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22 kwietnia - środa 

Temat: „Ludzkie przygody ludzkie noś” – „Tren XIX” 

J. Kochanowskiego

Przeczytaj Tren XIX umieszczony w podręczniku na s. 39 – 40. Następnie wyszukaj w tekście 

informacje, skąd pogrążony w żałobie poeta czerpie pocieszenie.  

Przepisz lub wklej do zeszytu pod tematem podaną w pkt. 1. tabelkę i wyjaśnij znaczenie cytatu: 

"Ludzkie przygody ludzkie noś". Resztę informacji dokładnie przeczytaj. 

1. „Tren XIX”

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

Przeczytaj informacje: 

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: „Ludzkie przygody ludzkie noś”.  

„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.  

2. Kryzys ojca, poety, filozofa

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. 



3. Podsumowanie „Trenów” J. Kochanowskiego 

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 poetę 

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. 


