
Klasa I TG1TF1 – 2 kwietnia 

 

Temat: Portret ojca, poety i filozofa w „Trenach”. 

 

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

z podręcznika i wykonujcie polecenia. 

 

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

informacje 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. 
 

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 bejmuje 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.  

 

Klasyczna budowa trenu 

Treny antyczne budowane były według określonego schematu tematycznego. Następowały po 

sobie:  

 Pochwała cnót zmarłego; 

 Ubolewanie nad wielkością straty; 

 Żal po śmierci; 

 Pocieszenie; 

 Pouczenie.  

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. 

 

Jan Kochanowski z Urszulką – obraz Władysława Łuszczkiewicza. 

Polecenia: 

Zapoznaj się z treścią Trenu IX ze strony 40 w podręczniku.  

Przypomnij sobie do jakich dwóch filozofii nawiązywał w Pieśniach Kochanowski?  Czy w 

obliczu tragedii, jaka Go spotkała nadal może traktować te filozofie jako tarczę ochronną przed 

przeciwnościami losu? 

Zastanów się, które elementy filozofii stoickiej zostały poddane krytyce przez podmiot 

liryczny? 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_%C5%81uszczkiewicz


Postaraj się nazwać środek stylistyczny organizujący całość Trenu IX.   

Uzupełnij poniższą kartę dotyczącą Trenu IX . Jeśli chcesz, odeślij ją do oceny. 
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