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zego chcesz od na , Panie, za Twe 
[hojne dar ? 

Czego za dobrodziejst\va, którym nie ma z miar ·? 
Kościół Cię nie ogarnie, w zędy pełno Ciebi , 
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. 

Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje, 
Cokolwiek na tym świecie czlo v1ek mieni S\ oje. 
Wdzię znym Cię tedy ercem, Panie, ;vyzna\ runy, 
Bo nad to przy tojniejszej ofiar. nie mamy. 

Ty ' pan wszytkiego świata, Ty' niebo zbud wal 
I złotymi g\ iazdami 'licznie· uhaitował; 
T ś fundament założył nieobeszłej ziemi 
I prz kryłeś jej nagość ziol r zlicznemi. 

Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze toi 
zamierzonych granic prze koczyć ię boi; 

Rzeki wód nieprzebran eh wi lką hojność mają. 
Biały dzień, a noc ciemna swoje cza y znają. 

N :igrobck KochnnoW"kh•gn w ko. ~lei w zwolrn1u 



Tobi k'woli rozliczne kwiatki \ io na rodzi, 
Tobie k'woli '' klo ianym wieńcu Lato chodzi. 
Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa, 
Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa. 

Z Twej ła ki nocna rosa nn mdłe zioła padnie, 
A zagorzałe zboża deszcz oż. wia nadnie· 
Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza sw j żyw

lności, 

A Ty każdego żywisz z Twej zczodrobliwości. 

Bądź na wieki pochwalon, nieśmierteln. Panie! 
Twoja laska, Twa dobroć njgdy nie ustanie. 
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi; 
Jedno zawżd} niech bf;dziem pod skrzydłami Twemi! 

.JAN KOCHA, OWSKI 
Pieśń XX ' 



wieku XVl, a zwla z za w drugi j j -
go połowic, pojawili się we wsz stkich krajach Eu
ropy wiele. poeci, którz. niebawem odebrali filo
logom ' l.vw w dziedzini nauko\ ej i po iągnęli 
ku obi• ' szystkie um. l;v. Po Cam en ie i Ron ar
dzie, zrodzonych ' j dn;vm roku, 1524. ' o ·iem lat 
później przy z dl na świat I\. chanow ki, ni długo 
p tem p jawili się Ta o i C rvant . wre z ·ie w ja
kieś dwadzieścia lat później zekspir, któr. 7am, ka 
·zereg 'redniowi k wy. Każd piędol i tej p ło

wy wi ku zaznacza ię wi Jkim imi niem i wielkim 
prz tomowym dziełem . 

Z ul' rów jego najbardzi j zajmujący jako dzieh 
oryginalne je t niezaprzeczeni C) kl Trenów, 
ułożonych po śmierci dziecka. Nie znajdziemy nic 
podobnego w literaturze żadn o kraju. (K chan \ -
ki) prz. biera ton najpro ·tszej, najtre ' ci • z j pr zy, 

która przez to staje się naj\ . ż zą po zją. 

ADAM IlCKCEWICZ 
Literatura ·Io' lańska 

w kład ~ ·xv 



ubiłem lipę, co nad lawnym Janem 
Cień rozstrzelony zbierała pod siebie 
I co rok miodu obdarzala dzban m 

Niewymyślnego' żądzach i w potrzebie, 
Co była drugim poet mieszkaniem, 
Głośna słowików - zpaków narzekaniem. 

Pod którą nieraz bł zczal dzban n tol , 
Co lak w soko niosła czoła wianki, 
Jakby ze dworu v glądala w pole 
Na przyjazd pana lub pańskiej kochanki, 
Co nad szmerami łodkich u t dzie~ icy 
Szumiała ci h , pełna tajemnicy ... 

JULIU Z LOWA KI 
Podróż do Zł ml Swiętej z eapolu 



rz ba b~rlo b~ ć du ·hem, p korą i pracą. 
r iłą, i nicością - trudem nie lada co -
Żeb. Ó'w pol ki Język ni pl nął naraz, 
L z jak twi rdza zupełna. jak obronn.v tara~. 
Ruś - Litwę - Prusy objął. Zarówno w i wierzu, 
Jak ' Król ' cu \ brzmicwał alb w and mierzu, 
Gmino. , iel ki, uczony - kmiec. i kr ·1 w ki -
Ten kasztelań ki Jana język Czarnoleski. 

Ani la 
Jęz k, któr · na ądzi popi l()\ zaw ła: 

,,Uwit, , je tern z nerwów krwawi nycb 
l ądzę wa od stopy do wio a, bo jestem 
W zystkicb wa - razem duch m moralnym 

lchrzestcm"! 



URSZULA KOCHANOW KA 

Gdy po śmierci w niebiosów przybyłam pustkowie, 
Bóg długo patrzał na mni i gła kał po głowie. 

,,Zbliż ię do roni , Urszulo! Pogłądasz jak żywa ... 
Zrobię dla i ę, co zechc z, b, • była zczę"liwa." 

„Zrób t ::ik , Boż!? - ·zepnęlam - by ' nieb Twoich 
[krasie 

Wszystko było tak samo, jak tam - ' Czarn la
(sie!" -

I umilkłam zlękniona i czv un szę, 
B zbadać, czy ię gniewa, że Go to pro ·zę? 

Uśmiechnął si i kinął - i wn t z Bożej la ki 
Powstał dom kubek w kub k, jak na z - Czarn -

Il.a ki. 

I przęty i d nice rozkwitłego ziela 
Tak podobne, aż zom traszn cl w >·ela! 

~ 
\ 

I rzeki: , Oto ·ą - sprzęty, a oto - donice. 
Tylko patrzeć jak przyjdą stę knieni rodzice! 

1 ja gdy gwiazdy do snu poukładani ' niebie, 
Nieraz do drzwi zapukam, by odwiedzić ciebie!" 

I odszedł, a ja zaraz krzątam się, jak mogę 
Więc nakrywam do stołu, omiatam podłogę -

I ' uknię najróżow zą ciało przyoblekam 
I en wieczn odpędzam - i czuwam - i czekam ... 

Już świt pierw zą roznietą złoci się po ' cianie, 
Gdy właśnie ł chać kroki i do drzwi pukanie ... 

Więc zrywam ię i biegnę! Wiatr po niebie dz\ oni. 
Serce w pier i zamiera ... Nie!. .. To - Bóg nie oni!... 

