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Mi³a oku, a licznym roz¿ywiona p³odem,
Witaj, kraino, mlekiem p³yn¹ca i miodem!
W twych ³¹kach wiatronogów r¿¹ce mnóstwo hasa;
Rozroœlejsze czabany twe b³onie wypasa.
Baran, którego twoje utuczy³y zio³a,
Ciê¿ary chwostu jego nosiæ musz¹ ko³a.
Nasiona, twych wierzone bujnoœci zagonów,
Pomno¿eniem dochodz¹ babiloñskich plonów.
Czerni¹ siê ¿yzne role; lecz bry³y tej ziemi
Krwi¹ przemok³y, st³uszczone cia³y podartemi.
Dot¹d jeszcze, wieœniacz¹ grunt soch¹ rozjêty,
Zêbce s³oniów i perskie wykazuje szczêty *.
W tych gonitwach, od obcych we œrzodku poznany,
Szesnaœcie potem razy kraj odmieni³ pany.
W nim najsro¿sze z Azyj¹ potyczki Europy,
W nim z szlacht¹ wielokrotnie ³ama³y siê ch³opy.
Przesz³y wiêc niwy w stepy, a trawa bez kosy
Pokrewne Pytonowi mno¿y³a po³osy.
W leciech ni¿szych, otwartej acz nie by³o wojny,
Utrapia³ Ukrainê pokój niespokojny.
To sieczowe nachody, to tauryckiej ordy
Zdradne zawsze nad karkiem strza³y, spisy, kordy,
Dzicz wnêtrzna, czêsty rozruch i s¹siad niemi³y *
Majêtniejszych opodal miêszkaæ niewoli³y.
Dozorca siê panoszy³, a posiadacz grodu
Za ³askê swego cz¹stki przyjmowa³ dochodu.
Katarzyna, przez czyny nieœmiertelna swoje,
Gdy znios³a Zaporo¿a i Krymu rozboje,
Odt¹d dopiero ka¿dy swojej pewien w³aœci,
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Pod zbrojnym ¿yje prawem wolny od napaœci.
Wygna³a barbarzyñstwo rzeczy postaæ inna
I obfita ziemica jest, czym byæ powinna.
Ci¹gn¹ ninie ku sobie te pola karmi¹ce
Przez niegoœcinne morze * korabiów tysi¹ce.
Ordessa * zmartwychwsta³a i wymienia z³otem
Uroszony rolniczym owoc ziemi potem.
Skutkiem przezornych rz¹dów, zaniedbane wioski
Na wzór siê przekszta³caj¹ angielski i w³oski;
Zapomnianego niegdyœ przystrojeniem k¹ta
Gromadny obywatel pilnie siê zaprz¹ta.

A jak w dodoñskim drzewo Jowiszowe lesie,
Tak Potocki nad innych wy¿szoœæ w sobie niesie.
Wielu o stopnie ró¿ne ubiegaæ siê sili,
Pierwszego jemu wszyscy zgodnie ust¹pili.
Wspominaæ przodków mia³bym zbyt osnowê d³ug¹:
Któ¿ siê z tym domem równaæ oœmiela zas³ug¹?
Wielkoœæ mê¿a, szanownych zbiór przymiotów rzadki,
Przebaczanie, umys³u równoœæ na przypadki
I co dla swego kraju, co czyni³ dla ziomków,
Na osobnej to karcie damy dla potomków.
A dziœ miê okreœlania zatrudni¹ jedynie,
Sk¹d imiê Sofijówki i dlaczego s³ynie?

Raz dano znaæ, ¿e siê lud z u¿aleniem skupi³,
Skar¿¹c siê, ¿e im ten zwierz pasieki wy³upi³
Ten porwanych j¹gni¹tek krew niewinn¹ ch³epta³,
Tamten k³osy Cerery wy¿ar³ i wydepta³.
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Zwo³ano zaraz psiarnie, stoj¹ koni zgraje,
M³ódŸ, chciwa niebezpieczeñstw, znak ochoty daje.
Niebawem id¹ w pole. Jeno zjêto swory,
G³osy psów, tr¹b, myœliwych powtarza³y bory.
Pan sam w dzikie przesmyki miêdzy ska³y spieszy³,
Wtem be³t puszczony ³ukiem œrzód piersi mu przeszy³.
Gdy chc¹c postrzec mordercê, pojŸrzy wko³o z jêkiem,
Strzelczyk siê na powietrzu ko³ysze z uwdziêkiem
I mówi: „Nie narzekaj, przyjazna ta rana
Dla pe³noœci twojego szczêœcia jest zadana.
Dostojne masz honory, mnogie masz dostatki,
Miej i tê, co przyjemnoœæ mojej zrówna matki.
Gdzie Silnica z Tulczynk¹ strugi czyste s¹czy,
Hymen twoje z Sofij¹ przeznaczenia z³¹czy.
Imiê jej tym dasz miejscom, gdziem ci siê objawi³,
S³uszna, byœ je z tych przyczyn wiekopomnie ws³awi³,
A na powinnej dla mnie dodatek ofiary,
W rozkoszne zamieñ sady te niezgrabne jary.
W³asnej ku budownictwu nie ¿a³uj¹c d³oni,
Poznaczê ci obrysy mojej grotem broni.
Tu, gdzie siê w amfiteatr wy¿sze tocz¹ góry,
Wznieœ mieszkanie dla naszej przyjació³ki, Flory.
Tam dalej pysznym rzêdem koryncka kolumna
Niechaj dŸwiga œwi¹tyniê kochanki Wertumna.*
Nie jest ona niewdziêczn¹. Jej odp³atnym darem
Gi¹æ siê bêd¹ jesiennym ga³êzie ciê¿arem.
Tam, gdziebyœ mia³ rozrywkê ty i twoje dziatki,
Z tajon¹ wspania³oœci¹ porozsiewasz chatki,
Resztê odda³bym woli, gdy postawisz z przodu
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Pos¹g Minerwy, twego opiekunki rodu.
Wysok¹ waszê œwietnoœæ winniœcie Palladzie,
Ona was w boju, ona zasila³a w radzie,
Ona ciê zawsze wiedzie, i w tym tylko b³¹dzisz,
¯e wielu serca twemu podobnymi s¹dzisz.
Na ³owach ten siê uk³ad miêdzy nami czyni,
A ¿e córa Latony jest ³owu mistrzyni,
Zrobisz jezioro, w które Wilgi kryszta³ zlany
Mo¿e nosiæ nazwisko zwierciad³a Dyjany.
Zrób, nie zrób, co ci prêdzej myœli radz¹ chêtne,
Czczenia upartej panny s¹ mi obojêtne.”
Rzek³ i na krwawym brusie poci¹gn¹wszy strza³y,
Unosiæ siê polecia³ nad chersoñskie wa³y.
Te umowy rzetelnoœæ iœciæ ka¿e œwiêta,
St¹d dane Sofijówce i wzrost, i przynêta.
£amanych ska³ rz¹dniejsze poczyniwszy sk³ady,
Miêszkaæ na nich zamorskie wezwano dryjady.
Stali daj¹ce odpór i chropawe g³azy
Przechodz¹ na kolosy i bogów obrazy.
Robota trwa bez granic i po ka¿dej wioœnie
Zawsze coœ pamiêtnego zdobieniom przyroœnie.
Takiego tu dawnymi nic nie znano laty:
Rozg³os miejsca odleg³e nape³nia powiaty.

Nie doœæ nam s³yszeæ, wszystko chce przebiec szeroko
Ciekawe, a w Tulczynie znarowione oko,
Gdzie znajduj¹c przedmioty z ka¿dej miary znaczne,
Wszelkie potem œrzednioœci zdaj¹ siê niesmaczne.
Pêdzê, z utrudzonego nie zstêpuj¹c konia,
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A¿ gdy miê Sofijówki otoczy³a woni¹,’
Stworzenie wszêdy œwie¿e spostrzega Ÿrzenica
To miê bawi, to cieszy, to zmys³y zachwyca.
Chud¹ pierwej golizn¹ œwiec¹ce pagórki
Z daleka przyniesione ocieni³y borki,
Gdzie miêdzy krajowymi umieszczane drzewy,
S¹ z Libanu z Atlasu, z antypodów krzewy.
Od nich miê po kamieniach noga niesie letka
Ku ni¿szej grocie króla, rzeczonej £okietka.
Nie wszystkim w tê jaskiniê uczêszczaæ siê godzi,
M³odszy œwiat w niej siê bawi, Patagon nie wchodzi.

A stamt¹d pochodziste przebieg³szy zielenie,
Starowniej kuta grota wiêksze ma przestrzenie,
Z czo³a olbrzymi granit na kszta³t s³upa stoi,
Krenica j¹ z opoki wyt³oczona poi.
Tam s³odki wiersz, którego ¿aden wiek nie zma¿e, *
Wchodz¹cemu w tê grotê szczêœliwym byæ ka¿e.
Smutnym niepos³uszeñstwem ciê¿ko jest przewiniæ,
Ten kaza³, co szczêœliwszych chce i mo¿e czyniæ.

Przy lewej stronie drogi, od swych sióstr osobna,
Wisz¹ca grozi ska³a, Leukacie podobna,
Na której, gdy ich mi³oœæ niewzajemna pali,
Lekarstwa d³ugiej mêce amanci szukali:
Po wzdychaniach ostatnich, w krótkim cia³a rzucie,
¯alu, gryzot, boleœci pozbywaj¹c czucie.
M³ode i ho¿e nimfy, co na wasze wianki
Przy wdziêcznych Bohu nurtach ³¹czycie równianki,
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Nie b¹dŸcie nieu¿ytne i przez wspóln¹ tkliwoœæ
Nagradzajcie uprzejm¹ kochanków ¿yczliwoœæ.
Bo jeœli na ich mod³y duszê macie tward¹,
Jeœli wierne us³ugi p³acicie pogard¹,
Jeœli w daniu otuchy zbyt jesteœcie trudne,
Jeœli dla szczerze prawych bêdziecie ob³udne,
Gdy kto, wpêdzony w rozpacz, z tej wy¿yny zleci,
Okrucieñstwa waszego pami¹tkê zaszpeci.

Tymczasem, ¿eby takiej nic podpadaæ szkodzie,
Przezornoœæ nakaza³a zabie¿eæ przygodzie.
Z dêbu w leœnej odzie¿y u³o¿ona sala,
Zas³aniaj¹c przepaœci, gorzk¹ myœl oddala.

Id¹c, gdzie znêcaj¹ca murawa siê œciele,
Znak skoñczenia naszego przerwa³ me wesele.
Posêpne stoj¹ ciosy, ukochane cienie,
Wam na czeœæ: Konstantemu, Mikule, Helenie.
Bez wzglêdu na maleñstwo zamkn¹³ los do trumny
Wielkie domu nadzieje i przysz³e kolumny.
¯yjecie dot¹d w sercach, a wasze wspomnienia
£zy matki wyciskaj¹ i ojca westchnienia.
Nik³¹ im radoœæ, d³ug¹ sprawiliœcie ¿a³oœæ,
Maj¹cy krasê kwiatów i onych nietrwaloœæ.
Co nam zostaje ¿yczyæ: niech do tej ustroni
Popio³y z cia³ek waszych przenasza Fawoni.
Œwiête pola Elizu opuœciwszy czasem,
Bawcie siê z nasadzonym od rodziców lasem;
Niech was dziecinny szelest œwiadczy tu przytomnych,
Zmieszany z szmerem zdrojów i powiewów skromnych.
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St¹d kr¹¿ê, gdzie rozlewu pilnuj¹cy œcieków
Z jednego most granitu k³y wyzywa wieków;
Inne z kruszcu Chalybów wytopione sztucznie, *
Mniemam, ¿e je ulali Mulcybera ucznie.

