
Kl. 1 LO SP 

język polski 

  

Temat: Niezwykła inwencja i kunszt poetycki psalmów Jana Kochanowskiego  

             (Psalm 13, Psalm 47). 

 

1. Wprowadzenie. 

Przypomnienie widomości! 

Psałterz Dawidów Jana Kochanowskiego: 

 parafraza wszystkich 150 psalmów z biblijnej Księgi Psalmów, 

 za jego podstawę posłużyła Wulgata oraz inne przekłady, 

 uniwersalna wymowa utworów - aktualna nie tylko dla katolików, 

 chrześcijański humanizm - termin określający przyjętą w utworze postawę. 

Geneza 

 Studia nad Księgą Psalmów w wersji z łacińskiej Wulgaty (z niej też Kochanowski zaczerpnął 

pierwszy wers każdego psalmu, który umieścił pod numerem utworu). 

 Sięgnięcie do innych tłumaczeń, np. tzw. Biblii brzeskiej (kalwińskiej). 

 Praca nad Psałterzem zajęła poecie co najmniej 8 lat. 

 Wydanie zbioru w 1579 r. – został zadedykowany biskupowi krakowskiemu Piotrowi 

Myszkowskiemu, przyjacielowi i mecenasowi poety. 

 Muzykę do psalmów napisał Mikołaj Gomółka w 1579 r. 

 Psałterz Dawidów był wykorzystywany zarówno w liturgii katolickiej, jak i protestanckiej. 

Wyjątkowość przekładu psalmów Jana Kochanowskiego 

 Swobodna parafraza biblijnych tekstów – m.in. poprzez dostosowanie ich do rodzimych 

realiów. 

 Kunsztowna forma – bogactwo środków językowych (m.in. rozmaite epitety, przerzutnie). 

 Różnorodna wersyfikacja, zastosowanie rymów. 

 Rozbudowanie określeń Boga (w Biblii pojawiają się dwa: Jahwe i Elohim). 

Chrześcijański humanizm 

 Połączenie myśli antycznej z chrześcijańską – starotestamentowy, groźny i nieujawniający się 

Jahwe staje się bliskim człowiekowi, miłosiernym Stwórcą. 

 Ważne są relacje człowieka z Bogiem. 

 Podmiot liryczny jako jednostka – ujawnia swoje emocje. 
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Źródło:  

https://www.dlaucznia.pl/lekcja/jezyk-polski,nauka-o-literaturze,renesans,lektury,jan-

kochanowski-psalterz-dawidow 

 

2. Psalm 13 Jana Kochanowskiego - treść utworu. 

 

PSALM 13 

Usquequo, Domine, oblivisceris me in finem 

  

Dokąd mię chcesz zapomnieć? Dokąd świętą swoje 

Twarz przede mną kryć będziesz? Dokąd duszę moje 

Frasunki trapić będą, Ojcze dobrotliwy? 

Dokąd mię deptać będzie człowiek zazdrościwy? 

  

Dosyciem znał dotychmiast uszy Twe zamknione, 

Dosyciem znał i nazbyt oczy odwrócone; 

Chciej na mię kiedy wejźrzeć, chciej uprzejme moje 

Prośby, o wieczny Panie, przyjąć w uszy swoje! 

  

Rozświeć moje ciemności swym nieogarnionym 

Światłem, abych nie zasnął snem nieprzebudzonym; 

Niechaj tej ze mnie nie ma nieprzyjaciel chluby, 

Aby miał rzec: "Jam go zstarł i przywiódł do zguby." 

  

Upad mój wielka rozkosz przeciwnikom moim, 

Ale ja, Panie, ufam w miłosierdziu Twoim, 

Ze mię Ty nie opuścisz, a ja w głośne strony 

Będę imię Twe sławił, Boże niezmierzony! 

