KLASA I TH
Proszę tematy lekcji i notatki wpisywać do zeszytów. Zostaną
sprawdzone. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
mailowy: lwlocz@interia.pl
25.03.20
Temat: Treny Jana Kochanowskiego jako wyraz bólu ojca po stracie
dziecka (podr. str. 40 – 42)(2 godz.)
Proszę przeczytać teksty i przepisać oraz uzupełnić notatki.
1.Treny – cykl 19. utworów, napisanych po śmierci zmarłej dwuipółletniej
córki Urszulki. Są wyrazem bólu po utracie dziecka i arcydziełem liryki
żałobnej.
2.Tren – pieśń żałobna, zawiera pochwałę osoby zmarłej oraz wyraża
smutek i żal po jej stracie.
3.Analiza i interpretacja wybranych trenów:
a) Tren IX:
- podmiot liryczny – poeta, Jan Kochanowski, ojciec cierpiący po śmierci
ukochanej córki, przeżywa kryzys światopoglądowy, przestaje ufać
filozofii stoickiej, jest nieszczęśliwym człowiekiem, który w obliczu tak
wielkiego cierpienia i rozpaczy stał się zwyczajnym człowiekiem, cierpi
tak samo jak inni ludzie,
- adresat – filozofia stoicka (stoicka mądrość) – apostrofa: Mądrości,
sprawia ona, że człowiek nie czuje żądz i pragnień, nie ma zmartwień,
nie cierpi, nie czuje strachu. Poeta krytykuje filozofię stoicką (epitety i
wyliczenia: bezpieczna, nieodmienna, niepożyta), uważa, że lekceważy
zwykłych ludzi, jest zimna, odległa, niewzruszona, a człowiek nie potrafi
w chwili nieszczęścia żyć zgodnie z jej zasadami.
Temat – krytyka filozofii stoickiej.
b) Tren X:
- podmiot liryczny (taki sam jak wcześniej)
- adresat – zmarła córka Urszula, apostrofa: Orszulo moja wdzięczna,

- temat – cierpiący ojciec poszukuje swej zmarłej córki w różnych
miejscach, zastanawia się, czy jest w najwyższym niebie jako aniołek, w
raju, czyśćcu (religia chrześcijańska), albo na wyspach szczęśliwych lub
Charon wiezie ją przez Styks do krainy umarłych (mitologia grecka), a
może stała się po śmierci słowikiem (reinkarnacja). Poeta prosi Urszulkę,
aby wróciła do niego w jakiejkolwiek postaci, tak bardzo cierpi i pragnie
ją zobaczyć.
- kompozycja – wiersz zawiera wiele pytań retorycznych, które
podkreślają wielki ból ojca po śmierci dziecka i jego wątpliwości co do
miejsca jej pobytu po śmierci, np. ( proszę wypisać przykłady pytań)
Tren XIX albo Sen:
- treść – (proszę opisać)
-kompozycja - rozmowa między Janem Kochanowskim i jego zmarłą
matką,
- przesłanie – zawarte jest w słowach matki – „Czas doktór każdemu.” –
czyli czas uleczy wszystkie smutki i rany.

26.03.20
Temat: Tłumaczenie wierne czy piękne – o „Psałterzu Dawidów” Jana
Kochanowskiego (podr. str. 43)
Proszę przeczytać tekst i uzupełnić notatki.
1.Psalm - (przypomnieć sobie definicję i rodzaje psalmów i wpisać do
zeszytu)
2.Psałterz – zbiór psalmów wydany w oddzielnej książce
3.”Psałterz Dawidów” to poetycki przekład psalmów Jana
Kochanowskiego
4.Analiza i interpretacja „Psalmu 130”:
- podmiot liryczny – człowiek smutny, zatroskany, grzesznik, który czeka
na litość i boże zmiłowanie, ma nadzieję, że Bóg przebaczy mu grzechy,

- adresat – Bóg niezmierzony, surowy, ale też dobry, litościwy,
miłosierny,
- rodzaj psalmu – błagalny,
- środki artystyczne: (proszę wypisać z przykładami przynajmniej trzy
różne)
Zadanie domowe
Przypominam o „Makbecie” W. Szekspira. Proszę przeczytać lekturę do
15.04.20. (Kto nie wypożyczył z biblioteki to może pobrać lub czytać on –
line za darmo ze strony www.wolnelektury.pl )