A na rzucenie z procy czworogrann¹ miar¹
Le¿y ucieczka pewna udrêczonych skwar¹.
Gmach ten z mi¹¿szego muru, od wierzchu do do³u
Z p³yn¹cego namiotem okryto ¿ywio³u.
Imiê ma Tetidijon. Troskliwoœci¹ ginê,
Pytaj¹c niewiadomych o zwiska przyczynê.
Nad moj¹ ciekawoœci¹ raczy³ siê u¿aliæ
Metzel, uczony zamki wystawiaæ i waliæ.
Têgiego wychowaniec pojêtny Gradywa,
Tymi rzecz objaœniaj¹c s³owy siê odzywa:
„Miêdzy morskiego niegdyœ królewnami stanu *
Cudnej by³a urody wnuczka Oceanu.
Tetis tylko s³ysza³a swe powszechnie chwa³y,
Sam Wszechmocny nieszczup³e czu³ do niej upa³y,
Ale zoczywszy w starej przeznaczenia ksiêdze,
¯e syn Tetydy ojca przcwy¿szy w potêdze,
Gdy ten przedwieczny wyrok niecelnym rozumie,
Wstrzyma³ siê i kochanie ust¹pi³o dumie.
Garnê³a siê prócz niego do dziadowskich progów
Wielka liczba zalotnych i bóstw, i pó³bogów.
Wynios³a wnuczka, takim okolona dworem,
Nie uzna³a potrzeb¹ kwapiæ siê z wybiorem.
Dostrze³ Pelej, ¿e Tetis czêsto na delfinie
Do swojego ch³odnika w ¿ary s³oñca p³ynie.
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Czatuje i gdy ona zrzuciwszy obs³onki
Snem posilnym znu¿one uczerstwia³a cz³onki,
Dech wstrzyma³, cicho dybie, a bêd¹c ju¿ bliski,
Na pieszczone ramiona zarzuca uœciski,
Strzelist¹ ³¹czy proœbê. Ta mu siê nie szczêœci:
Znaki wzi¹³ za odpowiedŸ paznokcia i piêœci.
Zapalczywa bogini, gdy szybko wyskoczy,
W nieznanego zuchwalca groŸne topi¹c oczy,
Wnet siê czo³a wzajemnym odpieraniem gniot³y,
Noga nogê podcina i barki siê splot³y.
Chce j¹ nieulêkniony syn Eaka po¿yæ,
Chce Tetis z³amanego pod swe stopy z³o¿yæ.
Ten rêce silno chwyta, ta silno wydziera,
Tê pycha mocn¹ czyni, tego mi³oœæ wspiera.
Po daremnie straconych usi³owañ wielu
Uda³a siê bogini do przemian fortelu.
Raz mu siê zda lampartka, znowu hydra œliska,
Nie puszcza jednak m³odzian i potê¿nie œciska.
Widz¹c, ¿e bohatera straszyd³a nie trwo¿¹,
Postawê sobie Tetis przywróci³a bo¿¹.
Rzek³ Pelej: „Musisz ulec i byæ ze mn¹ w parze,
A jutro ci przez wdziêcznoœæ wystawiê o³tarze.”
Ta siê wszelako broni, nie mog¹c nim miotaæ,
Gniewna, ¿e siê jej pró¿no przychodzi szamotaæ;
A choæ siê natarczyw¹ napaœci¹ obra¿a,
G³adkoœæ m³odzieñca, zrêcznoœæ i odwagê zwa¿a.
Pobudzani kolejn¹ zwyciêstwa nadziej¹,
Gdy po tylu du¿aniach znoje siê z nich lej¹,
Gdy ta poczê³a s³abieæ, a ten si³y krzepi³,
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Broni¹cej siê mê¿nego Achilla zaszczepi³.
Za gwa³t zrazu nieznoœny, ale potem luby,
Na doskonne z nim Tetis zezwoli³a œluby.
Grzech ten niezmiern¹ s³awê œmiertelnikom czyni:
Przemo¿ona i wziêta za ¿onê bogini.
Œmia³y zamiar i walka chwalebnie skoñczona
W pismach zadunajskiego wiekuj¹ Nazona.
Pan miejsca na pami¹tkê szczególnej przygody
Wskrzesi³ ch³odnik Tetydy, odzia³y go wody.”

O tym przypadku myœli roztargniony t³okiem,
Min¹wszy ob³¹kanym zwyk³e œcie¿ki krokiem,
Widzê ³ódŸ, której strze¿e przewoŸnik sêdziwy.
Kêdzior modraw¹ brodê zagêszcza³ mu siwy,
Wzrokiem b³ysn¹³ ponurym, ani miê powita³,
Ani wsiadaj¹cego, gdzie chcê p³yn¹æ, pyta³.
Mamli wstyd mój wyjawiæ? tylko ruszy³ wios³a,
W podziemne miê ciemnice * jego barka wnios³a.
„¯egnam ciê,s³oñce lube... za có¿ tyle kary?
¯ywy, siódmym przyk³adem, wchodzê miêdzy mary.
Tu wiêc na mnie czeka³eœ, o Charonie chytry!
Ani trackiego wieszcza nie mata z sob¹ cytry,
Ani Sybilla z³otej da³a mi ga³êzi,
W swych g³êbinach bezdennych Pluton miê uwiêzi.
Oh! jak przykre, jak d³ugie zdaj¹ siê tu pory,
Kiedy noc wieczna rzeczom wydar³a kolory.
G³os mój niknie... krew ziêbnie... a¿ postrzegam zorze
I barka siê na s³odkie wysunê³a morze. *
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Po morzu tym szed³ okrêt, sprawnym ciêty d³otem,
Ujaœniony farbami i lœn¹cy siê z³otem;
Wiatrom on igraj¹cym bisiory nadstawia³.
W takim siê wódz Wenetów uroczyœcie p³awi¹³
I na takim zaœlubia³ Adryjackie wody
Wprzód, ni¿ mu poniewolne da³ Francuz rozwody.

( Okrêt d¹¿y³ do wyspy; acz niewielkiej miary,
Wielkimi j¹ bogowie uczcili obdary.
Postaæ ma w d³ugi okr¹g, Anti-Circe miano,
Które jej dla dzielnoœci osobliwszej dano.
£akoma swoje Circe bogac¹c obory,
Cnych rycerzy w podlejsze zamienia³a twory,
Bystrzejszym z przyrodzenia nape³nianych duchem
Tych szczeci¹ nikczemni³a, tych przydlu¿szym uchem.
Tu przeciwnie: przybywszy bydl¹tka i zwierzê,
Ka¿de z nich lepszoœæ, ka¿de twarz cz³owieka bierze.
Tygrys *, którego na to chce natura chowaæ,
¯eby mia³ kto na ziemi psuæ, niszczyæ, mordowaæ,
Jak tylko kroki stawi³ na b³ogim tym brzegu,
W mê¿ów ludzkoœci pe³nych uczu³ siê szeregu.
Ma³peczka * przez krój szaty, ruszenia i miny
Odleg³ej przetwarza³a mieszkañców krainy;
Tu rzuciwszy nowotki, przestawszy byæ modn¹,
Stal¹ siê z obyczajów naœladowañ godn¹.
Wieprz *, którego zabawa przemyœlaæ o jadle,
Ca³a rozkosz w pró¿niactwie, ca³y zaszczyt w sadle,
¯ar³octwo i lenistwo czyni³o go winnym,
Teraz jest wstrzemiêŸliwym i z rych³oœci¹ czynnym.
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Gryf *, trudni¹cy siê z³ota nadpotrzebnym kryciem,
G³oœny by³ potem kruszców przystojnym za¿yciem.
Kret *, który w ziemskie tylko dawniej rzeczy wgl¹da³,
PojŸrza³ w niebieskie gmachy i byæ w nich za¿¹da³.
Motyl *, który wpadaj¹c miêdzy kwiatów gminy,
Swawolnie z jednej lata³ do drugiej roœliny,
P³ochej na tym ostrowie przestawszy podró¿y
Sta³ym zosta³ i znalaz³ trwa³e smaki w ró¿y.
Tak pomyœlne przemiany, takie cuda zdarza
Wyspy moc i czci godne wzory gospodarza.

Wraz miê na wszystkie strony rozmaitoœæ wo³a.
Picrwszoœæ otrzyma brzegów zielonoœæ weso³a.
Mierzê potem, na garbek wstêpuj¹c wysoki,
Jedne wiêcej nad drugie ¿¹dniejsze widoki.
Spuszczaj¹c siê w niziny, dobiegiem ponika *,
Który hojnie z otworów kamiennych wynika;
Wko³o kryty, ga³¹zka ¿adna go nie tr¹ci
Ani promieñ rozciepli, ani ptak zam¹ci.
PrzejŸrzystoœæ dyjamentu a letkoœæ deszczowa
Sprawia, ¿e siê ta woda zda innych królowa.
Podoba siê smakowi, podoba siê oku;
Pragnienia nigdy w milszym nie z³o¿y³em stoku.
Gdyby taki znaleŸli Arabowie spiekli,
Sami by siê o jego u¿ycie wysiêkili.
Okoliczne osady, bli¿sze tego zdroju,
Jak wy szukaæ innego mo¿ecie napoju!
Wszak on wszystkich, którym go kosztowaæ siê godzi,
Cieniuchn¹ rzeŸwi treœci¹, odwil¿¹ i ch³odzi,
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A trunkiem wyrabianym nape³niane czasze,
Obra¿aj¹c wnêtrznoœci, æmi¹ pojêcia wasze.
Ziemia, przychylna matka, odpêdzaj¹c g³ody,
Na pokarm dala ziarna, owoce, jagody;
Ale my onym inne stanowi¹c przepisy
Przez sztuczne pokarm w napój mieniemy zakisy.
Pracowa³ ludzki dowcip i doszed³ sposobu
Uj¹æ sobie rozs¹dku i przysun¹æ grobu.

