
KlasaITG1TF1 -  3 kwietnia 

Temat: Nic co ludzkie, nie jest mi obce – Treny J. Kochanowskiego. 

Nadal omawiamy wiersze poświęcone zmarłej córce Kochanowskiego. Dziś omówimy Tren X. 

Zapoznaj się tekstem wiersza ze strony 41. w podręczniku.  

Zauważ, że wiersz składa się w zasadzie z samych pytań, które tylko na pozór są pytaniami 

retorycznymi.  Kochanowski nie znajduje odpowiedzi na żadne z postawionych pytań. 

Jako poeta doctus ( czyli osoba wszechstronnie wykształcona, erudyta znający języki klasyczne, takie 

jak łacina, greka czy język hebrajski, jak również człowiek o wszechstronnych zainteresowaniach oraz 

osoba obeznana z literaturą poprzednich epok, kulturą, sztuką oraz tradycją) i wierzący chrześcijanin 

zastanawia się nad możliwymi miejscami przebywania duszy zmarłej córki. 

WAŻNE: 

Wers 15. : Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest stanowi wyraz największego kryzysu wiary poety. Wątpi tymi 

słowami w istnienie świata pozagrobowego, a jako osoba wierząca negując istnienie tego świata, 

neguje jednocześnie istnienie Boga. 

Przepisz poniższą tabelę do zeszytu: 

Element 

analizy 
Odpowiedź Cytat 

rodzaj liryki liryka inwokacyjna • Orszulo moja wdzięczna • Pociesz mię, jako

możesz, a staw sie przede mną

podmiot 

liryczny 

ojciec opłakujący 

śmierć dziecka – 

tożsamy z autorem 

• ty nie wiesz nic o płaczu mo[jem

• na mą ciężką żałość

• lituj mej żałości

adresat liryczny Urszula – córka 

poety  

• Orszulo moja wdzięczna

sytuacja 

liryczna 

zrozpaczony ojciec 

zadaje pytania, 

gdzie znajduje się 

teraz jego zmarła 

córka  

• [...] gdzieś mi sie podziała? W którą stronę, w

którąś sie krainę udała?

Nawiązania: 

Nie tylko Kochanowski jest „znany” z tego, że stworzył wiersze po śmierci córki. Współczesny 

poeta Władysław Broniewski był również cierpiącym ojcem. Wiersz Broniewskiego o incipicie 

„Anka, to już trzy i pół roku” to utwór pochodzący z tomu „Anka” (1956), który poeta 

poświęcił swojej zmarłej ukochanej córce. Tekst został napisany z pewnego dystansu, w trzy i 

pół roku po odejściu Anki. 

Poeta zwraca się w wierszu bezpośrednio do córki podkreślając, że czas, który minął od jej 

śmierci, niestety nie ukoił jego cierpienia. Córka jest w jego myślach niemal bez przerwy 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_grecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_hebrajski


(„nie ma takiego dnia, takiego kroku […]”). Mimo że poeta próbuje być twardy i odważny, nie 

potrafi o niej zapomnieć. Broniewski dostrzega w swoim bólu pewien paradoks – myślenie o 

Ance jest dla niego myśleniem o sobie samym. Córka stała się niejako jego integralną 

częścią, istnieje już jedynie w sferze jego pamięci. Poeta nie wierzy w jej pośmiertną 

egzystencję, co więcej – uważa, że taka wiara byłaby jedynie fałszywym i wygodnym 

pocieszeniem. Z tego powodu świadomie odrzuca postawę religijną 

Zapoznaj się z poniższym wierszem i spróbuj porównać go z Trenami Kochanowskiego. 

[***] Anka, to już trzy i pół rok 

Anka, to już trzy i pół roku,  

długo ogromnie,  

a nie ma takiego dnia, takiego kroku,  

żebym nie wspomniał o mnie:  

 

o mnie, osieroconym przez ciebie,  

i choć twardość sobie wbijam w łeb,  

nie widzę cię w żadnym niebie  

i nie chcę takich nieb!  

 

Żadna tu filozofia  

sprawy tej nie zgładzi:  

mojej matce, mojej siostrze było: Zofia,  

i jakoś czas na to poradził.  

 

A ja myślę i myślę o tobie  

po przebudzeniu, przed snem...  

Może ja jestem coś winien tobie? -  

bo ja wiem.  

 

Na Powązkach ośnieżona mogiła,  

brzozy coś mówią szelestem...  

Powiedz, czyś ty naprawdę była,  

bo ja jestem...  

   

 

 

 

 

 

 

 



Praca domowa dla chętnych (trudna):  

W Trenie X poeta wymienia różne miejsca i stany, w jakich mogłaby się znajdować pośmiertnie jego córka. Przytocz 

właściwe cytaty i przyporządkuj je do odpowiedniego kręgu kulturowego bądź religii. Uzupełnij na podstawie podanego 

przykładu. 

