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WPROWADZENIE DO LEKTURY

W y s tę p u je m y p rz e c iw k o sp ra w ie d liw o ś c i: n a p r z ó d ,
g d y k o m u c z y n ie m y k rz y w d ę , p o ty m , g d y n ie b ro n ie m y
u tr a p io n e g o i u k rz y w d z o n e g o c z ło w ie k a .1

Portret olejny Sebastiana Petrycego.
Malar/ nieznany. Ze zbiorów
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie (fot. Janusz Kozina).

Sebastian Petrycy, jak przysta
ło na człowieka epoki Odrodzenia,
na lekarza i astrologa, na tłumacza
i komentatora filozoficznych pisrti
Arystotelesa z zakresu etyki i poli
tyki, lubił ścisłość rozum ow ania
i konkretne fakty. Chociaż zatem
książka, którą Łaskawy Czytelnik
zechciał w łaśnie otworzyć, zawiera
dzieło poetyckie, to najważniejszą
tezę z dziełem tym zw iązaną nie
tylko można, ale wręcz należy p o
stawić jasno i zwięźle, a jej roztrzą
sanie ująć w punktach.
Powiedzmy zatem prosto: mamy
do czynienia z utworem wybitnym,
niedocenionym i niezrozumianym.
/ lo r a tim Flaccus w trudach w ię zie 

n ia m o sk ie w sk ie g o ... w lin c k ic h p ieśn ia ch z a w a r ty ... jest pierwszym

w literaturze polskiej (i w całym piśmiennictwie słowiańskim) praktycznie
1 Etvki Arystotelesowej. .. pierwsza część przez doktora Selmstyjana Petrycego. me
dyka. Kraków 1618. s. -HM (..Przydatki do Ksiąg piątych“).
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kompletnym przekładem liryki Horacego, a ponadto — mimo mylącej
warstwy rodzimych realiów i personaliów, obficie nałożonej przez tłu
macza na łaciński pierwowzór - wiernym duchowi poezji wenuzyjskiego
Mistrza w stopniu zaskakująco wysokim. By można było to dostrzec i do
cenić. musiały minąć wieki, a refleksja historyczno- i teoretycznoliteracka - dojrzeć do postawionego przed odbiorcami problemu, który zresztą
dla autora tekstu polskiego problemem wcale nie był. Petrycy nigdzie nie
zastanawia się dłużej nad zasadami przyjętymi przez siebie w przekła
dzie, oprócz krótkiej uwagi w słowie wstępnym Do Czytelnika ([■+]), bę
dącego projektowanym odbiorcą twórczym i kompetentnym. A więc mądrej głowie dość dwie słowie:
O to-ć podaję wykład ód Horacego, wedle porządku zawżdy, ale wedle
słów i rzeczy nie zawżdy, jednak równając* rzecz tam tę z naszą, łacińskie z pol
skim. łacno sie ostatka domyślić możesz. Abym cię mógł zatrzym ać w czytaniu,
cudze-m w swoje obrócił, co było twardego —zmiękczyłem, com widział l>ez
sromu - skrycie rzekł, po czym nic nie było - zamilczał abo com inszego włożył.

Tłumacz zaprasza zatem do lektury aktywnej i świadomej, zachęca
jąc do niej własnym, czynnym i odważnym staraniem o uprzystępnienie
tekstu czytelnikom z innych czasów i miejsc, jakże odległych od augu
stowskiego Rzymu na przełomie republiki i cesarstwa - światowładnego
Miasta, w którym Horacy żył i tworzył. Jednak istoty tego starania w póź
niejszym odbiorze dzieła Petrycego zupełnie nie pojęto.
Należałoby więc „utrapionemu i ukrzywdzonemu'' tłumaczowi od
dać, co mu się należy, zgodnie z zasadą, iż sprawiedliwość ,jest cnota,
wedle której każdy przy swym siedzi i z swego się weseli prawa”2. Czy
jednak krakowsko-lwowsko-moskiewski autor miał prawo tak bardzo
zmieniać słowa I loracego, tak samowładnie gospodarzyć w duchowym
dorobku antyku, tak rozporządzać dziełem klasycznym, powszechnie
admirowanym i - zdawałoby się - nienaruszalnym?
1. OBROTY NIESTAŁEJ FORTUNY
Sebastian Petrycy urodził się w 1554 r. w Pilznie, mieście położonym
w dolinie Dolnej Wisłoki, w środkowej części Kotliny Sandomierskiej3. Jego
2
3

Tamże, s. *+03.
Biografia tłum acza n a podstawie: I I. Barycz. S a d życiem , charakterem i oso
bowością twórczą Sebastiana fbtryvego. (w: ] tenże, U blaskach e/X )k i odrodzenia. Warszawa
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ojciec Stanislaw (zm. po 1590 r.) prowadził tam handel winny, zgodnie
z tradycją rodzinną (ojciec Stanisława to najprawdopodobniej różnowierca
Jan Pietrzyk, kupiec z Ciężkowic koło Tarnowa, dostawca trunków na
dwór królewski na Wawelu). Był to dość długo interes dochodowy, po
nieważ zarówno Sebastian, jak i jego młodszy brat z drugiego małżeń
stwa ojca, Eustachy (ur. ok. 1567 r.), uiścili w pełnej, niebagatelnej kwo
cie ośmiu groszy opłatę immatrykulacyjną na krakowskim uniwersytecie
- Sebastian w poczet studentów został wpisany w roku 1573, Eustachy
rozpoczął studia jedenaście lat później. Przyszły autor Trudu moskiew
skiego był niewątpliwie uczniem zdolnym i pracowitym, skoro stopień
bakałarza sztuk wyzwolonych otrzymał już w roku 1574, co otwierało
przed nim drzwi do dalszej kariery akademickiej, w zasadzie jedynej drogi
awansu społecznego dostępnej wówczas mieszczaninowi.
Tu jednak nastąpiła pierwsza z zaskakujących zmian, jakich życie nie
będzie szczędzić Petrycemu, po części z jego własnej woli, po części przez
zaniedbanie, a niekiedy po prostu z ręki Fortuny, co „za Boską wolą...
panuje” (I 34,25). Z nieznanych dziś przyczyn —w których możemy tyl
ko domyślać się chęci poprawienia swojej kondycji finansowej i unieza
leżnienia się od subsydiów ojca - Petrycy przerwał studia w Krakowie
i na sześć lat (1575-1581) osiadł w Olkuszu. Tam pracował jako nauczy
ciel w szkole parafialnej oraz nawiązał szereg trwałych znajomości w krę
gach mieszczańskich i kościelnych. Niewykluczone zresztą, że oprócz
Olkusza nauczał i w innych szkołach prowincjonalnych, o czym jednak
żadnych świadectw nie mamy.
Jesienią 1581 r. Petrycy, zdobywszy już doświadczenie pedagogiczne,
powrócił na krakowski uniwersytet, gdzie na początku roku 1583 z za
szczytną pierwszą lokatą egzaminacyjną uzyskał stopień mistrza sztuk
wyzwolonych. Od letniego semestru wykładał jako nieopłacany docent
(icxtraneus), w lutym roku następnego został seniorem Bursy Filozofów,
a pod koniec tegoż roku objął katedrę poetyki jako profesor Kolegium
Mniejszego (collega minor). Gdy w roku 1588 przy’ uniwersytecie powstała
szkoła przygotowawcza (znana później jako Kolegium Nowodworskiego),
Petrycemu, który miał liczne grono uczniów prywatnych, a ponadto ce
niony był za pracowitość, obowiązkowość, wiedzę i umiejętności dydak
tyczne, powierzono najwyższą klasę - retoryki. Jednocześnie prowadził
1968, s. 2 9 5 -3 2 6 , przypisy s. -+37--H-0; tenże. Petn n-Sebastian z Pilzna (l55-f-1627[\]).
[hasło w :] Polski Słownik Biograficzny, t. 25. Wrocław 1980. s. 703-707.
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on na Wydziale Sztuk Wyzwolonych uniwersytetu wykłady m.in. z dzieł
Arystotelesa w zakresie logiki i nauk przyrodniczych.
W lutym 1589 r. uczony otrzymał dwuletni urlop na podróż do Włoch
i studia na wybranej uczelni zagranicznej. Petrycy zdecydował się na
pobieranie nauk medycznych i filozoficznych w Padwie. Jego warunki
materialne różniły się wówczas od tych z początku studiów w Krakowie.
Prawdopodobnie interesy ojca uległy załamaniu, co zapewne skłoniło
polskiego studenta do prędkiego, choc pomyślnego, ukończenia nauki
i zmusiło do poproszenia władz uczelni o obniżenie o połowę wysokiej
opłaty promocy jnej w związku z otrzymaniem na początku marca 1590 r.
stopnia doktora nauk medycznych.
Po powrocie z Padwy do Krakowa zaczęły się kłopoty z nostryfikacją
zagranicznego dyplomu, co nastąpiło dopiero 4 marca 1591 r. (data na
zachowanym rękopisie dysertacji)4. Bardzo potrzebna i aktualna rozprawa
0 kile nosiła tytuł: De natura, causis, symptomatis morbi Gallici eiusque
curalione. W tym samym okresie Petrycy wykładał kolejne arystotelesowskie zagadnienia na podstawie traktatów Polityka, Meteorologia
1O częściach zwierząt.
Ponieważ jednak doktor Sebastian Petrycy, energiczny, utalentowany
i pracowity, z uznanym w końcu dyplomem padewskim, przyjęty został
wreszcie w poczet członków Wydziału Lekarskiego, ale wbrew jego spo
dziewaniu odmówiono mu objęcia katedry, postanowił radykalnie zmie
nić swoje życie. Nie zrywając zrazu kontaktów z krakowską Alma Malet\
na której zapowiedział jeszcze kolejny kurs wykładów, wyjechał jesienią
1591 r. do Lwowa, gdzie nie tylko zamieszkał na lat blisko dziesięć, lecz
także rychło ożenił się w wieku prawie czterdziestu lat z osiemnastolet
nią Anną, córką bogatego kupca Franza Weniga. Małżeństwo, zawarte
9 lutego 1592 r., zaowocowało trojgiem dzieci: synami Janem Innocen
tym (27 XII 1592 — 1641) i Gabrielem Archaniołem (16 IV 1594 - ?
[zaginął bez w ieściJ) oraz zgasłą po dziesięciu miesiącach życia Zuzanną
(19 X 1595 - 30 VIII 1596). Górką przez kilka miesięcy troskliwie opie
kował się już wdowiec, jako że Anna odeszła pod sam koniec lutego 1596 r.
Pasma nieszczęść osobistych dopełnił jeszcze dwuletni, męczący i osta
tecznie przegrany, proces z rodziną żony o spadek po teściu (zmarłym
w roku 1597).
л Zol). E. I Iilfstein. Sébastian Petnev .; .1 Polish Renaissance Scholar. „The Polisti
Review“ 42(1 W ) . z. 1, s'. 82.
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Dopiero niedawno zwrócono uwagę w badaniach na pomijaną do
tąd, a ważną i nieomal sensacyjną okoliczność związaną z lwowskim okre
sem życia Petrycego0. W należącym do niego kalendarzu znajduje się
bowiem notatka o narodzeniu się w samo południe 7 marca 1592 r. Fran
ciszka Weniga6. Polski biograf Petrycego zapiski tej nie komentuje, za to
dla amerykańskiej uczonej nie ulega wątpliwości, że tym nowym człon
kiem rodziny niedawnej narzeczonej i niebawem żony (zaręczyny nastą
piły na Gromniczną —2 lutego tegoż roku, a ślub zaledwie tydzień póź
niej) musiał być nieślubny syn młodej Anny!
W świetle tak odczytanego dokumentu dojrzały wiekiem medyk
z Krakowa tuż po zamieszkaniu w nowym mieście żeniący się z ledwo
poznaną brzemienną osiemnastolatką jawi się jako postać dwuznacz
na. Z jednej strony gotów jest poświęcić własną reputację i przyjąć pod
swój dach dziewczę upadłe, okazując tym samym trzy cnoty jednocześ
nie: chrześcijańskie miłosierdzie, stoickie opanowanie i pragnienie za
dośćuczynienia obowiązkom statecznego obywatela Rzeczypospolitej,
w której sam nie przewidywał jakichkolwiek publicznych praw dla osób
zrodzonych z nieprawego łoża7. Z drugiej jednak strony ów stateczny
obywatel czyni to zapewne tylko ze względu na teścia, mieszkającego
w pysznej kamienicy przy samym rynku, naprzeciw lwowskiego ratu 
sza8. Zamożny handlowiec wezwał go —przypuszcza badaczka —naj
wyżej cztery miesiące wcześniej (swój przyjazd do Lwowa Petrycy od
notował pod datą 16 września 1591)9 jako dobrego lekarza, który
przybywa z zewnątrz i jest nieznany w miejskim światku, aby w dys
krecji zbadał córkę, bo jej wygląd aż nazbyt wyraźnie zaczynał świad
czyć o nadmiernej swobodzie pozostawionej żywiołowemu i zapewne
znudzonemu domem dziewczęciu, niemogącemu z nieznanych nam
przyczyn poślubić sprawcy swego stanu. Гак nawiązana znajomość
miała doprowadzić Petrycego do decyzji o stabilizacji —jak na surowe
go stoika osiągniętej w dość niebanalny sposób.
Wywód amerykańskiej uczonej ma psychologiczne umocowanie
w przyw oływanych przez nią tekstach Petrycego: twardych, choć jeszcze
°
(>

Zol), tam że. s. 8 3 -8 7 : rozdz. IV.
Zob. I I. Barycz. Л а г / życiom... Sebastiana Petrycego, op. cit.. s. 324.
Zol). Polityki Arystotelesowej... ksiąg ośmioro przez doktora Selmstyjana Petrvcego, m edyka, Kraków 1605, s. 271 («Przestrogi do Ksujg trzecich“ ).
8
Zob. E. IIilfstein, Sebastian P e try n \... op. cit., s. 8*t. 86.
9
Zob. II. Barycz. Лаг/ życiem... Sebastiana Petrycego. op. cit.. s. 324.
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nie bezdusznych, wskazówkach Jako rządzić mają rodzice córki sweU)
(wysnutych - zdaniem badaczy - z własnego doświadczenia tłumacza
Arystotelesa)11 i wiejącej chłodem suchej diariuszowej wzmianki z 28 lu
tego 1596 r.: „Uxor obiit summum diem’'12. Dałoby się jednak podwa
żyć to twierdzenie, broniąc Petrycego przed zarzutem wyrachowania
i małżeństwa z miłości do majątku teścia zamiast do żony.
We wspomnianym już obszernym kalendarzu na lata 1554-1606.
ukazującym położenie ciał niebieskich (a układanie horoskopów i prog
nostyków było jednym z nąjlukratywniejszych zajęć profesorów akade
mickich aż do wieku XVIII !). Petrycy zanotował bowiem pod datą 12 mar
ca 1578 r.: „Stanislaus Venicius natus hor. 11 i t i . 30”] \ Petrycy nauczał
wówczas w Krakowie, czekał na urlop włoski i zapewne nie śniło mu się
nawet, że po powrocie z Padwy napotka tyle trudności, by wejść w skład
fakultetu medycznego, i że kiedykolwiek osiądzie we Lwowie. Można
zatem przypuszczać, że data i godzina narodzin odnoszą się do młodsze
go brata Anny Wenig (która miała wtedy cztery lata), a podał ją uczone
mu teść w celu obliczenia horoskopu syna swej prawowitej małżonki. Nie
można więc wykluczyć, że i mały Franciszek nosił imię nie tyle po dziad
ku, co po prostu po ojcu, a niewinność młodej Anny nigdy nie poniosła
szwanku, zwłaszcza że w „przyzwoitym” czasie po ślubie (przypomnij
my: 27 grudnia 1592 r.) małżeństwu Petrycych urodził się pierworodny
Jan Innocenty.
Nieubłagany kalendarz i wiedza o ówczesnych obyczajach rodzinnych
wskazują jednak, iż przybyły z Krakowa mąż Anny mógł nie czekać dłu
go na rekonwalescencję położnicy... i wówczas biograficzno-matrymo
nialne przypuszczenie Hilfstein pozostałoby w mocy. Tłumaczyłoby ono
także, dlaczego po czteroletnim pożyciu świeży wdowiec nie potrafił zdo
być się w prywatnej notatce na cieplejsze słowo o zmarłej, słowo, którego

10 . Zoh. Ekonom iki'Arystotelesowej. księgi dwoje
[przełożył S. Petrycy). Kra
ków Ш ) 2, s. 101-103 („Przyj lal ki“ ).
11 Zol). W' Wąsik. Sebastian P e ł n ą z Pilzna i epoka (Ze studiów nad dziejami filo 
zofii w Polsce i recepcją Arystotelesa). z. •+, 1C)51. rkps BL KSW’ Archiwum W. Wąsika Л-16.
s. -K)9; E. Hilfstein. Sebastian P eln n op. cit.. s. 86.
12 Zol). U. Barycz. \ a d życiem . .. Sebastiana Petry cego. op. cit.. s. 32*i; por. tamże,
s. 299.
l,-ł Zoh. I. Stadius. Ephemerides. Coloniae 1560. k. Q q q ^ v (egz. Biblioteki Jagiel
lońskiej Clini. 0 .5 9 2 0 ): zapisu nie przytacza Henryk Barycz, nie om aw ia go także E rna
1lilfstein.
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przecież nie poskąpił „najdroższemu ojcu” z jakże nieporównywalnej
okoliczności, gdy ten 4 lutego 1582 r. został miejskim rajcą: „Parens meus
charissimus [... J consul Pilsnensis',H. Ale ten wątek hipotetycznej „spra
wy Petrycego” trzeba porzucić bez rozstrzygnięcia.
W każdym razie Petrycy — mimo że praktykował we Lwowie jako
uznany medyk oraz brał udział w życiu intelektualnym i samorządowym
miasta, utrzymując zarazem listownie kontakt ze środowiskiem krakow
skim —mógł wcale nie wahać się przed podjęciem kolejnej decyzji o ra
dykalnej życiowej zmianie, ponownie w nadziei zebrania dostatecznego
majątku. Oto powrócił wraz z synami do Krakowa, tym razem jednak
nie do szczytnych, choć nużących i wy czerpujących obowiązków akade
mickich, lecz na wystawny, strojny i ruchliwy dwór biskupa krakowskie
go Bernarda Maciejowskiego: nastąpiło to w roku 1600 lub 1601. Odtąd
pacjentami Petrycego staną się małopolscy dygnitarze i ich rodziny:
Mniszchowie, Oleśniccy, Lubomirscy, Wolscy, Zebrzydowscy, oraz dwo
rzanie ambitnego księcia Kościoła, a sam medyk zacznie długotrwałe
podróże jako członek świty swojego nowego mecenasa.
Ale jest to i czas powrotu w kręgi uniwersyteckie. W lutym 1602 r.
Petrycy złożył Akademii hojny dar, ofiarowując jej odnaleziony przez sie
bie w Sandomierzu rękopis KronikiWincentego Kadłubka. W 1603 r. uzy
skał zatwierdzenie inkorporacji do Wydziału Lekarskiego. Nie wiadomo
jednak, czy prowadził regularne wykłady (najprawdopodobniej po pro
stu nie miał na to czasu), zaś drobne, wydawałoby się, uchybienie regu
laminowe (uiścił opłatę inkorporacyjną, a nie dopełnił obowiązku złoże
nia przysięgi, być może porwany kolejną falą bujnego życia biskupiego
dworu) mocno zaciążyć miało w przyszłości na jego losach.
Lecz nie tylko służba medyka przybocznego zajmowała Petrycemu
czas po opuszczeniu Lwowa. Uczony zaczyna bowiem realizować swoje
najambitniejsze przedsięwzięcie naukowe, którego zamysł zrodził się nie
wątpliwie jeszcze w pierwszym okresie krakowskim, a inspiracją były
prowadzone wtedy wykłady —czyli edycję komentowanych tłumaczeń
na język polski wybranych traktatów Arystotelesa. Jako pierwsza (1602 r.)
pod prasę krakow skiej Oficyny Lazarzowej trafiła Ekonomika (gr. Oikonomika, łac. Oeconomica). dzieło wprawdzie nieautentyczne, choć ówcześnie
uznawane za pismo Stagiryty. Po niej tłumacz przygotowywał do druku
Politykę (gr. Politika, łac. Politica). aJe konieczność wyjazdu z biskupem
H

Cyt. [za:] II. Barycz, Nad życiem... Sebastiana Petrycego. op. cit.. s. 32-t.
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Maciejowskim do Francji spowodowała oddanie materiałów pod opiekę
edytorską przyjaciela-arystotelika. nadwornego lekarza króla Zygmun
ta III. Gabriela Joannicego. len jednak nie najlepiej wywiązał się ze swego
zadania i w niezwykle okazałej typograficznie księdze (Kraków: Szymon
Kempiniusz. 1605) zagościły liczne błędy, opuszczenia tekstu i dowolności
w układzie części składowych. Sam Petrycy nie tylko nie mógł dopilno
wać druku, ale i nie przydał się w podróży chlebodawcy, który musiał
swojego medyka, ciężko chorego, pozostawić na pięć miesięcy pod opie
ką Mikołaja Firleja w Lotaryngii. Po powrocie w roku 16(H do Krakowa
na poprawki w Polityce było już za późno.
Na kolejne lata tłumacz zaplanował wydanie w polskiej szacie Etyki
nikomachejskiej (gr. Ethikci NikomacheicK łac. Ethica Nicomachea), ale
na przeszkodzie stanąć miała kolejna odmiana fortuny - tym razem naj
większa i najdotkliwsza zarówno z poprzednich, jak i przyszłych, za to
na szczęście jednokrotna.
2. ORSZAKI DO MOSKWY
Wraz z wieloma tysiącami Polaków, liczących daremnie na pomyślne
wzbogacenie, pogrążył się Petrycy w odmętach pierwszych dziesięcioleci
sm uty w Wielkim Księstwie Moskiewskim, zaczętej po śmierci Iwana IV
Groźnego w roku 1584, trwającej podczas rządów Fiodora I Iwanowicza,
a po jego zgonie w roku 1598 kulminującej za Borysa Godunowa, koro
nowanego Czapką Monomacha we wrześniu tegoż roku. Nie miejsce tub
na kreślenie skomplikowanego obrazu wszystkich wydarzeń, które do
prowadziły do poparcia przez polskich magnatów sprawy domniemanego
syna Iwana, Dymitra, rzekomo cudownie ocalonego od śmierci w roku
1591 i po latach tułaczki „objawiającego się" we włościach Wiśniowieckich w Brahiniu.
1listorycy do dziś nie rozstrzygnęli, czy owym samozwańcem był zbieg
ły mnich Grigorij Otrepiew. czy też —nie brak takich głosów i dzisiaj - na
wojnę z Borysem Godunowem w sierpniu 1604 r. prywatne wojska
polskie, a z czasem i dołączające się do nich. pokonywane lub przekonywa
ne, oddziały rosyjskie, poprowadził autentyczny Dymitr. Na pewno jednak
pojawienie się owego zagadkowego i fascynującego człowieka stanowiło
b Wiele szczegółów odnajdzie Czytelnik w objaśnieniach do poszczególnych utw o 
rów niniejszego tomu.
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element skomplikowanej gry moskiewskiej opozycji bojarskiej, dążącej
do strącenia z tronu wielkoksiążęcego (nazywanego przez zasiadających
na nim władców „tronem carskim”, co było jednym z powodów napięć
międzynarodowych „czasów zamętu”) Borysa Godunowa, „człowieka
nowego”, który już od 1587 r. w zastępstwie niesprawnego umysłowo
Fiodora w praktyce kierował polityką państwa uwikłanego w konflikty
zewnętrzne i targanego rozruchami wewnętrznymi.
Dla aktorów krajowej sceny politycznej, którzy Dymitra wsparli fi
nansowo i militarnie (na przekór większej części polskiej opinii publicz
nej, rozdwojonej w tej materii), liczyła się przede wszystkim oszałamia
jąca wizja władzy i bogactwa na niewyobrażalną, imperialną skalę władzy realnej, ale i duchowej, skoro w dążeniu do odzyskania „ojcowi
zny” pretendent rozdawał polskiej szlachcie przywileje na milionowe sumy
i tysiącmilowe włości, a reprezentantów Kościoła katolickiego łudził mi
rażem nawrócenia swojej ojczyzny na rzymską wiarę, co miała udoku
mentować najpierw jego własna tajna konwersja, uskuteczniona przed
jezuitami w Krakowie w kwietniu 1604 r. Dlatego też ze sprawą Dymitra
skrycie sympatyzował również wielki protektor Towarzystwa Jezusowe
go, król polski i szwedzki (tego tytułu wyrzec się nigdy nie zamierzał),
Zygmunt III Waza.
Największym beneficjentem Dymitra był wojewoda sandomierski Jerzy
Mniszech, ambitny i przebiegły magnat, tonący w długach, dla którego
obietnice finansowe pretendenta jawiły się jako ostatnia deska ratunku.
Dymitr składał je Mniszchowi jako osobie dlań całkiem wyjątkowej (i vice
versa), bowiem przyszły car Wszechrusi zechciał pojąć za żonę wojewodziankę Marynę. Ślubu per procura, kiedy to „osobę cara na sobie nosił”
poseł Afanasij Własiew, udzielił niezwykłej parze 22 listopada 1605 r.
w Krakowie kuzyn carskiego teścia, kardynał Bernard Maciejowski16.
Nie wiemy, czy nadworny medyk kardynała sam zabiegał o miejsce
przy boku wojewody sandomierskiego, czy też Maciejowski zaprotegował
swojego lekarza Mniszchowi z własnej inicjatywy. Niewykluczone także,
iż Mniszech, znający osobiście Petrycego. zwrócił się do kuzyna-purpurata
o odstąpienie cenionego dworzanina. Jakkolwiek rzecz się miała, w m ar
cu 1606 r. Petrycy w charakterze przybocznego medyka wojewody wy
ruszył na spotkanie z „majętnością” —złocącym się w oddali „naczyniem
16 E rn a I lilfstein {Sebastian P etncy — op. cii., s. 91 -92) jako miejsce zaślubin mylnie
wym ienia Moskwę.
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dobrego czynienia'* (Do Czytelnika |3 |) - do Moskwy, w której od końca
czerwca poprzedniego roku zainstalował się zwycięski samozwaniec.
Tymczasem w kręgach moskiewskiej opozycji bojarskiej dojrzewała
nowa intryga, znów wymierzona we władcę, teraz jednak celem spisku
było dotychczasowe narzędzie tejże opozycji, które powoli okazywało się
zbędne i niewygodne. Kierowani przez Szujskich i Golicynów konspira
torzy oczekiwali dogodnego momentu, by „carzyka” strącić ze stolca.
Szło im o tyle łatwo, że Dymitr swoim zachowaniem i doborem ludzi
wywoływał niechęć, a z czasem zgrozę i nienawiść prawosławnego ludu.
Zamiłowanie polskiego, katolickiego i protestanckiego otoczenia władcy
do „pogańskich*1w oczach Rosjan rozrywek, takich jak teatr, taniec i m a
skarady, czy brak zainteresowania dla dworskiego i cerkiewnego cere
moniału. dawały się łatwo wyjaśnić zabobonnemu gminowi jako symp
tomy działań sił nieczystych, którym młody władca - w istocie, jak
mniemano: czarnoksiężnik i alchemik - zaprzedał własną duszę. Nawet
koronacyjne i ślubne uroczystości w obrządku prawosławnym, które wnet
po przyjeżdzie Maryny do Moskwy carska para odprawiła 18 i 19 maja
1606 r., nie rozstrzygnęły powszechnych wątpliwości co do ich prawo
wiernego charakteru. Huczne i wystawne zabawy z muzyką i tańcami
na modłę europejską, odbywające się w następnym tygodniu, jak rów
nież arogancja wobec ludności i gwałty popełniane przez ludzi z carskie
go otoczenia, przede wszystkim Polaków, podsycały nienawiść do dziw
nego władcy i sprzyjały planom spiskowców.
„Krwawa jutrznia" nastąpiła w sobotę, 27 maja 1606 r. Podburzony
i zawczasu przygotowany lud moskiewski napadł na dwór cara i kwate
ry Polaków. Polała się krew kilku tysięcy zabitych i rannych; Maryna
niemal cudem uniknęła losu męża, rozdartego na strzępy. Walki, które
toczono na obszarze całego miasta, opisywane szczegółowo w licznych
świadectwach pamiętnikarskich cudzoziemców obecnych podówczas
w Moskwie, trwały cały dzień, a względny spokój nastał na pobojowisku
dopiero w niedzielę. W poniedziałek, 29 maja, władzę objął nowo obrany
car. dotąd głowa spisku. Wasyl Szujski. Dla ocalałych niedobitków, trzy
manych pod strażą od uśmierzenia walk, zaczęły się aresztowania i wyw'ózki; Polaków uratowanych z sobotniej rzezi rozdzielano i wysyłano
w najdalsze strony Wielkiego Księstwa.
Rzecz ciekawa: w dotychczasowych badaniach nad Petrycym kwestia
jego niefortunnej ekspedycji pozostaje rozmaicie i często mylnie opisywana.
Wydawałoby się też. iż tak potężne przedsięwzięcie, istna wyprawa po
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złote runo, pozostawi ślad w dokumentach pozwalający odtworzyć jej
skład personalny. Trudno jednak dziś polegać na zachowanych spisach.
Np. Regestr sług i przyjaciół Jego Mości Pana wojewody sendomirskiego
do Moskwy tu, w Mińsku, spisanych podaje jedynie suchą liczbę „wszyst
kiego ludu, co do Moskwy idą” w orszakach poszczególnych ważnych
członków wyprawy, podsumowaną następnie - z dokładnością tabeli etatu
regularnego wojska... - na 3619 osób17.
Prawidłowo, powołując się na przedmowę Do Czytelnika, umiejsca
wiają Petrycego w świcie Jerzego Mniszcha i Maryny Jan Łoś i Henryk
Barycz18. Lecz już Danuta Czerska, idąc za późniejszym z dwóch arty
kułów Barycza, nazywa Mikołaja Oleśnickiego drugim obok Maciejow
skiego mecenasem poety i wypowiada się jednoznacznie o podróży Petry
cego w orszaku poselskim19. Z kolei Erna Hilfstein, autorka wspomnianej
dociekliwej hipotezy odnośnie lwowskiej fazy biografii medyka, umieści
ła go błędnie w nieistniejącym orszaku kardynała Bernarda Maciejow
skiego (który do Moskwy nigdy nie pojechał)20. Piszący te słowa też nie
uniknął pomyłki, wysyłając Petrycego z Krakowa wprawdzie w orszaku
Maryny, ale za to jako medyka Mikołaja Oleśnickiego21. Zupełne qui pro
quo mamy też w nowej książce Agnieszki Budzyńskiej-Dacy, suponującej, iż Petrycy przybył do Moskwy w orszaku... młodych synów wojewody,
Mikołaja i Zygmunta Mniszchów, którzy w rzeczy wistości pobierali wów
czas nauki w Europie Zachodniej22.
Powodem owego zamieszania może być fakt, że do Wielkiego Księst
wa z Polski wyruszyły równolegle dwie wielkie wyprawy, które zetknęły
się ze sobą —wówczas jeszcze tylko wizualnie, z oddali - dopiero 12 maja
w pobliżu Moskwy, dokąd jako pierwsi wjechali ze swoim orszakiem ofic
jalni posłowie polscy: kasztelan małogoski, Mikołaj Oleśnicki, i starosta
17
18

Zob. rkps Biblioteki Kórnickiej 1709, k. 207r-v.
Zob. J. Łoś, [wstęp do:] Sebastyjana Petrycego Horatius Flaccus w trudach wię
zienia moskiewskiego 1609. Kraków 1914, s. 1 („Biblioteka Pisarzów Polskich“, n r 67);
H. Barycz, S a d życiem . .. Sebastiana Petrycego. op. cit., s. 3 0 9 (tu jed n ak błąd w dacie:
»16 lipca 1 606“ ).
10 Zob. H. Bary cz, Petrycy Sebastian z Pilzna , op. cit., s. 705; 1). Czerska, Dymitr
Samozwaniec. Wrocław 1995 (tam że 2200-t), s. 15*t.
20 Zob. E. Hilfstein, Sebastian P etryw .... oj), cit., s. 91.
- 1 Zol). J. Wójcicki, Horacjańskie /xirafrazy Sebastiana Petrycego wolxr rodzimego
wzorca. »Barok“ VI1/2 ( H ) 2000, s. 29.
11 Zob. A. Budzyńska-D aca, Cnoty i retoryka w dziele Sebastiana frtrycego z Pilzna.
Katowice 2 0 0 5 , s. 117 („Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego7*, n r 2319).
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wieliski, Aleksander Korwin Gosiewski2,5. Z widzianego przez nich na
odległym błoniu namiotowego miasteczka carowej i jej ojca Maryna nieco
później tegoż dnia odbyła triumfalny wjazd do miasta24.
Skoro Petrycy - wedle własnych ważkich słów {Do Czytelnika |-ł|) —
towarzyszył kilka lat jako medyk wojewodzie sandomierskiemu, wydaje
się oczywiste, że właśnie wraz z nim i Maryną wyruszył, a potem dotarł
do Moskwy. Natomiast liczne utwory Trudu moskiewskiego. dedykowa
ne najczęściej Oleśnickiemu (I 23: II 6. 16: III 1. 8. 24: V 9), wobec
dwóch zaledwie skierowanych do Mniszcha (II 9. 17) i jednego adreso
wanego do Gosiewskiego (II 10), a także fakt nazywania swojego więzie
nia „moskiewskim” bez innych określeń geograficznych, świadczyć mogą
o tym, że po rozruchach w mieście Petrycy znalazł się przy posłach, zo
stał razem z nimi internowany w stolicy i w ich towarzystwie doczekał
zwolnienia po półtora roku.
Dysponujemy również świadectwem niemal bezpośrednim - niemal,
gdyż jego tekst dotarł do nas we fragmentarycznej zapewne transliteracji,
opartej na niewiadomym źródle (Wacław Aleksander Maciejowski nie
zaznaczy ł, z jakich konkretnie archiwów czerpał ogłaszane przez siebie
dokumenty). Jest to list Petrycego do wojewody wileńskiego, Mikołaja
Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki", pisany w Mińsku i datowany na 16 wrześ
nia 1607 r.20 Autor opisuje częściowo drogę odbytą z Moskwy przez Smo
leńsk równolegle z posłami, których jednak Polakom, wśród nich Petrycemu. straż nie pozwalała widzieć. Wynika z tego —jak również ze wzmianki
o „panu Gosiewskim pośle, człowieku dobrym, języka, spraw, ramoty, oby
czajów moskiewskich dobrze wiadomym”26, że opisaną w liście marszrutę
obie grupy polskie odbywały w tym samym czasie i z jednego kierunku (ze
stolicy Wielkiego Księstwa Moskiewskiego), gdy tymczasem Mniszcha i lu
dzi z jego otoczenia, więziony ch w Jarosławiu, wypuszczono do Moskwy,
-3 Zob. PoseLitwo od Zygmunta ///, króla polskiego, do Ihm itra Iwanowicza, cara
moskiewskiego (Samozwańca), z okazy ijego zaślubin z Marync} Mniszchówną, opracow ał
i wstępem poprzedził J. Byliński. Wrocław 2002. s. 28 -2 9 (..Acta Lnivcrsitatis Wratislaviensis”. lir 2+39)
24 Zob. tam że. s. 30-3 2 .
I lilfstein mylnie interpretuje zdanie Łosia o powrocie Petrycego do Polski ..przed
upływem r. 1607“. pisząc, że filozof został zwolniony z więzienia dopiero pod koniec tegoż
roku: zob. J. Los. | wstęp d o :| Sebastyjana Petrycego Iloratius Flaccus
op. cit.. s. 3:
H. I lilfstein, Selxistia/i P e try n .... op. cit.. s. 92.
Zol). WA. Maciejowski. Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do
roku IS 30 ___ t. 3 [właśc. -+|. W arszawa 1852. s. 226.
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by stamtąd mogli dalej ruszyć do Polski, dopiero w maju roku następne
go (1608)27.
Do Moskwy-miasta odnieść wolno chyba także dalszy fragment listu,
zawierający zwięzłe, niemniej dynamiczne objaśnienie powodów, dla któ
rych nie dysponujemy innymi poza Trudem moskiewskim pisanymi źró
dłami perypetii Petrycego:
Posłałbym był Waszej Książęcej Mości dyjaryjusz swój o tam tych wszytkicłi spraw ach, alem go musiał zostawić w Moskwie', bojąc się, aby mnie
z niego nie w ytrząsano, a zatem nie zadzierżano. Tegośmy się wszyscy bali,
aby nas nie trzęśli z listów, dla czego panow ie posłowie nic nie pisali, gdzie
było potrzebno pisać; ale przecie nie trzęśli nas, w tym non consuetudinem
suani [nie wedle zwyczaju s w e g o - J.W.J uczynili, ja k wszyscy kupcy, którzy
tam często bywali, powiedali. Księdza Pomaskiego przy mszy z bratem i z cze
ladzią zabito, i inszych wiele, których-em regestr zostawił.28

Dalej Petrycy informuje księcia wojewodę, że zamierza z Mińska jechać
do Wilna, by spotkać się z kardynałem Maciejowskim, „a potem do Kra
kowa do dzieci swych1’29.
3. POWRÓT
Po szczęśliwym powrocie do stolicy pod koniec roku 1607 los zgoto
wał Petrycemu jeszcze jedną okrutną niespodziankę, ponieważ okazało
się, że młodszy syn, Gabriel Archanioł, „skarb i uciecha” stroskanego więź
nia, jeden z ukochanych adresatów Życzliwości ojcowskiej (I 3), prze
padł bez wieści. Biograf przypuszcza, iż Petrycy długo obwiniał się o niedopilnowanie swoich rodzicielskich obowiązków i że późniejsza hojna
fundacja na rzecz uniwersytetu, z której część środków zagwarantowana
została na pomoc młodszemu synowi, gdyby ten kiedyś się odnalazł, była
w swojej istocie ekspiacją „za lekkomyślny wyjazd do Moskwy, który stał
się właściwą przyczyną tragedii’’30.
Dalej życie medyka potoczyło się w miarę regularnie, co nie oznacza
- bezbarwnie. Petrycy wrócił do wykładów jako profesor Wydziału
Lekarskiego, niewątpliwie prowadził też własną praktykę. Oczywiście
27 Zob. D. Czerska, Polacy ' na zesłaniu za panowania Ifcisyla Szujskiego , [w : ] Mię
d zy H'schodem a Zachodem. Hzeczpos/x)lita Х П -X ìlII w. Studia ofiarowane Zbigniewowi
Wójcikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin , W arszawa 1993, s. 97.
20 WA. Maciejowski, Piśmiennictwo / xjiskie .. . . op. cit., s. 226-227.
29
30

Tam że, s. 227.
H. B ary cz,.\a d życiem ... Sebastiana Petrycego. op. cit., s. 311.

18

JACI-IK WÓJCICKI

redagował lub nawet dopisywał utwory do Trudu moskiewskiego, gdzie
wyraźnie pisze o uwięzieniu już minionym31. Przygotowywał do druku
„dawno obiecaną" czytelnikom Etykę Arystotelesa, której druk oficyna
Mikołaja Loba miała finalizować na początku roku 1615. Wtedy jednak
tłumacz pozwał drukarza do sądu za bezprawne nadbicie pięćdziesięciu
egzemplarzy książki. Ostatecznie więc Etyki Arystotelesowej. .. pierwsza
część.... obejmująca pięć ksiąg traktatu (części drugiej, niezachowanej
nawet w rękopisie, tłumacz przełożyć i opracować najpewniej nie zdą
żył). ukazała się dopiero w roku 1618 w Krakowie u Macieja Jędrzejówczyka, równolegle z przygotowanym tamże nowym, rozszerzonym wy
daniem Ekonomiki.
Pracę na macierzystym wydziale i działania skierowane na zewnątrz
w celu podniesienia świadomości medycznej społeczeństwa mąciły jednak
konflikty. W 1613 r. Petrycy odparowywał napaść profesora i zarazem rajcy
miejskiego, Grzegorza Skrobkowica, który publicznie pozwolił sobie na
krytykę przedmowy do świeżo wydanej Instrukcyi abo nauki, ja k się spra
wować czasu moru.... a rok 1615 zaznaczył się gorszącym procesem z daw
nym bliskim znajomym i kolegą jeszcze z czasów pracy w szkołach prywat
nych przy gotowujących na uniwersytet, Walerym Fontanusem. W sporze
o pierwszeństwo w hierarchii profesorów Wydziału Lekarskiego Fontanus
nie zawahał się sięgnąć po argument, że Petrycy - jak pamiętamy - nie
złoży ł wymaganej prawem przysięgi podczas inkorporacji. Petry cy wytoczył
Fontanusowi proces, który wprawdzie wygrał w marcu 1616 r., niemniej
musiał odejść z uniwersytetu (zachowując honorowo przywileje członka
wydziału), gdyż okazało się, że on sam z kolei poważył się na samowolne
zmiany w archiwaliach dotyczących siebie i swojego adwersarza.
Odtąd Sebastian Petry cy poświęcił się praktyce lekarskiej, i to ponoć
najchętniej wśród pacjentów niezamożnych32. Zaś 12 maja 1620 r. Petrycy
ofiarował 6000 złotych - o czym była mowa wyżej - jako fundację na
31 Wbrew zdaniu Jana Łosia Wiktor Wąsik twierdzi, że cały przekład pow stał w Mosk
wie, a tłum acz szlifował go w Krakowie, zwłaszcza w zakresie krytyki Moskwy i Rosjan;
zol). W. Wąsik .Sebastian Peln cy z Pilzna i ejx)ka
op. cit.. s. 1104-1165. Inaczej sądzi
E dm un d Puszczvnski [Przekłady polskie Horacego. cz. 1: Hiek X II i XI IL 1907. s. -łO;
rkps Biblioteki Uniwersytetu we Lwowie 1229/11): ..Być też może. że te pieśni i epody.
które są przekładam i wolnymi od wszelkich aluzji moskiewskich lub polskich, powstały
po powrocie z Moskwy .
л- Z ob. E Siarczyński. Obraz wieku panowania Zygm unta III króla polskiego
i szwedzkiego zawierający opis osób żyjących pod jego panowaniem . .. porządkiem abe
cadła ułożony . cz. 2. Lwów 1828. s. 70.
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rzecz krakowskiego uniwersytetu, z której miano zapewnić dodatkowe
dochody dla profesorów-człon kow kapituły kolegiaty św. Anny, stypen
dia dla młodzieży studenckiej pochodzącej z Pilzna, a także opłacić sta
nowisko uniwersyteckiego historiografa, wybieranego spośród profeso
rów uczelni i zobowiązanego do rejestrowania najważniejszych wydarzeń
w akademii, mieście, kraju i na świecie (jako pierwszy funkcję tę pełnił
syn fundatora, Jan Innocenty, który poszedł śladami ojca, zostając profe
sorem medycyny). Okolicznościowy poemat łaciński Wawrzyńca Smieszkowica, związany z wydziałowymi uroczystościami ku czci Petrycego i jego
donacji zorganizowanymi w 1621 r. (opisujący cały życiorys benefaktora
w ulubionym metrum Horacego: strofie alcejskiej)33, to ostatni znany
nam - nie licząc ułożonego dla samego siebie epitafium - dokument ży
ciowej drogi Sebastiana Petrycego.
Doświadczony przez los i (jeśli wierzyć późniejszym przekazom) po
wszechnie i szczerze żałowany - „Już po nas, kiedy Petrycy nie żyje!”,
wołać miał pospolity lud pozbawiony jego lekarskiej opieki34 - ów „pro
fessor in Lyceo, philosophus in vita, medicus in morbis arcendis” zmarł
22 kwietnia 1626 r., w wieku 72 lat.
4. DZIEŁO I FAMA POETY
Zewnętrzne, niepomyślne i poniewolne powody zajęcia się Horacym
„w trudach więzienia moskiewskiego” dostatecznie wyjaśnia karta tytu
łowa zbioru, co poniekąd zwalnia nas od zastanawiania się, czy w innych
warunkach Petrycy odrywałby się od swojego ambitnego projektu tłumaczeniowo-edytorskiego, by zamiast intelektualnych kategorii Arysto
telesa eksplorować świat emocji starożytnego liryka. Domyślamy się za
tem, że Petrycy mógł nawet całkiem postradać swój księgozbiór podczas
zamieszek „krwawej soboty” lub późniejszych plądrowań i nie mieć wiel
kiego wyboru lektur, a ody i epody Horacego przepisywać od kogoś ręcz
nie - po prostu dla zabicia czasu. Równie dobrze jednak da się przypuścić,
iż w jego podróżnym kufrze Arystotelesowi towarzyszył niejeden łaciński
klasyk. Przecież karierę wykładowcy Petrycy zaczynał od komentowania

33 Zob. W. Śmieszkowie, Ode ad excellentimmum ac eruditissimum rirum , d\ominum I Sebastianum Petriciiim, philosophiae et medicinae veteranum ac de utraque multo
meritissimum doctorem... conscripta eidemque dica ta. Cracoviae 1621.
34 Zob. F. Siarezyński, Obraz wieku fxuiowania Zygmunta III . ... op. cit., s. 69.
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Ko Lr lu tareк (In Lucium CatUinam orationes) Cycerona, w pierwszym
okresie krakowskim aż pięć semestrów poświęcił Wergiliuszowej Eneidzie
(Aeneis). a punkt graniczny pomiędzy zainteresowaniami humanistycz
nymi i ścisłymi zdaje się wyznaczać - zdaniem biografów - praca komen
tatorska nad poematem dydaktycznym Marka Maniliusza O zjawiskach
astronomicznych (Astronomica)'^. Nowoczesne, wyposażone w aparat
krytyczny wydanie Horacego'*6, z którego bez wątpienia Petrycy obficie
czerpał pomysły i przykłady do swoich objaśnień, leżałoby przeto równie
dobrze przed tłumaczem już w miejscu internowania, a nie dopiero na
warsztacie uczonego w Krakowie. I loracy nie byłby więc w Moskwie goś
ciem tak zupełnie z daleka, choć jego odwiedziny akurat w więziennych
progach mogły być dziełem przypadku.
Pisarz potraktował tłumaczenie łacińskiego poety identycznie jak prze
kład Arystotelesa. Należy bowiem pamiętać, że Petrycy nie ograniczył się
do translacji na język polski (jak wykazują badania —na podstawie kon
kretnych tłumaczeń łacińskich) wybranych dzieł Stagiryty, lecz zaopa
trzył je w niezwykle obszerne uzupełnienia, nazywane przezeń „prze
strogami" (są to objaśnienia, które „krótko rzeczy trudniejsze ułacwiają”)
lub „przydatkami” (to zaś komentarze, „częścią dla dołożniejszego wy
rozumienia rzeczy w księgach zamknionych, częścią dla zaostrzenia dow
cipów ludzkich potrzebne”)’*7. W Horacym dostrzegł nie tylko świat emocji,
ale i myśli, postawę krytycznego obserwatora rzeczywistości, nawet
w dziele lirycznym przepełnionego chęcią wskazywania rodakom właś
ciwej moralnie drogi. W analizie polskiego zbioru należy zatem koniecz
nie uwzględnić ów aparat komentatorski, który nie jest przypadkowym
dodatkiem, lecz równoległym ,,kon|a/m]-tekstem”. Bez niego wiele wier
szy wprawdzie byłoby zrozumiałych dla czytelnika, ale niezrozumiały
i niepełny pozostałby inny, obok czysto literackiego, zamysł tłumacza38.