Wielki monarcha, losy dany nam szczêsnemi,
Skinieniem zdolny ruszaæ czêœæ najwiêksz¹ ziemi,
Nie doœæ, ¿e swym poddanym sta³e zrz¹dza gody,
Pañstwo to nigdy szerszej nie mia³o swobody;
Wszystko pod jego ber³em mo¿e nam siê godziæ
Prócz tylko sobie samym i stanowi szkodziæ.
Nie doœæ, ¿e doskonali Marsowe rzemios³o,
Które imiê Rosyi miêdzy gwiazdy wnios³o;
Który¿ dziœ lud i których silna królów rêka
Naszych nie pragnie sprzyjani gniewów siê nie lêka?
Nie doœæ, ¿e obyczaje chwalebne i czyste
W swych pañstwach przez przyk³ady zasia³ osobiste,
Nie doœæ, ¿e siê prawami wybornymi ws³awia,
Przez co ludy tak ró¿ne zbli¿a i poprawia,
Nikomu ojcowskiego nie chybiaj¹c wzglêdu,
Jeszcze siê zaj¹³ dobrem najni¿szego rzêdu:
Zachêca, nie oszczêdza starania i pracy,
By poznali potrzebne litery wieœniacy.
Takich od Ÿrzóde³ œwiat³a gdy dostanie kluczy,
I pospólstwo na sucho myœleæ siê nauczy.
14

Dniestru i Borystenu pobrze¿a przyjemne
Mia³y mêdrców, gdy Greki jeszcze by³y ciemne*.
Powœci¹gliwy Awarysz, te pij¹cy wody,
Strza³y pêdem celniejsze przebiega³ narody;
Tak w drodze znalezione wysysaj¹c zió³ka,
Nektary w swój ul znosi pracowita pszczó³ka.
Ów Zamo³czy, którego wiadomoœci zbiory
Potem do Samijczyka przesz³y Pitagory;
D³uga po nim têsknota i pami¹tka droga
Z œwiat³ego œmiertelnika uczyni³a boga.
Anacharsis, którego w ci¹g wieków daleki
Uwielbiali bez koñca Rzymianie i Greki,
Kochany, d³ugo ¿ywy, gdyby w swoje strony
Rozum tylko przynosi³, a nie zabobony.
I Swera nic nale¿y mijaæ wspominania,
Który by³ jednakiego z stoikami zdania.

Humania pan, mi³oœnik prawdy i nauki,
Chc¹c wskrzesiæ tak szlachetne poprzedników sztuki,
Wybrañszymi drzewami opasane pole
Ateñskiej w Sofijówce nadaæ raczy³ szkole,
Wolnym tchn¹ce powietrzem, nie œciœnione murem,
W jakim lubi³ rozprawiaæ Krates z Epikurem.
To wszelkich wnioskuj¹cych w swe obrêby wpuszcza:
Z ich pok³óceñ czêstokroæ prawda siê wy³uszcza.
Wszed³em tam przestrze¿ony, ¿e w te w³aœnie czasy
Dwa w niej szkolne atlety chodzi³y za pasy.
Nie rozumiem, co pierwszy, co wyra¿a³ drugi,
Choæ ich g³osy powtarzam, jak czyni¹ papugi.
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Sêdziwszy z nich, zaczête ju¿ koñcz¹c rozmowy,
Tak niewyszukanymi gruntowa³ je s³owy:

„Gdy wiêc o wszystkich rzeczy namieniamy w¹tku,
Ten koñca mieæ nie bêdzie, jak nie mia³ pocz¹tku;
Nigdy go me przyrastaj nigdy nie ubywa,
Ale siê coraz inn¹ postaci¹ okrywa.
¯adnego z tych ju¿ we mnie proszku nie zosta³o,
Ktore moje sk³ada³y przed pó³wiekiem cia³o.
Na ich miejsce przez przez pokarm, oddech i napoje
Innych ¿yj¹tek czêœci obróci³em w moje,
I co by³o dopiero ziarno, drzewo, ziele,
Jest duchami, krwi¹, koœci¹, ¿y³¹ w moim ciele.
Co chwila w niedostrze¿ne rozrabiany py³ki,
Znowu innym istotom idê na posi³ki.
Gdy cia³ naszych budowla, niszczej¹ca zwolna,
Niebieskiego braæ ognia ju¿ nie bêdzie zdolna,
Zwaæ to zwykliœmy skonem, a nasze ostatki
Innym rozda ¿yj¹tkom wielkie ³ono matki.
Tak na œwiecie najwy¿szej m¹droœci uk³adem,
Nie przypadkiem, porz¹dnym wszystko idzie ³adem:
I zawsze skutki przyczyn, czy wiêksze,czydrobne,
Jednakich s¹ jednakie, podobnych podobne.
Potrójnym kula ziemska nadana obrotem
Wko³o swej w³asnej osi szybkim chodzi lotem,
Powolniejszym corocznie w stare wchodzi mety
Wko³o œwiat³em i ciep³em darz¹cej planety;
Najleniwszym z pó³nocy ku po³udniu kr¹¿y .
I stamt¹d ku Tryjonom tym¿e biegiem d¹¿y.
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Pierwszy ruch dni oddaje, drugi wraca lata,
Ziemskiego niesie trzeci odm³odnienie œwiata.
Gdy wiêc swych bêdzie kresów dzisiejszych dochodziæ,
Ci¿ sami znowu wtedy bêdziemy siê rodziæ;
Ta¿ wilgoæ nas napoi, te¿ nakarmi¹ strawy,
Ci¿ sami przyjaciele, te¿ bêd¹ zabawy,
I znowu nas fortunne koleje podadz¹
Pod m¹dr¹ i ³askaw¹ Aleksandra w³adz¹.
Wszystkie jestestw ¿yj¹cych i nie¿ywych stany
Bez ¿adnej dawne losy od¿yszcz¹ odmiany.
Uczeni takim czasy ko³uj¹ce tokiem
Wielkim zw¹ peryjodem, filozofów rokiem.
Umiej¹ oni zliczyæ lata, dni, godziny,
Gdy siê te¿ same skutki, te¿ wróc¹ przyczyny.
Bior¹c miarê powrotów z wiecznoœci obrazów,
Byliœmy, czym jesteœmy, milijony razów,
I póki potrwa ziemia, póki starczy s³oñca,
¯yæ, gasn¹æ, odradzaæ siê bêdziemy bez koñca.
Gmin wiedzieæ nie jest winien, ¿e z natury daru
Te s¹ wiecznego chody niezmienne zegaru.”

A ¿e nawet i mêdrsi maj¹ swe przysady,
Z roztrz¹sañ.wszcz¹³ siê ha³as, podobny do zwady.
Jeden w to mocno wierzy³, drugi bra³ za ¿arty,
Wszystko przecz¹c, powag¹ starych pisañ wsparty.
Ja obu z zadumieniem s³ucha³em prostaczym,
I stanê³o na koniec... przepomnia³em na czym.
To tylko mam przytomne, ¿e stygn¹c poma³u,
Od twierdzeñ nadto górnych zeszli da mora³u.
M³odszy mówi³, a starszy z odpowiedzi¹ czeka:
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„Rozkosz byæ s¹dzê dobrem najwy¿szym cz³owieka.
Lecz to za ist¹ rozkosz wzi¹³by chyba têpy,
Co koniecznie szkodz¹ce poci¹ga nastêpy.
Ma³o ceñmy, co umys³ na moment weseli,
Mignie tylko i ginie jak p³omieñ z k¹dzieli;
Nieuwa¿nych ¿¹dania krótka s³odycz nieci,
S¹ ³akotki dla ma³ych, s¹ dla starych dzieci;
Owszem, niech ta ostro¿noœæ czujn¹ bacznoœæ zwraca,
Czy naszych si³ nie w¹tli, czy ¿ycia nie skraca.
Cukier jest wprawdzie s³odki, temu jednak biada,
Kto czêsto lub nad miarê cukrem siê objada.
Przez wyczyszczony rozum i cnotliwe ¿ycic
Zyskuje siê prawdziwej rozkoszy nabycie.
Ta jest ostatnim celem, ta nasz¹ nagrod¹,
Do mej tamte dwa œrzodki nieochybnie wiod¹.
Z³ego nic, a dobrego nadzie³awszy wiele,
Stajemy siê nas samych wnêtrzni przyjaciele.
Szacunek, tak zjednany, nigdy w nas nie ginie,
Nieprzerwanej pociechy st¹d uczucie p³ynie.
Czym by siê cz³owiek prawy mia³ kiedy zasmuciæ,
Gdy mu nic serca skrytoœæ nie zdo³a zarzuciæ?
Ma on namiêtnostkami nie ska¿one skronie
Nie blednie winy trwog¹ ani wstydem p³onie.
A jeœli zdarzeñ œlepych dokucz¹ mu wady,
Bezró¿nie je przyjmuje jak wichry i grady.
Dope³nia obowi¹zki w radosnym sposobie,
Które winien i drugim, i samemu sobie;
Bo myœl i cia³o bêd¹c umiêszane œcis³o,
Od ich zdrowia zwiêkszenie rozkoszy zawis³o.
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A gdy dobrze strawionym obci¹¿ony wiekiem,
Pozna, ¿e ju¿ przychodzi przestaæ byæ cz³owiekiem,
Tak siê spokojnie z³o¿y z przodkami po spo³u,
Jak gdy po walnej uczcie wstawa³by od sto³u.”

Nic czekaj¹c zawi³ych rozstrzygnienia sporów,
Uciek³em do pachn¹cych czerpaæ rozkosz borów.
Tysi¹c jest jej rodzajów, cala na tym sztuka,
Zêby j¹ wszêdy znalaz³, kto dok³adnie szuka.
Pyszniê siê, ¿e nasz pochód lepiej znam nad onych
W g³ównej ateñskiej szkole gadaczów æwiczonych,
Gdy¿ kap³an Apollina mówi¹c kiedyœ ze mn¹
Oznajmi³ mi cz³owieka pierwotnoœæ tajemn¹:
Prometeusz, kszta³t bogów ulepiwszy z gliny,
Kradzionym ogniem onej rozrusza³ sprê¿yny.
Po tak zdumiewaj¹cym i najpierwszym cudzie
Od tej gliny ogrzanej wszyscy poszli ludzie.
A zaœ od brata jego bieg natury znany
Stopniem ni¿sze i nieme wywiód³ koczkodany *.

Gwar ci¿by, lin skrzypienie, g³oœne szczêki m³otów
Zwróci³y moje kroki w stronê tych ³oskotów,
Gdzie d³ugi g³az, z wnêtrznoœci wyr¹bany ska³y,
Mnogie si³y z³¹czone z trudnoœci¹ dŸwiga³y.
Z ciemnoœci wydostany to bêdzie mia³ zyskiem:
Chmury swym dzieliæ koñcem, zwaæ siê obeliskiem.
Komu on wystawiony, œwiadczy napis ryty:
„Wnuk Dijony dla czwartej poœwiêci³ charyty”.
W g³êbszym g³adzonych ciosów le¿¹ stosy lesie,
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Z których siê znakomita piramida wzniesie,
Nie inne w ka¿dym boku strzeg¹ca rozmiary,
Jakich dla Cestijusa Rzym pozwoli³ stary.
Ta bolesnym wspomnieniem ra¿¹ca mogi³a
Czyjeœ niepospolite zw³oki bêdzie kryj¹,
A choæ o wszelk¹ nowoœæ przywyk³em siê badaæ,
Czyje? bojê siê pytaæ i nie pragnê zgadaæ.
Niechaj ta za dni naszych nie nadchodzi pora,
Gdy ma znikn¹æ ozdoba ziomków i podpora.
Opatrznoœæ, która krajom wielkich ludzi sk¹pi,
Czym równym szkodê ty³a nieprêdko zast¹pi.
Nie spiesz siê. budowniczy, s³uchaj ludów g³osu,
Nie k³adŸ rych³o pierwszego pod mogi³ê ciosu,
A¿ kiedy dwa od dzisia min¹ pokolenia,
Dopiero... nie k³adŸ jeszcze i wtedy kamienia!