 

Cytat Krąg kulturowy/religia 
[...] w liczbę aniołków małych policzona obecna w religii żydowskiej i chrześcijaństwie 

wiara w anioły 

Czy cię przez teskliwe Charon jeziora wiezie i 
napawa zdrojem Niepomnym, że ty nie wiesz nic 

o płaczu mo[jem]? 

w mitologii greckiej Charon przewoził dusze 
zmarłych przez Styks do Hadesu; dusza po 

wypiciu wody z rzeki Lete zapominała o 

dotychczasowym życiu 

  

  

  

  

 
 

  

 
 

 

 



Klasa ITG1TF1 – 3 kwietnia 

Temat 2.: „Żaden ojciec podobno barziej nie miłował dziecięcia” – Treny J. Kochanowskiego. 

 

Przeczytaj Tren XIX umieszczony w podręczniku na s. 45–48 i określ sytuację liryczną 

przedstawioną w wierszu. Następnie wyszukaj w tekście informacje, skąd pogrążony w żałobie 

poeta czerpie pocieszenie. Odpowiedzią na to może być następująca tabela: 

 

Źródło pocieszenia Cytat 

ukazanie się dziecka wraz z duchem zmarłej 

matki poety 

• Na ten czas mi sie matka własnie ukazała, 

A na ręku Orszulę moję wdzięczną miała 

• A tu więc takim ci sie kształtem ukazała, 

Jakoby sie śmiertelnym oczom poznać dała. 

zapewnienie, że Urszulka żyje w zaświatach 
• O to sie ty nie frasuj, a wierz niewątpliwie, 

Że twoja namilejsza Orszuleczka żywie. 

czas leczy rany  • Czas doktór każdemu  

rola rozumu w wyzwalaniu się od cierpienia  • Rozumem ma uprzedzić, co insze czas goi  

wiara w Boga  • Jeden jest Pan smutku i nagrody  

  

Przepisz ją do zeszytu pod tematem. 

 
Tren XIX stanowi zamknięcie całego cyklu, jego podsumowanie. Ujmując go w 

kategoriach kompozycji epicedium, można powiedzieć, że przynosi pocieszenie (consolatio) 

oraz napomnienie (exhortatio). Zmęczony całonocnym czuwaniem wypełnionym lamentami  

i modlitwami znużony ojciec chwilowo traci rozeznanie, przysypia. Sytuacja ta przedstawiona 

jest w ten sposób, że ani czytelnik, ani nawet sam podmiot nie wiedzą, czy faktycznie wizje, 

które mają się pojawić są snem, czy jawą. Matka, która ukazuje się poecie zaczyna objaśniać, 

że wołania Jana doszły krain, w których przebywają umarli i zostały usłyszane, oraz że ona, ze 

względu na młody wiek dziewczynki, wzięła na siebie obowiązek spełnienia prośby syna, 

ukojenia jego żalu i udzielenia mu napomnienia. 

 

Zwróć uwagę na passus na temat rozumu  - Tren XIX przywraca wiarę w rozum ludzki. 

Jak brzmi puenta utworu? Czy nie mówi o znoszeniu doli człowieczej po ludzku? Zastanów 

się, co znaczy określenie „po ludzku” – czy wprowadza ono zmianę do postępowania 

Kochanowskiego, a może wskazuje na powrót do wcześniejszych przekonań.  

Mam nadzieję, że dojdziesz do wniosku, że „ludzką” rzeczą jest nie tylko radość, 

lecz także cierpienie, które potrafi zburzyć postawę stoicką (inaczej niż w Pieśni IX, w 

której poeta twierdził: „na szczęście wszelakie serce ma być jednakie”).  
Światopogląd poety został w trenach odbudowany, jednak bez uprzedniego optymizmu. 

Prysł także mit człowieka wyjątkowego, który wie, jak żyć właściwie, i przyznaje sobie prawo 

do pouczania innych. Kochanowski stał się „jednym z wiela” i identyfikuje się z ludzkością na 

poziomie podstawowych doświadczeń i przeżyć. 

 

 

Zapoznaj się z tekstem krytycznym: 

 

Urszulka nie jest ani jedyną, ani nawet główną bohaterką Trenów. Krótkie dzieje jej 

życia, choć ubarwione często bohaterską stylizacją, przedstawiono jedynie fragmentarycznie. 

Są one właściwie pretekstem do ukazania przeżyć głównego bohatera, ojca-poety, jego 



rozpaczy, bólu, kryzysu wiary w dotychczasowe ideały i prób odnalezienia punktu stabilnego, 

punktu równowagi wewnętrznej. Osierocony ojciec i zarazem twórca dzieła rozpacza nad 

zmarłą, zwraca się do niej jako do osoby żywej, nie potrafi się pogodzić z jej odejściem, szuka 

jej śladów w rodzinnym domu, miejscu bólu, a do niedawna ognisku szczęścia. Ojciec-poeta 

analogii do swej tragedii szuka w antycznym wizerunku cierpienia Niobe, która utraciła dzieci, 

w dziejach mitycznego Orfeusza szukającego w zaświatach utraconej ukochanej osoby, przede 

wszystkim zaś w życiowych przypadkach mędrca starożytności, Cycerona. Tracąc wiarę w 

stoickie ideały mądrości, cnoty wiecznie żywej, trzeźwości umysłu tak w złej, jak i w dobrej 

doli, poeta-mędrzec czuje się jednym spośród tłumu maluczkich błagających Boga o pomoc w 

kornej modlitwie, by potem odnaleźć się znów w roli rozmówcy-słuchacza w spotkaniu ze 

zmarłą matką, uosabiającą doświadczenie i humanistyczną mądrość życia. 

