


 

 

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.

JAN KOCHANOWSKI
 ,   

Pieśń VIII¹²
Nie asu sobie, Mikoła u, głowy,
Kto ma być królem: uż dekret³ gotowy
Przed Bogiem leży, nie piórem pisany,
Lecz w dy amencie twardym wykowany.

Nie z pół- lub nocy, lub dnia⁴, nie ze wschodu
Ani czeka my pana od zachodu;
Ten królem bęǳie, kogo Bóg mianu e,
Łatwie On luǳkie serca spraktyku e⁵.

Tenże nam mimo zna omsze sąsiady⁶,
W śmiech obrociwszy nasze płone⁷ rady,
Przywiódł był króla z dalekie krainy,
Po którym wrychle miał usieść kto iny.

Gǳie ony złote góry nieprzebrane⁸?
Gǳie Gaszkonowie i wo ska ubrane⁹?
W co poszły ǳiała i nasze turnie e?
Wiatrem naǳiane puknęły¹⁰ naǳie e.

Fortuna¹¹ nawy na morzu sprawu e,
Fortuna w bitwach zwycięstwem szafu e;
One rakosze¹² i se my słucha ą;
A luǳkie rady¹³ wspak sie obraca ą.

Precz krasomowce! Wywody na stronę!
A my gǳie w polu na słupie koronę

¹Ks. , Pieśń VIII — pieśń dotyczy bezkrólewia i kole ne elekc i po ucieczce Henryka Walezego. Powstała
prawdopodobnie na przełomie  i  r., gdy walka o koronę toczyła się uż tylko mięǳy Maksymilianem
Habsburgiem i Stefanem Batorym. Adresatem est prawdopodobnie Mikoła Firle , starosta kazimierski, bliski
przy aciel poety. [przypis redakcy ny]

²W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do ǳiś, ale których znaczenie w Pieśniach
est odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

³dekret — choǳi o akt nominac i króla. [przypis redakcy ny]
⁴pół- lub nocy, lub dnia — z północy lub z południa. [przypis redakcy ny]
⁵spraktykować (daw.) — skłonić, przeciągnąć na swo ą stronę. [przypis redakcy ny]
⁶znajomsze sąsiady — choǳi tu o kandydatów z sąsiednich kra ów. [przypis redakcy ny]
⁷płony (starop.) — bezużyteczny. [przypis redakcy ny]
⁸Gǳie (…) złote góry (…) i nasze turnieje? — aluz a do zaprzysiężonych przez Henryka Walezego zobo-

wiązań finansowych na rzecz Polski i obietnicy sprowaǳenia piechoty gaskońskie oraz do uroczystości przy
w eźǳie Henryka do Krakowa. [przypis redakcy ny]

⁹wojska ubrane — tu: uzbro one. [przypis redakcy ny]
¹⁰puknąć — pęknąć; por.: śmiać się do rozpuku. [przypis redakcy ny]
¹¹Fortuna — rzym. bogini przypadku; los. Motyw ważny w filozofii Pieśni Kochanowskiego; zob. też Ks. ,

Pieśń IX. [przypis redakcy ny]
¹²rakosz — rokosz, polityczny z azd rycerstwa (szlachty). [przypis redakcy ny]
¹³rada (daw.) — zamysł, pomysł. [przypis redakcy ny]
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Zawieśmy złotą; esli nie mędrszemu,
Niech ą da Szczęście przynamnie rętszemu¹⁴.

¹⁴rętszy (daw.) — barǳie rączy, szybszy. [przypis redakcy ny]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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