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„Treny” J. Kochanowski – informacje wstępne

Gatunek



Tren to gatunek literacki znany już w starożytności, kojarzony z żalem, płaczem i
lamentem.
Tren to po prostu utwór liryczny, w którym wyrażano żal po czyjejś śmierci

Klasyczna pieśń żałobna (epicedium) zbudowana jest z 5 elementów. Są to:


Exordium – wstęp, w którym następuje prezentacja zmarłego i osoby opłakującej



Laudacja – będąca pochwałą cnót i zalet zmarłego



Komploracja – to opłakiwanie, podkreślenie wielkości straty, poniesionej w wyniku
śmierci bohatera



Konsolacja – pocieszenie



Exhortacja – napomnienie i pouczenie, które stanowią jednocześnie zakończenie
cyklu

Kompozycja cyklu.
Według tradycji i reguł gatunku bohaterami trenu mogli być wyłącznie sławni „wielcy ludzie”,
wybitne jednostki, np. władcy lub wodzowie. Kochanowski zachował klasyczny schemat
utworu, ale wbrew regułom gatunku bohaterem trenów uczynił dziecko, eksponując cechy i
zalety swojej zmarłej córki .

Wprowadzenie.
„Treny” Jana Kochanowskiego zostały wydane po raz pierwszy w Krakowie w 1580 roku.
Dziewiętnaście utworów żałobnych, poświęconych Urszuli Kochanowskiej, przedwcześnie
zmarłej córce poety, stanowi pewną zamkniętą całość. Uporządkowane wątki, obrazy i
refleksje autora nadają utworom cechy zwartego poematu, a jednak każdy z trenów można
traktować jako samoistne wiersze i czytać osobno. Autor zróżnicował je odmiennymi
sposobami wyrazu i nadał każdemu z nich oryginalny wydźwięk. „Treny” są najbardziej
osobistym dziełem Kochanowskiego, które ujawnia cztery typy emocji:.





dramat ojca – treny III-VIII. XII, XIX
dramat poety – treny I, II, XV
dramat filozofa – treny IX-XI, XVI
dramat człowieka wierzącego (chrześcijanina) – treny XVII-XVIII
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