
 „Żaden ojciec podobno barziej nie miłował / Dziecięcia”  

TRENY JANA KOCHANOWSKIEGO 

Pomoce: 

 platforma epodreczniki/  - Zaloguj się 
Wchodzimy na platformie w zakładkę kształcenie ogólne/ szkoła ponadgimnazjalna/ język polski/ następnie w 
pasku "wyszukaj w portalu" wpisujemy temat: Od Urszuli do Hanny…  oraz temat: Człowiek nie kamień… 

 podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Renesans”, s. 40−42 
 

Co powinniśmy umieć?   -  Uczeń: 

 odnosi Treny Jana Kochanowskiego do biografii poety 
 czyta ze zrozumieniem wskazane treny 
 dokonuje analizy i interpretacji utworów 
 definiuje innowacyjność Kochanowskiego w stosunku do gatunku  
 wskazuje elementy filozofii stoickiej w Trenach 
 przedstawia kryzys światopoglądowy poety na podstawie trenów: IX, X i XI 
 odczytuje odbudowę światopoglądu poety w Trenie XIX 
 na podstawie całości cyklu Trenów omawia kompozycję epicedium 
 wypowiada się na temat kreacji podmiotu lirycznego w Trenach 

Pojęcia i terminy, postacie: tren, liryka żałobna, filozofia stoicka, Urszula, Safona, Niobe 

 
Przypomnienie: 
 

1. W gimnazjum poznaliście Treny Jana Kochanowskiego – V, VII i VIII.  
2. Wiecie, jakie były okoliczności powstania Trenów. 
3. Pamiętacie, że tren jako gatunek liryczny wykształcił się w czasach starożytnych, w epoce antyku i  był po-

święcony znanej i ogólnie szanowanej osobie. Wyrażał jej zasługi i dokonania. Był formą pieśni żałobnej śpie-
wanej przy łożu zmarłego. Zwany  były epicedium. 

4. Potraficie wyliczyć cechy trenu jako gatunku literackiego. 
 
Zadania:    
 

1. Przeczytaj lub wysłuchaj – Treny Jana Kochanowskiego – s.40-42. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=trvVP2eKDqY 
 

2. Zapoznaj się z wiadomościami w podręczniku – s.42. 
 

Pomoc w redagowaniu notatki:   
 
Tren IV  

 opis bólu rodziców, którym  niepobożna  śmierć zabrała córeczkę 
 skarga pod adresem upersonifikowanej śmierci 

 bezsilność ojca i matki 
 niezgoda na wyroki losu – dziecko odchodzi z tego świata przed rodzicami 

Tren IX 
 kryzys światopoglądowy 
 polemika ze stoicyzmem 
 utrata wiary w sens dorobku intelektualnego, duchowego i religijnego 
 gorzka ironia  
 podmiot liryczny – zrozpaczony ojciec 
 zburzenie stoickiego spokoju w obliczu osobistej tragedii 

https://www.youtube.com/watch?v=trvVP2eKDqY


 zderzenie z okrutną rzeczywistością 
 mądrość nie jest tarczą przeciwko nieszczęściu i cierpieniu 
 świadomość własnej znikomości 
 w obliczu śmierci dziecka ten, który miał się za mędrca, niczym się nie różni od innych ludzi 

Tren X 
 załamanie wiary w ideały religijne 
 pytania dotyczące miejsca pobytu Urszulki po śmierci 
 dramatyczne pytanie: …gdzieś mi się podziała? 
 różne systemy religijne i filozoficzne 
 jeśliś jest – granica bluźnierstwa 
 zwątpienie w istnienie Boga 
 sens egzystencji ludzkiej 
 możliwe miejsca pobytu Urszulki po śmierci 

Tren XI  
 kryzys wartości etycznych 
 polemika ze stoicyzmem 
 negacja zasadności etycznego, cnotliwego zycia 
 nazwanie cnoty fraszką (błahostką, drobiazgiem) 
 wyliczenie przykładów zwycięstwa zła nad dobrem 
 człowiek jako istota słaba i bezbronna 
 pragnienie poznania Bożych tajemnic 
 ocknięcie i pragnienie równowagi (psychicznej, umysłowej i światopoglądowej) 

Tren XIX Sen 
 świadectwo wyjścia z kryzysu 
 połączenie ideałów życiowej mądrości, chrześcijańskiej pobożności i ideałów humanistycznych 
 droga do uspokojenia 
 senna wizja 
 matka z Urszulką na rękach 
 szczęście wieczne 
 pogodzenie się ojca ze śmiercią dziecka 
 pogodzenie z wyrokiem boskim 
 przyjęcie cierpienia 
 znoszenie cierpienia po ludzku, nie tracąc wiary 
 ramy nowej filozofii życiowej 
 ludzka godność i człowieczeństwo 
 odbudowanie świata wartości 
 znalezienie miejsca na ziemi 

 
3. Na podstawie przeczytanych  Trenów Jana Kochanowskiego powinniśmy odpowiedzieć na pytania zawarte  

w poleceniu 1- 5/s. 42. 
 

Zadanie domowe:  

Dla chętnych - Wykonaj zadania na platformie epodreczniki.pl  

Każdy pracuje na miarę swoich możliwości. W razie trudności można konsultować się poprzez komunikator lub maila jezykpolski2018@wp.pl  
Życzę przyjemnej nauki 


