
klasa I TG 

21 kwietnia - wtorek 

 

Temat: Kryzys wiary w „Trenie X” J. Kochanowskiego 

 

 

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

Zapoznaj się tekstem wiersza zamieszczonym w podręczniku.  

Do zeszytu wpisz zamieszczoną niżej notatkę (bez tabelki). Notatkę można wydrukować i wkleić do zeszytu. 

2. Niedługo czeka Was kartkówka z tematów poświęconych twórczości J. Kochanowskiego 

(o szczegółach poinformuję Was wkrótce). Potem zabieramy się za „Makbeta”. 

 

*** 

Tren X 

Utwór rozpoczyna się apelem do zmarłej Orszuli:  

Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała? 

Dalej wiersz składa się w zasadzie z samych pytań, które tylko na pozór są pytaniami retorycznymi. 

Zrozpaczony ojciec nie znajduje odpowiedzi na żadne z nich. Ani bowiem niebo, ani raj, wyspy szczęśliwe, 

ani reinkarnacja (życie pod postacią słowika) ani czyściec nie są miejscami przebywania Orszulki. 

J. Kochanowski jako wierzący chrześcijanin zastanawia się nad możliwymi miejscami przebywania duszy 

zmarłej córki.  

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. 

 

 

 

 

 



Tabelki nie musisz przepisywać.  

Przeczytaj jednak uważnie, do jakich kręgów religijnych odwołuje się J. Kochanowski, szukając odpowiedzi 

na pytanie, co stało się z ukochaną córeczką po jej śmierci. 

Cytat Krąg kulturowy/religia 
[...] nad wszystki nieba wysoko wzniesiona  egipska kosmologia rozróżniała 11 nieb, żydowska i 

muzułmańska – siedem; w Boskiej Komedii Dantego jest 

dziewięć sfer niebieskich  

[...] w liczbę aniołków małych policzona  obecna w religii żydowskiej i chrześcijaństwie wiara w anioły  

Czyliś do raju wzięta?  Stary Testament, święta księga judaizmu i chrześcijaństwa, 

opisuje pobyt Adama i Ewy w raju; synonim nieba, w którym 

znajdują się aniołowie i ludzie zbawieni  

Czyliś na szcześliwe Wyspy zaprowadzona?  
w mitologii greckiej wyspy szczęśliwe są częścią Hadesu, do 

której trafiają po śmierci ludzie cnotliwi  

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  

Czy, człowieka zrzuciwszy i myśli dziewicze, 

Wzięłaś na się postawę i piórka słowicze?  

wiarę w reinkarnację – nieśmiertelność odradzającej się 

duszy w różnych wcieleniach – przejęli Grecy od Egipcjan; w 

poezji i mitologii antycznej motyw przemiany był częsty  

Czyli sie w czyścu czyścisz [...]  w katolicyzmie występuje wiara w czyściec (odrzuca ją 

prawosławie i protestantyzm)  

Czyś po śmierci tam poszła, kędyś pierwej 

była, Niżeś się na mą ciężką żałość urodziła?  

według Heraklita zasadą rządząca rzeczywistością jest ciągła 

przemienność bytów – w przyrodzie wszystko płynie, 

zataczając koło i powracając do swojego pierwotnego stanu; 

u Platona byt materialny jest krótkotrwałą i niedoskonałą 

emanacją nieśmiertelnej idei, dusza przed narodzinami 

przebywa w świecie idei i po śmierci do niego wraca  

[...] staw się przede mną Lubo snem, lubo 

cieniem, lub marą nikczemną.  

pogańska wiara w duchy, które ukazują się żywym  

 

  