Zol>. H. Barvcz. \ a d życiem ... Sebastiana Petrycego. op. cit.. s. 315.
30 Jego autorem bvł francuski filolog Denis L am bin (1520-1572); dalsze szczegóły
zob. ..Opis źródeł“ (s. 251). Jak dowiedziono, na gruncie polskim korzystał zeń przed
Petrvcvm m.in. Jan Kochanowski - zob. M. Cytowska. Horacy Jana Kochanowskiego. Od
J ) d " do „Pieśni". Iw : ] Horacy i polski horacjanizm. red. K.J. d ę b ic k a . W arszawa l c)93.
s. 72-7-t (..Acta Societatis Philologae Polonorum “, vol. 1).
;r Zob. Polityki An'stotelesowej... ksûpg ośmioro
op. cit.. karta tytułowa.
38 Jak słusznie pisze o tym .\gnieszka B udzyńska-D aca ( „ / lora tins Flaccus" kontra
Horatius Flaccus. ()dy Sebastiana Petncego wobec klasycznego wzorca. ..Pam iętnik L ite
racki“ 9 5 (2004). z. 1. s. 70, 76).
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Jest nim mianowicie - także wyszczególniony na karcie tytułowej troisty podział zadań retoryki, ułożony wedle nieprzypadkowej hierarchii:
movere - docere - delectare. Na pierwszym miejscu znajduje się „niektó
rych ludzi wielkich cnót zalecenie*', w środku - „łacno domyślny wykład*’
(czyli objaśnienia), wreszcie na końcu - „kształt naśladowania poetów
snadny” (czyli łatwy do przyswojenia i do naśladowania). Nie szkodzi,
że te same wartości powracają w zakończeniu słowa wstępnego Do Czy
telnika ([-+]) w odwrotnej kolejności: „uciechą, radą. przykładem”, po
nieważ ich hierarchia się nie zmienia - przy tym stopniowaniu a minore
element parenetyczny także wyhrzmiewa jako pointa. Nie bez kozery
więc, dumny ze swego osiągnięcia, Petrycy określił je na własnym na
grobku słowem docui* wysuwając —któryż to razi —element nauczania
na czoło intencji twórczych.
Wagę tak zaznaczonego trójpodziału zadań retoryki i jego hierarchii
podkreśla .Agnieszka Budzyńska-Daca’*9, natomiast ani Jan Łoś, ani Wik
tor Wąsik nie zrozumieli w pełni tej informacji. Pierwszy, słusznie widząc
„wykład” w „przestrogach”, błędnie doszukiwał się elementu parenetycznego tylko w dedykacji tomu, a „kształtu naśladowania poetów snadne
go” zdaniem badacza „próżno szukać w książce: zapomniał widocznie
Petrycy o spełnieniu danej tam obietnicy”40, gdy tymczasem owym
„kształtem” jest zaproponowany przez tłumacza przekład Horacego sam
w sobie. Wąsik z kolei objaśnia trzy elementy w yłącznie w obrębie tekstu
przekładów (bez ramy edytorskiej) : „cnót zalecenie” jako „element panegiryczny wszystkich prawie pieśni Horacego”, „łacno domyślny wykład”
to „przekład swobodny”, a „kształt” - „sama forma tłumaczenia”41.
Nikt z badaczy nie podejmował dotąd kwestii odpowiedzialności au
torskiej zbioru, a jest ona nieoczywista. Z jednej strony to „Horatius Flac
cus —ze wszystkimi konsekwencjami opisu świata antycznego, zastane
go układu utworów i autobiograficznych wzmianek Rzymianina, z drugiej
jednak w żywej paginie starego druku wyeksponowany został „trud mo
skiewski ’, czyli własność samego tłumacza, współautora zbioru. Nastąpiło
przy tym znamienne przesunięcie: tam, gdzie 1loracy pisze o trudnościach
iC) Zol). A. B udzyńska-D aca, () Leorn sztuk Sebastiana Pet.nr.ego z Pilzna , [w:] Sta
ropolskie teksty i konteksty. Studia, t. -+. пчI. J. Malicki, D. Rott. Katowice 2003, s. 89;
taż, „ Moralins łlaccus kontra Horatius Flaccus.... op. cit.. s. 68; taż. Cnoty iw to n k a
w dziele Selxistiana Petn e ego. op. cii., s. 1-K2. 153.
40 J. hoś, (wstęp do: I Sełm styjana Petrycego Horatius Flaccus
op. cit., s. 5.
41 W. Wąsik, Sebastian P elnry z Pilzna i epoka.. ., op. cit.. s. 11 e>7-1169.
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przekładu Pindara. Petrvcv wspomina „Horacego przekładania trudność'*
(III 25 .tvt.). Zatem .aja" mówiące zbioru nie stanowi zupełnego odwzo
rowania I loracego, ale nie jest też całkowicie Petrycym. Któż to więc?
Wydaje się, że autor wykazał tu wysoki stopień kultury literackiej, za
wierając z czytelnikami avant la lettre „pakt autobiograficzny142 i uma
wiając się z nimi, że na bazie starożytnej snuć będzie wielce autentyczną
opow ieść o sobie. Zarazem jednak tłumacz wie przecież doskonale, że świa
domi oryginału czytelnicy łatwo rozpoznają rzekomo „własne”, a w istocie
z I loracego zaczerpnięte perypetie, zastąpione ekwiwalentami, i godzi się
na cjuasi-prawdziwość poetyckiej autobiografii. W ten sposób głównym
materiałem wspomnień autora nie jest Moskwa czasów zamętu, a raczej
cała kultura starożytna, w której odbijają się echem głosy kolejnych poko
leń poetów, wzbogacane przez następne generacje twórców, gdzie chodzi
nie o identyczność faktów (rzecz jasna niemożliwą), lecz o podobne od
czuwanie świata i porównywalne sposoby utrwalania wrażeń.
Klucz do zrozumienia wagi dokonań Petrycego tkwi niewątpliwie
w przyjmow anej przez badaczy zasadzie oceny przekładu. Tradycyjna kry
tyka do utworów będących tłumaczeniami przykłada przede wszystkim
probierz wierności, rozumianej kwantytatywnie —jako nadwyżka bądź
deficyt, a wr najszczęśliwszych momentach równowaga policzalnych ele
mentów tekstu wyjściowego: realiów, środków stylistycznych, metafor,
budowy wersy fikacyjncj, niekiedy nawet zjawisk brzmieniowych, jeśli tylko
systemy fonetyczne obu języków podobne porównanie czynią sensownym.
Takim dziewiętnastowiecznym, filologiczno-szkolarskim podejściem
do dzieła Petrycego obciążone były dotychczasowe roztrząsania, będące
w gruncie rzeczy wykazem użytych miar wierszowych i drobiazgową li
stą: rodzimych ekwiwalentów oraz odstępstw od realiów oryginału. Z tego
punktu widzenia dyskwalifikuje Petrycego wiele jego utworów. Gdy jed
nak spojrzy się szerzej, całościowo, jako na równoważność zadania, jakie
niegdyś postawił przed sobą Horacy: zlatynizowania wzorców archaicz
nej liryki greckiej, z Alkajosem i Safoną na czele - praca krakowskiego aka
demika budzi respekt właśnie odwagą selekcji i redukcji materiału kultu
rowo obcego, tak by skutek oddziaływał nie tyle liczbą odzwierciedlonych
szczegółów, ile raczej kolorytem, fakturą i konturem odbitego w lustrze
obrazu. Gdy weźmie się pod uwagę nie tylko konkretne elementy budowy
42 Zob. E Ijojeunc. Wariacjo na temat jxnvnego fxiktu. ( ) autobiogrcifii, red. R. Lubas- Bartoszyńska. przekład W! ( Krajewski [et al.|, Kraków 2007 („Horyzonty Nowoczesności“, t. lö).
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wiersza, lecz także - czy wręcz przede wszystkim - ich funkcję w zbiorze,
ich retoryczne zadanie i poetycką tonację, okaże się, że Trudem moskiew
skim rządzi bardzo przemyślana zasada doboru ekwiwalentów. Petrycy
jest nie dokładnie tak samo jak Horacy - bo pracuje w swojskiej, syste
mowo odmiennej materii językowo-pojęciowej - ale w równym stopniu
rodzimy wobec łacińskiego tekstu podstawy, co Horacy wobec swoich
greckich poprzedników.
Natomiast kierując polskie wersje ód do nowych, współczesnych mu
adresatów, poeta dba, by ich znaczenie w świecie realnym (bądź w świecie przedstawionym, gdy chodzi o figury typowe, fikcyjne, wysokie lub
pośledniejsze) przynajmniej zbliżało się do funkcji i znaczenia osób wy
mienianych przez Horacego, choć są to oczywiście (bo być muszą, jeśli
dzieło „pomoskwionego” Horacego ma utrzymać związek z rzeczywi
stością polskiego „tu i teraz”) całkowicie inne osoby. Petrycy wykazuje,
nie jedyny raz, trzeźwość godną arystotelika: imię nieznanej osoby z za
mierzchłej przeszłości będzie dla dzisiejszego odbiorcy pustym dźwię
kiem i jeśli nawet czytelnik trafnie zrekonstruuje jej funkcję poetycką na
podstawie utworu Horacego, nic mu to nie da w sensie parenetycznym,
na którym tak tłumaczowi zależało.
Niesprawiedliwy jest więc Wincenty Ogrodziński, który protekcjonal
nie stwierdza, iż Petrycy przekładał Horacego „odpowiednio do swego
stopnia kultury literackiej i poziomu środowiska, z którego wyszedł i dla
którego przekład swój przeznaczał, pogrubił więc i spospolitował poetę
łacińskiego”**3. Badaczowi sekunduje Adam Jachymczyk, stwierdzający,
że to przekład „bez polotu, pozbawiony zmysłu artystycznego”**4. Na tym
apriorycznym sądzie cieniem położyła się i domniemana integralna „sarmackość” ogółu czytelników, i uprzedzenia estetyczne do pewnej —istot
nie obecnej u Petrycego - rubaszności i dosadności.
Ogrodziński pisał także: „[...] miejscami może się wydawać, że cała
jego ambicja kierowała się ku jednemu celowi, aby olśnić czytelnika swo
ją swobodą i bogactwem w tworzeniu zwrotek”**0. Prawda, że bogactwo
43 Zol). W. Ogrodziński, Seb. Petrjcy tłumaczem Horacego. ..Kos" 25( 1921/1922),
s. 141; tenże. Polskie przekłady Horacego. Kraków 1935, s. 22[*ł9|-23[50| (odbitka [/:]
Commentationes Horatianae, Kraków 1935).
44 Zob. A. Jachym czyk. Pieśń Horacego w poezji polskiej X I7 i ХП1 w.. ..Spraw oz
dania Tow arzystwa Naukowego we Lwowie" 15(1935), z. 3, s. 171 (referat na posiedze
niu Wydziału Filologicznego wygłoszony l*ł X 1935 r.).
40 Zob. W. Ogrodziński. Polskie przekłady Horacego, op. cit. s. 2 0 [4 7 |.
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wcrsyfikacyjnc Petrycego imponuje (i już samo nie po/wala zgodzie się,
że „Petrycy nie okazał wiele poetyckiego talentu“40), ma jednak, jako
składnik obszernej całości, swój wyraźny cel - zresztą taki jak u Horace
go - varielas. Różnorodność tonu - bo i subtelności nie można poecie
odmówić —idzie w parze z wysoką samoświadomością językową i bujną
inwencją słowotwórczą.
Błędem, po raz pierwszy popełnionym i rozpowszechnionym przez
Jana hosia47, jest przekonanie, że translatorski zamiar Petrycego rozwijał
się linearnie, ewoluując od prostego oddania oryginału do luźnej para
frazy i ujęcia pamiętnikarskiego. Nie możemy zakładać kolejności po
wstawania tłumaczeń identycznej z układem wierszy w zbiorze. Dziwnie
również brzmi biegunowo odmienne twierdzenie Barycza. iż dzieło Pe
trycego to „poetycki pamiętnik przeżyć w okresie Dymitriady, który przy
brał formę trawestacji pieśni Horacego”48. Tymczasem nic w tekście Irudu
moskiewskiego nic upoważnia nas do twierdzenia, że rządzi nim chrono
logia lub ewolucja postawy twórczej. Tłumacz z założenia postanowił
zachować układ wierszy oryginału i tylko ten układ determinować mógł
zastosowanie bardziej lub mniej rodzimych odpowiedników tekstu wyjś
ciowego, a zatem i alternację motywów „rzymskich” i „moskiewskich”.
To samo odnosi się do dostrzeganego przez badaczkę49 rzekomo celowe
go zachwiania chronologii w księdze V (V 9, gdzie mowa o prawdopo
dobnie żyjącym jeszcze Dymitrze), gdy tymczasem wybór tematu zależy
jedynie od struktury oryginału.
Nie jest to więc pamiętnik „wierszowany”'50 ani tym bardziej „epic
ki”01. nie jest to też - jak uparli się pisać badacze (w tym i niżej podpisany)
- „dziełko”02 czy „zbiorek”0'3. Nie można również zgodzić się z histo
rykami, którzy właśnie w Trudzie moskiewskim widzą „zapamiętałą
40 J. Łoś. [wstęp do: I Sebastyjana Petrycego Horatius Flaccus.... op. cit., s. -f.
47 Zob. tam że, s. 3-4.
48 11. Barycz. Nad życiem... Sebastiana Petrycego. op. cit.. s. 317.
40 Zob. A. B udzyńska-D aca. „ Iloralius Flaccus" kontra HoratiusFlaccus.... op.
cit.. s. 74-75.
00 Zob. J. Łoś, I wstęp do: ] Sebastyjana Petrycego Horatius Flaccus. .., op. cit.. s. 4.
01 Zob. A. Budzvńska-I)aca. „ Horatius Flaccus" kontra Horatius Flaccus
op.
cit.. s. 73.
vi Zob. II. Barycz. Petrycy Sebastian z Pilzna
op. cit.. s. 705: A. Budzyńska-D aca. Cnoty i re to n ia w dziele Sebastiana Petnrego. op. cit.. s. 1I e).
Zob. J. Wójcicki. Horacjańskie fxirafrazy Sebastiana Petrycego.... op. cit.. s. 25-26. przyj). 3.
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nienawiść” rio Moskwy i wpisują go w nurl literatury propagandowo-odwetowej. żywy w obliczu planowanej w roku 1609 wojny z Moskwą04.
To przede wszystkim dzieło autonomiczne, o nastawieniu parenetyczno-estetycznym, a jeżeli ujawnia negaty wne uczucia autora pod adresem
sprawców „moskiewskiego więzienia”, dalekie jest od ujęcia prowojennego. Niewątpliwie koniunktura związana z obradami sejmu pacyfikacyjnego (151 - 26 111609). na którym o wojnie miano decydować, sprzy
jała publikacji i dystrybucji zbioru opatrzonego chwytliwym tytułem, ale
uczucia antymoskiewskie stanowią tylko jeden z emocjonalnych odcieni
tomu. Trudno także przyjąć w odniesieniu do Petrycego kategorię paro
dii (w dawnym znaczeniu ‘specyficznej, dogłębnej przeróbki’, nie zaś Łszyderstwa’)00, ponieważ stopień przekształcenia jest na tyle bliski orygina
łu, by usprawiedliwić szerszy termin: „tłumaczenie”.
Szczególnie lekceważąco do usiłowań Petrycego odniósł się Claude
Backvis (1910-1998). pisząc: „[...] całkowity brak wartości artystycz
nej jego elaboratu sprawia, iż nie ma on dla historii literatury żadnego
znaczenia”00. Skrytykował zwłaszcza (idąc poniekąd za recenzją Alek
sandra Brucknera07 z edycji Łosia) utworzone przez poetę przymiotniki
i rzeczowniki złożone —jakoby „żałosne owoce” inwencji pisarza, od któ
rego lepsze pomysły w tym zakresie miewali „wszyscy inni poeci, drugo
rzędni, a nawet czternastorzędni”58. Zarzucił też tw'órcy niespójność sty
lizacji (mieszanie wątków rodzimych i antycznych, np. V 10) i nadmiar
potoczności (np. 1 8. 33)°9. Przemiana źródła Banduzji (111 13) w studnię
Collegium Maius, „alegoryczne źródło wiedzy, które nawadnia całą Pol
skę”, u badacza wzbudziła (nie bardzo wiadomo dlaczego „niewątpli
wie”) „pełen wyrozumiałości uśmiech profesorski”00. Na „wdzięczne hołubki” (III 4) uczony zareagował „konsternacją”, widząc w tych wyrazach
szczyt „niestosownych kolokwializmów” - w odróżnieniu od dokonań

D-ł Słuszna polem ika z takim ujęciem zol). Л. B udzyńska-D aca, Cnoty i retoryko
w dziele Sebastiana Petrycego, op. cit.. s. 119. 121.
Zol). T. Bieńko\vski..4//(i A' iv literaturze i kulturze starofX)lskiej (l-f.50- 7 750). (llówne
problemy i kierunki recepcji. Wrocław 1976. s. 155-156 (..Studia Staropolskie*", t. *t5).
30 Zoh. C. Backvis. Panorama jwezjijxìUkiejokresu Iximku , it'dakcja naukowaA. N o
wi ска-Jeżowa. R. Krzywy. Iprzekład G. Majcher], t. 2. Warszawa 2003 ( 4 9 7 5 ), s. 100.
°7 Zoh. A. Brückner, ..Pam iętnik Literacki" l-t(1916), s. l-t3.
58 Zoh. C. Backvis, Panorama /wezji/x)lskiejokn>su Ixirokii. t. 2, op. cit., s. 2-f6-2-t7.
°9 Zoh. tam że. t. 1, W arszawa 2003. s. 158-159.
60 Zol), tam że, s. 158.
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Szymonowica. wyjątkowych na tle ogarniającego humanistyczny klasy
cyzm kryzysu, którego objawem jest m.in. „mimowolnie groteskowa ka
kofonia"' Petrycego61. Dodatnią ocenę belgijskiego polonisty otrzymała
jedynie parafraza V 9 i ogólnie (wbrew wcześniejszemu zdaniu o „całko
witym braku wartości artystycznej''!) różnorodność wersy fikacyjna62.
Dorzućmy zresztą, iż Petrycy —po którym ponoć „nikt by się nie spo
dziewał. że będzie pewnego dnia miał coś wspólnego z poezją"63, jak
pisze Backvis, nieznający wcześniejszych wierszy okolicznościowych kra
kowskiego medyka —wcale nie musiał parafrazować Horacego wierszem.
Według Backvisa Petrycy powstrzymał się od brania na warsztat pieśni
I loracego spolszczonych już przez Jana Kochanowskiego „w odruchu
usprawiedliwionej skromności*’6"*, gdyż njego celem było kontynuowanie
dzieła rozpoczętego przez mistrza, a nie usiłowanie rywalizowania
z nim*'00. Czy rzeczywiście? Faktem jest, że w Trudzie moskiewskim Pe
trycy pomija dziewięć utworów Horacego przełożonych już wcześniej przez
czarnoleskiego poetę. Świadczy to wybitnie o randze parafraz Kocha
nowskiego (wchodzących w skład tomu Pieśni opublikowanych wszak
pod nazwiskiem polskiego poety, a nie jako tom przekładów) i o jego
pozycji wśród czynnych humanistów. Jednak nie dowodzi - wbrew utrwa
lonemu poglądowi —że Petrycy odczuwał nabożną trwogę przed wielkim
rodakiem i bez walki oddawał pole. Przywołajmy utwór III 1: Petrycy
wprawdzie wskazuje odpowiednią Pieśń Kochanowskiego (I 16: „Kró
lom moc na poddane...*' - HOR.Carm. 3,1), niemniej proponuje rów
nież własną wersję. Co więcej. Petrycy podjął się tłumaczenia jeszcze
dwóch wierszy Horacego, dla których można znaleźć odpowiedniki
w czarnoleskich Pieśniach (1 1: „Byś wszystko złoto posiadł...” - HOR.
Carm. 3,24: oraz I 14: „Patrzaj, jako śnieg po górach się bieli” 110R.Carm. 1,9), ale owe odpowiedniki pominął. Nie każdy zatem prze
kład Kochanowskiego eo ipso stawał się przegraną jego następcy.
Można zastanawiać się (chociaż nie dysponujemy żadnymi obiek
tywnymi dowodami), czy Petrycy sam przełożył całość liryki rzymskiego
poety, a polem nakłaniany przez drukarza odrzucał Cochanoviana dla
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t. 2. s. 2 6 7-268.
s. 100.
t. 1. s. 158.
t. 2. s. 100.

WPROWADŹ К M Ł DO L EK T IRY

27

oszczędności papieru i czasu tłoczenia swojej książki, czy też - świadom
niższości własnego talentu - od razu pominął Pieśniowe ekwiwalenty,
a jedyny dublet (III 1) powstał jako późniejsze ćwiczenie ambitnego ry
wala66. Może zresztą zadziałał tu zdrowy rozsądek i praktyczne myślenie
(po co powtarzać wykonaną przez kogoś pracę?), bez udziału właści
wych twórcom skłonności do rywalizacji?
Jeżeli Kochanowski był „mistrzem” Petrycego, to przede wszystkim
w znaczeniu, jakie nadawała temu słowu wspólnota akademicka i jakie
go Petrycy sam użył w odniesieniu do Bakchusa (II 19,3Prz), Apollina
(IV 6,25) czy najmędrszego z Centaurów, Chejrona (V Vi^llPrz): ‘na
uczyciel, przewodnik, przodownik’. A więc termin ten nie określa kogoś,
kto pracuje sam, w dumnym odosobnieniu poświęcając się doskonaleniu
li tylko własnego talentu, lecz przeciwnie —człowieka otwartego, działa
jącego na rzecz rozwoju innych powierzonych jego opiece, stojącego na
czele grupy dzisiejszych wychowanków, uczniów i słuchaczy, ale jutrzej
szych pomocników, konkurentów i (oby) zwycięzców. Kochanowski jako
mistrz to dla Petrycego przede wszystkim kolega z Padwy, członek jed
nego ponadczasowego fakultetu (nie w sensie dosłownym, lecz wspólno
ty ducha, jaka z Cyceronem połączyła Petrarkę, odkrywcę pism Arpinaty), wreszcie —poetycki współzawodnik67.
Właściwy model traktowania przekładów Petrycego proponują więc
chyba ci badacze, dzięki którym można ponownie umiejscowić jego dzia
łania artystyczne w naturalnym kontekście trzech renesansowych kate
gorii: naśladownictwa, imitacji i najwyżej cenionego współzawodnictwa,
jest ono bowiem istotą twórczości artystycznej :
Im itacja, przekład, parafraza — to rozm aite wcielenia dawnej inw'encji
literackiej.68
[...] przenoszenie dzieł poety ckicłi na grunt języków narodow ych uśw ia
dam iało pisarzom i teoretykom , że aby efekt końcowy takich zabiegów był
równie dobry, now a wersja dzieła musi być różna - czyli własna. Może to
dotyczyć zresztą nie tylko utworów artystycznych, ale także dzieł parenetycznych, w przypadku których spełnienie ich funkcji - oddziaływ ania i p o 
uczania - w arunkow ane jest przez zakotw iczenie w obrębie danej kultury.64

66 Por. IV 9.3Prz : „ [ ...] iż Kochanowski był w Polszczę napierwszym poetą, nie z a 
raz to m a odtrącać od pisania wierszów drugich, choćby go nie celował7*.
6 Zob. J. Wójcicki. Iloracjańskie parafrazy Sebastiana Petrycego* op. cit., s. 45.
68 R. Piętka, Antyczna translatologia , «Pam iętnik Literackir 95(2004), z. 1, s. 7.
69 A. Kulińska, Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i prze
kładu , \\rocław r 2000, s. 3-Ю («Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej").
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Analizując wcześniejszą sytuację przekładów z greki dokonywanych w sta
rożytnym Rzymie grecko-łacińskim. badacz podkreśla dążenie antycz
nych teoretyków do przyznawania tłumaczeniom na łacinę rangi dzieł
w pełni oryginalnych:
Zgodnie z tymi wytycznymi, a wbrew często stosowanym procedurom ,
łacińskie przekłady wypadałoby uznać za samodzielnych ..synów" dom ag a
jących się interpretacji, która nie ogranicza się do jednostronnych porów nań
z ..ojcowskim“ oryginałem ."0

Takimi samymi kryteriami przekładu, z zasady swobodnego i indywi
dualnego. należałoby chyba objąć tłumaczeniowe starania Petrycego, pre
kursora swobodnego przekładu międzykulturowego, współzawodnika (tou
tes proportions gardées) 1loracego i Kochanowskiego. Przecież w swoich
uwspółcześniających parafrazach poszedł ściśle za wskazówką rzymskiego
mistrza, aby nie być „niewolnikiem wierności”, nie starać się przekładać
„słowo w słowo”71, a w tym kontekście „wierność”, czyli ograniczenie i brak
polotu, ma dla Horacego walor negatywny i ironiczny72. A właśnie za to, że
„przejmując pewne miejsca z 1lomera. I lezjoda. Apolloniosa, Tcokryta lub
jakichś innych poetów, jedne rzeczy pominął, a inne właśnie przetłuma
czył” i nie przekładał wyłącznie dosłownie, na pochwałę Aulusa Gelliusza
(GKLL/Ш. 9,10) zasłużył niegdyś sam Wergiliusz73.
lak przedstawiałaby się próba oddania sprawiedliwości Sebastianowi
Petrycemu jako autorowi pięciu ksiąg Trudu moskiewskiego, czyli tłuma
czowi. nie zaś bezprawnemu „demolatorowr liryki Kwintusa I loracjusza
Flakka. Kończąc zatem tę „chwałę” —a to „nic inszego nie jest, jedno mowa
ukazująca, ile dobra w tej rzeczy jest. którą chwalemy”74 - wypada je
dynie mieć nadzieję, że wspólnymi siłami siedemnastowiecznego pisarza
i jego późniejszego o równe cztery stulecia wydawcy uda się „zatrzymać
w czytaniu” starożytnych pieśni (nic tyle „pomoskwionych”. ile dogłębnie
i przemyślnie spolszczonych) Giebie. Łaskawy Czytelniku, najwyższą in
stancję wszelkich literackich sporów wszystkich epok.

70 R. Piętka. Antyczna tra/islatologia. op. cit.. s. 18.
71 Zob. 110R. Ir.s* 133-134: ..nec verbo verbum curabis reddere fidus / interpres [ ... |”
(..ani nie będziesz się starał, wierny tłum aczu, przekładać słowo w słowo“ ; przekład J.W.).
7- R. Piętka. Antyczna trans la tołogia . op. cit., s. 12.
Cyt. |za: I tam że, s. 16.
4 E tyki Arystotelesowej... pierwsza część . op. cit.. s. 313 (..Przydatki do Ksiąg
czw arty ch “ ).
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W komentarzach do niniejszej edycji objaśnione zostały przywoływa
ne przez polskiego tłumacza zagadnienia i postaci nowożytne oraz przy
pomniane te utwory Jana Kochanowskiego, do których czytelnika odsyła
Petrycy. Położono także nacisk na zjawiska retoryczne w obrębie Horacjańskiego oryginału (co w dotychczasowych popularnych objaśnieniach
raczej się nie zdarzało), ponieważ zasadą liryki autora Exegt monumen
tom jest prawie zawsze kontakt z osobą słuchacza: jeśli nie wyraźnie za
rysowaną, to przynajmniej sugestywnie zamarkowaną.
Dla wzbogacenia obrazu rzemiosła rymotwórczego Sebastiana Pe
trycego niniejszą edycję jego parafraz uzupełnia Aneks. Zawiera on wszyst
kie dostępne dziś utwory poetyckie i okruchy wierszowane autorstwa fi
lozofa, rozsiane po różnych źródłach.
Pochwała nowoczesnej gramatyki łacińskiej Jana Ursinusa z 1592 r. to
świadectwo czasów lwowskich, pamiątka zażyłości z kręgiem intelektuali
stów skupionych wokół Szymona Szymonowica, a pozostających w zasię
gu oddziaływania światłego mecenatu wielkiego Jana Zamoyskiego. Stem
mata, czyli wiersze „na herb”, pochodzą w większości z początku XVII w.,
lat nazwanych przez biografa Petrycego „okresem dworskim”70, znaczo
nym nieustannymi podróżami u boku biskupa krakowskiego. Utwory te
dobrze świadczą o staraniach Petrycego, aby skostniały gatunek poezji
okolicznościowej wyprowadzić z zaklętego kręgu utartych i powtarzalnych
konceptów, wysnuwanych obowiązkowo z motywów heraldycznych właś
ciwych osobom chwalonym za mniej lub bardziej rzeczywiste zasługi. Nawet
tam, gdzie poetyka gatunku pozwalała poprzestać na pustosłowiu (gdyż
zgodnie z obyczajem wiersze pochwalne i herbowe, podobnie jak dedyka
cje wierszem i prozą, bywały rodzajem formalnego pokwitowania dla me
cenasa za otrzymane wsparcie materialne, i często samo ich zaistnienie —
w ramie wydawniczej książki lub w osobnej publikacji —liczyło się bardziej
niż przewidywalna i jałowa treść), Petry cy usiłował niezdawkowo pouczać,
czym są cnoty moralne. Wreszcie kolekcja wierszowanych cytatów rozrzu
conych na kartach przekładów .Arystotelesa to spełnienie postulatu his
toryka filozofii polskiej i monografisty Petrycego, Wiktora Wąsika76.Aneks za
mykają trzy dedykacje w stylu prozy lapidarnej oraz kunsztownie związane
° Zob. H. Barycz, Nad życiem... Sebastiana Petrycego. op. cit., s. 307.
76 Zob. W. Wąsik. Sebastian Petryry z Pilzna i epoka . .., op. cit., s. 1232 (tam że na
s. 1228-1235 wykaz i omówienie wszystkich wierszy herbow ych i fragm entów).
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łacińskie autoepitalìum - ostatnie słowo poety skierowane pod adresem
potomności, której i tu nie omieszkał, ukazawszy przykład własny, poin
struować o życiu godziwym i pożytecznym.
:k-k
Realizacja krytycznej edycji tomu tłumaczeń Petrycego nie byłaby
możliwa bez uczynności PT Bibliotekarzy wszystkich tych Książnic, pod
których troskliwą opieką znajdują się zachowane szczęśliwie egzempla
rze „pomoskwionego I loracego”. Do nich więc łącznie w pierwszej kolej
ności edytor kieruje słowa podziękowania i szacunku; dziękuje też Pani
Annie Piotrowskiej, z którą zweryfikował poprawność odczytania tekstu
ze starego druku.
Wdzięczność za udostępnienie materiału ilustracyjnego należy się in
stytucjom krakowskim: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblio
tece Czartoryskich i Bibliotece Jagiellońskiej, a także Bibliotece Uniwer
syteckiej w Warszawie oraz Doktorowi Jakubowi Niedźwiedziowi.
Za uwagi językoznawcze i edytorskie, które pozwoliły tę publikację
udoskonalić i sfinalizować, wyrazy wdzięczności zechcą przyjąć Profeso
rowie: Stanisław Dubisz i Janusz Maciejewski. Książka w obecnym kształ
cie niemało zawdzięcza też rozmowom „w budownym Krakowie” i przy
jacielskiej korespondencji z Profesor Elwirą Buszewiczową.
Wiedzą historyczną na temat Wielkich Kończyc byli uprzejmi podzie
lić się z piszącym te słowa, odsłaniając - nadspodziewanie splątane śląskie ścieżki rodu Mniszchów, życzliwi członkowie Bractwa Księstwa
Cieszyńskiego, Panowie Aleksander Córka i Krzysztof Szelong.
Surowa wnikliwość recenzenta wydawniczego, złagodzona koleżeń
ską życzliwością edytora i połączona z pasją paremiologa, złożyła się na
cenny dar ze strony Doktora Radosława Grześkowiaka, dzięki któremu
wiele objaśnień nabrało rumieńców życia.
Za udostępnienie niedrukowanego przekładu Sofistów p rzy uczcie
Atenajosa gorące podziękowanie niech popłynie - niby struga owego grec
kiego wina, o którego miarach nauczał Dionizos... - ku Profesor Krysty
nie Bartol.
Niezmiernie trudno wyrazić właściwe podziękowanie Profesorowi
Mikołajowi Szymańskiemu za Jego nieporównaną szczodrość w dziele
niu się nadzwyczajną erudycją, bez których obu objaśnienia do niniej
szego tomu —zwłaszcza w zakresie komentarzy Lambinusa — byłyby
znacznie uboższe.
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Serdeczne podziękowania wydawca kieruje wreszcie ku uczestnikom
dyskusji po jego referacie: „Trud moskiewski” nad Horacym (1609)...
i edytorski nad Sebastianem Pehycym (20(H), wygłoszonym 18 paździer
nika 2004 r. w Ośrodku Krytyki Tekstu i Edytorstwa Naukowego Instytutu
Badań Literackich PAN. Byli to Szanowni Państwo: kierujący Ośrodkiem
Profesor Adam Karpiński, Eugeniusz Biedka, Lech Bobiatyński, Agniesz
ka Budzyńska-Daca, Norbert Korniłowicz oraz geniusz opiekuńczy całej
znakomitej Biblioteki Pisarzy Staropolskich, niezastąpiona Redaktor x\riadna Masłowska-Nowak.
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HORATIUS FLACCUS
W TRUDACH WIĘZIENIA MOSKIEWSKIEGO

na utulenie żalów
przez dokt[ora] Sebasty[jana] Petrycego, medyka,
nie tak naniyślnie, jak w niewolej
teskliwie w liryckich pieśniach zawarty,
natenczas gdy bojarowie Dymitra cara, pana swego,
przysięgą posłuszeństw a ubezpieczonego,
przez cicho sprzysięgłą zdradę haniebnie zam ordowali,
Carowej Jej MfościJ koronacyją i państwo poprzysięgle znieważyli,
wiele p[anów) Polaków, na w esele wezwanych,
nad w szelką słuszność w tym zam ieszku jednych pozabijali,
drugich, i samych Ich M |ościów ] P|anów] Posłów,
do trzech niemal lat w w ięzieniu zatrzymali;
z pokazaniem trzech rzeczy:
I. Niektórych ludzi wielkich cnót zalecenie;
II. Łacno domyślny wykład wszytkich ód i epodów Horacego;
III. Kształt naśladowania poetów snadny.

SEBASTIAN PETRYCY

Na herb Ich M[ościówJ P[anowJ Mniszków

5

io

Tç <to> własność przodkowie dawali Kończ)7com,
aby byli ozdobą ogromnym przyłbicom.
Znać jest, że ten dom wielce kochał sie we zbroi,
którą w poczcie żołnierskim strusie pierze stroi,
a nie tylko do boju stokroć gotów w pole,
ale też jest potrzebny w senatorskim kole.
Takie widząc król August szczepie domu tego.
rozumiał zawsze godne oka królewskiego.
Szczerość i cnota zawdy jego sprawy wodzi,
a bolesna nienawiść w tył, nie w czoło, godzi.
Szczerością sie zastawia jak za murem śmiele,
przed którą w lot pierzchają cnót nieprzyjaciele,
bo kto praw jest każdemu, ugruntowan pięknie,
żadnych wiatrów przeciwnych nigdy sie nie zlęknie.
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Na Im rb... Mniszków - leli M |ościom ] P a n o m ... Mniszkom.
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Ich M [ościomJ Panom,
panu Mikołajowi, panu Zygmuntowi
z W ielkich Kończyc Mniszkom,
wojewodzicom sędom ierskim , braciej rodzonej,
spoinie i rozdzielnie
d[oktor] Sebastyjan Petrycy, m edyk,
życia dobrego i w esela życzy

[ii W wielkiej wadze u wielkich ludzi zawdy bywali poetowie, Miłości
wi Panowie, bo ci w pismach swoich zamykali pożyteczne nauki do życia
na świecie przystojnego, przekładając ludziom przed oczy abo subtelnie
zmyślne, abo prawdziwe historyje, co sie wszystko ściągało nie tylko do
naprawy, ale też i do uciechy ludzkiej. Naprawa w przykładach rozma
itych, uciecha w słowach, częścią rymem ochełzdanych, częścią instru
mentem muzykalnym: bądź lutnią, bądź lirą ozdobionych, zamyka sie.
Dla czego Aleksander Macedo, Arcesilaus. Ptolomeus Filopater, Hippar
chus w Homerze, Hiero Syrakuzanus, Krezus, lidyjski król, w Symonidzie i w Pindarze. Syrakuzani w Furypidzie, Augustus Cezar w Wirgilim
i w Horacym usilnie sie kochali, tak że z nimi, jako z ludźmi mądrymi,
o wielkich rzeczach rozmawiali i wielkie im poszanowanie oddawali. Znak
tego dobry, iż czasu jednego, gdy Augustus cesarz z Wirgilim i Horacym
na pokoju rozmawiał, a Mecenas, wszedłszy na pokój, pytał, co by czynił,
odpowiedział, żartując, iż z Płaczkiem i Wzdyszkiem siedział - Płacz
kiem zowąc Horacego, który był na oczy chory, a Wirgilego Wzdyszkiem,
że często zwykł wzdychać, zamyśliwszy sie o swych wierszach.
[2 j Toż o W[asz]m[ościach] mych Miłościwych] P[anach] trzymam,
iż jako w inszych naukach, tak i w tych poetyckich kochacie sie. Docho
dzę tego stąd: naprzód, żeście młode lata swe nie na próżnowaniu, co
więtsza część zwykła czynić, ale na naukach w cudzych ziemiach tak
trawili, żeście i z filozofijej znaczny pożytek odnieśli, i umiecie nią z podziwieniem ludzkim dobrze władać. Bo mało na tym, choć kto co umie,
kiedy tego, co umie, ludziom udać nie potrafi. W Was tak okazała jest
nauka, że wszyscy ją łacno widząc, jednego z Was do odprawowania
ważnych spraw Rzeczypospolitej na sejm do poselskiego koła niedawno
naznaczyli, powierzając sie i wolności swoich, i wsparcia Rzeczypospolitej
pochylonej. Żadna bowiem cześć rzeczypospolitej nie jest lepsza, jedno
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odprawować sprawy pospolite, uznawać, rozsądzać, okazować i czynić
sprawiedliwość, i czego filozofowie uczą. to wszystko w zwyczaju mieć.
|:*l Potym. iż i teraz, przyjechawszy z cudzych krajów, ni na czym
więcej czasu nie trawicie, jedno na czytaniu ksiąg uczonych ludzi, histo
ryków, poetów. Drudzy bowiem póty sie naukami bawią, póki w cu
dzych krajach są i uczonych ludzi lekcyj słuchają. Ci mi sie zdadzą tylko
tykać i witać naukę, a po witaniu na stronę odłożywszy, czym inszym sie
bawić, jakoby swego stanu zacnego niegodną rzecz szkołom zostawiając.
Ci mądrzy chcąc być. mądrze sie w tym, w czym by nawięcej przystało,
nie sprawują, tego zaniechając, czym by sie przez wszystek czas żywota
bawić przystało. Znać. że onego u Tacyta nie czytali, który7z tego zaleca
llebidium , iż od młodości aż do końca żywota swego trzymał sie nauki:
IIchicłius Priscus —mówi —dowcip swój zacny głębokim naukom jeszcze
od młodości oddał, nie jako wiele ich czynią, aby imieniem zacnym pokrył
nikczem ne próżnowanie, ale aby mężniejszy przeciwko przygodom w rzeczypospolitej sie bawił. Doktorów mądrości tych sie trzym ał, którzy to samo
dobre, co jest poczciwego, to samo złe, co jest nieuczciwego, trzymali, m oż
ność, szlachectw o i insze rzeczy na umyśle nienależące ani dobrym i, ani złymi
być rozumieli.
HI Przeto z takiej trwałości w naukach więtszą odnosicie chwałę, niżli
stąd, żeście cudze kraje a prawie wszytkie przedniejsze państwa przez te
ośm lat zjeździli, ćwicząc sie w wielkich i różnych akademijach, w kra
kowskiej tu doma, w Niemcech, we Krancyjej, we Włoszech, przypatru
jąc sie rozmaitym obyczajom i postępkom rządu w rzeczachpospolitych,
bo po tym wszystkim nic, gdzie nie będzie zwyczaju ustawicznego w tych
rzeczach, dla którycheście pracą i powłoki tak wielkie i długie podjęli.
[5] Takim postępkom W[aszJm[ościówJ mych Miłościwych] P[anówj
przypatrując sie, cieszę sie barzo z tego, iż W|asz]m[ościowie] oczekawaniu i J[ego] M[ościj Pana ojca, i nieboszczyka księdza kardynała Macie
jowskiego, wuja swego, który Was często na języku miał i do Was często
pisał, godnymi ludźmi w takiej zacności uróść życzył, dosyć uczynili. Tymi
przyczynami ja pobudzony za przystojną i powinną-m rzecz sobie wziął,
abym W[aszJm[ościówJ mych Miłościwych] P|anów] Horacym pomoskwionym przywitał. Przystojną mam z inszymi ludźmi, iż wszyscy po
winni cnoty, umiejętności i stateczność dobroci czcić: powinną z mej strony,
żem sługą domu W[asz]m[ościówj w profesyjej mojej naprzód niebosz
czykowi ks[iędzuj kardynałowi] kilka lat, a potym Jego M[ościJ Panu
ojcu w nieszczęśliwej Moskwie, za pozwoleniem jegoż, będąc, abym chęć
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moję zwyldą przeciwko domowi W[asz]m[ościów] po przestrachu mo
skiewskim odnowił i imieniowi W[asz]m[ościów] mych Miłościwych]
P[anówJ, co sie w Moskwie z bólem i z trudem urodziło, poświęcił, któ
rych w tej młodości bujnej umysłu czerstwość skromna, obyczajów sta
teczność starym ludziom przystojna, cnót do powabienia życzliwości ludz
kiej ozdoba przyjemna, postępki do przyjaźni zjednania uprzejme (nie
wspominając urody dobroci przystojnej) zewsząd zdobią.
Io] A tym więcej przystojniej to czynić, iż te moskiewskie trudności,
z których sie urodziły te dumy. nawięcej zacny Wasz dom ciężarem wszy st
kiemu światu wiadomej krzy wdy dolegając, utulenia żalów w Was, mło
dych ludziach, potrzebują, bo J[ego] M[ość] P[an] ociec, doświadczeniem
rzeczy, bywałością w przygodach rozmaitych, mądrością przyrodzoną
i zwyczajem nabytą w życiu umocniony, tak mężnie na ramionach swych
kłopoty ponosi, jakoby nic nowego nań nie przypadło, pamiętając na to,
co uczy Horacy, iż ludzkiego nieszczęścia zwycięstwo jest mądrość.
П W[asz]m[ościowie] też, i przykładem męstwa jego, i nauką zahar
towani, i upominku tego dla więtszego posilenia ofiarowaniem upomnieni, wielkimi umysłami, jako na zacnych i uczonych ludzi przystoi, znosić
—wierzę - będziecie. A zatym W[aszjm[ościom] skutecznej pociechy od
Pana Boga życzę.
Dan z Krakowa, luiego 3 dnia Roku P[ańskiego| 1609
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Do Czytelnika
MI Jako staremu po świecie włóczyć sie nie przystoi, tak rozsądnemu
pożyteczno. Pożytek dwój: swój - przestroga na potym życia, bo choć
kto pieniądze utraci, wielki przecię pożytek ma, gdy sie obaczy, jak po
szkodzie dalszej szkody sie chronić; cudzy - gdy z bywałego niebywały
w rzeczach wzór bierze tego sie chronić, co jemu szkodziło. On gęsty
i gruntowniejszy w przestrodze takiej, ten rzadki i szczęśliwy, bo z trudna
człowiek przystawa do dobrego, gdzie pierwej nie ukusi złego.
[2 ] Ja lata sobie przyznać muszę, rozsądku nie śmiem, chyba za I wą
łaską, którą jeśli u Ciebie mam, memu i po świecie powłaczaniu, i fraszek
tych pisaniu dziwować sie nie będziesz, bo dobry i łaskawy umysł spra
wy ludzkie na dobrą stronę obraca, zwłaszcza gdy nie wie jasnych przy
czyn. Jeśli nie mam, a mogę ją słowy dobrymi od Ciebie otrzymać, tak
pocznę:
[3j Życia na świecie ludzie z przyrodzenia pragną, a życie dwojakie
jest: wedle dusze i wedle ciała, a obojga zatrzymanie z wielką pracą przy
chodzi. Wedle ciała życie —prace do nabywania żywności, wedle dusze
życic - prace dobrego ludziom czynienia potrzebne. Zyć sobie - żywność
mieć przystojną; żyć ludziom - czynić ludziom dobrodziejstwo jest, bo
kto pamiątkę u potomków z pochwałą zostawia, po śmierci swojej żyje,
a nie może tego uczynić, jedno przez dobre sprawy i dzieje. A kto dobrze
nic na świecie nie czyni, nie żyje. W tym różność, iż którzy mają od przod
ków zostawioną majętność, z mniejszą pracą i znaczniej mogą żyć, bo
majętność jest naczynie dobrego czynienia, to jest drugiego życia. Dla
tego naczynia jeździłem do Moskwy, gdzie, gdym chciał podpory jakiej
dla drugiego życia nabyć, tam więcej-em utracił. Jednak nie przepomniałem żyć. a nawięcej wedle dusze.
H Żyłem tam przez półtora lata (a drudzy trzy) - jeśli życie jest nie
wola - gdzieśmy mieli wjazd wolny, wyjazd nie wolny, co u narodów chrze
ścijańskich zawżdw czasem u pogańskich jednako bywa. Wezwani na
wesele, radziśmy jechali, zamknieni w domach po niewoliśmy byli: sły
szeć o tym żałosna, być przy tym cięższa rzecz jest. Atoli daliśmy z siebie
przykład powolnej cierpliwości, bo jako w Polszczę, co jest w wolności
ostatniego, widzimy. Lakośmy tam doznali, mając zniewolone widzenie,
słuchanie i miedzy sobą spólne obcowanie odjęte, co jest ostatniego w nie
woli. Rozum byśmy byli stracili, gdyby to w naszej woli było szaleć, jako
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jest milczeć. W takiej ciasności jako było żyć, co było dobrego czynić?
Gdzie nie było miejsca doktorskiej powinności, udałem sie do starych
nauk i sposobnych do wszelakich w nieszczęściu uciech, i gotowych obojga
wspierać życia, w czym nie tylko siebie, ale i Ciebie chciałem uczesnikiem uczynić, nie chcąc więcej dla siebie niż dla Ciebie żyć. Oto-ć podaję
wykład ód Horacego, wedle porządku zawżdy, ale wedle słów i rzeczy
nie zawżdy, jednak równając rzecz tamtę z naszą, łacińskie z polskim,
łacno sie ostatka domyślić możesz. Abym cię mógł zatrzymać w czytaniu,
cudze-m w swoje obrócił, co było twardego - zmiękczyłem, com widział
bez sromu —skrycie rzekł, po czym nic nie było —zamilczał abo com
inszego włożył. A iż gdzie kogo co boli, tam rękę pospolicie kładzie, jam
też z cudzego ogroda lekarstwa swojej nędzy, jakiech mógł, wymyślał.
Wprzód tedy daję-ć Horacego, a potym dawno obiecaną Etykę, jeśli P[an]
Bóg zdarzy. W takiej ciasności i słabości zdrowia mego wziąłem przed się
to staranie, aby własny i pospolity pożytek był z napierwszego z liryckich
poetów do tego wieku. Wiek zaprawdę utrapiony, ale do którego znosze
nia wiele może pismo to, uciechą, radą, przykładem. To rzekłszy, niech
u Ciebie będę chwalon, przynamniej wymówion. A zatym bądź z niełaskawego łaskawym.

TRUDU MOSKIEWSKIEGO
Księgi pierwsze

Każdego swoja zabawa
Do J[ego] M[ości] ksfiędza] kardynała Maciejowskiego
ODA 1
Maecenas atavis edite regibus

Z wielu pradziadów zacuych urodzony,
o twierdzo moja i szczycie złocony,
pierwszy w koronnym senacie,
dobrodzieju mój, Bernacie!
5

io

15

20

Są, piętoletni co zawód trzymają,
gdzie dzielności swej zakład wygrawają,
który tak u wszytkich wzięty,
że gońca równa z książęty.
Jest, kogo zdobi troistymi czciami
Rzeczpospolita, drugi sie chęciami
rolnego bawi pożytku,
czekając z ziemie użytku.
łych z ukochanej nie ruszysz zabawy
obietnicami nawiętszymi, sprawy
z Neptunem nie chcą mieć, roli
odbiec nie chcą morzu gwoli.
Także i kupiec o domu teskliwy
znowu utyka okręt, niecierpliwy
ubóstwa, jarmarku minąć
nie wytrwa, by mu i zginąć.
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Jest, kto rozkoszy śmiercionoszne stroi,
jest, kto cały wiek winne grona doi ledwie co jeść wziąwszy w zęby,
wina nie puści od gęby.
20

Najdzie sie taki. który sie raduje,
gdy bębny, trąby Marsowe poczuje,
gotując wojenne statki,
które przeklinają matki.

.w
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Myśliwiec, młodej zapomniawszy żony.
pobiega wszystkie na polu zagony,
bądz to jelenia prędkiego,
bądz wieprza goni dzikiego.
Mnie wieniec z bobku, uczonego czoła
świadectwo, wnosi do boskiego koła,
mnie z podłych ludzi boginie
wyłączają, swe naczynie.
Jeśli Euterpe dała mi piszczele
w ręce, mogę dziać rymy swoje śmiele
z lutniośpiewami —przysięgę,
iż głową nieba dosięgę.

Przestrogi
|w.5| Każdy człowiek musi mieć swoję zabawę, w której sie kocha i od której
go trudno oderwać. A ty wszytkie zabawy do trzech rzeczy sie ściągają: do czci.
do bogactw, do rozkosz, laką chęć ludzką (to różnych zabaw wylicza w sześci
sposobach: iż jedni w zawodach sie kochają, drudzy wr urzędach, drudzy w na
pełnieniu gumna, diudzy w kupiectwie, drudzy w piciu i rozkoszach, drudzy
w żołnierstwie. drudzy w myślistwie.
Były igrzyska u starych ludzi na cześć Jowiszowi Olimpikowi w Pisie i w Eli
dzie. greckich miastach, postanowione. Ty igrzyska piątego każdego roku spra
wowano. IV bywały wyściganiem na wozie z czteremi końmi do pewnego kresu:
kto dzielnie gnał. kierował i pędził końmi do kresu, ubiegłszy wszytkich. ten
szlachectwa i wolności wielkich dostawał, zwano go olympiotiices: za bogi ziem
skie takich miano, jako był 1 lerkules, Alcibiades. Korebus, Ilemclides. A którzy
nieopatrznie jachali do kresu, tacy sie wywracali, rozbijali, szyje łamali, nie bez
śmiechu tych. którzy na to patrzał i.
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O la 1. w. 21 - M a 2 . w. 2 2

[w. 9] L Rzymianów były wielkie urzędy trzy: radziectwo,praetura, aedili las,
mniejsze trzy: quaestura, tribuna tus, censura, dla tego zowie troiste czci. L nas
także są troiste czci: biskupstwo, województwo i kasztelanija.
Iw. 211 Smiercionoszne rozkoszy: które przed czasem śmierć przynoszą.
(w. 28] Matki pospolicie nieradzi widzą rynsztunków wojennych dla tego, iż
dla nich częstokroć swe syny po wojnach tracą.

Do Moskwy
ODA 2
lam satis terris nivis atque dirne

Już dosyć znaczy wasz mord niecnotliwy
deszczem niezwykłym Pan Bóg sprawiedliwy,
lotnohitnymi często piorunami,
znaczy śniegami.
W mieście i w okrąg miasta wody wszędzie,
snadź znowu pierwszy wiek wracać sic będzie,
kiedy Proteus zagnał trzody wszelkie
na góry wielkie.
Ryby sie wierzchu gałęzi tykały
w lesie, gdzie przedtym gołębie mieszkały,
po tej lękliwe pływały powodzi
sarny bez łodzi.
Widziemy Moskwę popędliwym biegiem,
i Jauzę lejąc wysoko nad brzegiem,
jakoby miała to miasto wywrócić,
wniwecz obrócić,
jakby na wasz mord wielce narzekała
i krwie niewinnej niemal mścić sie miała:
przecię was pewna, gdy tak wściekło płynie,
pomsta nie minie.
Więc szable wasze we krwi swych zmoczone,
które miały być o Turki stępione,
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jakie będą mieć od potomków zdanie,
jeśli ich zstanie?
25

.w

35

■to

Którego wezwie pospólstwo świętego
na ratowanie upadku waszego?
Kędy niewinne panien gmin niepodły
obróci modły?
A jakoż Pan Bóg srogo rozgniewany
będzie za taki mord wasz ubłagany?
lobie to służy - przybądź, z Lechów wielu
możny mścicielu,
lub ty. Astrea. której ludzkie sprawy
zlecił sądzić Bóg na złe niełaska wy!
Pomóż nam, prosim, a naszej z ochoty
wetuj sromoty,
mężu, grą Marsa krwawą nasycony,
komu miły bój i szyszak złocony
i rad przeciwko bisurmańcom w oczy
z*buławą skoczy.
Bądź ty, Żółkiewski, zwycięstwy uczczony,
bądź Chodkiewicze, Marsem ząjuszony,
przybądź na pomstę z jarzmem na złe plemię,
moskiewską ziemię.