BOLE LAW LE ~A 



Karol Irzykowski 

NURT UCZUCIA W 11TRENACH" 

W gimnazjum za moich czasów u iylt 'my się Trenow 11.1 

pamięć. Kosztowny, lecz dobry sposób pedagogiczny, ab_;• 
podmeciC: ucznia do " . ·:smakowania ,.walorów" wyrażemo

wych zawartych \V utworze. Na ogól przyjmowali :- m} te.1 
przymu z poddaniem ·ię jako je zcze jedną pilę szkol. 1•1 
ale, pomimo zasadnic1.0 wrogiego naslawienia wob c . u
_!{estii profesorskich. t. m razem w pou!m·ch kólkach slw1cr
diali ·my że się nauka opłaca , że „ ą tam ładne n:ec:-;,.v" 
a nawet ,,bardzCJ lada " . Dol)·c1.) Jo lo lwia u:CLa nicklórvch 
ustępów gdz ·e r ... ·tm w :.zczę!;rw.v sposób potężn ieje i łącz.\ 

się z trescią. gdzie po1awiają się efekt.1-· przypadkowe . .1n'.< 
np. „ani mi l raz łacno dowiadać się o t~m. Jaka mię z pl'.l
czu mego czeka cz~ć na polym", gdzie p<>lrójne twarde 
„cz." wzmaga aulo ro11ię. Na tępuic różne riiezwykle 1>0wic
d1.enia o sprawach piesz zoly lub smierci 1ak „gdzieskol
wiek jest, jeśliś jest", „nieznajomy wróg jakiś miesza ludt
kie neczy", „kłosie mój jedyny" - dalej u tępy , iawiera
jące betPo 'rednią lokucję do zmarłeJ 1 w ogóle ~ Z) tkie 
z woka ti wem: „O prawo krzywdy pełne, o znikomych ciem 
Sroga, nieubłagana, meuż~ia ksieni!" Ksieni - przemawia 
ła do wyobraźni bardziej nii Proze.rpin . 

Mimo to całosć wydawała się zbyt poczciwa, uczona. na
wet nudna - końcow ' morał chr.L 'cijań k l, któr~ profe
sor (Steiner! aż zanadto podkreślał, dziatal na nas niby 
. pecja lnie przel Kochanowsk1ei:o na utrapienie ·zkolarzv 
prz.\T7.<1dzo11a ·1.ykaua p daf:(Of:(ic1.m1 Bt111alno ' c1 ; 1 ry\vial-



nosci wyczuwalismy ws1.:vstk1e te, które 1 dzis ą nimi· JUZ 

lo mysli i motywy zbyt po ;pohte, już to niepotrzebne po
wtarzame lub uzupełnianie wątków t tak dosyć pełnych. 

atomiast podobały . ię w zy. Ucie ustępy W'.rpelnione szcze
gółami realistycznymi, zwłaszcza sławny Tren VII, ten któ
ry nasiadowa! Ujejski w o.ndcmte swego Marsza pogrze
bflweoo. 

Dzisiaj dawny uczeń spróbował sprawdzić swoje niegdy-
iejsze wrażenia, tym razem uzbrojony już w nowoczesne 

i doskonale komentarze. Profesorzy Sinko, Windak1ew1cz_ 
St. Łempicki - i inm, których jednak nie czytałem - zba
dali Treny wszen i wzdłuż, umiejscowili n tle wieku, wy

kazali wpływy, ustalili przebieg akCJl wewnętrznej i oce
nili pod w.tględem artystycznym zupetme sprawiedllwte, am 
nie skąpiąc, am nie przeceniając. lak że każdy z zupełnym 
zaufaniem może ich wyniki wziąć za podstawę do wlasn •c.h 
rozmyślań. A człowiek dojrzały nie zadowoli ię już stwier
dzeniem drugorzędnych pięknosci utworu ani nie wystarczą 
mu perspektywy historycznol iterackie, które dyktu1ą ten sąd 
względn:v, że jak na swoje czasy Kochanow ·ki osiągnął 

szczyl bardzo wysoki; będzie się starał czytać ten utwór 
jakby dt.iś napisany 1 wyczuć jego nurt wewnętrzny, pr.ly 
cz)-rn gotowy aparat filologiczny pomoże mu ożywić miej
sca, które się dzi' wydaJą martwe czy banalne. 

Kochanowski ożenił się mając lat 45, a więc w wieku sto
sunkowo późnym . Zycie jego poprzednie było dosyć urozmai
cone - starczyłoby dzisiejszemu autorowi na cztery po~ 

wieści - bo i w Padwie był, gdzie miłostkę wziął tak po
ważnie, że miał aż myśli amobójCLe, był i w Paryżu, a w 
Polsce służył u dworu i zajmował się polityką. Ale pamimo 
talentu poetyckiego byl z typu raczej uczonym niż przygo
duarzem. „ W co się praca 1 twoje obróciły lata, Któreś ly 
niemal wszystkie strawił nad księgami, Mało się bawiąc 

świata tego zabawami?" - mówi do niego matka w snie 
w trenie o alrum. Charakterystyczne są morały, jakie pra
wił swej kochance w Padwie, i jego skąp two wobec niej 
(patrz dziełko prof. W111dakiewicza). Mimo to jego erotyz.m, 
zdaje się, był bardzo silny - Lak silny jak pociąg do '>0-
lidności, 11iemal, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, do filister-

stwa. Ciekawy jest s1.:czegól, że kied • biskup Myszkowski 
zatrz mywal go zbyt długo w gościnie, Kochanowski , ę ·
kniony do żon " wypraszał się wierszyk em. 

Kiedy Urszulka umierała, Kochanowski miał lal 49. Pra
wie że mógłby być jej dziadkiem. Możliwe jest, że jego 
uczucie nigdy w życiu me było dobrze zaspokojone i 7. naj
większą siłą ogarnęło lę pierwszą córkę.• Nie trzeba tego 
rozumieć: aż na sposób freudowski, sprawa była prosta. 
W wieku młodszym byłby Kochanowsk i o wiele lalwiej 
swój ból przezwyciężył niż wtedy, gd:v w postaci Urszulki 
niejako w1·6ciła mu "młodość. 

Lecz. w ogóle nie wiemy, kim była Urszulka. Z je ona 
w Trenach, lecz zarazem jest jakby przykryta indywidua!
no$cią ojca. Dawn) pag!Ąd na tę_ i totę , która mby biał 
demon przemknęła się przez dni poety, aby z jego piersi 
wydobyć klejnot, dawny pogląd, że była zjawiskiem nad
zwyczajnym, pogląd, który znalazl wyraz np. w powieści 
Hoffmanowej, ustąpił z czasem miejsca lekceważeniu. Ko
mentatorzy twierdzą, że Kochanowski mocno przesadzał, .i:e 
lę przesadę dyktował mu konwenan poetycki, zawarty we 
wzorach st rożytnych. Wykazują sprzecznosc1: najpierw 
autor mówi, że składała pio enlti, rymowała, a w o tat
nim że jeszcze słów me domawiała'', co by dowodziło 
naw'et doŚć normalnego rozwoju. zważywi.-z . że Urszulka 
zmarła mając półtrzecia roku. Ale może mtała talent mu
zyczny, który często rozwija ię najprędzej, a fascynuje 
otoczenie najbardziej? Chętkę r ·mowania mógł iej podsu
nąć am ojciec, aktorską chętkę naśladowania os b -
matka. Może Kochanowski, przesadzając, chciał tylko s ro
stać tej bujnej rzeczywisto'ci w naturze Urszulki, której 
określić nie potrafił. Trzeba by właściwie za ięgnąć opmll 
pedagogów co do tego, jakie slę w praktyce trafiają przy
kłady genialnosci dziecięc ·eh, i wyszukać wśród nich lY!) 
odpowmdający Urszulce. Nasuwa się leż podejrzenie, czy 
ojciec, który w początku z upodobaniem pi-zegląda ię v 
zaletach córki jak w zwierciadle, potwierdzającym jego 
własną warto!lć: - póż.niej w pochwałach nie popełnia pew
n go nietaktu, gdy redukuje ją do typu mv. grzecznego 
wzorowego dzieck<1 (Tren Xlll. Postępuje jak kochanek, kló-



r~· usiłuje sobie kochaukę w ·perswadowac - co się obJ<'
wia ,1:wh1s1.c:za w trcrne o ·talnim. 

W ::;zkole uważa! su.; te11 lre11 wvdź:więkow.\ 1.a podda 
uie się v.oli Bożej, 1.a lriumf mysli c:hrzc~cijai1skicj i z~l re
konwal . c:encję. Cl~ 1 ie p zedwcz sną? Norm::iJny czytel
nik nie mo:l.e się oprzec wrażemu, :le uczucie .. które 7. po
c7.ątku sLrzelalo p lomicniami. pr1.ygasa i popada w <.lei;rell
golad~ . Oschły wydaje . ię len najd ! uż zy tren w swej prak
tyc.:z11osci pociesze rtiowcj. .JesL 011 tak długi, gdyż poeta 
zapewne coraz lo coś nowego tu dopisywał. Odrzuco11a przet. 
prof. Sinkę hipoteia, Jakob.· Treny były dziennikiem du
·zy poet " ma jednak pewną warlosć heuryst ·czn4 Je l 
w 1'r<ma.ch dużo Lraf1 ych sposlrieże11 psychologicznych, cho
ciaż częslo wyrażo1 ych w talu sposób, że brz.m1:i jak ko
munał:>'. Trzeba jednak rozcieplić le komw1ały i le . ofiz
mal , aby się imieniły nn powrót w łzy Wtedy tren o lal
ni okaże się tym, c1.ym jest - gwa łtownym wysiłkiem „in
Lynktu samozachowawcze o" r wyrażen i e pro!. S t Lempic

k iego). Człow iek tak jesl stwonon.v - podsuwa sobie 
poeln że szkoda więcej go boli od w zelkiej korzy.'ci. Z I 
pr1.cw. ższu o wie! uciec.hę, jak<t z niej miałem. Pozostaje 
mi jako doktór jedrn~· - czns. r tu <.lodaje poeta, ie CJ:as m,\ 
,,l'ortel" bo klin kl iuem wybiju. Ale już sarna mvsl o cza ie 
je.st leCJ..111Cl<l - rowmem należ~· upn dLić c1.u~ w 14Bl. 
anlycyµowuć jego dlinla111 . 

I Coue, 11auc;i;yciel aulosuge~t1i. 111ucz j by tego nie po
m.vśla ł i nie wyrn1.il. „Forlel" - słowo dość kompromitują

ce wobec majestatu żałości. jednak użycie go :wiadczy 
o tym, że było co dław ic . że sąc1.y lo się jeszcze zatrute tród
lo, które l rzebn było 7.as:vpać argumentami. Gdy to 1.w:;1ż:v

m ·. rzekoma prozaiczność owego trenu objawi ię nam w 
innym ~wielle. Jesl 011 może mniej arly tyczn~ niż inn • 
a l za to bardz iej dokume11tarnv . Nurt uczucia • ięga Jes1.cze 
i tu taj . 

Nlci;1.c1.ęście Kochanowsk iego było moze większe, niż zdo
ła! W \ azie. W jego poemacie ri<1 każdym kroku znać pa
sowanie się z formą, ze swą erudy.c j ą, z konwenan ami li
terackimi 1 nawet t warzyskimi! Tak samo w swoich wzo
rach litera kich jak w 1.wyczaja ·h współczesnych spol,,•ka ł 

:;i /. l< spnccznuści<i. poglądów że wol..110 i trzeba płakać 

po tracie . ale 111e zarrndto. Starożytni pi~ali przec.:i ż pi
c dia i epitafia na cz.e.~ć zmarłych, ale leż i wymyślili tol
r ·un. S łusznie więc z::iuważa proL Windakiewicz, że w spo
koin.vm życiu Kochanowskiego 'm1erc Ur zullu była pioru
nem, „zburz) la d razu jeg ideowe malenąlne bezp1e
c.1.eń two i po pro ·tu Rrunl mu pod nogami poderwała" 

Kochanowsk i wyraża to pla:tycznvm 1.wrotem: „n Lo mrue 
przygoda gwa!Lem wbiła', Ha uW.lJt\C obraz okrętu wbitego 
na ·kal~. W utworze :w 1m 1.ra:1:u .iakby py ·znil ·ię woim 
bólem, pozuJ - 1 ie b)·lby arty. hl - u później jakby . ię 
wstydzi! l usprawiedliwiał. Przesladu1e go p czucie sztucz
nosci, poczucie tego, co m)> 1 azywamy „literaturą" odgania 
od ·ieb1e mysi o sławie. Krępują go leż wi~lędv religijne. 
Gdy UJejski w swoim Marszu poiwa la sobie nu okrzyk: 
„On - zły!", Kochanowski ·az tyl o mówi, że Bóg szydzi, 
n zresztą Boga chr-zesc1ja1·1skiego woli zastępować bogami 
pogańskimi. 

Pogaiiski kia · ·c:.m. · aparat wyobrażen w Trena.c/1 - o 
wów osobny ro:1:dzlal. Kn;pujc 1;11 poetę , ale 1.ara1.em 1 po
maga mu Dobrze ml>wi prof Smko że „co u poetów 
r1.ym. kich było formulka, to u I<ochanowskie,eo staje sit: 
Iorm~ pełm1 :l.~-W-l'i tre~c:i". Biorę to w lHn 1.11ac1.eniu, i.> 
W\'Obt·aże iia starozyt11ych u Kol!hwi w. k1 gl) l1i jako re:.ik
lualizują ·;ię, ot.Iz;·. kujq ;;wój s 11 _ realu~ jaku llipotel' 
kosmi ·z1 1c. Mitologia Grek6w 1 Rz,·m1trn, lak obf1ta w wia
domości z. zaświata . przemawia żywteJ do wyobrn1.111 niz 
wiara katolicka 1.e swym piekł m . l:Z.y:.ccem 1 nieb m. 
sprawach 1.aświata nikt n1 wie dotychclas nic i Charon (w 

Trenie Xl może b)'Ć c:zvms rzcczv\.\.'stym. Ul o Orfew.1.u 
1 Eurydyce, którvm się posługuje Kol:hanowski, narzucał 

mu się niej::iko silą rzecz. ; był p11.)·musem wyobrn/.ni, w;
rażal pewien spo ·ób 1.amota111a -ię 1.rozpac1.oncj dusz) . 
Więc wprawd1.ie można się zgodzić 1 a sąd proI. Sinki, że 
w Trenie XIV zaz11ac1.a ·ię „os łabienie polotu", że jest o 
„kompozycja czysto lilcrncka". lec1. nurt uczucia i tędy 

stę wij~. choć .1est głębie.i ukr:vly 

Tło kullu11aln , na którym komeul Lorzy umieś iJi TTeny, 
ma de ń bardzo uro7.maicon '. .J de11 m6wł , że len utwór 



jesl ,lerwaniem z dol vchc1.a:ow\ mi poglądami humanis
lycznymi' . 1 „public1.nym prz z.naniem się poety do religi.1-
uości · chrvstia111zmu • (prof. Wind kiewicz, lo samo prof. 
Chrzanowski); drugi, że wła-.nie zgłębieniem humanizmu 
ponieważ zawiera l<: ideę że „ludzkie przygody trzeba zno
sić po Judzku" (proL Lempick1). Wszyscy z.aś wskazuJą na 
„polemikę" z Cyceronem, uiwartą \V Trenie XVI, gdzie 
Kochanowski wytyka „Arpinowi wymownemu", że czynów 
swoich nie pogodził ze swymi łowami. napisał piękne 

księgi o stoicyzmie, a jednak płakał za zmarł córką l zląkł 

się .'mierci z ręki Antoniusza. Kochanowski ma tu wy
drwić rzymskiego stoika jako ,frazesowicz.a" A jednak 
ważniejsza od lej polemiki jest równoczesna solidamo.'ć 

poi kiego ojca z ojcem rzymskim I jak gdyby uznanie ko
nieczności niekonsekwencyj w chwilach cierpienia. (Niektó
rzy psychologowie wszelki ból, nawet fizyczny, uważają za 
rozterkę dus-.i;y, za niemożność dokonarua pewn ·eh skoja
rz.ei\ dochodzącą do szału - stąd płynie szan a stoicyzmu). 
Prof. St. Łempicki dodaje ostrożnie, że w końcu Kocha
noWllki powraca przecież do toicyzmu - jest to „oryginal
ny neostoicyzm Odrodzenia, godz cy fatalizm Seneki z dog
matem katolickim''. Wedlug zaś naszej naliz.y Trenu. XIX 
mamy tam do czyiuenia jakbv /. syst mem perswazyjnych 
i psycholechnicz.ri •eh „forteli" <co jest moze równoznaczne 
1.e stoicyzmeml. 

Tak się wahaJLI interpretacje dlatego lrt.eba sobie upny
tomnić:, że przecież humanizm, jak renesans i romantyzm. 
to są pojęcia s1.erokie tworzone ex post dla zjawisk zbio
rowych - podczas gd w takich utworach jak Treny, na 
frontach 1.upelnic indywidualnych, bezprecedensowych i jak
by wywiadow(;zych, dopiero rozgrywają się bitwy o przy
szłe ukształtowanie się stosunku człowieka do potęg poza 
nim i w ntm samym. Każda artvstycz.na zdobycz takiej bit
wy karmi i wzbogaca następne pokolenia w opanowywaniu 
tych potęg. Ale bitwy te me są zakończone; rozgrywają się 

coraz to na nowych !rontach, nieustannie. Dzisiaj np. ob
serwujem • w upodobaniach duchowych nowego społeczeń
stwa stoicyzm nowego autoramentu, stoicyzm amerykaf1ski, 
powojen11,-, ulylitarno-a11tylragiczny, taki, który lekceważy 

t.:1e1 pie11i<1 dut.:hO\ e, !CC/. rÓW!HJC/.!!Sllle JC l ., w ffilJ(l (/1CJPfl!I 

enci). O,iciec który łl.1 lak bolał juk Koch:111ow:ki. mó~lb\ 
1.osiać w·.-:·miaay jako c1.łow1ek dw:.'Cin11 -. przcczulom pri.c-
adny 
Do niccwwna JCd11uk panow<Jl, 111na konstelacja duchowa 

1 to wla:nic jak gd.vb,\ według mot. wów 11npocz1:;tych prt. z: 
Kochanow kiego. Uc.:1.cni w ·mieniaj. inko rego kont.}11uato
r6w z~ vkle Mick1ew1c1.a i Slowack1e~o (OJCll?C ::-ad.:um1n
nych). zapominaią o Kras1fo;k1m ( rcio z: Nit•bosldej). Al 
pri)·pomniJmy j ;;1.cze /. epoki nam bl1i'~.lcj dla poróv.-ii.wh 
np. Da11iłowskiego Z 1mnwnycl1 clni lkull żony dla zmur
lego m<:ż J, zwlaszcw z•l wilc.i:c. dul~ w powie. ciach Ze
romsk1ego, któr dl11 t.:<Jlego pokolenia b\'I nauczycielem 
cierpienia. ( .. . ) 

Od tlas6w Koch, uowskiego cieka ·o ć nie zczę.ścia :tal,1 
si<: więksl'.a żądza lącimo · c1 ze 1.m rl ·m 1lrueJ ·im: erc!:' 
nie ucickil od bólu. lee?. szuk;:i go 11nst:1w1a na nim 111e tłu

mik lecz amplifikator . chce pndj,1c c1~;.ar w.id sil . . W 11,
ttmcji. d10ć moż1.: nic: w 11rakl' CL J • t lo objaw tlll' • l.1 -
bo~ci, le.:1. siły. odwagi, l" ·z)·ka - J l Lu .-,mkanie pr1.,· 0 ó<l 
duchowych . 
Życic powojenne tak su: UlCW11qtrzJ11ło, że 1.apomniel1 m 

o tvch niektór. eh p11.1.: la11k · eh liter lury poprzednl1.: '" 
okresu. Rocmica Kochanowsk.ego rnoż nam Je p zvpom-
11le · ;mac musimy i• spr:lw<1 'J re1ww 1 ich 11d J •h.;bst~I 

oce11y ideoweJ (il przez \.o 1 ~iriyst:-.·cznc; - prLl'1.:1ez.) jl:. · 

otwarta , nie zalaiwton<J, że walka o te krylena trwa j :."Z.

cie. że :;1ę nawet w o:;taln.ich cza ·ach prze:;ilila. może n. 
niekori.y!ić aulora 'l'renów. Panta r i! 

Karu! Ir _11kllW$I i 
,Wiadomo ci Lltcrackie" l93ó. nr :3 

• Jadwiga Ryt •l w k lążcc „J'1n Koch'1now ·kl" (W-\\'"1 lYm W1 1Jz 
1>owszcchn'1) ln!ormuje, żi; zmarła w 1519 roku Urszulka byla ctruAą 
~. kolei cńrką poety 



.vślę, że na dnie w zy tkich nasz. eh ar
cydzieł narodo' ych tb.·wi płac7 p ety. W ,,Beniow
skim" przeziera przez ma kę ironii i śmiech, w „Pa
nu Tadeu zu" czai 'ię w sielskich pejzażach, w d\ or
kach polskich, zapadając ·eh się w niebyt. łych ć 
go wyraźnie w buntowniczym sarkazmie „Dzii dó\\ '' 
i w ciszy, która zapada nagle we wrzawie „Wc~c
la". 
Ale je t i pogoda w pierwszym 1>olskim płaczu na
szej poezji, w „Trenach" Kochanowskiego. 1\'Iyślę, że 
ta trudna pogoda, która wydobywa ię z lamentu 
poety jest i totną treścią, jest glówn,vm tonem „Tre
nów". To dla niej, można sądzić, opublikował nam 
te wiersze poeta. Może po to, żeb. dziś, po czter:)
stu latach, b,vly i nam pomocne w chwilach, których 
lo nie przestanie nam nigdy kąpić. 

I 
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JAN KOCHANOWSKI 
Nagrobek w koScicle w Zwoleniu. 

TREN I 

Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe 
I lamenty, i skargi Simonidowe, 
Wszytki troski na świecie, wszytki wzdychania 
I żale, i frasunki, i rąk łamania, 

Wszytki a wszytki za raz w dom się mój no:icie, 
A mnie płakać mej wdzięcznej dziewki pomoście, 
Z którą mię niepobożna ~mierć rozdzieliła 

I wszytkich moich pociech nagle zbawiła. 
Tak więc smok, upatrzywszy gniazdo kryjome, 
Słowiczki liche zbiera, a swe łakome 
Gardło pasie; tym czasem matka szczebiece 
Uboga, a na zbójcę co raz sie miece, 
Prózno! bo i na sarnę okrutnik zmierza, 
A ta nieboga ledwe umyka pierza. 
„Prózno płakać" - podobno drudzy rzeczecie. 
Cóż, prze Bóg żywy, nie jest prózno na świecie? 
Wszystko prózno! Macamy, gdzie miękcej w rzeczy, 
A ono wszędy ciśnie. Błąd - wiek człowieczy! 
Nie wiem, co lżej: czy w smutku jawnie żałować, 

Czyli sie z przyrodzeniem gwałtem mocować? 





TREN IV 

Zgwałciłaś, niepobożna śmierci, oczy moje, 
Zem widział umierając miłe dziecię swoje. 
Widziałem, kiedyś trzęsła owoc niedordzały, 
A rodzicom nieszczesnym serca sie krajały. 
Nigdyć by ona była bez wielkiej żałości 
Mojej umrzeć nie mogła, nigdy bez ciężkości 
I serdecznego bolu, w którymkolwiek lecie 
Mnie by smutnego była odbiegła na świecie; 
Alem ja już z jej śmierci nigdy żałościwszy, 
Nigdy smutniejszy nie mógł być ani teskliwszy. 
A ona (by był Bóg chciał) dłuższym wiekiem swoim 
Siła pociech przymnożyć mogła oczom moim. 
A przynamniej t ym czasem mogłem był odprawić 

Wiek swój i Persefonie ostatniej sie stawić, 
Nie uczuwszy na sercu tak wielkiej żałości, 
Której równia nie widzę w tej tu śmiertelności. 
Nie dziwuję Nijobie, że na martwe ciała 
Swoich namilszych dziatek patrząc skamieniała. 

TREN V 

Jako oliwka mała pod wysokim sadem 
Idzie z ziemie ku górze macierzyilskim szladem, 
Jeszcze ani gałązek, an.~ listków rodząc, 
Sama tylko dopiro szczupłym prątkiem wschodząc : 

Tę jesli, ostre ciernie lub rodne pokrzywy 
Uprzątając, sadownik podciął ukwapliwy, 
Mdleje za raz, a zbywszy siły przyrodzonej, 
Upada przed nogami matki ulubionej. 
Tak ci sie mej namilszej Orszuli dostało: 
Przed oczyma rodziców swoich rostąc , mało 

Od ziemie sie co wzni6zwszy, duchem zaraźliwym 
Srogiej śmierci otchniona , rodzicom troskliwvm 
U nóg martwa upadła . O zła Persefono, . 
Mogłażeś tak wielu łzam d ać upłynąć płono? 



TREN VJ 

Uc c zna moJa p1ewaczko! Snfo low1enskn! 
a kt6n1 me tylko moja cząstka :z.iemienska, 

Ale i lutnia d1.iedzicznym pra ;.m spaść miała. 
Tę· nadzieje: jut po sobie okazowała, 
•owe piosnki sobie tworz..1c, nic zamykając 

Ustek nigdy, ale cały di.le1'i prześpiewajqc, 
.Jako więc lichy łowicwk w krzaku 'Zielonym 
Cnlą noc pri. 'piewa g rdlkiem sw ·m ucieszonym. 
Prędkoś m nazbyt umilkła. Nagle cię sroga 
Sm! rć sploszyla, moja wdLii:czna SLczeblotko droga. 
• ·ie na . ·clłaś m,ych uszu S\ ·ml p:o ·nkam11 

I tę trochę teraz płacę sowicie lzam1. 
A ty an! umie.rając ·piewać prze lala, 
Lecz matkę, ucałowawszy, takcś żegnała: 
,.Już ja tobie, moja matko, służyć me będę 
Ani za twym wdzięcznym stołem miejsca zasiędę; 
Przyjdzie mi klucze położyć, samej prec7. jechać, 
Domu rodziców swych miłych wiecznie zan cchać''. 
To, i czego fal ojcowski nie da serdeczny 
Przypominnc więcej, był jej głos ostateczny. 
A matce, sły ząc żegnanie. tak ialo'ciwe, 
Dobre serce, że od ialu zost:iło żywe. 

TREN VII 

Nieszczesne ochędóstwo, żałosne ubiory 
Mojej namilszej oory, 

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 łóżnice, moja dziewko droga, 
Miała cię mać uboga 

Doprowadzić! Nie takąś dać obiecowała 
Wyprawę, jakąć dała! 

Giezłeczkoć tylko dała a lichą tkaneczkę; 
Ociec ziemie bryłeczkę 

W główki włożył. Niestetyź i posag, i ona 
W jednej skrzynce zamkniona. 



TREN vm 

Wielkies mi uczyniła pustki w domu moim, 
Moja droga Orszulo, lym zniknienim swoim. 
Pełno nas. a jakoby nikogo nie b)·lo: 
Jednq maluczką duszą tak w iele ubyło. 

Tyś za w;,-zytki mówiła, 1~ wszytki śpiewała, 
Wszytkiś w domu kąciki zawżdy pobiegała. 
Nic dopuS<:ilaś nigdy matce sic frasować 
Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować, 
To tego, to owego wdzięcz:iic obłapiaj c 
I onym sw m uciesznym śmiechem zabawiając. 
Teraz wszytko umilkło. szczere pustki w domu. 
Nie masz zabawki, nie ma.;1. rośmiać się n;komu. 
z każdego kąta żalosć człowieka ujmuje, 
A serce swej pociechy darmo upalrujc. 

TREN l X 

Kupić by c;ę . Mądrości, z<1 dro&ic p;eniądze, 
Która (jesli pr<1wdziwie mienią) wszytki żądze . 

Wszylki ludzkie frasunki umiesz wykorzenić, 
A człowieka tylko nic w anioła odmienić, 
Który me wie, co boleść, frasunku nie czuje, 
ZJym prz.rnod.im me podległ, strachom nie hołduje. 

Ty wsz:>lki rzeczy ludzkie ma „1. za !raszkę sobie, 
Jednaką myśl tak w szczc~ciu, jako i w żałobie 
Z.iwżdy niesiesz. Ty śmierci namniej sie nie boisz, 
Bespieczn(a), nieodmicn l(c ), nicpożyt(a) stoisz. 
Ty bogactwa nie złotem, nic skarby w ielkimi, 
Ale dosytem mi rzysz i prz:yrodzon) mi 
Potrzebami. Ty okiem swym nieuchronionym 
Nędzr ika upatrujesz pod dachem złoconym . 

A uboższym n e zajfrzysz szcześliwego mieni<1 , 
Kto by jedno chcia ł słuchać twego upomnienia. 
Nics-ccześliwy ja człowiek , k tórym lata swoje 
Nu tym strawił , żebych był ujżrzał progi lWOJe. 
Tcra i em nagle z stopniów ostatnich zrzucony 
l miedzy insze, jeden z wiela, policzony. 



TREN X 

Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi sie podziała? 
W którą stronę, w którąś sie krainę udała? 
Czyś ty nad wszystki nieba wysoko wniesiona 
I tam w liczbę aniołków małych policzona? 
Czyliś do raju wzięta? Czyliś na szcześliwe 
Wyspy zaprowadzona? Czy cię przez teskliwe 
Charon jeziora wiezie i napawa zdrojem 
Niepomnym, że ty nie wiesz nic o płaczu mo(jem)? 
Czy, człowieka zrzuciwszy i myśli dziewicze, 
Wzięłaś na się postawę i piórka słowicze? 
Czyli sie w czyścu czyścisz, jesli z strony ciała 
Jakakolwiek zmazeczka na tobie została? 
Czyś po śmierci tam poszła, kędyś pierwej była, 
Niżeś sie na mą ciężką żałość urodziła? 
Gdzieśkolwiek jest, jesliś jest, lituj mej żałości, 
A nie możesz li w onej dawnej swej całości, 
Pociesz mię, jako możesz, a staw sie przede mną 
Lubo snem, lubo cieniem, lub marą nikczemną! 

TREN X I 

„Fraszka cnota!" - powiedział Brutus porażony. 
Fraszka, kto sie przypatrzy, fraszka z każdej strony! 
Kogo kiedy pobożność jego ratowała? 
Kogo dobroć przypadku złego uchowała? 
Nieznajomy wróg jakiś miesza ludzkie rzeczy 
Nie mając ani dobrych, ani złych na pieczy. ' 
Kędy jego duch wienie, żaden nie ulęże; 
Praw li, krzyw li, bez braku każdego dosięże. 
A my .rozumy swoje przedsię udać chcemy, 
Hard.z.i miedzy prostaki, że nic nie umiemy. 
Wspinamy sie do nieba, Boże tajemnice 
Upatrując; ale wzrok śmiertelnej i.rzenice 
Tępy na to! Sny lekkie, sny płoche nas bawią, 
Które sie nam podobno nigdy nie wyjawią. 
żałości! co mi czynisz? Owa już oboje 
Mam stracić: i pociechę, i baczenie swoje? 



TREN XJI 

Żaden ociec podobno ba1·ziej nie miłował 
01.icc:ięcia, żaden barziej nad mię nie żałował! 
A też ledwie sic kiedy dziecię urodziło , 

Co by łaski rodziców swych tak godne było. 
Ochędożne, posłuszne. karne, nie pieszczone. 
Spiewać, mówic, rymowa(: jako co uczone; 
Każdego ukłon trafić, wyrazić postawę, 

ObycwJe paniei'u;kic umieć i zabawę; 
Roztropne. obyczajne, ludzkie, nierzewniwe, 
Dobrowolne. układne, skromne i wstydliwe. 

igdy ona po ranu karmie nie wspomniała . 

Aż pierwej Bogu swoje modlitwy oddała. 
Nie poszła spać, aż pierwej malkę pozdrowiła 

1 zdrowie rodziców swych Bogu poruczyła. 
Zawżdy przeciwko ojcu wszytki przebyć progi , 
Zawżdy sie uradować i przywitać z drogi, 
Każdej robolj' pomoc, do każdej posługi 
Uprzed1.ić blłO W.>Z, ·tki rodziców sw(y)ch sługi. 
·\ to w t;,ik małym wieku sobie poczynała, 
Ze więcej nad trzydzieści miesięcy nie miała. 

Tak wiele cnót jej młodość i tokich dzielności 
Nie mogla znieść: upadła od swej(że) bujności, 
żniwa nie doczekawszy. Kłosie mój jedyny, 
Jcszczcś mi sie był nie zstal, a ja twej godziny 
Nie czekając, znowu cię w smutną ziemie sieję. 
Ale po społu z tobą grzebę i nadzieję, 
Bo już nigdy n.e -.vzn1dz1esz ani przed mojcma 
Wickom wieczme zakwitniesz smutnymi ocz(e)ma. 

I 
I 

TREN XIII 

Moja wdzięczna Orszulo, bodaj ty mnie była 

Albo nie umierała lu b sic nie rodziła! 
Male pociechy płacę wielkim żalem swoim 
Za tym nieodpowiednim pożegnanim twoim. 
Omyliłaś mię jako nocny sen znikomy, 
Który wielkością złota cieszy zmysł łakomy, 
Potym nagle uciecze, a temu na jawi 
Z onych knrbów jeno chęC:: a żądz<1 zostawi. 
Takcś ty mnie, Orszulo droga. uczyniła: 
Wielkieś nadzieje w moim sercu roznieciła, 
Potyme mię smutnego nagle odbieżała 
I wszytki moje z sobą pociechy 1..abrala. 
Wzięłas mi, zgoła mówiąc, dusze połowicę; 

Ostatek przy mnie został na wieczną tesknicę. 

Tu mi kamici1, murarze, ciosany połóżcie, 
A na nim tę nieszczesm1 p miątkę wycfróżcie: 
„Orszula Kochanowska tu leży, k ochanie 
Ojcowe, albo raczej płacz i narzekanie. 
Opakcś to, niebaczna śmierci, udziałała : 

Nic Jać onej, ale mnie ona płakać miała". 



TREN XIV 

Gdzie te wrota nieszczesne, którymi przed laty 
Puszczał sie w ziemie Orfeus szukając swej straty? 
Zebych ja też tąż ścieżką swej namilszej córy 
Poszedł szukać i on bród mógł przebyć, przez który 
Srogi jakiś przewoźnik wozi blade cienie 
I w lasy niewesołe cyprysowe żenie. 
A ty mię nie zostawaj, wdzięcz.na lutni moja, 
Ale ze mną po społu pódź aż do pokoja 
Surowego Plutona! Owa go (to) łzami, 
To tymi żałosnymi zrniękczywa pieśniami, 
Ze mi moję namilszą dziewkę jeszcze wróci, 
A ten nie uśmierzony we mnie żal ukróci. 
Zginąć ci mu nie może; tuć sie wszystkim zostać, 
Niech sie tylko niedoszłej jagodzie da dostać. 
Gdzie by też tak kamienne ten Bóg serce nosił, 
żeby tam smutny człowiek już nic nie uprosił! 
Cóż temu rzec? Więc tamże już za jedną drogą 
Zostać, a z duszą za raz zewlec troskę srogą. 

TREN XV 

Erato złotowłosa i ty, wdzięczna lutni, 
Skąd pociechę w swych troskach biorą ludzie smutni! 
Uspokójcie na chwilę strapioną myśl moję, 
Póki jeszcze kamienny w polu słup nie stoję, 
Lejąc ledwe nie krwawy płacz przez marmór żywy, 
żalu ciężkiego pamięć i znak nieszczęśliwy. 
Mylę sie? czyli, patrząc na ludzkie przygody, 
Skromniej człowiek uważa i swe własne szkody? 
Nieszczesna matko (jesli przyczytać możemy 
Nieszcześciu, co prze głupi rozum swój cierpiemy), 
Gdzie teraz tWYch siedm' synów i dziewek tak wiele? 
Gdzie pociecha? gdzie radość? i twoje wesele? 
Widzę czternaście mogił, a ty, nieszcześliwa 
I podobno tak długo nad wolą swą żywa, 
Obłapiasz zimne groby, w których (ach, niebogo!) 
Składłaś dziateczki swoje zagubione srogo! 
Takie więc kwiaty leżą kosą podsieczone 
Albo deszczem gwałtownym na ziemię złożone. 
W którą nadzieję żywiesz? Czego czekasz więcej? 
Czemu śmiercią żałości nie zbywasz co pręcej? 
A wasze prętkie strzały albo łuk co czyni 
Niepochybny, o Febe i mściwa bogini? 
Albo z gniewu (bo winna), albo więc z lutości 
Dokonajcie, prze Boga, jej biednej starości! 
Nowa pomsta, nowa kaźń hardą myśl potkała: 
Dziatek płacząc Nijobe sama skamieniała 
I stoi na Sipylu marmór nie przetrwany, 
Jednak i pod kamieniem żywią skryte rany. 
Jej bowiem łzy serdeczne skałę przenikają 
I przeźrzoczystym z gory strumieniem spadają, 



Skąd iwien i p aslwo pije; a ta w wiecznym pęcie 
Tkwi w ro,;u skały wiatrom szalonym na wstręcie. 

·ren ~rób 11!e jest na martwym, ten martwy nic 'Jl 

[!:l'rObie. 
'\le samic jest martw~·m. samże grobem sobie. 

T RE N XVI 

Nieszcze:iciu k'woli a swojej żałości, 
K tóra mię prawie przejmuje do kości , 

Lutnią i wdzięczny rym porzucić muszę, 
Ledwc nie duszę. 

7.yw-em? Czy m ir; sen obłudny frasuje? 
Który kościanym oknem wylatuje, 
A ludzkie myśli tym i owym bawi, 

Co błąd na jawi. 

O błędzie lud1.k1! O szalone d umy! 
J<1ko to łacno pisać sie z rozumy , 
K iedy po wolej świat mamy , a głowa 

Człowieku zdrowa. 

\V dostatku będl]c, ubó lwo chwelemy, 
W rozkoszy - żałosc lekce szacujemy, 
A póki wełny skqpej J,Jnądce zslaje, 

Smierć nam za jaje. 

Lecz kiedy nędz.a albo żal prz.ypadnie, 
All żyć nie tak, jako mówić snadnie, 

.' r.iierl: dopiero w ten cz.as nam należy , 

Gdy już k'nam bieży. 

Prt.ecz z płacz.cm idzie z, Arpinie wymowny. 
Z milej ojct.yzny? Wszak nic Rzym budowny, 
.AJe świ.it wszystek Miaslem jesl mądremu 

Widzcmu twemu. 

/ 



Czemu tak barzo córki swej żałujesz? 
Wszak sie ty tylko sromoty wiarujesz; 
Insze wszelakie u ciebie przygody 

Ledwe nie gody! 

„Smierć - mówisz - straszna tylko niezbożnemu". 
Przeczże sie tobie umrzeć, cnotliwemu, 
Nie chciało, kiedyś prze dotkliwą mowę 

Miał podać głowę? 

Wywióclłeś wszytkim, nie wywiódłeś sobie; 
Łacniej rzec, widzę, niż czynić i tobie, 
Pióro anielskie, duszę toż w przygodzie, 

Co i mnie bodzie. 

Człowiek nie kamień, a jako sie stawi 
Fortuna, takich myśli nas nabawi. 
Przeklęte szczeście! Czy snać gorzej duszy, 

Kto rany ruszy? 

Czasie, pożądnej ojcze niepamięci! 
W co ani rozum, ani trafią święci, 
Zgój smu·tne serce, a ten żal surowy 

Wybij mi z głowy! 

TR EN XVII 

Pańska ręka mię dotknęła, 

Wszytkę mi radość odjęła: 
Ledwie w sobie czuję duszę 
I tę podobno dać muszę. 

Lubo wstając gore jasnie, 
Lubo padnąc słońce gasnie, 
Mnie jednako serce boli, 
A nigdy sie nie utoli. 

Oczu nigdy nie osuszę 
I tak wiecznie płakać muszę. 
Muszę płakać! O mój Boże, 
Kto sie przed Tobą skryć może? 

Prózno morzem nie pływamy, 
Prózno w bitwach nie bywamy: 
Ugodzi nieszczeście wszędzie, 
Choć podobieństwa nie będzie. 

Wiódłem swój żywot tak skromnie, 
Ze ledwie kto wiedział o mnie, 
A zazdrość i złe przygody 
Nie miały mi w co dać szkody. 

Lecz Pan, który, gdzie tknąć, widzi, 
A z przestrogi ludzkiej szydzi, 



Zadał mi raz t ym znaci.niejszy. 
Czym-em j uż był bezpiect.niejszy. 

A rozum, który w swobodzie 
Umiał mówić o przygodzie, 
Dziś ledwe sam wie o sobie: 
Tak m i<: podparł w mej chorobie. 

Czasem by sie chciał poprawić , 

A mnie ciężkiej troski zbawić, 
Ale gdy siędzie na wadze, 
żalu ruszyć nie ma władze. 

Prózne to ludzkie wywody, 
Żeby szkod<i nie zwać szkody; 
A kto sic w nieszczęściu śmieje, 
J a bych lak rzekł, że szaleje. 

Kto zaś na płacz lekkość wkłada, 

Słyszę dobrze, co powiada; 
Lecz sie tym żal me hamuje, 
Owszem, więtszy przystępuje. 

Bo, mając zranioną duszę , 

Rad i nierad płakać muszę, 

Co snać nie cześć, to k u szkodzie 
I zelżywo~ć serce bodzie. 

Lekarstwo to, prze Bóg żywy, 
Ciężkie na umysł troskliwy! 
Kto przyjaciel zdrow ia mego, 
Wynajdzi co wolniejszego! 

A j;i zalym b:y niech leję, 
Bom stracił wszytkę nadzieję, 
By mię rozum miał ratownć , 

Bóg c;am mocen to h::imować. 



