
klasa I TG 

15 kwietnia - środa 

 

Temat: Krytyka Polaków w „Pieśni o spustoszeniu 

Podola” J. Kochanowskiego 

Dzisiejszy temat to kontynuacja lekcji z 7 kwietnia 

(przeczytaj jeszcze raz zawarte w niej informacje). Zapisz w zeszycie temat oraz przygotowaną niżej notatkę 

(jeśli masz taką możliwość, możesz ją wydrukować i wkleić do zeszytu). 

 

1. Kontekst historyczny powstania pieśni 
Poeta nawiązuje do ataku Tatarów (nasłanych przez Turków) na Podole (wschodnie ziemie 
Rzeczypospolitej) w okresie panującego w Polsce bezkrólewia w 1575 roku. 
 

2. Treść utworu 
• część I: strofy 1.–5. opis najazdu  
(spustoszona ziemia podolska, Tatarzy dzielą zrabowane łupy, w tym porwane kobiety i dzieci – 
sprzedane do niewoli); 
• część II: strofy 6.–12. – przestrogi i napomnienia 
(próba nakłonienia polskiej szlachty do odwetu, apel o opamiętanie, wybudzenie się z odrętwienia, 
bezczynności oraz o pozyskanie środków na uzbrojenie polskiej armii) 
 

3. Obraz najeźdźców 
Tatarzy: pogardliwe wobec nich określenia (pohaniec sprosny, psy, zbójce, rozbójce, wilcy), 
ośmieszenie ich koczowniczego trybu życia, zbójeckich, podstępnych sposobów walki, 
prymitywnych obyczajów. 
 

4. Charakterystyka Polaków 
• Polska to kraj porównany do stada owiec opuszczonych przez pasterza (króla), napadniętego 

przez wilki (Tatarów) 
• polska szlachta:  

przyzwyczajona do wygód, biesiad, zbytków 
nie interesuje się losem ojczyzny 
opieszała w działaniu, leniwa 
dała się pokonać barbarzyńskim Tatarom 
egoistyczna, głupia 
 

5. Zakończenie pieśni 

Nową przypowieść Polak sobie kupi, 
Że i przed szkodą i po szkodzie głupi. 

Poeta odwołuje się do znanego przysłowia: "Mądry Polak po szkodzie", lecz przestrzega przed 
powtarzaniem starych błędów i krytykuje fakt, iż Polacy nie potrafią wyciągać wniosków z historii.  
 



6. Figury retoryczne i perswazyjne w pieśni  

 
Figura retoryczna 

 
Cytat 

 
Cel zastosowanego środka 

 
ekspresyjne słownictwo 

wieczna sromota,  
pohaniec sprosny, 
zbójce, nierządne,  
rozbójce wilcy, głupi 

ma wpłynąć na emocje odbiorcy, podkreślić 
ogrom strat i barbarzyństwo najeźdźcy 

 
powtórzenia 

Skujmy talerze na talery, skujmy 
Dajmy; a naprzód dajmy! 

 
 
Zbójce (niestety), zbójce nas  wojują,   
a nas nierządne, ach, nierządne, jedzą 

nakłonienie do opodatkowania się na rzecz 
wojska, przekonanie o potrzebie dzielenia się 
bogactwem z ojczyzną; 

poruszenie sumienia adresata 

 
apostrofy 
 

 
Polaku!,  
cny Lachu! 
 

przykuwają  uwagę  odbiorcy,  apelują  do  
poczucia wspólnoty narodowej, odwołują się 
do dumy narodowej; 

 
 
wykrzyknienia 

nie ustępuj kroku!, pieniądze gotujmy!, 
dajmy! 

podnoszą temperaturę wypowiedzi,  wyrażają  
zaangażowanie mówcy, zapalają emocje 
odbiorców, 

pytania retoryczne „Jakiego serca Turkowi dodamy/jeśli tak 
lekkim ludziom nie zdołamy?” 
 
Inszy to darmo po drogach miotali/a my 
nie damy, bychmy w cale trwali? 

zasiewają  wątpliwości   
 
 

zmuszają do refleksji nad własną  postawą   

 
wyliczenia 

Jedny za Dunaj Turkom zaprzedano 
/drugie do hordy dalekiej zagnano... 

wykazują bogactwo argumentacji i wagę 
spraw 

 

 

 

(O stylu retorycznym była już mowa wcześniej – patrz: temat z 27 marca) 


