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Orszuli Kochanowskiej,
wdzięcznej, ucieszonej, niepospolitej dziecinie, 

która cnót wszytkich i dzielności panieńskich początki
wielkie pokazawszy, nagle, nieodpowiednie, 

w niedoszłym wieku swoim, z wielkim a nieznośnym
rodziców swych żalem zgasła, Jan Kochanowski, 

niefortunny ociec, swojej namilszej dziewce 
złzami napisał.

Nie masz cię, Orszulo moja!

To Ursula Kochanowski,
a delightful, sweet-natured, uncommonly gifted child

who, having shown herself  possessed
of  every maidenly virtue,

suddenly, without warning,
died in her early unripe years

to the great unbearable grief  of  her parents:
her stricken father Jan Kochanowski

has written this work in tears
for his dearest daughter.

You are no more, my Ursula.

Tales sunt hominum mentes, quali pater ipse
Iuppiter auctiferas lustravit lumine terras.



lament 1

All Heraclitus’ tears, all threnodies
And plaintive dirges of  Simonides,
All keens and slow airs in the world, all griefs,
Wrung hands, wet eyes, laments and epitaphs,
All, all assemble, come from every quarter,
Help me to mourn my small girl, my dear daughter,
Whom cruel Death tore up with such wild force
Out of  my life, it left me no recourse.
So the snake, when he finds a hidden nest
Of  fledgling nightingales, rears and strikes fast
Repeatedly, while the poor mother bird
Tries to distract him with a fierce, absurd
Fluttering — but in vain! The venomous tongue
Darts, and she must retreat on ruffled wing.
‘You weep in vain,’ my friends will say. But then,
What is not vain, by God, in lives of  men?
All is in vain! We play at blind man’s buff
Until hard edges break into our path.
Man’s life is error. Where, then, is relief ?
In shedding tears or wrestling down my grief?
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tren 1

Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe
I lamenty, i skargi Symonidowe,
Wszytki troski na świecie, wszytki wzdychania 
I żale, i frasunki, i rąk łamania, 
Wszytki a wszytki za raz w dom sie mój noście,
A mnie płakać mej wdzięcznej dziewki pomoście,
Z którą mię niepobożna śmierć rozdzieliła
I wszytkich moich pociech nagle zbawiła.
Tak więc smok, upatrzywszy gniazdko kryjome,
Słowiczki liche zbiera a swe łakome
Gardło pasie, tym czasem matka szczebiece
Uboga a na zbójcę coraz sie miece;
Prózno, bo i na samę 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, 
Czy-li sie z przyrodzeniem gwałtem mocować?
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lament 2

If  my vocation had been children’s rhymes
And my true art the one that mimes and calms
The rhythm of  the cradle, then my verse
Might have made dandling songs for the wet nurse
To sing to her new charge until at last
Its tears would stop and its small woes be past!
Such jingles would have been of  much more use
Than what misfortune forces me to choose:
To weep on a small daughter’s grave, to keen
Her loss to Pluto’s dark hard-hearted queen.
Admittedly, my choice was never free:
The lullaby, to a grown man like me,
Seemed far too childish; now the epitaph
Looms like a cliff  above some wild and rough
Shore, where I’m cast by fate and where I sing
Oblivious to my fame, to everything
Except my grief. And I, who never wrote
To court a living ear, have tuned my note
To appease the dead; in vain, alas! One rule
Applies to all, for man is Fortune’s fool.
O cruel, unjust law! How can you be
So implacable, so hard, Persephone!
Why did you have to snatch away my small
Girl who had hardly learned to live at all,
Who never came to full bloom in the light
Before her eyes closed underneath your night?
I wish she had not seen the world — for what
True sense of  it could she, a child, have got?
She saw her birth and death; and then she fled
And turned hearts full of  love to hearts of  lead.
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tren 2

Jeslim kiedy nad dziećmi piórko miał zabawić
A k woli temu wieku lekkie rymy stawić,
Bodajżebych był raczej kolebkę kołysał
I z drugimi nieważne mamkom pieśni pisał,
Którymi by dziecinki noworodne spiły
I swoich wychowańców lamenty toliły.
Takie fraszki mnie zbierać pożyteczniej było,
Niżli, w co mię nieszczeście moje dziś wprawiło,
Płakać nad głuchym grobem mej wdzięcznej dziewczyny
I skarżyć sie na srogość ciężkiej Prozerpiny.
Alem użyć w obojgu jednakiej wolności
Nie mógł: owom ominął, jako w dordzałości
Dowcipu coś ranego, na to mię przygoda
Gwałtem wbiła i moja nienagrodna szkoda.
Ani mi teraz łacno dowiadać sie o tym,
Jaka mię z płaczu mego czeka cześć na potym.
Nie chciałem żywym śpiewać, dziś umarłym muszę,
A cudzej śmierci płacząc, sam swe kości suszę.
Prózno to! Jakie szczeście ludzi naszladuje,
Tak w nas albo dobrą myśl, albo złą sprawuje.
O prawo krzywdy pełne! O znikomych cieni
Sroga, nieubłagana, nieużyta ksieni!
Takli moja Orszula, jeszcze żyć na świecie
Nie umiawszy, musiała w ranym umrzeć lecie?
I nie napatrzawszy sie jasności słonecznej,
Poszła nieboga widzieć krajów nocy wiecznej.
A bodaj ani była świata oglądała,
Co bowiem więcej, jedno ród a śmierć poznała,
A miasto pociech, które winna z czasem była
Rodzicom swym, w ciężkim je smutku zostawiła. 
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lament 3

You’ve scorned me, then — dear apple of  my eye,
My heiress! For how could I satisfy
You, my dear you, with such small inheritance?
How could it equal the deservingness
Of  all your early reason, all your grace:
Your future virtues shone out of  your face!
Your words, your curtsies, your young lady’s pose —
How weighed down I am now without all those!
For you, my comfort, you will never more
Come back to warm my old heart to its core!
What can I do, then? what else do, except
Follow whatever way your light foot stepped?
There, Heaven grant it, at my journey’s end,
Your slender arms will reach and gird me round.
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tren 3

Wzgardziłaś mną, dziedziczko moja ucieszona!
Zdałać sie ojca twego barziej uszczuplona
Ojczyzna, niżlibyś ty przestać na niej miała.
To prawda, że by była nigdy nie zrownała
Z ranym rozumem twoim, z pięknymi przymioty,
Z których sie już znaczyły twoje przyszłe cnoty.
O słowa! O zabawo! O wdzięczne ukłony!
Jakożem ja dziś po was wielce zasmęcony!
A ty, pociecho moja, już mi sie nie wrócisz
Na wieki ani mojej tesknice okrócisz.
Nie lza, nie lza, jedno sie za tobą gotować,
A stopeczkami twymi ciebie naszladować.
Tam cię ujźrzę, da Pan Bóg, a ty więc z drogimi
Rzuć sie ojcu do szyje ręczynkami swymi! 
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