Nag³y miê smutek obj¹³ i walczy z rozumem.
Pójdê tam, gdzie gwa³townym rzeka lec¹c szumem,
Gdy s³uch zaprz¹ta brzêkiem i wejŸrzenie bawi,
Zbyt œciœnionemu sercu jak¹œ ulgê sprawi.
Dostatek, moc przemys³u i sztuka rzemios³a .
Blizsze wody œci¹gnê³a, z³¹czy³a, podnios³a,
Z nich kana³y, fontanny, z nich obrusy szklane;
P³yn¹, stacza, blyskocz¹, pod wag¹ rozlane;
Ale przemog³a inne ogromna kaskada,
Któr¹, od siebie wiêksza, Kamionka wypada *.
Rozœcielaæ siê, nurkowaæ czy pi¹æ siê na g³azy,
Wziête pos³uszna nimfa dope³nia rozkazy
I mimo praw swej równi, s³u¿¹c do igrzyska,
Albo ryje otch³anie, albo w ob³ok tryska.
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Kto gajów tuskulañskich * smakowa³ och³ody,
Kto uwieñcza³ Tyburu spadaj¹ce wody *,
Kto straszne Pausi³ypu przebywa³ wydro¿e,
Jeszcze i Sofijówcc zadziwiaæ siê mo¿e,
I wyzna, jeœli szczeroœæ usty jego w³ada:
Czym tamte w czêœciach s³yn¹, ta razem posiada.

Warto miejsce nawiedzin, a wspomnienia dziejów
Gust, mo¿noœæ, koszt, u¿ytych t³umy Bryarejów.
Wa¿¹c pracy niezmiernoœæ i zdobienia liczne,
Rzek¹ póŸni: By³o to dzie³o monarchiczne.

Lecz te miejsca, Sofijo, wiêcej zdobisz sama,
Podobniejsza niebiankom ni¿ córkom Adama.
Ciebie to spuœci³ Olimp, chc¹c trudy nagrodziæ,
I chc¹c takiego mê¿a wa¿ne troski s³odziæ
Godne s¹ w jego domu wiek utwierdzaæ z³oty
Twe wdziêki, twe piêknoœci, twe ³agodne cnoty;
A póki miêdzy rodem ludzkim raczysz goœciæ,
Pó³ œwiata czciæ ciê bêdzie, drugie pó³ zazdroœciæ.
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PRZYPISY POETY
* La guerre de Darius fils d’Hystaspes.
* Le Ture qui nous communiquait la peste.
* Pontos Axenos appelé ensuite Euxinos.
* Ordessa est le vrai ancien nom; aujourd’hui Odessa.
* Temple de Pomone.
* Vers de la maître et gravés en lettres d’or.
* Le ponts de fer.
* Thétis violée, épisode.
* Le canal souterrain.
* C’est un amas d’eaux douces qui se partagent ensuite et canaux, fontaines, cascades etc.
* Un guerrier inhumain.
* Un guarmand.
* Incrédule.
* Fade imitateur.
* Avare.
* Volage.
* Excellente source.
* Les anciens philosophes de l’Ukraine.
* Epimethée.
* Kamionka nom de riviére.
* Frascati.
* Tivoli.
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ADAM MICKIEWICZ
OBJAŒNIENIA DO „ZOFIJÓWKI”
WSTÊP
Poezja opisowa na pierwsz¹ uwagê zdaje siê byæ ³atwiejsz¹ od innych rodzajów, bo g³ówn¹
czêœæ dzie³a, rzecz jego, samo nastrêcza przyrodzenie, zostawuj¹c tylko talentowi poetyckiemu rozk³ad przedmiotu i stosowne wydanie. Ale ta ³atwoœæ jest tylko pozorn¹, bo rzeczywiœcie nie³atwe do zwalczenia spotykaj¹ siê trudnoœci. Opisuj¹c na przyk³ad przedmioty powszedne, ka¿demu znajome, jakiej ¿e potrzeba sztuki, aby je czy to zrêcznym wszystkich
czêœci wystawieniem i odbiciem, czy wtr¹caniem w³asnych myœli, postrze¿eñ i ustêpów podnieœæ, uœlachetniæ i barw¹ nowoœci przyodziaæ! W malowaniu okolic najhojniej od natury
upiêknionych i godnych podziwienia œliski jest nader œrodek miêdzy pochwa³¹ zbyt ogóln¹,
deklamacyjn¹, a dok³adnym tylko, topograficznym szczegó³ów wyliczaniem. Dodajmy trudnoœæ utrzymania interesu tam, gdzie ¿adnej nic masz akcji, gdzie nic do namiêtnoœci nie przemawia, gdzie wszystkie zalety obrazu poetyckiego koñcz¹ siê na doskona³ej perspektywie,
œwiat³ocieniu i kolorycie, a poznamy, jak wielkiego talentu, jak wysoko ukszta³conego smaku poema opisowe wymaga.
Wszystkie te trudnoœci pokona³ Trembecki i wszystkie po³¹czy³ zalety w opisaniu Zofijówki,
które uwa¿aæ mo¿na za arcydzie³o, stawaj¹ce obok najcelniej szych poematów tego rodzaju
w jakiejkolwiek literaturze. Ale chwa³a Trembeckiego nic koñczy siê na przymiotach powszechniejszych, jakich wymagaæ by mo¿na po ka¿dym sztukmistrzu i po ka¿dym dziele
sztuki piêknej. Trembecki ma przymioty sobie w³aœciwe, które jemu i jego poezji daj¹ wy¿szoœæ nad poezj¹ i poetów spó³czesnych; gdy albowiem mowa polska .poetycka charakter
swój w³aœciwy traciæ zaczê³a i postaæ przybieraæ obc¹, francusk¹ - Trembecki zachowa³,cechy z³otego- wieku poezji narodowej. Kiedy naœladowanie i t³umaczenie poetów francuskich
wprowadzi³o styl jednostajny, tak dalece, ¿e ta jednostajnoœæ w t³umaczeniu Iliady, Raju utraconego i Georgik francuskich co do zewnêtrznego wydania zaciera zupe³nie ró¿nicê charakterów miêdzy odleg³ymi wiekami, prostot¹ majestatyczn¹ zdumiewaj¹cym Grekiem, miêdzy
ponurym i olbrzymim Anglikiem i wreszcie lekkim, wymuskanym Francuzem - styl Trembeckiego wyp³ywa z natury mowy ojczystej, jest wiêc giêtki, sposobny równie do wydania
górnoœci jak prostoty myœli i ró¿nych w tej mierze” po³¹czeñ i odcieniów, ale zawsze w³aœciwym sobie sposobem, nie trac¹c bynajmniej piêtna narodowoœci i oryginalnego talentu. Kiedy sztuka rymotwórcza dzisiejsza zdaje siê przechodziæ w sztukê wierszowania, i ubiegaæ siê
szczególniej o p³ynnoœæ, harmoni¹, po³ysk, rzadkie rymowanie i inne zewnêtrzne ozdoby mowa Trembeckiego potê¿na, z wyboru i mocy myœli zalety szukaj¹ca, bogata, rozmaita,
powinna by zawstydzaæ i roz¿alaæ nas, ¿e tak j¹ na czerkiesk¹ przerabiamy.
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Czym¿e siê sta³o, ¿e Trembecki tak siê wysoko nad innych wyniós³? Oto bez w¹tpienia, ¿e
warunki ukszta³cenia siê na poetê w porze swojej pozna³ i dope³niæ ich usi³owa³. Bo sztukmistrze, teraz zw³aszcza, podobnie jak uczeni, znaæ powinni dok³adnie drogê doskonalenia
siê swojego; inaczej talent ich ³atwo albo siê wykrzywi i zdziwaczy, albo spospolituje i potworne albo niedo³ê¿ne, jakich zawsze pe³no, bêdzie przymna¿al p³ody. Trembecki by³ silniejszy ni¿ zwyczaj powszechny, ni¿ moda i opinia panuj¹ca,. Wiêc œwie¿o wprowadzona
galomania nie mia³a wp³ywu na jego talent i mowê. Talenta i jêzyk klasyków staro¿ytnych,
talenta i jêzyk ojczysty wieków zygmuntowskich, poznawanie gruntowne historii, literatury
i innych nauk, oto jest wszystko, z czego Trembecki pokarm talentowi swojemu wyci¹gn¹³,
zdrowo go pielêgnowa³ i po mistrzowsku kszta³ci³. Sta³o siê wiêc, ¿e Trembecki, w mowie
polskiej znalaz³szy niewyczerpane skarby, umia³ nimi hojnie, ale zawsze rozs¹dnie zarz¹dzaæ. Wskrzeszanie wyrazów nies³usznie zaniedbanych, wcielanie cudzoziemskich z jêzyka
pobratymczego, nowych tworzenie, ³amanie sk³adni, œmia³ych wyra¿eñ j zwrotów u¿ywanie,
s³owem: samowolna, ale szczêœliwa nad mow¹ w³adza jemu samemu w³aœciw¹ byæ siê zdaje,
któr¹ gdyby kto nie talentem i nauk¹, ale œlepo naœladuj¹c, zuchwa³ym wdzierstwem chcia³
osi¹gn¹æ, skazi³by jêzyk i wyda³ siê dziwacznie; czego liczne miewamy przyk³ady. A jako
piêknoœci poezji Trembeckiego skutkiem s¹ wielkich talentów, obszernej i gruntownej erudycji, po³¹czonej ze smakiem ukszta³conym mianowicie na wzorach klasyków polskich dawnych i klasyków staro¿ytnych - tak, a¿eby te piêknoœci uczuæ w ca³ej mocy, potrzeba, oprócz
stosownego usposobienia, znaæ dok³adnie dawny jêzyk, polski, a nawet jêzyki staro¿ytne.
Dlatego to dzieje siê nierzadko, ¿e m³odzi czytelnicy Trembeckiego chwal¹ go, ³¹cz¹c tylko
glos swój ad vocem populi, a niekiedy o jego poezjach dziwaczne na cudz¹ wiarê powtarzaj¹
zdania * ; dlatego to objaœnianie i komentowanie wszystkich pism Trembeckiego by³oby nader wa¿nym i u¿ytecznym, prowadz¹c ku temu, i¿by smak Trembeckiego móg³ siê stawaæ
coraz powszechniejszym.
Tak rozleg³e przedsiêwziêcie nie zgadza siê z planem niniejszego wydania; obraliœmy wiêc
jedno tylko dzie³o, to jest Zofijówkê, która pod tym wzglêdem na szczególn¹ ze wszech miar
uwagê zas³ugiwaæ powinna. Oprócz albowiem ogólnych wy¿ej wytknionych zalet, przypomnijmy, i¿ wielk¹, a mo¿e najg³ówniejsz¹ poematów opisowych ozdob¹ jest koloryt, czyli
zewnêtrzne ubranie; tu wiec Trembecki mia³ pole rozwinienia swojej mowy poetyckiej
w ca³ej wielmoŸnoœci i blasku. Dlatego spotykamy w Zofljówcc czêœciej ni¿ w innych poety
naszego dzie³ach zwroty œmia³e i niepospolite sk³adnie. Wiele tak¿e przywiedzionych imion
i miejsc historycznych stosownego wymaga objaœnienia.
Uk³ad poematu jest bardzo naturalny i prosty. Po ogólnym powitaniu ziemi ukraiñskiej (do
w. 40) i krótkiej pochwale Potockiego (od w. 41), który w owym kraju nad wszystkich «»obywateli wy¿szoœæ w sobie niesie”, poeta schodzi do opisania ogrodu Potockich, jako okolicy
szczególnie Ukrainê zdobi¹cej. Wymyœliwszy zdarzenie daj¹ce pocz¹tek za³o¿eniu Zofijówki
(od w. 53 do 100) przebiega nastêpnie wszystkie jej czêœci, gaiki (w. 117), groty (w.121 i 126),
ogl¹da ska³ê (w. 133 do 152), drzewa zasadzone na pami¹tkê zmar³ych dzieci (w. 153 do 168),
mostem wstêpuje do ch³odniku, kêdy niegdyœ Pelej zdybal Tetydê (ustêp od 183 do 234),
przez kana³ podziemny (od 237 do 258) p³ynie do wyspy „AntiCirce”, której cudowne wymienia w³asnoœci (do wiersza 290). Czerpaj¹c z przezroczystego strumienia (w. 295) dziwi
siê nad szaleñstwem ludzi, którzy maj¹c tak zdrowy i posilny napój wol¹ ukracaæ sobie ¿ycie
mocnymi trunkami; wszak¿e troskliwoœci¹ rz¹du na³óg ten zgubny coraz staje siê rzadszym;
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st¹d poeta cieszy siê nadziej¹, ¿e wkrótce pospólstwo ukraiñskie, lepiej oœwiecone, wyrówna
przodkom swoim, którzy niegdyœ z m¹droœci u postronnych s³ynêli. (Ustêp o mêdrcach pó³nocnych, od w. 337 do 352.) Od strumienia udaje siê na pobliskie miejsce, zwane szko³¹
ateñsk¹ (w. 356), gdzie s³ucha rozprawiaj¹cych mêdrców (ustêp od 367 do 454), nareszcie,
obejrzawszy pomnik grobowy (od 469 do 492), kaskadê (do 506), koñczy ogóln¹ pochwa³¹
ogrodu zawieraj¹cego tyle piêknoœci i apostrof¹ do Zofii Potockiej (od w. 517 do koñca), której pami¹tce okolica ta poœwiêcona i od której przyjê³a nazwanie.
Uwa¿aæ wypada, i¿ oprócz wmieszanych stosownych ustêpów dla rozmaitoœci, samo to przechodzenie z miejsca na miejsce okazuje wielk¹ sztukê poety, który pprowadzaj¹c niejako za
sob¹ czytelnika, martwemu obrazowi ¿ycie i ruch nada³; a wœród mnogich opisów, opowiadañ, wtr¹conych zdañ i uwag, ka¿dy szczegó³ tak naturalnie wyp³ywa z poprzedzaj¹cego i
wi¹¿e siê z nastêpnym, i¿by rzec mo¿na s³owami samego¿ poety: „Nie przypadkiem, porz¹dnym wszystko idzie l¹dem” (w. 384).