+5
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Późno nam schodźcie z śmiertelnego świata,
dusze niebieskich czci godne, a lata
zdrowi długiego zażywajcie z nami
w tej sławie sami,
w tryumfach zacnych wielce zakochani,
żebyście byli Ojcami nazwani
Ojczyzny, by was nieprzyjaciel poznał,
a pomsty doznał!
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IPrzestrogi 1
I.otnobitne pioruny zowie, które lecąc, biją.
Czasu potopu Proteus wszytkie bydła na nawyższą górę zagnał, by nie
potonęły, ale próżno.
[w. 2-t| Co sądzić będą o waszej złości potomkowie wasi, jeśliż co ich zostanie,
gdyż niemal wszystkich wybijecie domową wojną.
[w. 3 3 1Astrea sprawiedliwość jest, która nie mogąc znieść ludzkiej złości, przed
złymi ludźmi do nieba uciekła, i niemasz jej na świecie.
[w. 3]

[w. 7]

Życzliwość ojcowska
ODA 3
Sic te diva jxìtens Cvpn

s

io

is

20

Niech cię Pan Bóg błogosławi,
niechaj jasne gwiazdy stawi
na całość twą: niech le n , który
ma w mocy wiatry i chmury,
strzeże sam twojej całości,
okręcie lekkiej młodości,
który zwierzone me syny
nosisz na świecie, jedyny
mój skarb i uciechy moje —
zachowaj zdrowo oboje!
Niech jeszcze, z Moskwy wrócony,
obraz mój ujrzę złocony dziatki lube sercu memu
tym więzieniem stroskanemu!
Żelazne to serce było,
które okręt wymyśliło:
ten pierwszy kletkę ułomną
na stratę podał przytomną
morzu nader okrutnemu
ku straceniu, wierzę, swemu.
Gdzie skory Zefir od wschodu,
a lotny Afryk z zachodu
wielką mocą sie ścierają,
smutne Pleady padają

deszczem gradowym, że świata
namniej nie widać ni lata
wtenczas nie znać wesołego
od zaburzenia wielkiego.
Więc jaka jego ochota
nie bać sie wściekłego Nota,
który żeglowaniem władnie,
a jak chce, tak bierka padnie?
Dziwna, jako nielękliwy
patrzał na straszliwe dziwy,
jak nie zmartwiał, morskie wały
gdy nad głową jego stały !
Próżno odłączył podobno
ziemię od morza osobno
Pan Bóg, gdy po morskiej wodzie
niezbedne biegają łodzie.
Przewaga ludzka zbyt śmiała
co kiedy nie dokazała?
Prometeus to nabroił,
który człowieka przystroił
ogniem przemysłu bystrego.
Odtąd wojsko na świat złego
stanęło: chorób, niemocy,
czerwia, który serce toczy,
skąd pewne tysiączne drogi
śmierci wymyślił Mus srogi.
Dedalus przyprawionymi
skrzydły, ludziom niedanymi,
latał, Herkulesa wściekła
przewaga dobyła piekła.
Niemasz nic ludziom trudnego:
głupie sie niepodobnego
ważem, ni zacz ludziom trwoga
i samego rusza Boga,
by miotał na świat piorony
złością naszą obruszony.
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Młodość jest jak okręt prawy,
którą gdy wiatr niełaskawy
złego towarzystwa wionie,
niejeden milczkiem utonie.
Dla czego ja proszę Pana:
niech nie pada na mych rana
nieszczęśliwej niepogody,
gdziebym doznał w dzieciach szkody przy porcie cnoty, mój Panie,
niech ta łódź szczęśliwie stanie!

fPrzestrogiJ
[w. i] Nie trzeba sie tym obrażać, iż bożków pogańskich nie wzywa na ratu
nek, gdy co lepszego rnoże być.
[w. 6] Młodość jest jak okręt: jako okręt za wżdy sie po morzu kołysze, spoko
jem stać nie może, czasem go nawałność rozbije, tak młodość nie jest ustawicz
na, niespokojna, czasem towarzystwem złych obyczajów prędko sie zepsuje.
[w. 2 i] Afryk, Zefir, Notus są przezwiska wiatrów od różnych kątów świata
wiejących, miedzy którymi Nolus żeglarzom nasroższy i nagorszy.
[w. 481 Czerw, który serce toczy, frasunki rozumiej i złe sumnienie, które - jak
czerw drzewo psuje - ludzi złych dręczy.
[w. 50] Mus srogiej śmierci jest, iż każdy musi umrzeć, żaden ani sie wyprosi,
ani odkupi od śmierci.
[w. 51] Dedalus był cieśla i budownik dowcipny, który zbudowawszy okręt,
wymyślił po morzu żeglowanie, stąd o nim bajać poczęto, jakoby miał po powie
trzu latać.

Do Pawła Pal czows kiego
ODA 4
So leitur acris hiems grata vice reris et Favoni

5

Już przykra zima mija, już wiosna nadchodzi,
już wpław zeschłe na wodę wypychają łodzi,
już łąki zimnych śniegów by namniej nie mają,
oracz o komin, bydła o Stanią nie dbają.
Już cyterejska pani z swymi panienkami
piękny taniec tańcuje, z Nimfy, z Cracyjami,
podtenczas gdy Wulkanus od ognia czerwony
gotuje z Cyklopami młotami piorony.
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Teraz przystoi wieniec na głowę mirtowy
abo który kwiat ziemia podaje gotowy,
teraz za zdrowie nasze ofiarujmy z rana
Faunowi tłuste jagnię, lub —woli —barana.
Niezbedna śmierć jednako bez wyboru skacze
tak do chałup ubogich, jak w pańskie pałace.
Krótki wiek ludzki długiej nadzieje nie daje,
już. mój Palczowski. tego czasu ledwie zstaje.
Już wieczna ciemność i ćma, o której więc bają,
i dom Plutonów podły zaraz nas czekają,
gdzie skoro sie pośliźniesz. już tam pić nie będziesz
ni za stół do wina nalewania siędziesz.
lam ona żagiew lubej miłości już zgaśnie
i wszelka czułość wiecznie do rozkoszy zaśnie.

Przestrogi
|w. 5| Cyterejska pani Wenus jest. bogini miłości. lej mąż był Wulkanus, ko
wal zmyślny, który Jowiszowi na złe ludzie pioruny z obrzyrnarni kuje na górze
Etnie.
|w. 6] Gracyje są bogini łaski, przez których nie może sobie żaden zjednać
łaskawej Wenery.
|w. o| Starzy oni ludzie bez wieńców na biesiadach nie siadali nigdy; zimie
mirtowych, które drzewo zawżdy zielone, używali, lecie według czasu, jako zie
mia dodawała kwiecia.
К 121 Fauna za boga domowego mieli poganie, który potrzeb w dorn przy
sparzał.
|w. 131 Śmierć czasem rnilczkiem bez wielkiego oświadczenia tak ubogich,
jako bogatych bierze, co przez wyboru zowierny, to jest rnilczkiem, cicho, nie
znacznie.

Niepew ność niewieścia
ODA 5
(Jui.s multa gracilis te puer in rosa

5

Który to młodzieniec
ma od ciebie wieniec,
gdzie sie z tobą brata,
piżmem snadź załata?
Przestowłosa, komu
radaś w' swoim domu?
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Oda 4. w. 9 - Oda 6 . w. 2

Ach, ilekroć wiarę,
niepewności miarę
twej, nędzny, uczuje,
nieświadom miłuje
niespokojność morską,
uczuje żółć gorzką.
Niemądrze ten goli,
który cię po woli
rozumie hyc sobie,
jakoś jest w tej dobie.
Wierzę, że bez rady,
niewiadomy zdrady,
chęcią twą zwiedziony,
nędznik jest stracony.
Szczęście me, żem łoni
wybrnął z takiej toni.
Przetom obraz tego,
pamiątkę mojego
uscia, rad postawił,
bym to wszem objawił.

Przestrogi
Iw. 1] Tyka nikczemnośc młodego człowieka, który zai nilowawszy, znikczemniał, choć przedtym do wszystkiego obrotnym i dostatkiem był.
Iw. ii] Niespokojność morska są obyczaje nieustawiczne niewieście: chytrość,
gniew, oszukanie, niestateczność, okrucieństwo, zdrada, o które sie młodzi lu
dzie, nędzni. którzy zamiłowali, jako o skałę na morzu rozbijają i toną.
[w. 23] Ci, którzy z jakiego niebezpieczeństwa zdrow o uchodzą, na wdzięcz
ność dobrodziejstwa, że ich P[an] Bóg wybawił od śmierci, na pamiątkę obraz
w kościołach, do których sie ofiarują, stawiają.

Do J[ego] M[ości] P[ana] Lwa Sapiehe,
kanclerza W [ielkicgo] Ks[ięstwa] L itew skiego] etc., etc .
ODA 6
Scriberis i ario fort is et hostiiun

Niech poetowic twoje wysławiają
dzieje czci godne, którzy w piśmie mają

Г)о
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wdzięczność poważną, niechaj zacność troję
potomkom dalszym opisują twoję.
ö
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Mnie. Lwie Sapieho, nie możno ni tego.
ni Achillesa nieprzemożonego
sprawy wychwalać, mnie wątku nie zstanie
na Ulissesa cudowne tułanie.
Nie chcę Pelopów mordy pohańbiony
dom opisować - w ważnych niećwiczony
rymach, mój dowcip nie pnie sie na wieże,
których podobno maty nie dosięże.
Niezmogla Muza zacnych królów dzieje
ni twych w rymach swych przystojnie nie leje:
gdzie chcę w żelaznej przystojnie wy razić
sukience Marsa, boję sie pokazie.
Niedoby tego Meryjona w zbroi
kto dowcipem swym zniżyć sie nie boi?
Który równego Dyjomeda mocy
niebieskiej godnie wierszem swym okroczy?
My o zlej Moskwie zie pisać możemy,
co oczy wiście teraz tu widziemy.
Łacniej przygany zie przyszywać złemu,
niż chwałę godnie wy myślać dobremu.

I Przestrogi I
|w. :ц Troję zacność rozumiej: senatorską, kanclerską i własną z starodawnej
fami li jej.
K oi Dom mordy pohańbiony: zmazany okrutnośrią morderstwu. Tantalus
ociec Pelopa svna w sztuki rozsiekał i gościom miasto potrawy na półmiskach
ciał jeść. W Pelopowym domu Aireus i Agamemnon dla klitemnestry od Kgista
byli zabici, Orestes zaś matkę, klitemnestrę. zabił.
[w. i?| Meryjo w bitwach miedzy gołymi mieczami chodził, a rany sie nie bał.
Niebieską miał moc Dyjomedes. iż był w obronie u Pallady boginiej. która go
broniła od wszelakich niebezpieczeństw.
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Do P[anaJ Grzegorza Brodowskiego
ODA 7
L a u d a b u n t a / i i c l a r o n i H f in d o r i a u t M y t i l e m m

3
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Niech, kto chce. Mityleny, niech i Kodys dworski,
niech Efez sławi, niech Korynt dwójmorski.
niech Apollinem Delfy, niechaj Bachem znaczne
Tchy, niech pola Tessalijej zacne.
Są, którym na sławienie Aten księgi całe
nauką sławnych zdadzą sie hyc małe,
kędy Pallas ręką swą oliwę szczepiła
i nad rodzajne drzewa przełożyła,
len bogate Miceny, ten gwoli Junonie
Argos wychwala i zawodne konie.
Nie tak mnie trwałość Sparty, nie tak urodzajne
laryskie role łudzą, jak zwyczajne
miłej ojczyzny miejsca, gdzie Krakowe prace
przy Wawlu widać, Wisłę i pałace,
gdzie budowne ogrody, gdzie są gęste sady —
ludzkiej uciechy nieomylne ślady.
Jak często śnieżny Notus z chmur niebo ociera,
a wrót nie zawżdy do deszczów otwiera,
tak ty, Brodowski, wszelkie frasunki za stołem
winem i życiem odbywaj wesołem.
Lub cię teraz biskupa bawi dwór szeroki,
lub bliskie twego Krakowa wyboki,
nie przepominaj w szczęściu mnie, jednego z wiela
w Moskwie niemiłej twego przyjaciela.
Teucer, gdy sie ojczyzny i od ojca chroni
zagniewanego, przecię na swe skroni,
krzepiąc sie w nędzy, kładzie wieniec topolowy,
rio towarzystwa mówiąc tymi słowy:
„Gdzie nas kolw iek fortuna poniesie, pójdziemy,
druhowie mili, acz końca nie wiemy.
Przy mnie hetmanie, bracia, nie traćcie nadzieje,
choć sie wam wszytko przeciw myśli dzieje.
Co Apollo powiedział, to pewnie nie minie,
prorokując o sławnej Salaminie,
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abyśmy nowe w inszej ziemi założyli
domy. O, ze mną którzyście użyli
gorzkich trudów, frasunków pozbądźcie przy winie:
jutro, jak znowu okręt nasz popłynie,
tak wytchnąwszy, z prącej zaś na pracą idziemy,
bo odpoczynku na świecie nie mamy”.

Przestrogi
[w. ii Mityleny, Rodys, Efez, Korynt, Delfy, Toby, Ateny są nazwiska miast
w Grecyjej. Dwójmorski zowie Korynt, iż ze dwu stron był przy Koryncie port,
z którego mógł na różne części świata żeglować. W Delfijech mieli za boga Apol
lina, w Tebach Bacha, w Micenach Junonę, w Atenach Palladę.
[w. 5] W Atenach, gdzie było nawięcej filozofów, Pallas drzewo oliwne po
trzebne ludziom barzo pożytecznie szczepiła.
[w. io] W Argos bywały zawody końskie, gdzie puszczano na zawód o wielkie
zakłady. Tam pewnych czasów zjeżdżali sie ludzie na taką krotofilę.
[w. ii] Trwałość Lacedemonowi abo Sparcie (co jedno ich jest) przypisują, iż
młódź swoję twardo i w wielkich niewczasach zwykli wychowywać.
[w. 13] Krakus założył na górze Wawlu zamek, a pod nim miasto od swego
imienia nazwane Kraków.
[w. i?] Notus wiatru jest przezwisko, który zwykł niepogody czynić, jednak
nie ustawicznie.
[w. 27] Pierwszy Herkules, zwycięstwa wielkie otrzymawszy, wieniec topolo
wy na głowę swą włożył na znak tryumfu, stąd i po dziś dzień to zachowywają
zwycięzcy: gałęziami topolowymi czoło opasują.
Iw. 34] Salamina była ojczyzna Teukra w ateńskiej krainie, z której uciekając,
Teucer przybłąkał sie do Cypru insuły i tam założył drugie miasto Salamine.

Rozkosz nikczem nych czyni
ODA 8 ’
Lydia, die, per o/miis

5

Powiedz mi, Lidychno,
czemu tak dla ciebie ginie, chcąc, twój Michno?
Pierwej był snadź trwały
na wszystko i rączy, a teraz niedbały.
Przecz sie ludzi chroni?
Czemu do pierścienia z równymi nie goni?
Dokąd skrytym będzie?
Czemu na koń bystry już więcej nie wsiędzie?
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Przecz sie już nie kąpie?
Czemu miedzy nami widać go tak skąpie?
Ni szable przy boku
nosi, ni do grania piłek stąpi kroku.
Prze skrytą chorobę
letnik męską jego zakrywa osobę
jak Achilles pańską
twarz - aby nie jechał na wojnę trojańską,
miedzy niewiastami
siedzi niewieścimi odziany szatami.

Przestrogi
[w. 2] Ukazuje skutki rozkoszy i miłości, w którą gdy sie kto wda, choćby był
do wszystkiego udatny, zgnuśnieje i znikczemnieje.
[w. 15] T h e tis , matka, Achillesa kryła w ubierze niewieścim miedzy fraucyme
rem, wiedząc o tym, że miał na wojnie zginąć z sławą nieśmiertelną, a gdziehy
był doma żył, bez chwały na wiele lat miał żywota przedłużyć. Potym, gdy Apollo
prorokował, iż Troja nie mogła być dobyta bez Achillesa, szukano go miedzy
niewiastami, porzuciwszy miedzy one dziewczęta sajdak i kądziel: dziewczęta
rzuciły sie do kądziele, Achilles do sajdaka, po czym go poznano.

Do P[ana] Aleksandra Masalskiego
ODA 9
f ides ut alta stet nive caudidum

Już śniegi wielkie przykryły ziemię,
już listorodne złożyły brzemię
lasy, po rzekach na twardym ledzie
już znamienicie wóz ciężki zjedzie.
5

io

Każ drew do pieca suchych przykładać,
każ czwórletniego wina dodawać,
hojny Masalski, zapomni twego
frasunku w grubej Moskwie ciężkiego.
Ostatek Bóg sam niech ma na pieczy,
które cię troszczą usilnie rzeczy.
Ten, jak wiać wietrznej rozkaże duszy,
listeczkiem żadnym z drzewa nie ruszy;
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len zaburzone jak uspokoi
morze, żałosny cicho w lot stoi
cyprys, ani grab z miejsca sie swego
ruszy, posluszen dekretom jego.
Zbytnie nie pytaj, co będzie poty nu
żeś dziś zdrów —zysk jest, miej dosyć o tym.
Przemierzła starość póki nie przyjdzie.
poskoczyc rześko tobie sie zejdzie.
Rzuć sie na płochej rzeźwości szaniec,
przystoi barzo młodemu taniec,
a wieczór z panną ciche rozmowy
mól wyrzucają z stroskanej głowy.

20

jo

Pókiś młód. niech cię na skoki zstanie,
nie wadzi podczas ciche szeptanie
czynić pod wieczór choć bez przyczyny
z miłym człowiekiem pewnej godziny.
Śmiech, który z cienia pannę wydaje.
niech ci wesołej myśli dodaje,
lub płaszczyk z grzbieta rzkomo wydarty,
lub zakład z palca dać nieuparty.

Przestrogi
|w. ii| Wietrzna dusza jest wiatr sam, który rusza sio, wieje, jakby miał w sobie
duszę.
|w. i?) Ponieważ jutrzejszy dzień w naszej mocy nie jest. nie wiemy, co sie
jutro zstanie, głupia rzecz jest o tym sie pytać, co jutro ma być.
[w. ip»| Miasto zysku każdy może sobie poczytać, gdy żyje, kiedy mógł nie żyć.
kiedy mógł zginąć. Względem tedy Boga. który, kiedy chce. każdej godziny może
nas zagubić, zysk jest, że żywiemy.
К i(>] Przemierzła starość, iż sie i ludziom inszym obycząjmi swymi przykrzy,
i samym starym jest przykra.
I«-. 24i Opisuje, iż panny podczas przed młodzieńcy kryją sie w nocy w jaki
kąt. nie iżby nie miały dbać o rnłodzieńce, ale aby ich trapiły, więtszą sobie i im
krolofilę uczyniły nalezione. a nie dając sie długo szukać, śmiechem sie wydawąją. I)rug<ie> rady sobie dopuszczają wziąć bądź chustkę z zapasia. bądź pierś
cień z palca, jakoby jaki miłości zakład, choć sie zdadzą tego nie chcieć, co nieupartym zakładem zowie i rzkomo wydartym.
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Do Merkurego
ODA 10
Mercuri, facunde nepos . Illantis

Dziś cię, Merkury, wymowco przesławny,
wychwalać będę. któryś sam wiek dawny
niesfornych ludzi na kupę zgromadził,
miasta osadził.
5

io

15
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Marszałku boży, o niewysłowiony
nalezco lutnie, na której brzmią strony,
twa kradzież, śmieszna i snadź paniom miła,
radość czyniła.
Więc chytro wzięte niewrócone woły
śmiech uczyniły Febowi wesoły.
gdy twoja sztuka sajdak, strzały jego
skradła groźnego.
/ a twym przemysłem Pryjamus czułego
straż ubiegł wojska nieprzyjacielskiego,
gdzie w nocy jego odiskała skora
możność I lektora.
Twój złoty palcat do nieba szykuje
dusze pobożne, a złe odkazuje
do piekła; wszyscy radzi widzą ciebie
w piekle i w niebie.

Przestrogi
|w. i| Merkuryjus wymowny namową swoją i muzyką ludzie po skałach, w lesie
mieszkających do budowania miast i towarzyskiego mieszkania przywiódł. Ten
był dowcipny, a iż dowcipny, chytry.
|w. oj Muzyka i wymowa ma coś w sobie wielkiego ku odmianie umysłu ludz
kiego.
|w. <>i Gdy Apollo łajał i groził Merkuremu, że go podszedł w wolech. obiecował
mu to złem oddać, gdzieby mu ich nie wrócił. Wtym, gdy mu łaje. obrał go
z łuku i z sajdaka, co widząc, Apollo miasto gniewu śmiał sie jogo przemysłowi.
Iw. i3i Pryjamus. gdy I lektora zabili Grecy, którzy dobywali Troje, starał sie,
aby mógł ciała jego dla pogrzebu dostać, co za radą Merkurego spraw ił. Merkury
jus, będąc posłem i marszałkiem bogów, nosi laskę w ręku, znak urzędu swego.
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Do P[ana] Pawła Piaskowskiego
ODA 11
Tu ne quuesieris, scire nefas. quem mihi, r/f/ew //6/

Co nie możno czynić, nie chciej wiedzieć tego,
jaki koniec będzie żywota naszego:
nie trwaj o aspekty babilońskich ludzi,
których z gwiazd wiadomość przyszłych rzeczy łudzi.
5
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Nie chciej, Pawle, wiedzieć, jak lepiej sie zstawić
przygodom, nie chciej sie na liczbie lat bawić,
bądź wiele lat żyć masz, bądź rok twój ostatni
do nigdy nieschronnej pośpiesza sie matni,
który cię w tych wojnach to tam, to sam rzuca,
a mnie zaś moskiewskie więzienie dokucza.
Jeśliś mądr, używaj, póki czas, na dobie —
w krótkim wieku potrwać długo nie tusz sobie.
Wiek nasz nieżyczliwy mija na kształt mowy,
ty zażywaj czasu, póki masz gotowy.
Pij, Pawle, nie ufaj jutrzejszemu dniowi,
byś nie był podany ciemnemu wiekowi.
Póki masz, zażywaj dzisiejszego czasu,
jutro snadź nie będziesz mógł mieć tego wczasu.
Dziwna rzecz jest: choć sie piciem nie szanujesz,
a przecię trzeźwiego sprawy odprawujesz?

Przestrogi
[w. 3] Babilończycy nawiętszy byli gwiazdarze, którzy nic nie poczynali, jedno
w praktykę wejźrzawszy, jako sio miało poszańcować, źle-li, dobrze-li. Ci też z
nauki gwiazd praktykowali, wiele który człowiek lat miał żyć na świecie.
[w. 8j Jako morze pełne niebezpieczności, tak i świat; przeto złączył: z morza
świata tego rok wpada do matni, to jest do śmierci.
[w. 13| Czas, pomiar wszytkich rzeczy, mowie podobny: jako mowa, skoro sie
wymówi, zginie, tak i czas, który minie, nie wróci sie.
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Do Majestatu
ODA 12
(Juem inrum aut heroa h ra pel acri

Którego męża lub którego pana
zacność*, o Klijo, będzie wysławiana
dziś krotofilnym dźwiękiem głosu twego
niewidomego?
5
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Na Helikonie, na Pindzie twe czci-li,
na Emie głosy będą sie roili,
skąd lasy na brzęk Orfeowej lutnie
skakały chutnie?
Ten zahamował w rzekach wir głęboki,
ten lutnią wiatrów prędkie ujął skoki,
na wdzięczne granie jak lasy, tak skały
za nim biegały.
Skąd naprzód pocznę? Azaż nie od tego,
który ma w mocy rząd świata wszystkiego?
Ten morzu, ziemi i światu panuje,
czasy miarkuje.
Ten nad sie nie ma nikogo pierwszego
ni w wszechmocności cierpi podobnego,
niższe daleko są na wszystkie strony
królewskie trony.
Zacny przodku nasz, Lechu Słowianinie,
ciebie pierwszego ma Muza nie minie,
tyś zmyślny polskie, jak ich długo zstaje,
założył kraje.

25

Wspomnię Lechowe bez imienia plemię,
które po ojcu rozszerzyło ziemię,
snadź od Wissurgu aż po dońskie boki
były ich kroki.

SKB\STIAN PKTRYCY

Płynie męstwa zdrój z ciebie, Kraku wieczny,
żeś tron ojczyzny uczynił bezpieczny,
od wielowładów barzo roztargniony
i utrapiony.
Mężnieś sąsiady zachodnie zwojował,
tyś śrzodek Polski. Kraków, sam zbudował
następcom swoim, którego dziś ale
snadź niemasz w cale.
I .eszka i Wendę, marnotratną duszę,
i Ziemowita z ojcem wspomnieć muszę,
który Popielów powetował sromu
z pociechą domu.
Szczepiowiar świeci Mieczysław cnotami
cnej pobożności miedzy książętami:
Bolesław, pierwszy król nieprzepłacony,
berłem uczczony.
Kazimierz Czerniec i syn jego Śmiały.
Bolesławowie i trzykroć, Leszk Biały,
tu Kazimierza przypomnię onego
z ojcem Wielkiego.
Jako w tajemnym roście drzewo wieku,
tak cześć w Jagielle, litewskim człowieku,
z Jadw igą, w której cnót męskich jest wiele
w niewieścim ciele.
0 . Władysław ie, dwójrządźco szlachetny,
twój umysł sławy nieśmiertelnej chętny,
czego chciał, dostał - dziw! - w takiej młodości:
nieśmiertelności.
Już Kazimierza wielkiego w pokoju,
pożytecznego przypomnię a w boju.
Na których nasze snadź patrzały oczy.
Muza przeskoczy
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oprócz Stefana, w którego osobie
w/ór królewskich cnót możesz wybrać sobie.
Zdarz Boże, wszyscy by tacy bywali,
nam królowali.
Ojcze Polaków i stróżu nasz dzieci
z tego plemienia, o Zygmuncie Trzeci,
ciebie czułego takich przykład ludzi
do sławy budzi!
Oni granice wielce rozszerzyli,
oni potomkom pokój uczynili,
Litwin i Rusin z Prusakiem przydany
do naszej ściany.
Nie chciej mniej miedzy tymi gwiazdy świecić,
ojczyzny ranę chciej prędko uleczyć,
która sromotnie w twoich dana tobie
posłach osobie.

80

Moskwicin zdrajca, Mniszków na wesele
wezwawszy, ludzi naszych pobił wiele;
ostatek z Polski, co snadź więcej boli,
chował w niewoli.
Zabiwszy pana, co mu przysięgali,
przy nim niewinne goście mordowali,
carową, którą za panią przyjęli,
w więzienie wzięli.

аз

(idy powetujesz swego, jakoż trzeba,
szlachetna duszo, sławą dotkniesz nieba,
w językach ludzkich nieśmiertelny będziesz,
z bogi usiędziesz!
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Zazdrość w miłości
ODA 13
Cum lu, Lułia, Telephi

5

io

is

io

Kiedy, l jdychno moja,
Michnowi, grając, nie dajesz pokoja,
kiedy Michna rumianą
płeć chwalisz, kiedy młodość jego raną,
kiedy przesławne dzieje
z smakiem wyliczasz, serce mi truchleje,
co gdy od ciebie słycham,
martwieję nędzny, a ledwie nie zdycham.
W twarz mi sie krew w lot wkrada,
a ogień wnętrzny jaśnie opowiada,
ach, jak mnie serce boli,
gdy-ć swar pijany czyni co nie gwoli
lub gdy młodzieniec jaki
uczyni zębem na twej wardze znaki!
Lecz posłuchaj mię mało:
nie wierz temu, nie, by to długo trwało,
gdy cię rzkomo całuje,
a przykro gębę zębami zrysuje,
którą Wenus nie łzami,
lecz pięciornymi napawa smakami.
Trzykroć błogosławiony,
którego związek jest nierozdzielony,
czyja miłość tak stała,
że żadnej zwady do śmierci nie znała.

[Przestrogi]
[w. i] Pożyteczno to jest wiedzieć do uznania ślepej miłości, jako sie w niej leda
o co frasują ci, co sie nią bawią. Gdy dwa młodzieńcy do panny przyjadą, jedne
mu panna pokazuje więtsze chęci swej łaski, a drugi, postrzegłszy tego. frasuje
sie i gniewa.
[w. 9] Twarz ukazuje, co wewnątrz jest, kiedy sie kto zapłonie abo zbiednieje,
(w. i2] Pijany swar, który dla pijaństwa bywa, gdzie więc po pijanu czasem
przychodzi do oczu, że jeden drugiemu podrapie twarz abo podbije oko.
[w. H| Znaki zębem uczynić jest, igrając, ukąsić. Zwykli bowiem ci, co sie
miłują, w spólnym całowaniu zębami wargi lekko ujmować i prze zdrowie kąsać,
oświadczając miłość i łagodność swoję.
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[w. 20 ] Pięciome smaki, które mają pięć słodkości w sobie, pięć bowiem stopni
do miłości są: 1. widzieć, 2. rozmawiać, 3. dotykać sie ręku, szaty, trzewika etc.,
4. całować, 5. porozumieć.

Hamulec
ODA 14
O navis, referent in mare te novi

5
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Pływaczko rosiejska,
łódź twoja złodziejska
dokąd sie tak wkrada,
w nową tonią wpada
Neptuna srogiego?
Chcąc wetować swego,
co czynisz w tym biegu?
Stój mocno na brzegu.
Patrz, jak łódź sie wzniosła
na morze bez wiosła,
wiatrem ogolony
maszt stoi z tej strony,
gdzie przystają sznury,
a po fugach dziury jak wytrwają morze,
co okręty porze?
Ni żaglu całego,
ni Boga chętnego
nie masz, skąd ratunku
prosić masz w frasunku.
Acz nie w podłym lesie
ród twój sławę niesie,
zacna córko sośnie,
która w boru rośnie,
przecię stanu swego
nie wynoś leśnego:
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zacne urodzenie
nie będzie tam w cenie.
Kto żeglować mierzy
po morzu, nie wierzy
malowanej lodzi,
na moc samę godzi.
Jakom tęsknił nieraz,
kiedy-ś stala teraz.
tak z odjazdu twego
nie miewam dobrego
czasu, gdy całości
chcesz w niepotężności.
Jest to sęk niemały chroń sie. radzę, skały.
Dymitr tam zabity
stawia krzemień skryty
przy wirowej ścienie
na twe roztrącenie.
lej ściany nie miniesz,
choćbyś nierad. zginiesz:
by cię twa niewiara
nie zgubiła - wara!

[Przestrogi I
[w. i| Upominanie moskiewskich zdrajców, aby sie nie kusili przeciwko tym.
którzy mszczą sie lui) zabitego, lub wygnanego Dymitra. Rosiejscy ludzie są Ruś.
jakoż też car zowie sie hospodarem rosiejskiego państwa.
|w. г i Niepotężność ukazuje z ułomnego wojska, gdyż insze miasta i prowincyje odstały od zdrajców.
[w. i 8 | Niepotężność z strony Roga, iż Pan Róg zdrajców nie będzie szczęścił.
Potym z strony zacności, na którą w bitwie nie trzeba sie spuszczać, gdvż tam by
nazacniejszym nie folgują i zacność na wojnie nic nie waży. jako na morzu malo
wany okręt.
Iw. щ Wyrozumienie takie niech będzie: nie tyłkom cię nierad widział w tej
jakiej takiej, która mi sie nie podoba, gotowości, ale teraz. gdv już sie ruszasz z tą
gotowością, barzo rni sie nie podoba.
[w. 4ii Na surnnienie przywodzi zdrajcom Dymitra, aby sie bali. aby sie waro
wali swej niecnoty, która ich na myśli i sumnieniu ich bodzie.
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Wróżki
ODA 15
Pastor cum trail oroi per fréta напЪи.ч

Moskwicin panią, którą na carstwie posadził,
gdy do więzienia smętną prze/dzięki prowadził,
Apollo prorok, pomyśliwszy o tym,
wróżył, co z Moskwą będzie sie dziać potym:
5

io

15

2o

„(larową do więzienia, zie zabiwszy pana.
prowadzisz w nieszczęsny czas. Moskwo zapomniana!
O. jak rosiejscy mieszkańcy sprzysięgli
za złość swą klęski ostatniej dosięgli!
Ach, ach, jaki znój z ludzi, jako z koni płynie,
jak sie krwie wielka powódź po tej ziemi linie!
Już gniew swój na was okrutny gotuje
Mars, już szyszaki, już zbroje hecuje.
Próżno, w nadzieje twierdze, głowę muszczesz, srogi,
próżno żenie swej gędziesz —upadną-ć już rogi,
przykrych wczasowi próżno sie już chronisz
mieczów, nieszczęsny, próżno sie już bronisz.
Zewsząd tept koński słyszę i wściekłe bieganie,
po domach krzyk, wrzask, z murów z dział straszne strzelanie,
ach, zdradzieckimi po krwawej ramiony
ziemi, nędzniku, będziesz powłóczony!
Nie masz względu na Lachy, zajątrzone twego
skaźce narodu, nie masz na króla polskiego.
Oto już wasi synowie cnotliwi
na was, źli zdrajcę, jadą nielękłiwi.

25

Sam Dymitr wasz. którego na świecie nie zstaje,
na waszę pewną zgubę, słychać, z martwych wstaje.
Jeśli on dwakroć od was nieubity,
prędko moc wasza musi puścić nity.
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Ach, ach, jak wiele trupów wkoło miasta leżą,
ach, jeszcze więtsze wojska przeciwko wam bieżą!
Wasz, wasz przeciwko wam idzie Błotny,
hetman nowego wojska ochotny.
Cóż rozumiecie o tych, coście zatrzymali:
nie będą-li na gardła wolni wasze stali?
Mniszkowie sami od jadu sie miecą,
z więzienia tego dobrze nie wylecą;
przed którymi - jak jeleń, ujrzawszy z daleka
za sobą wilka, karm swą puściwszy, ucieka —
tak wy pierzchniecie, że na uciekanie
tchu potrzebnego rychło wam nie zstanie.
Nieszczęśliwa na Moskwę przypadnie godzina,
gdy dzień ostatni jej ta przyniesie rodzina.
Niedługo czekać: ledwie co lat minie,
gdy Moskwa prędko od Polaków zginie”.

Palinodyja
ODA 16
O rnatre pulchra filia pulchrior

5

io

O, z gładkiej matki córo piękniejsza,
bądź wierszom moim winnym skłonniejsza!
Wiersze moje bodaj sie nie zbyły,
które cię tak barzo obelżyły,
niech je lub morze potopi,
lub płomień palem pochopi.
Ni Rea, ani sama Cybele,
ni Bachus, tak możny bóg w kościele
księżej swojej, ani sam Apollo
myśli prorockiej zawierci wkoło,
ni korybantes z cymbały
sroższy jak gniewu zapały,
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których Neptuna straszliwa plaga
ni ostry miecz żaden nie uhlaga.
ni palące ognie płomieniami,
ni Jowisz zwy cięży piorunami,
gdy ich grom okrutny niesie,
a światem jak trzeba trzęsie.
Przy stworzeniu człowieka pierwszego
Prometeus zwierzęcia każdego
gorszą część odjął - odjąwszy Iwow i
gniewu jad srogi, dał człowiekowi,
skąd w nędznych ludziach skład taki
uczynił zapał dwojaki.
Srogiego gniewu rzeżwość sierdzista
ciężką zgładziła śmiercią Teista [лс!],
dla gniewu wielkie królestwa one
do szczętu srogą wojną zburzone,
iż gdzie przedtym mury stały,
tam potym pługi orały.
Odpuść, proszę —młodość zapalczywa,
której pohamować trudno, krzywa!
К temu wtenczas namiętność niemała
wszystek mój rozum opanowała,
żem musiał wiersz szczypotkany
pisać na cię rozgniewany.
Już teraz to bystre przy rodzenie
rozum od tej płochości od żenić,
na miejsce, czym-eś sie obrażała,
nastąpi, co byś rada widziała,
byś jedno za taką sprawą
była jak przedtym łaskawą.

IPrzestrogi]
[w. i] Przeprasza panią, którą uszczypliwymi rymami obelżył. Winę składa na
gniew i młodość, wywracając naganę w chwałę, ho tak był napisał: „O, z sprosnej
matki dziewko sprosniejsza!’\
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[w. 7| Н(ьа. Cybele boginie są, Apollo. Bachus bogowie, koryhantos księża byli
bogini Rejej. Księża bogów pogańskich, gdy mieli co prorokować od swych bo
gów, jadowicie sic gniewali i szaleli, że iin piany z gęby płynęły.
Iw. ii] Korybantes z dzwonkami i cymbałami zagłuszali ludzie.
|w. i-+1Zapalczywy i na miecze, i na ogień idzie, nic sobie nie ważąc żadnego
niebezpieczeństwa i mąk wszelakich.
|w. 19] Poetowie bają, iż człowiek ma od każdego zwierzęcia część gorszą, od
lwa ina gniew. Dwoisty gniew ma człowiek: naprzód swój. który mu jest dany, a
potym lwi.
|w. J(»i Teislus [.S7c! |. Atreus częstowali ludzkim mięsem goście swe. dla czego
mordy wielkie i zburzenia miast było wiele. Kartag tak zburzyli Rzymianie, że
na tym miejscu, gdzie miasto było, orali, co też o Trojej piszą:
łam seges est uhi Troia fuit resecancla<juc falce
luxuriat Phrygio sanguine pinguis hum us.

Tak gniew wielki ma zapał, że dla niego Ateny, Sagunt. loby, Nuinancyją zburzono.
|w. :jó| Szczypotkany rym to jest uszczypliwy, łajania i sromocenia pełny.

l)o Tvndarv
ODA 17 ‘
f t’/o.v a n io n iu m saopo. Lucrctifam

Nie zawżdy Faun us na miejscu leży,
często z Krakowa do w ioski bieży —
on opatruje me kozły rącze,
by ich nie grzało słońce gorące.
Ö

io

Parchotrętnego małżonka żony
obłędne z każdej bezpieczne strony:
po gaju wolnym szukają wrzosu
miedzy krzakami, w śrzodku pokosu.
Nie straszne im nic węże nilowe
ni w pasterniku wilcy marcowe.
gdy im gra pasterz na głośnym rogu.
siedząc wesoły przy chłodnym stogu.
Bóg mi sprzyjaje. Bóg mój łaskawy
sporzy me rymy i wszystkie sprawy.
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Tam, Tyndaro ma, co będziesz chciała,
będziesz, we wsi mej, dostatek miała.
lam, pod górami, schronisz sie znoju,
tam, lutnią wziąwszy, w cichym pokoju
zagrasz o Cercy i o Penelopie,
dwu oszalałych na jednym chłopie.
Tam niewinnego jagody grona
pod cieniem sokiem będziesz uczczona,
tam Marsa z Bachem nie będzie wojna —
siędziesz bezpiecznie przy mnie, spokojna.

25

la m zuchwałego niemasz młodzieńca,
który by ruszył z głowy twej wieńca,
który by zmazał szatę kosztowną
abo sie kusił o cię nierówną.

[Przestrogi]
i] Faunus, bóg gospodarski.
l'v. 5| Parchotrętny, co parchem trąci - mąż kozioł, żonki kozła są kozy. Tu sie
tak położyło, jako w łacińskim stoi.
[w. 9] Węże nilowe, które sie rodzą przy rzece Nilu w Egipcie, gdzie sroga
gadzina sie najduje.
[w. 19] Penelope Ulissesa żona własna była, która go czekała dwadzieścia lat w
czystości, Cyrce zaś sczarowała Ulissesa, że musiał sie z nią bawić przezdzięki.
[w. 23] Mai s z natury swej jest wojownik, a Bachus, kiedy sic* opije, rad wojnę
toczy.
[w.

Do J|ego] M[ości] P[anaJ Kaspra Maciejowskiego,
kasztelana lubelskiego eie.
ODA 18
\u lla m , Ian\ sacra vile, sevens аНюгет [.ç/c!]

Dobra rzecz ze Włoch do nas przenosić sady,
lepsza jest z Węgier w Polszczę mieć winogrady.
O, braterska wielkiego krwi kardynała,
Kasprze ucieszny, póki twoja moc trwała,
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nie szczep. proszę, lam bądź gdzie Uszczymów leży.
bądź gdzie Wista blisko pod Sobótkę bieży,
jedno wino, którego sok w piciu mierny
wykorzenia Frasunek z głowy mizerny.
Winogardom o suszy z trudna przychodzi
wszytko, a zaś obrotnym picie dogodzi.
Kto ciężkiemu żołnierstwu, kto nędzy łaje
po piciu? Owszem. Bache, tobie cześć daje!
Lecz żeby kto Bachowych podarków miary
nie przebierał, dają znać pijanych swary
nieszczęśliwe Centaurów i z Lapitami.
ledwie kiedy skończone ogniem, mieczami.
Upomina Tatarów Bachus przykładem,
żebyśmy nie chodzili takim ich śladem,
którzy złe od dobrego rozeznać ani
z baczeniem co postąpić mogą pijani.
Nie chcę cię dalej, słodki Bache, wysławiać
ani twe tajemnice ludziom objawiać.
Miej cymbały, dzwonki i na czele widła,
zakryty majem połów, szaleństwa sidła.

25
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za którym ślepa chodzi samego siebie
miłość i położona myśl chełpą w niebie,
i wiara do zleconych tajemnic szklana,
lepiej niż najaśniejszy krzyształ przeźrzana.
Ku twej czci. Maciejowski, śpiewam o winie,
które miernego picia zwyczajem słynie.
Dobra rzecz ze Włoch do nas przenosić sady.
lepsza jest w Polszczę z Węgier mieć winogrady.

IPrzestrogi I
|w. <)] WinoganIowie są, którzy z przyrodzenia abo narnyślnie nie pijają wina.
Abstemios łacinnicy zowią. którzy gardzą winem.
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[w. i.i| Dzwonki, cymbały, rogi - Bachowe były stroje, których przy jego ofia
rach używali. Te do szaleństwa ludzi nieostrożnych, co wiele piją. przywodzą.
Zakrywali ty tam misterstwa różdżkami zielonymi w dole, gdzie kto sie nie po
strzegł, wpadł. Przez to opisują pijanego: ma rogi, iż pijany - pyszny i zuchwa
ły; ma dzwonki i cymbały, iż woła, mówi wiele pijany. Za pijaństwem te wy
stępki chodzą: miłość siebie samego; myśl w niebie, a ręce w popiele, to jest
pycha: tajemnic odkrycie.
Trzeźwieni być jest nic nie pić, czym by sie zagrzał człowiek. Pijanemu w szyst
ko łacno, bo zagrzany winem obrotny jest do wszystkiego; trzeźwi nie tak. Picie
wygania frasunki. Pijany zapomni wszystkiej nędze.
[w. 15] Lapilue, mając krzywdę od Centaurów, którą im pijani uczynili, tak sie
jej mścili, że mało co Centaurów zostało, co ich wybili.
[w. 221 Bachowe ofiary wielkiego misterstwa i tajemnic pełne były. których sie
wyjawić żadnemu nie godziło, przeto tu mówi, iż nie chce tajemnic powiadać.

Do Clicerv
ODA 19 ’
Mater .4(1(441 Cupidinum etc.

Najdziesz tę u Kochanowskiego, która sie poczyna:
„Matko, skrzydła twej miłości” etc.
Do ks[iędzaj kardynała Maciejowskiego
ODA 20
/ ile połabis modicis Sabin urn

Ze mną pić będziesz wino barzo tanie,
które-m zasmolił sam takrok we dzbanie,
kiedy lud wszy tek przy grach na twą cnotę
czy nił ochotę
5

io

tak. dobrodzieju, że twoich zabiegi
dziejów Wiślne snadź odbijały brzegi,
a górom naszym, gdy kto co rzekł, ścisło
powtórzyć przyszło.
Tarczalską prasą wino wyciśnione
będziesz pił doma; me rzeczy ściśnione
przedniej jagody sok - Bachowe dary nie leją w czary.

70

SKBVSTIV* PKTKYCY

IPrzestrogi I
|w. i] Prosi na bankiet, a ma częstować podłym winem, gdyż nie mógł sie
zdobyć na lepsze.
|w.‘2 | Dzbany są takie, którymi z 'liirek oliwę wożą. co sie w jeden więcej niż
baryła wieje. Są na spodku konczate, aż w ziemi musi dół wykopać do postawie
nia ich prosto. Kiedy będzie zasmolony, może go leda jako wywrócić. W takim
(Izbanie Ilom tius zapasił sie na wino dla gościa.
Iw. "f| Bywało to u Rzymian, iż gdy jaki dobry człowiek i zawołany przyszedł,
gdzie bywały schadzki, z radości okrzyk czynili, co było ku czci jego; to zwano
pluusiis. (icclamalioncs. Zaś gdy kto nieradowist i zły przyszedł, kszykali na
takiego i hukali.
Iw. (>| Tu opisuje echo - głos, który sie obija o góry abo o brzegi rzeczne.
[w. <)| Tarczalskie wina w Węgrzech powiadają naprzedniejsze być.

W inszowanie wieczne
ODA 21
Diwmm tenerne (licite r i ruines

Panienki uczciw e, sławcie z jednej strony,
z drugiej <wy>. młodzieńcy, w odmianę, patrony
polskie nasze ojczyste
dusze przed Bogiem czyste.
.->

io

i")

Wysławiajcie, panny, świętobliwą onę
w panieńskim żywocie Kingę, ślubną żonę.
która w małżeńskiej sieci
panieństwem wielce świeci.
Młodzieńcy, biskupa sław cie z Szczepanowa,
ten nasz jest ratunek, ten ozdoby głowa,
cudotwórca słychany,
I .achom od Boga dany.
Cli mór. głód i wojnę opłakaną łzami
od nas na pohańce niech oddalą sami,
mocą Bożą uczczeni,
waszą prośbą wzruszeni.

IPrzestrogi I
|w.(»l Kinga albo Kunegundis była Bolesława Pudyka, króla polskiego, żona.
Ta do śmierci czystość swą panieńską chowała, namówiwszy męża, aby prze
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ciwko tornii nie był. Wielkie cuda czyniła: i za żywota, i po śmierci przy ciele sie
jej dzieją. Po śmierci męża swego mieszkała w klasztorze w Sączu Starym, o czym
czytaj Długosza. Jest o jej żywocie książka pisana od tegoż Długosza, którą czy
tano przy stole u księdza kardynała Maciejowskiego.

Do J[egoJ M[ości] P[ana] Mikołaja Oleśnickiego,
kasztelana małogoskiego etc.
ODA 22
I/it<‘<rfr rilac scelcrisf/ur purus

Gdy cię kto w Moskwie hisloryją bawi
i przed oczyma zacne dzieje stawi,
niech też ja podczas, co na myśli miewam,
przy lutni śpiewam.
5

io

15

Powstań, ma lutni - co przedtym umiały
palce me, jeszcze grać nie zapomniały! —
zaczni poważny rym w Moskwie mojemu
Oleśnickiemu.
Jest kto, co na się nie czuje nic złego masz to, i serca jest nielękliwego:
ni miecza, ni strzał nie trzeba z sajdakiem
nosić za takiem.
By po Krępaku zbójcokrytym chodził,
by nań nawiętszy nieprzyjaciel godził,
nienaruszony przy swej cnocie wszędzie
beśpieczny będzie.
Oto przede mną, Oleśnicki drogi,
w lesie straszliwym ucieka zwierz srogi,
mnie, niewinnego, ni łapa. ni goni,
chociam bez broni.
Jaka sprosna moc: nie jest ani ona
z żubry żmudzkimi równo policzona,
nie znajdziesz sroższej i w samej Afryce,
gdzie rodzą lwice.
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Zanieś mię, gdzie chcesz: byś chciał, na kraj świata,
gdzie niemasz ciepła ni płodnego lata,
który kąt deszcz, śnieg, grad. gołoledź śliska
z nieba przyciska;

25

ю

wiedz mię. gdzie ludzie mieszkania nie mają,*
gdzie pola wyschłe od słońca gorają,
wesoło zawżdy zaśpiewam na goli
swej Muzie gwoli.

IPrzestrogi I
[w. 131 Krępak jest las, w którym zbójcy sie kryją, przeto zbójeokryty.
|w. i()| Człowiek pierwszy kiedy jeszcze był w niewinności swojej, póki nie
zgrzeszył, miał posłuszne sobie wszystkie zwierzęta: lubiły go i bały sie. a skoro
zgrzeszył, prześladują nas wszystkie dzikie zwierzęta; co sie nas przedtym bały.
my sie ich teraz bojemy. do nich przystąpić nie śmiemy, jako do lwa. niedźwie
dzia. wilka etc. Skąd teraz my. gdy nie czujemy na się nic złego, coś śmielszy
jesteśmy i bezpieczniejszy, niż gdy nas surnnienia złego mól grvzi(*.

ODA 23
iitas lu/iuleo me similis, Chloe

Najdzie sie tę u Kochanowskiego w księgach 1 pieśń XI :
„Stronisz przede mną, Neto nielykana*’ etc.
Do J [ego] M[ości] P[ana] Mikołaja Komorowskiego,
starosty oświęcim skiego etc.
ODA 24
(Juis desiderio sit pudor aut modus

Odzież komu straconego przyjaciela snadnie
żal z frasowliwej głowy tak łacno wypadnie?
O Melpomene, niechaj pienie twoje
podadzą z lutnie żałobne łez zdroje!
5

Jużci tak. Komorowski, polskich ludzi siła
moskiewska moc zdradliwie wiecznym snem uśpiła,
z których niemały ojczyzna mieć miała
pożytek, gdyby zwróconych witała:
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miedzy którymi brat twój haniebnie zabity,
w szlachetnych obyczajach człowiek znamienity,
którego miedzy wszytki mi zdobiła
uroda, gładkość i rycerska siła.
Niemasz cię, Janie z Żywca. Balu, Gołuchowski,
śpisz Szkliński, Domaradzki, Borsza i Strzeżowski!
Ale kto może pobitych żelazem
wymienić wszystkich, bez żałości razem?
Wielki płacz zostawili powinnym po sobie,
więtszy ojczyźnie, brat twój osobliwie —tobie,
po którym miasto uciesznej radości
w nieutulonej zostałeś żałości.
Ach, próżno wzdychasz! I na Orfeowe granie
tak piękne ludzi grono z martwych już nie wstanie nieubłagana śmierć kogo złośliwie
stąd porwie, z nami tu więcej nie żywię.

25

Gdzie kiedy Merkuryjus raz kogo pograbi,
już go nigdy na świecie nazad nie postawi.
Bolesna-ć rzecz jest, lecz cierpliwość zmoże,
co sie już więcej poprawić nie może.
Do baby
ODA 25
Parcius iunctas quatiunt fenestras

Rzadki w zamknione już kołace błony
miłością płochą młodzieniec strapiony,
forta twa, co sie często otwierała,
już będzie stała,
5

nie wybijając już więcej snu z głowy:
nie słychasz onej jako przędłym mowy:
„Spisz, ja u twego sam. Lidychno moja,
czuję podwoja!”.

sK B-vsTLW

petrycy

Wzajem u drugich już w niewadze będziesz,
pod nowiem, babo. na ulicy siędziesz,
plącząc na wietrze twoich swatów w nocy,
nie oschną-ć oczy,
gdy zapal złego wszeteczeństwa, który
końskie, gabając. podnieca maciory,
przejmować będzie twoje stare kości
nie bez żałości,
tęskniąc, że mądrze młódź wesoła goli,
zielone różdżki niżli suche woli.
lepsze obiera, złego nie ukusi,
aż kiedy musi.
Do Gabryjcla Joanniccgo

()I)A 26
Mus is amicus tristitiam et mc lus etc.

Kamenom przyjaciel kochany,
nie będę nigdy sfrasowany —
każdy Frasunek i ból skokiem
wiatr pędzi po morzu głębokiein.
Jak miedzy północnymi lasy
groźny król swe sąsiady straszy;
przeciw komu Turek ma wsiadać
na wojnę - nie zwykłem sie badać.
Muzo. uciecho moja miła.
proszę, byś też okwicie czciła
pół zdrowia niego, Gabryjcla,
wieńcem witym z nietroski ziela.
Niechaj twej lutnie wdzięczne strony
cieszą jego umysł strapiony,
frasunek, który go więc nędzi.
niech lotny wiatr za morze pędzi.

FRI DL

M()SKIF:WSK1I:C;0 Księgi picnvsz«-

20

75

Orla 2 5 . w. () - M a 27. NN. 1()

Krom ciebie. Muzo, czuję trwogę,
bez ciebie nic począć* nic mogę:
gdzie was znam z siostrami gotowych.
nie schodzi mi na rymach nowych.
Miej dobrą ode mnie godzinę,
a jeśli tu w tej Moskwie zginę,
mój Cabryjelu, dzieci moje
w opiekę twą zlecam oboje.

IPrzestrogi 1
[w. i| W naukach zabawa bar/o jest ucieszna i pożyteczna: pożyteczna dla
mądrości nabycia, ucieszna dla trosk i frasunków odbycia. Tacy ludzie nie pyta
ją sie. co sie miedzy ludźmi dzieje, ale sie badają, która jest każdej rzeczy przy
czyna: a to jest ziele, które odpędza frasunki.
Iw. 17] Bez zabawy w naukach ludzie sobie tęsknią, chodząc w nieumiejętnoś
ci jako w ciemnościach, nie bez bojaźni.