 

Źródło: https://literat.ug.edu.pl/jkpsalm/014.htm 

 

3. O Psalmie 13 Jana Kochanowskiego. 

 W Biblii psalm liczy 6 wersetów. U Kochanowskiego został rozbudowany do 4 

czterowersowych strof. Utwór rozpoczyna pytanie retoryczne - podmiot liryczny uważa, że 



Bóg o nim zapomniał, i skrywa przed nim swoje "święte" oblicze. Pragnie dowiedzieć się, 

kiedy skończą się zmartwienia i ludzka nienawiść (w Biblii "wróg"). Stwierdza, że poznał już 

dobrze Bożą obojętność i chciałby, aby Bóg zwrócił  na niego uwagę oraz przyjął jego 

szczere prośby. Nazywa Boga Ojcem i prosi, aby oświetlił mu ciemności i uchronił go przez 

śmiercią oraz zemstą nieprzyjaciela. Podmiot liryczny zwraca się do Pana z zapewnieniem, że 

ufa w jego miłosierdzie i będzie je głosił, a także chwalił jego imię.   

Źródło:  

https://www.dlaucznia.pl/lekcja/jezyk-polski,nauka-o-literaturze,renesans,lektury,jan-

kochanowski-psalterz-dawidow 

 

4. Wykonaj ćwiczenia. 

a) O jakiej sytuacji egzystencjalnej mówi podmiot liryczny? Co o tym świadczy? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................... . 

b) Czego najbardziej obawia się osoba mówiąca i co jest jej celem życiowym? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................... . 

c) Jakich środków artystycznych użył autor dla określenia emocji? O jakich emocjach mowa? 

Nazwij je. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................... . 

 

 

 

 



5. Psalm 47 Jana Kochanowskiego - treść utworu. 

 

PSALM 47 

Omnes gentes, plaudite manibus 

  

Kleszczmy rękoma wszyscy zgodliwie, 

Wszyscy śpiewajmy Panu chętliwie, 

Panu nad pany, Panu groźnemu, 

Królowi wszego świata możnemu. 

  

Ten niedobyte podał nam grody, 

Ten pod nas możne podbił narody, 

Dał nam w dziedzictwo i w używanie 

Włość Jakubowę, swoje kochanie. 

  

Oto w swój kościół w wesołym pieniu, 

Oto wstępuje w głośnym trąbieniu; 

Dajcie cześć Panu, dajcie naszemu, 

Śpiewajcie Bogu, Bogu wiecznemu! 

  

Ten władnie światem sam niezmierzonym, 

Temu śpiewajcie pieniem uczonym; 

Wszytkim narodom Ten rozkazuje 

I wiecznie na swym tronie króluje. 

  

Mocarze ziemscy k' Niemu przystali, 

Królowie królem swym Go wyznali; 

Wielka cześć Jego, cześć niezmierzona, 

Niebem nie może być ogarniona. 

 

Źródło: https://literat.ug.edu.pl/jkpsalm/048.htm 

 

 

 



6. O Psalmie 47 Jana Kochanowskiego. 

 Utwór o charakterze pochwalnym. Podmiot liryczny wzywa ludzi do oddawania czci 

Bogu („Panu nad pany, Panu groźnemu”), którego określa królem całego wszechświata. Bóg 

podarował ludziom (w Biblii – narodowi wybranemu) nie tylko miasta, krainy, lecz także 

swoją miłość. Jest obecny w swoim kościele (w świątyniach, wśród wyznawców), a Jego 

nadejściu towarzyszą odgłosy trąb i ogólna radość wiernych. Podmiot liryczny po raz drugi 

nazywa Boga królem i władcą, wokół którego skupiają się wszyscy królowie. Potęga Boga 

jest niezmierzona – wykracza poza niebo. 

Źródło:  

https://www.dlaucznia.pl/lekcja/jezyk-polski,nauka-o-literaturze,renesans,lektury,jan-

kochanowski-psalterz-dawidow 

7. Wykonaj ćwiczenia. 

a) Jaki nastrój panuje w wierszu? Jakie zabiegi artystyczne wpłynęły na jego osiągnięcie? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.. . 

b) Określ typ liryki, jaką reprezentuje Psalm 47? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................... . 

c) Jaki obraz Boga i człowieka wyłania się z psalmów? Czy jest on spójny ze światopoglądem 

renesansowym? Uzasadnij swoją odpowiedź. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... .  

 


