
LEKTURY OBOWIĄZKOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

JAN KOCHANOWSKI - FRASZKI 

Puenta - główna zaskakująca myśl utworu, często dowcipna, przewrotna, podkreśla sens utworu, zamieszczana jest na końcu.  

 

Przykład:  

Na lipę  

“Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie 

Jako szczep napłodniejszy w hesperyskim sadzie”  

Puenta:  

Lipa jest cenniejsza niż złote jabłka 

 

 

 

Tytuł Opis Temat Gatunek 

Na lipę Podmiotem lirycznym jest lipa, która zwraca się do przechodzącego 
człowieka i zaprasza go do wypoczynku w swoim cieniu, obiecuje 
wytchnienie i mówi o swych zaletach.  

Pochwała przyrody, życia na 
wsi, harmonii, życia w zgodzie 
z naturą. 

fraszka 
refleksyjna 

Na młodość Ci, którzy pragną, by młodzi nie szaleli, nie dawali ujścia swojej 
energii, są podobni do tych, którzy uważają, że może nie być wiosny. 
Każdy wiek ma swoje prawa, młodość musi się wyszaleć.  

Pochwała młodości, natury, 
konflikt pokoleń 

fraszka 
refleksyjna 

Na starość Podmiot liryczny zwraca się do starości, mówi, że wszyscy jej 
pożądają, chcą by nadeszła, zaś kiedy już nadejdzie, narzekają. Nikt 

Starość, ludzka natura i 
pragnienia, przemijanie 

fraszka 
refleksyjna 



nie jest zadowolony ze swojego wieku.  

Na zdrowie Podmiot liryczny zwraca się wprost do zdrowia nazywając je 
szlachetnym. Zaznacza, że ludzie nie znają jego wartości, nie szanują 
zdrowia, póki go nie stracą. Wymienia to co dla ludzi jest 
wartościowe, jednak bez zdrowia nie mogą z tego korzystać. 
Wnioskuje, że jest ono wartością najwyższą 

Szacunek do zdrowia, ludzkie 
wartości, pochwała zdrowia 

fraszka 
refleksyjna 

Na dom w 
Czarnolesie 

Jest to prośba skierowana do Boga, będąca wyrazem ufności 
podmiotu lirycznego w dobroć i wszechmoc Pana. By podkreślić 
skromność swoich pragnień zestawia je z pragnieniami innych.  

Dom, życie rodzinne, 
dziękczynno-błagalna 
modlitwa do Boga, pochwała 
zdrowia, spokoju, uczciwego 
życia. 

fraszka 
refleksyjna, 
religijna 

Na nabożną Podmiot liryczny drwi z pobożności kobiety, która zbyt często chodzi 
do spowiedzi. Jej zachowanie przeczy słowom oraz demonstrowanej 
religijności. Jest przejawem dewocji. Poeta ośmiesza obłudę i 
stwarzanie pozorów że jest się kimś lepszym niż w rzeczywistości, 
demaskuje fałszywą pobożność.  

Wady ludzkie, krytyka, 
fałszywej pobożności, 
napiętnowanie dewocji i 
obłudy 

fraszka 
satyryczna 

Do Hanny Podmiot liryczny to kochanek, który zarzuca adresatce utworu - 
Hannie - brak uczuć, żali się, że ukochana ma serce z kamienia. 
Hanna jest nieczuła, a podmiot liryczny oczekuje uczucia. 

Nieczułość i obojętność 
kobiet, życie dworskie, 
obyczaje, miłość 

fraszka 
obyczajowa 

O żywocie 
ludzkim 

Podmiotem lirycznym jest człowiek rozważający sens życia. Fraszka 
ukazuje marność życia ludzkiego. Wynika z niej, że nic nie jest w 
życiu pewne, nic na świecie nie zależy od człowieka, wszystko co 
doczesne przemija, jest ktoś inny kto decyduje o życiu człowieka 

Błahość ludzkiego życia, 
przemijanie, marność, motyw 
theatrum mundi. 

Fraszka 
refleksyjno- 
filozoficzna 

 

Motyw theatrum mundi (świat jest teatrem) - życie jest teatrem, a ludzie są w nim aktorami, muszą odegrać narzuconą im rolę. Motyw 

pojawia się jeszcze między innymi w Hamlecie W. Szekspira, Kordianie J. Słowackiego.  