Rozmowa przy kuflu
ODA 27
Xatis in usum laetitiae sn p /iis

Niech mamy wino, frasunków ochronę,
niech sie u nas nie wiedzie
wojować przy biesiedzie,
krwawe poswarki odłóżmy na stronę.
5

10

15

Z wojną dobra myśl pospołu nie chodzi,
hamujcie sie, panowie,
dajcie miejsce rozmowie usieść bez swarów za stołem sie godzi.
Lecz by ta pełna przede mną nie stała,
nim, bracie, z czarą wstanę,
zjaw mi twą wdzięczną ranę:
skąd poszła, która przebiła cię, strzała?
Nie chcesz powiedzieć? Dla czego? Azali
przydzie mi siedzieć sucho,
jeśli nie włożysz w ucho,
który cię ogień niewstydany pali?
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Szlachetny - wierzę —grzech masz, lecz niech go wiem:
oto-ć nakładam słucha:
powiedz prawdę do ucha:
twoich - ślubuję - tajemnic nie powiem.
Ach. przeklętego jąłeś sie stworzenia —
zie o tobie, niebożę!
Pewnie cię stracić może.
któryś był godzien lepszego płomienia!

2.->

.40

Która wiedma, przez dziworodne maści
lub przez słowa którego
moc cuda niezwykłego,
z tej cię. gdzie toniesz, wybawi przepaści?
Sam Bellerofon na bystrym Pegazie,
co Chimerę trójskładną
ściął ręką wielowładną,
nie ratuje cię w takim ciężkim razie.

IPrzestrogi I
|w. 2 ] Uczy przy biesiedzie uczciwie sic sprawować, nie swarzyć, nie wadzić,
nie bić sie. przy biesiedzie też nie przystoi mieć rozmów, jedno uciesznych. jaka
jest o miłości.
|w. 111 Ranę wdzięczną miłość zowie. Ranę dla tego. iż po sobie miłość zosta
wia ból; abo flancę, abo szaleństwo, iż na umór tego sie trzyma, o co by przysta
ło nie dbać. Wdzięczną zowie, iż na czas coś rozkoszy ma, której potym ci. co
miłują, przypłacić muszą. Nie trzeba też o Kupidowych strzałach, o których
wszvscv wiedzą, powiedać.
Iw. щ Ogień niewstydany - miłość zowie uczciwą, przystojną, za którą sie nie
trzeba wstydać. Jakoby rzekł: tuszę o tym. iż sie polecasz pannie takiej uczciwej,
za którą nie wstydasz sie podobno - co też szlachetnym grzechem zowie. To już
usłvszawszv. kogo miłuje płomieniem, żałuje i gani mu. że takiej złej białejgłowy
jął sie, która go do zguby przywiedzi(‘ przez swoje czary.
|w. ii i Tu znać daje. iż niewiasty bawią sie czarami, aby po woli miały, kogo
miłują.
[w. 2.')| Dziworodne słowa i maści, które dziwy czynią, jakie bywają u czarow
nic i kuglarzów. i czarnoksiężników.
|w. 29| Chimerę trójrodną zabił Bellerofon na koniu dziwnie bystrym i pręd
kim. Chimera złożona była z trojga zwierząt: miała w sobie pół konia, pół nie
dźwiedzia, pół człowieka, a ogień jej z gęby pałał.
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Umartym pogrzeb od zvwvcb powinny
ODA 28
Te maris et terrete uumeroque aire/it is are/me
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Archvto. któryś ziemię z morzem tak głębokiem
i poczet gwiazd pomierzył niepochybnym krokiem,
kto cię tu przy tym brzegu matyńskim pochował,
gdzie-ć marnej ziemie garści na pogrzeb żałował?
Co-ć pomogło okrągłe niebiosa przebieżeć,
kiedy-ś tu miał znieważny bez pogrzebu leżeć?
Tantalus bogów samych towarzystwem czczony
i Tytoń z tego świata na wiatr rozniesiony,
Minos, Jowiszów trzecie oko, także zginął,
i Pitagoras, który dwoją śmiercią słynął.
Acz paiż. od podwoja jego ręką wzięty,
świadczy<łby> czas bytności u Trojej przeklęty,
dowcipny prawdołowca umialnej skrytości
nie oddał śmierci, jedno w samej skórze kości.
Lecz śmierć każdemu w ucho: „Umrzesz*’ zawdy szepce raz jednej śmierci każdy gościniec przedepce.
Od okrutnego Marsa jedni często giną,
drugim śmierci tonienie w morzu jest przy czy ną,
lak stary, jako młody, kto sie na świat rodzi,
nigdy złej Prozerpiny ręku nie uchodzi.
Mnie też niepogodnego Oryjona siła
z pachołkiem swoim, Notem, w morzu utopiła,
lecz ty, żeglarzu, więcej nie dziwuj sic mowie,
nie żałuj piasku mojej nieprzykrytej głowie:
przykryj niepogrzebione na tym brzegu kości
przeciw mnie niewinnemu z chęci i z miłości,
lak, jakąkolwiek falą morską Eurus straszy,
obali sie z twym zdrowiem na góry, na lasy.
Niech ci za tę uczynność wszystko dobre z nieba
płynie, co żeglarzowi do szczęścia potrzeba,
której jeśli zaniechasz czy nić ciału memu,
klnę cię: niech sie toż stanie potomkowi twemu.
Nawet dla zaniedbanej ku mnie uczynności
ty sam od Boga doznasz w karaniu srogości,
sroga p om sta za tw ym i tudzież pójdzie pięty,
nie skropisz tego w od ą, od e m nie przeklęty.
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Acz sie kwapisz, stój trochę a wrzuć ziemie mato,
trzykroć, na pogrzeb, a jedz. gdzie-ć sic będzie zdało.
Przestrogi
К i| Żeglarz. nadjechawszy na brzegu morskim ciało Archyta Taren tyna,
filozofa i ziemiomierce, i astronoma, niepogrzebione, dziwuje sie. że mu nie po
mogła nic nauka, gdyż i umarł, i bez pogrzebu leżał. Odpowieda Arehytas. że
wszyscy umieraj*}, nie potrzeba sie dziwować, że też on umaił, a prosi go. aby
zakrył mogiłą ciało.
|w. 2 ] Krok miasto łokcia położon jest, którego też ziemiomiercy używają.
Iw ">l Z a czwartym wierszem Archyta on zmarły odpowieda żeglarzowi, że
Tantalus, Minos. ’Гуton i wszyscy ludzie pomarli, choć sie w nich kochali bogo
wie, i nam wszystkim umrzeć.
(w. io| Pitagoras filozof tak uczył, iż duszo ludzkie po śmierci wstępują w ciała
inszych ludzi abo bestyj. Ludzie, którzy źle żyją, dostają sie do ciał bestyj, na
przykład Neronowa dusza w świnię sie obróciła. Dusza lego filozofa czasu trojań
skiej wojny w inszym ciele żyła, to jest Pitagoras czasu Trojej był na świecie, zwano
go wtenczas lji/)ho<r>bum, i ten paiż zawieszony na kościelnych drzwiach zjął.
Potym po śmierci dusza jego w insze ciało w stąpiła, a posiedź go zwano Pitagoras.
I to jest, co mówi: dwoją śmiercią słynął. Filozof ten nie dbał o wczas swój, pilnu
jąc nauk, przeto, gdy umarł, jakoby ciała nie było, jedno kości a skóra.
Iw. i:i| Prawdołowca jest, który subtelnymi domysłami wynajduje wf każdej
rzeczy, co jest prawda. L mialne rzeczy zow ie, które mogą być umiane. Skrytości
są trudne1 rzeczy, od prostaków zakryte.
(w. 20 ] Prozerpinę czynią poetowie żywota i śmierci szafarką.
|w. 2 1j Oryjon są pewne gwiazdy na niebie, które —lub wschodzą, lub zacho
dzą - niepogody wielkie czynią, a Notus jest wielce zły wiatr żeglarzom, przeto
słusznie jest nazw an pachołkiem Oryjonowym, iż za Oryjonem niepogody i bu
rze bywają szkodliwe.
[w. 25] Poganie za wielką rzecz mieli pogrzeb, tak iż kto by go nie miał, dusza
tego nie mogła być w raju.

Odm iana stanu
Do Stanisława Wilama
ODA 29
Ira, Imitis nunc Ambum itiridw gazis

Jak cię przyjaciela
sroga zazdrość jęła
do mienia w ielkiego
skarbu arabskiego.
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Wilamie, puściwszy zabawy skromności
pełne, udałeś sie prędko do srogości
Marsowej, w nowe wdałeś sie frasunki,
na wojnę znowu gotujesz rynsztunki!
Która z panien tobie,
widząc ręce obie
krwawe, chętną będzie
i przy tobie siędzie?
Który na potrzebie chłopiec poimany
będzie-ć chciał ku stołu służyć bez przygany,
gdy sie do łuku ojcowskiego siągnie,
który, niewolnik, rzeźwiej niż pan ciągnie?
Kto by kiedy wierzył,
żeby opak mierzył
bieg Wisły tak skory
na wysokie gory,
kiedy, mądrze wziąwszy przed się co lepszego,
porzucasz naukę, a Marsa srogiego
broń w ręce bierzesz, chwyciwszy sie boju,
nie chcąc mieć ni z kim, ni z sobą pokoju?
Wszak to próbowanie
za naukę stanie
w Moskwie, gdzie cię pana
skarała odmiana.
Zaż cię ze wszystkiego Moskwa nie obrała,
cokolwiek na wojnę gotowość twa miała?
Pozbyłeś zbroje, pancerzów i koni nieźle na przodku zaraz szczęście roni.
W zywanie chęci
ODA 30
O Venus regina ( indi [.v/V*! j Paphique

Królew no Pafu i cyndyjskiej [sic !J ściany,
opuść na chwilę Cypr umiłowany,
a do mod lisiej Glicery kaplice
wnidź służebnice.
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5

/ tobą dziecię twe i indio opasane
Gracyje pójdą. i Nimfy głaskane,
wtym Merkuryjus i Juwentas snadnie
za tobą wpadnie.

IPrzestrogi I
|w. i| Paphum. Cindum |.s7c!], Cypr Wenery miasta były ulubiono, gdzie jej
ofiary czyniono pewnych czasów.
[w..4| Modlista kaplica jest, gdzie modły odprawują, jako: przeźroczysta szkleпи *a. którą przoźrzeć.
[w. Ö] Dziecię Wenery jest Kupido, którego wymyślają z łukiem a strzałami,
nagim, w czym jest tajemnica: Kupido bowiem, to jest chciwość, jest przyczyną
miłości, za którą chodzi niewstyd. co nagość okazuje. Strzały znaczą gładkością
przerażenie serca. Anie na tym. jeśli prawdziwa ezy-li mniemana gładkość: u tego.
kto miłuje, naszpetniejsza nagładszą sio widzi. Kto miłuje mierzioną Annę, tę
Annę mniema być Dyjannę. Przeto trzeba hamować chęci.
[w. (>] Gracyje są boginie łaski i przyjaźni, przeto źle i mdło opasane: i łaska
ma być otworzysta. szczodra, nie ma mieć mocno i twardo skarbu swego zamknionego. Gracyje za miłością chodzą, iż miłość łaskę okazuje.
(w. ?) Mercurium też tu wspomina w towarzystwie Wenery, iż do miłości ucie
chy krotofile i żartów potrzeba, na co był Merkuryjus zmyślny. Juwentas jest
bóg młodzi: z Wenerą go łączy, iż młodzi ludzie nasposobniejszy są do miłości.

Pożądany dar
ODA 31
Quid (hxlica tum pościt Apollinem

Gdy przy ofierze ręce podnoszę,
o co. poeta, od Boga proszę?
Nie dbam o żyznej Żuławy rodzaje,
nie dbam o stada, które Wołoch daje:
r>

io

perły indyjskie, łakome złoto
niech ma kto inszy - nie dbam ja o to.
Nie proszę o wsi przy Wiśle sadzone,
urodzajem i (lisem obdarzone.
Niech beczkami puszcza do piwnice,
komu dała Fortuna w innice:
niech pije kupiec, wybawion kłopota,
drogo kupione z arabskiego złota
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wino - gdy trzykroć Ocean objedzie
cało i z zyskiem bogumił przyjedzie.
Mnie marchew, rzepa, groch, pasternak zdrowy,
co bez trudności ma zakrzęt domowy.
Lecz ja cię proszę, o mój obrońca,
daj zdrowie, daj myśl spełna do końca,
daj, Boże. dotrwać starości poczesnej
nie bez czerstwości i lutnie uciesznej.

[Przestrogi]
Ocean jest wielkie i głębokie morze na wschód i na zachód słońca.
i?] Gdy zdrowie i rozum spełna ma człowiek, wszytko ma. Insze rzeczy,
jako bogactwa, gdzieby miał, a zdrowia nie miał albo na rozumie szwankować nic nie ma. Chory, szalony i głupi bogactw przystojnie użyć nie może. Przeto
Pana Boga trzeba prosić o rozum spełna i o dobie zdrowie. Rzeczesz: cnota
człowiekowi jest napotrzebniejsza, z którą bogaty każdy dosyć będzie. Na to
mówię, iż za dobrym rozumem cnota chodzi. Nie ma ten rozumu, który krzyw
dę komu czyni, kto źle żyje.
[w. 18] Uczy też tu przystojnej potrzeby. Zdrowemu bowiem wszytko zdrowo;
nie potrzeba mu szukać jarząbków i drogich potraw z wielką trudnością, gdyż
może strawić, co na dobie jest. Przeto Ruś mówi: „Zdrowemu i pirogi nie w a
dzą”.
[w. 13]
[w.

Do luinic
ODA 32
Poscimus, si quid ra m i sub umbra etc.

Та jest u Kochanowskiego przełożona, którą najdziesz w Pieśniach w księ
gach wtórych, pieśń dwudziesta wtóra. Poczyna sie tak:
„Proszę, jeśli co z tobą sie śpiewało*’ etc.
Miłość niesforna
ODA 33
Albi, ne (foleas plus tiimio memor

Nie frasuj sie nazbyt ani
lamentuj, kiedy cię pani
z myśli, niewdzięcznego, zgubi,
a inszego rada lubi.
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Maciek sie Zoll jej roi
w głowie, on o nię nie stoi:
Macka ku Necie unosi
miłość*, by chęć jej znał. prosi.
Lecz pierwej wilk z owcą w zgodzie
w jednej sie znidą zagrodzie,
niż Neta w uporze stała
będzie Maćka miłowała.
lak Wenus czyni przeklęta:
do jednego zw iera pęta
przeciwne ku sobie chęci —
mąż odkręca, żona kręci.
I mnie lepsza trzy kroć chciała,
którą głupia myśl wzgardzała.
trafiłem na złą Korynnę
jakoby ze dżdża pod rynnę.
O. nienadana miłości,
śmiech stroisz z mojej ciężkości:
która mnie sie naddawała.
od tej-es mię oderwała,

25

a której sie mnie nie chciało,
z tą mnie jarzmo twe spętało,
której zwyczaje przykrzejsze
niżli morze nabystrzejsze.

IPrzestrogi I
(w. i | Nędzną dolą opisuj#' miłujących- którzy rzadko do końca sic zgadzają
z sobą. choć naprzód zgoda Inła miedzy nimi. Do miłości równia potrzeba, ho
gdy abo szpetny gładkiej, aho stary młodej, alio dziwak jaki z przeciwnymi obyczajmi napiera sie, tam musi być niezgoda, za czym złe mieszkanie1.
|w. 25 ] Ciężka jest niewola miłować tę. która nierada widzi miłującego. Przeto
miłość do jarzma, do pyta jako do jakiej niewoli zagania.
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Do Piotra Borkowskiego
ODA 34
Parcu.s denrum cullor et infmjueus
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W krótkim żywota śmiertelnego biegu.
Piętrzę, mądrości snadź niesmacznej szpiegu,
niezwykły, rzadki i mdły chwalco Boga,
któryś postronnych ludzi dotknął proga,
tam i sam jeżdżąc, teraz musisz nagle
wstecz nakierować twojej wiary żagle.
Patrz, jak Bóg z nieba ogniogore groty
na ziemię miece, a z wielkiej ochoty
pełny głazami wóz po niebie toczy,
ludziom ogniste ukazując oczy,
a tego wozu ogromne taczanie
wielki grzmot czyni i straszne trzaskanie.
Tym grubą ziemię, błędne w rzekach wody,
tym otchłań samę i piekielne grody,
tym, jako wielka jest szerokość nieba,
trzęsie, Atlanta zmagając jak trzeba.
W rękach swoich rząd wszego świata trzyma,
da, co komu chce, komu chce, odejmą.
Bóg mocen wielkie uczynić małymi,
podłe z panięty posądzą wielkimi:
Dymitra cara zgubionego zjawił
i na stolicy moskiewskiej postawił,
tęż prędko strącił zaś koronę z głowy,
dać ją. komu chce. z rąk swoich gotowy.
Za Boską wolą Fortuna panuje,
co da gdzie, weźmie, drugiemu daruje.
Gdzie rządów' Boskich przyczyny nie wiemy,
tani. głupi, bogiem Fortunę zowiemy.
Przeto ty, widząc takie Boskie sprawy.
bądź na pobożność co rychlej łaskawy.
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IPrzestrogi]
|\v.-2 \ Niesmaczna mądrość jest, która bywa przeciwna prawej mądrości, jako
jest Fpikurowa, która o Bogu nic nie trzyma, ale wszystko na przygodę i trafunek składa, cokolwiek sie na świecie dzieje, laka też jest ewanjelicka wiara, któ
ra sie słów chwyta łacno nierozurnialnych miasto jasnych, do których nie chce
mądrych i żywotem świętym wsławionych ludzi przypuszczać wykładu, ale aby
każdy, jakoby i ducha pełny, jako rozumie, tak wykładał Pismo święte, co głupia
rzecz jest barzo ufać sobie, a mądrym nie dać miejsca. Przeto taka niesmaczna
mądrość.
|w. ?| Co Kpikurus składa na przygodę, że i pioruny, i ubóstwo, i bieg niebie
ski z przygody bywa, to tu sie samemu przypisuje Bogu. iż i pioruny, i ubóstwo,
i bogactwo od Boga pochodzi, nie z trafunku i przygody.
[w. i()| Ludzieśmy. nie możemy wiedzieć wszystkich rzeczy przyczyny, a iż czę
stokroć nie wiemy, składamy to na Fortunę, na przygodę, na trafunek. Dymitr bez
wielkiego wojska posadzon był na moskiewskie państwo. Przyczyny tego nie wie
dząc, mówiemy: tak sie trafiło, szczęście to jego. Dla czego zaś z państwa jest
wygnany, złemu trafunku. nieszczęściu przypisujemy. Agdziebyśmy przyczynę tego
wiedzieli, którą tylko sam Pan Bóg wie, nie składalibyśmy tego upadku na przygo
dę. Przeto lepiej jest mieć powszechną przyczynę wszystkich rzeczy Boga, który
wszystkim rządzi, niż szczęściu przypisować to, czego nie wiemy.

Do Fortuny
Powinna życzliwość
ODA 35
( ) dira gra tum (/ua<‘ rvgis . 1tilium

Można bogini, której w łasne są zabawy
niedoścignionym losem mieszać ludzkie sprawy,
gotowaś bądź podłego podnieść do zacności,
bądz zacnego potłoczyć do lichej podłości.
:>
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Przed tobą kmieć ubogi ręce swoje składa,
przed tobą nędzny żeglarz na kolana pada.
prędkonogi Tatarzyn. także Turczyn srogi
czołobilnią do twojej odprawują nogi.
lobie obronne miasta, tobie narodowie,
pogańskich carów matki i wszyscy królowie
drogiego złotoglowu odziani szatami
z prośbą noszą ofiary uroczyste sami.
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Całość Korony polskiej, która sie /apala
wielkim niezgody ogniem, niech sie nie obala
twą nogą. niech niesforna pospólstwa gromada.
..Do zbrój! Do zbrój ! wołając, na gwałt nie przypada.
Przed tobą chodzi ludziom Mus nieprzekonany.
gwoździe sworniowe i klin twardo hartowany
w' rękach miedzianych niosąc, żelazne do tego
haki z tyglem ołowu ogniem topionego.
Za tobą tuż Nadzieja i w szacie bielonej
uprzejma W ara (choć twej twarzy odmienionej
ustawiczna niepewność możnym panom szkodzi),
tw<oi>ch stóp sie statecznie nie puściwszy, chodzi.
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A przyjaciel niewierny, jak nierządne panie
gamratom czynią, za twą odmianą odstanie w jednym jarzmie zacząwszy, prędko odstępuje,
gdy nieszczęściem zniszczone rzeczy nasze czuje.
Broń potężnie wyroku z prawdą zbratanego,
zemści sie krzywdy jasnej nad falszerzmi jego!
Niestetyż, braciej rany widzieć serce boli,
lecz musiemy wojować zdrajców' - po niewoli.
Czego kiedy sie kusić niecnota nie śmiała?
Kiedy złych ludzi Boża bojaźń hamowała?
Czego więc wojna wnętrzna nieszczęsna nic broi?
Jak wiele czyni, czego czynić nie przystoi!
Kościoły Boże lupi, krwi swej nie lituje,
brat brata, ociec syna, syn ojca morduje.
Bodaj sie ty w lemiesze miecze przekowały
lub we krwi sie pogańskiej, nie w swojej, maczały!

Przestrogi
(w. i| Jak niestateczni są ludzie w mniemaniu swoim, iż czasem Panu Bogu,
co by za wżdy być miało, czasem Fortunie moc przypisujemy, co obacz z przeszłej
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blisko ody. iż Panu Bogu wszystko sio przypisuje, teraz zasię Fortunie, której moc
opisuje, iż łacno z ubogich bogatymi, z bogatych ubogimi, z małych wielkimi,
z wielkich małymi czyni.
[w. i?| Przed Fortuną chodzą pachołcy: Mus. Nadzieja. Wiara. Nieszczerość,
krzywoprzysięstwo. Zdrada jako niewierni przyjaciele odstępują za odmianą
szczęścia.

Nowina pocieszna
ODA 36
Et ture, et fid ib u s iurat

5
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Obrońcy chwałę Dmitrowemu dajmy,
który dał ciągnąć zdrajcom jego kota.
że miasto niego ubili podmiotą.
lego przedziwne sprawy wysławiajmy
kadzidło nieśmy, modlitwy i dzięki.
że w tym pokazał w ładzą swojej ręki.
Kto by rzekł kiedy, żeby miał być żywy.
na którego już z mieczmi byli zbiegli
ci. co na jego zdrowie sie sprzysięgli?
Lecz obronił go Pan Bóg miłościwy:
dał sie mu z <ręk>u ojcobójskich wymknąć,
a do cnotliwych poddanych sic przymknąć.
Teraz zdrów z wojskiem od Putywla jedzie
ku Moskwie, aby o pomstę sie starał
sprosnej niecnoty, a zdrajcę swe skarał,
a znowu, da Bóg. na swym carstwie siędzie,
wszystkim on dobrym kochaniem sie zjawi,
ale Mniszkom swym milszym sie postawi.
pamiętny na swej powłoki gospodę
hojną, na swoję przyjętą w łożnicę
Marynę, dusze swojej połow icę.
Zetrze płacz z oczu. pogładzi i szkodę:
dzień ten radosny niechaj wszystkim będzie,
niechaj Pańska moc osławi sie wszędzie.

1 Hl D l
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Przebierzmy dzisia w nalewaniu miarę,
niechaj dziś każdy jako jeleń skacze,
niech dziś weselu dają miejsce prace!
A ty, carowa, weźmi pełną czarę.
zapomni płaczu, a za zdrowie twego,
który miał zginąć, pij ulubionego.
Niech na tym placu, co by grali, będą
lilija polna i kwiecie różane,
inszymi ziołmi wieńce przeplatane,
rozweselając, którzy za stół siędą.
a Maryna - nim, obiecana, pije dzierży sie jak rzep cara swego szyje.

Przestrogi
Iw. i] Często przychodziła nowina, że Dymitr, car moskiewski, żyw wyniknął
sie z ręku zdrajców swoich, ale to niepodobno u nas było. A iż sie ta nowina co
dzień ponawiała, jako człowiek wierzy łacno, co by rad widział, takem też na to
myślą i życzliwością napadał, której takie było volum i wesele.
|w. 111 Ojcobójskie ręce, które sie ważą zabijać ojca swego. Przełożeni są też
jako ojcowie, na których gdy sic1 kto rzuca, jakoby sie na ojca rzucał.
[w. 151 Morderze rozumiej, którzy pana swego chcieli zamordować i Polaki po
gospodach mordowali niewinne.
К 3o] Dzierży sie szyje, to jest obłapia.

Kleopatry śm iałość
ODA 37
X u / i r e s t b i b e n d u t n , n u n c p e d e Ш ит о

Niech nas teraz frasunek żaden nie tyka,
niech sie noga po ziemi wesoło smyka,
teraz daj na stół potraw, których kapłani
Marsowi zażywali, duchem nabrani.
5

Przedtym nie godziło sie pomyślić wina.
gdy Kleopatra, durnych przewag przyczyna,
ojczyźnie miłej stała na głupią zgubę,
obiecując Rzymowi na pogrzeb grubę.
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Niepoczesne mier/ionych lurl/i rzezaństwo
śmiało sic mocą kusić o rzymskie państwo:
nadzieje próżnej pełna sama. nieboga,
szczęściem /mamiona, wzgórę podniosła roga.
Lecz ledwie jedna łódź jej z wojny została,
którą swe szaleństwo wnet pohamowała:
widząc, że sieką, rąbią oprócz odnmehu.
wtenczas sie prawdziwego nabrała strachu.
Tył podawszy zwyciężcy, uderza w nogi,
próżno wyniosłe na dół spuściwszy rogi.
lecz on. jak jastrząb ptaka abo myśliwy
łowiec, bez krwie godzi zwierz uchwycić żvwy.
Tuż pogonią za sobą widząc skwapliwą,
obiera sobie nędzna śmierć urodziwą:
ani sie po niewieściu lęka żelaza,
ni, choćby mogła, złego kryje sie raza.

25
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Nie chce zdrowia swojego kryciem zachować,
a zebrawszy w lot wojsko, swego wetować.
Kto raz straci, nie ma sie zaraz położyć,
ubity może czasem drugi raz ożyć.
Niesmętną niewdzięcznego pałacu progi
twarzą nawiedzić śmiała, i sprosnych srogi
jad gadziny na łonie swoim piastować,
a przydawszy do piersi, krwią swą częstować.
Na śmierć swą upatrzoną nader zuchwała
nieprzyjacielskiej pysze miejsca nie dała,
by miała być pośmiechem wszystkiego miasta
niepodła przy tryumfach rzymskich niewiasta.

Przestrogi
|w.(,| Kleopatra, egipska królowa, po zabiciu Julego Cesarza pojęła sobie An
toniego, rajcę rzymskiego. Ta. zrueiwszy jarzmo i poddaństwo, podniosła wojnę
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przeciwko Rzymianom, będąc lej nadzieje, że za zwycięstwem Augusta, który
po Julom państwo objął, miała być rzymskiego państwa cesarzową.
|w.9] Ta około siebie miała rzezańców, co jej służyli, niemało, dla czego na
wzgardę wojsko tamto rzezaństwem zowie. A rzezańcy są chłopi zniewieścieli
bez brody, zrnarski po twarzy mając i głos niewieści, przeto mierzieni.
|w. 29] Kleopatrę Augustus żywo poimać pragnął, aby ją byt po Rzymie w swoim
tryumfie wodził, co poczuwszy Kleopatra, gdy ją już uchycić mieli, piersi odkry
ła, aby ją przebito mieczem, czego gdy nie dostąpiła, aby raczej poczciwie umarła,
niżliby miała być tak zacna królowa po Rzymie związana wodzona, jaszczurki
przysadziła do ciała swego przeciwko sercu, aby od napuszczonego jadu tych
bestyj umarła, co niektórzy twierdzą, że sio tak stało.

ODA 38
Pcrsicos ocli, puer; ap/xiratus

Jest ta przełożona od Kochanowskiego w Pieśniach ksiąg, która sic tak
poczyna:
„Nic po tych złotych potrawach, nic po tym” etc.

TRUDU MOSKIEWSKIEGO
Księgi wtóre

1lislorvjej pisania trudność i nicbezpieczność
O IM 1
M o t u m e .r M e t e l l o c o n s t i l e c i r i c u m

Tragedyją rokoszu i rozruch domowy,
dla Rzeczypospolitej pożytku namowy,
skryte przyczyny wojny, także też i wady,
przy tym zmyślne fortele, nieszlachetne zdrady,
igrzysko Fortuny karmne bólem i chwałą
i przyjaźń pogranicznych nie do końca trwałą,
do tego gołe miecze na swoich dobyte,
żadnym ofiary darem nigdy nieomyte kto niebezpieczności rzecz pełną opisuje,
po zdradliwym niebacznie ogniu postępuje,
gdzie sie więc owo, tając w omylnym popiele,
pod starego perzenia kupą skrycie ściele.
Przysroższy<ch> ku czytaniu powieści przed oczy
ludzkie nie chciej wypuszczać*, aż rzecz wszystka skoczy
do wesołego końca, gdy chciwego boju
braterskiej krwie przestawszy, usiędziem w pokoju.
Tam dopiero ukaż sie, świadku cnot prawdziwy,
a potomkom powiadaj niesłychane dziwy
cnotliwych synów', zawżdy godne chwały cnoty,
a niecnot nie mijając bezecnej roboty.
Wielkim duchem do pisma tych dziejów gotow y,
czeka cię wieniec wity ku twej czci bobkowy.
Już teraz słychać dumy na surmach płaczliwe,
już bębny gromem groźne i trąby krzykliwe,
już blaskorodnym zbrojom ustępują ślady
końskie, bojąc sie z przodku zapalczywej zwady.

9*2
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Już z przednich, dla ojczyzny potkawszy sie śmiele,
ktoś niemierzioną ziemię swą osobą ściele,
za tym pobojowisko wszytko czołem bije,
a niecierpliwy jarzma Kato sie gdzieś kryje.
Lub sic co ołtarzowi złego uczyniło,
lub co inszego takiej burdy nabroiło;
kto Marsem powątlony z placu ustępuje,
ten zwyciężcę zabitym duchom ofiaruje.
lak sie ogień swej woli po Polszczę rozszerzył,
że nie będzie potomek temu nigdy wierzył.
Kędy ludzkiej .krwie bujne po polach mogiły
niewinnych mordowanie ludzi nie świadczyły?
Cdzie mieszkańcy dalecy świata ostatniego
grzmienie wielkie słyszeli upadku głośnego?
Który gdzie padół, który grunt i która rzeka
na rozlanie niewinnej krwie gdzie nie narzeka?
Ale niechaj nenija mordy żałobliwe
płaczliwym wierszem sławi i rany dotkliwe
dla ojczyzny podjęte, ja sie w smutnym ciele
na ucieszne zdobywam, stroskany, wesele.

Przestrogi
Iw. i| Wielka trudność jest hisloryją pisać, cokolwiek sie dzieje godnego z po
stronnymi, a jeszcze trudniejsza pisać o domowej wojnie, która sie dzieje miedzy
swymi, co nie może być bez obrazy wielu ludzi.
[w. ój Wojny bólem i sławą karmią sie, bo na lej każdy może sławy dostać,
przy tym też i ran, za którymi ból chodzi. Igrzysko bor lun у zowie wojnę, iż na
szczęściu zwycięstwo zależy i leda z przyczyny zwycięstwo sie nachyla do lej abo
owej strony.

Majętność w używaniu zależy
Do Jego M[ościJ Pana Jakuba Pretfica,
wojewody podolskiego

()I)A 2
Лullus argento color est avariti

Chwalę, że-ć nigdy do tego nie przyszło,
żebyś miał. chciwy, złoto chować ścisło,
zacny potomku Pretfica onego
Scytom strasznego.

T K lЖ
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Żadnej pieniądze ceny nie miewają.
które łakomi gdzieś w sklepach chowają,
chyba gdy słyną miernym używaniem
za cnoty zdaniem.
Sławny z szczodrości u wszystkiego świata
żyje na wieczne Prokuleus lata.
którego chwała nieprzeżyta wszędzie
po świecie będzie.
Więtszym-eś panem, gdy swoję hamujesz
chciwość, aniż gdy szeroko panujesz
lub gdy pod twoje oboj rozkazanie
kraj świata stanie.
Im więcej lejesz w pełny brzuch, puchlina
sroga zabiera i onaż, nie ina,
powódź zaskórnia pragnienia nie puści
z mokrej czeluści.
Prostaka królem durno obranego,
nie lubiąc błędu, nie zna szczęśliwego
cnota, pospólstwa oduczając zmiany
z mądrej przygany.

25

Ta, nieomylna, królewską uraczy
koroną, kogo czci tej godnym baczy,
kto niewaśniwe na majętność oko
rzuca szeroko.

IPrzestrogi]
(w. 5] Używanie i szafowanie1pieniędzy przystojne czyni bogatego człowieka i
uczciwego, 'len zaś, który twardo zamyka w skrzyniach jneniądze, nędznym jest
i nieuc zciwym, iż bogactwa na używaniu, nie na chowaniu należą. Na przykład
gdyby teraz jaki pan wielki za swym zachowaniem z przyjaciół i za swym pokła
dem w skarbie żołnierza zebrał, a w Moskw ie albo w Tatarach co dobrego spra
wił, więtszym jest panem, choć swój skarb wszytek na tę potrzebę wyda, niżli
gdy nie rusza swego skarbu.
|u io| Prokuleus był człowiek szczodry, który bracią i potrzebnych ludzi hoj
nie podejmował szczodrością swoją, dla czego też jego imię nie zgaśnie w uściech
ludzkich.
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|w. r | Ludzka chciwość laka jest, iż nie może nigdy hyc napełniona, lak iż ini
klo więcej ma. tym więcej pragnie, a kio pragnie, daje znać. że mu czegoś nie
dostaje, a komu czego nie dostaje, nie może hyc bogaty. Bogatym tedy nie bę
dzie. który chciwości swojej końca nie czyni, ten zaś bogatym, kto przestając na
tym, co jest, nie pragnie o więcej.
Puchlina, dla zatęchłej wody długim w brzuchu leżeniem, zbytnie picia pra
gnie*. a ugasić sie nie może dla słonej onej w brzuchu wody. Opuchły tedy. choć
w sobie ma dosyć wody. pragnie - ugasić sie nie może. 'laki łakomy jest czło
wiek, który chęci swej końca nie ma.
Iw. 2 11Mądrość i cnota inaczej o rzeczach sądzi, inaczej prości ludzie i pospól
stwo. Pospólstwo sądzi, jakby ten już był błogosławionym, który jest królem
posadzonym na stolicy królewskiej. Cnota zaś i mądrość nie tego rozumie być
królem, co na majestacie królewskim siedzi, ale tego, kto królować i rządzić
poddane1 umie, kto umie hamować chciwość głupią. Cnota tedy pospólstwa od
ucza zmiany, lo jest złego o rzeczach mniemania, gdy mówi: nie to król. który
koronę ma na głowie, ale len. który gardzi pieniędzmi i złotem, który niewaśniwe ma na majętność oko.

ODA 3
A fH fu a m

nienicnfo r e b u s

in a r d u i s

Najdziesz tę u Kochanowskiego przełożoną w te słowa w księgach wtórych,
pieśń XI:
„Stateczny umysł pamiętaj zachować,
jeśli cię pocznie nieszczęście frasować'7etc.
Nierównych m iłość w zgodzie dobra
ODA 4
.\c s it a

/1c i i / a r

Nie w stydź sie namniej swej podłej kmiotówny.
taki zapał jest z tobą inszym równy:
pierwej Achilles Вryżej lubił lice.
sw'ej służebnice.
Ajaksa. wielce walecznego męża,
sługa miłością zwalczyła, Tekmeza.
Gorzał Alrydes. walecznik jedyny.
ogniem dziewczyny.

io

jak skoro męstwem Achillesa szczyty
Trojej upadły, а I lektor zabity

lib i a m o r p u d o r i

tri di Moskiк\\skii:(;o Ksì^ì wu»re ш« 2. iiwiro-i u. r | - Ofia 5. w. 2

9Ô

dopuścił zburzyć ostatka onego
miasta zacnego.

10

20

Co wiedzieć, jeśli rodu nie przedniego
Filida ognia podnieca twojego?
Płacze złej dolej, płacze swej rodziny.
zacnej dziedziny.
Wierzę, nie z podłych niewiast jest: uczciwa,
uprzejma, wierna, o zły zysk niechciwa;
by miała łych cnot być sprosnej macierze,
jest przeciw wierze.
Iwarz gładka, ramię cudne, stan spaniały,
nogi wdzięczniuchne, oczu pozór stały
chwalę - nie iżbych był miłością zjęty
czterdziestolety.

IPrzestrogi I
[w. i] Lpornina przyjaciela, aby si(' nie wstydał żony podłogo rodu, zwłaszcza
uczciwej, co czyni przykładem inszych zacnych ludzi, którzy niewolnice swoje
miłowali.
[w.3| Brises była niewolnica od Achillesa na wojnie dostana, tę Achilles miło
wał, pojąwszy za żonę.
[w. (>1 Tekrneza także służebnica od Ajaksa była wzięta, a za żonę miana.
[w. ?] Atrydes był Agamemnon, który Kasandrę. trojańskiego króla córkę, na
wojnie poirnał; choć niewolnica była, nie wstydził sio z nią mieszkać.
[w. щ Znaczy czas, pod który była wzięta Filida: na wojnie pod Troją. Skąd
to twierdzi, iż: choć była podła, możesz sie jej nie wstydać, ale jeszcze tego do
wodnie nie wierny, aby podłą miała być, owszem, jej obyczaje piękne ukazują, iż
jest zacnego gniazda, do tego, że nieboga choć sio ma u ciebie dobrze, często
wzdycha i płacze, a płacze nieszczęścia swego, to jest. że będąc zacnego rodu,
dostała sio tu w ręce twe.

N iedojrzałość żniwa
OIM 5
Sondum subarta ßrn> iugum rulet

Jeszcze jarzma brać na się nic może
młody kark, jeszcze sprzęże nie zmoże —
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ciężkie na cieliczkę brzemię
jarzmem tłoczy aż Ho ziemie.
5

10

is

20

Twej cieliczki mysi wszystka w ogrodzie,
bądź w miłym cieszyć ciężki znój chłodzie,
bądz bez muzyki zaczęty
skok kończy, grając z cielęty.
Niedoźrzałej nie zry waj jagody.
zaniechaj golance czynić szkody niechby tak na drzewie stała,
do lat swych ażby dozrzała.
Wnet cię doścignie, bo w iek w lot ciecze,
a jej dołoży, co z ciebie zwlecze,
wtenczas jagoda dostała
sama sie rwać będzie chciała,
miłosna więcej niż insze panie:
cery jej pięknej takie łyskanie,
jako więc. jasno świecąc, w nocy
miesiąc uwesela oczy
lub jak Fryks chłopiec w letnik ubrany
miedzy pannami trwa. kwiat różany:
od drugich różnica mała,
aby gościa oszukała.

IPrzestrogi 1
(w. i] Pokrywa pięknymi słowy rzecz nieuczciwą, aby sio człowiek hamował
od tej rzeczy, która jeszcze nie przystoi dla lat. gdyż każda rzecz swój czas ma.
Iw. щ Lata na kształt wody wr rzece cieką prędko, a która już raz upłynie,
nazad sie nie wraca.
[w. H| Wiek starych ludzi z lat jakoby odziera, a młodym przydaje*, że z mło
dych bywają starzy.
[w. 15) Dojźrzały owoc na drzewie samą rumianością do zerwania napomina
ludzi, a gdzie nie zerwą, na ziemię upadnie1 i stłucze sie; tak też panien dojźrzałych w domu chowanie do upadu skłonne.
I«. 211 Fryks jest Ganimedes gładkością sław ny, dla której był wzięt do nieba,
aby u Jowisza był podczaszym.

TIU i) l
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Tcskność do swych krajów
Do Jego M[ościJ Pana Mikołaja Oleśnickiego,
k[aszlclanaj małogoskicgo
ODA 6
Scptimi, (kulis culiture mecum |.v/r! |

C/y. Mikołaju, znosie nie/uczona
jarzma naszego i wszem obrzydzona
trzymać cię ze mną tak będzie przezdzięki
Moskwa na wieki?
5

io

15

2o

Kraków. <w> Lechowej założon wolności,
niech odpoczynkiem będzie mej starości,
poty krys włóczby będzie strudzonemu
wiekowi memu.
Jeśli mi tego Parki zabroniły,
niechaj nawiedzę przynamniej kraj miły,
który Lech niegdy z potomkami swymi
rządził zacnymi.
W ten mimo insze myśl moja kąt godzi,
kędy na rzeczach potrzebnych nie schodzi,
kędy jest według każdego żądości
dosyć żywności.
gdzie na usłanym kwieciem wiosna wozie
jedzie. a zima w słabym chodzi mrozie,
gdzie niedaleko złote jabłko ono
prasuje grono.
To miejsce, ten grunt wespół ze mną ciebie
z tych krajów wabi niemiłych do siebie,
tam mnie więc takim z moim starszym synem
uczci grobstynem:

25

„Tu Sebastyjan Petrycy wrócony
z moskiewskich krajów leży położony:
w postronnych krajach być - mówi - nie wadzi,
w Moskwie nie radzi".
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3o

Wy. moje dzieci, tuszę, żeście żywi.
żyjcie w naukach, daj Boże. szczęśliwi,
przy których darskięj przydajcie ochoty
do zacnej cnoty.

I Przestrogi I
(w. ()| Jeśli sie nie może dostać Krakowa, żąda sobie togo. aby sio dostało gdzie
w Polszczę, a nie w Moskwie mieszkać.

Do Gubrvjela Joanniccgo
ODA 7
( ) Mao/je mocum łmipus in ultimum

Na czas wiecznie nieskończony
towarzystwem mnie złączony,
żyw -lis? Ale żywiesz, tuszę nieźle-ć wróżyć zawdy muszę.
5

io

ló

jo

Ze wszech pierwszy przyjacielu,
mój jedyny Gabryjelu,
z tobą-m ja w nawiętsze znoje
zawżdy cieszył troski moje.
Z tohą-m nauk tajemnice
odprawował bez tęsknicę.
Tyś moje lekkie zabawy
osądził godne wystawy.
ab\ z niewidomej nocy
bieżały przed ludzkie oczy.
Gdzieżby w rócić one chwile,
kiedym często krotolile
zażywał wesoły z tobą,
wielce ucieszną osobą!
Z tobą-m ja sobie umilił
Kraków, skąd jakom wychylił

i r i d i ' n iosk ip:\v sk i к с;о

K s^ i wió™

oda о. w. 20 - oda 7. w. .vi

nogę w le moskiewskie strony,
zostałem uciechy płony;
gdziem chciał przybyć na wesele,
tam mi sie w szy tko złe ściele.
25

30

35

40

Ledwie, żeni nie legł ubity.
lecz mię Bóg prze sąd swój skryty
zachował jeszcze żywego
podobno na co lepszego.
Acz jeszcze tego nic widzę.
przecię sie zdrowiem nic brzydzę,
po złej chwili zaś pogody
czekam w pętach swej swobody.
Ty powinne dary Bogu
ofiaruj, że cię przy progu
twym trzyma wolnego szkody
i wszelakiej niepogody.
Rozłóż twe boki za stołem,
każ stanąć muzyce kołem,
każ nosić w wielkiej szklenicy,
jak masz nalepsze w piwnicy.
Zapominalnej jagodzie
daj miejsce pr/y miłej trzodzie
przyjaciół, a twój dom wszędzie
kwieciem natrząśniony będzie.

+5

50

Wenus da jednego z wiela,
co dojźrzy tego wesela:
ja, acz we złą niepogodę,
uczynię sobie swobodę.
Choć mi sie źle w głowie kryśli,
nie będę w Moskwi złej myśli,
dobrą myśl na się obuję,
gdy o wszytkich zdrowych czuję.
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Do gladvszki niesłownej
ODA 8
l lia si iuris tibi priera li

Byś zawdy żywo w ziemię przepaść miała,
kiedy--ś. gładyszko. krzywo przysięgała,
gdyby-ć pr/ynamniej / przysięgalnej gęby
wypadły zęby.
r,

10

15

jo

wierzyłbym twemu przysięganiu, ale
choć słowem chybiasz, nie lyIkoś jest w cale,
lecz gładsza po łży - tym więcej młódź mylisz,
gdzie sie wychylisz.
Co jeśliś gładsza, tedy-ć lepiej będzie,
że fałsz omylny wszytek świat osiędzie
Boga i ludzi do zdrady przycięgać.
krzywo przysięgać.
Bogini Wenus z Nimfami sie śmieje,
gdy sie co od pań przeciw słowu dzieje
młodzieńcom, i śmiech sam syn noszostrzały
stroi niemały.
Każdy młodzieniec tym więcej sic sili,
gdy sie na twojej przysiędze omyli,
a znowu-ć. choć cię przeklinał zmamiony,
czyni ukłony.
Ciebie sic matki o swe syny boją.
brzydzą sie twarzą pilne żonki twoją,
by ich nie byli męże przez cię. pani.
od miłowani.

IPrzestrogi I
|w. i-?| Z jednego przykładu nie może na wszytkich wewlec dowodu ogólne
go. że kto jeden źle przysięga, a dobrze mu sit' wiedzie, nie idzie za tym, aby sit»
wszvtkim dobrze powiodło.
Iw. 151 Noszostrzały jest Kupido Wenery syn. którego malują z strzałami.

T R I'D I' MOSKI FAVSKIKCO K si^ i wión*
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К rj Trzy są przyczyny, dla czego sio znowu o lo kusiemy, co nas już omyli
ło: [l . | dobroć: kiedy kio jest dobry, niełacnie rozumie o drugich, aby mieli być
źli; [2 .1 chęć usilna: gdy co usilnie miłujemy, choć nas omyli czasem, znowu sie
o to staramy: 3. prostota.

l)o Jego M[ościj Pana Jerzego Mniszka,
wojewody sędom ierskiego
()DA 9
\ o / i .somper imbrv.s nubibu.s hi.spuhs

Nie zawżdy deszcze na niską z obłoka
ziemię padają, nie zawżdy głęboka
przepaść wielkiego morza poigrawa.
wzbudzając wały, czasem cicho stawa.
5

io

10

20

Nie każdy miesiąc złej Moskwie dokucza
mrozem, nic zawżdy wiatr gałęźmi rzuca
w lesie: patrz, jako lecie drzewa miały
liście zielone, teraz owdowiały.
A twoje, zacny wojewodo, oczy
nie oschną, płacząc, ni we dnie, ni w nocy,
żeś nawiętszego z twoich bliskich wiela
nadspodziewanie stracił przyjaciela.
Nestor trójwieki nie przez wszystkie lata
płakał zeszłego A<nt>ylocha z świata:
Pryjamus 1 roiła nie każdej godziny,
wielkiej nadzieje, płakał, swej dzieciny.
nie ustawicznie płakały swojego
osierociałc siostry rodzonego —
przestań też i ty już dalej narzekać.
chciej pogodniejszej chwile wesół czekać.
Cdy będziesz znowu wielki tryumf wodził
z nieprzyjaciela, który na twe zgodził
nieszczęście, mordem —zdrajca! - pana swego
pożywszy, zięcia, cara moskiewskiego,

102

SEBASTIAN PETRYCY

25

ujźrzym —zdarz to Bog! —Borystenes sami
z Jauzą zdradliwą, pod twymi nogami
łaski twej prosząc, a w tym twoje szkody
dojdą z twą sławą poczciwej nagrody.

I Przestrogi I
\w. 13] Nestor już trzeci wiek, to jest trzecie sto lal żyjąc, i Pryjamus nie za wż
dy, ale raz płakali swych dzieci zabitych: Anlylocha i 1 roiła, choć w starości swej
pozbyli wielkiej pociechy i podpory.
(w. 171 Pryjamowe córki siostry były Troiła.
|w. 2()| Jauza jest rzeczka, która w więlszą. Moskwę nazwaną, wpada.

l)o Aleksandra Gosiewskiego Korwina,
wieliski*
starostyу wieliskiego
eie.
ODA 10
H e c tiu s r i r e s , L ic in i, n e q u e n ltu m

Pośle do Moskwy z kraju litew skiego,
żal mi Frasunku. Aleksandrze, twego w każdym kłopocie jest Fortel niemały
mieć umysł trwały.
Żywot to dobry, żywot nader święty,
kto ani jodzie na głębią nadęty,
ani, bojąc sie nieszczęsnego biegu,
trzyma sie brzegu.
Kto skromny w' złotej kocha sie mierności,
nie zna w domu swym nieważnej podłości,
ni płochy górno możnością sw ą kręci
aż do niechęci.
W) sokim drzewem w iatr częstokroć w ładnie,
im więtsza wieża, tym ciężej upadnie,
na zbyt wy sokie góry z każdej strony
lecą piorony.
Mierny człowiek jest w' nieszczęściu cierpliwy,
zaś. gdy dobrze sie w iedzie, boja/li wy;

■ m i'D i: m o s k i e w s k i e g o Km^ì \м «п -
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jeden Bóg niebo, gdy chce. wypogodzi.
gdy chce. dżdżem grodzi.
Jeśli-ć sic teraz co nie к myśli wiedzie,
nie zawdy takie nieszczęście trwać będzie podczas Apollo do lutnie sie siągnie.
podczas luk ciągnie.

2.5

:ю

We złych przygodach chowaj serce wielkie,
trzymaj na wodzy, mądry, szczęście wszelkie,
opuszczaj żagle, gdy wiatr dmie po wodzie,
z masztu na łodzie.
Przeto jeśli to w Moskwie zatrzymanie
z frasunkiem znosisz, za więzienie-ć stanie —
kto skromnie znosi i w turmie. co boli,
niemasz niewoli.

IPrzestrogi]
[w. 5| Mierność życia nalepsza, ho i w szczęśc iu nie wzlata, a w nieszczęściu
nie rozpacza. Druga: huc zno żyć. jest z nienawiścią drugich i nieprzezpieczno,
licho zaś żyć, jest podłego i nieuważnego człowieka.
|w. i3| Odmiana wielkiego stanu do niskiego od Boga pochodzi, jako też gdy
kto podniesie sie. A taka odmiana śliska z wielkiej góry na dół, a od mierności
bądź wzgórę, bądź na dół niedaleko.
I«. i t | Gdy szczęście unosi, zniżać sie iriattiv. gdv nieszczęście na dół tłoczy,
dźwigać sie i nie zaraz powalać.
Kato powiedał: „Wielka rzecz jest skromne życie, кlóre nam chciwość i fra
sunek niepotrzebnej rzeczy odejmuje*.

