
klasa I TF 

27 kwietnia - poniedziałek 

 

Temat: Jan Kochanowski - ”poeta doctus” 

(podsumowanie) 

 

Wysyłam Wam wcześniej tę lekcję, bo planuję w przyszłym tygodniu symboliczny sprawdzian  

z twórczości J. Kochanowskiego.   

Odbędzie się on we wtorek 28 kwietnia o godz. 10.00 drogą mailową.  

Na 100 % pojawi się w nim pytania, które przypadkowo umieściłam na końcu tej lekcji. Osoby, które 

nie będą mogły z różnych przyczyn pisać sprawdzianu w tym czasie, będą miały wyznaczony II termin (i inne 

pytania). 

Kolejna przygoda na ocenę czeka Was 5 maja w związku z omawianiem „Makbeta” W.Szekspira. 

 

 

Przeczytaj: 

Renesans głosił hasło powrotu do źródeł (łac. ad fontes). Nazwa tej epoki oznacza więc nie tylko 

odrodzenie człowieka i świata, nauki i kultury, ale także odrodzenie spuścizny antycznej. Twórcy renesansu 

chętnie i często odwoływali się do dorobku starożytnych. Rekonstruowali to, co upływ czasu zniszczył. 

Studiowali dzieła antycznych twórców, widząc w nich doskonały wzorzec piękna. Jan Kochanowski nie był  

w tym względzie wyjątkiem. W jego twórczości można znaleźć liczne dowody fascynacji spuścizną antyczną. 

Jan Kochanowski nawet współczesnym ludziom mógłby zaimponować rozległością swoich 

zainteresowań i wykształceniem. Jest z pewnością najwybitniejszym twórcą epoki renesansu - ogromnie 

dbał o kształt swojego stylu, o formę uprawianych gatunków i o artyzm języka, a także o wszechstronną 

wiedzę. 

Kochanowski studiował w Akademii Krakowskiej, w Królewcu, w Padwie, które to studia zadecydowały  

o erudycji poety. Nie były mu obce języki klasyczne: łacina, greka, hebrajski, studiował także epokę 

starożytną – jej literaturę, filozofię, z pewnością znane mu były dzieła europejskich humanistów i 

współczesnych mu twórców polskich. 

 

 

 



Przepisz lub wklej do zeszytu (pkt. 1, 2, 3.) 

 

1. J. Kochanowski – typowy humanista i „poeta doctus” 

a. humanista –  poeta interesował się klasyczną starożytnością, studiował literaturę grecką i rzymską,  

jego twórczość  jest przepojona poglądami renesansowymi na świat i życie, w swoich dziełach poruszał 

wszystkie aspekty życia zgodnie z hasłem humanistów: Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce 

(natura ludzka, harmonia świata, miejsce człowieka we wszechświecie, stosunek do Boga, śmierci); 

propagował filozofię antyczną - epikureizm i stoicyzm. 

b. poeta doctus (łac. poeta uczony) –termin pochodzi z odrodzenia; oznacza on twórcę o dużej 

erudycji, wiedzy dotyczącej kultury i literatury antycznej, Biblii, nowinek literackich. Taki poeta powinien 

być oczytany, znać dzieła swoich poprzedników, ale także mieć dużo wiadomości pozaliterackich. Nie 

dostarczał on odbiorcom samej rozrywki, lecz przekazywał ważne refleksje o kondycji człowieka, jego 

relacji z Bogiem itd. Jan Kochanowski to więc klasyczny przykład poety doctusa w literaturze polskiej. 
 

2. Nawiązania do starożytności w dorobku poety 

• uprawiał gatunki według reguł klasycznych: tren, pieśń, psalm, dramat, 

• propagował filozofię antyczną – epikureizmu i stoicyzmu (pieśni), 

• nawiązywał do twórczości Horacego – poety rzymskiego (fraszka „Na dom w Czarnolesie”) 

• podejmował motywy z mitologii i literatury greckiej – np. w pieśniach - bogini Fortuna, w trenach – mit o 

królestwie zmarłych 

• tłumaczył psalmy Starego Testamentu – tzw. Psałterza Dawidów 

3. Wpływ filozofii antycznej na twórczość poety 

a. epikureizm i stoicyzm 

Poeta nawołuje i do cieszenia się życiem („Chcemy sobie być radzi”) i do zachowania wewnętrznego 

spokoju („Nie porzucaj nadzieje”). Najcięższą próbą dla stoicyzmu Kochanowskiego jest śmierć Urszulki.  

W Trenach widoczny jest kryzys, ale też powrót do wyznawanych wcześniej ideałów. 

b. horacjanizm  

Kochanowski nazywany jest polskim horacjanistą. Wyraźne są podobieństwa postawy życiowej obydwu 

poetów: połączenie stoicyzmu i epikureizmu. Podobne są motywy w ich utworach, np. carpe diem 

(„Chcemy sobie być radzi”) czy non omnis moriar („Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony”). 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ac.


Podsumowanie 

Tej części nie musisz przepisywać do zeszytu. Zapoznaj się jednak z pytaniami, które pojawić się 

mogą na sprawdzianie. 

 

Omówione teksty literackie:  (grubszą czcionką wyróżniłam utwory, do których ułożone będą pytania) 

 

gatunek tytuł utworu 

hymn Czego chcesz od nas, Panie … 

fraszka O żywocie ludzkim 

Do gór i lasów 

Na dom w Czarnolesie 

pieśń Chcemy sobie być radzi …. 

Nie porzucaj nadzieje … 

Nie wierz Fortunie … 

Pieśń o spustoszeniu Podola 

tren Tren IX 

Tren X 

psalm Psalm 130 

 

Pytania do sprawdzianu: 

1. Dlaczego poeta porównał się do Proteusa we fraszce „Do gór i lasów”? 

2. Co oznaczają słowa kończące tę fraszkę: „a ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci”? 

3. Zinterpretuj cytat: Lecz na szczęście wszelakie / Serce ma być jednakie (Pieśń „Nie porzucaj 

nadzieje”) 

4. Kim jest Fortuna i jaki ma wpływ na ludzkie życie ? (Pieśń „Nie porzucaj nadzieje”) 

5. Na czym polegał kryzys  

o filozoficzny w Trenie IX? 

o religijny w Trenie X? 

6. Do kogo poeta zwraca się w Trenie IX „Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze!”?  

7. Jakie wymienia hipotezy dotyczące miejsca, do którego trafiła córeczka po śmierci w Trenie X?  

8. Jakie straty opisuje w „Pieśni o spustoszeniu Podola”? 

9. Do jakich działań wzywa w tej pieśni polską szlachtę? 


