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Temat:  Wizja człowieka, Boga i świata w poezji Mikołaja 

Sępa Szarzyńskiego.  

  

Przeczytaj sonet IV Mikołaja Sępa Szarzyńskiego (podręcznik s.106),     

a następnie zapoznaj się z notatką interpretacyjną.  

Mikołaj Sęp Szarzyński należał do trzeciego pokolenia poetów 

renesansowych. Jego poezja, opierająca się początkowo na wzorcach 

antycznych i renesansowych, stała się zapowiedzią nowego, 

barokowego stylu.  

Jego twórczość często zalicza się do metafizycznej poezji baroku. Z 

rozważań podmiotu lirycznego nad zmiennością świata i 

przypadkowością losu rodzi się wizja „człowieka rozdwojonego”, 

rozdartego między ziemią a niebem. Sęp ukazuje jednostkę w 

wymiarze kosmicznym. Człowiek Szarzyńskiego jest pełen 

sprzeczności, jego wnętrze jest zagadką, sam podmiot liryczny 

odczuwa siebie jako jednostkę niespójną, przerażoną faktem swojego 

istnienia. Przywiązanie do życia doczesnego i strach przed śmiercią 

budzą w człowieku lęk. Jedynym stałym punktem odniesienia jest dla 

rozdartej wewnętrznie jednostki Bóg - symbol stałości, wartości, 

prawdy. Boskie prawo objawia się w harmonii wszechświata, 

niezmienności cnoty i działaniu Opatrzności. Bóg jest stwórcą świata, 
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początkiem wszystkiego, tym, który ustanawia lad i porządek. Dla 

człowieka jest on jednak niedosiężny i daleki. Umysł ludzki, obcujący z 

ziemską zmiennością i ruchem, nie potrafi pojąć i objąć niezmiennego 

i stałego Boga, ale nie przestaje do niego tęsknić. Żyjący w 

zmienności, przywiązany do nietrwałych dóbr tego świata człowiek, 

ma świadomość, iż to, co go otacza jest tylko pozorem, wie, że 

prawdziwą wartość stanowi Bóg, nie potrafi jednak go znaleźć. 

Wiecznie rozdarty między grzechem a potrzebą prawdziwej wiary i 

pobożności, nie może sobie poradzić ze swoim lękiem. Filozofia 

Szarzyńskiego jest pełna paradoksów: Bóg, który jest miłością i 

spokojem, każe człowiekowi walczyć, człowiek przywiązany do życia 

ziemskiego, rozdwojony w sobie, powołany jest do transcendencji, do 

poszukiwania Boga i wiecznego życia. Dominującym motywem 

utworów Szarzyńskiego jest sprzeczność pomiędzy potrzebami duszy 

a zakusami ciała, która potęguje lęk oraz niepewność człowieka i 

budzi wątpliwość co do tożsamości jednostki. Cały świat zwodzi i kusi 

człowieka swoimi pozornymi wartościami. Bóg jest nieogarniony, a 

jednostka czuje się niepotrzebna i niepewna. Sęp nakazuje 

człowiekowi, aby kierował się rozumem, który jest jedynym światłem 

Boga, aby nauczył się właściwie odczytywać znaki i interpretować 

rzeczywistość. Ciągła, trudna walka o własną duszę jest zadaniem, 

jakie Bóg wyznacza każdemu. 



Wizja Sępa jest głęboko pesymistyczna, człowiek nie potrafi 

skoncentrować się na celu, który przerasta jego możliwości, tęskni do 

stałości, ale pociąga go zmienność i ruch, a więc to, co charakteryzuje 

życie ziemskie. W swojej religijności i wierze każdy jest samotny, bo 

skazany tylko na własne siły.  

Poczucie zmienności i nietrwałości zostaje uwypuklone przez 

użycie wiersza sylabicznego, którego rytm stwarza atmosferę 

wahania i niepewności. Niejednokrotnie poeta używa zwięzłego stylu, 

posługuje się elipsami (zdania pozbawione jednej z części 

składowych, najczęściej orzeczenia), aforyzmami i skrótami, które 

sygnalizują niemożność zrozumienia świata. Z 

kolei nagromadzenia i wyliczenia są wyrazem lekceważącego 

stosunku poety do dóbr świata doczesnego. Poczucie lęku i 

niepewności wyrażają zdania pytające, warunkowe, 

urwane. Skomplikowana, zagmatwana składnia potęguje 

niepewność. Sęp często posługuje się typowo barokowymi środkami 

stylistycznymi, takimi jak anafory (rozpoczynanie wersów od tego 

samego wyrazu), przestawny szyk zdania (inwersja) i przede 

wszystkim paradoksy (sformułowania sprzeczne z powszechnie 

uznanym twierdzeniem, zawierające w sobie głębszą prawdę). 

Paradoksy ukazują rozdarcie człowieka, który uwikłany w ziemskie 

sprawy i przywiązany do nietrwałych dóbr doczesnych - jednocześnie 

dąży do Boga.  
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Szarzyński, jako jeden z pierwszych poetów polskich, posłużył się 

formą sonetu - jest to utwór liryczny składający się z 14 wersów, 

zgrupowanych na ogół w 2 czterowierszach i 2 tercynach o ścisłym 

rozkładzie rymów (sonet włoski - Dante, Petrarka), niekiedy 3 

czterowierszów i dystychu (sonet francuski). Zasadnicze znaczenie 

kompozycyjne ma podział na dwa podstawowe człony ośmio- i 

sześciowersowy. Część pierwsza jest na ogół opisowa, część druga 

refleksyjno-uogólniająca. 
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