Do Pawła Soligostowskiego
ODA 11
(Juid belli corns Calaber (s/c!) et Scythes

Rzek Dźwiny. Wołgi i Dnieprowej ściany
mieszkańcy wściekłą myślą na swe pany
dziś zajątrzeni, nie pytaj, co radzą ludzkie dostatki na male sie sadzą.
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Prędko w/ad mija gładkość i uroda,
dla czego. Pawle. Trasować sic szkoda,
a starość, siwą błyskając osobą,
przywiedzie wielką trzodę złego z sobą:

io

ló

20

frasunki, zmarski. choroby, boleści,
niespanie. lekkiej oziębłość miłości.
Nie zaw żdy kw iecie jednakiej jest barwy,
rumianej nie jest zawżdy miesiąc farby.
Czemu zmogła myśl twoja sie frasuje
w radach niebieskich, których nie pojmuje?
Czemu, gdy czas jest. pod lipą nie siędziem?
Czemu wesołej dziś myśli nie będziem?
Niech teraz będą frasunki na stronic:
w ieńce różane w łóżmy na sw'e skronie,
wino rozgania frasunki troskliwe.
sam Bachus myśli rozrzewnia poczciwe.
Jeśli gorącość ma jaką jagoda,
łacno ciekąca ugasi ją woda.
Nuż dobrej myśli, kto sie rzezwiem czuje,
niech głowy naszej frasunek nie psuje.

25

A ty po panią, pacholę, choć pieszy,
biegaj, niech z lutnią tu do nas pośpieszy,
nie biorąc na się dwornego ubioru —
nikt tu nie będzie z niej wybierał wzoru.

IPrzestrogi I
(w -ц Żywot błogosławiony zakładał Kpikurus na rozkoszach cielesnych, ale
sie mylił barzo na tym, gdyz rozkoszy tym rychlej bóle. starość, nawet i śmierć
przynoszą; owszem, żywot poczciwy zależy na przystojnej i pożytecznej rzeczypospolitoj zabawie, z której pochodzi rozkosz i uciecha.
Iw. i3| Zmogła myśl. to jest słaba do pojęcia Boskich rzeczy trudnych i przy
szłych. Pan Bóg sobie tylko zostawił wiedzieć przyszło rzeczy: człowiek domyś
lać sio ich może, ale pewnie wiedzieć nie może. przeto szkoda sobie dla nich
głow y łamać.
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Dziejom poważnym wiersze nie służą
ODA 12
\0li.4 longa ferae bella Х и/па/itiae

Nie chcę. by krwawe silnym bojem wojny.
które wiódł niespokojny
Michajło lub on Nalewajko śmiały,
pieszczonymi sie rymami pisały.
5

10

15

20

ni Dzwina. nieraz krwią nieszczęsna ona
illancką napojona,
kędy zdradnego Szweda chciwe nogi
depcą niesłusznie mojzów cudzych progi,
ni zwad Lapitów, ni (Centaurów chutnych,
ni obrzymów okrutnych,
którym Herkules tak dokuczał trwały,
że nieba same, gdy wojował, drżały.
Takie, przez wierszów. prostym szermem, czyny
niechaj pisze kto iny
i brzydkie Szwedów Marsem ległych trupy
z placu na pogrzeb wleczone do kupy:
lub w historyjej Arnold doświadczony,
lub w obojgu ćwiczony
ksiądz Kochanowski, gdzie przydzie bądź w snopki
słowa zadziergać, bądź mowę lać w zobki.
Mnie teraźniejsze Muzy mej więzienie
każe dziać lekkie pienie,
chce. abym śpiewał, jak zacnością świeci,
jak każdego chęć mądrością swą nieci.

25

lej wszystko służy: bądź wdzięcznie tańcować,
bądź z kim dworstwem sztychować,
na szyję, grając, ręce rzucić obie we wszytkim rącza obrotność sposobie.
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Lóż drogich pereł i złota pokłady.
trudnych przygód odwady za nader ważny skarb, aczcicm ubogi,
nic fryinarczę jej jeden wiosek drogi.
Do całowania gdy usta swe schyla
lub. igrając, omyła.
podczas uprzedzić, choć niechcącej. mito
lub upośledzić będzie sie godzito.
Co dzień, (o śmierć
ODA 13
Ule et nefasto Ir posuil dir

5

to

15

jo

We zły czas ręką we pniu złodziejską zaczęte
drzewo, wiecznie przeklęte,
kto cię tu ku hańbie mej szczepił w tym ogrodzie
i potomkom ku szkodzie.
ten wierzę, że - niecnota - zabił rodziciela
lub swego przyjaciela,
krew niewinną gości swych przelewał w piwnicy
jak w skrytej męczennicy;
ten trucizny wymyślał jadu przeklętego
i co jeszcze gorszego,
kto cię tu postawił, pniu upadem gotowy.
zgubę mej nędznej głowy!
Próżno sie śmierci boim - żaden sie tej toni
na świecie nie uchroni.
Jam mniemiał, na żeglarzu, gdy mija Bosfora.
by tylko drżała skora
albo żołnierz w potrzebie ciężko rozgniewany
nie bał sie. jedno rany,
albo, gdy Podolanin z Turki sie ugania.
bał sie tylko imania.
lecz niespodziewanym śmierć musem ludzi chwyta.
jak kto czuły, nie pyta.
Ach. ledwiem nie naw iedził srogiej Prozerpiny
i Laka dziedziny.
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ledwiem tobą, nieszczęsne drzewo, przytłuczony
nie bieżał w tamte strony,
gdzie Safo, na swe panny narzekając smutnie,
rusza żałobnej lutnie,
gdzie Alceus wspomina królów żeglowanie,
wojny i powłaczanie,
a dusz bezcielnych ludzkich wiecznie trwałe cienie
trzyma dziw i zdumienie,
lecz więcej pragnie królów nieszczęścia i męstwa
słuchać ona dusz gęstwa.
Nie dziw. gdyż na śpiewanie Cerberus stogłowy
staje sie wnet niemowy,
a Jędze wężmi wkoło długiej szyje kręte
ziają, dziwem ujęte,
owszem, i Prometeus, i ociec Pelopa
niechał swego pochopa,
wtenczas pięknym wdzięcznych stron graniem zniewolony
Oryjon z drugiej strony,
myśliw, nie po myśli tam ani na lwy srogie,
ni na łanie ubogie.

Przestrogi
[w. 1] Narzekanie na drzewo, które mało nie przytłukło pana samego, na
przód że nieszczęsnego czasu i od złego człowieka było szczepione, a potyrn po
wiodą, iż nie może wiedzieć żaden człowiek, czego by sie miał chronić.
[w. 15] Bosporurn zową morze około Konstantynopola, które snadź jest nie
bezpieczne nad insze żeglarzom: nie tak sie inszego, jako tego zwykli bać.
К 23] Prozerpina ma w mocy żywot i śmierć ludzką, jako poetowie piszą.
[w. 2-Ц Eaka dziedzina jest piekło albo miejsce, gdzie dusze po śmierci miesz
kają. Kakus z Radarnantem sędzią jest, sądząc dusze po śmierci.
[w. 27] Salo była uczona panienka w wierszach pisaniu. Ta, grając na lutni, na
lesbijskie panny w piekle narzekała, iż ją namówiły do nikczemnej miłości.
[w. 20 ] Alceus poeta był, który opisował wielkich ludzi nieszczęśliwe przygody,
jako: wojny, wygnania, tułania, żeglowania po morzu i insze niewczasy.
[w. 31] Słuchały one dusze w piekle barzo rady Safy, która o miłości śpiewała,
ale radniej Alcego słuchały, który o poważnych rzeczach śpiewał z podziwicniern
wielkim i zdumiewaniem. A niedziwno to było, iż tak pilnie słuchały dusze, gdyż
i sarn Cerber, rządźca piekielny, zapominał sie na śpiewanie ich. także i Jędze.
[w. 35] Stogłowy. który ma sto głów: głow y ty są węże. które jego głowy strze
gą, aby mu sie nic złego nie stało.

108

SK BASTIAN PKTRYCY

|w. Щ Ociec Pelopów był Tanialus. który w piekle ustawicznie wody chwyta
gębą. a woda mu sio zawżdy umyka. że jej napić sic nic może. len i inszy, którzy
mieli swoje męki w piekle, zdumiawszy sio. zapomnieli swoich powinności odpra
wi) wania.
[w. -ti| Oryjon myśliwiec, ton po piekle goni Iwy i insze zwierze. Wtenczas gdy
Alceus śpiewał, wytchnął sobie od przedsięwzięcia swego.

Do Jego IVI[ościJ P[aiial Scbastyjana Lubomierskiego,
kasztelana wojnickiego
ODA 14
Ehm fugaces. Postume |.s7r! |

Nie nąjdziem. zacny Lubomierski. tego.
kto by sie schronił na świecie danego
dekretu śmierci, bądz sie kto zbyt chroni
skazy swej. bądz choć na straszny guz goni.
ö

10

r>

2o

Ach. jako prędko lata lotne płyną,
a nie wrócą sic, które już raz miną —
cnota hamulca na starość szedziwą
nie najdzie ni na śmierć nielutościwą.
Byś dał sto wołów lub co dni do roku.
napisanego, ofiarę, wyroku
już nie odmienisz, co raz Pluto sw ymi
wyrzekł ustami nic nieodmiennymi.
len trójmiąższego pożarł Ceryjona.
ten zazdrosnego serca Tycyjona.
Próżno - którzy tu na ziemi żywiemy.
piekielne przebyć jezioro musiemy.
Śmierć lub ubogim, bezecna. nie gardzi,
tej i panowie muszą słuchać hardzi.
Próżno sie boju krwawego chronimy;
próżno po morzu strasznym nie jeździmy:
próżno pod jesień podległą chorobie
pytasz doktora co zdrowszego sobie;
darmo z moskiewskich oków sie wydziera,
kiedy i wolen w ięzienia umiera.
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iNawiedzic przydzie dusz stąd poszłych cienie
i nieszlachetne Danajej [óycIJ plemienie,
także Syzyfa, ustawicznie który
waliste dźwiga kamienie do góry.
Schodzi człek z świata nad swoje mniemanie.
w czym sie tu kochał, to wszystko zostanie:
majętność, wioski i pół zdrowia —żona,
ledwie go dojdzie koszula bielona.
Które kto twardo zamykał pieniądze,
rozproszy dziedzic, potłukłszy wrzeciądze:
winem, któreś tu na dalszy czas chował,
hojniejszy będzie pachołki częstował.

IPrzestrogi I
[w. i] Żaden nie może sie uchronię śmierci, choć sie kto chroni morza, powie
trza, wojny, przecię musi umrzeć rad nierad. Cokolwiek jest miłego tu na świe
cie, odżalić potrzeba.
[w. 13] Cer<yj>on był syn Chryzaorego, króla iherskiego; tego powiedąją poetowie hvć o trzech głowach. Justynus pisze, iż trzej bracia byli w wielkiej barzo
zgodzie, i dla tego o trzech głowach mieni.
|w. 2(>] Dziewki Danajej [.ę/c!] pozabijały swoje* rnęże, oprócz Hypermestry,
których tak za to skarano, iż w piekle nalewają beczkę bez dna, której nigdy
dolać nie mogą.
[w. 27] Syzyfus w piekle ustawicznie dźwiga, waląc, na górę kamienie, które
zawżdy na dół sie zwalają.
[w. 33] Odmiana musi być w rzeczach: po gospodarnym i nierozrutnvm na
stawa hojny i rozrutny dziedzic, zwłaszcza gdzie z uciśnieniem ludzkim naby
wają sie pieniądze.

Zbytek nieprzystojny
ODA 15
lam pau ra aratro incera regia?

laki sie nas jął zbytek czasów teraźniejszych,
jaki nie był za ojców dawniejszych:
już w zby tek wielki weszły budynki ziemiańskie,
że też sztychują pałace pańskie.
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wszędzie już w Polszczę widać miasto dworów grody,
a miasto ugór włoskie ogrody.
Wymysłów' cudzoziemskich teraz widziiti ślady:
gdzie przedtym były z owocem sady.
figa. pomarańcz z Polski wypędza jabłonie,
10
dla indyku miętka jest na stronie.
Już próżna z różnobarwych ziół wonią nastanie.
a do kapusty ziemie nie stanie.
Wierzba przedtym, teraz ziół gęsto sianych cienie
odtrącają słoneczne promienie.
15 Nie tak czynili starzy Lachowie i w kraje
te nie takie wnieśli obyczaje!
Pojedynkiem każdego błaha własność wszelka Rzeczpospolita bywała wielka.
Budynki proste, w izbie z komnatą mieszkali.
jo
o pałace, o sale nie dbali:
z cudzoziemskimi sprawy nie mieli Ormiany,
żeby obili kobiercy ściany;
nie pogardzali siedzieć na gołym potrawie z przyrodzenia urodzonej ławie:
2 .Ö
nie dwory, ale miasta spólnym murowali
groszem, aby potężniejszy stali
wszyscy w kupie niż każdy w swoim domu możny.
sąsiadowi podlejszemu groźny:
do wspólnej zawżdy rzeczy przychylniejszy byli.
3o
kościoły snadź niż dwory zdobili.
laki sie nas jął zbytek czasów' teraźniejszych,
jaki nie był za ojców' dawniejszych.
Spokojny żywot najlepszy
Do Jego lVl[ości] Pana Mikołaja Oleśnickiego,
к[aszlelanaj małogoskiego
ODA 16
( fłium dints rogat in patenti

Przecz. Oleśnicki, długo zatrzymany
w nielubej Moskwie, jesteś sfrasowany?
Nietrudno zgadnąć: wielkość donni twego
przyczyną tego.
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Ori Boga prosi pokoju miłego
żeglarz w pośrzodku morza burzącego,
gdy czarna chmura świat zaćmi, a wały
wodne powstały;
pokoju żołnierz niewczasem skurczony,
pokoju Turczyn polem utrapiony
chce - perły, złoto w złej biedzie zarzuca,
gdy mu dokucza.
Nie województwo, nie skarb, nie urzędy
wysokie ludzkie troski gładzą; wszędy
kłopot sie kusi o jedwabne ściany,
o wielkie pany.
Lepsza jest trocha w pokoju: gdy soli
z chlebem z potrzebę dostaje, nie boli
głowa ni bojazn mego, ni myśl chciwa
snu nie przerywa.
Przecz w krótkim wieku po świecie strzelamy?
Przecz lepszą ziemię za złą frymarczamy?
Komu dom śmierdzi, wiatr po świecie goni,
siebie sie chroni.

25
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Niezbedna troska po pałacach skacze,
przemaga prędko i żołnierskie prace,
prędsza niż jeleń, prędzej niż wiatr pędzi,
człowieka swędzi.
Przyjmie strzymała myśl, co jest na dobie,
o dalej nie dba, każdy niewczas sobie
cukruje; nie jest żaden z każdej strony
błogosławiony.
Śmierć Achillesa zacnego pożarła,
starość Pytona bezmartwego zdarła;
i mnie podobno, co gdzieś jeszcze w lesie.
chwila przyniesie.
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Niech w twych folwarkach wielkie trzody ryczą,
niech do wożników cugi z stada liczą,
niech twe okrywa boki jedwab drogi.
sa lìj an nogi.
mnie dość przy male niechciwą myśl daty
Kameny, a mój duch o trosze trwały:
pospólstwo głupie czego sie zie ima.
mnie nie odyma.

IPrzestrogi I
Iw. ö| Pokój tu kładzie sie miasto spokojnego żywota, kiedy człowiek sie nie
wdaje w trudne i niebezpieczne sprawy: łacinnicy Imnquillilalem vitae zową.
w którym abo frasunki niewielkie, abo ich zgoła niertiasz. Niepokój zaś ten i wda
wanie» sie w trudności wielkie by wa dla chciwości abo chwały, abo majętności,
abo jakiego (lobi a inszego, a chciwość ludzi tych. którzy nie umieją przestawać
na male, jest nienasycona, przeto pokoju leż mieć nie mogą. Gdzie nawiętszy
stan. tam nawiętszy frasunek, który sobie ludzie cukrują sławą, czcią.
|w. 21 ] Włóczenie po świeeie strzelaniem zowie, dla prędkiej odmiany: dziś tu,
a jutro gdzie indzie będzie. Ci mogą mieć coś lepszego doma, ale nie mogą tego
baczyć zaślepieni w chciwościach cudzych krajów zwiedzenia. Lepiej by co lep
szego doma czynić, niżli sie niepotrzebnie po krajoch cudzych włóczyć, skąd
obyczaje gorsze do domu drudzy przynoszą.
(w. щ Którzy sie wdawają w takie n udności życia, przecię muszą umrzeć,
jako Achilles umarł i Tytoń us. Tytonus prosił Boga o nieśmiertelność, którą mu
pozwolił, gdzie polvm przyszedł do takiej starości, że mu żywot ten omierzł,
rozkoszy żadnych mu sie nie chciało, dla czego potym o śmierć prosił i obrócił sie
w skoczka abo konika.

Do Jego M|ościJ Pana Jerzego Mniszka,
wojewody sędoniierskiego
ODA 17
Сиг me quereliti ex anim as luis.v

Ach. frasuje mię. mój panie
wojewodo, twe stękanie —
nie zda sie ni mnie. ni podobno Bogu.
żebyś v\' tej Moskwie dotknął Parków progu.
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Jeśli <tw>ego wieku lala
doźrzałość wypiera z świata,
czego ma czekać niczmartwa część moja,
nie mając w ciele miłego pokoja?
Ten dzień obu nas obali;
acz-eśmy nie przysięgali
na to, abyśmy wespół umrzeć mieli,
snadz w towarzystwie pójdziemy weseli.
Iskrodme zwierzę na wieki
ani sam Gijas storęki
nie rozdzieli nas; tak sie możnej zdało
Cnocie, tak sie Parkom podobało.
Zły-li Niedźwiadek, Waga-li
mnie rodzić sie pomagali,
bądź Koziorożec krzywym okiem hledził,
kiedy sie z rzeką mokry Wodnik biedził,
aspekty twe szczęścia płodne
są z moim rodzodniem zgodne.
Ciebie łaskawy Jowisz Saturnowi
wydarł, a podał w obronę Orłowi.
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Gdy Moskwa ostrym żelazem
wszech nas chciała pobić razem,
mnie wtenczas strzała mało nie przeszyła,
która na ganku do ciebie godziła,
ale mnie Febus obronił,
który przyjaźń swoję skłoni!
rymodzicjom swym - on nieprzemożoną
w niebezpieczeństwie mnie przybył obroną.
Przeto ty. Bogu ofiary,
wedle możności twej miary
kościół zmurujesz, mojej o tej dobie
jagnię na ołtarz dosyć dać chudobie.
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IPrzestrogi I
[w. 13] Iskrodiiie zwierzę Chimera jest, której z gęby iskry padają.
]w. H] Gijas oll>r/ym sto rąk miał, co mu przypisują dla dużości wielkiej i nie
zwykłej.
(w. 221 Rodzodzień jest dzień, który kogo rodzi - nalaliя dies. Opowieda jed
nakie aspekty urodzenia dwu osób, stąd sie domyśla jednakiego z tego świata
ześcia.
[w. 23] Saturnus i Mars są planetowie rodzajowi ludzkiemu przeciwne, zaś
Jupiter. Wenus łaskawi według astrologów.

(Chciwość ludzka bez końca
ODA 18
Лon cbur neque uurrum

Nie mam kosztownie domu wystawnego,
nie mam na przepych stropu złoconego,
nie mam drogiego z ciosów kształtnych muru
ni przywoźnego z daleka marmuru ö

io
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zmyślony dziedzic, do swojego domu
cudzej puścizny nie wziąłem nikomu nie mam, kto by mi szarłat tkał czerwony
luli haftowane na ścianę opony,
ale mnie cnota i dowcip chudego
czyni nad insze ludzie bogatego.
By dał co więcej, nie przykrzę sie Bogu,
możnego pana nic nawiedzam progu.
Nie prosząc więcej, przestaję na swojem:
płynie mi z miłym dzień za dniem pokojem.
nigdy nie trapi mnie melancholija.
nie wiem. gdy miesiąc za miesiącem mija.
IV z marmuru dom wystawiaj ku niebu,
niepamięlliwy swojego pogrzebu:
mało masz jeszcze na lądzie szerokim,
budujesz w morzu pałace głębokim.
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Orla 17. (Przestrogi w. 13] - Orla 18. |Przestrogi w. 35]

Co rok to więcej wywracasz na nice
raz usypane z sąsiadem granice łakomy, nie chcesz przestać o swym płocie,
wydzierasz, co ma, ubogiej sierocie.
25
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a mąż z dziatkami i uboga żona
musi sie wynieść z własności wypchniona:
bojąc sie pana, ciebie, łakomego,
musi uchodzić, choć nierada, z swego;
a skory chciwej majętności goniec
czeka cię - piekło - napewniejszy koniec.
Cóż dalej zbierasz? Równo bogatemu
przyda sie umrzeć, jak i ubogiemu.
Tej Prometeus, choć r/komo niegłupi,
śmierci sie nigdy złotem nic wykupi;
Cerber hardego Tantala łakomstwo
w piekle nadyma i jego potomstwo
dręczy chciwością nienasyconego
świata dostatku, a zaś ubogiego
z nędze i z prace prędko stąd wynosi,
lub o to Boga żąda, lub nie prosi.

IPrzestrogi]
[w. i] Strofuje tych, którzy budują kosztowne wielkie domy, choć nie wedle
swego stanu, i tych, którzy łakomie majętności nabywają, nie przestając na swym
i na śmierć nie pornniąc.
[w. 9] Niemasz nic droższego na świccie nad naukę, byleśmy sie jedno wedla
niej sprawowali; kto tę ma. cnotę ma, a kto cnotę ma, wszytko ma, nic mu nie
dostaje. A to dla tego, iż on swą mądrością wszelakie nieszczęścia w dobre
obraca. Mądrość, która pochodzi z filozofijej. nad wszelkie bogactwa gołe nalepsza, zaś gdzie sie to złączy oboje, rzecz nieprzepłacona. Oby to wiedzieli
panowie, snadź by sie więcej w filozofijej niżli w inszych próżnych zabawach
ćwiczyli. Ale tak podobno lepiej, boby sie panowie filozofom nie kłaniali, gdzieby
sami filozofowali.
[w. 35] Cerberus pies jest stróż piekielny, srogi, okrutny, o trzech gębach, z ogo
nem smoczym, jak poetowie bają.
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[w. -to| 0 śmierć nie trzeba Boga prosić. bo choć prosisz o nię. chor nie prosis/,
ona pewnie przydzie. lej bogaci nieradzi. bo im milo w dostatkach zażywać
świata, ubodzy zaś nieprawie sie Trasują, gdy przyjdzie umrzeć, bo im czyni
koniec nędze.

Do Bakcha
ODA 19
lia c c f iu m in r e m o tis c a r m in a r u p ib u s

Wdziałem Bakcha miedzy pustymi skałami,
a on sie popisował zmyślnymi rymami,
co kozionogie w swoje uszy Satyrowie
i NimIV brały - wierzcie, potomkowie.
ö

io

15

I lojda. świeżym zamętem włosy mi sie trzęsą,
a ręce. Bakchowego daru pełne, plęsą!
I lojda, pofolguj, Bakche, rózgą złotą groźny,
bym sie nie potknął jako nieostrożny!
Niechaj mi wolno będzie zaśpiewać o soku
ustawicznie płynącym z winnego potoku,
niech hojność miodu, mleka nieprzebrane zdroje
sławię przy lutni, dziwne dary twoje.
Wspomnię szczęśliwej żony wieczną gwiazd ozdobę;
przypomnię roztarganą Pentego osobę.
naśmiewcę twych tajemnic; Likurga krnąbrnego
także ślepotą słusznie skaranego.
Ty rzekam i kierujesz, ty m orzem g łęb ok iem ,
ty w kupę zw ijasz, w innym napełniony sokiem ,
opiłych niew iast włosy, a w ęże na głow y

jo

m iasto podw iki przydajesz, strój nowy.

Tyś, gdy bezbożne wojsko olbrzymów na bogi
powstało, chcąc niebieskie pobantować progi,
wziąwszy na się lwią srogość. Keta pazurami
i szczęką swą zżarł miedzy olbrzymami.
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Acz sie zdasz udatniejszy rej prowadzić w lancach.
w żarciech abo w igrzyskach niż w wojennych szańcach,
jednak twojej biegłości wojennej doznali,
klórzy cię jedno na się rozgniewali.
Ciebie przychodzącego w swojej żony sprawie
do piekła srogi Cerber przy witał łaskawie,
a kiedy-ś na odwrót swój złote podał rogi.
polizował twe golenie i nogi.

IPrzestrogi j
Iw. i] Pijany opisuje dzieje Bakchowe, jednak z wielką obmową, aby mu za
złe nie miał, bo nie godziło sie Bakchowyeh spraw jawnie opowiedać. Tu pijane
go własność okazuje, który, gdy o nim mówią, leda czym sio obrazi i na złe
mowy wykłada ludzkie.
Iw. 3] Bakchus w puszczy uczył wierszów Satyrów, którzy mieli nogi kozie.
Bakchus mistrz był, uczniowie Satyrowie i Nimfy, to jest niewiasty opiłe. Brać
w uszy jest: słuchać, uczyć sie, gdy kto co mówi.
[w. ?] Pofolguj; niech rui wolno będzie - słowa są które odpuszczenia proszą
ce, aby było wolno mówić świebodnie.
[w. 9] Eurypides pisze, iż Buccitue, niewiasty opiłe, tanecznice Bakchowe. la
ską uderzywszy w ziemię, płynęło wino, miód. mleko, co której sie zachciało, dla
czego tu wspomina zdroje mleka, miodu i wina.
fw. i3| Bakchus Aryjadnę, którą Thuscus \sic ! | wzgardził, wziął sobie za żonę.
Jej w upominku dał śliczną koronę albo wieniec, który potym bogowie do nieba
miedzy gwiazdami posadzili. Zowią po dziś dzień Korona Aryjadny, którą w Fe
nomenach też Kochanowski opisał.
[w. H | Pentego tanecznice Bakchowe dla tego, że ich wypatrzył niewstydliwe
sprawy i opowiedał, roztargali żywego, członki jego po drogach rozrniotali. Toż
sie działo niejakiemu Likurgowi, iż go ślepotą skarał Bakchus.
[w. 18] Pijanego sprawy są śmiałe i niewstydliwe: nie nowina pijanemu plęsać
i z niewiastami igrać, dla czego przypisuje Bakchowi to, że plótł włosy niewiastam. a miasto podwik jaszczurki na głowę kładł, dając znać, iż pijana niewiasta
gorsza jaszczurki i wężów.
|w. 231 Relus był olbrzym, którego Bakchus, wziąwszy na się naturę i posiać
lwią, pazurami rozdrapał i paszezęką pokąsał, gdy była wojna miedzy olbrzymy
a bogami.
[w. 25] Acz pijany sposobniejszy do lanca, jednak dla rozpalenia krwie często
bojownikiem bywa. Przeto oboję rzecz Bakchowi przypisuje: i wojnę, i taniec.
[w. 291 Pijanego wszędzie pełno, i w piekle. Przeto o Bakehu pisze, jako był
wdzięczen gościom u Cerbera w piekle, gdy tam po żonę swą. Sernelę. wyzwolić
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jq chodził. Pics, gdy radość swą okazuje, li/о tego. kogo rad widzi abo komu sic
raduje, co Cerber, piekielny ogar, czynił Bakchowi na znak radości.

ODA 20
Л nu u si tata forar />оппа difonnis [л/V-! |

Przełożył tę Kochanowski, która sic tak poczyna w Pieśniach ksiąg wtórych na końcu:
„Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony
polecę precz, poeta, ze dwojej złożony
nalurv** etc.

TRUDU MOSKIEWSKIEGO
Księgi trzecie

Mierny żywot nalepszy
Do Jego M[ości] Pana Mikołaja Oleśnickiego,
kjasztelana] niałogoskiego
[ODA 1]
(kii profumini riilgus cl arceo

Z ludźmi złych uszu niechaj nie mam sprawy,
bądź łaskaw na me rymy, kto łaskawy —
plemieniowi z Oleśnice
ja dziś śpiewam tajemnice.
5

10

lö
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Nad ludźmi wielcy królowie panują,
jednak nad sobą niechaj Boga czują,
przed kim drży ziemia szeroka,
służąc na mrugnienie oka.
Jeden nad drugi wiek lepszy prowadzi,
ten rolą orze, ów zaś szczepie sadzi,
czerstwiejszy zaś na sejm jedzie,
w poczcie senatorskim siędzie.
Ten sie na cnocie, ówr na sławie sadzi,
jest, kto tłum z sobą przyjaciół prowadzi,
śmierć jednak zmyka zacnego
w jednę matnię i podłego.
Komu miecz goły nad złą szyją leży,
strwożon, nalepszych półmisków odbieży.
lutni, słowików śpiewanie
nie zjedna mu skore spanie.
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Rychlej do chałup miernych ludzi miły
niżli do wielkich dworów sen sie chyli,
rychlej mknie w7dom słomą kryty
sen niż na pałac obity.
Kto. co zen dosyć, majętności pragnie,
po bystrym morzu jeździć nie przypadnie,
nie strapią go niepogody,
nie sfrasują polne szkody.

:io
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Mało dba na to. choc czasem grad silny
winnice wspierze, choc też grunt omylny
słońcem lub rdzą przerażony
lub też deszczem przemoczony.
Więc ryby biedne na tych sie gniewają,
co im gruntami morze zacieśniają,
lądem pogardziwszy, w wodzie
murują nędznym ku szkodzie.
Lecz próżno: tam strach, tam troska przybędzie,
gdzie pan: na lądzie bądz na morzu siędzie.
Przed frasunkiem żołnierz w7boju
i żeglarz nie ma pokoju.
Co. jeśli dwory na w ymysł budowne,
ni od jedwabiu odzienie kosztowne,
ni wino. ni słojek włoski
nie uleczą mojej troski.

+•>

:>o

czemu na zawiść ludzką proste moje
mam nowym kształtem wystawiać pokoje?
Przec z mam mieniąc mą ubogą
w ioskę za pracą tak srogą?
Czemu, na małe przestając, dolej
czemu w pokoju nie zażywam swojej?
Nie dbam o majętność taką,
co niesie troskę wszelaką.

irid i nioski kwskiixo k^-ì irmi.- od» i.w. 21 - oda 2. w. 24
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Ta sie też najdzie u Kochanowskiego w Pieśniach ksiąg I pieśń 16, która
sie tak poczyna :
„Królom moc na poddane i zwierzchność* dana,
a królowie zaś mają nad sobą pana".
Szlachcica polskiego wzór
ODA 2
.

Ściskłe ubóstwo syn twój młody,
0 Polaku, i niepogody
wojenne niech znosi cierpliwy,
najeznik Tatarom straszliwy.
5

10

10
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Niech pod niebem lata swe liczy,
niech sie w straszliwych bojach ćwiczy,
niech z nieprzyjacielskiego blanku
ku niemu wzdycha bez przestanku,
dziwując sie, panna bądź pani,
co postępków jego nie gani;
gdy sie pod wojsko z mieczem snuje,
niech go w te słowa pożałuje:
„Oblubieńcze mój naznaczony,
strzeż, byś nie napadł niećwiczony
wojny na srogość lwa, którego
gniew pędzi śrzód wojska naszego!”.
Piękna rzecz jest, kto krew wytoczy
za ojczyznę; śmierć, co wzad skoczy
1 tył poda, za barki chwyta,
a tego, jeśli młód, nie pyta.
Cnota nie zna złego uporu,
poczciwego dzierżąc sie toru,
ta czci nie traci ani nabywa,
głosów pospólstwa niecierpliwa.

\ngitsU im a m ic i p a u p e rie m p a t i
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('nota zacnym niebo otwiera,
gdzie natrudniej, tam sie wydziera,
a wzniósłszy swe ku niebu oczy,
brzydką podłość* nogami tłoczy.
Miewa wedle czasu milczenie
u onej wielkie zalecenie.
Kto tajemne rzeczy objawi,
niech sie przy boku mym nie bawi.
Czasem Bóg, gdy do złego mierzy,
przy nim niewinnego uderzy,
złego zaś. choć sfolguje ninie,
pomsta ciężka poty 111 nie minie.

IP rzestrogi ]
|w. 11 Kto chce zaprawić syna swego do wojennych spraw, naprzód mu po
trzeba odjąć wczas wszelaki: niech sie ubóstwu przyzwyczai, co gdy będzie miał.
nietrudno mu będzie na wojnie lękliwe rzeczy znosić. Ale kto mniejszej nędze
w ytrwać nie umie. jako będzie mógł wojenne trudy, które daleko w iętsze. znosić?
|w. ч| Cnota i męstwo nic tylko u swych, ale u nieprzyjaciół ma pochwałę
swoję. Oto panna, choć nieprzyjaciela swego, z dziwem cnotę pochwala, jednak
życząc tego, aby jej naznaczony mąż nic napadł na lak mężnego rycerza w w o
jennych rzeczach ćwiczonego, który przez śrzodek nieprzyjacielskiego wojska
jako lew. bijąc, drze sie. nie rzkąc, aby miał uciekać.
Iw. i?] Zaleca śmierć przystojną. Lepiej na wojnie dać gardło za ojczyznę po
czciwi e. niżli uciekłszy sromotnie, przecię umrzeć, bo śmierć tak śmiałego, jak
hojaźliwego bierze. A ma-li kto umrzeć w niesławie, w bojażni, lepiej umrzeć
z pochwałą w męstwie.
(w. 21 1Cnota, przy poczciwym mocno stojąc, nie poczyna sobie bezrozumnie.
przestaje zawżdy na swych poczciwych sprawach, za którymi cześć jak cień za
ciałem chodzi. Przeto, nie dbając o mniemanie ludzkie i zawdy poczciwie sie
sprawując, nie patrząc na to. co ludzie o nim rozumieją, nie utraca swojej chwa
ły. gdyż prawdziwa chwała za poczciwym sie sprawowaniem idzie, nie z mnie
mania ludzkiego, którzv częstokroć sie na swym rozsądku mylą.
|w. 2ö| Г11 widzisz, jak cnota w trudnych rzeczach bawi sic. Lecz doma na
piecu upić sic każdy dzień, karty, kostki grać —łacno przychodzi i rychlej sic tego
nauczy, niżli w polu na zimnie leżeć, z włócznią do wieprza gonić, z nieprzyja
cielem sie potkać. Ale w tym różna zasługa: za legarlem niesława chodzi, za
czułym w trudnych rzeczach - ludzka pochwała. Do tego. kto sie w poczciwych
rzeczach bawić nauczył, nie przystawa nigdy do podłych zabaw.
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|w. 241 Zaleciwszy ubóstwo i wzgardę podłych zabaw-', wpada na zalecenie
przystojnego milczenia, a zwłaszcza o sobie mów ić przed ludźmi nie godzi sie;
kto dobry, kto zły. są to tajemnice Boże. Bóg o tym lepiej w ie niż ludzie, któremu
sie w tym równać nie trzeba, gdyż rów nego sobie nie cierpi. A kto z takim trzy
ma, takiegoż karania godzien, bo zda sie przyzwalać na jego stronę. I to jest. dla
czego czasem Pan Bóg dobrego człowieka przy złym zabija.
Tc tedy trzy rzeczy szlachcicow i i żołnierzowi dobremu przystoją: 1. niewczasy
i ubóstwo cierpieć: 2. podłych i złych zabaw sie chronić; 3. milczenie i posłu
szeństwo. hetmańskie i rzeczypospolitej rozkazanie mieć za tajemnice i rzeczypospolitej radę. bo żaden nie będzie chciał mieć społeczności niebezpieczeństwa
z takim, który jest pletliwy. Trzeba tedy żołnierzow i zapieczętować gębę milcze
niem, a milczenie pogodą.

Stateczność w cnotach wielkich
Do Jego Mfości] Pana Stanisława Golskiego,
w ojewody ruskiego
ODA 3
lustu/n cl tcnacem propositi rirum

Stałości przedsięwziętej męża dobrego
ni groźna zapalczywość pospólstwa złego,
ni mus tyrański, choć sam dyjament kruszy,
ni Auster morzowładny z miejsca nie ruszy,
5

io

15

ni samego Jowisza gniew zapalony,
który z nieba na ziemię miece piorony.
By też i samo niebo upaść już miało,
serce, czując sie w dobrym, zostanie cało.
W tej cnocie Polluks i sam Herkules biegli
miedzy gwiazdami w niebie na wieczność siedli,
gdzie i nasz pan z Zamościa dla swej dzielności
statecznej pije napój nieśmiertelności.
Taż cnota tobie, Golski. zacności drogę
przestroną otworzywszy - śmiele rzec mogę kwiat da nieśmiertelności w ludzkiej pamięci,
dokąd wszystkoźre słońce na niebie świeci.
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Taką ozdobionego. Bakche, i ciebie.
gdzieś na tygrach przyjechał, widziemy w niebie,
tą sztuką dostał wiecznej Romulus sławy,
w czym Juno taki dała wyrok łaskawy:
„1 łapożonny sędzia, i obca żona
będzie przyczyna, z której Troja zburzona,
bo jako Laomedon bogi omylił,
zaraz na upad wierzchy Ilijon schylił.

25
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Sama na to z Minerwą stoję zburzenie
dla tego, które zadał nam obelżenie
pierwszy zakładacz miasta i plemię jego:
on zdradził, ten wziął porę złego sędziego.
Już nieszlachetny gość ni cudzołożnicy
spartańskiej sie przelecą, ni w połowicy
Trojanie odpór Grekom walecznym dają.
jak obrońcę Hektora Trojej nie mają.
I za bogów niezgodą snadź osłabiała
wojna, przez którą już stać Troja nie miała,
jednak w krótką i gniew, i obrzydłe plemię,
które zrodziła mniszka trojańskiej ziemie,
Marsowi puszczę. Dam i to, aby dziedzic
straconej ojczyzny mógł kiedyż nawiedzić
niebo, mieszkanie wieczne, i był wpisany
miedzy szczęśliwych bogów spokojne stany,
by jedno Rzym a Troję morze dzieliło
i w zapomnieniu miasto niemiłe było.
Niech jakiekolwiek w kraju auzońskim place
mają na pociechę swrą z Trojej tułacze,

+> by jedno Pary da i króla Pryjama
na wieki spustoszała mogiły jama.
by sie nad grobami ich pasły bydlęta
i kryły w nich dzieci swe dzikie zw ierzęta.
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Niech trwa Kapitolijum z Rzymem na wieki,
a narodom rozdaje prawa przezdzięki.
niech na świecie przenika do ostatniego
kraju ziemie waleczność imienia jego:
i tam. gdzie wielkie morza słonego wały
Europie z Afryką dział ukazały,
i gdzie cichego Nila brzeg uniżony
na płodność co trzeci rok płucze zagony.

ot)

Złotem jeszcze nieznanym gardzić mężniejszy
Rzym niż na zbytek głupi zbierać skłonniejszy;
co przyrodzenie w ziemię skryło głęboko,
o to jego nie będzie dbać chciwe oko.
Niechaj co nadalej kraj świata odlęże,
przecię go waleczna moc rzymska dosięże:
lub gdzie ogień słoneczny nawięcej grzeje,
lub gdzie umarzła ziemia śniegiem bieleje.
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Lecz tym sposobem niech wie powód waleczny
Rzymianin ode mnie swój, aby bezpieczny
w szczęściu był, zacne imię wyniósłszy swoje,
nie śmiał zburzonej znowu zakładać Troje,
bo w nieszczęsną godzinę ku upadkowi
żałosnemu znowu sie Troja odnowi —
koniecznie będę Trojej nielutościwa,
pókim siostra i żona Jowisza żywa.
Ilekroć tam stanie mur, by i stalony,
tylekroć będzie ręką grecką zburzony,
tylekroć męża swego i dzieci żona
będzie płakać, w dębową kłodę wsadzona”.
Ale przecz sie tak moja Muza rozwodzi,
w czym sie podłym wynosić wierszom nie godzi?
Przestań, śmiała, objawiać bogów rozmowy —
wielkie rzeczy opiewać nie twojej głowy.
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Przestrogi
Iw. i| Chwali w dobrym przedsięwzięciu trwałego człowieka, który sie nie
daje żadnym niebezpieczeństwem od dobrego i poczciwego odstraszyć. Tacy
byli miedzy inszymi Rzymianie, o których jacy mieli być, gdy o tym bogowie
radzili. Juno swoje zdanie przedtym opowiedziała.
|n%
. 7| Byli tacy filozofowie, którzy rozumieli, że niebo z kamieni jest zbudowa
ne i miało sie kiedy obalić, o czym Dyjogenes Laercyjus świadczy.
[w. l>| Starych otiych ludzi dla wielkiej sprawiedliwości i dobroci bogami czy
nią poetowie, a słusznie, bo ludzie dobrzy podobni są Bogu. który jest szczerą
dobrocią, a którzy tak. jako jest Boża wola. żyją. czci boskich godni są. a nawięcej ci. którzy nie sobie к woli, ale wszystkim na pożytek rzeczypospolitej żyli.
Tacy byli I lerkules. Polluks. Bakchus, Romulus i nasz niedawnych czasów nam
zmarły, ale w sławie żywy, Jan Zamoyski.
|w. i?] Niem asz tak żadnego dzikiego dow cipu, który by winem nie mógł być
ubłagan. dla tego tygry. okrutne zw ierzęta. Woźnikami czynią Bakchow ym i
poetowie.

|w. 21] Tu sie opowieda proroctwo o Rzymie, jako miał być założon przez
wygnance trojańskie i jak sie im miało powodzić, gdzie przeciwnym sposobem
gani zdradę Laomedonta i Parysowi? cudzołóstwo. Laomedon najął sobie na
budowanie miasta trojańskiego, za wolą Jowisza, Neptuna i Apollina, których
pracą gdy sie mury trojańskie wzgórę. jak miały być, podniosły, nie rzkąc. żeby
im miał nagrodzić wedle stanowionej umowy, ale wygnał je z miasta.
[w.ôô] W Kgipcie deszcza nie bywa. ale rzeka Nilus wylewa z brzegów swoich
i onym wylaniem odwilżą pola i płodne czyni.
|w. :>7] Rzymianie z przodku aż do wielu lat nie dbali o bogactwa, przestając
na żywności szczupłej, jaka mogła być nie z trudnością nabywana, to jest więcej
sie kochali w ubóstwie niżli w bogactwie, ale przy ubóstwie wielkie dzieje odprawowali. Tacy byli Fabricii. Curii. Corunca/iii, Luscinii* A<c>ic/ini. Calalini. Pisones
- nie tylko w dziejach wielkich, ale i w ubóstwie zacni.

Straż w przygodach od Boga
ODA 4
Descende caelo et die age tibia

Zawitaj z nieba, a chciej sie przyśpieszyć,
o Kalijope —ty umiesz pocieszyć
ciężkie frasunki - bądź wdzięczne śpiewanie
wziąć przed się raczysz, bądź na lutni granie!
■>

A słyszycież to w7uszy sw7oje sami.
czyli mnie miłe zaszcie myśli mami?
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Zda mi sie. jakbym i po gaju chodził,
i głos mych uszu jak ma być dochodził.

io
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Mnie. miłej matki snadź piętolatnego
prawie w dzieciństwie osierociałego,
od wielkich przygód w nieszczęśliwej chwili
Kameny, wdzięczne hołubki, bronili:
będąc spracowan dziecińskim igraniem,
dziwna rzecz, jakom położony spaniem
nie był otruty od jadu złej żmije,
która sie b:<ojej uchwyciła szyje.
To za dziw sobie wszyscy ludzie brali,
którzy w gniaździe mej ojczyzny mieszkali,
lecz sie to nie przez waszej woli działo,
byście mnie mieli snadź poetę cało.
Was, me Kameny, bądź mieszkam we Lwowie,
bądź darem waszym w uczczonym Krakowie,
was jestem, siedząc, i was, kiedy kroczę,
was, gdzie sie kolwiek na świecie obrocę.

25
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Mnie, przyjaciela waszego, gdym leżał
już miedzy trupy w mór, duch nie odbieżał gdzie korytańskie góry są, gdym z skały
upadł, wyście mnie żywo zadzierżały.
W Lotaryngijej w półrocznej chorobie
zachowałyście moje zdrowie sobie,
a świeżo ku mnie wystrzelona strzała
w Moskwie mimo mię przez szkody bieżała.
Gdy wy jesteście przy mnie, ja w niemiałym
ludzkości kraju, w Moskwie, jestem śmiałym,
i stąd —gdzie blisko Persowie mieszkają,
którzy co cnota, jak Moskwa, nie znają -
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nawiedzę Kazan, niewczesny gościowi
i gdzie końska krew smaczna narodowi,
nawiedzę w cale jeszcze, acz-em stary,
dzikie z groźnymi sajdaki Tatary.
Wy możne króle w uprzykrzonej wojnie,
gdy muszą odwrót uczynić* przystojnie
przyniewoleni niepogod przeszkodą,
cieszycie miłych zabaw swych ochłodą.

+>
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Wy mnie samego w moskiewskim więzieniu
nad rok chowacie nauk swoich w cieniu,
że mnie gorąco troski nie przesięże
ni żaden niewczas przykry nie dolęże.
Wy ludziom rady dodajecie ranej,
a mądrą dawszy. kochacie sie z danej.
Za waszej rady szczęsnym powodzeniem
pobił Tytany ognistym krzemieniem
ten, który ziemię, morze wiatrem rzutne,
miasta budowne i królestwa smutne,
który śmiertelne ludzie i bogami
sprawiedliwymi sam rządzi prawami.

oo

len tłum olbrzymów, ufając swej sile,
nabawił bogów strasznej krotofile.
góry na góry kładłszy. chcąc wygodzie
wschód, <po> którym by mogli bogom szkodzić.
Lecz co Tyfonus, co Mimas dosuży
abo co w siłach Porfiryjon duży,
co Retus. który trząsł, gdy chciał, skałami,
co Lnceladus. który strzelał pniami,

o.-)

wskórali przeciw’ mądrości Pallady,
gdzie przy niej z włócznią Wulkan kładzie ślady?
Przy niej też stoi Jowiszowa żona
i który nigdy łuku z swego łona
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nie puści, który rosą Kastalijej
swe włosy myje, a gaje Licyjej
w swej mocy trzyma jak las przyrodzony,
Delem z Patarem Apollo uczczony.
Siła bez rady prędko więc ustaje,
Bóg mądrej sile potęgi dodaje Ten sie wszelaką potężnością brzydzi,
którą sie o co złego kusić widzi.
Doznał na sobie Gijas, choć storęczny,
doświadczył tego Oryjon bezpieczny,
który z swoim złym ważył sie Dyjanny
tykać, w czystości nieruszonej panny.
Ziemia swych synów, olbrzymów, odzianych
sobą, żałuje, i do piekła danych;
tym к woli ogień, który wszystko pali,
od Etny swojej mocy nie oddali.

85

Tam nie przestaje złego Tycyjona
kiwać stróż przydany niecnot jego, wrona,
tam Pirytoja nogi miłosnego
ogniwa gryzą łańcucha srogiego.

Przestrogi
[w. i] Opowiada, jako Bóg bronił zawżdy w wielkich przygodach człowieka.
Nauka we wszystkim przygodna: Przeciwko Bogu rozumu niemasz.
|w. 5| Pyta sie towarzyszów, jeśli słyszą śpiewanie Kalijopy, którą z nieba do
piero wzywał, jakoby on sam tylko głos słyszał, a drudzy nic. Tu znaczy moc
nauk, jako samym rozmyślaniem, którego żaden nie czuje, uciechę czynią. Dru
ga: znaczy coś boskiego w poetach, którzy sami w sobie czują potajemną ucie
chę, choć też milczą i jakoby w rozum zajdą, co miłym szaleństwem zowie.
[w. 12] Hołubek —słowo jest w Rusi, wymyślone jakoby do pochlebstwa i za
lotów: „mój hołubuńku*’, „mój koraliczku11, którego tu użył, łagodząc rzecz.
[w. 521 Tytani byli obrzymowie, którzy wschód do nieba czynili, góry na góry
stawiając, aby wojowali z bogi, a sami niebo osiedli. Przez Tytany rozumiej złe
i głupie ludzie, którzy przeciwko Bogu walczą jako przeciwko ojcu i dobrodziejowi.
[w. 5 3 1 l i i opisanie Jowisza wielą słów. A tu sie przypatrz, jak Bóg używa rady,
mądrości, dzielności, wedle której wszystko sie dobrze powodzi. Bez rady źle co
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poczynać ludziom, jeśli bogowie, jak poelowie mówią, sami radzą sic. Smutne
królestwo piekło jest.
[w. (>i| Tyfonus, Mimas, Porfiryjon. Relus. Knccladus są własne imiona ol
brzymów. także Cijas, Oryjon etc.
[w. (mi Pallas jest bogini mądrości, przy niej Wulkanus bóg stoi. który mocy
i broni dodaje jako piorunów. Przy niej Apollo, który jest wykonawca postano
wionej rady. Apollina malująpoetae z łukiem, którego od siebie nigdy nie oddala.

Do Majestatu
Zacność dziejów przy karności żołnierskiej
ODA 5
Cacio fonantem crcdidimm loretn

Pewna to. że Bóg sam króluje w niebie;
my, Władysławie królewicze, ciebie
bogiem mieć będziem, kiedy do Korony
przyłączysz Moskwę i Septemtryjony.
Żołnierz-li czy-li mąż przy obcej żenie
sprosnie żył długo (o niezawstydzenie!),
w Rusi z szwagrami nieprzyjaźliwymi
podstarzał sobie jak z domowymi

10

15
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pod Bolesławem królem, gdy w Kijowie
nie dbał o sławę ni o miłe zdrowie,
jednak to wszystko zostawiwszy cało,
co do królestwa dawno należało.
Regulus lepiej dawną karność trzyma,
nie zezwoliwszy, posłany do Rzyma.
na złe podanie i przykład szkodliwy,
by miał być więzień niegodny żywy.
..Widziałem - mówi - w Kartagu przeklęte,
przez bitwy naszym sromotnie odjęte
zbroje - o, żalu! - i proporców wiele
w rząd zawieszono na wstyd nasz w7kościele.
Imańców naszych, którzy sie poddali,
tym ręce opak rapciami związali,
pola już orzą naszą spustoszone
ręką i brony są otworzone.
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Nie wierz, <że>by ten wykupiony złotem
żołnierz umiał być* mężniejszy na potem.
I ma być szkoda niecnocie przydana?
Nie będzie nigdy wełna ubrukana
białą, bo cnota kiedy raz upadnie,
nie zaraz sławy powetuje snadnie.
Jeśli gdzie łani raz z sieci uciekła,
tym więcej będzie bojaźnią wściekła.
Tedyć, który sie dał jąć niedołężny
nieprzyjacielom, zaś zostanie mężny?
Więc sie drugi raz rzuci na te pany,
u ki Orych siedział za nogi kowany?
Ten, niewiadomy, jako zdrowie krzepić,
wolał pokojem niepokój zaczepić.
O wstydzie, o, tak Kartago ochotna
do tej wojny, jak złość nam sromotna!”.
Tak krótko rzekłszy, miłej swojej żony
ni dziatek małych, jakoby zelżony
więzieniem, к sobie, stały, nie przypuścił,
a męskie oczy na dół к ziemi spuścił,
chcąc przywieść dusznie one radne pany
na dekret więźniom nigdy nie spodziany —
miłośnik dobra sobie nie folguje
pospolitego, ni sie szanuje.
Lecz wiedział dobrze, jak miał być męczony
u Kartaginów, jednak, niestrwożony,
z ludźmi wrót jego zabawiającymi
tak sie rozstawał jak nie z powinnymi jako więc rzecznik u sędziego sprawny,
wygrawszy dekret w kauzie swojej prawny,
porwie sie jechać do folwarku swego,
myśląc pokoju zażyć miłego.

