
Dzień dobry,  

Podczas dzisiejszej lekcji poznacie Pieśń IX z Ksiąg pierwszych, której autorem jest 
najsłynniejszy polski poeta epoki renesansu, Jan Kochanowski. Zapoznacie się z biografią 
twórcy, interpretacją utworu oraz poznacie definicję epikureizmu, stoicyzmu i pieśni jako 
gatunku literackiego. 

 

TEMAT: Renesansowa wizja szczęśliwego życia. 

 

Obejrzyjcie, proszę, krótki film przedstawiający biografię Jana Kochanowskiego: 

https://www.youtube.com/watch?v=VjOM4EdJqfM  

 

Zapoznajcie się z Pieśnią IX Jana Kochanowskiego. Korzystajcie z przypisów znajdujących się 
pod tekstem. 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-ix.html 

 

Żeby zrozumieć ten utwór, musimy wyjaśnić dwa pojęcia: epikureizm i stoicyzm. 

Epikureizm to kierunek filozoficzny, według którego najwyższą wartością jest szczęście. 
Można je osiągnąć dzięki doznawaniu przyjemności, oznaczającej przede wszystkim radość 
życia i brak cierpień. Twórcą tego nurtu był grecki filozof Epikur, żyjący w IV i III w. p.n.e. 

 

Stoicyzm  to kierunek filozoficzny zalecający m.in. zaakceptowanie tego, co nie zależy          
od człowieka, kierowanie się w życiu rozumem, zachowanie spokoju w każdej sytuacji              
i dążenie do osiągnięcia wewnętrznej równowagi. Założycielem szkoły stoików był grecki 
filozof Zenon z Kition, żyjący w IV i III w. p.n.e. 

Poglądy wyznawane przez epikurejczyków i stoików możemy odnaleźć w utworze 
Kochanowskiego. 

 

Zapoznajcie się, proszę, z interpretacją wiersza: 

http://www.klasykaliteraturyifilmu.pl/2017/08/16/jan-kochanowski-chcemy-sobie-byc-
radzi-piesn-ix-ksiegi-pierwsze/  



Wykonajcie w zeszytach notatkę z lekcji: 

Punkt 1. Przepisz definicję epikureizmu. 

Punkt 2. Przepisz definicję stoicyzmu. 

Punkt 3. Przepisz wnioski: 

„Pieśń IX z Ksiąg pierwszych jest zaliczana do liryki moralno – pouczającej, czyli wskazującej, 
według jakich zasad powinien żyć człowiek, aby być szczęśliwym. Poeta próbuje przekonać 
czytelnika, że nie warto zanadto przejmować się sprawami, które od nas nie zależą: 
kaprysami losu, przemijaniem, przyszłością. Należy skupić się na teraźniejszości i czerpać 
radość z dobrych chwil, takich jak np. zabawa w gronie przyjaciół. Jednocześnie trzeba 
zachować umiar w rozrywkach i przyjemnościach, nie przywiązywać się do dóbr 
materialnych. Tylko człowiek, który spokojnie przyjmuje zarówno dobre momenty,                
jak i niepowodzenia, zachowa równowagę wewnętrzną i będzie szczęśliwy.” 

Klimowicz, J. Ginter, To się czyta, Warszawa 2019. 

Punkt 4. Przepisz definicję pieśni jako gatunku lirycznego: 

Pieśń  to najstarszy gatunek poetycki, wywodzący się jeszcze ze starożytności. Jej cechami 
charakterystycznymi są: 

 podział na zwrotki; 
 wyraźny rytm i melodyjność; 
 powtórzenia, np. refren. 

Pieśni poruszały różne tematy – wyróżniamy np. pieśni pochwalne, miłosne, pożegnalne, 
biesiadne, patriotyczne. 

 

UWAGA! Nie musicie wysyłać mi teraz zdjęcia notatki. Zrobicie to przy okazji kolejnej lekcji. 

 

 

 

 

 

 
 