I fakt, że głównym bohaterem Trenów nie jest zmarła córeczka, lecz ojciec-poeta, poeta-

myśliciel, zadecydował o kształcie dzieła, o dominacji żywiołu lirycznego. W humanistycznych 

epicediach, w modnych w ówczesnej literaturze wierszach-pomnikach zmarłych, czyli w tak 

zwanych „pamiątkach”, dominowała opowieść o wybitnych czynach tych, którzy odeszli, choć 

oczywiście nie brakło tu także wyrazów żalu po stracie i równie niezbędnych słów pocieszenia. 

Treny są przede wszystkim liryczną manifestacją bólu i rozpaczy, lirycznym dokumentem 

kryzysu światopoglądowego człowieka myślącego i jego prób poszukiwania, odzyskania 

utraconej równowagi. Są pierwszym w literaturze polskiej, a jednocześnie jakże wybitnym i 

dojrzałym, poematem ukazującym filozoficzny, światopoglądowy dramat człowieka. 

Janusz Pelc, „Treny” Jana Kochanowskiego, Warszawa 1972, s. 104–105. 

 

Pomoże ci on w pełni zrozumieć treści zawarte w Trenach, kryzys, jaki przechodzi 

Kochanowski jako ojciec, poeta i filozof.  

 

Podsumowanie Trenów J. Kochanowskiego ( należy wkleić lub przepisać tabelkę do zeszytu):  

 

 

1.Gatunek Tren to gatunek wywodzący się z literatury antycznej, pisano je na cześć persona gravis, czyli 

wyjątkowych, zasłużonych osobistości. Kochanowski poświęcił swój cykl dwuipółletniej 
córeczce, nadając jej tym samym – z ojcowskiej perspektywy – szczególne znaczenie. 

2.Tematyka 

trenów 

Głównym tematem cyklu jest – paradoksalnie – cierpiący ojciec. Oczywiście całość 

poświęcona została Urszuli, znajdziemy tu odmalowany z wielką czułością portret 

dziewczynki i wzruszające sceny z jej życia, ale wszystko to przetworzone jest przez pamięć 

ojca. Kochanowski ukazuje córkę taką, jaką pragnął ją widzieć i jaką pragnie zapamiętać. Jest 

to więc obraz wyidealizowany. 

Dominującym tematem pozostaje jednak stan serca i umysłu ojca, jego uczucia i przemyślenia. 

Odczuwa on ogromny żal, ból i deficyt nadzieję. Rozpacz prowadzi Kochanowskiego nawet 

do zanegowania wiary w dobrego chrześcijańskiego Boga, a także stoickiego światopoglądu. 

3.Poszczególne 

treny 

IX - tren refleksyjny poddaje w wątpliwość wartość Mądrości, która winna uzbroić człowieka 

na wszystkie przeciwności losu. Stanowi polemikę z tezami filozofii stoickiej. 

X - uczucie żalu dochodzi do szczytu i zmienia się w rozpacz. Poecie brak siły do 

rozpamiętywania przymiotów dziecka, pozostaje rozpaczliwa świadomość, że Urszulki nie ma 

i nie wiadomo, nawet, co się z nią dzieje. Cały wiersz składa się z szeregu zdań pytających, 
właściwie retorycznych. Pytania te oddają rozterkę duchową poety, załamanie jego 

dotychczasowych przekonań i wierzeń. Poszukuje córki w niebie chrześcijańskim i pogańskim, 

mitologicznym, a nawet w baśniowych krainach. Rozpacz doprowadza go nawet do zwątpienia 

w nieśmiertelność ludzkiej duszy. 

XIX - tren ostatni w którym poeta otrzymuje pocieszenie (konsolacja) z ust zmarłej matki, 

objawiającej mu się we śnie z Urszulką na ręku. Wyjaśnia ona synowi, iż dziecko dzięki swej 

śmierci uniknęło namiętności i cierpień życia, zyskało wieczny duchowy spokój. 



Praca domowa: 

Tym razem obowiązkowo odpowiedz na poniższe pytanie w zeszycie i wyślij odpowiedź na mój 

adres mailowy. 

Na podstawie Trenu XIX opisz postawę wobec Boga, ludzi i świata, którą powinien – według matki – 

przyjąć poeta, aby odzyskać równowagę wewnętrzną? 
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