
klasa I TF 

20 kwietnia - poniedziałek 

 

Temat 1.: Krytyka Polaków w „Pieśni o spustoszeniu 

Podola” J. Kochanowskiego 

Dzisiejszy temat to kontynuacja lekcji z 7 kwietnia 

(przeczytaj jeszcze raz zawarte w niej informacje). Zapisz w zeszycie temat oraz przygotowaną niżej notatkę 

(jeśli masz taką możliwość, możesz ją wydrukować i wkleić do zeszytu). 

 

1. Kontekst historyczny powstania pieśni 
Poeta nawiązuje do ataku Tatarów (nasłanych przez Turków) na Podole (wschodnie ziemie 
Rzeczypospolitej) w okresie panującego w Polsce bezkrólewia w 1575 roku. 
 

2. Treść utworu 
• część I: strofy 1.–5. opis najazdu  
(spustoszona ziemia podolska, Tatarzy dzielą zrabowane łupy, w tym porwane kobiety i dzieci – 
sprzedane do niewoli); 
• część II: strofy 6.–12. – przestrogi i napomnienia 
(próba nakłonienia polskiej szlachty do odwetu, apel o opamiętanie, wybudzenie się z odrętwienia, 
bezczynności oraz o pozyskanie środków na uzbrojenie polskiej armii) 
 

3. Obraz najeźdźców 
Tatarzy: pogardliwe wobec nich określenia (pohaniec sprosny, psy, zbójce, rozbójce, wilcy), 
ośmieszenie ich koczowniczego trybu życia, zbójeckich, podstępnych sposobów walki, 
prymitywnych obyczajów. 
 

4. Charakterystyka Polaków 
• Polska to kraj porównany do stada owiec opuszczonych przez pasterza (króla), napadniętego 

przez wilki (Tatarów) 
• polska szlachta:  

przyzwyczajona do wygód, biesiad, zbytków 
nie interesuje się losem ojczyzny 
opieszała w działaniu, leniwa 
dała się pokonać barbarzyńskim Tatarom 
egoistyczna, głupia 
 

5. Zakończenie pieśni 

Nową przypowieść Polak sobie kupi, 
Że i przed szkodą i po szkodzie głupi. 

Poeta odwołuje się do znanego przysłowia: "Mądry Polak po szkodzie", lecz przestrzega przed 
powtarzaniem starych błędów i krytykuje fakt, iż Polacy nie potrafią wyciągać wniosków z historii.  
 



klasa I TF 

20 kwietnia – poniedziałek 

 

Temat 2.: „Tren IX” – świadectwo kryzysu filozoficznego J. Kochanowskiego. 

Zaczynamy omawianie bardzo ważnego cyklu wierszy. Rzetelnie zapoznawajcie się z tekstem  

z podręcznika. Zapoznaj się z poniższymi informacjami o „Trenach” J. Kochanowskiego. Najważniejsze 

wiadomości zanotuj w zeszycie.  

1. Tren jako gatunek 
Wg Słownika Terminów Literackich S. Jaworskiego – tren to utwór poetycki o tonie elegijnym i żałobnym 

charakterze, poświęcony wspomnieniu osoby zmarłej, rozpamiętywaniu jej zalet i uczynków.   

Gatunek ten powstał już w antyku, tworzyli w nim m.in. Owidiusz i Pindar. Łączono go wtedy z dostojnymi 

osobami – królami, mędrcami, bohaterami, na cześć których go wykonywano. Do literatury polskiej 

wprowadził go Kochanowski, tworząc swój cykl trenów poświęconych zmarłej córce – Urszuli. Wśród 

kontynuatorów Kochanowskiego znaleźć można Kniaźnina, Słowackiego czy Broniewskiego.   

 

2. Okoliczności powstania „Trenów” 
Treny zostały poświęcone zmarłej córce poety - 

Urszuli. Wydano je w 1580 roku. W Trenach, 

które Kochanowski napisał po śmierci córeczki – 

Urszulki, renesansowy obraz świata i 

humanistyczna filozofia poety stały się tylko 

pustymi słowami, sformułowaniami, z których 

sam Kochanowski drwi. Są to bowiem te prawdy 

filozoficzne, które przez całe życie opiewał, 

którym się poświęcił, a które w obliczu 

życiowego dramatu nie dają pocieszenia i nic nie 

znaczą.   

Czarnoleski cykl Trenów, w odróżnieniu od tendencji starożytnych, by utwory tego typu poświęcać 

wybitnym postaciom – bohaterom, królom, wielkim filozofom, zadedykowany został małemu dziecku. 

Również styl, który stosuje w utworach poeta, nie jest klasyczny – wszechobecny zdaje się być niepokój, 

nerwowe poszukiwanie właściwych słów, niejasność części użytych sformułowań i zwrotów. W porównaniu 

z tradycyjną, antyczną tradycją tworzenia trenów, następuje odwrócenie ról: bohaterką poezji nie jest 

Urszula, na pierwszy plan wysuwa się bowiem ból ojca po starcie dziecka. Treny są więc poetyckim zapisem 

doświadczenia bólu, płaczu, cierpienia i śmierci. Kochanowski, co widać w cyklu trenów, nie umiał do końca 

odrzucić klasycznego, humanistycznego sposobu patrzenia na rzeczywistość. Starał się jednak pogłębić 



swoje rozumienie ludzkiego losu, historii, zerwać z doktryną stoików, które wydała mu się bezduszną. 