 

Poeta doctus (łac. poeta uczony) – pojęcie oznaczające osobę wszechstronnie wykształconą, erudytę znającego języki klasyczne, takie 

jak łacina, greka czy język hebrajski, jak również człowieka o wszechstronnych zainteresowaniach. Jest to także osoba obeznana z 

literaturą poprzednich epok, kulturą, sztuką oraz tradycją. Termin ten był używany w odniesieniu do poetów starożytności. Poeta doctus 

był ideałem dla pisarzy humanizmu. W Polsce za takich poetów uważano m.in. Klemensa Janickiego, Jana Kochanowskiego, Mikołaja 

Sępa-Szarzyńskiego, Mikołaja Reja i Daniela Naborowskiego. 

 

Zapamiętaj! Jan Kochanowski tworzył w epoce zwanej renesansem.  

 

JAN KOCHANOWSKI - PIEŚNI 
 

Tytuł Tematyka Omówienie 

Hymn do Boga - Pieśń XXV - 
Czego chcesz od nas Panie... 

Pochwała stworzenia, harmonia, 
potęga i doskonałość Boga 

- dziękczynna modlitwa do Boga 
- podmiot zbiorowy zwraca się (apostrofa) do Boga                                
w imieniu pewnej zbiorowości, opisuje wszystkie Jego 
przymioty, dziękuje za harmonijny, doskonały świat. 
- w podziękowaniu za doskonały świat i wszelkie boskie dary 
człowiek powinien żyć pobożnie i oddawać cześć stwórcy 
- Bóg jest stwórcą wszechświata, najwyższy i najmocniejszy 



władca, architekt-budowniczy, artysta, pan natury, 
dobrotliwy opiekun i darczyńca. 

Pieśń świętojańska o Sobótce - 
Pieśń Panny XII - Wsi spokojna, 
wsi wesoła 

Pochwała wsi, życia ziemianina, 
harmonia z naturą, idylliczny 
obraz wsi. 

- panna opisuje życie ziemianina, przeciwstawiając je życiu 
dworzanina, żołnierza i adwokata. Życie ziemianina jest 
pozbawione trosk i kłopotów. 
- gospodarz korzysta z darów natury, a jego życie jest 
pogodne, harmonijne, zgodne z naturalnym rytmem 
przyrody. 
- podział na czas pracy, odpoczynku i świętowania 

Pieśń o dobrej sławie - Pieśń 
XIX/II 

Przemijanie, nietrwałość dóbr 
doczesnych, pochwała rozumu, 
zdolności ludzkich 

- podmiot liryczny to człowiek, który chce coś po sobie 
pozostawić. 
- podmiot liryczny rozważa sens życia człowieka na Ziemi i 
analizuje jakie wartości są w życiu najważniejsze 
- podmiot liryczny wyznacza własny system wartości, którym 
należy się kierować w życiu. 
- człowiek otrzymał od Boga rozum, mowę, dlatego 
powinien żyć cnotliwie, dawać dobry przykład, przestrzegać 
praw. Z rzeczy doczesnych ważna jest tylko sława. 

Serce roście patrząc na te 
czasy… - Pieśń II/I 

Piękno, zachwyt nad światem, 
apoteoza cyklu przyrody, refleksja 
o życiu i wartościach, pochwała 
filozofii stoickiej 

 - podmiot liryczny zachwyca się przyrodą, opisuje cykl zmian 
pór roku 
- Należy dbać o to, by mieć czyste sumienie, być uczciwym, 
zachowywać umiar, ale nie rezygnować całkiem z 
przyjemności (epikureizm i stoicyzm)  
- podmiot liryczny zwraca się do dobrej myśli, by zawsze przy 
nim pozostała 
- świat oraz ludzkie pragnienia pozostają cały czas takie 
same, są niezmienne mimo upływu czasu.  

