
klasa I TG 

 27 marca – piątek  

 

Temat: Styl retoryczny w  „Kazaniach sejmowych” P. Skargi  

(Z podanych informacji w zeszycie powinien się znaleźć pkt.1 – możesz wydrukować i wkleić. Wiadomości 

z pkt. 3. pomogą Ci dokończyć kartę pracy z 25 marca – wyjaśnij, co znaczą pojęcia: „ojczyzna – matka” i 

„ojczyzna – tonący okręt”. Na koniec wpisz przykłady środków stylistycznych wskazanych w karcie pracy.) 

Ten temat nie wymaga wysyłania pracy domowej na ocenę. 

 

1. Retoryka 

Retoryka (od. gr. rherorrike techne - ‘sztuka wymowy’) - oratorstwo, krasomówstwo - teoria i sztuka  

pięknego, poprawnego oraz skutecznego mówienia. Od starożytności retoryka używany jest także  

w znaczeniu szerszym - jako określenie nauki o kompozycji różnego rodzaju tekstów, sztuki budowania 

wypowiedzi.  

Cele retoryki:  

• -docere (pouczyć) 

• -movere (poruszyć emocje, wzruszyć) 

• -delectare (zachwycić) 

Gatunki retoryczne – podstawowym gatunkiem jest mowa: 

mowa (przemówienie) - gatunek wypowiedzi monologowej przeznaczonej do wygłoszenia  publicznego,  

a więc wobec większej liczby słuchaczy; funkcjonuje w różnych odmianach w zależności od  jej treści i 

zakładanych przez podmiot mówiący celów. 

Tradycyjny  podział  na krasomówcze odmiany gatunkowe: 

• mowy sądowe: oskarżycielskie oraz obronne; 

• mowy doradczo- polityczne: namawiające i odradzające; 

• mowy popisowe lub okolicznościowe: pochwalne (laudacje) i ganiące, krytykujące 

 Środki retoryczne – ich zastosowanie ma na celu lepsze obrazowanie lub ozdobność tekstu, są to np.: 

metafora, apostrofa, porównanie, pytanie retoryczne, ironia, epitet, anafora, epifora. 
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2. Retoryka w epoce renesansu 

Dobry mówca stał się w tej epoce powszechnie propagowanym wzorcem wychowawczym. 

W warunkach polskich nie bez znaczenia dla rozwoju retoryki pozostawał rozwój demokracji szlacheckiej, 

reformacja, kontrreformacja i związane z nimi spory religijne. Retoryka stała się  obowiązkowym 

elementem wykształcenia  i wychowania obywatelskiego. Spośród mówców tego okresu do historii 

przeszedł: kaznodzieja na dworze Zygmunta III Wazy Piotr Skarga.  

 

3. „Kazania sejmowe” jako dzieło retoryczne 

W „Kazaniach sejmowych” dużą rolę odgrywa postać samego oratora. Skarga uważa się w nich za 

proroka, który przepowiada upadek Polski, jeśli zachowania społeczeństwa nie ulegną poprawie. Jest 

autorytetem, który naucza, jak ludzie powinni żyć, co idealnie wpisuje się w ideę kazania. W swoim 

przemówieniu wielokrotnie podkreśla znaczenie wiary i wymienia najpowszechniejsze grzechy, z którymi 

należy walczyć. Chciałby, aby w kraju panował ład i aby powstał sprawiedliwy system kar dla wszystkich 

obywateli. Bardzo chwali króla, którego zresztą jest ulubionym kaznodzieją, więc sympatia jest obustronna. 

Nie wyobraża sobie rządów demokratycznych. Wolałby, aby w Polsce dalej panowała monarchia. Ostro 

krytykuje obecnych rządzących. Nie szczędzi gorzkich słów szlachcie i magnaterii, których uważa za 

rozpustników i przestępców. Pragnie, aby wyspowiadali się i odpokutowali za swoje grzechy. 

Najsłynniejsze jest Kazanie wtóre o miłości ku ojczyźnie (jego fragm. znajduje się w podręczniku). To z niego 

pochodzą motywy, które na stałe weszły do polskich symboli literackich:  

o topos ojczyzny – matki (topos – motyw powtarzający się literaturze wielu epok epok) 

Polska to nasza matka rodzona. Dzieci powinny czcić i szanować matkę, opiekować się nią bo ona obdarza 

darami. Ojczyzna daje nam spokój, ochronę, pracę, silną władzę królewską, sprawiedliwe prawa, tradycje i 

obyczaje. Matce należy się wdzięczność za wszystkie dobrodziejstwa, jakie ona nam daje: życie, wiara 

katolicka, wolność, dobrobyt, pokój, sława wojenna. Miłość do ojczyzny jest obowiązkiem każdego 

człowieka. W państwie, w którym panuje ład i porządek obywatele przyzwyczajają się i zaczynają łamać 

zasady, zasmucają ojczyznę, szerzą grzechy typu niezgoda i konflikt. 

o tonący okręt 

Ojczyzna jest podobna do okrętu, który niesie wszystkich z rodzinami i majątkiem, każdy jest za niego na 

równi odpowiedzialny i powinien być gotów oddać zdrowie i życie, by go bronić. U nas jednak każdy patrzy 

przede wszystkim na swoje dobra, zamiast myśleć o ojczyźnie. Przecież jak ona zatonie, to i my pójdziemy 

na dno z całym dobytkiem. Ojczyzna zaniedbywana przez społeczeństwo tonie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura

