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Klasa  VIII - 26.03.20r. 

 

Temat  lekcji: Przypomnienie  wiadomości  na  temat  mowy  zależnej  i  

niezależnej. 

 

Na  dzisiejszej  lekcji  będziemy  sobie  przypominać  do  egzaminu  jak  

rozpoznać  mowę  zależną  i  niezależną. Będą  to  ćwiczenia  stosunkowo  

łatwe, więc  myślę, że  nie  sprawią  Wam  większej  trudności. Jeśli  jednak  

się  mylę, piszcie  do  mnie  z  czym  macie  problem. 

Na  egzaminie  zagadnienie  może  pojawić  się  w  formie: 

- rozpoznaj  jaki  to  rodzaj  mowy, 

- wskaż 

- zamień  mowę  zależną  na  niezależną - i  na  odwrót. 

 

Następna  lekcja  w  poniedziałek, więc  masz  czas  na  spokojne  

uzupełnienie  notatek :) 

 

1. Zapisz  w  zeszycie. 

Mowa  niezależna  to  dosłowne  przytoczenie  cudzej  wypowiedzi, wierne  

cytowanie  kogoś. Stosuje  się  ją  w  cytatach  i  dialogach.  

Np. Wczoraj  podczas  kolacji  Janek  wyznał: "Irytują  mnie  rozmowy  o  

polityce". 

- Irytują  mnie  rozmowy  o  polityce - wyznał  Janek  wczoraj  podczas  kolacji. 

 

Mowa  niezależna  to  w  miarę  wierne  zrelacjonowanie  czyichś  słów, bez  

dosłownego  ich  przytaczania. 

Np. Wczoraj  podczas  kolacji  Janek  wyznał, że  irytują  go  rozmowy  o  

polityce. 

 

2. Przeczytaj. 

Przekształcanie  mowy  niezależnej  na  mowę  zależną. 

Każdą  wypowiedź  w  mowie  niezależnej  można  przekształcić  na  mowę  

zależną. Cytowany  tekst  należy  zmienić  na  zdanie  podrzędne  względem  

zdania  wprowadzającego  za  pomocą  odpowiedniego  spójnika, zaimka  lub  

partykuły. Zmian  wymagają  także: interpunkcja, formy  czasowników, zaimki. 

 

3. Zapisz 
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Mowa  niezależna 

 

Mowa  zależna 

 

Jacek  przyznał: "Mnie  też  przyszedł  

do  głowy  podobny  pomysł". 

 

Jacek  przyznał, że  jemu  też  

przyszedł  do  głowy  podobny  

pomysł. 

 

 - Agnieszko, zaplanujesz  nasze  

tegoroczne  wakacje? - zapytała  

mama. 

 

Mama  zapytała, czy  Agnieszka  

zaplanuje  ich  tegoroczne  wakacje. 

 

- Nie  przeszkadzaj  bratu - zwrócił  

się  do  Antka  tata. 

 

Tata  zwrócił  się  do  Antka, aby  nie  

przeszkadzał  bratu. 

 

4. Poćwicz - zapisz  w  zeszycie, nie  musisz  mi  tego  przesyłać, sprawdzę  po  

powrocie  do  szkoły - chyba, że  chcesz  się  upewnić  czy  dobrze  wykonałeś  

zadanie :) 

 

Przekształć  tekst, zastępując  mowę  zależną, mową  niezależną. 

 

Zwierzęta  zwołały  kiedyś  zebranie, żeby  omówić  różne  ważne  sprawy. O  

wyznaczonej  godzinie  zjawiły  się  wszystkie  oprócz  stonogi. Postanowiono  

na  nią  zaczekać. Po  godzinie  przewodniczący  oznajmił, że  dłużej  czekać  

nie  będzie. Kiedy  zebranie  dobiegło  końca, zjawiła  się  stonoga. Któreś  ze  

zwierząt  zapytało, dlaczego  się  spóźniła. W  odpowiedzi  oburzona  stonoga  

wrzasnęła  z  pretensją, że  ktoś  wywiesił  kartkę, aby  wycierać  nogi. 

 

5. Przypominam  o: 

- zadaniu  na  środę ( artykuł ) 

- odpowiedzi  na  pytania  z  wczorajszej  lekcji - do  piątku. 

 

6. Na  poniedziałek  powtórz  sobie  informacje  na  temat: fraszek, pieśni  i  

trenów  J. Kochanowskiego ( wykorzystaj materiały ksero, które dałam  Ci  w  

szkole ) 

 

Pod  spodem  zamieszczam  teksty  obowiązujących  Was  trenów oraz  

przykładową  pieśń  i  fraszkę. 
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Jan  Kochanowski ( pieśń ) 
1 
Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? 
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? 

Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie, 
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. 

5 
Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje, 
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. 

Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy, 
Bo nad to przystojniejszej[2] ofiary nie mamy. 

Tyś Pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował 
10 
I złotemi gwiazdami ślicznieś uhaftował. 

Tyś fundament założył nieobeszłej[3] ziemi 
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi. 

Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi, 
A zamierzonych granic przeskoczyć sie boi. 

15 
Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają, 
Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają. 

Tobie k woli[4] rozliczne kwiatki Wiosna rodzi, 
Tobie k woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi. 

Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa, 
20 
Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa. 

Z Twej łaski nocna rosa na mdłe[5] zioła padnie, 
A zagorzałe[6] zboża deszcz ożywia snadnie[7]. 

Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności, 
A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości. 

 

Wspieram, bo uważam że dostęp do wiedzy powinien być darmowy. Sam często 
korzystam z zasobów wolnelektury.pl więc wspieram jak tylko mogę. 

Adam Fidusiewicz  
25 
Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie! 
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie. 

Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi; 
Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi! 

Przypisy 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.html#f1
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.html#f5
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.html#footnote-idm140710439853856
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.html#f10
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.html#footnote-idm140710450356432
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.html#f15
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.html#footnote-idm140710445882160
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.html#f20
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.html#footnote-idm140710468635312
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.html#footnote-idm140710439767248
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.html#footnote-idm140710443404384
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.html#f25
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[1] 
W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie 
w utworze jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski] 

[2] 
przystojniejsza (starop.) — bardziej należyta. [przypis redakcyjny] 

[3] 
nieobeszły (daw.) — nie dający się obejść. [przypis redakcyjny] 

[4] 
Tobie k woli (starop.) — zgodnie z Twoją wolą. [przypis redakcyjny] 

[5] 
mdły (daw.) — zwiędły. [przypis redakcyjny] 

[6] 
zagorzały* (daw.) — spalony, wyschnięty. [przypis redakcyjny] 

[7] 
snadnie (starop.) — łatwo. [przypis redakcyjny] 
 

"Na  zdrowie" - fraszka 

 

Ślachetne zdrowie, 
Nikt się nie dowie, 
Jako smakujesz, 
Aż się zepsujesz. 
Tam człowiek prawie 
Widzi na jawie 
I sam to powie, 
Że nic nad zdrowie 
Ani lepszego, 
Ani droższego; 
Bogactwo, Młodość, Pozycja społecznaBo dobre mienie, 
Perły, kamienie, 
Także wiek młody 
I dar urody, 
Mieśca wysokie, 
Władze szerokie Dobre są, ale — 
Gdy zdrowie w cale[1].  
Gdzie nie masz siły, 
I świat niemiły. 
Klinocie drogi, 
Mój dom ubogi 
Oddany tobie 
Ulubuj sobie!  

Przypisy 
[1] 

Gdy zdrowie w cale — gdy zdrowie jest zachowane w całości, tj. nie nadszarpnięte chorobą. 
[przypis edytorski] 

 

 

 

 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.html#anchor-idm140710451366016
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.html#anchor-idm140710439853856
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.html#anchor-idm140710450356432
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.html#anchor-idm140710445882160
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.html#anchor-idm140710468635312
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.html#anchor-idm140710439767248
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.html#anchor-idm140710443404384
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-trzecie-na-zdrowie.html#footnote-idm139634557032200
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-trzecie-na-zdrowie.html#anchor-idm139634557032200
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Tren I[1] 
1 
Wszytki[2] płacze, wszytki łzy Heraklitowe[3] 
I lamenty, i skargi Symonidowe[4], 
Wszytki troski na świecie, wszytki wzdychania 
I żale, i frasunki[5], i rąk łamania, 
5 
Wszytki a wszytki zaraz[6] w dom sie mój noście[7], 
A mnie płakać mej wdzięcznej[8] dziewki[9] pomoście[10], 
Z którą mię niepobożna[11] śmierć rozdzieliła 
I wszytkich moich pociech[12] nagle zbawiła[13]. 
Tak więc smok[14], upatrzywszy gniazdo kryjome[15], 
10 
Słowiczki liche zbiera[16], a swe łakome 
Gardło pasie[17]; tym czasem matka szczebiece[18] 
Uboga[19], a na zbójcę co raz sie miece[20]. 
Prózno[21], bo i na samę okrutnik zmierza[22], 
A ta nieboga[23] ledwe[24] umyka pierza[25]. 
15 
«Prózno płakać» — podobno drudzy rzeczecie. 
Cóż, prze Bóg żywy[26], nie jest prózno na świecie? 
Wszystko prózno; macamy, gdzie miękcej w rzeczy, 
A ono[27] wszędy[28] ciśnie: błąd wiek człowieczy[29]. 
Nie wiem, co lżej[30]: czy w smutku jawnie żałować[31], 
20 
Czyli sie z przyrodzeniem[32] gwałtem[33] mocować[34]. 

Przypisy 
[1] 

W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie 
w Trenach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski] 

[2] 
wszytki (starop.) — wszystkie. [przypis redakcyjny] 

[3] 
łzy Heraklitowe — Heraklit z Efezu (ok. 540–480 r. p.n.e.), filozof gr., w swoich dziełach 
często rozpaczał nad ludzkim losem. [przypis redakcyjny] 

[4] 
lamenty (…) Simonidowe — Simonides z Keos (ok. 556–468 r. p.n.e.), poeta gr., autor 
wielu utworów lamentacyjnych. [przypis redakcyjny] 

[5] 
frasunk a. frasunek (starop.) — zgryzota, smutek, strapienie. [przypis redakcyjny] 

[6] 
zaraz (starop.) — razem. [przypis redakcyjny] 

[7] 
w dom sie mój noście — zmierzajcie, przybywajcie do mojego domu. [przypis redakcyjny] 

[8] 
wdzięczny* (starop.) — miły, przyjemny. [przypis redakcyjny] 

[9] 
płakać dziewki — opłakiwać dziewkę. [przypis redakcyjny] 

[10] 
pomoście — pomóżcie (zob. rym: „noście — pomoście”). [przypis redakcyjny] 

[11] 
niepobożny* (starop.) — postępujący źle, nie „po Bożemu”, bezbożny. [przypis redakcyjny] 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idm41979680
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#f1
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idp48022656
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idm6195024
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idp5521328
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idp3801296
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#f5
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idp13146896
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idm53571392
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idm54839392
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idp13031376
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idm55640368
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idm35534976
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idm37175312
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idm37276592
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idp20656496
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idm41411872
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#f10
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idp7693408
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idm62321200
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idm51130384
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idp6611296
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idm50478384
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idm44699824
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idm37584512
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idm8889904
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idm39913648
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idm56188528
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#f15
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idp10425616
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idp20718736
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idm51908976
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idp3604432
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idm8616112
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idm41408384
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#f20
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idp31836880
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idp119696
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#footnote-idm51926272
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idm41979680
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idp48022656
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idm6195024
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idp5521328
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idp3801296
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idp13146896
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idm53571392
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idm54839392
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idp13031376
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idm55640368
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idm35534976
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[12] 
pociecha (daw.) — radość i nadzieja; pocieszenie. [przypis redakcyjny] 

[13] 
zbawić* (starop.) — pozbawić. [przypis redakcyjny] 

[14] 
smok — potwór, wąż. [przypis redakcyjny] 

[15] 
kryjomy (starop.) — ukryty (dziś mówi się jeszcze po kryjomu, czyli: skrycie). [przypis 
redakcyjny] 

[16] 
zbierać — tu w znaczeniu: „wybierać” (z gniazda). [przypis redakcyjny] 

[17] 
gardło pasie — napełnia gardło (dziś mówi się: pasie brzuch). [przypis redakcyjny] 

[18] 
szczebiece (forma starop.) — szczebioce, szczebiota. [przypis redakcyjny] 

[19] 
ubogi* (starop.) — nieszczęśliwy. [przypis redakcyjny] 

[20] 
miece sie (forma starop.) — miota się, rzuca się. [przypis redakcyjny] 

[21] 
prózno (starop.) — próżno, na próżno. [przypis redakcyjny] 

[22] 
na samę (…) zmierza — zmierza ku (niej) samej. [przypis redakcyjny] 

[23] 
nieboga (daw.) — biedaczka, nieszczęsna. [przypis redakcyjny] 

[24] 
ledwe (starop.) — ledwo, ledwie. [przypis redakcyjny] 

[25] 
umyka pierza — przez umknięcie ocala pierze, umyka z pierzem, tj. ratuje się. [przypis 
redakcyjny] 

[26] 
prze (starop.) — przez; prze Bóg żywy: na Boga żywego, przez Boga żywego. [przypis 
redakcyjny] 

[27] 
macamy, gdzie miękcej w rzeczy, a ono… — macamy (dotykamy), gdzie rzekomo jest 
bardziej miękko, a tymczasem… [przypis redakcyjny] 

[28] 
wszędy (starop.) — wszędzie. [przypis redakcyjny] 

[29] 
błąd wiek człowieczy — błądzeniem jest życie ludzkie. [przypis redakcyjny] 

[30] 
co lżej — co lżejsze, co przynosi większą ulgę. [przypis redakcyjny] 

[31] 
żałować (starop.) — cierpieć, boleć, opłakiwać, żalić się. [przypis redakcyjny] 

[32] 
przyrodzenie* (daw.) — to, co jest przyrodzone człowiekowi, natura. [przypis redakcyjny] 

[33] 
gwałt (daw.) — w wyrażeniu: robić coś gwałtem, czyli siłą, przemocą. [przypis redakcyjny] 

[34] 
mocować się — walczyć tak, jak walczą z sobą zapaśnicy. [przypis redakcyjny] 
 
 

Tren V[1] 
1 
Jako oliwka mała pod wysokim sadem[2] 
Idzie[3] z ziemie[4] ku górze macierzyńskim szladem[5], 
Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc, 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idm37175312
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idm37276592
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idp20656496
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idm41411872
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idp7693408
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idm62321200
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idm51130384
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idp6611296
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idm50478384
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idm44699824
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idm37584512
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idm8889904
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idm39913648
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idm56188528
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idp10425616
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idp20718736
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idm51908976
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idp3604432
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idm8616112
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idm41408384
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idp31836880
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idp119696
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-i.html#anchor-idm51926272
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#footnote-idm140668221933632
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#f1
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#footnote-idm140668220586144
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#footnote-idm140668204297792
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#footnote-idm140668207697168
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#footnote-idm140668204992672
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Sama tylko dopiro[6] szczupłym prątkiem[7] wschodząc; 
5 
Tę, jesli ostre ciernie[8] lub rodne[9] pokrzywy 
Uprzątając, sadownik[10] podciął ukwapliwy[11], 
Mdleje[12] zaraz, a zbywszy[13] siły przyrodzonej[14], 
Upada przed nogami matki ulubionej. 
Takci sie mej namilszej Orszuli dostało: 
10 
Przed oczyma rodziców swoich rostąc[15], mało 
Od ziemie sie co[16] wznióswszy, duchem zaraźliwym[17] 
Srogiej śmierci otchniona[18], rodzicom troskliwym[19] 
U nóg martwa upadła. O zła Persefono[20], 
Mogłażeś tak wielu łzam[21] dać upłynąć płono[22]? 

Przypisy 
[1] 

W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie 
w Trenach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski] 

[2] 
sad* (starop.) — drzewo owocowe. [przypis redakcyjny] 

[3] 
idzie* (starop.) — rośnie. [przypis redakcyjny] 

[4] 
z ziemie (forma starop.) — z ziemi. [przypis redakcyjny] 

[5] 
macierzyńskim szladem (starop.) — śladem matki, drzewa macierzyńskiego, zwanego tu 
sadem (w. 1). [przypis redakcyjny] 

[6] 
dopiro (starop.) — dopiero. [przypis redakcyjny] 

[7] 
szczupły prątek (starop.) — cienki pęd. [przypis redakcyjny] 

[8] 
ciernie* (daw.) — cierniste krzewy (np. tarnina, głóg). [przypis redakcyjny] 

[9] 
rodny (starop.) — urodzajny, bujny, plenny, rodzący. [przypis redakcyjny] 

[10] 
sadownik — ogrodnik zajmujący się owocami (por. czas. „sadzić”). [przypis redakcyjny] 

[11] 
ukwapliwy (starop.) — skwapliwy, śpieszący się, niecierpliwy. [przypis redakcyjny] 

[12] 
mdleć (daw.) — tracić siły, słabnąć, więdnąć. [przypis redakcyjny] 

[13] 
zbywszy (starop.) — pozbywszy się, utraciwszy. [przypis redakcyjny] 

[14] 
przyrodzony (daw.) — naturalny. [przypis redakcyjny] 

[15] 
rostąc (starop.; imiesł. od rość: rosnąć)— rosnąc. [przypis redakcyjny] 

[16] 
mało (…) co (starop.) — zaledwie, trochę. [przypis redakcyjny] 

[17] 
duch zaraźliwy — tchnienie zarazy lub porażająca zła siła, siła diabelska. [przypis 
redakcyjny] 

[18] 
otchniony (daw.) — owiany (zob. wyrazy „tchnąć”, „tchnienie”, „oddech”). [przypis 
redakcyjny] 

[19] 
troskliwy* (starop.) — stroskany, zatroskany. [przypis redakcyjny] 

[20] 
Persefona — tu: uosobienie śmierci. [przypis redakcyjny] 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#footnote-idm140668220791776
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#footnote-idm140668202797376
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#f5
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#footnote-idm140668206398016
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#footnote-idm140668210175504
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#footnote-idm140668220877328
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#footnote-idm140668211815216
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#footnote-idm140668214612032
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#footnote-idm140668218750480
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#footnote-idm140668208519920
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#f10
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#footnote-idm140668213923568
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#footnote-idm140668219505984
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#footnote-idm140668208241952
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#footnote-idm140668236632336
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#footnote-idm140668206707856
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#footnote-idm140668211717856
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#footnote-idm140668210278704
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#footnote-idm140668217929472
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#anchor-idm140668221933632
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#anchor-idm140668220586144
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#anchor-idm140668204297792
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#anchor-idm140668207697168
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#anchor-idm140668204992672
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#anchor-idm140668220791776
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#anchor-idm140668202797376
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#anchor-idm140668206398016
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#anchor-idm140668210175504
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#anchor-idm140668220877328
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#anchor-idm140668211815216
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#anchor-idm140668214612032
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#anchor-idm140668218750480
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#anchor-idm140668208519920
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#anchor-idm140668213923568
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#anchor-idm140668219505984
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#anchor-idm140668208241952
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#anchor-idm140668236632336
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#anchor-idm140668206707856
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#anchor-idm140668211717856
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[21] 
łzam (starop. forma C. lp. rodz. ż.) — łzom. [przypis redakcyjny] 

[22] 
płono (starop.) — daremnie, na próżno (dziś mówi się: „płonne nadzieje”). [przypis 
redakcyjny] 
 
 

Tren VII[1] 
1 
Nieszczesne ochędóstwo[2], żałosne[3] ubiory 
Mojej namilszej cory[4], 
Po co me smutne oczy za sobą ciągniecie? 
Żalu mi przydajecie[5]. 
5 
Już ona członeczków swych wami nie odzieje, 
Nie masz, nie masz nadzieje[6]. 
Ujął[7] ją sen żelazny, twardy, nieprzespany[8]. 
Już letniczek[9] pisany[10] 
I uploteczki[11] wniwecz[12], i paski złocone - 
10 
Matczyne dary płone[13]. 
Nie do takiej łóżnice[14], moja dziewko droga, 
Miała cię mać uboga[15] 
Doprowadzić, nie takąć dać obiecowała 
Wyprawę[16], jakąć dała. 
15 
Giezłeczkoć[17] tylko dała a lichą tkaneczkę[18], 
Ociec ziemie[19] bryłeczkę 
W główki[20] włożył. Niestetyż, i posag i ona 
W jednej skrzynce[21] zamkniona[22]. 

Przypisy 
[1] 

W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie 
w Trenach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski] 

[2] 
ochędóstwo (starop.) — stroje, ozdoby. [przypis redakcyjny] 

[3] 
żałosny (daw.) — smutny, wywołujący smutek, żal. [przypis redakcyjny] 

[4] 
cory (forma starop.) — córy (tj. córki). [przypis redakcyjny] 

[5] 
przydawać (tu forma 2 os. lm: przydajecie) — dodawać. [przypis redakcyjny] 

[6] 
nadzieje (starop. forma D. lp rodz. ż.) — nadziei. [przypis redakcyjny] 

[7] 
ująć (tu forma 3 os. lp r.m.: ujął) — chwycić. [przypis redakcyjny] 

[8] 
nieprzespany* (starop.) — taki, z którego nie można się obudzić. [przypis redakcyjny] 

[9] 
letniczek (starop.) — letnia suknia kobieca. [przypis redakcyjny] 

[10] 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#anchor-idm140668210278704
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v.html#anchor-idm140668217929472
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#footnote-idm140668210341216
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#f1
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#footnote-idm140668212751184
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#footnote-idm140668207474048
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#footnote-idm140668204338960
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#footnote-idm140668214060400
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#f5
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#footnote-idm140668210263632
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#footnote-idm140668214053632
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#footnote-idm140668211563216
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#footnote-idm140668207248064
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#footnote-idm140668210980336
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#footnote-idm140668212232112
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#footnote-idm140668213629104
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#f10
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#footnote-idm140668236108864
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#footnote-idm140668212294496
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#footnote-idm140668206894912
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#footnote-idm140668219863808
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#f15
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#footnote-idm140668216199920
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#footnote-idm140668221023280
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#footnote-idm140668205041120
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#footnote-idm140668204459712
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#footnote-idm140668204642336
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#footnote-idm140668221384992
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#anchor-idm140668210341216
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#anchor-idm140668212751184
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#anchor-idm140668207474048
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#anchor-idm140668204338960
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#anchor-idm140668214060400
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#anchor-idm140668210263632
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#anchor-idm140668214053632
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#anchor-idm140668211563216
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#anchor-idm140668207248064
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#anchor-idm140668210980336
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pisany* (starop.) — wzorzysty, barwny, malowany (pisankami nazywa się do dziś jajka 
malowane na Wielkanoc w różne wzory). [przypis redakcyjny] 

[11] 
uploteczki (starop.) — wstążki do włosów, które się wplata we włosy. [przypis redakcyjny] 

[12] 
wniwecz (starop.) — na nic. [przypis redakcyjny] 

[13] 
płony (starop.) — niepotrzebny, daremny (dziś: „płonny”; por. „płonne marzenia”). [przypis 
redakcyjny] 

[14] 
do łóżnice (starop. forma D. lp rodz. ż.) — do łożnicy, czyli do łoża małżeńskiego. [przypis 
redakcyjny] 

[15] 
mać uboga (starop.) — biedna, nieszczęśliwa matka. [przypis redakcyjny] 

[16] 
wyprawa* (tu forma B. lp: wyprawę) — aluzja do wyprawy dawanej pannie młodej przed 
ślubem i będącej częścią posagu. [przypis redakcyjny] 

[17] 
giezłeczko (starop., zdr. od: giezło) — koszula z białego płótna; giezłeczkoć (…) dała: 
giezłeczko ci dała (skrócone). [przypis redakcyjny] 

[18] 
licha tkaneczka (starop.) — sukienka ze skromnej tkaniny lub opaska wiążąca włosy. 
[przypis redakcyjny] 

[19] 
ziemie (starop. B. lp rodz.ż.) — ziemi. [przypis redakcyjny] 

[20] 
w główki — w miejsce, gdzie spoczywa głowa. [przypis redakcyjny] 

[21] 
W jednej skrzynce — „skrzynka” oznacza tu jednocześnie trumnę, a także przedmiot, w 
którym chowano rzeczy cenne, pieniądze, klejnoty, kosztowną odzież. [przypis redakcyjny] 

[22] 
zamkniona (starop.) — zamknięta. [przypis redakcyjny] 
 
 

Tren VIII[1] 
1 
Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, 
Moja droga Orszulo, tym zniknienim[2] swoim. 
Pełno nas, a jakoby nikogo nie było: 
Jedną maluczką duszą[3] tak wiele ubyło. 
5 
Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała, 
Wszytkiś w domu kąciki[4] zawżdy pobiegała[5]. 
Nie dopuściłaś nigdy matce sie frasować[6] 
Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować[7], 
To tego, to owego wdzięcznie[8] obłapiając[9] 
10 
I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając. 
Teraz wszytko umilkło, szczere[10] pustki w domu, 
Nie masz zabawki[11], nie masz rośmiać sie nikomu. 
Z każdego kąta[12] żałość człowieka ujmuje[13], 
A serce swej pociechy[14] darmo[15] upatruje[16]. 

Przypisy 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#anchor-idm140668212232112
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#anchor-idm140668213629104
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#anchor-idm140668236108864
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#anchor-idm140668212294496
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#anchor-idm140668206894912
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#anchor-idm140668219863808
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#anchor-idm140668216199920
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#anchor-idm140668221023280
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#anchor-idm140668205041120
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#anchor-idm140668204459712
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#anchor-idm140668204642336
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-vii.html#anchor-idm140668221384992
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#footnote-idm140668210107136
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#f1
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#footnote-idm140668211645696
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#footnote-idm140668210906288
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#f5
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#footnote-idm140668208641856
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#footnote-idm140668220720144
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#footnote-idm140668214836032
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#footnote-idm140668206087168
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#footnote-idm140668215872992
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#footnote-idm140668206743632
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#f10
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#footnote-idm140668220613792
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#footnote-idm140668191698272
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#footnote-idm140668213585728
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#footnote-idm140668207037040
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#footnote-idm140668214945536
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#footnote-idm140668215536736
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#footnote-idm140668206622800
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[1] 
W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie 
w Trenach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski] 

[2] 
zniknienim (starop.) — zniknieniem, zniknięciem. [przypis redakcyjny] 

[3] 
dusza* (daw.) — w znaczeniu: „żywe stworzenie”; dawniej duszami nazywano ludzi, np. 
szlachcic posiadał wieś z określoną ilością dusz, czyli chłopów; jedną (…) duszą (…) ubyło: z 
jedną duszą ubyło. Jerzy Axer przekonująco dowodził, że jest to niejako odpowiedź na cytat 
z listu, który otrzymał Cicero od swojego przyjaciela Serwiusza Sulpicjusza. Przyjaciel pytał 
Cycerona cierpiącego po śmierci córki Tulii: „in unius (Jedną) mulierculae 
animula (maluczką duszą) [si] iactura facta est (ubyło), tanto opere [commoveris] (tak 
wiele)?”. Postać i dzieło Cycerona są ważne również w Trenie XVI i XIX. [przypis 
redakcyjny] 

[4] 
wszytki kąciki — wszystkie zakamarki, całą przestrzeń domu. [przypis redakcyjny] 

[5] 
pobiegała — przebiegała. [przypis redakcyjny] 

[6] 
Nie dopuściłaś (…) matce sie frasować — nie pozwoliłaś, by matka się frasowała, martwiła. 
[przypis redakcyjny] 

[7] 
głowy psować (starop. psować: psuć) — martwić się, dręczyć się myślami. [przypis 
redakcyjny] 

[8] 
wdzięczny* (starop.) — miły, przyjemny. [przypis redakcyjny] 

[9] 
obłapiać (starop.; tu forma imiesł.: obłapiając) — obejmować. [przypis redakcyjny] 

[10] 
szczery (tu forma lm: szczere) — prawdziwy. [przypis redakcyjny] 

[11] 
zabawka* (daw.)— miłe zajęcie, zajęcie przynoszące radość (por. „zabawić się”). [przypis 
redakcyjny] 

[12] 
z każdego kąta — zewsząd. [przypis redakcyjny] 

[13] 
ujmować — chwytać. [przypis redakcyjny] 

[14] 
swej pociechy — należnej mu pociechy (pociecha to również określenie dziecka. [przypis 
redakcyjny] 

[15] 
darmo — na darmo, daremnie, na próżno. [przypis redakcyjny] 

[16] 
upatrywać (tu forma 3 os. lp: upatruje) — wyglądać, oczekiwać zobaczenia, wypatrywać. 
[przypis redakcyjny] 
 

 

 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#anchor-idm140668210107136
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#anchor-idm140668211645696
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#anchor-idm140668210906288
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#anchor-idm140668208641856
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#anchor-idm140668220720144
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#anchor-idm140668214836032
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#anchor-idm140668206087168
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#anchor-idm140668215872992
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#anchor-idm140668206743632
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#anchor-idm140668220613792
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#anchor-idm140668191698272
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#anchor-idm140668213585728
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#anchor-idm140668207037040
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#anchor-idm140668214945536
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#anchor-idm140668215536736
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-viii.html#anchor-idm140668206622800