Miło szaleć, kiedy czas po Pochwała radości, zabawy - - podmiot liryczny wypowiada się z perspektywy poety, 



temu… - Pieśń XX/I filozofia epikurejska, pieśń 
biesiadna 

poucza odbiorców, jak należy traktować przyjemności. 
Wszystko powinno mieć swój czas.  
- podmiot liryczny przedstawia zasady wspólnej biesiady: nie 
należy podczas zabawy myśleć o swoim statusie, urzędzie - 
wszyscy powinni być wówczas równi. Nie można zapomnieć 
o poczuciu humoru, trzeba się zrelaksować i nie być 
poważnym. 

 

Epikureizm:  

Epikurejczycy za cel życia uznawali indywidualne szczęście, a filozofię za środek służący do jego osiągnięcia; głosili teorię etyczną 

utożsamiającą życie szczęśliwe z życiem moralnym; za warunek wystarczający do osiągnięcia szczęścia uważali brak cierpień.  

przeświadczenie, że bez rozumnego poznania nie można być szczęśliwym, a więc nie można zrealizować celów etycznych; poznanie 

prawdy ma swoje źródło we wrażeniach zmysłowych i tylko w nich; wrażenia są miarą poznania, są jasne i oczywiste. (Carpe diem - 

chwytaj dzień)  

 

Stoicyzm:  

To przeświadczenie, że najwyższym dobrem dla człowieka jest szczęście, mające swoje źródło w poczuciu, że niezależnie od okoliczności, 

człowiek może całkowicie polegać na sobie i że wszystko, co wartościowe, zawiera się w jego duszy; człowieka, który osiągnął taki stan, 

stoicy nazywali mędrcem, a jego dobro cnotą; stoicki mędrzec, zawsze doskonale panujący nad sobą, uświadamia sobie dzięki rozumowi 

konieczność przenikającą naturę i działa zawsze zgodnie z nią.  To również przeświadczenie, że wszelkie poznanie ma źródło w 

doświadczeniu zmysłowym, w postrzeżeniu, i że z niego umysł wysnuwa pojęcia. 

 

Zapamiętaj! Kochanowski zachwalał obie te filozofie. 



  

TREN Utwór oparty na motywach żalu i smutku  po śmierci bliskiej osoby. 

Np.: Treny Jana Kochanowskiego 
     

JAN KOCHANOWSKI - TRENY 

Tren Motyw Temat 

I Marność świata, rozpacz, miłość 
rodzicielska, portret ojca, żałoba 

Po stracie dziecka podmiot liryczny - poeta (utożsamiany z Janem Kochanowskim) - 
przeżywa ogromne cierpienie. Wzywa wszelkie płacze i lamenty, by rozpaczały razem z nim. 
Wyraża też bezradność i bezsilność wobec śmierci. Śmierć dziecka sprawia, że poeta stracił 
poczucie sensu życia, budzi w poecie uczucie żalu, samotności, cierpienia, żałoby. 

V Nagła śmierć, rozpacz, miłość 
rodzicielska, nawiązanie do 
mitologii, kruchość życia 

Podmiot liryczny przedstawia śmierć dziecka. Zestawia jej obraz jako małego drzewka 
oliwnego z okrutną śmiercią - ostrzem kosy nieuważnego ogrodnika. Nie może pogodzić się 
ze swoją bezsilnością wobec tragicznej i nienaturalnej śmierci dziecka. 

VII Rozpacz po śmierci dziecka, 
miłość ojcowska 

Ojciec zwraca się do ubrań dziecka, by nie przypominały mu o dziecku. Rozpamiętuje obraz 
Urszulki, rozpacza, że zamiast skrzyni z wianem przygotowano dziecku skrzynkę - trumnę 

VIII Rozpacz ojca, samotność, pustka 
po stracie, pusty dom po śmierci 
dziecka, żałoba 

Ojciec zwraca się do córki, opowiada o pustym domu, przypomina radosne zachowanie 
dziecka - Urszulka śpiewała, biegała, dla każdego była pociechą - potrafiła rozbawić, dbała o 
swoich rodziców.  



 

 

 

 

 

 

 

     

          

 

                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

Zapamiętaj! Jan Kochanowski stworzył cykl XIX trenów. Urszula Kochanowska w momencie śmierci miała zaledwie 2,5 roku. Przyczyną 

zgonu dziecka był prawdopodobnie tyfus. Poeta w trenach zastosował idealizację postaci córki.  

 

 

 

 