* W pochwale Krasickiego przez Stanis³awa Potockiego czytamy, i¿ Trembecki, lubo w poezjach swoich czêsto wznosi siê
wysoko, czêœciej jednak spada. Wyrok ten powtarzano w ró¿nych pismach; ¿aden przecie¿ krytyk nic raczy³ nam pokazaæ,
gdzie mianowicie dostneg³ owych wielkich upadków Trembeckiego.
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OBJAŒNIENIA
1 Licznym o¿ywiona p³odem: wyra¿enie to ogólniejsze, œci¹gaj¹ce siê równie do mnóstwa
zwierz¹t i obfitoœci roœlin, wyszczególnia siê w nastêpnych wierszach: od w. 3 do 6 o ¿ywio³ach domowych, od 7 do 10 o zbo¿ach.
2 Mlekiem p³yn¹ca i miodem: wiersz, powtarzany przez wszystkich poetów opisuj¹cych
wiek z³oty, nieznacznie porównywa Ukrainê do szczêœliwego œwiata za owych wieków.
4 Rozroœlejsze, opaœlejsze, czabany: wielkie wo³y, jakie s¹ na Podolu i Ukrainie.
5-6
Baran, którego twoje utuczy³y zio³a,
Ciê¿ary chwostu jego dŸwigaæ musz¹ ko³a.
W g³êbszych stepach ukraiñskich znajduje siê gatunek baranów wielkich, którym gospodarze
dla ul¿enia ciê¿aru ogony na ko³ach uwi¹zywaæ zwykli. Chwost, wyraz gminny, dla niepospolitoœci u¿yty.
Co do samego wyra¿enia w tych dwóch wierszach, prost¹ sk³adni¹ by³oby: Kola dŸwigaæ
musz¹ ciê¿ary chwostu barana,którego twoje utuczy³y zio³a. Zaimek jego, jakby niepotrzebnie wtr¹cony, ³amie zwyczajn¹ konstrukcj¹. Jest to umyœlna nieregularnoœæ mowy, zwana
u poetów staro¿ytnych anakoluton, bardzo czêsto od Trembeckiego u¿ywana.
3 R¿¹ce mnóstwo wiatronogów. Zamiast: mnóstwo r¿¹cych wiatronogów, koni (alipedes).
Zwracamy uwagê czytelników na te: zamianê epitetów, równie¿ w³aœciw¹ staro¿ytnym poetom, a któr¹ jak szczêœliwie mowa nasza, bogata w odmiany przymiotników i imies³owów,
naœladowaæ mo¿e, przekonywamy siê z czêstych i podobno jedynych przyk³adów w poezji
Trembeckiego.
7 Nasiona wierzone, ¿arn. powierzone, bujnoœci, z. nadzwyczajnej ¿yznoœci, zagonów.
8 Pomno¿eniem, z. rozkrzewieniem siê, rozroœnieniem; dochodz¹, równaj¹ siê, plonom,
urodzajom, babiloñskim, to jest asyryjskim, s³awnym w staro¿ytnoœci.
10 Cia³y podartymi, poszarpanymi p³ugiem. Przymiotnik ,,podarty” z rzeczownikiem ,,cia³o” pierwszy raz w tym zna, czeniu u¿yty. Czytaj¹c Trembeckiego, wielokroæ przychodzi na
myœl piêkny wiersz Boala, i¿ u wielkich poetów czêsto wyrazy dziwi¹ siê, pierwszy raz spotkawszy siê z sob¹.
12 Zêbce. Jêzyk polski oprócz zakoñczeñ zgrubia³ych i zdrobnia³ych ma jeszcze odmianê
koñcow¹ szczególn¹ na.ec, ce, ica, która poœrednim niejako sposobem znaczenie wyrazu
miarkuje. Trembecki bardzo czêsto zakoñczeñ takowych dla niepospolitoœci u¿ywa³: „ziemica”, z. ziemia, „s³upiec”, z. s³up, „ogrójec”, czyli ogrodziec, z. ogród etc.
- Zêbce s³oniów i perskie szczêty. Na Ukrainie, jako i po wielu miejscach, znajduj¹ siê koœci s³oniów. Poeta uwa¿a je za pozosta³e od dawnych wojen; jako¿ oko³o roku 506 przed
e. ch. Dariusz uganiaj¹c siê za Scytami przechodzi³ okolice Dniestru i Dniepru.
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14 Szesnaœcie potem razy kraj odmieni³ pany.
W dawnych wiekach ró¿ne ludy nachodzi³y i zdobywa³y Ukrainê... Hr. de Lagarde, wydawca
i t³umacz Zofijówki, w objaœnieniach swoich wylicza stosownie do tekstu szesnaœcie takowych napadów (Gety, Feniki, Scytowie, Cymerianie, Saki, Macedony, Bastarny, Roksolanie,
Gety powtórnie, Sarmaty, Jazygowie, Scyrowie i Sattageci, Goty, Hunny, Stawianie, Bu³gary
i Kangly, czyli Pieczyngi). W tak odleg³ej staro¿ytnoœci trudno jest œciœle oznaczyæ i narody
barbarzyñskie zdobywaj¹ce kuj po wiêkszej czêœci nie mieszkalny, i epoki ich zdobyczy. Zdaje siê tak¿e, i¿ Trembecki po³o¿y³ po prostu zwyczajem poetów liczbê oznaczon¹ za nieoznaczon¹: szesnaœcie razy - za: kilkanaœcie razy, wiele razy (sexcenties).
13 Kraj od obcych we œrodku poznany. Zdobyty od obcych, którzy siê a¿ do œrodka przedarli.
16 W nim to najsro¿sze z Azj¹ potyczki Europy,
Œci¹ga siê do wojny Persów ze Scytami, o której wspomnieliœmy wy¿ej.
16 W nim z szlacht¹ wielokrotnie ³ama³y siê ch³opy.
A¿ nadto wiadome s¹ bunty pospólstwa ukraiñskiego pod Chmielnicklmi, Nalewajk¹, Gonta
etc. „£amaæ siê”, zamiast pasowaæ siê, walczyæ, zmys³owy i mocny wyraz, od starych poetów, zygmuntowskich czêsto w tym znaczeniu u¿ywany.
17-18
Trawa bez kosy
Pokrewne Pytonowi mno¿y³a po³osy.
G³êbsze stepy Ukrainy, mniej zaludnione, s¹ wygodnym schronieniem gadu. Kr¹¿¹ dotychczas miêdzy pospólstwem bajki o polosach, ¿mijach nadzwyczajnej wielkoœci. Poeta nazywa
je pokrewnymi Pytonowi, czyli podobnymi do Pytona, s³awnego w staro¿ytnoœci wê¿a, który
œciga³ Dianê; zabity od Apollina (ob. Metamor. Ovid. XI).
19 W leciech ni¿szych, z. bli¿szych, póŸniejszych.
21 Siczowe nachody. Sicz albo siecz zaporoska jest horda Kozaków siczowych, maj¹cych
swe siedlisko w siczy (zasieku, okolicy) zadnieprskiej i napadaj¹cych niegdyœ Ukrainê, równie jak tauryckie, to jest krymskie, czyli w ogólnoœci tatarskie hordy, a
28 Zaporo¿a... rozboje. Zaporo¿a okolice tak nazwane od porohów, czyli katarakt Dniepru,
kêdy osiad³e kozactwo pod panowaniem Polski za czasów Zygmuntów niema³e dla kraju
œwiadczy³o przys³ugi; przeœladowane nareszcie od szlachty i jezuitów, w ustawicznych z nimi
zatargach przeszed³szy pod panowante monarchów rosyjskich, na nowo urz¹dzone i na zawsze poskromione.
29 W³aœæ, z. w³asnoœæ, dla niepospolitoœci. Wyraz jakokolwiek nowy, zrozumia³y i krótszy,
a wiêc w budowie wiersza daleko wygodniejszy.
30 Zbrojne prawo. Zabezpieczaj¹ce dostatecznie w³asnoœæ obywatelsk¹.
34 Niegoœcinne morze. „Pontos Axenos rzeczone by³o od Greków (dziœ od nas zwane: Morze Czarne), póki na nim tych przybyszów obywatele cierpieæ nie chcieli. Gdy zaœ potem
Grecy na te brzegi zaprowadziæ osady swoje dostali pozwolenie, to¿ morze per antiphrasin
nazwane od nich by³o „Pontos Enxinos.” *
34 Korabl. Mamy w jêzyku polskim korab, to¿ samo co: statek, okrêt; Trembecki dla harmonii
i nowoœci zmieni³ cokolwiek dawny wyraz, przybieraj¹c zakoñczenie z jêzyka pobratymczego.
35 Odessa zmartwychwsta³a. Po traktacie Rosji z Turcj¹ roku 1792 dla obrony nowych granic otworzony port nad Morzem Czarnym. Korzystne pod wzglêdem handlu po³o¿enie œci¹27