TREN XVIII 

My, nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje, 
W szcześliwe czasy swoje 
Rzadko Cię wspominamy, 

Tylko rozkoszy zwykłych używamy. 

Nie baczym, że to z Twej łaski nam płynie, 
A także prędko minie, 
Kiedy po nas wdzięczności 

Nie uznasz, Panie, za Twe życzliwości. 

Miej nas na wodzy, niech nas nie rozpycha 
Docześna rozkosz licha! 
Niechaj na Cię pomniemy 

Przynamniej w kaźni, gdy w łasce nie chcemy! 

Ale ojcowskim nas karz obyczajem, 
Boć przed Twym gniewem stajem 
Tak, jako śnieg niszczeje, 

Kiedy mu słońce niebieskie dogrzeje. 

Zgubisz nas prędko , wiekuisty Panie, 
Jesli nad nami stanie 
Twa ciężka Boska ręka; 

Sama niełaska jest nam sroga męka. 

Ale od wieku Twoja lutość słynie, 
A pierwej świat zaginie, 
Niż Ty wzgardzisz pokornym, 

Chocia był długo przeciw Tobie spornym. 

\'i 1elt1: e prz d Tobą s.1 w s ęp.) moje, 
Lecz miło&1crdz e Twoje 
Pnewy-!sza wszytki xłoscl. 

Uxyj dziś P me n de mnq lito cli 



TREN XIX - ALBO SEN 

Żałość moja długo w noc oczu mi nie dała 
Zamknąć i zemdlonego upokoić ciała. 
Ledwie mię na godzinę przed świtanim swymi 
Sen leniwy obłapił skrzydły czarnawymi. 
Na ten czas mi sie matka własnie ukazała, 
A na ręku Orszulę maję wdzięczną miała, 
Jaka więc po paciorek do mnie przychodziła, 
Skoro z swego posłania rano sie ruszyła. 
Giezłeczko białe na niej, włoski pokręcone, 
Twarz rumiana, a oczy ku śmiechu skłonione. 
Patrzę, co dalej będzie, aż matka tak rzecze: 
„Spisz, Janie? czy cię żałość twoja zwykła piecze?" 
Zatym-em ciężko westchnął i tak mi sie zdało, 
Zem sie ocknął. - A ona, pomilczawszy mało, 
Znowu mówić poczęła: „Twój nieutólony 
Płacz, synu mój, przywiódł mię w te tu wasze strony 
Z krain barzo dalekich, a łzy gorzkie twoje 
Przeszły aż i umarłych tajemne pokoje. 
Przyniosłam ci na ręku wdzięczną dziewkę twoję, 

Abyś ją mógł oglądać jeszcze, a tę swoję 
Serdeczną żałość ujął, która tak ujmuje 
Sił twoich i tak zdrowie nieznacznie twe psuje, 
Jako ogień suchy knot obraca w perzyny, 
Darmo nie upuszczając namniejszej godziny. 
Czyli nas już umarłe macie za stracone 
I którym już na wieki słońce jest zgaszone? 
A my, owszem, żywiemy żywot tym ważniejszy, 
Czym nad to grube ciało duch jest ślachetniejsz::. 

Ziemia w ziemię sie wraca, a duch z nieba dany 
Miałby zginąć ani na mie jsc::i swe wezwany? 

O to sie ty nie frasuj, a wierz niewątpliwie, 
Ze twoja namilejsza Orszuleczka żywie. 
A tu więc takim ci sie kształtem ukazała, 
Jakoby sie śmiertelnym oczom poznać dała. 
Ale miedzy anioły i duchy wiecznymi 
Jako wdzięczna jutrzenka świeci, a za swymi 
Rodzicami sie modli, jako to umiała 
z wami będąc, choć jeszcze słów nie domawiała. 
Jesliżeć też stąd roście żałość, że jej lata 
Pierwej są przyłomione, niżli tego świata 
Rozkoszy zażyć mogła? O biedne i płone 
Rozkoszy wasze, które tak są usadzone, 
Ze w nich więcej frasunków i żałości więcej! 
Czego ty doznać możesz sam z siebie napręcej ! 
Ucieszyłeś sie kiedy z dziewki swej tak wiele, 
żeby pociecha twoja i ono wesele 
Mogło porownać z twoim dzisiejszym kłopotem? 
Nie rzeczesz tego, widzę. Także trzymaj o tern, 
Jakoś doznał, ani sie frasuj, że tak rana 
Twojej ze wszech namilszej dziewce śmierć zesłana! 

Nie od rozkoszyć poszła; poszłać od trudności, 
Od pracej, od frasunków, od złez, od żałości, 
Czego świat ma tak wiele, że by też co było 
W tym docze.5nym żywocie człowieczei1stwu miło, 
Musi smak swój utracić prze wielkość przysady, 
A przynamniej prze bojaźń nieuchronnej zdrady. 
Czegóż płaczem, prze Boga? Czegóż nie zażyła? 
Ze sobie swym posagiem pana nie kupiła? 
Ze przegrozek i cudzych fuków nie słuchała? 
Ze boleści w rodzeniu dziatek nie uznała? 
Ani umie powiedzieć, czego jej troskliwa 
Matka doszła, co z więtszym utrapieniem bywa: 
Czy je rodzić, czy je grześć? - Takieć pospolicie 
Przysmaki wasze, czym wy sobie świat słodzic:e! 





A tak i ty, folgując prawu powszechnemu, 
Zag!·6dź drogę do serca upadkowi swemu, 
A w to patrzaj, co uszło ręku złej przygody; 
Zysk iem człow iek zwać musi, w czym nie popadł 

[szkody. 
~a koniec, w co sie on koszt i ona utrata, 
W co sie praca i twoje obróciły lata, 
Któreś ty niemal wszystkie strawił nad księgami, 

Mało sie bawiąc świata tego zabawami? 
Teraz by owoc zbierać swojego szczepienia 
I ratować w zachwianiu mdłego przyrodzenia! 
Cieszyłe:5 przed tym insze w takiejże przygodzie: 
I będziesz w cudzej czulszy niżli w swojej szkodzie? 
Ter;:i.z, mistrzu, sam sie lecz! Czas doktór każdemu. 
Ale kto pospolitym torem gardzi, temu 
Tak 1.>0znego lekarstwa czekać nie przystoi! 
Rozumem ma uprzedzić, co insze czas goi. 
A czas co ma za fortel? Dawniejsze świeżymi 
Przypadkami wybija, czasem weselszymi, 
Czasem też z tejże miary; co człowiek z baczeniem 
Pierwej, niż przy jdzie, widzi i takim myśleniem 
Przeszłych rzeczy nie wściąga, przyszłych upatruje 
I serce na oboję fortunę gotuje. 
Tego sie, synu, trzymaj, a ludzkie przygody 
Ludzkie noś ! Jeden jest Pan smutku i nagrody". 
Tu zniknęła. - Jam sie też ocknął. - Aczciem prawie 
Niepewien, jeslim przez sen słuchał czy na jawie. 
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