


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

 

[Nota edytorska]
Tekst Pieśni został tu podany według pierwodruku, który ukazał się w roku  w Dru-
karni Łazarzowe w Krakowie pt. Pieśni Jana Kochanowskiego księgi dwoje. Egzemplarz
Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (sygn. XVI Qu. )
został starannie przedrukowany przez Władysława Floryana (, . wyd. ).

Nie zamieszczono w ninie sze edyc i dwu utworów: O śmierci Jana Tarnowskiego
i Pamiątka Janowi Baptyście… Zna du ą się one wprawǳie w pierwodruku Pieśni, ale pod
względem gatunkowym, ako epicedia, stanowią zupełnie odrębne z awisko. Zamieszczo-
no natomiast pieśni nie włączone do zbioru „ksiąg dwo ga”, ale opublikowane pośmiertnie
w osobne edyc i zatytułowane Fragmenta albo pozostałe pisma, wydane w te że Drukarni
Łazarzowe w roku  (ta edyc a est podstawą przedruku; korzystałem z egzemplarza
Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, sygn.  I).

Tekst został przygotowany zasadniczo zgodnie z kryteriami zawartymi w opracowaniu
Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt (Wrocław ) — typ B (edyc e popu-
larnonaukowe). Zachowano ednak pewne cechy ęzykowe, których nie uwzględnia się
w edyc ach popularnonaukowych, zwłaszcza dawne końcówki fleksy ne i większość daw-
nych form ortograficznych (np. w zakresie pisowni „u”/„ó”) oraz wariantowe zapisy nie-
których wyrazów („sie”/„się”), u ednolicono ednak zgodnie z pisownią ǳisie szą niektó-
re formy ortograficzne używane w pierwodruku zamiennie (np. „pułnocny”/„północny”).
Nie zachowano „a” pochylonego, „e” pochylone zachowano edynie w mie scach rymo-
wych, a „o” pochylone tylko w przypadkach zgodnych z pisownią ǳisie szą.

Podstawową zasadą była ak na większa wierność wobec pierwodruku, również w za-
kresie interpunkc i, która stanowi eden z na trudnie szych i do ǳiś nie rozwiązanych
problemów edytorskich literatury staropolskie . Trudno tu o rozwiązanie możliwe do
przy ęcia przez wszystkich ze względu na zasadnicze różnice mięǳy dawnym systemem
retoryczno-intonacy nym i obecnym systemem logiczno-syntaktycznym, a także ze wzglę-
du na niekonsekwenc e zapisu w dawnych drukach.

Ponadto w ninie sze edyc i zastosowano współczesne zasady pisowni małych i wielkich
liter. Wielkimi literami zapisywano też rzeczowniki oznacza ące upersonifikowane po ęcia
(np. Fortuna, Szczęście).

W związku z powyższym edyc a utworu nie opiera się w całości na żadnym z wy-
dań współczesnych, choć przede wszystkim uwzględniono pewne rozstrzygnięcia zawarte
w na nowsze edyc i krytyczne Pieśni, opracowane w ramach se mowego wydania ǲieł
wszystkich Kochanowskiego przez Marię Renatę Mayenową i Krystynę Wilczewską oraz
Barbarę Otwinowską i Marię Cytowską (). Wykorzystano cenny Aneks I: Zmiany
tekstowe w wydaniach i rękopisach „Pieśni”. Nieliczne koniektury i emendac e wprowa-
ǳone przez Autorki te edyc i przy ęto bez zastrzeżeń i ze względu na charakter ninie sze-
go wydania nie zaznaczono ich ani w tekście, ani w przypisach. Wydanie to nie obe mu e
ednak pieśni zawartych we Fragmentach (osobna edyc a Fragmentów w ramach wydania
se mowego eszcze się nie ukazała). Za edyc ami Krzyżanowskiego i Ślękowe przy ęto
więc — też nie zaznacza ąc tego osobno — kilka drobnych emendac i w tekście pieśni
z Fragmentów, trzyma ąc się ednak wiernie przekazu zawartego w pierwodruku.

Przy opracowywaniu tekstów zostały wzięte pod uwagę także ustalenia edytorskie
zawarte w wydaniach przygotowanych dla serii Biblioteki Narodowe przez Tadeusza Sinkę
(, ) i Ludwikę Ślękową (, ) oraz w edyc i Poez i Jana Kochanowskiego
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opracowane przez Janusza Pelca (wyd. , ) i w edyc i ǲieł polskich opracowane
przez Juliana Krzyżanowskiego (wyd. , ).

Zgodnie z praktyką stosowaną przez niektórych dotychczasowych wydawców (Julian
Krzyżanowski, Janusz Pelc) wyodrębniono graficznie poszczególne stro pieśni, uzna ąc,
że taki tradycy ny zapis odda e intenc e zawarte w zapisie znanym z pierwodruku, a rów-
nocześnie est czytelny i uzasadniony w wydaniu przeznaczonym dla szerokiego kręgu
odbiorców.

Autorom wszystkich wymienionych edyc i, a zwłaszcza Autorkom wydania se mowe-
go, ninie sza edyc a wiele zawǳięcza również w zakresie opracowania komentarza, któ-
ry ednak różni się w wielu mie scach od komentarzy do edyc i wcześnie szych. Głów-
nym celem było umożliwienie współczesnemu czytelnikowi — nie obeznanemu w ogóle
z dawną polszczyzną — zrozumienia tekstu. Ob aśnienia są więc praktyczne, zwięzłe i nie
odwołu ą się do problematyki historyczno ęzykowe . W celu ustrzeżenia czytelnika przed
mylnymi interpretac ami tekstu szczególną uwagę zwrócono na wyrazy, które są używane
do ǳiś, ale których znaczenie w Pieśniach est odmienne od znaczenia obecnego.

Przy tworzeniu komentarza pomocne były także podstawowe słowniki, a zwłaszcza
Słownik polszczyzny XVI wieku, Słownik języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego
oraz Słownik języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego, a także słowniki mitologiczne,
zwłaszcza Słownik mitologii greckiej i rzymskiej Pierre’a Grimala.
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