gnê³o mnóstwo mieszkañców; powsta³e miasto nazwano Odess¹ od staro¿ytnej, niegdyœ
w tych stronach kwitn¹cej osady greckiej, która tym sposobem „zmartwychwsta³a”.
41 Drzewo Jowiszowe. D¹b poœwiêcony Jowiszowi w lesie dodoñskim, s³awnym wyroczniami, w Epirze. Poeci lubi¹ zamiast ogólnych i pospolitych imion, dla œciœlejszego i bardziej zmys³owego oznaczania wyobra¿eñ, przywodziæ miejsca i nazwiska z mitologii lub
dziejów powszechnie znajome.
52
Sk¹d imiê Zofijówki i dlaczego s³ynie.
W tym wierszu zawarta jest treœæ poematu. Bóg mi³oœci rozkazuje Potockiemu za³o¿yæ ogród
i nazwaæ go imieniem Zofii („sk¹d imiê”). Dalej nastêpuje opis piêknoœci ogrodu - „dlaczego”, dla których „s³ynie”.
62 Wtem be³t puszczony ³ukiem. Nowa sk³adnia.”£ukiem” jest tu szósty przypadek narzêdzia (ablativus instrumenti). Zwyczajnie mówi siê: puszczony z ³uka.
- Œród piersi mu przeszy³. „Œród” zamiast rzeczownika: œrodek, potrzeba uwa¿aæ jako przypadek czwarty, zale¿¹cy od s³owa czynnego „przeszy³”.
68 Miej i tê, co przyjemnoœæ mojej zrówna matki.
Miej i tê, która wdziêkami wyrówna przyjemnoœci, to jest wdziêkom, matki mojej, Wenery.
„Zrównaæ”, po³o¿one tu z czwaitym przypadkiem, rz¹dzi pospolicie trzecim, jeœli znaczy, jak
w tym miejscu, wyrównaæ, byæ podobnym komu.
74 Niezgrabne jary. Jamy, do³y, skaliste w¹wozy.
80 Kochanki Wertumna. Wertumnus, bo¿ek wiejski, czczony u staro¿ytnych pod rozmaitymi postaciami; kochank¹ jego by³a Pomona, bogini drzew i owoców.
84 Z tajon¹ wspania³oœci¹ porozsiewaj chatki.
Dla ozdoby ogrodów stawiæ siê w nich zwyk³y tu i owdzie, „rozsiewaæ”, chatki, zewn¹trz
prostej budowy, a we œrodku najkosztowniej przybrane, „z tajon¹ wspania³oœci¹”. (Ob. Pow¹zki Trembeckiego kart. 38, w. 24.) Chatek takowych, lubo przez poetê tu wspomnianych,
w ogrodzie Zofijówka zgo³a nie „masz. „«
93 Wilgi kryszta³ zlany. Woda ze strumienia Wilgi sprowadzona w sadzawkê, zwan¹ rzeczywiœcie „Zwierciad³em Diany”.
96
Czczenia upartej panny s¹ mi obojêtne.
Diana, równie jak Minerwa, by³a wiecznie dziewic¹. Kupido wiêc ma³o dba³ o „czczenia
upartej panny”, nie uznaj¹cej jego w³adzy.
97
Rzek³ i na krwawym brusie poci¹gn¹wszy strza³y.
Podobny cale obrazek mamy w Horacjuszu:
...et Cupido
...ardentes acuens sagilias
cole cruenta.
II, 8. 14-16.
98
Unosiæ siê polecia³ nad chcrsoñskie wa³y.
Dla ugodzenia (jak t³umaczy hr. de Lagarde) równym pociskiem serca Zofii, która natenczas
przebywa³a w owych stronach.
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99
Te umowy Rzetelnoœæ iœciæ ka¿e œwiêta.
Rzetelnoœæ jest tu uosobowanym bóstwem alegorycznym, Fides sacra.
102
Mieszkaæ na nich zamorskie wezwano Dryjady.
Wezwano nimfy leœne, zam.: zasadzono drzewa; „zamorskie”, szczególnie, zam. cudzoziemskie w ogólnoœci.
110
Ciekawe, a w Tulczynie znarowione oko.
Tulczyn, majêtnoœæ Potockich, gdzie „oko” widza tak dalece jest „znarowione”, przywyk³e
do „przedmiotów z ka¿dej miary znacznych”, godnych uwagi, podziwienia, i¿ mu potem
wszystkie „œrednoœci”, wszystko, co jest miernym i nieosobliwym, zdaje siê „niesmaczne”,
mniej powabne. Nigdy nadto nic mo¿na rozbieraæ wyra¿eñ Trembeckiego i porównywaæ
z mow¹ pospolit¹ przez co okazuje siê, na czym prawdziwe poetyckie wydanie zale¿y.
W przytoczonych tu kilku wierszach (ob. str. 12, wiersz 22-25) ile¿ znajduje siê rzeczy godnych uwagi! Przymiotniki „znarowiony”, „znaczny” w nowym i niepospolitym znaczeniu
u¿yte; „œrednoœæ”, rzeczownik szczêœliwie z przymiotnika zrobiony; „niesmaczny oku”, metafora, od zmys³u smakowania do widzenia przeniesiona, a wszystkie te odmiany nie s¹ skutkiem przypadku, ale g³êbokiej znajomoœci sztuki i natury jêzyka. Epitety, czyli przymiotniki,
czêstokroæ do wiersza tylko dla zape³nienia miejsca albo dla rymu wœcibiane, u Trembeckiego zawsze s¹ koniecznie potrzebne i zawsze wiele znacz¹. Tak w nastêpnym wierszu:
Pêdzê, z utrudzonego nie zstêpuj¹c konia.
Utrudzenie konia wyra¿a poœpiech, z jakim poeta biegi ogl¹daæ okolice Zofijówki.
115 Stworzenie wszêdy œwie¿e poznawa Ÿrenica.
Roboty i ozdoby „œwie¿e”, nowo „stworzone”, dokonane.
116 To mnie bawi, to cieszy, to zmys³y zachwyca.
Przypomnijmy, ¿e poeta przybywa z Tulczyna, gdzie tyle ogl¹da³ piêknoœci; ubawiony i zachwycony w Zofijówce, tym wiêksze o niej daje nam wyobra¿enie.
123-4
Nie wszystkim w tê jaskini¹ uczêszczaæ siê godzi,
M³odszy œwiat jej u¿ywa, Patagon nic wchodzi.
M³odzi ludzie, mniejszej urody, u¿ywaj¹ tej jaskini, wchodz¹ do niej; Patagon, cz³owiek wy¿szego wzrostu, zmieœciæ siê nie mo¿e. Patagony, w³aœciwie lud dziki amerykañski, ogromnej budowy cia³a.
1129-30
Tam s³odki wiersz, którego ¿aden wiek nie zma¿e,
Wchodz¹cemu w tê grotê szczêœliwym byæ ka¿e.
Jest tu aluzja do wierszy wykutych w grocie:
Straæ tutaj pamiêæ nieszczêœæ, a przyjm szczêœcia wieszcze,
A jeœliœ jest szczêœliwym, b¹dŸ szczêœliwszym jeszcze.
Wiersze te mia³ u³o¿yæ sam Szczêsny Potocki, który wed³ug poety „szczêœliwych chce i mo¿e
czyniæ”.
133-4 Ska³a od swych sióstr osobna, od innych ska³ podobnych. Leukacie podobna. Leukas, przyl¹dek spadzisty nad Morzem Joñskim, s³awny zgonem wielu kochanków, którzy
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z owej ska³y rzucali siê w morze, szukaj¹: lekarstwa niewzajemnej mi³oœci. S³awna Safo podobnym sposobem ¿ycie zakoñczy³a.
140 Boh, Bóg, znajoma rzeka na Ukrainie.
- £¹czycie równianki. Wijecie p¹czki, bukiety kwiatów. Równianka w³aœciwie znaczy s³omkê, kwiatek.
167
Niech was dziecinny szelest œwiadczy tu przytomnych.
Nowa sk³adnia, celuj¹ca zwiêz³oœci¹ i moc¹, na sposób ³aciñski, kêdy s³owo czynne k³adzie
siê z przypadkiem czwartym i trybem bezokolicznym, wyrzucaj¹c niepotrzebne spójniki.
..Niech œwiadczy was tu przytomnych”, domyœl.: byæ; zam.:: ¿e wy tu przytomni jesteœcie.
169 Most pilnuj¹cy œcieków rozlewu: zbudowany nad ujœciem stawu, sadzawki.
170 Wyzywa k³y wieków: nie lêka siê wieków, czasu wszystko niszcz¹cego, który od poety
k³ami uzbrojony. Podobnie w Owidiuszu: „Dentes aevi.” Metam. XV, 255.
171 Inne mosty wytopione z kruszców Chalybu. Chalybs, gatunek najtwardszego ¿elaza
u staro¿ytnych. Mulcyber, nazwisko ³aciñskie Hefesta, czyli Wulkana.
173 A na rzucenie z procy czworogrann¹ miar¹.
W najdawniejszych wiekach, jeœli chciano oznaczyæ odleg³oœæ miejsca, mówiono pospolicie:
na rzut kamienia, na ciœnienie z procy, wystrza³ z ³uku itp.; póŸniej, chocia¿ œciœlejsze rozmiary wprowadzone zosta³y, poeci jednak dawny sposób, jako zmys³owy, zatrzymali.
Tantum aberat scopulis, guantum balearica torto
Funda potest plumbo medii transmitlere coeli.
(Ovid. Metamorph. IV, 709.)
175- 6
Gmach ten ...............
Z p³yn¹cego namiotem okryto ¿ywio³u.
Grotê zwan¹ „Tetydion” wod¹ („p³yn¹cy ¿ywio³”) ze wszystkich stron spadaj¹ca, okrywa
,,namiotem”.
180-1
Metzel, uczony zamki budowaæ i waliæ,
Têgiego wychowaniec pojêtny Gradywa.
Metzel, kapitan od artylerii polskiej, nazwany st¹d wychowañcem „Gradywa”, to jest Marsa,
poda³ plan Zofijówki i dyrygowa³ egzekucj¹.
183-5
Miêdzy morskiego niegdyœ królewnami stanu,
Cudnej by³a urody wnuczka Oceanu,
Tetys...
Œlub Tetydy, córki Nereusza, wnuczki Oceanu, bogini morskiej („królewna morskiego stanu”),
z Peleuszem, synem Eaka, królem Ftiopów, znany z mitologii i ws³awiony opisami wielu poetów
staro¿ytnych. Miêdzy innymi w Metamorfozach Owidiusza (XI, 221-264). Trembecki w opowiadaniu, które tu k³adzie w usta Metzela, naœladowa³ ³aciñskiego poetê. Nie tylko zaœ piêknoœci¹,
doborem i moc¹ wyra¿eñ wzorowi swojemu dorówna³, ale nadto wszystkie czêœci obrazu lepiej