[Przestrogi]
|w. 5| Kto chce na świecie po sobie chwałę nieśmiertelną zostawić, nie ma
doma, rozkoszek i wczasu zażywając, leżeć, ale swój umysł do sprawowania
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zacnych dziejów wzgardą rozkoszy utwierdzić, w trudnych i nieprzczpiecznych
sprawach bawić sie. Takie sprawy są wojny, które sie dzieją dla pokoju inszych
ludzi. To też i pierwej powiedział, co tu uczy: iż Romulus. Kastor. Polluks. Her
kules, Bakchus dla zacnych i wielkich dobrodziejstw, które ludziom uczynili,
w liczbie bogów po śmierci byli poczy tani i do nieba wzięci. Czego na obie stro
nie. to jest dobrej i złej sławy przykłady są. Bolesław pod Kijowem począł był
dobrze dla Rzeczypospolitej pracować, ale iż sie wdał w rozkoszy nieprzystojne,
sromoty dostał. Regulus zaś, dając sie męczyć dla rzeczypospolitej Kartaginom,
wiecznie w językach ludzkich z swoją chwałą żyje.
[w. ]л\ Na wojnie miedzy Rzymiany a Kartagineńczyki dali sie byli poimać
żołnierze rzymscy, widząc, iż nie mogli dla mocy nieprzyjaciół zwycięstwa otrzy
mać. miedzy którymi stary był Regulus, len od Kartaginów do Rzyma był
po<sł>any, aby namawiał radę wykupić aho zamienić więźnie. On przeciwną rzecz
uczynił: namawiał, aby nie wykupowali więźniów, choć wiedział, że tego miał
przypłacić mękami, gdy sie - jak przyrzekł - do Kartagów wróci.
[w. i?] W tej namowie naprzód przekłada Rzymianom sromotę, w którą po
padli przez nikczemność żołnierzów poimanych, iż: [l.J proporce i zbroje rzym
skie na sromotę wieczną Rzymianów' zawiesili na ścienie kościelnej; 2. związa
nych opak wiedli Rzymianów; 3. co przedtym, bojąc sie Rzymianów', zamykali
brony, to teraz w nocy otwarte stoją, tak sie ubezpieczyli; -ł. role, które przed
tym puste leżały dla bojaźni z strony nas, teraz, nie bojąc sie nas, orzą je.
(w. 2 г>i Niepodobna rzecz, aby ten, który uciekał, miał potem nie uciekać,
a mężnie sie potykać. W wykupieniu więźniów dwie rzeczy upatruje: pierwsza
jest zelżywość. iż sprosnie uciekli, druga - utrata pieniędzy. Szkoda jeszcze nie
wiele dokucza, bo utrata pieniędzy powetować sie może, niecnoty trudno powe
tować. Niecnotę zowie aho zelżywość: żołnierzowi dać od siebie broń na wojnie,
uląkłszy sie w ielkości aho mocy nieprzyjacielskiej.
|w. 2йi Jako wełna biała, gdy sie ufarbuje, onęj Farby nie straci - by ją prał nie
w iem jako, nie przydzie do białości pierwszej - tak cnota, jako skoro będzie
pomazana niecnotą jaką, nie może być więcej naprawiona od tych, którzy są
skażeni.
|w.:łi| Drugie podobieństwo: jako łani, która z sieci przestraszona raz uciecze,
drugi raz na łowcę i na sieć nie natrze, tak który żołnierz uciekał na wojnie,
śmiały drugi raz nie będzie, ale lękliwy.
|w.:w| Okazuje grubość i niewiadomość żołnierzów uciekających, niewiedzących, na czym zależy zachowanie całości zdrowia, gdyż sromotnie żyć nic jest
żywot, ale lepiej umrzeć, niżli sromotnie zachować zdrowie.
|w-n| Opisuje zapał dobry w przedsięwzięciu cnotliwym w Regulusie. który
dla miłości ojczyzny nie dbał o żonę, o dzieci, o przyjaciele; nie chciał sic baw ić
nimi. ale zaraz w racał sie do Kartaginów, choć w iedział, iż tam miał być męczon
dla tego, iż Rzymianów nie namówił na okup więźniów rzymskich.
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Za wzgardą pobożności wszytko złe przychodzi
ODA 6 ‘
Delicta maionmi inmeritus lues

Tusz sobie dobrze w twoich zbytkach, jako raczysz zginąć ci, o Polaku, gdzie sie nie obaczysz,
gdzie nie naprawisz kościół spustoszony,
a nie dasz Bogu powinne ukłony.
5
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Dotąd cało trwasz, póki u ciebie Bóg wielki,
od którego i przodek, i koniec jest wszelki.
Ten, w chwale swojej od nas zaniedbany,
naszej ojczyźnie zadał ciężkie rany.
Już nieraz Tatarowie w boju barzo mali
nam srogim pustoszeniem dobrze sie znać dali,
a łupem, który od nas często mają,
swój ubogi skarb znacznie zbogacają.
Więc sejmowego zjazdu częste rozerwanie
pewnej zguby niemałą przyczyną zostanie,
a Moskwa sama jako nas zelżyła,
gdy wiele naszych w ziemi swej pobiła!
Płodne występów wieki żeństwa pomazały
nieuczciwym nierządem, skąd zaraz powstały
zewsząd szkodliwe na ojczyznę razy,
które zmierzają do ostatniej skazy.
Już dziś galardy rosła dziewka rada skacze
i do wymyślnych tańców z chęcią przyda prace,
o nietykanej rozmawiać miłości
dobrze ćwiczona jeszcze od młodości.

25

Więc świeżo szedłszy za mąż, przy mężu pijanem
machluje, głupia, swoim nieuczciwie stanem,
niedozwolonej kryjomo radości
źle pożyczając w dorwałej ciemności.
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Gorzej, gdy mąż, nie mając w nosie swoim rymy,
w domu swym parchotrątne musi woniać dymy,
lub pieca podły starosta zakadzi,
lui) bogacz złoto rozdaje czeladzi.
Nie z tych rodziców oni urodzeni bvli.
którzy krwią duńską morze sczerwienili,
którzy Krzyżaki srogie zwojowali
i mężną ręką państwo rozszerzali,
ale z chłopskich rycerzów było mężne plemię,
krzywym pługiem uczone drzeć rodzajną ziemię,
w prostości swojej barzo obyczajne,
grozy rodziców przestrzegać zwyczajne.
Tak przy robocie, jako kiedy swoje woły
syn spracowane z jarzma wyprzęgał wesoły,
powinność groźnym rodzicom oddawał
swoję i pilen rozkazania stawał.

45

Lecz czego nie odmieni czas wszystkim szkodliwy?
Więcej rodziców naszych niż dziadów złośliwy
wiek jeszcze gorsze potomstwo snadź sieje,
a tak im dalej, tym sie gorzej dzieje.

Przestrogi
Iw. 5] Bóg wielki wtenczas u ludzi bywa, kiedy sic chronią lego czynić, co jest
przeciw ko Bogu. Zgoła u złych ludzi Bóg mały. bo przykazania jego ni zacz sobie
nie ważą.
(w. i?| Z swej wolej, z zepsowanego małżeństwa, z cudzołostwa wszytko złe na
ojczyznę przychodzi. Zeństwo tu rozumiej na tym miejscu: małżeństwo, stadło.
Iw. i Dziwna rzecz, jako naszy na wojnę zawżdy gotowi bvli leda za przy
czyną. Król Bolesław dla jednego Duńczyka przychodnia, dobrze sie w ziemi tej
zachowałego. z wojskiem jechał do Danijej: jeszcze to mała była krzywda cudza,
a wżdy o nię nietrudno było wojnę podnieść. Teraz zaś do wojny jesteśmy nieryclili i leniwi, choć jej wielka przyczyna będzie: lllanty wzięto, jako ich trudno
nam odiskać. Despekl i lekkość Polszczę uczyniono w Moskwie pobiciem ludzi
polskich, którzy dobrowolnie na wesele carskie przyjechali, więzieniem posłów
i ostatka ludzi, których nie pobili. Przecię tej lekkości na sobie przyschnąć damy?
I wzdejmujemy sie na to? Z jakimi ludźmi? Z takimi, których nie ma Polska na
sobie nikczemniejszych. Czemuśmy sic' dobrze przypatrzyli w domowej ich wojnie.

T R U D U M0SKIK\VSKIK(;0 Ksiv.rj i r m ic

Oda ö . w. 2 9 - Oda 7. w. 2-t

135

Znaczną z Krzyżaki wojnę opisuje Kromer, nasz historyk, w której naszy
sto tysięcy Niemców zahili, a czterdzieści tysięcy poimali. To nie lada zwycięstwo.

Stateczność cnoty
Do Jej M[ości] Paniej Zofijej Oleśnickiej,
k[asztelanowej] malogoskiej
ODA 7
Quidßes, Asterie, (/nem tibi candidi

Wielkiego kasztelana małżonko uczciwa,
czemu płaczesz teskliwa
męża statecznej wiary długo niebytnego?
Już rychło ujźrzysz z Moskwy poselstwem znacznego.
r>
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On do zdradliwych sąsiad w poselstwie wysłany,
krwawym mordem stroskany
swej braciej, i dla drugich z sobą zatrzymania
nie zna w oczach swych w nocy uciesznego spania,
acz źlewierna bojarka często, jak różany
kwiat, bliskie jego ściany
mijając, twarzą pewne ognia daje znaki,
chytro na złe przywodząc, czyni dowód taki:
„Raz Bellerofontowi niewiasta Prętowa
dawała sie gotowa,
na co stateczność jego gdy nie zezwoliła,
śmierć mu u męża swego prędką naprawiła:
Peleus, ognia nie chcąc tykać sie, proszony
od Acestowej żony,
przypłacił tego”. Insze przywodzić przykłady
mogła, do grzychu chytro wymyślone rady,
ale on, głuch <i> na te namowy niedbały,
stoi przy cnocie trwały.
Toż rozumie o cnocie twojej, co o sobie,
że sie prócz niego żaden nie podoba tobie.
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Choćby-ć sie też w kim słusznie co grzecznego zdało,
wierzy, że o to dbasz mało:
by umiał dobrze osieść konia tureckiego,
by na nim Wisłę przebył dla zdrowia twojego,
by też wdzięczną muzyką miękczył twoje uszy,

.40

na złe cię nie zajuszy.

Z zacnych rodziców dobrze w cnocie wychowana,
tak stała zawdy będziesz trwać, jakoś oddana.
[Przestrogi]
[w. i:i] Pretus w Argoch królował, Ho którego Bellerofon przyjechał w gościnę,
zabiwszy Bollerà, aby był onego mordu odpust otrzymał. lam gdy u niego przydłuższym mieszkał, spodobał sie zenie Prętowej, Antejej, Bellerofon i jęła go nama
wiać i znaki dawać swego przeciwko niemu ognia. On nie dał sie ani namowami
łagodnymi, ani ukłonami jej zwieść. Ona, bojąc sie, aby przed mężem nie powie
dział, oskarżyła go do męża, jakoby miał chcieć jej gwałt uczynić, namawiając
pierwej sama na złe. Pretus żenie uwierzył, nie zabił go swymi rękami, ale posłał
go do ojca żony swojej z listem, aby tam zginął. Skąd obacz chylrość i złość nie
wiast niewstydliwych.
[w. i?] Mag<n>essa I lipolitówna, Acestowa żona, także rozmiłowała sie Pelego. o
którą on, choć go na złe namawiała, nie dbał, prze co rozgniewawszy sie, oskarży
ła go do męża, jakoby miał na jej wstyd czuwać. Mąż uwierzył; chcąc sie zemścić
lego, zawiózł go na górę Peliuni, gdzie olbrzymowie mieszkali, i tam go odjechał,
gdy usnął, nie dawszy mu nic znać, że mu stał na gardło. Tam go przecię niewin
nego bóg wybawił od śmierci, posłał mu miecz od Wulkana ukuty, którym bił
olbrzymy, gdy sie nań rzucali, i obronną ręką uszedł.

Uroczysty dzień
Do Jego M[ości] Pana Mikołaja Oleśnickiego,
k[asztelana] małogoskiego
ODA 8
Martiis caclcbs quid aleuti ka/endis

Co w tym bezżenny myślę nowym lecie,
co tu kadzidło, co tu czyni kwiecie,
ku czemu - pytasz - wągle i perzenie
w tej mojej ścienie?
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Ślubiłem ten dzień wesoły sprawować,
jagnię na ołtarz Bogu ofiarować
lichą mogiłą ledwie nie przykryty,
w Moskwie ubity.
We zbanie smołą zaprawiona para
wynidzie w ten dzień odwrotny, a czara
będzie nalana węgierskiego wina,
picia przyczyna.
Pij, Oleśnicki, za zdrowie twojego,
który ledwie żyw został, Petrycego,
pij zdrów długo w noc, niech frasunek nowy
nie psuje-ć głowy!
Puść precz frasunki o miłej ojczyźnie,
z ręku jej, da Bóg, pokój nie wyśliźnie.
Jeśli jest, co by zasmucać ją miało,
bodaj zniszczało.
Dobrze z nią bliski ku zachodu stoi
sąsiad; za morzem Karła sie nie boi,
który Iflanty wraca przymuszony,
snadź zwyciężony.

25

Próżeneś tego, że sie szlachta burzy
doma, a pod nos snadź złej braciej kurzy,
ty zaś, w tej Moskwie zabywszy niewolej,
bądź dobrej wolej. .
Rozmowa m łodzieńca z Lidychną
ODA 9
Dot we grotus emm libi

M ł o d z ie n ie c ]

Pókiś nie miała nad mię wdzięczniejszego
i gdy ręce niczyje
chwytały sie twej szyje,
nie było nigdy nad mię szczęśliwszego.
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Póki cię inszej twarz nie omamiła,
póki jeszcze nie było.
co-c by mnie omierziło,
jam więcej niżli twa miła płużyła.
M [ loi) ziknii:c ]

10

Mnie teraz Neta lubi. serce moje.
tańcować* umie ona
i na lutni ćwiczona,
dla której zdrowie gotów-em dać swoje.
L [ ioyci ina]

ir>

Mnie miłym ogniem grzeje wdzięczna głowa,
syn człowieka zacnego,
dobrze rodowitego —
dla niegom dwakroć jest umrzeć gotowa.
M [ ix)I)zii;nii:c ]

io

Gdzieby sie stara miłość odnowiła,
niezgodne pogodziwszy,
Netę precz oddaliwszy,
czy byś sie do mnie, Lidychno, wróciła?
L [ idyciina|

Acz nad swojego gładszego nie czuję,
tyś nad liście pierzchliwszy,
nad morze popędliwszy,
z tobą żyć, z tobą umrzeć obiecuję.
[Przestrogi]
Iw. ió| Wielkość miłości swojej okazuje. gdv mówi. ..żem dwakroć zań umrzeć
golowa*'.
Iw. 2 11 Przypatrz sie niestateczności niew ieściej, która gani, a przecię w lot do
tego, kogo gani. przystaje.
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Stateczność niewieścia
ODA 10

Exlmnum Tarmiti s i haberis

5

io

is

20

|.ç/'c! J, Lyre

W ostatnim Donie gdziebyś wodę piła
i w nieludzkim sie kraju zrodziła,
jednak byś mojej biedy zapłakała,
na dżdżu przed fortą moknąć nie dała.
Słyszysz, jak szumy fortę obijają,
jak płaskie dachy wiatry miotają
i jako wkoło jasne nieba brzegi
w lodowe kostki ścinają śniegi?
Porzuć tę hardość niemiłą Wenerze czasem sie srogość na swe złe bierze!
Nie ciągni barzo u zegara strony,
by sie nie zerwał tryb zbyt kręcony!
Nie jesteś nigdy Ulissesa żona,
żebyś miała być nieuproszona,
a choć cię prośby ni ma hojna ręka,
niezgaszonego ni ognia męka,
ni mąż twój, który pewnie tobą myli,
do takiej nędzy mej nie nachyli wżdy sie daj użyć, byś też była skałą
i od jaszczurki opanowałą.
Nie zawżdy ten próg ani ten deszcz srogi
wytrwa, czekając, mój bok ubogi.

[Przestrogi]
[w. 4] Wenera i Bakchus nieradzi widzą pychy panien przeciwko młodzień
com. Podczas sie im to złym płaci. Dobrze być nieużytym, ale wszytko w miarę.
Pausanias ma kilka przykładów tego.
Cor<e>sus niejaki rozmiłował sie Kalirojej, ale im on więcej sie jej przelecał,
tym więcej go nierada widziała. A gdy jej ni prośbą, ni dary nie mógł zwyciężyć,
uciekł sie do Bakcha, o pomstę prosząc wzgardy swojej. Wysłuchał go Bakchus
i uczynił to, że wszyscy mieszczanie, gdzie ona panna była, oszaleli (a działo sie
to w Kalcedonie [s/c!]). Nie wiedząc, co czynić, uciekli sie do proroków, aby za
poradą mogli ubłagać boga rozgniewanego. Oraculum powiedziało, iż nie mogli
przyść do rozumu swego, ażby Kaliroję, onę pannę, bogu ofiarowali. Panna,
widząc, że o nię idzie, nagotowała sie na śmierć na tę tam ofiarę. Gdy poklękła,
Cor<e>sus, tam stojąc - żal mu było panny, którą barzo miłował - zrzuciwszy
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z siebie ubiór, sianą! na jej miejsce i miasto niej dał sie zabić na ofiarę. Ona zaś
panna, żałując młodzieńca, który ją tak miłował, że gardło mężnie dał za jej
zdrowie, wslydając sie onej nieludzkości. którą okazowała lak dobremu mło
dzieńcowi, po nim zaraz dała sie zabić na ofiarę.
Drugi przykład lenże Pamanias pisze, na co patrzył oczyma swoimi. Timagoras [s/c! I - powiada —swego domownika nierad widząc, rozkazał mu skoczyć
z skały. On. który zawdy zwykł pana we wszył kim słuchać, nie dbając leż na
zbyt o żywot. skoczył z skały i rozbił sie. co widząc Tiinagoras [sic !J, laki go żal
zdjął, że sam z tejże skały skoczył i złamał szyję.
Jesl na to polska przypowieść: struż, ale waruj przestrugać. Iloratius to przy
równa naciąganiu zegarowemu, który gdy kto nazbyt ciągnie, sznur aho stronę
urwie i tak zegarek zepsuje, bo koła za urwaniem strony w skok wzad sie obra
cają, które by sie inaczej obracały, gdzieby była strona.
|w. n Mąż myli żoną, gdy jej wiary małżeńskiej nie chowa, a niemasz nic. co
b\ żonę w ięcej bolało i do cudzołostwa przyganiało, jak gdy żona wie, że jej mąż
nie chowa ślubu.
[w. 2 0 | Jaszczurka, wąż — twarde i nieużyte są gadziny, iż sie przez wielkiej
szkody tykać nie dadzą.

Do Merkurego
ODA 11
Mercuri - nam te docilis magistra

Przełożył tę Kochanowski, którą najdziesz miedzy Pieśniami jego. a tak
sie poczyna:
„Ucieszna lutni, w której słodkie strony" etc.

Miłość przeszkodna
ODA 12
\tiserarum est ncque amori dare Indimi

Nędznaż to niewiasta będzie,
która nie zna miłości
ani winem przy biesiedzie
omywa swe ciężkości
i której swobodna szyja
doznawa srogiego stryja.
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Jużeś kądziele przestała
i niewieściej zabawy,
jakoś sie prędko wdała
w miłość wielkiej postawy
młodzieńca i snadź gładkiego
za sprawą Skrzydłonoszego.
Żołnierz, jak niosą te czasy,
Bellerofonta dojdzie
niezwyciężony za pasy,
a z szablą lepiej pójdzie;
spracowany po zawodzie
przepływa głębią na wodzie.
Na jelenia kiedy zmierzy
goniąc<y> w polu krokiem,
niepochybnie go uderzy
prędkim na koniu skokiem a wieprz dziki gdy sie zjawi,
ku niemu mężnie sie stawi.

[Przestrogi]
[w. i] ły k a tu niewiastę, która dla miłości opuściła ws/ytkie zabawy swoje
własne, a śmiechem daje znać z przodku zaraz, iż białegłowy trzymają sprosne
występki: jeden, gdy zbytnie abo nieprzystojnie miłują; drugi, gdy wino piją
rzkomo dla frasunku; trzeci, gdy sic obmowy nic boją.
[w. b] Stryja sie bać jest obmów i strofowania sic ostrzegać, bo cięższy są
napominacze stryjowie na braterskie dzieci niżli ojcowie na swoje, bo ojcowie
miłością wielką ku dzieciom zaślepieni pobłażają wiele i siła występków do nich
nie widzą, stryjowie zaś, nie mając takiej miłości przeciwko braterskim dzie
ciom, wszytko w nich złe uważają i namniejszej rzeczy nie przepuszczą. Skąd
przyszła przypowieść: nie bądź mi stryjem, to jest: nie napominaj mię, nie łaj,
nie grom, jako stryjowie zwykli czynić synowcom.
[w. 1.31 Chwali tego młodzieńca, którego sie ta pani rozmiłowała, jakoby szy
dził z niej.
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Studnia kolegijacka
ODA 13
() fous B/andusiac |.s7c! | splvndidior vitro

.-)
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Śliczna Akademijej w budownvm Krakowie'
studnio, kto kiedy chwały twe wypowie?
Tyś naprzód od Jagiełła króla założona,
w domu mądrości śrzodkiem położona:
woda twa przezroczysta jak naczynie szklane,
godna, by słodkie z nią było mieszane
wino - już byś kwiatkami dawno obrodziła,
gdzieby tam gęsta stopa nie tłoczyła.
Nie kwiatki ani trawą masz być ozdobiona,
ale ofiarą uroczystą czczona,
którą-ć z procesyjami <z> bliskiego kościoła
oddawa z twoich darów młódź wesoła.
Ciebie znój Kanikuły gorącej nie dręczy
ni, ogrodzonej, wiatr z boków umęczy:
ty spracowane ludzie przyjemnym ochładzasz
zimnem i młodzi przejźrzanym dogadzasz
strumieniem, którego zdrój chociaj cembra grodzi,
po wszytkiej Polszczę wszędzie sie rozchodzi,
bo którzy stamtąd wodę, ucząc sie, czerpają,
wziętej godności u ludzi dostają.
Tyś jest miedzy studniami sławniejsza wszytkiemi,
którekolwiek są w tej tu polskiej ziemi.
Klórzykolwiek do picia z ciebie napój mają,
w każdym nieszczęściu ciężkości nie znają.
Ja sam napojem twojej wody odmieniony
stoję w nieszczęściu jakoby stalony,
za co, póki mię mój duch nosi, strony moje
twe będą głosić tak skuteczne zdroje.
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Godności powinna chwała
ODA 14
I ferculi.? rilu modo dictus. o plebs

Herkules u nas niechaj będzie prawy,
który przedajnej za śmierć sięga sławy Żółkiewski, wielą zwycięstwy wsławiony
miedzy Tryjony:
s

io

15

2o

już Nalewajko wniwecz obrócony,
już Karzeł przezeń w Iflanciech skurczony
za morze ledwie nędzno uszedł z boju.
szuka pokoju.
Wynidź z weselem przeciw tak wielkiemu
bojownikowi z wojny wróconemu,
żono jedyna walecznego pana,
cnego hetmana!
Matki dzieci swych w boju niezabitych,
pełne zostawszy radości okwitych,
z wrotu krwie swojej Bogu dzięki silne
oddajcie pilne
i panie, które ledwie co doznały
mężów, a teraz snadź osierociały,
pokój niż zdrowie mężów lepszy znajcie,
złych słów nie dajcie!
Ten dzień nas święty frasunków pozbawił,
a bez hojaźni w pokoju postawił;
zawdy jest nasza od tego hetmana
bezpieczna ściana.

25

Idź ty, pacholę! Niech będzie gotowo
ku dobrej myśli wino jeszcze owo,
co od cecorskiej leży lata liczy
w skrytej piwnicy.
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Mów, niechaj przydzie pani krotofilna,
nie chcąc hyc teraz w uhiraniu pilna.
Jeśli cię prze złość swą nie puści wrotny,
odyjdź ochotny.
Był przedtym umysł mój do słów złych chciwy,
ale go teraz hamuje włos siwy:
ja bym czekania nie zniósł niegdy tego
wieku młodszego.

Przestrogi
|w. 17j Dla zwrócenia mężów swoich panie powinny Bogu dziękować, a zaś
którym pobito męże, nie mają łajać, gdyż lepszy pokój pospolity niż każdy mąż
wrócony zdrowo.
[w. 2 ")i Ku dobrej myśli należy wino i muzyka. Przeto po panią każe, aby
przyszła z lutnią.
Iw. щ Ze nie przyszła zaraz skoczka z chłopcem, gniewa sie, jednak dla staro
ści skromnie.

Nie każdem u wieku wszytko przystoi
ODA 15
l i or pauperis Ibyci

Babo niewstydliwa,
czemuś tak waśniwa?
Wżdy kiedy przestań tej swojej niecnoty
i nieprzystojnej latom twym roboty.
Jużeś grobu bliska
i do śmierci śliska,
kiedy-ś dopiro w tańcu wywijała,
jakobyś dziewkom młodym podrzeźniała.
Tyś miedzy pannami,
jak miedzy gwiazdami
chmura przyjemnej ujmuje jasności —
tak starością twą przyganiasz młodości.
Nie wybiraj wzorka,
gdy skacze twa córka:
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co młode mają za przystojność sobie,
nie zaraz czynić przystojno jest tobie.
Młoda córka twoja
znidzie sie do boja nie mieczem walcząc ni żelazną zbroją,
ale gładkością wszech zwycięża swoją.
Jak więc w starym wieku,
upatrując brzęku,
mniszki Bakchowe, choć czasem nie chciały,
zaszedłszy w rozum, tańcować musiały:

25

30

35

jako kózka ona
igra napasiona,
nie dziw, że skacze, bo ją młodość ciska,
a ciebie starość ku ziemi przyciska.
Już w Brzezinach ciebie
len wabi do siebie,
już wełna więcej niż lutnia strojona
każe-ć sie bawić około wrzeciona;
już na poły głucha
zruć różą od ucha —
nie służy babie wieniec, każdy-ć powie,
ni do dna pełnić z młodzieńcy prze zdrowie.

[Przestrogi]
[w. 3) Starym żonom pacierze przystoją, nie biesiady z młodymi abo w wień
cu chodzić.
[w. 2 i] Wymyślili poetowie, jakoby panny poślubione Bachowi, gdy zadzwo
niono we dzwonek, oszalawszy, na jego cześć tańcować musiały, ł ych zowąB acchcis, tyrtdes, rnaenades, (tassarne, basscirides i inszymi imiony.
]w. 291 Brzeziny miasteczko jest knapy i prządkami sławne, gdzie nawięcej
sukno robią, skąd mówiemy: brzezińskie sukno.
Iw. щ U Rzymian niewiastom nie godziło sie pijać wina, ale piły wódkę z rożenek wytłoczoną, a uboższe wodę prostą. Która piła wino, była tym zaraz podejźrzana. Tu babę chcąc zganić, powieda, że do paznogcia wypija jako niewstydliwa.
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ODA 16
Inclusam Danaen turns aliam i

Przełożył tę Kochanowski, którą najdzie w Pieśniach, a tak sie poczyna:
..W twardej kamiennej wieży i za troistymi“ etc., etc.

Do Jego Mości Pana Adama Hieronima Sieniawskiego
ODA 17
.1(7/ ret usto nobilis ab Lamo

Potomku z zacnej Sieniawy przesławny,
gdyż i stąd pierwszych Sieniawskich dom dawny
i rodzaj poszedł, pamiętnej oddany
wieczności miedzy wielkimi hetmany!
ö

io

Od tego przodka rodzaj sie twój zjawił,
który w Podolu Sieniawę postawił
i majętności, wielkich dzieł naczynie,
dostatni trzymał, gdzie Bug rzeka płynie.
Jak niepogodą drzewo liście roni
i morze płony chwast wyrzuca z toni,
tak blask cnoty twej zwierzchnej czci postawie
wstręt czyni, własnej przestając na sławie.

Jeśli mnie pamięć dawności nie myli,
tak też i twoi przodkowie czynili:
15 zwierzchnie ozdoby mimo sie puszczali,
a w szczerej cnocie wielce sie kochali.
Drwa suche mijaj, gałązki zielone,
cnót twych pamięci wiecznej poświęcone będą kwitnęły u wszytkiego świata,
2o
pochwały pełne na potomne lata.
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Do Fauna
ODA 18
Faune, Xvmpliarum fugienłum amator

Faunie, domowych Nimf kochanku drogi,
przez me granice i przez moje progi
łaskawie stąpaj, a mej bądź, bóg silny,
trzodzie przychylny,
3

io

13

jeślim każdego nie omieszkał roku
jagnię i grona tłoczonego soku
ofiarę oddać, a twój moje siły
ołtarz kadziły.
Jeśli, gdy twoje zacne święto przyszło,
bydło me igrać na pole nie wyszło?
Jeśli wieś wszytka twój dzień i me woły
nie czczą wesoły?
Miedzy małymi jagnięty wilk biega,
ku twej czci każdy w lesie maju sięga
i oracz biedny, gdy twe święto czuje,
wesół tańcuje.

[Przestrogi]
Iw. i] Poganie czynili ofiary Faunowi bogu, aby nie dopuszczał na nie i na
bydła ich morowego powietrza.
Iw. i i] Którekolwiek nabojaźliwsze hestyje za Faunową łaską bywają śmiałe,
lak iż do wilków bez obrazy przystępują.

Dobra myśl na dobie
ODA 19
Quantum distvt ab Inacho

Jak Kodrus od Inacha rożny
i Eaków rodzaj jest możny,
jakie wojny przeklętej Trojej,
nie frasuj sobie głowy swojej.
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Raczej myśl, gdzie dostać dobrego
wina i mieszkania ciepłego,
którym byśmy sie w (en mróz grzali
i na dobrą myśl zdobywali.
Kto swego przyjaciela powie,
niech przepije za jego zdrowie.
Pilnuj, pacholę, swej posługi,
daj kubek pełny, daj i drugi;
trzy albo dziewięć dosyć będzie
spełnić, jak zwyczaj, przy biesiedzie.
Poeta Muzom cnym oddany
jeśli chce być prawie pijany,
dziewięć niech spełni; a nad troje,
bojąc sie o swarliwe boje,
trzeźwość przystojna zakazuje,
Mnie miło szaleć —niech nie czuje
moja myśl troski! Przecz nie grają,
którzy trąby gotowe mają?
Leniwej ręki nierad widzę,
różą i kwieciem sie nie brzydzę.

23

:ło

Niech słucha naszego zazdrosny
człowiek szaleństwa; niech miłosny
sąsiad z swą panią nas strofuje,
jeśli co nie к myśli swej czuje;
niech tobie równa w taniec chodzi
z tobą, mnie też druga dogodzi
lub lekkim tańcem, lub plęsami.
gdzie zgoda będzie miedzy nami.

[PrzestrogiJ
|w. i| Tu strofuje przyjaciela, który więcej sie kocha \v poważnych historyjach.
niżli dogadzał swemu wczasowi. Kodms był król grecki: tak miłował ojczyznę, iż
wpadł w pośrzodek wojska, ubrawszy sie w podłą suknię, aby go nie poznano.
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bo był Apollo taki wyrok wydał, iż którego by wojska król był zahit, to ma zwy
cięstwo otrzymać. Inachus zaś był król Fgipów, który naprzód ludzie po pusty
niach mieszkające do gromady i społecznego mieszkania sprowadził.
[w. \:i] U Greków był ten obyczaj, iż którzy sie chcieli trzeźwo chować, nad
trzy pełne więcej nie pili. Dziewięć pełnych kto wypił, szalony był i bez rozumu.
Był tych pełnych stopień: pierwsza dla zdrowia, wtóra dla rozkoszy, trzecia dla
uśnienia, czwarta dla zuchwalstwa, piąta dla wołania, szósta dla pijaństwa, siód
ma dla swarów, ósma dla wojny, dziewiąta dla szaleństwa.

Przyjaźni rozrywać niebezpieczno
ODA 20
\o n rides, quanto moveris [5/c!] periclo

Nie chciej odrywać z szkodą bólu twego
od srogiej lwice lewka kochanego,
ze złą samicą nie zaczynaj wojny
w poły spokojny.
r,

io
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Kiedy przez ufiec panien zajuszona
pójdzie, chcąc ci wziąć, która-ć ulubiona,
tobie czy-li jej zwycięstwo przypadnie,
łacno kto zgadnie.
Wtym, nim ty biedny dobędziesz swej broni,
ona kieł ostry ku tobie nakłoni,
o co gra idzie —nie wiedzieć w tej chwili,
gdzie sie przechyli.
Ona, po plecach rozpuściwszy włosy,
nie leda komu da tknąć swojej kosy,
jak Ganimedes lub Nireus stali
wszem okazali.

[Przestrogi]
|w. 2 ] Niewiasta zła i swarliwa jest jako lwica przy dzieciach swoich sroga.
(w. 5| Rychlej niewiasty przy sobie stoją przeciwko mężczyźnie, niżliby miały
mężczy zny bronić, przeto spokojnemu trudna walka z jedną, a cóż, gdy ich wiele.
[w. u| I ta, o którą sie starasz, może nie przystać do ciebie ni do inszej swojej
drużyny.
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ODA 21
0 nata mecum constile Man lii [.v/r ! |

Tę przełożył Kochanowski, klórą najdziesz w Pieśniach, a tak sie poczyna:
..Dzbanie mój pisany,
dzbanie malowany*1.
Do Dyjany
ODA 22 ’
Mont inni cnsłos петогппкще, rirgo

Bogini gajów i pagórków płonych,
która brzemieniem niewiast obciążonych
próśb z łaską słuchasz, a z śmierci paszczęki
bierzesz przezdzięki,
daj, by ta sosna nad wsią moją stała,
która ode mnie na wiosnę by miała
dar uroczysty, ofiarę całości
aż do wieczności.
N iew inność ofiara nalepsza
ODA 23
Cacio suf)inas si tnleris matins

Jeśli będziesz Boga prosił,
ręce ku niebu podnosił,
ofiarując pierwociny,
kadzidło i dziesięciny,
5

io

nie uznają żadnej wady
płodne twoje winogrady
ni owoc twój ani zboże
rdza niepłodna nie przemoże.
Niech, która w krzewistym chroście
ofiara przy lesie roście
obiecanego barana,
będzie na ołtarz oddana.

T IU 'D L MOSKIEWSKIM ; 0 K si^ i irm -ir

i.-,

2o

151

Oda 21 - Orili 2 4 . w. I»

Lecz twoje ofiary prawe
niech nigdy nie będą krwawe ofiaruj na ołtarz, proszę,
twojej niewinności rosę.
Gdzie ręka niewinna tyka
ołtarz, tam tłustego byka
nie trzeba : Pan Bóg łaskawy
na pobożne ludzkie sprawy.

[Przestrogi J
|w. i| Rychlej bywa ubłagany Pan Bóg poprawą żywota niżli ofiarami tłusty
mi albo drogimi.

Teskność do gospodarstwa
Do Jego Mfości] Pana Mikołaja Oleśnickiego,
kasztelana małogoskiego
ODA 24
Inłactis opulentior

5

io

i5

Co z Moskwą czynić, snadź w więzieniu z sobą
zbyt myślisz, muru nie przebijesz głową.
Oto-li widziem, co naszę pobili
bracią, szable swe na się obrócili.
Co w Oleśnicy, co w Dębnie sie dzieje,
nie pytaj - chciwe nie chwalę nadzieje.
Byś posiadł świata bogactwa wszytkiego,
byś posiadł wielkość kamienia drogiego,
jeśli srogiego Musu klin stalowy
ostrzem brzytwianym tkwi nad wierzchem głowy,
przecz sie bać śmierci głupi człowiek kusi.
której koniecznie każdy podlec* musi?
Lepszy wiek grubi Tatarowie mają,
co w domach z sobą ruchomych mieszkają:
tam bez granice ziarno rodzą role,
każdemu żywność daje wolne pole.
Na jednym miejscu nie trwa dłużej roku,
po nim namiestnik stanie w tymże kroku.
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a które pierwszy dzierżawca zagony
pożął, ten orze nadzieje niepłony.
U nich macocha pasierbom złośliwa
do uczynienia krzywdy nie jest chciwa:
tam żona męża bogata nie wodzi
za nos. ni chytro wstyd swój zmienić godzi.
Wielkie od ojca wiano —cnotę bierze,
czystość- w małżeńskiej niezmazaną wierze.
Tam abo cnoty gwałcić sie nie godzi,
abo za grzechem pewna śmierć przychodzi.
Bezbożne w Polszczę kto hamować mordy
chce i dobyte na swą bracią kordy.
kto pragnie ojcem ojczyzny być zwany
i u potomków nieśmiertelny miany
(ile na żywą źli krzywo patrzamy,
a z oczu znikłą cnotę wychwalamy).
chciej pohamować ręce mkłe do złości
i wolność wściekłą do nieprzystojności.
Co nam po pozwiech, gdzie niekarność płuży,
prawo bez młodzi ćwiczenia nie służy,
jeśli ni zimno, ni wielkie gorąca
od chciwej włóczby kupca nie odtrąca?
Dla zysku żeglarz w strachu zakamiały
z wagą przebywa straszne morskie wały.
Wielką sromotą ubóstwo zowiemy dla niego co sie złego nie ważemy?
Przebóg, klejnoty i złoto w głębokie
lub w morze wrzućmy, lub - jako stookie
pospólstwo radzi - na jednę gromadę
w skarb spólny znieśmy, wszego złego wadę.
Jeśli sie chcemy na lepsze odmienić.
potrzeba złota chciwość wykorzenić,
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potrzeba młodzi inszych nauk życzyć,
trzeba w zabawach pożytecznych ćwiczyć.
Więc konia młody nie umie okroczyć
ani za zwierzem chyżo z włócznią skoczyć,

60

prędzej sie chyta zakazanej karty,
rychlej sie wdawa w nieuczciwe żarty.
W tym chęć zbirania zła rośnie ojcowi,
co by zostawił złemu potomkowi,
lecz choć bogactwa rosną łakomemu,
myśl w niedostatku żywię, nie wiem czemu.

[Przestrogi]
[w. 7| Byś przeszedł w majętności Indy i Arabiny, jednak żadnym sposohem
nie uchronisz sie śmierci.
[w. i:*| Lepiej grubi ludzie i Hilarowie żyją bez możnych pałaców i bogactw
wielkich, niżli ten, który chciwie i zbytnim dostatkiem żyje: u Tatarów niemasz
zakupnych roi, ale gdzie sobie kto upodoba, tam sije, a nie wydrze mu tego
drugi ani odgraniczy.
[w. 21 ) Lepszy tam żywot, gdzie jeden drugiego nie uciśnie ani ukrzywdzi,
i macocha, która jest pasierbom zawżdy podejźrzana, nie czyni krzywdy u Tata
rów, a to pochodzi z ćwiczenia i z karności.
[w. 29] Jeśli lepiej w Tatarzech żyją, czemu by sie nic nalazł taki, co by u nas
swąwolą pohamow ał ćwiczeniem młodzi i karą, a byłby nazwany ojcem ojczyzny
u potomnych ludzi.
[w. .4 7 1Prawo nic niepożyteczne, gdzie niemasz karności za złość i egzekucyjej
dekretów. Złe obyczaje dobre prawa psują.
[w. 4i i Гака jest chciwości ludzkiej moc, iż tego sie waży, czego natura sama
broni: po morzu jeździć, zimno, znój cierpieć, a to wszystko sie dzieje, iż sie
bojemy ubóstwa.
|w. 49] Nie może być łakomstwo tym wykorzenione, gdy aho złoto wniwecz
obróciemy, aho jednę kupę do pospolitego skarbu wrzuciemy. ale gdy samę chci
wość mienia wykorzeniemy, gdy młódź będziemy uczyć skromności, pracy, niewczasów. Co sie dziś opak dzieje: ubieramy młódź w' jedwab, wczas im czynimy,
kart i próżnowania dopuszczamy; bo kiedy sie nauczy z młodu w' jedwabiu cho
dzić, który mu ociec kupi, gdy sie zstarzeje. będzie sie sromał w sukni chodzić,
a kiedy nie będzie umiał na jedwab zarobić.
[w. 571Acz bogactw nabvwamv zdradą, uciśnieniem sąsiada, krzywdą, które
byśmy zostaw iii złemu dziedzicowi, jednak zawdy chciw emu nie dostawa, by
na więcej zebrał.
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Horacego przekładania trudność
ODA 25
(Juo m<\ Macche, rapis tui

Dokąd mię pełnego ciebie,
gdzie odeszłego od siebie,
Bakche, porywasz gwałtem? Której zaniesiony
do jamy wieszczą mysią będę odnowiony?
ô

i«

iô

20

Do których pieczar porwany
będę od ludzi słuchany,
króle zacne wiecznymi chcąc sławie chwałami
i porównać z jasnymi na niebie gwiazdami?
Ze mnie będzie powiedziono,
czego nigdy nie rzeczono
usty polskimi, jak gdzie Bakcha, napełniona
bóstwem, powiada dziwy, ze snu ocucona.
Zapatrzywszy sie na skały,
mój wzrok, o ludzie niedbały,
wdzira sie oślep, chciwy, na górę Rodopy,
kędy Kochanowskiego naprzód były stopy.
Jak błędny idę po lesie
niezwykłym, kiedy mnie niesie
twoja moc, Bakche, który i Najady władasz,
i wysokie jesiony na ziemię pokładasz.
Nie powiem, co by śmierci
abo podłej znało sierci,
choc nieprzezpieczna, ale piękna jest przewaga,
komu w trudnych bóg Bakchus rzeczach dopomaga.

[Przestrogi I
|w. i| Poetyka, to jest nauka wierszów pisania, jest człowieka dowcipnego,
zmyślnego i jakoby od siebie odeszłego i szalonego. Co też Arystoteles św iadczy,
iż poetow ie są jakoby szaleni i u bóstw a napełnieni ludzie.
[w. r>| Rodope - góra jest w Tracyjej na pojźrzenie różanej osady, gdzie Orfeus
zwykł na lutni grać i wiersze pisać.
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Starość o pracą niedbała
ODA 26
/ iv i pucllis nuper idoneus

Zołdowałem nie bez chwały,
gdy jeszcze był mój wiek cały,
już smyczek i skrzypki me niepożyteczne
powiesić na czasy, stary, muszę wieczne;
5
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które już stroju nie znają,
niechaj wieczny pokój mają.
Naczynie к temu: łuk z sajdakiem i strzały
tamże społem będą przy ścienie wisiały.
O, która w Cyprze królujesz
i w ciepłej Memfie panujesz,
bogini, zatni z raz Muzą biczem z gory niechaj już tej, co ja, używa pokory!

[Przestrogi]
(w. i] Był ten obyczaj u pogańskich starych ludzi, iż naczynie rzemiesła swego
zawieszali w starości w kościele, bogom oddając; / irg[ilius\ : Hic victor caestus
arlemąue repono.

Wyjazd carowej z M oskwy poniew olny
ODA 27
Niech sie bezbożni złych w różek lękają,
gdy wrony ki aczą abo psi szczekają,
gdy bieży z łasa na pole wilczyca
bądź i liszyca,
niechaj na drodze pęzem nastrożoni
wężowie przednich popłaszają koni ja dobrze tuszę wyjechać carowej,
choć niegotowej.

156

S ł-m S T lA N PKTKYCY

io

10

20

Nim do cichego poleci jeziora,
przeznacza-ć pewny deszcz jaskółcza córa,
kruka prośbami pobudzę wieszczego
z kraju wschodniego.
Acz na twą stronę dobrze wróżki tuszą,
że serca tw^ego znakami nie ruszą
ni. w lewo bijąc, dzięcioł pstroogony,
ni błędne wrony,
lecz widzisz, wiatry jak wielkie powstają
ludu wściekłego. Wiemy, jaką mają
nurty trwogę, gdy morze wodne wały
rzuca o skały.
Nieprzyjacielskie, o, bodaj uczuli
dzieci i żony ślepych wiatrów kuli
i morza szturmu niepowściągnionego,
w brzeg bijącego.
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Tak i Europa, gdy grając, przysiadła
zmyślnego ciołka, w morską wnet z nim wpadła
głębią: wciąż płynąc, zdradę obaczyła,
twarz swą zmieniła.
Przedtym po łąkach chciwa kwiecie rwała,
aby z nich wieniec młodym latom dała:
nie widzi, jedno w tak wielką pogodę
gwiazdy a wodę.
Która do Krety skoro przypłynęła:
„O ojcze - płacząc, narzekać poczęła —
imię córki twej płochością zmamione
miej zostawione!
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Oda 27. w. 9-64

Skąd i gdziem przyszła? Jedna śmierć nie strawi
winy panieńskiej. Grzechu-li na jawi
sprosnego płaczę, ach, niewinną czy-li
mara nie myli,
która przez okna kościane ku szkodzie
myśl ludzką bawi? Lepiej-li po wodzie
mnie pławić było czy rwać świeże lecie
po łąkach kwiecie?
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By mi sie teraz nieszlachetny zjawił
ciołek gniewliwej, co mnie tu postawił,
snadź bym w nim nóż swój wszytek utopiła,
rogi strąciła.
Bez wstydu swoję-m ojczyznę stradala,
niechbych bez wstydu śmierć sobie zadała,
niech nago - Boże, usłysz prośbę moję! miedzy lwy stoję!
Pierwej niżli mię zły frasunek znędzi
i nim me ciało szpetna chudość zwędzi,
niech tygry srogie dzisia swoim ciałem
nakarmię calem.
Ociec mój nędzny przynagla w tym czasie:
«Przecz mieszkasz umrzeć? Możesz i na pasie
żywota sobie nielubego zbawić,
szyję udawić,
lub też śmierć wolisz krzemienia ostrego,
z góry skoczywszy? Nu, czyń co takiego,
nie chcesz-li na kształt wiecznej służebnice
sieść u przęślice,
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królewska córa. a nie hyc podsadą
pogańskiej żony!»*’. Za taką jej radą
śmiała sie Wenus nad złym przedsięwzięciem
z swoim dziecięciem,
a jak sie już z niej naśmiała do woli,
„Puść - mówi - ten płacz i to, co cię boli;
ten wół, którego łzy twoje zelżyły,
zostanie-с miły.
Zoną Jowisza niezwyciężonego
umiej hyc, nie płacz, cug szczęścia wielkiego
znoś dobrze; będzie miał dzielony w troje
świat imię twoje”.
Tobie też także, o zacna carowa,
niepewnym szczęściem zaćmiła sie głowa,
jedziesz, gdzie każą zdrajcy męża twego,
cara wielkiego.
Z stolice na dół spaść —prędka odmiana;
carową by wszy, mieć nad sobą pana ciężka rzecz; lecz choć tak z tobą sie dzieje,
nie trać nadzieje.
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Fortuna, gdy raz od siebie odrzuci,
nie zaraz przecię na wieki porzuci,
wróci sie kołem wzad, a to złe skróci,
w dobre obróci.
Z nadzieją pływaj po takiej powodzi
nieszczęścia: czasem ratunkiem dogodzi
Bóg sam, że na wierzch kto wypłynie snadnie,
choć będzie na dnie.

pktk ycy
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Tak sie Europa za straconą miała,
a przecię wielką królową została
królewska dziewka - gdy w' szczęściu zwątpiła,
szczęścia zażyła.

[Przestrogi]
|w. i] Poganie, nim co zaczynali, zwykli byli używać rozmaitych praktyk —to
z ptastwa, to z zwierząt, to z gadziny - i rozmaitych wróżek, co nam sie czynić
nie godzi, ale poetów w tym dawnych naśladujemy nie z potrzeby, ale aby sie
dogadzało poetyce.
[w. ij Kotna wilczyca abo liszyca w podejźrzaniu była, jako też dziś u niektó
rych są takie zabobony, iż gdy jedziem drogą, a zając przehieży drogę, za nie
szczęśliwą rzecz poczytają. Także gdy sroki na domu wrzeszczą, gości sie spo
dziewają; sowa też śpiewa, tam źle sie dzieje, także gdzie krucy latają. Wróżka słowo jest, które abo co czynić, abo nie czynić znaczy. Łacinnicy omen, auspicium zowią.
[w. 5 | Pęzem nastrożoni wężowie - którzy sobą strzelają, okazali są do stra
chu; stąd mówiemy: na pęzie stoi, to jest na stręcie, „nastrożoni1’ zaś bierzem:
ostrożni, którzy czego pilnują.
[w. 25] Europa, zbirając kwiatki na łące, ujźrzała białego wołu. Nad zwyczaj z
pustoty panieńskiej poczęła z nim igrać. Trafiło sie, iż wsiadła nań, a wół nosił ją
po łące, a przybieżawszy nad morze, z zapędu wielkiego w morze zaszedł głębo
kie, że nie mogła nieboga z niego zsieść. A tak zaniósł on wół pannę do Krety
insuły, a zaraz zniknął. Jupiter to był, który sie w wołu obrócił i po morzu pannę
nosił. Wenus, która jest miłości bogini i sprawcą jej zachw ycenia, usłyszawszy jej
narzekanie, cieszyła ją i opowiedziała, że rtiiała być Jowiszowy żoną. Potym od
jej imienia trzecią część świata nazwano. Starzy bowiem geografi na trzy części
krąg świata dzielą, na Europę, Afrykę, Azyją, acz teraz jest więcej części świata
niżli trzy, jako jest Indyja zachodnia i wschodnia, Ameryka, o których starzy nie
wiedzieli.
[w. 74) Nie bez przyczyny każe dobrze znosić szczęście, bo trudniej jest w szczęściu
niżli w nieszczęściu wytrwać, iż szczęście zwykło ludzi próżnym o sobie mniema
niem nadymać, do pychy, do zuchwalstwa, do gwałtów, nawet do nieznania siebie
przywodzić, tak iż szczęściem wyniesieni inszymi gardzą, nad drugich sie przekła
dają, dostatek swój marnie tracą, na cudze sie rzucają, prawa żadnego nie znają,
równemu świet<n>emu nie zstępują z drogi, co chcą. to czynią, dla czego też niepo
hamowania swego słuszne odnoszą karanie. Zaś w nieszczęściu podaje sie droga
do wzbudzenia sic do cnoty, do męstwa, do dzielności, do potłumienia pychy i złej
żądze.
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W dzień święty w esoła myśl
ODA 28
Irsi o quid potiu.s die

Każ wina nosić starego!
Cóż w święto czynić inszego?
Pij, Lidychno, do nas gości
i czyń gwałt twej stateczności !
r>
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Już blisko wieczór ochotny,
a ty. jakby stał dzień lotny,
chronisz zaprawnego dzbana
jeszcze za króla Stefana.
My Neptuna sławić będziem,
gdy na murawie zasiędziem,
a ty na cytarze krzywej
zagrasz Latonie teskliwej.
Nie zapomni i Dyjany
twój rym wdzięcznym snowem tkany,
i która sie łabęciami
wozi miedzy insułami
Cyklad i Pafu zacnego,
ucieszy sie z rymu twego.
Każ wina nosić starego!
Cóż w święto czynić inszego?

