
RENESANS 

Nazwa epoki 

• Polski termin "renesans" pochodzi od francuskiego słowa renaissance, "odrodzenie" 

jest wiernym tłumaczeniem francuskiego słowa renaissance, nazwy można 

stosować wymiennie. 

Ramy czasowe 

• Początki RENESANSU przypadają na XIV wiek we Włoszech,  

• zaś w krajach Europy Północnej na XV-XVI wiek. Koniec epoki datowany jest 

natomiast na przełom XVI i XVII wieku.  

Przyjmuje się, że w Polsce RENESANS przypada na lata 1450 – 1630. 

Daty 

• Początek renesansu 

• 1450 – wynalezienie druku przez Jana Gutenberga  

• 1453- upadek Konstantynopola  

• 1492- odkrycie Ameryki przez Kolumba  

Myśliciele renesansu 

Erazm z Rotterdamu (1467 – 1536) – najwybitniejszy przedstawiciel humanizmu 

chrześcijańskiego; znawca starożytnych języków, uczony, filolog, pisarz, teolog. 

Występował przeciwko średniowiecznej scholastyce. Nigdy nie zrzekł się katolicyzmu, 

jednak ostro piętnował nadużycia w Kościele. pobożności porównał do sztuki życia 

wewnętrznego. Nawoływał do zgody między narodami. Głosił potrzebę jedności świata 

chrześcijańskiego, czym naraził zarówno Kościołowi, jak i reformacji. Stanowisko to 

nazywamy irenizmem (od gr. eirene – pokój, pochwała pokoju). Występował przeciwko 

Lutrowi w dziele O wolnej woli. Uważał, iż człowiek jest z natury dobry, zło pochodzi z 

niewiedzy. Jednocześnie potępiał on pychę i próżność uczonych w utworze Pochwała 

głupoty z 1509 r 

Tomasz Morus żył w latach 1478 – 1535. Autor Utopii, w której zawarł wizję państwa 

idealnego. Członek brytyjskiej Izby Lordów. Uznany przez Kościół katolicki za świętego. 



Patron polityków. Skazany na ścięcie przez króla Henryka VIII, ponieważ nie uznał jego 

małżeństwa z Anną.  

 

Niccolo Machiavelli żył w latach 1469 – 1527. Pisarz, dyplomata, historyk. Autor Księcia. 

Jego doktryna polityczna uzasadniała przemoc, podstęp, gdy służyło to interesom kraju. 

Dobro publiczne jest ideałem, który uzasadnia, by „cel uświęcał środki”. Władca z Księcia 

ma być jednocześnie lwem (siła, odwaga) i lisem (spryt, przebiegłość). Człowiek jest z 

natury zły. Cechuje go obłuda i chciwość. Taka postawa to tzw. makiawelizm. 

Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) - francuski pisarz, moralista, przedstawiciel 

sceptycyzmu. Autor Prób – cyklu rozmyślań nad sensem życia, szczęściem. Od 

francuskiej nazwy cyklu (Essais) – pochodzi nazwa gatunku – esej. 

Wydarzenia, które wpłynęły na kształt epoki 

• Bogacenie się miast i państw  

• Odkrycia geograficzne 

• Wynalezienie druku 

• Reformacja  

Prądy epoki 

• Humanizm- – prąd filozoficzny, etyczny i kulturowy, uznający człowieka za 

najwyższą wartość i podkreślający jego godność. 

• Reformacja - ruch religijno-polityczno-społeczny zapoczątkowany przez Marcina 

Lutra w 1517r., mający na celu odnowę chrześcijaństwa. Był reakcją na negatywne 

zjawiska, które miały miejsce w katolickiej hierarchii kościelnej  

• Antropocentryzm -   gr. anthropos - człowiek i łac. centrum - środek) - pogląd 

filozoficzny i religijny, według którego człowiek stanowi centrum i cel wszechświata. 