u³o¿y³ i dok³adniej wykoñczy³. Po¿ytecznym by³oby bez w¹tpienia œcis³e i obszerniejsze nawet
porównanie, pod wzglêdem sztuki, tak doskona³ej kopii z klasycznym orygina³em. Umieszczamy
tu przynajmniej niektóre wiersze, t³umaczone ca³kowicie lub bli¿ej naœladowane.
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Sam wszechmocny nieszczup³e czu³ do niej upa³y.
„. ...Haud tepidos sub pectore senserat ignes
Juppiter (wszechmocny).”
193 Okolona dworem, z. otoczona. Nie podobna, zdaje siê, szczêœliwiej utworzyæ wyrazu.
„...Tetys czêsto na delfinie,
Do swojego ch³odnika w ¿ary s³oñca p³ynie.”
...quo saepe venire
Frenato delphine sedens, Thetis nuda solebat.
Na pieszczone ramiona zarzuca uœciski.
...Ambobus innectens colla lacertis.
Uda³a siê bogini do przemian fortelu.
...Venisses,.. ad solitas artes.
Bóstwa, szczególniej morskie, napastowane od ludzi, mia³y szczególny przywilej: zamieniaæ
siê w rozmaite kszta³ty. Tak Proteus u Owidiusza, Melamorph. VIII, 730, i Wirgiliusza, Georg.
IV, 387.
Raz mu siê zda lampartka, znowu hydra œliska,
Nie puszcza jednak m³odzian i potê¿nie œciska.
Illa novat formas: donec sua membra teneri
Sentit.
Postawê sobie Tety, przywrñci³a bo¿¹.
Exhibita estgue Thetis.
232
W pismach zadunajskiego wiekuje Nazona.
Owidiusz Nazo, w którego Metamorfozach, jak wspomnieliœmy, znajduje siê (,,wiekuje”)
powieœæ o Peleuszu i Tetydzie, wygnany z Rzymu na rozkaz Augusta, zakoñczy³ dni swoje
gdzieœ w okolicach Dunaju i dlatego nazwany jest „zadunajskim”.
244
¯ywy, siódmym przyk³adem wchodzê miêdzy mary.
Z mitologii i poezji staro¿ytnej wiemy szeœciu bohatyrów, którzy za ¿ycia odwa¿ali siê wst¹piæ do krain podziemnych, („miêdzy mary”): Orfeusza, Tezeusza, Pirytousa, Herkulesa, Ulissesa i Eneasza.
246-7
Ani Trackiego wieszcza nic mam z sob¹ cytry,
Ani Sybilla z³otej da³a mi ga³êzi.
Orfeusz, stawny poeta („wieszcz”) tracki, szukaj¹c w Ercbie zmar³ej ¿ony swojej Eurydyki,
zdo³a³ graniem na lutni zmiêkczyæ serca w³adców piekielnych (ob. Metamor. X, 14). Eneasz
dosta³, od Sybilli kumejskiej roazczêkê z³ot¹, która mu wolny i wstêp i wyjœcie z bram Erebu
zabezpieczy³a (Virg. Aeneid. VI).
255
Wiatrom on igraj¹cym bisiory nadstawia³.
Bissior albo bisson, rodzaj materii u staro¿ytnych, bardzo drogiej; jakiego jednak by³ gatunku i koloru, o tym pewnej nie mamy wiadomoœci. Tu siê rozumie o ¿aglach z kosztownej
materii w ogólnoœci.
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256-8
W takim siê wódz Wenetów uroczyœcie p³awia³
I na takim zaœlubia³ Adryjañskie wody,
Wprzód, ni¿ mu poniewolne da³ Francuz rozwody.
Do¿a („wódz”) wenecki przy objêciu w³adzy, pod³ug staro¿ytnego zwyczaju, wyp³ywa³
umyœlnie do tego obrzêdu zbudowanym okrêtem, zwanym Bucentaurus, na Morze Adriatyckie i zaœlubia³ je rzuceniem pierœcienia do wody. Napoleon Bonaparte zagarn¹wszy Wenecj¹
zniós³ dawny rz¹d i zwyczaje i da³ jak poeta mówi, do¿om weneckim ,,poniewolny rozwód”
z morzem, na którym odt¹d przestali panowaæ.
261 Anti-Circe. S³awna z Odysei (ob. X) i Przemian Owidiusza (XIV) czarownica, kêdyœ na
wyspie zachodniego oceanu, a wed³ug Homera blisko Italii osiad³a, zwabionych do siebie
ludzi obraca³a w zwierzêta. I tak towarzysze Ulissesa przemienieni zostali w wieprzów, czyli
jak poeta krótkim i delikatnym wyra¿a omówieniem, „znikczemnieni szczeci¹”.
267-8
Tu (na wypê AntiCircc) przybywszy bydl¹tko
i zwierzê
Ka¿de z nich lepszoœæ, ka¿de twarz cz³owiecz¹ bierze.
etc. (do str. 18, w. 20 )
£atwo zgadn¹æ, i¿ w tej alegorii tygrys okrutnika, ma³peczka oznacza pust¹ kokietkê, wieprz
pró¿niaka, gryf sk¹pca, kret cz³owieka oddanego œwiatu, a motyl niesta³ego mi³oœnika.
294 ¯¹dniejsze widoki. Po¿¹dañsze, przyjemniejsze.
295-7
...Dobieg³em ponika:
Wko³o kryty, ga³¹zka ¿adna go nie tr¹ci
Ani promieñ rozciepli, ani ptak zam¹ci.
Te wiersze przywodz¹ na myœl piêkny opis Ÿród³a w Przemianach Owidiusza, III, 406-11.
Fons erat... quem nulla volucris
...turbabat, nec lapsus ab arbore ramus.
...circa erat silva... sole locum passura tepescere nullo.
309 Trunkiem wyrabianym, sztucznie fermentowanym, jak wszystkie mocne napoje.
337 Borystenes, nazwisko staro¿ytne Dniepru.
339
Powœci¹gliwy Awarysz, te pij¹cy wody.
Abarys, mêdrzec scytyjski dlatego obyczajem Scytów „powœci¹gliwy”, prostego sposobu
¿ycia, nieprzyjaciel zbytków, ¿yj¹cy pod³ug jednych w czasie oblê¿enia Troi, pod³ug drugich
za panowania Krezusa, dostaj w darze od Apollina strza³ê lotn¹, na której odbywa³ powietrzne podró¿e, zbieraj¹c zewsz¹d po¿yteczne dla ziomków wiadomoœci: „jak pszczó³ka
w ul znosi nektary, znalezione po drodze”.
343-4
Ów Zamo³czy, którego wiadomoœci zbiory
Potem do Samijczyka przesz³y Pitagory.
Zamolxis, z narodu Getów, w towarzystwie Pytagoresa zwiedzi³ Egipt i Indie, a powróciwszy, mia³ rozszerzyæ pomiêdzy ziomkami naukê o nieœmiertelnoœci duszy. Poeta nazywa go
Zamolczym, równie jak Abarysa Awaryszem, aby nadaj¹c imiona do s³awiañskich bardziej
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zbli¿one, okaza³ tym wyraŸniej pocho . dzenie tych mêdrców z rodu naszego. Dla zrobienia
zaœ wiêkszej Zamolxisowi s³awy powiada, ¿e ze zbioru jego wiadomoœci korzysta³ Pytagoras
z Samu, za³o¿yciel s³awnej szko³y pytagorejców w Grecji Wielkiej.
347-8
Anacharsys, którego w ci¹g wieków daleki
Uwielbiali bez koñca Rzymianie i Greki.
Anacharsys, Scyta, od Greków i Rzymian czêsto wspominany, z m¹droœci tudzie¿ mocnej
i zwiêz³ej wymowy s³awiony, zwiedza³ Grecj¹. Mia³ byæ w Atenach oko³o olimpiady XLVII,
gdzie s³ucha³ filozofów, szczególniej Platona. Za powrotem do kraju chcia³ wprowadziæ niektóre obrzêdy religii greckiej, za co od ludu zamordowany zosta³. Do tego zdarzenia œci¹gaj¹
siê nastêpne wiersze:
...D³ugo ¿ywy (domyœl.: by³by), gdyby w swoje strony
Rozum tylko przynosi³, a nie zabobony.
351- 2
I Swera nic nale¿y mijaæ wspominania,
Który by³ jednakiego z stoikami zdania.
Spherus z Bosporu, uczeñ Zenona z Cytium, nale¿a³ do sekty stoików, za³o¿onej przez swego nauczyciela.
353 Humania pan. Humañ, miasto dziedziczne Potockich; w okolicach jego le¿y Zofijówka.
358
W jakim lubi³ rozprawiaæ Krates z Epikurem
Krates, jedcn z uczniów Platona, wyk³ada³ filozofi¹ sposobem akademików, to jest przechadzaj¹c siê po miejscach,
Wolnym tchn¹cych powietrzem, nic objêtych murem.
To miejsce „wszystkich wnioskuj¹cych”, rozumuj¹cych filozofów, „wpuszcza w swe obrêby”, otwarte jest dla nich.
367
Gdy wiêc o wszystkich rzeczy namieniamy w¹tku.
W¹tek znaczy tu treœæ, czyli materi¹, z której „wszystkie rzeczy”, to jest œwiat ca³y jest utworzony.
368-70
Ten (w¹tek) koñca mieæ nie bêdzie, jak nie mia³ pocz¹tku,
Nigdy go nie przyrasta, nigdy nie ubywa,
Ale siê coraz inn¹ postaci¹ okrywa.
Prawie wszyscy filozofowie staro¿ytni przypuszczali, ¿e materia niestworzona, wieczna i niepodleg³a zniszczeniu, mieszaj¹c siê tylko w ró¿nych stosunkach i przybieraj¹c coraz inne
kszta³ty, dawa³a pocz¹tek ró¿nym tworom i zjawiskom w przyrodzeniu.
...Solidissimae materiae
Corpora perpetuo yolitare invicta per aevum.
Lucietius, De rerum natura, liber I, gdzie ta hipoteza w ca³ej wyk³ada siê obszernoœci.Przytoczone wy¿ej Trembeckiego wiersze, zdaj¹ siê byæ naœladowane z Owidiusza (ob. Metamor.
XV, 254):
Nec perit in tanio quidquam, mihi credite, mundo,
Sed variat, faciemique novat.
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Nastêpnie poeta nasz wyk³ada pokrótce s³awny w staro¿ytnoœci systemat atomów, wynaleziony przez Lcucypa, rozwiniony przez Demokryta i Epikura, którzy uwa¿ali materi¹ jako z³o¿on¹ z najdrobniejszych i niepodzielnych atomów, a œledz¹c i w³asnoœci i ruchy tych ostatecznych cz¹stek, chcieli materialnie wyt³umaczyæ pocz¹tek œwiata, rozmaite na nim zjawiska, a nawet istotê duszy ludzkiej, jej w³asnoœci i dzia³ania. Wyk³ad ca³y, od str. 20, w. 29
