
Klasa ITG1TF1 – 23 kwietnia 

Temat: Polityka w „Odprawie posłów greckich” Jana Kochanowskiego. 

 

Jesteście już po lekturze utworu Jana Kochanowskiego. Znajomość tekstu sprawdzę w przyszłym 
tygodniu. Otrzymacie wtedy dostęp do testu online ( 30.04.2020). Teraz przechodzimy już do 
omawiania lektury. 

Na początek zapoznaj się z poniższym filmem: 

https://www.dlanauczyciela.pl/32672,dlaczego-poslowie-greccy-przybyli-do-troi-animacja-do-
odprawy-poslow-greckich-mp4 

Film ten wyjaśnia  podłoże konfliktu między Troją a Grecją stanowiącego oś konstrukcyjną Odprawy 

posłów greckich. Postarajmy się zebrać informacje, które poświadczą o mitologicznych korzeniach 

utworu Kochanowskiego. 

Odpowiedz w zeszycie na pytania pomocnicze: Kim są bohaterowie „Odprawy posłów greckich”? 

Gdzie żyją? O co toczy się spór? Jaka sytuacja do niego doprowadziła? Co mówi Kasandra?  

 

Zapoznaj się z mapą XVI-wiecznej Polski: 

https://www.dlanauczyciela.pl/32672,dlaczego-poslowie-greccy-przybyli-do-troi-animacja-do-odprawy-poslow-greckich-mp4
https://www.dlanauczyciela.pl/32672,dlaczego-poslowie-greccy-przybyli-do-troi-animacja-do-odprawy-poslow-greckich-mp4


Zauważ, że Rzeczpospolita była otoczona przez wpływowych, silnych sąsiadów, którzy zagrażali jej 
terytoriom. Przypomnij sobie jaka forma rządów istniała wtedy w Polsce (król elekcyjny, zależny od 
rady składającej się z przedstawicieli szlachty – parlamentaryzm szlachecki)? W tym kontekście staje 
się zrozumiały cel poety – napisanie sztuki podejmującej problem prowadzenia polityki, która nie 
byłaby krótkowzroczna, doraźna, dyktowana przez partykularne interesy, ale odpowiedzialna, moralna, 
dbająca o dobro ogółu. W „Odprawie posłów greckich”  pobrzmiewa idea, podzielana przez wielu 
humanistów renesansowych, np. Erazma z Rotterdamu czy Frycza Modrzewskiego, rozróżniania wojen 
na sprawiedliwe (obronne) i niesprawiedliwe (zaczepne). Dopiero po wyczerpaniu całego arsenału 
środków pokojowych państwo ma moralne prawo przystąpić do wojny. 

Dlaczego więc Troja została przedstawiona w dziele przede wszystkim pod kątem polityki? Dlaczego 
Kochanowski położył nacisk na ukazanie mechanizmów działania republiki? 

Zastanów się nad dwoma powyższymi pytaniami. Odpowiedz na nie w zeszycie. 

 

Rozwiąż poniższą kartę pracy: 

Karta pracy Ile Kochanowski powiedział nam o Troi? 
 
1. Scharakteryzuj podane zagadnienia na podstawie tekstu tragedii. Zaznacz elementy 

charakterystyki państwa, które poeta pozostawił bez opisu. Które rozwinął najbardziej? 

Ustrój Troi (np. ustrój polityczny, sposób sprawowania i przejmowania władzy) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Geografia (np. położenie kraju, dostęp do morza, ukształtowanie terenu) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Społeczeństwo Troi (np. warstwy społeczne, liczebność, charakterystyka ludności) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Kultura (np. tradycje, obyczaje, teatr, sztuka, literatura) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Religia (np. bogowie i ich hierarchia, miejsca kultu, obrzędy sakralne) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Na podstawie fragmentu O poprawie Rzeczypospolitej Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

scharakteryzuj wzorzec dobrego władcy. Czy jest on aktualny? Uzasadnij odpowiedź. 
 

Pierwsza jest roztropność, która z ustawicznej zabawy z ludźmi uczonymi i wystrzegania 
pochlebców roście, z czytania też ksiąg tak pisma świętego, jako też i inszych potrzebnych. Wtóra: 
mierność popędliwościom serdecznym i rozkoszom cielesnym miarę zagranicza. Trzecia jest 
sprawiedliwość, której pierwszy urząd jest cnoty zapłatą nagradzać, a występki karać, więcej  
o rzeczypospolitej, niźli o swej własnej myślić, o wszystkich członkach rzeczypospolitej mieć pilne 
staranie, a żadnego nie opuścić; między obywatelami ziemi stanowić równość, odjąwszy im pychę, 
hardość i nadętość; o cnocie i zacności wszystkich jednako sądzić i myślić; żadnej części 
rzeczypospolitej nie opuszczać, oskarżaniu nie zarazem i nie skwapliwie wierzyć, między wielkimi 
pany nieprzyjaźni nie siać, ani też możności ich niszczyć albo tępić; niezgody między obywatelami 
wykorzeniać, a zgodę stanowić, wiarę każdemu zachować, też i nieprzyjacielowi. Czwarta cnota 
królowi należąca jest szczodrobliwość, mieć na to pilne baczenie: komu, co, dla czego a jako wiele 
dać? Piąta jest męstwo a wielkie serce, skromnie wszystko znosić tak szczęśliwe, jako też 
przeciwne rzeczy, a potem dla ojczyzny a dla sprawiedliwości gardło dać. 

 
Odpowiedzi zapisz lub wklej do zeszytu. Wybrane osoby poproszę o zdjęcie karty pracy 

mailem. 
 


