się 
zachować”? 

 

 Wybierz dowolny fragment Żywota człowieka poczciwego i zapisz jego treść językiem 
współczesnym. 
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