do str. 21, w. 41, warto porównaæ z bardzo podobnym rozumowaniem Lukrecjusza: De rerum natura, ks. II, ku koñcowi.
379-80
Gdy cia³ naszych budowa niszczej¹ca zwolna
Niebieskiego braæ ognia ju¿ nie bêdzie zdolna.
Pod³ug mniemania wielu staro¿ytnych filozofów dusza by³a istot¹ ognist¹, iskierk¹ niebieskiego p³omienia. „Heraclitus physicus dixit animam scintillam stellaris essenliae”, Macrobius, in Som. Scip., lib. I. „Zenoni stoico animus ignis videlur”, Cicer. Tusc. quaest. lib. I.
381-2
...nasze ostatki
Innym rozda ¿yj¹tkom wielkiej ³ono matki.
¯yj¹tko. Wyraz nowy, zdaje siê byæ nie tak stworzony, jako raczej szczêœliwie znaleziony
w mowie naszej. „Wielka matka”, zam. ziemia; zwyczajne u staro¿ytnych wyra¿enie.
387
Potrójnym kula ziemska w³adana obrotem.
Przypuszcza siê tu potrójny bieg ziemi: pierwszy, „oko³o w³asnej osi”, dni oddaje, sprawia
odmianê dni i nocy; drugi, oko³o s³oñca, „planety darz¹cej œwiat³em i ciep³em”, wraca lata,
jest przyczyn¹ ustawicznie powracaj¹cej kolei pór roku; trzeci, najleniwszy, z pó³nocy ku
po³udniowi i stamt¹d znowu ku pó³nocy, „Trionom”, mia³ „przynieœæ”, czyli sprawiæ „odm³odnienie”, odrodzenie siê ziemskiego œwiata, to jest ziemi i wszystkich na niej istot. Rozumowanie to umys³owe, bardziej z istoty swojej do umiejêtnoœci ni¿ do poezji nale¿¹ce, umia³
Trembecki tak zmys³owie wydaæ, ³¹cz¹c filozoficzn¹ zrozumia³oœæ i œcis³oœæ z okras¹ poetyck¹, i¿ przytoczone miejsce zdaje siê okazywaæ w najwy¿szym blasku jego talent i sztukê.
395-6
Gdy wiêc twych bêdzie (ziemia) kresów dzisiejszych dochodziæ,
Ci¿ sami znowu wtedy bêdziemy siê rodziæ etc.
Ziemia trzecim biegiem, o którym wspomnieliœmy wy¿ej, ma opisywaæ wielki period, czyli
wielki rok filozofów. Dla jaœniejszego zrozumienia tych mniemañ, z dawnej filozofii wyjêtych, pos³u¿yæ mo¿e Lukrecjusz, De rerum natura, lib. III. Lagrange, t³umacz francuski Lukrecjusza, taki z tej okolicznoœci dodaje przypisek: „Nauka o wielkim roku, czyli periodzie,
ba³amutna i niebezpieczna, z astrologii zapewne bior¹ca pocz¹tek, najodleglejszej zasiêga
staro¿ytnoœci. Skazi³y siê ni¹ mniej lub wiêcej wszystkie sekty filozofów. Chaldeowie roznieœli naprzód to mniemanie po Azji, sk¹d nastêpnie przedar³o siê do Egiptu; od Greków
chwytali je Rzymianie, lubili druidowie i kap³ani celtyccy, szukaj¹cy chciwie nowych sposobów oœlepienia i ujarzmienia ludu. Rozumiano przez ten wielki period zupe³n¹ rewolucj¹
œwiata, czyli powrót ziemi, gwiazd i wszystkich cia³ niebieskich na te¿ same miejsca, do tych¿e samych punktów, z których pierwej wyruszy³y. Nie oznaczono wprawdzie ze œcis³oœci¹,
jak d³ugiego czasu potrzebowa³ œwiat do odbycia takowych obiegów: niektórzy rachowali
tylko piêæ tysiêcy lat, inni tysi¹ce i miliony wieków; wszak¿e zgadzano siê powszechnie,
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i¿ po up³ynieniu wielkiego periodu, z nowym rokiem i œwiat ca³y mia³ siê odnowiæ, czyli nie
tylko odrodziæ z tymi, jakie posiada³ niegdyœ, w³asnoœciami i dzia³aæ pod³ug tych¿e samych
jak dawniej praw, ale tym¿e samym porz¹dkiem, pod tym¿e samym kszta³tem i w podobnych
okolicznoœciach. Ci¿ sami ludzie mieli na powrót przyjœæ na ziemiê, pêdziæ ¿ycie przesz³emu
zupe³nie podobne i zaj¹æ w spo³eczeñstwie te¿ same miejsce, jakie dawniej zajmowali. Rok
periodyczny dzieli³ siê na pory; i tak zima jego by³ potop, latem po¿ar ziemi” etc. etc. Lucrece: De la nature des choses, traduit par La. Grange, tome premier, pag. 341.
419-420
...Stygn¹c poma³u,
Od twierdzeñ nadto górnych zeszli do mora³u.
„Od twierdzeñ nadto górnych”, to jest od rozumowañ tycz¹cych siê ¿ycia fizycznego ludzi
i budowy œwiata, „zeszli do mora³u”, czyli do moralnej filozofii Epikura, którego has³em by³o:
Rozkosz s¹dzê byæ dobrem najwy¿szym cz³owieka. W nastêpnych wierszach zawarte s¹ g³ówne zasady jego nauki.
449 Myœl i cia³o umieszczone œcis³o. „Communibus inter se radicibus haerent.” Lucr.
De rerum natura, l. III. 326. „Myœl”, mens, u £acinników bardzo czêsto zamiast: dusza.
453-4
Tak siê spokojnie z³o¿y z przodkami po spo³u,
Jak gdy po walnej uczcie wstawa³by od sto³u.
Porównanie, tylekroæ przez ró¿nych poetów naœladowane, pierwszy raz podobno od Lukrecjusza u¿yte:
Cur non ut plenus vitae convivaa recedis
Aequo animogue capis securam, stulte, guielem? etc.
(De rerum natura, III, 952).
463-4
Prometeusz, kszta³t bogów ulepiwszy z gliny,
Kradzionym ogniem onej rozrusza³ sprê¿yny.
Prometeusz, syn Japeta, ulepiwszy z gliny postaæ na wzór kszta³tu bogów, o¿ywi³ j¹ ogniem
z nieba ukradzionym. Epimeteusz, brat jego, podobnym sposobem ma³py („ni¿sze stopiniem
koczkodany”) utworzy³. Zreszt¹ bajkê tê rozmaicie opowiadaj¹ poeci i mitologowie.
Ob. Hezjod, Roboty i dni, w. 60; Owidiusz, Metam. I, 82; Horat.. Od. I, 16.
475-6
Komu on (obelisk) wystawiony, œwiadczy napi³ ryty:
„Wnuk Dijony dla czwartej wystawi³ Charyty.”
Dijona, wed³ug niektórych poetów matka Wenery; wnukiem jej by³ Kupido. Charty boginie
wdziêków, towarzyszki Wenery: Talia, Aglae, Eufrozyne. Poeta Zofi¹ Potock¹, na której
pami¹tkê obelisk ten wystawiony, nazywa czwart¹ Charyt¹. Hr. de Lagarde tak te wiersze
wyt³umaczy³:
Sur la base on lira: L’amour 1»offre a Sophie.
479
Nie inne w ka¿dym boku strzeg¹ca rozmiary. Maj¹ca te¿ same rozmiary w ka¿dym boku,
czyli wszystkie boki równe.
480
Takiej dla Cesteusza Rzym pozwoli³ stary.
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W dawnym Rzymie na pami¹tkê wielkich mê¿ów stawiano kolumny i obeliski; s³awniejsze
miêdzy innymi s¹: Duiliusza, Cestiusza etc.
501-2
Ogromna kaskada,
Któr¹, od siebie wiêksz¹, Kamionka wypada.
Rzeczka Kamionka rozszerzonym korytem spada w kszta³cie kaskady, jest wiêc przy ujœciu
wiêksz¹ od siebie, od swego zwyczajnego koryta.
504
Wziête, pos³uszna nimfa dope³nia rozkazy.
Nimfa wodna, zamiast woda; pos³uszna rozkazom, zachowuj¹ca bieg i kierunek, jaki jej
nadaæ chciano.
505 I mimo praw swej równi: to jest równowagi, do której woda uk³adaæ siê musi.
507
Kto gajów tuskulañskich smakowa³ och³ody.
Tusculum, dziœ Frascati, miasteczko niedaleko Rzymu, w przyjemnym po³o¿eniu, wœród
wzgórków, gaików, i równin; niegdyœ dziedzictwo Cycerona.
508
Kto uwieñcza³ Tyburu spadaj¹ce wody.
Tybur, dziœ Tivoli, rozkoszna we W³oszech okolica, ws³awiona pieœniami Katula, Horacego
i Pro.percjusza. Rzymianie dawni po trudach publicznego ¿ycia lubili dla spoczynku do Tyburu odje¿d¿aæ i tam lato przepêdzaæ. Niedaleko miasta rzeka Anio nag³ym i gwa³townym
spadkiem formuje kaskadê, podobno najpiêkniejsz¹ w Europie. „Uwieñczaæ wody spadaj¹ce”, z. chwaliæ; tak w Pow¹zkach (str. 41, w. 7):
...domek wielce mi³y,
Wart, by go lepsze rymy od moich wieñczy³y.
509
Kto straszne Pauzylipu przebywa³ wydro¿e.
Pauzylipe, góra niedaleko Neapolu, znaczy z greckiego „koniec smutku”; jako¿ przyjemnoœci¹ po³o¿enia i widoków zas³uguje na to nazwisko. Œrodkiem góry skalistej wykuty idzie
goœciniec z Neapolu do Pozuallo, maj¹cy piêæset s¹¿ni d³ugoœci, piêædziesi¹t wysokoœci,
i trzydzieœci szerokoœci.
517
Podobniejsza niebiankom ni¿ córkom Adama.
W prozie mówimy, czêœciej: podobny do kogo.
* Przypisek w³asnorêczny Trembeckiego na rêkopisie od samego poety poprawionym, a znajduj¹cym [siê] teraz w bibliotece wileñskiego uniwersytetu.
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