
1 
 

Klasa  VII - 01.04.20r. 

 

Temat: Czy  słowa  XVI- wiecznego  poety  są  wciąż  aktualne?                                 

J. Kochanowski  Pieśń  XIV 

1. Przeczytaj 

 Moi  drodzy, zależy  mi  na  tym, żebyśmy  dziś  popracowali  wspólnie  z  

tekstem  pieśni  J. Kochanowskiego. o  egzaminu  obowiązuje  Was  ogólna  

orientacja  w  pieśniach  tego  autora. Znacie  już  "Czego  chcesz  od  nas  

Panie", dziś  poznacie  kolejną - nie  ma  ona  tytułu, tylko  numer, można  więc  

zapamiętać  ją  od  pierwszych  słów  tekstu - "Wy, którzy  pospolitą  rzeczą  

władacie". Przy  okazji  przypomnimy  też  sobie  z  jakimi  rodzajami  rymów  

możemy  mieć  do  czynienia. 

 J. Kochanowski  stworzył  49  pieśni. Dotyczyły  one  tematów  

biesiadnych, miłosnych, patriotycznych, religijnych, sztuki... Były  

odzwierciedleniem  renesansowej  filozofii  wyznawanej  przez  autora. 

Uznawał  on  zasadę  "złotego  środka" ( umiaru  stosowanego  w  każdej  

dziedzinie  życia ), spokoju. Proponował    radowanie  się  rzeczami  

codziennymi, prostymi. Mówił, że  los  jest  kapryśny, więc  nie  należy  się  nim  

przejmować, warto  cieszyć  się  chwilą. Największą  zaś  wartością  jest  miłość  

do  Ojczyzny. 

 

 

2. Przeczytaj  tekst  Pieśni  XIV. Pozwoliłam  sobie  podkreślić  w  nim  

zwroty, na  które  chciałabym, abyście  zwrócili  uwagę. 

 

Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie, 

A ludzką sprawiedliwość[3] w ręku trzymacie; 

Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono 

I zwierzchności nad stadem Bożym zwierzono, 

Miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi, 

Żeście miejsca zasiedli Boże na ziemi, 

Z którego macie nie tak swe własne rzeczy 

Jako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy. 

A wam więc nad mniejszemi zwierzchność jest dana, 

Ale i sami macie nad sobą Pana, 

Któremu kiedyżkolwiek z spraw swych uczynić 

Poczet macie; trudnoż tam krzywemu wynić. 
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Nie bierze ten Pan darów ani sie pyta, 

Jesli kto chłop czyli sie grofem[4] poczyta; 

W siermiędze[5] li go widzi, w złotych li głowach[6], 

Jesli namniej przewinił, być mu w okowach  

Więc ja podobno[7] z mniejszym niebezpieczeństwem 

Grzeszę, bo sam sie tracę swym wszeteczeństwem[8]; 

Przełożonych występki miasta zgubiły 

I szerokie do gruntu carstwa zniszczyły. 

Przypisy 
[1] 

Ks. 2, Pieśń XIV — pieśń ta pojawia się również w Odprawie posłów greckich jako chór drugi. 
[przypis redakcyjny] 

[2] 
W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie 
w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski] 

[3] 
ludzka sprawiedliwość — sprawiedliwość wobec ludzi. [przypis redakcyjny] 

[4] 
grof — graf, hrabia. [przypis redakcyjny] 

[5] 
siermięga — ubranie chłopskie. [przypis redakcyjny] 

[6] 
złotych (…) głowach — złotogłowach; złotogłów: kosztowna tkanina przetykana złotymi nićmi. 
[przypis redakcyjny] 

[7] 
podobno (daw.) — zapewne. [przypis redakcyjny] 

[8] 
wszeteczeństwo (daw.) — bezwstyd, nieprzyzwoitość, występek. [przypis redakcyjny] 

 

3. Zastanów  się. 

 Pomyśl  do  kogo  kierowana  jest  Pieśń  i  w  jakim  celu? Pomogą  Ci  w  

tym  podkreślone  fragmenty.  

 Zwróć  też  uwagę  na  budowę  tekstu, który  jest  bardzo  rytmiczny - 

zwrócimy  na  to  uwagę  w  notatce - gdyż  na  egzaminach  pojawiają  się  

pytania  "co  sprawia, że  dany  tekst  jest  rytmiczny" 

 

4. Notatka 

 Pieśń  XIV  skierowana  jest  do  rządzących, ludzi  mających  władzę. 

Autor  udziela  im  wskazówek  odnoszących  się  do  sprawiedliwego  

sprawowania  władzy. Przypomina  im, że  celem  rządzenia  nie  mają  być  

prywatne  korzyści, ale  dobro  ogółu. Władza, która  jest  im  dana  pochodzi  

od  Boga. Bóg  jest  ich  zwierzchnikiem, który  na  sądzie  ostatecznym  

rozliczy  ich  ze  sposobu  władania. Wobec  Boskiego  prawa  wszyscy  są  

równi. Poeta  przestrzega  też, że  źle  i  samolubnie  sprawowane  rządy  

przyczyniły  się  do  upadku  wielu  mocarstw. 
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Na  rytmiczność  tekstu  wpływa: 

- podział  na  strofy, 

- regularna  liczba  wersów, 

- rymy, 

- regularna  liczba  sylab  w  wersach. 

 

Rodzaje  rymów: 

1) Ze  względu  na  padający  akcent 

Żeńskie - są  to  wyrazy  składające  się  z  kilku  sylab, gdzie  akcent  pada  na  

drugą  sylabę  od  końca. np. mała - spała 

Męskie - w  wyrazach  jednosylabowych  np. kot - płot 

2) Ze  względu  na  dokładność 

Dokładne - identyczność  rymujących  się  cząstek  np. kobiercem - sercem 

Niedokładne - brzmią  podobnie  np. latem - Westerplatte 

3) Ze  względu  na  przyczynę  współbrzmienia 

Gramatyczne - rymują  się  2  takie  same  części  mowy  np. spałam - śmiałam 

Niegramatyczne - rymują  się  różne  części  mowy np. cały - chwały. 


