
Jan Kochanowski Treny  (liryka) 

 

Teksty i omówienie wybranych trenów 

Tren V 

Jako oliwka mała pod wysokim sadem 
Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim śladem 
Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc, 
Sama tylko dopiro szczupłym prątkiem wschodząc: 
Tę jeśli, ostre ciernie lub rodne pokrzywy 
Uprzątając, sadownik podciął ukwapliwy, 
Mdleje zaraz, a zbywszy siły przyrodzonej, 
Upada przed nogami matki ulubionej - 
Takci się mej namilszej Orszuli dostało. 
Przed oczyma rodziców swoich rostąc, mało 
Od ziemie się co wznióswszy, duchem zaraźliwym 
Srogiej śmierci otchniona, rodzicom troskliwym 
U nóg martwa upadła. O zła Persefono, 
Mogłażeś tak wielu łzam dać upłynąć płono? 
 
Obraz śmierci Urszulki. Zmarła córka porównana jest do małego drzewka 
oliwnego, które usycha podcięte przez nieuważnego ogrodnika. To porównanie 
podkreśla delikatność i młody wiek dziewczynki, a także przypadkowy, niezgodny 
z naturą moment śmierci. Bezpośredni zwrot do Persefony (apostrofa), greckiej 
bogini śmierci to pytanie, jak mogła pozwolić swoim czynem na tak wielki ból 
rodziców. 

*** 

Tren VII  

Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory 
Mojej namilszej cory! 
Po co me smutne oczy za sobą ciągniecie, 
Żalu mi przydajecie? 
Już ona członeczków swych wami nie odzieje - 
Nie masz, nie masz nadzieje! 
Ujął ją sen żelazny, twardy, nieprzespany… 
Już letniczek pisany 
I uploteczki wniwecz, i paski złocone, 
Matczyne dary płone. 
Nie do takiej łożnice, moja dziewko droga, 
Miała cię mać uboga 
Doprowadzić! Nie takąć dać obiecowała 
Wyprawę, jakąć dała! 
Giezłeczkoć tylko dała a lichą tkaneczkę; 
Ojciec ziemie bryłeczkę 
W główki włożył. - Niestetyż, i posag, i ona 
W jednej skrzynce zamkniona! 



Podmiot liryczny zwraca się do ubranek zmarłej córeczki. Ich widok przywołuje 
wspomnienia niedawnego szczęścia i jednocześnie potęguje rozpacz ojca po 
stracie ukochanego dziecka. Zdrobnienia podkreślają młody wiek zmarłej, są 
wyrazem ojcowskiej czułości. 
Pogrążony w cierpieniu poeta skarży się na okrutny los, który przekreślił nadzieje  
rodziców - marzyli o ślubie córki i jej szczęśliwym życiu, a nie o jej pogrzebie w tak 
młodym wieku.  
 

*** 
 

Tren VIII 

Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, 
Moja droga Orszulo, tym zniknienim swoim! 
Pełno nas, a jakoby nikogo nie było: 
Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. 
Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała, 
Wszytkiś w domu kąciki zawżdy pobiegała. 
Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować 
Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować, 
To tego, to owego wdzięcznie obłapiając 
I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając. 
Teraz wszytko umilkło, szczere pustki w domu, 
Nie masz zabawki, nie masz rozśmiać się nikomu. 
Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje, 
A serce swej pociechy darmo upatruje. 
 
Apostrofa do Urszulki podkreśla niesamowitą pustkę, jaka nastała po śmierci 
dziecka. Podmiot liryczny przedstawia zalety córeczki, tworząc jej wyidealizowany 
obraz. Dom rodzinny wypełniany przez  dziewczynkę dobrocią, śmiechem, 
niespożytą energią stał się po jej odejściu cichy i pusty. 
 

 Okoliczności powstania utworów 

Cykl 19 utworów został napisany przez Jana Kochanowskiego po śmierci jego córeczki – 

Urszulki. 

 Gatunek literacki 

Tren to utwór poezji żałobnej wyrażający ból i rozpacz z powodu czyjejś śmierci.  

Często prezentowane są  zalety i zasługi osoby zmarłej. 


