
Język polski   klasa I BSS          31.03- 10.04 

 

1. Zapisz temat lekcji: 

Temat: Postawy i wartości ukazane we fraszkach Jana Kochanowskiego. 

2. Wklej tekst fraszek do zeszytu (jeśli masz możliwość je wydrukować) oraz 
przepisz ich interpretację. 

3. Naucz się płynnie czytać fraszkę „Na nabożną” i „Na zdrowie”. 

 

„Na nabożną” 

Jeśli nie grzeszysz, jako mi powiadasz, 
Czego się, miła, tak często spowiadasz? 
 
Fraszka jest pytaniem retorycznym. Podmiot liryczny kieruje je do znajomej osoby, kobiety, 
która dość często się spowiada. To oznacza, że ma z czego.  
Jeśli zaś ma się z czego spowiadać, to znaczy, że grzeszy, zatem nie może twierdzić czegoś 
innego. W którym miejscu bohaterka kłamie? 
 
 
 

„Na zdrowie” 

Ślachetne zdrowie, 
Nikt się nie dowie, 
Jako smakujesz, 
Aż się zepsujesz. 
Tam człowiek prawie 
Wiǳi na jawie 
I sam to powie, 
Że nic nad zdrowie 
Ani lepszego, 
Ani droższego; 
Bo dobre mienie, 
Perły, kamienie, 
Także wiek młody 
I dar urody, 
Mieśca wysokie, 



Właǳe szerokie  
Dobre są, ale — 
Gdy zdrowie w cale. 
Gdy nie masz siły, 
I świat niemiły. 
Klinocie drogi, 
Mój dom ubogi 
Oddany tobie 
Ulubuj sobie! 
 
We fraszce podmiot liryczny zwraca się do zdrowia, zauważając, że jest ono potrzebne, by 
cieszyć się jakimikolwiek radościami życia. Bez niego nie dają szczęścia ani władza, ani 
uroda, ani młodość i bogactwo. Zdrowie jest prawdziwym „klinotem” (klejnotem). Ludzie 
jednak nie zdają sobie sprawy z jego wartości do czasu, aż go zabraknie. Uświadamiają im ją 
dopiero choroby. Poeta prosi zdrowie, by „ulubowało sobie” (upodobało, umiłowało) jego 
dom. 
Poeta przeciwstawia zdrowiu takie wartości jak: bogactwo, młody wiek, wysokie stanowiska 
społeczne, władza, które nie mają znaczenia, jeśli człowiek zaniemoże. Cenę zdrowia poznaje 
się dopiero wtedy, gdy się je utraci. 
 
Utwór wpisuje się w kontekst twórczości Jana Kochanowskiego, który wielokrotnie 
wychwalał życie skromne, ale obdarzone drobnymi radościami. Zdrowie, dowodzi autor, jest 
ważniejsze niż światowe sukcesy i bogactwo, ponieważ to dzięki niemu możemy korzystać ze 
wszystkich przyjemności świata i bożych łask. 