IPrzestrogi]
[w. 4 ] Czynić gwałt stateczności, lo jest: onę poważną stateczność, podpiwszy
sobie, zarzucić, aby dała co miejsca żartom i dobrej myśli.
|w.5| Wieczór ochotny - który sic do nocy prędzej kłoni, niżlihy miał co po
czekać, a nam pofolgować. Dzień bowiem nie stoi, ale prędko lecąc, bieży, a ty
nie dbasz nic, co przynależy do dobrego zdrowia: czynić sobie dobrą myśl.
К "I Chronić dzbana - skąpić, nie począć wina zasmolonego od kilka lat.
Prości bowiem ludzie lata rachują od osób zacnych na urzędzie będących, któ
rych niemal wszyscy znają i pamiętają, po których dawności sie domyślają, jako
gdy mówię: za Henryka króla, za Stefana eie. lóż czynili i Rzymianie, którzy
lata imieniem radzicc znaczyli.
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[w. ir>] Labęciami sie wozi miasto koni Wenus, który na tym miejscu opisuje
przez ty woźniki, na inszym miejscu zowie ją królową Kniriu i Pafu. A wymyślili
poetowie Wenery woźniki łabęcie, iż miłość prędka i skora jest, jako łabęcie prędkie
dla skrzydeł; druga, iż miłość w ochędóstwie sic kocha, jako łabęcie biali są;
trzecia, iż miłość, zwłaszcza nieprzystojna, smutny koniec ma, a łabęcie też tę
naturę mają, iż gdy mają zdechnąć, żałohliwie śpiewają.

Do Jego Ks[iążęcej] M[ości] Mikołaja Krzysztofa Radziwiła,
w ojewody wileńskiego
ODA 29
Tyrr/ienu regum progenies, tibi

0 wielkich bohatyrów plemieniu
1 rzymskiego cesarstwa promieniu,
tobie na cześć wielkiemu zabieżeć w drogę
jedno z kwieciem różanym, więcej nie mogę,
5
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i5
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długim więzieniem w Moskwie znędzony,
w półtora roku ledwo puszczony!
Nie zawżdy miłe panom klejnoty drogie,
nie zawżdy wdzięczno patrzac na złoto mnogie nie dbaj o dostatek uprzykrzony,
budynek pod niebo wywyższony;
nie dziwne u ciebie są kosztowne rzeczy,
które chciwi miewają ludzie na pieczy.
Podczas panom jest odmiana miła,
gdy sie droga rzecz z tanią prześciła.
Bez obicia w chałupie małej drogiego
frasunku pozbywają czasem przykrego.
Już Cefeus ogniem miece z nieba,
już Procyjon dogrzewa jak trzeba,
a pałająca gwiazda Lwa okrutnego
z ciepłym Słońcem dodaje roku suchego.
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Już pasterz z zemdlałą szuka trzodą
zimnego rowu z ciekącą wodą,
już krzewistego lasu cienia chłodnego,
chociaj cichy brzeg nie ma chłodu wietrznego.
2 ")

w

A twoja wszytka na tym jest siła,
jako by Rzeczpospolita była
cala, co sąsiad myśli, co Scyta głodny,
co gdzie Greczyn królował, co Don niezgodny.
Mądrze Pan Bóg, co ma być na potem,
zakrył ludziom czarnej nocy płotem
i śmieje sie, gdy człowiek —co sie nie godzi —
w przyszłych rzeczach, chcąc wiedzieć, swą myślą brodzi.
To nasze jest, co teraz na dobie,
to poczytajmy za pewne sobie.
Co przydzie i co ma być, jak rzeka błądzi,
tym wolą swoją ludzki rozum nie rządzi,

ho

która czasem w swoich brzegach leży,
a z łożyska na brzeg nie wybieży,
czasem nad brzeg wysoko pędem wypłynie,
a bez szkody, co zajmie, nigdy nie minie:
i bydło, i domy, i korzenie
z krzakiem sobą wali, i kamienie,
że sie lękają bliskie góry powodzi
i lasy, by nad sobą nie znały łodzi.

4Г
)
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Ten dopiero wesół sobą włada,
kto każdy dzień: „Dziś żyję!” - powiada.
Jutrem i tym, co ma być, niech sam Bóg władnie pogoda-li abo nie, niech, co chce, padnie.
Jednak tego, co minie, nie wraca
wzad ni wolą swą dalej wyszpaca,

mim;
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by, cokolwiek sie przeszłej godziny stało,
swojej wagi pewnej mieć kiedy nie miało.
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Fortuna gra nam niezwykły taniec,
wesoły, komu chce, daje szaniec,
jak chce, z darami swymi poczyna sobie:
raz mnie daje łaskawa, drugi raz tobie;
gdy przy mnie trwa, dzięki jej oddaję,
gdy zaś weźmie, co dała, nie łaję.
W tym swą własną cnotą ma głowa odziana
poczciwego ubóstwa szuka bez wiana.
Nie jest moja rzecz po morzu pływać,
a na modły sie, gdy gwałt, zdobywać,
kiedyby niepogody złe sie zawzięły,
by bogactwa i ze mną nie potonęły.

65

Owszem, wtenczas przy mojej chudobie
na czółnie lekcej popłynę sobie
i bezpieczniej w rozruchach wielkich ulęgę,
gdy, dobry, na dostatkach mniejszych usiędę.

W ierszów pam iątka w ieczna
ODA 30

5

10

Skończyłem dzieło nad stal wielorokie,
nad piramidy królewskie wysokie,
którego ni deszcz, ni wiatr nie podryje,
ni wieków wieczność nigdy nie przeżyje.
Nie wszytek umrę, więtsza mię połowa
ujdzie rąk srogiej Libityny, zdrowa.
Dotąd u ludzi potomnych ma chwała
w wymownych uściech zawdy będzie stała,
póki na Wawel w trzechset osób radny
wstępuje Lachów rządźca wielowładny.
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Chwalić mnie będą: kędy Wisla bieży,
kędy zaczętych Lachów Gniezdo leży,
gdzie Dniepr, gdzie Odra, gdzie Don dna niemiany,
nie będę w uściech lackich zapomniany,
i Z e m sie śmiał, będąc dowcipu miałkiego,
coś więzać w snopki języka polskiego,
niech dziś uproszę zacną Melpomenę,
by. wziąwszy na się zasłużoną cenę
wielkiej powagi, świadectwo mej cnoty 20
bobkowy wieniec dała mi z ochoty.
[Przestrogi]
Iw. 2] Piramidy są wieże od spodku szerokie, a ku górze im dalej, tym wietsze
—na kształt płomienia, który u wierzchu kończysty jest. Na taki kształt Egipcyjanie budowali groby.
[w. 51 Więtsza połowica człowieka każdego jest dusza, nad którą śmierć nie
włada.
|w. ó] Libityna jest bogini pogrzebów i śmierci. Więtsza mnie połowica ujdzie
Libitvnv — to jest: mnie więtszej połowice nie wezmą, nie umrę nigdy według
dowcipu.
Iw. 9| Wawel jest góra, na której krakowski zamek zbudowan i królewskie
pałace: tam senatorowie o Rzeczypospolitej wespół z królem zwykli radzić jako
w stołecznym miejscu i w przedniejszym.
|w. 12] Patrz, jak sie od starych Polaków język barzo odmienił do naszych
czasów. Co przedtym mówiono: chobry, teraz mówią: pyszny, a drudzy nie wie
dzą, co jest „chobry”. Także o inszych słowach rozumiej: „Cniezdo” —gniazdo,
teraz Gniezno. Czemu my też nie możemy tworzyć sobie słowa, zwłaszcza w wier
szach. których co mają w sobie, łacno domyślić sie każdy może. jako: wielorokie
- co na wiele lat trwa?

TRUDU MOSKIEWSKIEGO
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Staremu praca ciężka
ODA 1
intp.nnisso, liwus, diu

Już dawno Wenus porzucona,
znowu zaś rusza dzwona:
folguj proszę, nie jestem tak rączy,
ni jrkom był przed laty gorący.
5
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Matko sroga wdzięcznych radości,
przestań w tej mej starości
mnie do twojej obrotnej posługi
przymuszać gwałtem, gnuśniego sługi.
Idź do młodych, gdzie cię wzywają,
ci gotowszy bywają:
będziesz sie w domu snadź lepiej miała
Juwentasza. Cdziebyś tam leciała,
jeśli chcesz podniecać wątrobę,
najdziesz strojną osobę,
szlachetną, gładką, dorodną, rączą
do takich uciech i niemilczącą do boju twego znoszna, strojna,
do wszystkiego przystojna.
Podczas potężny z szwagrów swych szydzi,
gdy, gdzie panią przedarują, widzi:
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on ciebie / marmuru twardego
tak u Mrokowa swego
wystawi, aby-ć z kadzidła para.
wieczna była dawana ofiara.
25

so
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Tam, przy skrzypkach regału graniem,
z wierszami pomieszaniem
pieniów wesołych, nie bez puzana,
będzie-ć roczna chwała oddawana.
Młodzieńcy z gładkimi pannami
ochotnymi nogami
ku twej chwale będą deptać ziemię,
jak zwykło czynić skoczkowe plemię.
Mnie już więcej nie żądna pani
ni śmieszna Muza, ani
nadzieja przyrzeczonej miłości,
ni trunek, ni wieniec w tej starości.
Lecz, ach. czemu, mój synu, mdleję,
czemu łzami nie leję?
Czemu tak bez ciebie ma wymowa
nadzwyczaj daje nierychłe słowa?
Widzą cię przez sen moje oczy,
nie zapomnią cię w nocy,
już cię po łąkach gonię lotnego,
już po rzekach aż do dna samego.

[Przestrogi]
[w. 2] Ruszać dzwona - jest: galmć kogo. drażnić, poduszczać. które pospolite
jest przysłowie u nas. Już był przestał w starości wierszów liryckich pisać, do
których napominał go Augustus, a on sie wymawia starością, do młodszych,
ukazując, jako staremu o miłości pisać nie przystoi, chyba z przygody jakiej.
[w. 3 2 1 Skoczków, którzy przy ofierze I lerkulesa i Marsa odprawo wal i z zbroją
tańce, zwali scilios. ludios, salitores.
(w. 3 7 ] Żałuje straconego syna barzo. Więtszy żal jest, kiedy kto od bólu zakamiejąc. płakać nie może. Cumę leves plorarti, ingéniés stupent - małe frasunki
płacz czynią, wielkie wysuszają łzy.
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Wyrażenie Pindara trudne
Do Andrzeja Schona, doktora, teologa i poety
ODA 2
Pindarum quisquis s ludet imitari |л/'с!]

Który Pindara w piśmie naśladuje,
ten Dedalową sztuką usiłuje
woskiem do barków lepionymi pióry
lecieć* do góry.
5
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Jak rzeki żaden hamować nie może.
której oblewa deszcz brzeżyste łoże.
tak nieścignionej Pindarus wymowy
dostarcza słowy.
Od Apollina godzien swej korony:
lub dwornie rymem hartuje swe strony,
lub bez rymowej co prawić osnowy
zawdy gotowy,
lub Boga chwali, lub królów krew boską,
którzy olbrzymów zniszczyli łotrowską
moc, lub przez których Chimera nieżywa
ogniem straszliwa
bądź kiedy sławne zwyciężce srogiego
Marsa i gońców, i ciała dużego
ludzi wynosi - świadectwo swej cnoty
daje z ochoty,
bądź męża smutnej paniej opłakuje
prędko zmarłego, bądź złotym winszuje
latom, wyjmując godnych ludzi wieku
od śmierci z ręku.

25

Ten łabęć głośny wzlatuje wysoko,
że go pod niebem nie dościga oko,
Schonie, a ja jak w pracowitym pszczoła
lecie wesoła
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wdzięcznego kwiecia po łąkach, po lesie
szukając, mało co do ula niesie,
natykam pilnym myśleniem zawity
rym pracowity.
Lecz kogo więtszym będę śpiewał krojem,
Marsowym w Moskwie potężnego bojem,

35

który pow iedzie w tryum fie bez m iary
harde bojary,

nad co by przypaść nie mogło więtszego
Polszczę na ziemi i pożądniejszego,
by też i wieki złe prawie zniszczały,
-to

a złote wstały.

Wtenczas zaśpiewam wszem spółne wesele,
kiedy sie mostem Moskwa nam pościele,
wtenczas me wiersze gęste trybunały
będą śpiewały,
-♦5
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gdzie jeśli będę mówić co godnego,
wesoło krzyknę z radością do tego:
„O piękne słonce, o dni godne chwały
dziś nam nastały!”.
A ten głos, gdy to „Hoj tryumfie!” będzie,
„Hoj, hoj tryumfie!” na językach siędzie,
wtenczas z wdzięczności naszej damy dary,
Bogu ofiary.
Stem wołów miasto, tyle też krowami,
okupi śluby swe, a ja z rożkami
młodymi cielcem, który sie w tym czasie
na łące pasie.
Jak sie urodził, już to miesiąc trzeci
swoim gościńcem wkoło świata leci,
białą odmianą czyni prąd gotowy.
ostatek płowy.

pctrycy
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[Przestrogi]
[w. ii Kto Pindara naśladuje, ten, jako Icarus chcąc latać jako ptak po powie
trzu, głupstwo swoje okaże. Daedalus, nie mogąc odwieść Ikara, syna swego, od
latania, przyprawił mu skrzydła do barków.
[w. 5| Jako rzeka, gdy od wielkich deszczów rozszerza sie, tak wymowa Pin
daro wa dostateczna, poważna, wyniosła, wymyślna, gorąca, iż by godzien miał
być korony, która zwykła sie dawać tryumfującym.
Iw. 251 Łabęć nawdzięczniej śpiewa, gdy umira, jakoby śmierć swoję oświad
czając; łabęcie, widząc śmierć, iż dobra jest, pięknie śpiewając, z rozkoszą umie
rają. Cic\ero\ Tu<s>\culanae dispu la tiones\ 1.
Iw. 2 ?i Nie równa sie z Pindarern, jednak przecię wielką pracą może wiersz
pisać wdzięczny ku czytaniu.
[w. 33] „Krój” miasto kształtu i sposobu - jakoby rzekł: acz nie mogę tak pra
wie doścignąć Pindara, jednak gotów będę więtszym sposobem opisować zwy
cięstwo, które - da Bóg - sie stanie nad Moskwą; by też i on stary wiek złoty
nastał, jednak nie mógłby nam lepszej rnateryjoj ku pisaniu podać i weselszej.

Natura do wierszów wódz pewny
ODA 3
(Juem tu, MeljMttiene, semel

W kogo łaskawym twój wzrok, gdy sie rodzi,
o Melpomene, promieniem ugodzi,
tego mocarzem celnym, choć sie sączy
często przezeń pot koryncki, ni rączy
5
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dzianet zwycięzcę uczyni, ni sprawy
wojenne wielkiej domieszczają sławy;
by możnych królów powojował państwa,
przecię nie dojdzie z tryumfem hetmaństwa,
ale go wdzięczne wody, które płony
grunt odżywiają co rok, a zielony
maj, w liściorodnym cienie dając lesie,
do wszytkich krajów rymami rozniesie.
Ona w ćwiczeńszych Słowaków narodzie
(nie wierzę temu, by komu ku szkodzie)
przy mym rodzeniu tak łaskawą była,
że mnie w poetów poczet wziąć raczyła.
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I już mnie w piśmie /а /d mściwej gęby
nie dosiągają kąsające zęby.
O cna Pijery. której czynią stroje
ucies/nej lutnie lud/ie jak nieswoje.
o, która umiesz i w niemowną głowę
milczącej ryby dać anielską mowę,
twoja to laska, że mi sic dziwują
ci, co wieszczego coś we mnie smakują.

25

ukazując mnie, gdy mijam, palcami:
„Ot gędziec sławny polskimi rymami!”.
Iż tchnę i jestem w jakiejkolwiek cenie,
wszytko to twoje sprawiło baczenie.

Przestrogi
|w. -ł| Istmicki poi abo praca - znaczy pojedynek w pasowaniu, który co rok
postanowił Syzyfus w Istrnie. gdzie było Korynt założono. Mocarz tedy sławny
jest. który w pasownictwie otrzyma plac: ternu dla czci dawana była korona
z sosnowych gałązek upleciona, a pierwej bywała z pczelniku.
[w. 5] Także też u Cieków w Achajej bywały pojedynki konne, gdzie sie bijali
na koniach. Takie pojedynki bywały co pięć lat. len pojedynek wymyślił Achilles
na pogrzebie Patroklowym. Niektórzy piszą, iż Herkules postanowił ty pojedynki.
Tym różni od pierwszego, iż w pasowaniu potrzebujemy dużości tylko ludz
kiej. a w zawodach konnych potrzebujemy i dzielności jeźdźca, który by dobrze
umiał osieść konia i dobrze nim władać, także potrzebujemy rączości konia.
(w. 9] Trzy rzeczy wspomina: dwa pojedynki i w rycerskich abo wojennych
sprawach dzielność. Klo sie urodzi poetą, nie będzie ani pasownikiern, ani goń
com, ani rycerzom sławnym, ale wierszopisem zawołanym.
I*. i9| Muzyka ma coś w sobie barzo uciesznego, która ludzi jakoby od rozumu
odrywa i nieswoje czyni. A to czynią wszytko Musae, których chwali imieniem
Pijery. laką jej moc przypisuje, że gdyby sio godziło, dałaby głos kamieniom
i rybom, któro żadnego głosu, oprócz żab, nie mają.
[w. 22 ) Gdy cheemv głos wvhornv wyrazić, przypodobamy go aniołom, którzy
iż mają subtelniejszą niż człe>wiek naturę, pewlobieństwo jest, iż toż głos, gdyby
mówili, mieli welzięczny i ucieszny. Przypodobamy toż łahęciowi dla tege>, iż
łabęć. gdy zdycha, wtenczas napiękniej śpiewa. Po irzeeie przypodobamy głos
słowikowi, który pięknie śpiewa.
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Karła Chodkiewicza pamiątka
ODA 4
Qualem ministrimi fulminis alitem

Jako szafarstwem groźnych piorunów uczczony
orzeł, któremu Jowisz dał nieprzemożony
rząd nad ptastwem, doświadczywszy sługi
do Ganimeda wiernej posługi,
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niegdy czerstwą młodością przyrodzonej chęci,
jeszcze nieświadomy swych sił, z gniazda wyleci,
ruszony ciepłem wiosny pogodnej,
do przewagi łowienia przy rodnej,
w lot w wielkim obrotności rzewliwej zapędzie
chciwy jadła na owcach paznokty usiędzie,
bądź, sił swych chcąc skosztować naroki,
uderza na jadowite smoki,
lub jak lwiątko od lwice, matki swej, opieki
na zdobycz wypuszczone, spuściwszy powieki
przemarłych oczu, na kozła godzi,
a on przelękniony ledwie chodzi —
takąśmy Chodkiewicza wojnę wieść z zdrajcami
pana swego w Iflanciech widzieli, z Szwedami,
których w ludziech, w strzelbie pięćkroć siła
więtsza daleko niż jego była.
Co zdrajcom przeciw panu stać każe upornie,
o tym sie, gdy nie trzeba, nie chcę pytać dwornie,
lecz ci, co sie na naszę targali
ojczyznę, zwyciężeni doznali,

25

co może bujny umysł, co smysł hecowany
miedzy barzo płodnymi wielkich ludzi ściany,
co korzeń może domu czerstwego
w potomkach Chodkiewicza pierwszego.
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Mężni z mężnych sie rodzą, a szlachetne dzieci
inąją coś ojcowskiego, co w nich dobroć nieci.
Równy sie z równego rodzi zgota.
a nie urodzi sowa sokoła.
Lecz i ojcowskiej mocy wrodzone nasienie
nauka i domowe umacnia ćwiczenie,
a jako gdzie ćwiczenie szwankuje,
tam rodzaj dobry makułę czuje.
Coś winien Chodkiewiczom, o możny Litwanie,
niechaj tej dawność świadek familijej stanie,
do tego też wysokie urzędy,
których niepróżni w' Koronie wszędy.
Ci zawdy pierwsze miejsca w radzie zasiadali
i ojcowskie o tobie staranie miewali,
za ich pracowitymi przemysły
rzeczy litwańskie do góry wyszły.
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Pogańskim nabożeństwem kościoły zmamione,
ich pracą, naprzód prawą wiarą oświecone,
a ona wielkiej grubości siła
wyhecowaniem szyję złamiła.
Świadczy to wespół z krwawą Dźwiną Sudermana
wielkiego wojska mieczem zwojowana ściana,
że straszliwe rozpędziwszy cienie,
z tym dniein oświeciło wybawienie.
A zatym, uciekając, państwochwyl zdradziecki,
Suder man, rzeki: „Co sie my, wilcza karm —owieczki,
o nieprzemogłe wilki kusiemy?
Tryumf* nasz jest. gdy ich rąk ujdziemy.
Naród, który niewolą Nerona znędzony
z Auzonijej do żmudzkiej i litewskiej strony
uchodząc nędze, pewien wolności
przeniósł dzieci swe i majętności.
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jak dąb, gęsto obrosły gałęziami w chroście,
twardymi siekierami okrzosany roście,
tak przez wojny, przez rany w tej mierze
daleko więtszą moc na się bierze —
65

то

nie tak Hydra niezmogła, choć gdy ją zabije
waleczna ręka, znowu z kawalców ożyje:
nie tak mocny dziw <Kolch>ów sie zjawił,
nie tak sie srogi stróż runa stawił.
Jeśli w morzu zanurzysz —zaraz zdrów wypłynie,
gdzie wręcz pójdziesz —zwycięstwem z wielką sławą słynie,
kędy stanie do potrzeby zbrojny tam wysławiać przydzie jego wojny.
Niech sie chytry Moskwicin jak nabarziej sroży,
nie bojem sie by namniej jego wielkiej grozy;
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zginął, zginął z swą siłą zmyśloną
za takiego narodu obroną.

Niemasz, czego by mężnych nie zmogła przewaga,
którym do poczciwego i sam Bóg pomaga,
i w trudach wojennych zaprawione
serca bywają niezwyciężone”.

IPrzestrogi j
[w. i] Króluje i rząd nad ptaki trzyma orzeł, który przeciwko olbrzymom po
magał Jowiszowi, dla tego czynią go szafarzem piorunów, iż dodawał kulek pio
runowych Jowiszowi. Jupiter też, w orła sie obróciwszy, poirnał Ganimedem,
przeto też i dla tej zasługi ma taki urząd. To tedy tu mówi: jaki jest orzeł, którego
latać jeszcze nieurniejącego z gniazda młodość naprzód precz wypchnie, a zatym abo chciwość jedzenia na owce mu każe bić, abo chęć wojowania na smoki,
abo jakie jest lwiątko młode, którego sie koza na paszy zabawiona zlęknie, taki
jest Karzeł Chodkiewicz, nowy hetman, przeciwko Karłowi, książęciu sudermańskiernu, i Szwedom.
Iw. 33] Przypatrz sie, iż położywszy przyrodzenie dobre, za nim naukę i ćwi
czenie kładzie zaraz, aby okazał, iż sie doskonali w cnotach ludzie z ojców nie
rodzą, ale do tego potrzeba nauki i wychowania dobrego. Czytaj o tym w Etyce
o szlachectwie.
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fw. г»?] Kroniki pis/ą, iż Lilwani. nie mogąc cierpieć tyraństwa Neuronowego
we włoskiej ziemi, w' te kraje zaszli, gdzie Wilno abo około Wilna i gdzie leraz
Żmudź.
[w. tó| I lydra na kształt smoka była. którą Herkules zagubił dzielnością i pra
cą wielką, albowiem z kawalców przeciętych gdy sie urodzili wężowie wielcy,
tych zaś wszystkich zgładził.
(w. o?] L <Kolch>6w były woły, które ognie z siebie wypuszczały, których Ja
zon, nauczony od Medejej, zaprzągł do jarzma i orał nimi.
|w. ()«| Stróż wełny złotej był smok okrutny, z którego zębów, gdy go Kadmus
zabił, narodzili sie źli ludzie. Wyrozumienie miejsca takie jest: jako hydra, choć
ją biją. ożyją; jako woły niezwyciężone, jedno przez chytrość czarownice; jako
smok trwały i na insze ludzie odrodny - tak naród litewski jest trwały, przez
niebezpieczeństwa roście.

Do Zgody
Nic lepszego nad zgodę m iedzy ludźmi
ODA 5
Divis orte bonis, optime Roniukie

W dobry czas urodzona, o święta Zgodo,
stróżu narodów polskich, wielka pogodo
dobrych dzieł, przybądź rychło do rady wziętej,
strzeż nas, ratuj Rzeczypospolitej!
5
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Przywróć światło ojczyźnie, wodzu rozkoszny,
twa bowiem u ludzi jest twarz na kształt wiosny,
gdzie sie ludziom pokaże, weselej wschodzi
słońce, a zawżdy dni mile rodzi.
Jak mać syna, którego wiatr w wielkiej toni,
po morzu bawiąc, dłużej niżli rok goni,
zazdrością swą trzyma —nie wiedzieć komu
к woli - daleko od swego domu,
nabożnymi modłami i słowy wzywa
ani od brzegu, tęskniąc, oka odrywa,
tak pragnieniem ojczyzna przez ciebie zjęta
czeka cię pilno, o Zgodo święta.
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Przy tobie wół i oracz bezpieczny bywa,
przy tobie lud dostatkiem w miastach opływa,
przezpiecznie płynie żagiel na morze dany,
a szczerość nie boi sie nagany.
W dobrym ukochany dom zmazy nie lubi,
cnota i prawo wszelką nieprawość gubi,
matka syny swe sobie podobne rodzi,
a za występkiem kara tuż chodzi.
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Kto by sie bał Tatarów, kto Turków mocy,
kto mieszkańca na zachód, kto na północy,
gdzie przy nas jesteś, Zgodo, kto zdradliwego
lękałby sie cara moskiewskiego?
Co żywo na ogrodzie cały dzień trawi,
a młodym szczepięm płoty ochronę stawi,
w tym sie wieczór, wracając wesoły z pola,
ciebie bogiem czci u swego stoła,
tobie modły oddaje, ofiary tobie,
ciebie w domu boga ma wielkiego sobie,
jak Herkules i Kastor w greckiej krainie
na wieki bogiem pamiętnym słynie.
Zdarz to Boże, o Zgodo, bogini można,
byś była Polszczę zawdy pokojem mnożna —
o to cię na czczo co dzień rano prosiemy
i w późny wieczór, gdy spać idziemy.

[Przestrogi I
[w. i] Gdzie zgoda jest, tarn wszytko dobre: jeden drugiemu folgując, aby sie
z nim nie rozróżnił, szczerze żyje i poczciwie.
(w. 17] Przezpieczność wszędzie jest: i na ziemi, i na morzu.
[w. 20 ] Nie ma w'iara nagany, bo żadnego niernasz, który by lego, na co sie
oho wiązał, nie ziścił, niernasz żadnego, który by wiarę złamał.
]w. 2 i| Kto sie kocha w poczciwym, żadnym sposobem nie przystanie na nie
cnotę i nie czyni tego, co przystojność i prawo zakazuje.
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|w. 23JI lezyjodus miedzy inszymi dobry, które potykają dobrych ludzi, to też
liczy, iż sie będą rodzicom podobni potomkowie rodzić, bo żona, nie miłując,
męża swego - o inszym chłopie myśląc, którego miłuje - myli, to jest zdradza
i podobne jemu potomstwo rodzi. Arystoteles w wtóryeh księgach Polityki powieda, iż w 1Jbijej spólne są wszystkim mężom żony, a dzieci, którym rodzicom
będą podobniejsze, bywały im oddane jak własne.
(w. 2 -1] Gdzie zgoda jest, tam łacno sio wszyscy zezwolą, aby każdy występek
miał słuszni' karanie. Tarn sio boją żony występować w małżeńskiej powinności,
gdy kar ność za występkiem pewna będzie.
|w. щ Ogrodnicy pospolicie szczepie młode grodzą abo podporę jaką dają,
aby abo nie zdeptano, abo bydło nie pogryzło. Przeto rnówi: płoty stawią ochro
nę szczepiorn, 1)0 płotem ogrodzony szczep przezpieczny jest.

Do Apollina
ODA 6
D ir e , q u e /n p r o ie s X io b a e a m a g n a r

Febe, którego Tantalowa cora
mścicielem złego doznała ozora,
także i Tytoń [óvc!J, i Achilles groźny
twój łuk czuł możny,
5
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nie zrówna nigdy żaden żołnierz tobie;
choć i Achilles w swej własnej osobie
dusznie chciał walić twardymi tarany
trojańskie ściany,
ten jako sosna ścięta siekierami
abo dąb wielki obalon wiatrami
upadł i lecąc к ziemi z wielkim trzaskiem,
osuł sie piaskiem.
On by nie w koniu zmyślonym zamkniony
zdradą poburzył mężnych Trojan brony
ni by Pryjama fortylem podchodził,
ni zdradą godził,
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ale by jawnie ogniem palił Troję,
srogość niewinnym okazując swoję
dzieciom, ścinając —ach, niestetyż! - dziatki
w żywocie matki,
gdzieby był Pan Bóg tobie nie łaskawy
Fneaszowej dopomagał sprawy,
który miał, zbywszy trojańskiego dymu,
sprawcą być Rzymu.
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Lutnistów mistrzu, ucieszna rozkoszy,
Apollo, który w Ksancie myjesz włosy,
w lackiej Kamenie broń mojej urody,
chociaś bez brody.
Ducha mnie Febus wieszczego i zjętą
proroctwem myśl dał i nazwał poetą.
Zrzenico Ciołków w kardynalskiej szacie,
pierwszy w Senacie,
i ty, dorodne z Oleśnice plemię,
któryś moskiewską przeźrzał, poseł, ziemię,
niechaj dziś w waszej lutni mojej granie
obronie stanie,
przy której dziecię Latony wysławiam
i Lunie chwałę nocołsnej objawiam
dla urodzajów, która każdej nocy
swym kręgiem toczy!
A ty, śpiewaczko, uczonych wiadoma
pieśni, zaśpiewaj sobie к woli doma,
który by dojżrzał dnia wiekorodnego
rym Petrycego.

[Przestrogi]
[w. i] Tantalowa córa. Nijobe, była Amfijona żona, która sie urągała z Latony,
że tylko dwu dzieci urodziła, a sarna dwanaście. Takim urąganiem obrażeni b o
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gowie: Apollo jej syn у wszystkie pobił, Dyjana córki, a Jupiter obrócił ją w ka
mień. który po dziś dzień na Sypilu, górze frygickiej, widać zawdy mokry, jako
by płakał.
|w.3| Tytyjus porwał Latonę, gwałt jej uczynił, dla czego od Apollina był zabit
z łuku.
|w. o| Achilles, który Hektora zabił, nalepszego obrońcę irojej, z gniewu groził
Apollinowi, iż gdyby bvł mógł, mściłby sie był na nim tego, iż bronił Trojan.
Achilles tu zalecony w te słowa: gdyby był Achilles żyw' aż do zburzenia Irojej,
aniby był Apollinową nauką od Parysa zabity, aniby zdradą jako mąż dobywał
’Irojej, ale jawnie by mocą zburzył i srogość swą wszelaką, mszcząc sie lekkości
greckiej, okazował.
[w. 13] Piszą, iż Crekowie, nie mogąc mocą dobyć Troje, zdradą podeszli:
uczynili z tramów konia wielkiego jak okręt, w którym zamknąwszy przednich
ludzi zbrojnych, toczyli do irojej, rozebrawszy bronę, rozumiejąc to, iż miał być
ofiarowan w' mieście Palladzie. O czym czytaj u Wirgilijusza w wtórych księgach,
któr ego Kochanowski przełożył.
|w. 26] Ksantus rzeka jest, w któr ej sie Apollo i Musae wszystkie płuczą, pocho
dzi z źrzódła kastalskiego \sic\ |.
(w. 37] Syn Latony Apollo był sarn, dziecię tedy Latony wysławiać jest na
cześć Apollinowi śpiewać.

W iosna do wesela
ODA 7

5
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Zima zginęła, śniegi otajały,
znowu sie liściem zielonym odziały
po lesiech drzewa
- czas ma odmienny w swoim rocznym biegu rzeki opadły, które były z brzegu
wy szły jak trzeba.
Uczciwe panny wespół z młodzieńcami
deptać z weselem biorą sie parami
po równej ziemi,
„Nie trwaj o wieczność!” - sam bieg mkłego roku
daje znać, który nie postoi w kroku
z czasami swemi.
Zimę ogrzewa Zefir, Wiosna psuje
do szczętu, a przecz miłe ustępuje
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Lato na stronę,
gdy z drzew rodzajnych Jesień owoc micce
na ziemię, Zimę zaś leniwą wlecze
za sobą, żonę,
zgubę użytków, które daje z siebie
ziemia, zaś znowu naprawia na niebie
Febus łaskawy.
My, kiedy, gdzie szli przed nami, pójdziemy,
ludzie bez wrotu, snadź prawie będziemy
proch i cień prawy.
Kto wie, jeśli Bóg do sumy dzisiejszej
będzie chciał przydać godziny jutrzejszej
minutę chromą?
Co zjesz i spijesz, co miłego duszy
twej dodasz, to wziąć potomka nie ruszy
rękę łakomą.
Kiedy raz umrzesz, a Minos w osobie
sędziego pewny da dekret o tobie,
gdzie sie obrócisz?
Ni cię majętność, ni rodzaj, ni cnota
nie wydrze stamtąd, ni mowy ochota —
już sie nie wrócisz.
Ani wstydliwej twarzy Hipolita
sama Dyjanna może zbawić myta
od śmierci zdrzędnej,
ani wiernego przyjaciela swego
Tczeus wyrwie, w pęto wsadzonego
Parki niezbednej.

[Przestrogi]
[w. io] Ze śmiertelność na ludzie przypada, odmiana roku ukazuje, w którym
wielka jest nieustawiczność; także miesiąc, dzień, godzina upominają nas, abyśmy
nie spodziewali sie nieśmiertelności. Czasy sie wracają, ale my nigdy sie nie wrócimy.
[w. 13] Kiedy Zefir wieje, już bywa znakiem pewnym wiosny, ten bowiem jest
gońcem jej.
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[w. 281 Epikurów żywot chwali, jakby co człowiek zje i wypije, to miał w zysku
sam, i tego łakomy na puściznę potomek brać nie będzie, czego niemasz.
(w. 37 11 lipolita zaleca z czystości cnoty, bo gdy go namawiała Fedra macocha
na nieczystość, pozwolić nie chciał. Choć tedy tak cnotliwy był Hipolit, przecię
nie był wybawion od śmierci.
[w -к)] Który był wiernym przyjacielem Tezeuszowym aż do śmierci, powie
dzieliśmy w księgach trzecich w pieśni czwartej.

Do Jego IV![ościJ Pana Mikołaja Wolskiego,
marszałka, star[os(vJ krzepic[kiego] elc.
ODA 8
D o n a rm i p a ie r a s g r a la q u e conim odus

r>
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Rozdałbym szczodry złoto, dałbym rozlruchany,
świadectwo wielkiej cnoty, miedzy moje pany,
darowałbym klejnoty, znaki chwały przednie
oddanej znacznym Grekom. I ty niepoślednie
odniósłbyś, zacny Wolski, gdziebym był dostatni,
w czym rzemieślnicy sławni bywali udatni:
lub<o> Skopas w rzezaniu marmuru subtelny,
lub Parrazyjus dziwu w malowaniu pełny;
kiedy przyszło bądź bogi, bądź ludzi malować,
nie było, kto by ich miał na świecie celować.
Lecz mnie nie staje na to i ty takich rzeczy,
wiem, ode mnie nie pragniesz ani masz na pieczy:
kochasz sie w wierszach —wiersze mogę-ć w lot darować,
które co ważą, umiem łacno oszacować.
Nie tak sztuki kamienne z napisem wyrytym,
przez które duch i żywot ludziom znamienitym
po śmierci sie zaś wraca, nie tak precz wygnanie
Annibaia z rzymskich pól i ogniem skaranie
Kartagu. tego, który w mężnym boju srogi
sławną Afrykę rzymskie położył pod nogi,
do ludzi sławę wiecznie udaje zacnego,
jak historyjej światło i wiersze Fnniego.
Gdzieby uczeni dziejów w pismach zamilczeli,
jako by o nich potem następcy wiedzieli?
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Gdzie, gdy co dobrze czynisz, milczeć będą karty,
nie będzie twój czyn w ludzkiej pamięci zawarty.
Nie przyszedłby Romulus do tak wielkiej sławy,
gdzieby nie był nań dowcip pisarzów łaskawy;
Eaka wyrwanego z pałaców podziemnych
dzielność, łaska i język poetów przyjemnych
piórem nieśmiertelnemu podaje wiekowi.
Muza nie da godnemu umrzeć człowiekowi —
niebem zwykła czcić Muza: tak Herkules z dołu
ziemskiego wzięt przez prace к niebieskiemu stołu;
Kastor i Polluks, oba w niebie gwiazdy łsnące,
po dziś dzień wyrywają na morzu tonące:
tamże Bakchus plecionym z ziół wieńcem ubrany
daje ludziom w prośbach ich skutek pożądany.

P rzestrogi
[w. 2] Dar jest świadectwo cnoty takiej jako i cześć. Przeto panom dla cnót ich
dary dajemy, jakoby im cześć, chwałę dary naszymi wyrządzając; to pocztą,
pokłonem, upominkiem zową. Zaś panowie, gdy komu dają co, nie dla tego
dają, aby znaczyli cnotę przez dar swój, ale aby ich ratowali, ale aby sie wiel
możnymi i szczodrymi, i bogatymi okazowali, bo nie to bogaty, kto wiele ma, ale
kto wiele i szczodrze daje. Grekowie, aby ludzi pobudzili do cnót i prącej podję
tej dla ojczyzny, tym, którzy mężnie sobie poczynali na wojnach, dary dawali,
przy których wysławiali męstwo i cnotę ich.
fw. 7] Parrazyjus był malarz subtelny i misterny, którego obrazy u wszystkich
w wielkim poważeniu bywały. Skopas był snycarz, który z marmuru i z kamie
nia obrazy rzezał wymyślne i dziwne. len Hercu lem i'Satyra wykował z kamie
nia tak, że sie zdał być podobny żywemu.
|w. i5| Sztuki marmurowe - są czyny od rzemieślnika z marmuru urobione,
jakie są w kaplicy królewskiej w Krakowie królów, jaka jest Stefana króla za
ołtarzem wielkim, przez które ludzie zmarli żyją, bo gdy na nie pojźrzemy, inusiomy ich pamiątkę mieć. Mówi tedy: nie obrazy ryte z marmuru, nie insze
napisy od senatu uczynione, nie wypędzony Annibal z włoskiej ziemie, nie zbu
rzenie Kartagu zacnym Afrykana czyni, ale wiersze, które o nim pisał Ennius, bo
choć który zacne dzieje odprawuje, wiele dobrego czyni ojczyźnie, jednak sw o
ich dziejów nie może przywieść do wiadomości, jedno przez uczone ludzie, któ
rzy jego dzieje bądź wierszem, bądź historyją chwalą.
|w. 27J I listorykowie i poetowie, ludzi zacnych cnoty chcąc wynieść słowy, rów
no ich z bogami w niebie sadzali - jako Romulus, który Rzym założył, abo Herku
les, który świat bezpieczny męstwem swym czynił; jako Kastora, Polluksa etc.
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Cnota po śmierci żywa
Do Jego M[ościJ Pana Mikołaja Zebrzydowskiego,
wojewo[dyJ krak[owskiego]
OIM 9
Se forte credos interitum quae

Nie wierz, aby kiedy zginąć miało,
co sie nad Borystenem śpiewało
wierszem nowego tkania,
godnym na lutni grania.
5

io

15

2o

Jeśli Homerus na pierwszym stanie
placu, nie już być Pindar przestanie
poetą dobrym ani
dla tego inszy tani,
ni wiek z pamięci ludzkiej wypycha
Anakreonta; do tych dób dycha
ogień miłej Safony
na lutni rozżarzony.
Nie sama Helena cudza żona,
ogniem na złe radnym zniewolona
Parysa sie chwyciła
i wojnę uczyniła;
nie sam Teucer dobrze łukiem włada,
nie pierwsza Troja ogniem sie pada
ni Idomen waleczny,
ni sam Stenelus krzeczny
wiecznie sie rozsławili wojnami;
I lektor i Deifobus nie sami
cierpią rany dotkliwe
za swe żony cnotliwe.

25

Wiele zacnych nad Agamemnona
było, ale wszytkich ponurzona
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Oda

w. 1 -

Przestrogi |w . 5]
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zacność w cieniu - szwank wzięli,
iż poety nie mieli.

30

Cnota w historyją niepodana
nie jest nigdy od ludzi wiedziana,
ale ja w pismach moich
nie zapomnię prac twoich,

35

nie dam zgryźć twych cnot złej niepamięci,
ho twój, Zebrzydowski, umysł świeci
baczeniem żywym trwały
i w oba czasy stały.

Mściciel łakomej zdrady i złota
niechciw, które nabawia kłopota,
nie na czas dobry, ale
-Ю
ilekroć trzeba cale
stać przy uczciwym, a miłość onę
pożytku, inszym zwykłą, na stronę
rzucając, w dobrym dbały,
mija cnoty zawały.
45

50

Nie ten bogaty, który ma wiele
złota, ale ten, co drogę ściele
sławie swej, myśląc o tem,
jak dobrze władać złotem.
Kto rad przestaje na swej chudobie,
a nic gorszego jak grzech ma sobie,
kto przy uczciwym stoi z nim umrzeć sie nie boi.

Przestrogi
[w. 5] Piękna rzecz jest, jeśli kto nie może na pierwszym stopniu stanąć, gdy
podle pierwszego stanie: iż Kochanowski był w Polszczę napierwszym poetą, nie
zaraz to ma odtrącać od pisania wierszów drugich, choćby go nie celował.
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[w. ii] Salo białagłowa była. która uczeme wierszo o miłości pisała. lej acz
wiersze dawnością poginęły, jednak o niej są św iadectwa wiele ludzi, którzy o jej
dzielności i w wierszach biegłości piszą.
[w. 29] Do zacności trzeba dwu rzeczy: 1. abyś zacne rzeczy czynił, zwłaszcza
gdy cię na to stanie, jako są wielcy panowie, którzy mają o czym sławy sobie
nabyć; 2. abyś miał kogo, kto by twe sprawy zacno zalecał w piśmie, żeby były
pamiętne4 potomnym ludziom. Było wiele ludzi zacnych oprócz tych, które czę
sto wspominamy, ale iż nie mieli, kto by ich sprawy i dzieje opisał, pamiątka ich
zginęła. Cnota bowiem zamilczana nie jest różna od tego, jakobyś toż na świecie
nic dobrego nie czynił. Mało byśmy wiedzieli o sprawach przodków naszych
(jakoż, co sio długo działo po Lochu, nie wiemy), gdyby nie był historyk Dłu
gosz, Kromer, Miechowski Маечек. Nie tak wiecie* broił na świecie węgierski król
c*zasów niedawnych, jako go Bomfinius, na to najęty Włe>ch, pod niebo wynosi,
a naszych zniża. Trzeba szanować i darować dobrze historyka, aby zalecał spra
wy zacne ludzkie. Dla czego lacob [.ę/c î | Silviufi rozgniewany, że mu nie' dano
beneficami, o które prosił, niedobrze o Polakach pisze.
[w. *h ] Cnoty zawały są: majętności, łakomstwo i inszo zło używanie dobra,
ktem* zawalają drogę do zacności. Ma kto de)svć pieniędzy, a cóż po nich, kiedy
w nich sio zakochawszy, nie używa ich na dostanie sławy i nieśmiertelności.

Do młodego
ODA 10
O сrude/is adhuc etc.

5

i«

O któryś, póki-ć służą lata,
nicrączy dobrze użyć świata,
gdy na cię starość niespodziewana
padnie, a głowa, teraz odziana
czarnymi włosy, potym zbieleje,
nie miej w młodości więcej nadzieje!
Jako w lot kwiat różany minie,
tak twa uroda prędko ginie,
a co teraz poglądasz wesoło,
potym, gdy-ć opadną zmarski czoło,
ujźrzysz sie w' źwierciedle barzo iny,
co-ć doda narzekania przyczyny:
„Niestetyż, żem dobrej pogody
omieszkał, kiedy był wiek młody!
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Oda 9 . [Przestrogi w. 11] - Oda 11. w. 16
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Przecz teraz do baczenia całego
nie mogę mieć lica rumianego
lub czemu nie dał Bóg w młodym wieku
tego baczenia, co dziś, człowieku?”.

[Przestrogi]
[w. 2 ] W jakiej sie kto bawi rzeczy, taką rad drugim zaleca: łakomy zaleca
gospodarstwo, pijani ca piwo, kostera gry, rozkosznik rozkoszy cielesne, rozu
miejąc, jakoby to było nawiętsze szczęście. Lecz kto chce sądzie dobrze, co jest
zażywać świata, inaczej nie najdzie, jeno poczciwie żyć na świecie, bo iż człowieka
więtsza część jest dusza, wedle dusze też ma być obierana rozkosz, nie cielesna,
[w. 17] Wszystkiemu sie możesz przypatrzyć, ale co dobrego, obierać trzeba.

Do Filidy
Co wiek, to insze obyczaje
ODA 11
Est mihi попит sufyerantis annum

Starego wina mam w piwnicy dosyć,
ogroda, Fili, nie trzeba mi prosić
do wieńców, które bywają więc z wiela
plecione ziela.
s

io

15

Mój stół sie srebrnym naczyniem bieleje,
dom prawie wszystek dostatkiem sie śmieje,
ołtarz też czeka do ofiar gotowy
baraniej głowy.
We wszytkim pilne ręce uprzedzają:
słudzy jak prędki kołowrót biegają,
a dym przez komin, jak przedtem niezwykle,
z ognia sie wikle.
Abyś wiedziała, na jakie wesele
proszę cię: dzień już przychodzi niedziele
miesiąca kwietnia niemal, w rzędzie która
oświeci wtóra.
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Ten wicie s/c/ęsnych lat urodzonego
początek czyni dobrodzieja mego:
ten mi we wszelkim, co w roku dni rzędzie,
więtszy w obrzędzie.
Nie twojej sierci, któregoś pragnęła
młodzieńca - już go sobie insza wzięła
bogata pani i w miłe nadęta
zamknęła pęta.

25

30

35

Nadziejom grozi łakomym zgorzały
Faeton, także Pegazus nietrwały
Bellerofonta zrzucił nierównego
z grzbieta swojego.
Co w czas jest, zawżdy obieraj, a dalej,
niżli przystoi, postąpić nie szalej
do nierównego. Ma uciecho —Fili ostatniej chwili
(ognia już nie chcę rozpalać nowego),
przyucz sie wierszom godnym głosu twego:
przy wierszach wdzięcznych wszystko sie staranie
weselem stanie.

IP rzestrogi I
[w. 3] Ludzie starzy używali więc na biesiadach swoich wieńców, bądź dosta
tek, bądź wesele i radość znacząc.
(w. 21 ] Aby sie nie wymawiała proszona na wesele, powiodą, że ją nie ma co
bawić doma, gdyż jej młodzieńca odraziła insza bogatsza, a ona też sie chwyciła
nie sobie równego.
[w. 25 j Czego kto nie może zdołać, tego nie ma sobie życzyć, bo głupia rzecz
jest kusić sie o to. czego dokazać nie możesz. Przykład tego jest Faeton, który
naparł sie u ojca sw ego, aby wóz z Słońcem po niebie woził, czemu gdy nie mógł
sprostać, zgorzał. Bellerofon wsiadł na konia skrzydlanego Pegaza, z którego,
gdy nie umiał rządzić, spadł z powietrza wysokiego na ziemię i stłukł sie.
[w. 2()| Przypowieść w Polszczę może być: ,,Nie bądź Faetontem!“, to jest nie
napieraj sit*, czemu nie sprostasz. O nierówną sie nie kusić - nie chcieć na Pega
zie* jeździć. Polacy mówią: „Co w czas, to z nas’\ dając znać, iż do nierównej
rzeczy nie mamy sio piąć.
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Do doktora Jerzego Pi pana, m edyka
ODA 12
lam veris comités, quae mare temperai it

Już duchy, gońcowie wiosny, nadścigają,
które okrętami na morzu władają;
już ni śronem łąki starczą ani krami
rzeki chrzęszczą ni lodami.
5

io

15

2o

Już, gniazdo budując, z narzekaniem wzdycha
nieszczęsna jaskółka i sromota licha
domu cekropskiego, iż przy złej baczności
mściła sie pogańskiej złości.
Już wszelkiego bydła stróżowie ucieszni
po zielonych łąkach głośne grają pieśni,
Bogu czyniąc wdzięczną na polu ochłodę,
co sie stara o ich trzodę.
Czasy same czynią pragnienie, lecz jeśli
chcesz pić u mnie wino, które mi przynieśli
z węgierskich, Pipanie, winogradów, samem
zwabisz je к sobie balsamem.
Mała skrze<nk>a maści wielką kadź wytoczy
dawnego chowania Bakchusowej mocy,
która szczodra umie dać nadzieje wielkie
i frasunki zgładzać wszelkie.
Jeśli na tę ucztę chcesz przyść, względem tego
frymarku w lot przychodź; ja ciebie próżnego
daru nie chcę maczać w pełnej wina kadzi:
bogatemu cześć nie wadzi.

25

L.ecz rychło przybywaj, a kochanej rzeczy
nie chciej szczędzić chciwie, mając śmierć na pieczy;
kto jest krótko podczas przy baczeniu głupi,
niemały sobie zysk kupi.
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[Przestrogi I
Iw. ij Duchy tu miasto wiatrów położone, ho okrętu duch wiatr jest. który go
pędzi tam, gdzie wieje.
[w. o| Gdy sie ukazują jaskółki, tam już zima ginie, a wiosna przychodzi, ale
jedna jaskółka nie czyni wiosny.
[w. ?| Cekropski dom - rozumiej familiją królów ateńskich, gdzie Cckrops
królował, a daleko po nim Tereus, który żonę mając Procrien, siostrę jej Filomelę
zelżył, a potyrn jej urżnął język, ahy siestrze swej tej lekkości swej nie powiedzia
ła. Ale Prokne, dowiedziawszy sie przez pismo o gwałcie siostry swej, nad mę
żem swoim tak sie zemściła, że mu syna hhyn uwarzywszy, na stół do obiadu
jeść dała. Sromota tedy i lekkość jest uczyniona przodkom i od Tereusza, który
gwałt powinnej uczynił, i od Prokny, która zamordowaniem syna spólnego sio
stry sie swej mściła. Prokne obróciła sie w jaskółkę, a Filomela w słowika.
К 9] Stróżowie bydła są pasterze, którzy pospolicie, pasąc bydło, grają na pisz
czałkach bogu, którego Pan zwano. Czasu Tyberyjusza cesarza słyszan był głos
wołających ludzi, których było nie widać, iż Pan wielki umarł, o czym gdy sie
Tyberyjus dowiedział, wezwawszy mędrców i uczonych ludzi, pytał ich, co by to
był za bóg Rui, który to teraz umarł. Odpowiedzieli mu, iż był Merkurego i Penelopy syn. Jednak chrześcijanie mówili, iż to był Pan Chrystus, wielki wszystkich
ludzi pastei*z i zbawiciel, który umarł za Tyberyjuszowego panowania, o czym
Plutarch.
Iw. 2 ? i Podczas głupim sie uczynić nie wadzi, gdy tego miejsce i czas potrze
buje, to jest, wiedząc co, jakobyś nie wiedział: także podweselić i poigrać sobie
godzi sie, gdy czas i miejsce tego jest.

l)o panicj
ODA 13
Audivcrr,

Lycc, di m m rota [.sYc! ]

Rad-em, że prośba moja miejsce kiedy miała,
wysłuchał Bóg prośby me, żeś babą została przccię gładką sie udawasz,
pijesz i z chłopy zasiadasz.
ó

io

Acz pod nosem już zmarski, obsiadłego kosa,
wzywając Kupidyna, dobywasz więc głosa on woli różdżkę zieloną,
miłym kwieciem ozdobioną.
niespokojniczek, zawdy mija zwiędłe dęby :
ciebie sie nie tknie, iż masz popróchniałc zęby,
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iż nosisz po twarzy karby
i masz włosy śnieżnej farby.

ir>

2o

Nie wróci lat z jedwabiu utkane odzienie
<a>ni świetno złożone na wzory kamienie,
które, kiedy raz upłyną,
bez wrotu na wieczność giną.
Hej, gdzie gładkość sie działa? Gdzie jest czoła twego
ozdoba? Kędy obrót? Już niemasz onego,
co mię niegdy odrywało
od baczenia. Gdzie sie działo
szczęśliwe po Dorocie i miłych wiadome
krotofil czoło? Onej lecz Parki łakome
krótki czas na świecie dały,
więtszy tobie zachowały

25

na kształt zstarzałej wrony, aby cię zuchwali
dworzanie nie bez śmiechu często nawiedzali,
któraś dosyć ognia miała,
a teraz zimnąś sie stała.

