
Jan Kochanowski Pieśni (liryka) 

Teksty i omówienie wybranych pieśni 

Pieśń II 

Serce roście patrząc na te czasy! 
Mało przed tym gołe były lasy, 
Śnieg na ziemi wysszej łokcia leżał, 
A po rzekach wóz nacięższy zbieżał. 

Teraz drzewa liście na sie wzięły, 
Polne łąki pięknie zakwitnęły; 
Lody zeszły, a po czystej wodzie 
Idą statki i ciosane łodzie. 

Teraz prawie świat sie wszystek śmieje, 
Zboża wstały, wiatr zachodny wieje; 
Ptacy sobie gniazda omyślają, 
A przede dniem śpiewać poczynają. 

Ale to grunt wesela prawego, 
Kiedy człowiek sumnienia całego 
Ani czuje w sercu żadnej wady, 
Przecz by sie miał wstydać swojej rady. 

Temu wina nie trzeba przylewać 
Ani grać na lutni, ani śpiewać; 
Będzie wesół, byś chciał, i o wodzie, 
Bo się czuje prawie na swobodzie. 

Ale kogo gryzie mól zakryty, 
Nie idzie mu w smak obiad obfity; 
Żadna go pieśń, żadny głos nie ruszy, 
Wszystko idzie na wiatr mimo uszy. 

Dobra myśli, której nie przywabi, 
Choć kto ściany drogo ujedwabi, 
Nie gardź moim chłodnikiem chróścianym, 
A bądź ze mną, z trzeźwym i z pijanym! 

Podmiot liryczny wyraża zachwyt nad światem. Opisuje piękno przyrody budzącej 

się wiosną z zimowego snu. Ujawnia, kto się może w pełni cieszyć takim widokiem 

i życiem – tylko człowiek uczciwy, o czystym sumieniu. Jemu nie potrzebne 

bogactwa, wino ani rozrywki. Zadowolenie znajduje w zwykłej, skromnej 

codzienności. Człowiek dręczony wyrzutami sumienia i pozbawiony duchowej 

harmonii nie osiągnie szczęścia. 

Pieśń IX 

Nie porzucaj nadzieje, 
Jakoć sie kolwiek dzieje: 
Bo nie już słońce ostatnie zachodzi, 
A po złej chwili piękny dzień przychodzi. 



 
 
Patrzaj teraz na lasy, 
Jako prze zimne czasy 
Wszystkę swą krasę drzewa utraciły, 
A śniegi pola wysoko przykryły. 

Po chwili wiosna przyjdzie, 
Ten śnieg z nienagła zéjdzie 
A ziemia, skoro słońce jej zagrzeje, 
W rozliczne barwy znowu się odzieje. 

Nic wiecznego na świecie: 
Radość sie z troską plecie, 
A kiedy jedna weźmie moc nawiętszą, 
W ten czas masz ujźrzeć odmianę naprędszą. 

Ale człowiek zhardzieje, 
Gdy mu się dobrze dzieje; 
Więc też, kiedy go Fortuna omyli, 
Wnet głowę zwiesi i powagę zmyli. 

Lecz na szczęście wszelakie 
Serce ma być jednakie; 
Bo z nas Fortuna w żywe oczy szydzi, 
To da, to weźmie, jako sie jej widzi. 

Ty nie miej za stracone, 
Co może być wrócone: 
Siła Bóg może wywrócić w godzinie; 
A kto mu kolwiek ufa, nie zaginie. 

Podmiot liryczny dostrzega podobieństwo między zmiennością pór roku  

w przyrodzie i zmiennością losu. W życiu nie ma nic stałego, radość przeplata się  

z troskami. Zarówno sukcesy, jak i problemy są chwilowe, nie należy się tym 

przejmować, ani wierzyć powodzeniu. W życiu trzeba zachować dystans zarówno 

wobec radości, jak i nieszczęść, które nas spotykają oraz wierzyć Bogu, który może 

odmienić nasz los. 

Pieśń XX 

Miło szaleć, kiedy czas po temu, 
A tak, bracia, przypij każdy swemu, 
Bo o głodzie nie chce sie tańcować, 
A podpiwszy, łacniej już błaznować. 

Niech sie tu nikt z państwem nie ozywa 
Ani z nami powagi używa, 
Przywileje powieśmy na kołku, 
A ty wedla pana siądź, pachołku! 

Tam dobra myśl nigdy nie postoi, 
Gdzie z rejestru patrzą, co przystoi; 



Á powiem wam, że sie tym świat słodzi, 
Gdy koleją statek i żart chodzi. 

Ale to mój zysk, że mię słuchacie, 
A żadnej mi pełnej nie podacie; 
Znał kto kiedy poetę trzeźwiego? 
Nie uczyni taki nic dobrego. 

Przedsię do mnie, a ja nie zawiodę; 
Wy też drudzy, co macie pogodę, 
Każdy swojej włóż w ucho leda co, 
Nie macie tu oględać sie na co. 

I z namędrszym nie trzymam w tej mierze, 
Kto sie długo na dobrą myśl bierze; 
Czas ucieka, a żaden nie zgadnie, 
Jakie szczęście o jutrze przypadnie. 

Dziś bądź wesół, dziś użyj biesiady, 
O przyszłym dniu niechaj próznej rady; 
Już to dawno Bóg odmyślił w niebie, 
A k tej radzie nie przypuszczą ciebie. 

Utwór jest pochwałą beztroskiej zabawy z przyjaciółmi. Podmiot liryczny zachęca 

do korzystania z przyjemności, ale z rozwagą.  

Trzeba cieszyć się chwilą (carpe diem – „chwytaj chwilę”) i nie martwić się  

o przyszłość, bo i tak nie mamy na nią wpływu. Nie wiemy, co przyniesie następny 

dzień. 

 Gatunek literacki 

Pieśń to utwór stroficzny o regularnej budowie (ta sama liczba wersów w każdej 

strofie), rytmiczny (jednakowa liczba sylab w każdym wersie), o stałym układzie rymów 

(najczęściej aabb) i powtarzających się elementach (np. powtórzenia, anafory, refren). 

 Tematyka  

Pieśni Jana Kochanowskiego mają różnorodną tematykę, najczęściej poważną, dotyczącą 

miłości, przyjaźni, szczęścia, zalet życia na wsi, zmienności i niepewności życia 

ludzkiego, wiary, obowiązków wobec ojczyzny. Ukazany jest w nich obraz człowieka 

renesansu, który dzieli się refleksją nad życiem i otaczającym światem, a także udziela 

rad, jak postępować, aby osiągnąć szczęście. 

 

 


