


 

 

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.

Treny — nota edytorska
Tekst Trenów został tu podany według drugiego wydania, ostatniego opublikowanego
za życia poety, które ukazało się w roku  w Drukarni Łazarzowe w Krakowie. Tekst
przygotowałem zgodnie z kryteriami zawartymi w opracowaniu Zasady wydawania tek-
stów staropolskich. Projekt — typ B (edycje popularnonaukowe), Wrocław . Zdecydowa-
łem się ednak zachować pewne cechy ęzykowe, których nie uwzględnia się w edyc ach
popularnonaukowych, zwłaszcza dawne końcówki fleksy ne i większość dawnych form
ortograficznych.

Edyc a utworu nie opiera się w całości na żadnym z wydań współczesnych, choć
uwzględniono zarówno rozstrzygnięcia zawarte w edyc i opracowane w ramach se mo-
wego wydania ǲieł wszystkich Kochanowskiego przez Marię Renatę Mayenową, Lucynę
Woronczakową oraz Jerzego Axera i Marię Cytowską, ak i wydaniu przygotowanym
przez Janusza Pelca dla serii Biblioteki Narodowe .

Przy tworzeniu komentarza obok wyże wspomnianych wydań barǳo pomocna była
wcześnie sza edyc a Trenów w serii Biblioteki Narodowe w opracowaniu Tadeusza Sinki,
a także podstawowe słowniki, w tym Słownik polszczyzny XVI wieku oraz — w zakresie
wy aśnień historyczno-mitologicznych — współczesne wydania klasycznego Dictionary
of Phrase and Fable Ebenezera Cobhama Brewera.

Gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do ǳiś, ale których znaczenie w Tre-
nach est odmienne od znaczenia obecnego.

prof. dr hab. Piotr Wilczek

Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych ”Artes Liberales”
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-nota-edytorska
Tekst opracowany na podstawie: Jan Kochanowski, Treny, Drukarnia Łazarzowa, wyd. , Kraków, 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Olga Sutkowska, Piotr Wilczek.
Okładka na podstawie: yellow window, slightly everything@Flickr, CC BY .
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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