HASŁA RENESANSU 

• „Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”  

Człowiek renesansu 

• Wykształcony  

• Tolerancyjny, ciekawy świata, krytyczny 



• Optymista, człowiek opanowany,  

• aktywny społecznie i politycznie, służy Ojczyźnie  

• Umie korzystać z uroków życia  

ŚREDNIOWIECZE  

• Teocentryzm 

• Bóg w centrum 

• w sztuce średniowiecznej dominowały motywy religijne 

• Myśl przewodnia średniowiecza "Memento mori" Pamiętaj o śmierci 

• W średniowieczu działalność artystów była anonimowa i nie podpisywali swoich 

dzieł ,robili je "ku chwale Boga" 

RENESANS  

• Antropocentryzm 

• Człowiek w centrum 

• Renesans czerpał z kultury starożytnej 

• Myśl przewodnia renesansu: "Carpe diem" chwytaj  dzień, Non omnis  moriar" nie 

wszystek umrę. Artyści chcieli być sławni 

Gatunki renesansu 

 

LIRYKA 

 

- Fraszka (J. Kochanowski: „Na lipę”, „Na zdrowie”< „Na dom w Czarnolesie”), 

- Poemat satyrowy („Satyr albo dziki mąż”), 

- Pieśń (J. Kochanowski: „Wieczna sromota”, „Czego chcesz od nas’ Panie), 

- Elegia (Klemens Janicki: „O sobie samym do potomności”), 

- Psalm (J. Kochanowski – tłumacz psalmów biblijnych – „Psałterz Dawidowy”), 

- Sonet (Mikołaj Sęp Szarzyński: „O wojnie naszej...”), 

- Tren (J. Kochanowski: „Treny”), 

- Sielanka (gatunek synkretyczny – Szymon Szymonowic: „Żeńcy”). 



Najwybitniejsi twórcy renesansu 

• Francesco Petrarka Renesansowy poeta, piszący po łacinie i po włosku, 

humanista, dyplomata, duchowny, uczestnik życia politycznego, uczony, 

miłośnik starożytnej kultury. Jego włoskie poezje są bardziej intymne, 

osobiste, są znane i podziwiane do dziś. W Zbiorze pieśni zawarł miłość do 

Laury, z sonetów do której zasłynął. Petrarka, który był duchownym, miał 

wkrótce po złożeniu ślubów ujrzeć w kościele w Awinionie damę, z której 

uczynił swoją muzę. Miłość, która nigdy nie została spełniona, przetrwała 

śmierć Laury i Petrarki. Sonety do Laury 

• Francois Rabelais (1494-1553) - francuski pisarz, humanista, autor epopei 

Gargantua i Pantagruel, będącej satyrą na feudalne stosunki w 

średniowieczu oraz utopijną wizją nowego społeczeństwa.  

 

Epopeja skierowana jest przeciwko średniowiecznej mentalności, 

wychwalając jednocześnie bogactwo i doskonałość humanizmu. Utwór 

składa się z pięciu ksiąg, opisując historię dwu olbrzymów – Gargantui i 

Pantagruela. Olbrzymy posiadają ludzkie cechy, są prostolinijni, poczciwi, 

dobrotliwi, mają też swoje dziwactwa, czasem są aroganccy, niepokorni. 

• Giovanni Boccaccio (1314-1375) – włoski humanista, pisarz, działacz 

polityczny. Walczył o utrzymanie swobód republikańskich we Florencji. Autor 

Dekameronu, zbioru stu krótkich opowiadań i nowel. Jest to przykład 

świetnej renesansowej prozy, w której autor wyśmiewa feudalny porządek, 

przesądy minionej epoki, tępotę i obłudę duchowieństwa. Boccaccio stanie 

się dla innych pisarzy wzorem śmiałej krytyki, realizmu przedstawianej 

rzeczywistości, poczucia humoru i erotyzmu, będącego wyraźnym 

sprzeciwem wobec ascetyzmowi. 

• William Szekspir Szekspir żył w latach 1564-1616. Był dramaturgiem 

angielskim, tworzącym w czasach rządów królowej Elżbiety. Uważany jest za 

najwybitniejszego dramaturga wszech czasów. Nikt nie zrobił dla żadnej ze 

sztuk tak wiele, jak Szekspir dla teatru i dramatu. Był właściwie samoukiem, 

wywodzącym się z rodziny mieszczańskiej o chłopskich korzeniach. 

Zaczynał swoją karierę jako sługa w trupie teatralnej, potem jako aktor, aż 

wreszcie zaczął pisać sztuki i reżyserować przedstawienia. Dorobił się 

majątku, uzyskał dla rodziny szlachectwo. Twórca takich utworów jak: 

Makbet, Hamlet,  

• Romeo i Julia 