Zaczął również przezwyciężać rozpacz po śmierci córki. Dopuścił do siebie Boga, pozwolił się pocieszyć.  

 

3. Treny jako cykl 

Cykl trenów obejmuje 19 utworów, a ów  zespół tekstów łączy postać bohaterki literackiej. Jest nią 

Urszulka, zaś podmiotem jest autor – czyli Kochanowski.   

Treny napisane zostały w sposób gradacyjny - czyli stopniowany. (łac. gradus – stopień). Gradacji podlegają 

uczucia, przeżycia i oceny. Najbardziej dramatyczny charakter mają treny ze środka cyklu, tj. IX, X i XI.  

 

W schemat ten wpisuje się cały cykl utworów Kochanowskiego. Dziewiętnaście trenów tworzy 

całość, w której można odnaleźć poszczególne, klasyczne 

elementy. I tak dwa pierwsze treny są wypowiedzią bólu po 

śmierci dziecka. Kolejne to wyraz rozpaczy, narastania cierpienia, 

których kulminacja znajduje w trenach IX i X. Są wyrazem buntu 

przeciwko Mądrości, Bogu, kolejom losu. Poeta wątpi w nich 

w sens życia, istnienie Boga, jego dobroć. Kolejne Treny to już 

powolne ukojenie rozpaczy, pogodzenie  

z losem i historią.  

Według informacji poety zawartych w Trenach, Urszula już  

w wieku dwóch lat przejawiała zdolności poetycko-literackie, 

przez co rodzina i przyjaciele Kochanowskiego uznali ją za jego godną następczynię. Może ta informacja 

pomoże Ci zrozumieć niewyobrażalne cierpienie ojca po stracie córki. 

 

4. Kryzys filozoficzny poety 

• Zapoznaj się z treścią Trenu IX   

• Przypomnij sobie, czym jest stoicyzm i 

epikureizm (poeta nawiązywał do tych 

poglądów filozoficznych w swoich 

wcześniejszych utworach – fraszkach i 

pieśniach)  

• Czy w obliczu tragedii, jaka spotkała poetę, 

nadal może traktować tę filozofię jako tarczę 

ochronną przed przeciwnościami losu?  

• Postaraj się nazwać środek stylistyczny organizujący całość Trenu IX.    

 



• Środkiem stylistycznym, który organizuje całość utworu, jest apostrofa; dzięki temu zabiegowi autor 

nadaje swojej wypowiedzi podniosły ton, a zarazem wprowadza fikcyjnego adresata – w tym wypadku 

Mądrość. 

• Adresat utworu – Mądrość – to stoicyzm. 

• Żeby mówić o kryzysie myślowym w Trenach, trzeba krótko scharakteryzować światopogląd poety 

przed napisaniem cyklu żałobnego. 1580. Wcześniejsze poglądy Jana z Czarnolasu odczytujemy w jego 

licznych pieśniach i fraszkach. Panuje tam nie tylko renesansowa radość życia, ale również nawiązuje 

się do starożytnych filozofii stoicyzmu i epikureizmu. Stoicyzm zalecał spokój i niewzruszoną postawę 

wobec przeciwności losu, akceptację zmienności Fortuny. Epikureizm zaś nawoływał, by żyć chwilą 

bieżącą, cieszyć się przyjemnościami tego życia, bo, być może, innego życia w ogóle nie ma i dusza 

umiera wraz z ciałem. Chwytajmy więc chwilę, póki ona trwa. Zarówno filozofia stoicyzmu, jak i 

epikureizmu, próbowała łagodzić czy wręcz niweczyć lęk przed śmiercią. Stoicy mówili, że mędrzec nie 

może odczuwać strachu przed tym, co nieuchronne i niezależne od woli człowieka. Epikurejczycy zaś 

utrzymywali, że dopóki my jesteśmy, śmierci nie ma, zaś gdy przyjdzie śmierć, wtedy nas już nie będzie. 

Obie filozofie upadają wobec tragedii, którą jest śmierć dziecka. Świątynia otuchy i spokoju, którą przez 

lata budował poeta-myśliciel, legła w gruzach. Stoicka mądrość, która miała chronić przed ślepą 

niesprawiedliwością losu, okazała się być bez znaczenia. Poszukiwał mądrości ale okazało się, że jego 

mądrość jest niewielka. Czuje się człowiekiem małym. Nastąpiło zachwianie jego wiary w filozofię stoicką. 

Poeta sądził, że posiadł mądrość stoicką, toteż nie powinien doświadczyć bólu, rozpaczy i strachu. Nagle 

dostrzegł nieprawdziwość swojej filozofii, wystąpił kryzys wartości i ideologii. Osiągnięcie stoickiej 

mądrości jest niemożliwe. Teraz już wie, że wobec cierpienia wszyscy jesteśmy równi, każdy z nas 

przeżywa je podobnie. Nie uchroni nas przed tym światopogląd, wiara i wrażliwość. Poeta został strącony 

przez cierpienie z najwyższych stopni schodów, które prowadziły do Mądrości. Nagle stał się jednym z 

wielu. 

 