[Przestrogi J
Narzeka na babę, która sie udaje za rnłodą.
Stara, by sie nakosztowniej ubrała, by na więcej klejnotów na wdziewa
ła, rnłodą nie będzie.
[w. 21] Szczęśliwe po Dorocie czoło - to jest: szczęśliwsza jest Dorota, która iż
prędko umarła, uszła naśmiewiska starości, siwych włosów, czarnych zębów.
[w. 3]

[w. 13]

Pamiątka Stefana króla
ODA 14
Quae сига fxUrum quaere Quiritiu/n

Jaka piecza senatu, jaka szlachty zacnej
godną pióra wyniosłość twojej cnoty znacznej,
0 Stefanie, poda wiecznej pamięci
1 nieśmiertelnemu wieku poświęci,
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o, nawiętszy na świecie z monarchów, którego
niewiadomy Moskwicin męstwa Marsowego
niedawno, coś umiał ręką waleczną,
prawie doznał z swoją sromolą wieczną!
Za twoim bowiem męstwem, przy bytności twojej
polski naród, nierychło dawnej mocy swojej
zaspałośc otrząsłszy, hardości gorę
wysoką obrócił w niską pokorę.
Srogiego Moskwicina zamki, twierdze, wały,
które opatrzność wszędzie niesłychaną miały,
możną ręką zrzucił, wnet na Marsowym
bojowisku stanął w sprawie gotowym,
patrząc, jakimi by mógł mordy harde one
nieprzyjaciół) potłuc, Parkom przeznaczone.
Jaka burza wiatru więc Austrowego,
gdzie Baby leją deszcz z nieba czarnego,
niewściągnionymi tam ą po polach wodami
rzuca, tak on nieleniw polskimi wojskami
nieprzyjaciele bić, a z końmi swymi
gotów i do ognia wskoczyć za nimi.

25

3o

35

Jak sie Wisła gdy zbierze, popędliwie wali,
której Lachowie miejsce w śrzodku siebie dali,
i straszliwą powódź leje na zboże,
że jej zatamować żaden nie może,
tak Stefan serca bujną czerstwością wielkiego
porażał wojska siłę nieprzyjacielskiego,
pierwszych i ostatnich ścieląc po ziemi zwyciężca bez szkody z wojskami swemi.
Jakim miał być na potym, zaraz to znać było,
gdy książęciu królestwem szczęście posłużyło
pogodą do zacnych czynienia rzeczy,
które monarchowie mają na pieczy.
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Nie chciał hyc zaraz z przodku królem malowanem,
ale rzeźwym, łaskawym i ojcowskim panem:
domowe oczyścił wprzód niepokoje,
•Ю
niechęci ku sobie, śmiałe rozboje.
Potym szczęśliwej dodał do zwycięstwa sprawy
przy rozszerzeniu państwa Mars czujnym łaskawy,
a wielka w królewskim czułość urzędzie
pożądaną dała ozdobę wszędzie.
45

so

55

Onemu sie dziwuje przedtym nieskrócony
Moskwicin i w zaczętym boju nieścigniony
Katarzyn obrońcy państwa możnemu,
imieniowi sławę czyniąc polskiemu.
Onemu Dunaj, tam gdzie kładzie sie i wstaje,
onemu Borystenes, gdzie brzeg swój podaje,
onemu gdzie Dźwina, gdzie wałmi toczy
Ocean srogimi, lejąc, północy,
onemu Turek żadnej nielękliwy mocy
słusznie przodek przyznawał w wojennej ochocy,
onemu Moskwicin morderstwem srogi,
całowawszy, broń swą poddał pod nogi.
Cienie Jana Zamoyskiego
ODA 15
Phoebus iwlentem proelia mc loqui

Kiedym chciał straszliwe opisować wojny
i zburzone państwa, Apollo spokojny,
abym małym czółnem nie gonił
po niezmiernym morzu, zabronił.
5

O, po tw<oj>ej śmierci niezapamiętany
Zamoyski, twój, twój wiek przyniósł niesłychany
pożytek w postępkach domowych
i szczęście w przewagach Marsowych!
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Który jedno na nas nieprzyjaciel ruszył,
tegoś zaraz męstwem i dzielnością skruszył,
wolność nieporządną-ś ukrócił
i dawneś obyczaje wrócił,
przez które nieznane polskie imię żywię
i sławę swą ludziom podaje szczęśliwie
tam, gdzie naprzód jasność swą daje
słońce i gdzie świecić przestaje.
Za twoją czułością żaden gwałt domowy
na dobro ojczyzny nie czynił złej zmowy.

Ciebie nie zapomnią, co czerpają wody
z głębokiego Dunaju wielkie Siedmgrody,
ni Turcy, ani Tataro wie,
Multani, Moskwa ni Szwedowie.
25

3o

My też i w święte dni, i w powszednie, kiedy
przy darach Bakchowych bez zaszkodnej biedy
siędziem z drużyną naszą krewną,
ofiarę Bogu dawszy pewną,
bohaterskich ludzi nieśmiertelne cienie,
pomieszawszy z graniem głosów zgodnych pienie,
sławić będziem, wielkie Zamoście
i po-Tomka, który w nim roście.

TRUDU MOSKIEWSKIEGO
Księgi piąte

Do kardynała Bernata Maciejowskiego
ODA 1
Ibis Liburinis inter alta

Wsiadaj na koń w dobry czas do Gniezda wielkiego,
ozdobo domu Maciejowskiego,
gotów ojczyznę wszystkę, jaka jest. w brzemieniu
przy królu dźwigać na swym ramieniu.
A my, co którym żywot, kiedy-ś ty zdrów, miły,
a zaś ciężki w podróżnej twej chwili,
czy-li sic mamy bawić niewdzięcznym pokojem
bez ciebie za dozwoleniem twojem,
czy-li tę pracą włóczby zniesiemy chętliwym
sercem, jak przystoi nielękłiwym?
Zniesiemy, a za tobą lub przez same szczyty
wielkich gór i Kaukaz nieprzebyty,
lub gdzie ostatnią świata granicę nie wiemy,
z chęcią mężnego serca pójdziemy.
Pytasz, co-ć moja bytność w pracach twych posłuży,
gdyż w siłach jestem mdły i nieduży?
Przy tobie w mniejszej będę położon bojaźni,
której z sobą niebytni nieprażni,
jako ptak, nad ptaszęty siedząc, swej nadziei,
lęka sie więc ciekawych złodziei
więcej, zostawiwszy ich - choć by wszy, swych dzieci
nie więcej broni, jak gdy odleci.
Tak też mnie, kędykolwiek zechcesz jechać, droga
dla twojej cnoty nie będzie sroga,
nic iżby wołów w sforach czabańskich rząd długi
po mej rolej ciągnął krzywe pługi
ani żebym odmienił swemu bydłu pasze,
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na co sie skrzętny gospodarz kasze,
ni abym obiecanej od ciebie daniny
do dalekiej przypuścił dziedziny;
dosyć mnie twa pięknymi słowy zbogaciła
łaskawość, niepragnącego siła,
co bym abo jak skąpy w ziemi miał zachować,
abo jak marnotratnik popsować.

IPrzestrogi I
|w. ó| Przyjaciele nie tak sio boją. gdy z sobą mieszkają obecnie, niżli gdy sio
rozdzielą i nie mieszkają z sobą obecnie.
К i‘)| Jako ptak więcej sie boi zbierców, gdy odleci od ptasząt, nie iżby im
miał co pomóc, ale iż to jest wrodzona rzecz, by strzegł ptasząt swoich, tak ja
przy tobie gotów’ bvć.

W iejskiego obeszcia zalecenie
ODA 2
B c a lu s ilio (/ui p r a c u l n r g o l i is
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„Szczęśliwy, który, próżen nadętości,
według starożytności
rolą sie doma od przodka swojego
bawi z zysku miernego.
On. niechciw mienia, na wojnę nie jedzie
ani na morze wsiędzie.
chroni sie sądów i dworów tych ludzi,
których stan wielki łudzi,
len abo wina podrosłych gron ciąże
przy małych tyczkach wiąże,
abo, gdzie bydło na pagórku chodzi,
okiem, jak sie ma. godzi,
ścina owocu różdżki nieżyczliwe,
a zaś szczepi szczęśliwe
abo miód z ułów wybija do beczki,
abo strzyże owieczki;
abo, kiedy czas jesieni dostały
okaże owoc żrzały —
jak rad, zrywając gruszkę i jagodę,
od szarłatu urodę.
którym by w swoim obdarzył was stanie,
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Pryjapie i Sylwanic,
w których obronie kiedy folwark stoi.
złodziei sie nie boi!
Wolno mu leżeć lub pod klonem krzy wym,
lub na pokosie tkliwym,
lub gdzie w swych brzegach rzeczne szumy wstają,
lub gdzie ptacy śpiewają,
lub gdzie z krynice woda sie porywa
i miły sen przyzy wa.
Lecz gdy Jupiter deszczem, śniegiem groźny
pośle na świat czas mroźny,
abo na wieprza dzikiego gdy leci,
psy wypuszcza ku sieci,
abo zakłada rozjazdy wnikome
na kwiczoły łakome
lub gdy żurawia i zająca szczuje miłą płacą znajduje.
Kto kiedy troski przy zabawie takiej
nie zapomni wszelakiej,
jeśli cnotliwa к temu gospodyni
rząd spoiny w domu czyni —
jakie sabińskie i apulskie ony
niewysłowione żony?
Ona, nim sic mąż spracowany z dala
wróci, ognia udziała,
w oborze bydło, gdy przyszedłszy, stoi,
pilna ręką swą doi,
niekupne к stołu potrawy gotuje,
swojskim winem częstuję.
Nie tak smaczne są weneckie ostrogi,
karaś i łosoś drogi
abo cokolwiek śniadku zima w cenie
z daleka nam przyżenie,
ni drop. ni bażant jest smaku takiego,
ni co drogo kupnego,
jak świeża z swego oliwna jagoda
przyniesiona z ogroda
lub łopian całkiem na łąkach gotowy
i ślaz choremu zdrowy
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lub kozieł z gęby wilkowi wyrwany.
lub baran zarzezany.
Jak miło miedzy potrawy takimi
źreć oczyma dobrymi
na owce, z pasze gdy idą, a one
igrają, napasione,
patrzać na w jarzmie spracowane woły,
gdy z pola pod okoły
idą, zaledwie lemiesz wywrócony
wlokąc, rolą stępiony,
i czeladź gdy sie nawraca do swego rój domu bogatego”.
I.edwiem to wyrzekł, upatrując ścisły
lichwiarz Ałfi czas przyszły
wybierania od dłużników pieniędzy,
położony w tej nędzy,
nie zasmakował żywota wiejskiego
tak wielce uciesznego:
rzucił sie sumy tej od ludzi liczyć,
której zaś ma pożyczyć.

[Przestrogi]
[w. ij Szczęście tego, który sie rolą bawi, opisuje, lecz który sie udał na zbiera
nie pieniędzy wielkie, temu nie może zasmakować wiejski żywot, jako Alfijemu
lichwiarzowi, i tym, którzy z niebezpieczeństwem po wojnach abo po morzu
jeżdżą abo dworem sie bawią, abo urzędami.
[w. 13] Nieżyczliwe różdżki - które nic nie rodzą, a te zaś szczęśliwe, co rodzą,
[w. 22 ] Pryjapus był stróż i bożek ogrodów i winnic. Sylwanus był syn Faunów,
bóg gajów i lasów.
[w. 511 Mężowi spracowanemu smaczniejsze są potrawy domowe bez wielkich
przypraw i wymysłów niżli nadroższe potrawy z daleka przywiezione.

Na czosnek narzekanie
ODA 3
P a r e n tis o lim s i q u i s im p i a m a n u

Jeśli sie kto taki gdzie na świecie zjawił,
co bezbożnie ojca udawił,
ten niechaj je czosnek do trucizny bliski,
o zakamiałe żeńców kiszki!
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Co zajad tak wielki dogrzewa mi boka?
Wierzę, że jaszczurcza posoka
z pokarmem zwarzona mój smak oszukała.
Czy mnie wiedma oczarowała?
Tym jadem czosnkowym, polubiwszy, ona
Medea w gościnie Jazona
sczarowała, aby ogniomietne woły
ostrymi rogami nie kłoły:
wtym wzgardy swej mści sie odzieniem zmaczanym,
leciawszy na smoku skrzydlanym,
Nigdy tak gorącem słońce nie dośpicje
w Apulijej, gdzie silniej grzeje,
ni szatą siarczaną Herkulesa ciało
tak barzo okryte gorzało,
jak czosnek płomieniem i dymem wypada
z żołądka, który go rad jada.
Co jeśli tak złego ty pożywać będziesz,
wnet z żoną w niezgodzie usiędziesz,
która-ć ręką gębę puckowi zawali
i przy boku precz sie oddali.

[Przestrogi]
[w. io] Medea, chcąc sobie Jazona zniewolić, nauczyła go, jako by miał dostać
aureum uellus - złotej wełny, której wołowie, ogniem dychający i ludzie palący,
strzegli. Tych było potrzeba w pług zaprząc, orać nimi, zębami ich posiać rolą,
z których zębów mieli sie urodzić zbrojni ludzie, których było trzeba znowu po
bić. Ta pomazała maścią jakąś Jazona, aby mu ogień onych wołów nie szkodził;
Horatius powieda, iż maść ta była z czosnku uczyniona.
fw. ii] Ogniornietne woły - które ogniem z gęby miecą. Tak też pierwej na
zwaliśmy iskrodmą Chimerę, która dmie iskrami. Winomiotem, syrorniotern na
zwać możemy tego, który wina nierad pije i sera nie jada. Moskwa tego słowa
i Słowianie używają.
[w. 13] Medea, że jej Clauka, Kreontowa córka, odrniłowała Jazona, rzkomo
w dobry obyczaj przyniosła jej szatę na wesele, ale ona szata była maścią naniazana nieznacznie, którą gdy oblokła, zgorzała i wszystek dom Kreontów zgorzał.
[w. 171 Dejanira posłała Herkulesowi dar, szatę także narnazaną maścią, którą
gdy oblókł, wielkim ogniem wewnątrz i z wierzchu gorzał, a to uczyniła dla togo,
że nią był wzgardził.
Iw. 23] Puckowi zawalić ręką gębę - jest: nie dać sie całować, pucek bowiem
zowiemy ostatnią część warg.
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Pveha niegodnego człow ieka nieznośna dobremu
ODA 4
L u p i s e t ( i g n i s ( jiH in la s o r t i t o o b t i g i t
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Jaką zgodę wilk i owca mają / sobą,
Laką ja niechaj mam / tobą.
O. nieraz po plecach wybity knuciami,
za nogi kuty pętami.
acz nadęto chodzisz od dobrego mienia,
szczęście stanu nie odmienia.
Zaż nie baczysz, ślepciu, kiedy idziesz kędy,
że na cię wołają wszędy,
patrzając za tobą jako na dziw jaki —
wzrok wolnych ludzi jednaki:
„len nieraz rękami katowskimi bity,
człowiek - ha. ha! - znamienity,
a przecię tysiąc włok rolej swojej orze
z wielkim dostatkiem w oborze!
Ubranego w jedwab żaden nie uprzedzi,
kędy pierwsze miejsce widzi:
prosty chłop, nie szlachcic, wzgardziwszy Otona,
wzgórę podnosi ogona.
Co po tym, że przeciw wojsku rozbojnemu
i rodzajowi chłopskiemu,
wiele wojska śląc na morze, wygramy,
gdy tymże rotmistrzstwo damy?''.
Jaką wilk i owca zgodę mają z sobą,
taką ja niechaj mam z tobą!

[Przestrogi I
[w. 171L [iicius I Roscius Olito w Rzymie prawo uczynił, aby żaden nie mógł być
w poczcie szlacheckim, który by nie przemógł czterdzieści tysięcy koron, i aby
tylko samej szlachcie godziło sie siadać na ławkach, кton* było dla nich nagotowane w czternaście* rzędów; gdy jakie* gonitwy abo gry bywały. Taki wzgarelza Otona,
który sie* waży czynić przeciwke> te*mu prawu, mieniąc sie* szlacheckiej) stanu, nie
mając dostatku takie'ge>; równając sie* szlachcie, nie będąc szlachcicem.
[w. io| Rozhojne wojsko możemy nazwać tych ludzi, którzy sie pod che>rągiew
kupią od Rze*czypospe)lite‘j nieuchwaloną, owsze*m, czasem takie bywa przeciwke) Rzeczypospolitej, jakie było z Nalewajkiem hetmanem, gdzie chłopstwo ru
skie* sprzysięgło sie* byłe) przeciwko łacińskiej wierze*, lii elaje znać, iż le*n, prze-
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riwko któremu tu ostro mówi, był imaniec, a polym mu dano rolmistrzslwo.
|u. 221 Na rotrnistrzstwo i urząd wojenny nie mają być obierani ci ludzie,
którzy abo byli przed tym niewolnikami, abo za jaką niecnotę karani, ale do
świadczonej cnoty i dobroci ludzie, bo tacy. podniósłszy sie w pychę, czasem
przeciwko ojczyźnie powstają abo snadź powstać kiedy myślą.

Czarownice
ODA 5

I/o d e o r u m

5
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Smurili
„Ale. o Boże mój, który wszystkę ziemię
i ludzkie zawdy masz w swojej mocy plemię,
co to za hałas i czemu
wszyscy przeciw mnie jednemu
twarzą srogą tak patrzają
i z nożmi sie do mnie mają?
Przez Lucynę, jeśliś prawdziwie rodziła,
a podmiotu z fałszem kiedy nie czyniła,
ÄXTISTROPin

io
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przez miłe cię dzieci twoje dzisia proszę,
przez nie<w>a<ż>ny ubiór ten mój, który noszę,
prze Bóg, który nie chce tego,
co mnie teraz myślisz złego,
przecz na mię patrzasz gniewliwa
jak macocha nieżyczliwa
abo jak źwierz dziki rozdrażniony mierzy
na łowca, kiedy go żelazem uderzy?”.
E p o d o s

2o

To jak wyrzekł chłopiec lękliwymi usty,
w śrzodku nago stanął z rozdartymi chusty:
we wszytkim nadobne ciało,
jakie by u samych miało
Tatarów serca okrutnego
wielkie miejsce placu swego.
Kanidyja, stojąc, straszliwa wężami
i z nieczosanymi na głowie włosami,
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trupie kości z ziemie wszelkiego sposobu,
drwa na poły zgniłe wykopane z grobu,
krwawe jajca sprosnej żaby
i pierze czarownej baby,
i z dala kupione ziele,
których Kolchy mają wiele,
i kości wydarte z gęby głodny m psicom
każe warzyć w kotle swoim służebnicom.
Æ xT/STiiopiif
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Do tego chęć wściekłej gotowa Sagany
z piekła wziętą wodą kropi wszystkie ściany,
jako jeż starczy włosami
abo Świnia szczecinami,
a w dobrym zapamiętała
Weja w ziemi dół kopała,
w którym by, wrzuciwszy nędzne dziecię ono
- o dziw niesłychany! - głodem umorzono.
E p o d o s

+5

Byle chłopię nędzne z ziemie sie wydarło,
jako woda bywa tonącym po garło,
aby jego wyschłe trzewa
i wątroba na kształt drzewa
spróchniałego wielkiej chwały
lekarstwo miłości miały,
skoro by od głodu suchorodnej męki
już poczęły drewnieć zmorzone powieki.
S t r o p h i
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Na to miasto wszytko okiem swym patrzało,
gdzie niewiast na wszytkie niecnoty stawało.
Była tam w żeńskiej osobie,
co jak mąż tęskniła sobie
do zapasu sromotnego
z drugą niewiastą spólnego,
Fola. która słowy swymi gwiazdy z nieba
i miesiąc wabiła, gdzie było potrzeba.
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Kanidyja, palec włożywszy do gęby,
pogryzując, zgrzyta spróchniałymi zęby.
Czego tam nie badurzyła.
czego, milcząc, zataiła!
„O, spraw moich pomocnice,
Dyjana i wy, nocnice,
które ty ofiary nakrywacie cieniem
i pieczętujecie przysięgłym milczeniem,
E p o d o s

65

то

teraz przybywajcie, a nieprzyjaciele
teraz niech po ziemi wasz gniew moje ściele.
Gdy zwierzęta nie na jawi
spanie miłe w jamach bawi,
niechby tego psi kąsali,
kto sie ode mnie oddali,
cudzomił tym słojkiem moim namazany,
który jest mą ręką dzisia udziałany.
S t r o p h i
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Ale co sie dzieje? Czemu te przyprawy
czarnoksięskie mniej są ważne do mej sprawy,
których Medea użyła,
by sie wzgardy swej pomściła
nad Kreuzą mężochwytą,
darem nielubym zawitą,
który napojony snadź jadem przy tomem
spalił Kreonta i ze wszystkim domem?
A s t i st r o p h i
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Wżdy-ć ni na korzeniu żadnym, ni na zielu
nie schodziło, które-m obierała z wielu:
śpi na to dobrze skamiały,
mej chęci zapamiętały.
Ach, ode mnie wolny rany,
od lepszej uczarowany
niezwykłym napojem przez czarowne słowo,
jak wiele zapłaczesz, zatracona głowo!
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Przydziesz do mnie. ale odeszła od siebie
myśl twoja już więcej nie przydzie do ciebie,
więtszego-ć dodam, zły, jadu,
będziesz szalał do upadu.
Pierwej sie to stanie snadnie,
iż w morze niebo upadnie,
niżbym tym napojem nie mogła zadziałać,
że do mnie jak siarka ogniem będziesz pałać!*'.
S t r o p i u
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W tym chłopię bezbożnej więcej nie łagodzi,
ale z przeklinaniem narzekanie grodzi,
jakie niegdy Tyjcst czynił,
gdy mu brat ciężko zawinił:
„Czary mają wiele złego,
lecz uść karania srogiego
nie mogą: przeklnę was. a przeklęctwo takie
deptać będzie wasze ofiary wszelakie!
A x t is t r o p iii
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Owszem, jeśli umrę od was umorzony,
stanę w' oczach waszych w jędzę obrócony
Kuryjej niel utościw ej,
kędy pomsty sprawiedliwej
nad wami zażywać b ędę.
na was paznoktami siędę,
a jaką mają moc nieużyte Jędze,
takiej was nabawię za waszę złość nędze.
E p o d o s
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Niespokojny umysł będę troską bawił,
by sie sen od strachu na oczach nie jaw ił,
Was. mierzionych bab, tłum ludzi
kamieńmi z miasla wycudzi,
wasze wilkom, krukom ciało
na polu będzie leżało.
Jeszcze sie napatrzą, ach, moi rodzice.
kiedy sie paść będą wami głodne psice!”.
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[Przestrogi I
Iw. 1] Czarownice Kanidyja, Sagana, bola. Woja, chłopię ukradłszy, kopią po
szyję w ziemię, aby z niego uczyniły trunek na zjednanie1 miłości; gdzie chłopię
naprzód na czarownice narzeka, a na ostatku przeklina.
[w. ?) Daje znać, iż czarownice nie rodzą prawdziwie, ah1 dzieci do połogu
sobie podmietają, na co Lucyna, bogini rodzących niewiast, pozwala.
|w. io] Nieważny ubiór - zowie, którego dzieci używały w dziecińskieh leciech, zwano go praelexla. aż kiedy przyszedł do lat baczności, brali na się m ę
ską szatę, virilem logcim.
[w. i5| Arystoteles pisze, iż zwierzęta nie rzucają sie na ludzie, gdy ich nie
drażnią, ale gdy mają obrazę od ludzi, dopiero rzucają sic1na ludzi. To rozumieć"
możem o takich bestyjaeh, które nie są głodne i nie dbają o karm ludzkiego
ciała, bo wilcy głodni, choć ich nie gabają, ważą na ludzie.
|w. 25] Opisuje brzydkie gusła i obyczaje sprosnych czarownic, jako: kości
dobywać z grobu, wodą kropić; trunien dobywać na cmentarzu: żaby pa pró
szyć; szemrać modły niegrzeczno; kąsać palec’ wielki: omamić ludzi, jakoby miał
Miesiąc na Ziemię upaść.
[w. 301 Kolchy miasto było w Tessalijoj, a tessalskie niewiasty pospolicie za
czarownice miano, jakoż ich tam nawięoej było.
[w. 6 i| Naturę czarownic opisuje, które potajemnie swoje czary odprawują w noc y
abo gdzie w cieniu, nie przypuszczają do nich, jeno tych, którzy by przysięgli ich
nie wydawać.
К 75] Medea czarownica, rozgniewana na Claukę, korynckiego króla córkę,
iż jej odmiłowała Jazona i ślub z nim brała, posłała Glauco szatę maścią czarowną pomazaną, którą gdy wdziała na się. zgorzała sama i dom wszystek ojca
swego spaliła.
[w. 99 ] Przeklinanie Tyjestowe przeciwko bratu swemu Atreowi wielkie i znac zne
jest u poetów, iż mu Atreus syny jego zabite i na sztuki posieczone miasto potra
wy jeść, przyprawiwszy, na stół dał.
[w. 102] Czary ac z wiele mogą, przecię tego uczynić nic* mogą, aby miały cza
rownice bez karania być za złość i niecnoty swoje, owszem, złą śmiercią pospo
licie giną na tym świecie, a na onyrn drugim jeszcze im gorzej będzie. Л tak nie
mogą sobie tego uczynić, aby miały sio uchronić zapłaty za swoję złość.
|w. 1 15| Starzy ludzie niczym sie więcej nie brzydzili, jako gdy ciało czyje do
grobu niepochowane zostawowano bestyjom i ptakom w polu, aby szarpali ścierw,
czym leż to chłopię przeklina c zarownic e. Druga wielka rzecz była, gdy kogo
wszysc y ludzie1karnieńmi z miasta wybili. Moskwa, zabiwszy Dymitra, cara swego,
na rynku kilka dni ciało jego zostawili, potym schowali do grobu w polu za
miastem, po trzecie, wykopawszy, znowu palili, a proch on i popiół, nabiwszy
działo, wystrzelili. Takie było okrucieństwo naci trupem chrześcijańskim ludziom
nieprzystojne, a choćby też nie byli chrześcijanie, niepotrzebne.
Iw. 119 1 Żałosna rzecz rodzicom patrzyć na śmierć dzieci swoich, ale wielka
pociecha widzieć męki tyc h, którzy byli przyczyną śmierci ich, czego toż tu chło
pię życzy czarownicom, co go o śmierć przyprawują.
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Na żwawego
ODA 6
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Czemu, psie, niewinnych kąsasz, ocokały,
o wilki srogie niedbały?
Owszem, tam jak możesz rozpostrzy szczekanie,
ja nie dbam by namniej na nie.
Ja jak brytan zjadły lub ogar myśliwy,
pasterzom płód przyjaźliwy,
podniósłszy nozdrza swe, w lesie będę gonił,
gdzie zwierz śladem będzie ronił.
Kiedy każdy kąt twe napełni szczekanie,
ujźrzawszy mięso, ustanie.
Wara, wara, radzę: ja ostre na złego
rogi noszę —mścić sie swego.
Jako Archilochus sróg był Likambowi
lub Hipponaks Bupalowi,
tak nieprzyjacielem zawdy będę tobie,
łajaniem tkliwej osobie.
Czy gdy mnie nagabasz, wnet sie ciebie zlęknę,
jak dziecię do łez ucieknę?
Czemu, psie, niewinnych kąsasz ocokały,
o wilki srogie niedbały?

IPrzestrogi 1
(w. i) Pies ma to przyrodzenie, iż prędko sie rzuca na tych, co sic nic odejmu
ją, a zaś owym da pokój, którzy sic umieją bronić, laki też jest żwawy człowiek:
niewinnych, to jest, którzy sie nie mogą bronić, żuje, a nie rzuci sie na wilki, to
jest na tych, którzy odkąsać mogą. Żwawy psią naturę ma, przeto u Plauta jest,
iż Hekubę stąd poczęto zwać psem aho sobaką, iż na kogo jeno wejźrzała, temu
złorzeczyła.
[w. 5] Brytan - jest wielki i wysoki pies, jakie pospolicie z Anglijej przywożą.
Pasterze dla trzody swojej kochają sie we psiech i przyjają im jako pomocnikom
swoim.
|w. ?| Przez zwierza tu żwawego i złego człowieka rozumiej, jakoby chciał
rzec: ktokolwiek będzie złym i żwawym, wnet go wyśledzę i wymacam, nie bę
dzie sie mógł taić przede mną. ły k a tu żwawego, który tylko gębą dorzuci, a gdy
przed sobą grozę, ujźrzy, zamilczy i pi ecz idzie, jako gdy psu porzucisz mięsa,
wnet przestanie szczekać.
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[w. 13J Archilochus poeta był języka żwawego, który tak dalece złorzeczył Likarnbowi, który mu był córkę swą, obiecawszy, w małżeństwo nie dał, iż go
przymusił do obieszenia sie, i córka jego, widząc to, obiesiła sie też.
[w. h i Hipponaks poeta też był uszczypliwy, pośledniejszy niż Archiloch; tak
że pisał wiei*sze uszczypliwe przeciwko Bupalowi.
[w. 171 Serdeczność swoję opisuje, gdy mówi : nie będę ja tobie dziecięciem,
nie zlęknę sie ciebie jak dziecię, któremu gdy krzywdę uczynią, nie może sie
pomścić, jedno płaczem a łzami.

Na wojnę dom ow ą
ODA 7
Q u o , q u o s e d e s ti r u itis a u t c u r d e x te r is

Dokąd, dokąd, źli ludzie, tak sie porywacie,
abo czemu w rękach swych gołe miecze macie?
Czy po polach, po miastach mało
jeszcze sie polskiej krwie rozlało?
5

io

is

2o

Nie żeby od swych wzięte nieprzyjaciół grody
odiskał, żołnierz polski czyni takie zwody,
nie iżby Moskwa przewiniona
w słusznych pętach była wodzona,
ale aby, na co rad patrzy Turek, swoją
ojczyzna miła wiecznie już zginęła zbroją.
Ni lwi, ni wilcy mają tego,
by sic mieli rzucić na swego!
Wściekły-li zapał czy grzech, czy Boskie skaranie
to - dajcie mi odpowiedź - czyni zamieszanie?
Milczą, a twarz wszystkim pobladła
i myśl od bojaźni upadła.
lak jest, kaźń Boża tobą zamąciła, panie
Lechu, za krwie braciej twej niewinne rozlanie,
więc swawola miasto wolności
przy wodzi was do takiej złości.
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Do starej paniej
ODA 8
R o g a re lo n g o p u lid a m

te s a e c u lo

I bęrlęż cię prosit w tak starym tw ym w ieku

л

10

15

jo

o to. co sie sprzykrzy w net człeku,
gdyż m asz czarne zęby, a uw ięd łe w koło
obsiadły gęste zm arszczki czoło
i sprosne półlanki ziają koło dołu
jak kuper u chorego w ołu?
Abo m ię do ciebie tw ych piersi policzki
w abią, jakie u klacze cycki?
Twarz w yschła, brzuch m iękki, a lśniące golenie
niezm ierne obsiad ło spuchnienie.
B ądź, jak chcesz, b o g a ta , herby tw ego dom u
niech będ ą w p od ziw ien iu kom u,
niechaj nad cię żad n a z perłam i droższym i
nie chodzi ani zroślejszyini —
cóż po tym , gdy księgi, które tw ardość mają,
na m chow ej pościeli legają?
C zy-li kołnierz nie jest prostych ch łop ów tęgi
ni cycek m oże m ieć p otęgi,
ażbyś go sw ą gęb ą doiła łaskaw ie,
choć w tak nieochędożnej spraw ie?

IP rzestrogi I
Iw. 1-20 ] Nieprzystojne rzeczy jako sie mogły słowy przystojniejszymi ochylić.
w to sie wzglądało pilno, by sio jedno bystrzejszy nie domyślali złego.
Iw. i.ł] Księgi twardość mają te, klon* mają w sobie ostrość wielką przystojne
go na świecie życia, a przecię szukają miękkiego życia, przeciwnego nauce sw o
jej, jakoby rzekł: jesteś bogata, poczesna, herbów zacnych, któro wszytkie rze
czy powinny mieć stateczność i żywot dobry, a tyś niestateczna, nie żyjesz wedle
herbów twoich i stanu twego szlacheckiego, i nauki twej.
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Nowina
Do Jego IVI[ościJ Pana Mikołaja Oleśnickiego,
k[asztclana] małogoskiego
ODA 9
Q u a n d o r e /w s ilu m

C a e ru b u m a d fe s la s d a p e s

S th o ph i

5

Kiedyż, co sic schowało na wielkie święto,
wino takrocznie będzie z piwnice wzięto,
które będę pił z tobą z wielkim weselem,
gdy nieprzyjacioły po ziemi pościeleni,
pieśni śpiewając uważnie,
na lutni brząkając raźnie,
Mikołaju, z Oleśnice
bądź z Sienna wiedziesz rodzice?

A.XTiSTiiopfii
io

ió

Słychać, jak z wojennego placu pognani
morderze Dymitrowi ku miastu ani
oprzeć sic znaku m o g ą , choć dosyć koni
i wojska mają —Boża pomsta ich goni;
Gdzieby sie zdrajcom szczęściło,
nam więźniom gorzej by było,
którzy już rok w tej niewoli
siedziem tym złym ludziom к woli.
E p o d o s

io

Wierzyć mi nie będziecie, o potomkowie,
co wam prawdziwie teraz ma lutnia powie:
Polak z lekkością swoją w domu swym leży,
a krzywdy mścić sie swojej, podły, nie bieży:
na się, na się nosi zbroję
i przeklęte szable swoje,
nikczemnej Moskwy sie boi,
o sławę swoję nie stoi.
S t r o p h i

2ó

Nie tknie sie go, że wiele braciej pobito,
wezwawszy na wesele do Moskwy, i to,
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3o

że z posły wielkich ludzi moc zatrzymali,
aby pokój więzieniem wytargowali;
lekkość go żadna nie boli.
pokój nieuczciwy woli
niż wojnę słuszną. O Boże,
a kto na to patrzyć może.
Ä X T I S T K O P lI f

rzeczy moskiewskie widząc tak pomieszane,
samą domową wojną zgubie podane? !
35
lego, co sie mści mordu Dym itrowego,
na podziw mało ludu jest sprzysięgłego
przeciwko wielkiej wielkości
zdrajców, którzy z swojej złości
chcąc zabić pana, chybili,
■Ю
podmiotą - mówią - ubili.

E p o d o s

45

A wdy im tak małością swą dogrzewają,
że im nigdy na placu dostać nie dają:
przeciw sprawiedliwości serca nie staje,
a dobremu sumnieniu Bóg szczęście daje.
Do tych sie zwycięstwo chyli,
którzy sie bronić chwycili
Dymitra, pana swojego,
przysięgą potwierdzonego.

S trophi

5o

55

Stamtąd sie nam nadzieja naszej wolności
ukazuje: folgować będą słuszności,
niewinne puszczą więźnie, a wojny z nami
ukrzywdzonymi sobie nie będą sami
życzyć. My jedno czekajmy
cierpliwie, a Bogu dajmy
w moc tę sprawę: On znajdzie,
jak naszemu złemu zajdzie.
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A.\TfSTRO PI II

60

Oto już wiele, którzy przy zdrajcach stali,
snadź sie do Dy mitrowej strony udali,
a drudzy w wojsku tym tu mierzą do tego,
hy wydali przyczyńcę zdradziectwa złego.
Hoj, tryumfie, mieszkasz wozy
wprawiać w jedwabne powrozy
na dziw zwycięstwa wielkiego,
tobie nagotowanego!
E podos

65

70

Hoj, tryumfie, już więtszej dostaniesz chwały,
niż kiedy był Jugurta w rapcie zuchwały
związan, niż ten, któremu Afryka trwała
w wojnach miejsce pogrzebu w Kartagu dała!
Już ślad nieprzyjaciel myli,
próżno sie częstokroć sili :
w radość ubraną osobę
musi odmienić w żałobę.
Vo t u m

75

во

Już abo na kraj świata prędko uciecze,
abo u czerńców czarny szkaplerz oblecze,
abo, nic wiedząc, głupi, zaczęcia swego,
nic dostąpi na placu końca dobrego.
A ty, chłopię, gdy nowina
dobra przyszła, przynoś wina,
niechaj dziś od dobrych trunków
odbędziemy złych frasunków!

[Przestrogi]
I*. 66] Jugurta przeciwko Rzymianom podniósł wojnę, którego Svila poimał
porucznik, a hetmanowi Maryjuszowi więźnia wielkiego oddał.
[w. 67] Afryka miała w sobie Kartag miasto, które we wszytkim sprzeciwiało
sie Rzymowi. Tam wojny długie bywały dotąd, aż Scypijonowi nakazano, aby
zwojowawszy Afrykę, Kartag zburzył, którego od zburzenia Kartagu i zwojowa
nia Aftyki Afrykanem zwano. Zburzenie ono i popiół, gdzie Kartag stał, miasto
grohu Afrykanowi stało, bo każdy, pojźrzawszy na ono miejsce, wspomniał sobie
na Scypijona męstwo i zacność.
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Nieżyczliwy wyjazd na wojnę
ODA 10
Mala sołuta navis exit alite

We zły czas i we złą wyjechał godzinę
ten, który domowej dał wojnie przyczynę,
zabiwszy wrodzonego
Dymitra, pana swego,
5

io

15

20

ten, który zabiwszy, osiadł jego carstwo
w Europie, moskiewskie wielkie hospodarstwo,
on, on państwochwyt chciwy,
swemu panu zdradliwy.
Lecz ty gęstym deszczem, Austrze południowy,
nie przestaj ze wszech stron trapić jego głowy;
Eurze, porwawszy sznury,
uczyń w namiotach dziury,
niech powstanie Zefir, który wicher niesie
i na górach dęby zwykł wywracać w lesie;
chmury w dzień, ciemność w nocy
niech trapią jego oczy.
Niech z nim ludzie, których szkapie noszą nogi,
nie lepszej niż Grecy używają drogi,
wracając sie od Trojej
nazad do ziemie swojej,
kiedy sie Pallady wielka gniewu siła
przeciw Ajaksowi złemu obróciła,
skąd jako sie puścili,
nazad sie nie wrócili.

25

O, jak wielka praca w takiej niepogodzie
żołnierzom twym będzie, jak tobie dobodzie!
Jak niemęskie płakanie
na cię wtenczas powstanie!
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Oda 10, w. 1 - Odo 11. w. 8

Próżno z wielkim płaczem będziesz wzywał Boga,
gdy niespodziewana na cię przydzie trwoga,
gdy twoje krwawe strzemię
tobą pościele ziemię;
co —jeśli cię z konia wojownicy zrucą,
abyś już na polu został strawą kruczą —
przydzie mi nie żałować,
kozła chmurom darować.

[Przestrogi]
[w. ii Życzy rnu drogi nieszczęśliwej abo tarn na wojnie zginienia.
[w. 19] Grekowie gdy sie od Trojej do domu wracali, abo niemal wszyscy,
rozbiwszy okręty swe o skały, potonęli, abo kilka lat po świecie sie błąkali, skąd
ledwie sie kiedyś nierychło pieszo i nędzno do dornu przywrócili. Agarnemnon
sam, po długim błąkaniu przyjechawszy do domu, od Klitemnestry i Egista był
zabit.
[w. 22] Ajaks był przyczyną tego błąkania i potonienia Grekom, bo w kościele
Pallady Kasandrze, która sie modliła bogini, gwałt uczynił, dla czego sie bogini
rozgniewawszy, nie tylko Ąjaksa samego, ale i wszytkich Greków tym karała, że
sie jedni błąkali, drudzy potonęli. A to jest przykład wielki ludziom wojennym,
aby po zwycięstwie zuchwale sobie nie poczynali, aby sie bali Pana Boga obra
zie. Wiele bowiem ma Pan Bóg dróg, którymi może zgubić winnego człowieka,
który ciężko Boga obraża.

Wady m iłości
ODA 11
Petti, nihil me sicut antea iiwat

Już mi sie tak śpiewać jak przedtym nie zdarzy
wierszów, gdyż sie we mnie wielki ogień żarzy,
ogień, który więcej nad insze mnie pali,
a żaden ciężkości mej sie nie użali.
5

Już to trzecia zima z drzewa liście wzięła,
jako mnie tęsknica po paniej minęła.
Bieda mnie, jakom był - wstyd mnie tej mej wady! na języku ludzkim, wstyd mię i biesiady,
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10

15

io

gdzie mnie wydawało często zająkanie,
nikczemność i z serca tajemne wzdychanie.
Czasem-em narzekał przeciw bogatemu,
że mnie nie dawano miejsca uczonemu,
skoro bóg sorommiot trunkiem gorącego
wina ruszył mówić, com miał tajemnego.
Jeśli to szaleństwo próżno mię zapala
i wszelkie lekarstwo od siebie oddala,
nie mogąc uleczyć, jak baczę, tej rany,
przestanę kusić sie, nierównią skarany.
To gdy mi sie pewnie tak uczynić chciało,
przecię mnie sprzecznego coś iść przymuszało
do już nielubego, niestetyż, podwoja,
do proga, gdziem nie miał całą noc pokoja,
próżno tłukąc o drzwi obiema bokami niestetyż, od paniej zamknione przed nami.

25

Teraz porzuciwszy, która mną wzgardziła,
insza na jej miejsce wnet sie nagodziła,
od której ni rada, ni wrzask mnie oddali
przyjaciół mych wielkich, aż sie mnie użali.

[Przestrogi I
[w. ?] Wypisują sio wady nieprzystojnej miłości, w którą gdy sie kto wda, pra
wie znikczemnieje, myśląc o tym zawdy. Musi być niestatecznym; niewstydliwym; ocokałym; na żadne napominanie przyjacielskie niedbałym; niestatecz
nym; co raz porzuci, tego sie zaś prędko chwyci; nietajemnym; pijanicą.
(w ЩBóg sorommiot jest Bakchus, który o wstyd nie dba, miece wstydem na
stronę. A tu dotyka niewstydu pijanie i miłosnych.
[w. 151Próżno sie zapala ten, który dopiąć tego nie może, na co sie kasze. Nie
przyjmuje zapał lekarstwa; kiedy kto, wszelakich sposobów używając, aby przed
sięwzięciu swemu dosyć uczynił, przec ię nie dostąpi do końca swego, który ma
w myśli - tam już ze wstydem odmienić myśl swoję musi, a udać sie do czego
inszego. Co daje znać niżej, iż o nierównią nie ma sie kusić, z którą sie już nieraz
ścierał, a nic zyskać nie mógł.
[w.2?i Trzy rzeczy są, które nasze występki naprawić mogą: rada własna, uciekł
szy sie do rozumu, że to złe, napominanie' przyjacielskie i groza przełożonych.
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W ąchawy
ODA 12
Quid tibi vis, mulier ni gris dignissima barnsУ

s

io

15

20

25

30

Co po mnie chcesz, pani, godniejsza lepszego
kęsa niż mnie leniwego?
Przecz ślesz dary często, czemu listy do mnie?
Jako ucieszysz sie po mnie
wąchawym, którego nozdrza lepiej znają,
parchy-li z pach załatają
czy-li wrzód smrodliwy z nosa twego płynie,
niż pies, gdy, gdzie leżą świnie,
bystrym węchem zwietrzy? Jaki pot niemiły,
jaki zapach z ciała zgniły
daje sie czuć przykro, gdy z słabego stroju
wściekłego pozbywasz znoju!
Tam w net tynk i farba odmiękla na twarzy
więtszym sie cuchnieniem żarzy,
więc ni materace, ni kowane łoże
wściekłości jej nie przemoże.
Więtsza, co mnie słowy szpetulicha swymi
dotyka uszczypliwymi:
„U inszych rad bywasz, a mnie sie zaś chronisz;
indzieś czerstwy, u mnie ronisz
moc swoję; kilkakroć skoczysz inszej к woli,
a u mnie cię wszystko boli!
Bodaj żle zginęła, co cię naraiła!
Jam o byka ją prosiła,
ona —wierzę - na złość glistę mi zjednała,
acz-em ja lepszego miała,
co miał przy maźnicy dyszel potężniejszy,
niż wozowy drąg mocniejszy.
Lecz komu-m ja szatę we trzy żegle tkała?
Jedno, bym ją tobie dała,
by cię niż inszego z równych twych w tym stanie
więcej miłowały panie.
O, której sie chronisz, acz-em nieszczęśliwa,
jak z wilkiem owca nie żywa!”.
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Zim ie dobra myśl
ODA 13
Horrida temfiestas caelum contraxit et imbres

5

to

is

20

25

Śniegu i deszcza niezmierna siła
straszną niepogodą słońce nam zaćmiła.
Teraz i lasy, teraz i gaje
trzęsą sie wiatrem i szum na morzu wstaje,
a my pogodę uczyńmy sobie
z czasu - gdy przystoi i kolana obie
drgają, czoło z chmury ocierajmy,
miejsce w ten wszystek dzień dobrej myśli dajmy.
Ty, pacholę, dawno tłoczonego
wina każ przynosić do stołu naszego;
nie pytaj, jeśli w te chwile szkodzi Bóg sam czas odmianą wdzięczną wypogodzi.
Teraz użyć balsamu perskiego,
teraz leczyć przydzie lutnią Merkurego
umysł zmordowany frasunkami,
jako prorockimi kochanka słowami
Chiron cieszy przy lirze subtelnej :
,^Achille, nadzieje dziecię nieśmiertelnej,
tobie krainę i ziemię przydzie
zburzyć, gdzie Skamandra i Simois idzie,
rzeki w brzegach oddzielone. Ale
cóż po tym, gdy-ć Parcae nawrócić sie w cale
do domu swego nie naznaczyły?
Ty przecię krótki cug życia i niemiły
odbywaj winem, także pieśniami
wdzięcznymi, niemiłej troski uciechami”.

[Przestrogi]
[w. 13] Starzy ludzie zwykli częstego mazania i łaźnie używać; bądź to dla
zdrowia, bądź dla rozkoszy czynili. Przeto też tu balsam, maść, wspomina. A nawięcej to przy dobrej myśli czyniali.
[w. 17] Chiron centaurus był znamienity doktor i mistrz. Temu do ćwiczenia
dani są Eskulapius i dwoje zacnych paniąt: Jazon i Achilles. Eskulapijego wy
uczył lekarskiej nauki, tak iż nie było na świecie lekai’za bieglejszego do leczenia
chorób, Jazona zaś i Achillesa rycerskich sztuk uczył i przy nich wszelakiej
pobożności. A iż umiał matematykę, opowiedał im, grając na lutni, jako mieli

T R U D U MOSKIEWSKIEGO Księgi piąte

Oda 13, w. 1 - Oda 14. w. 2 4

215

zwojować Troję, miasto i ziernicę, jednak dawał znać, że sie stamtąd do domu
nie mieli wrócić; upominał ich, aby krótkość żywota swego, trudy i frasunki
swoje odbywali uciechami.
[w. 20 ] Skarnandra i Simois rzeki są w Grecyjej, gdzie trojańskie państwo było;
przez rzeki tedy ogranicza i znaczy państwo trojańskie.
Miłość przeszkoda do spraw
ODA 14
Mollis inertia cur tantam diffuderił imis

Czemu czułe o sobie gnuśnością mc smysły
ustają, iż do takiej niepamięci przyszły,
jakobym też pił, upragniony,
na wieczny sen trunek czyniony 5

io

15

>o

o co mnie często pytasz. Barzo mię frasuje
Kupido srogi winem - o tym pewnie czuję,
iż płochy moich wierszów gońca
nie przywodzi nigdy do końca.
Sam Anakreon, chociaj człowiek dosyć baczny,
częstokroć opłakiwał swój ogień niełacny
do ugaszenia, iż swych rzeczy
nie mógł mieć na dostatniej pieczy.
Co należy do tego, muszę mówić pramo,
wszak zawżdy szydło z woru wykolę sie samo:
kto by nie miłował, ten rzadki,
byle był odchowan od matki.
I ciebie, to wiem, pewnie tenże ogień pali,
a każdy, co więc sobie upodoba, chwali.
Jeśli ogień nie gładszy Troję
palił niż pani dolą twoję,
nie trwaj nic, a szczęśliwy przestąj na tej twarzy,
kiedy-ć sie nad Helenę piękniejsza nie zdarzy.
To pewna: przestawać na dobie,
gdy kto co umiłuje sobie.
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Odmiana łaski
ODA 15
.Yo.r erat et cacio fulgebat Lw ia sereno

5

io

15

2o

25

3o

Noc jak trzeba świetna była,
a Febe jasno świeciła
miedzy gwiazdami mniejszymi,
kiedy-ś usty zdradliwymi
przed Bogiem mnie przysięgała,
żeś mię opuścić nie miała.
Jak chmiel po tykach sie wije,
tak, chwyciwszy sie mej szyje,
mówiłaś: „Póki owczarzom
wilk przeciwny i żeglarzom
Oryjon grozi rozbojem,
dotąd, miły, będę twoj<ą>-m,
i póki Apollo włosy
we dwie rozplątuje kosy’1.
Zawżdyś mię po woli miała,
a przecię-ś na to nie dbała.
Często krzy wda cierpliwego
gniewu pobudza wielkiego.
Nie miej mię za poczciwego,
bym nie miał wetować swego.
Nie ścierpię, stateczna głowa,
twego omylnego słowa.
Już więcej, byś sama chciała,
nie będziesz mnie sługi miała.
Ty, ktośkolwiek jest chełpliwy
z mej wzgardy, nad mię szczęśliwy,
miej —jak chcesz —nawiętsze role,
miej jak naokwitsze pole,
niech ci nosi piasek złoty
miedzy twe Paktolus płoty,
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miej przednią gładkość Nirego,
naukę Pitagorego,
jednak z odmiennej miłości
z płaczem użyjesz ciężkości,
ja zaś z ciebie sie śmiać będę,
gdy na łonie szczęścia siędę.

[Przestrogi I
[w .9] Poetowie przez rzeczy wieczne opisować zwykli czas wieczny: póki wilcy owcom nieprzyjaciele, póki Oryjon gwiazda na morzu żeglarzom przeciwna,
póki Apollo włosy długie nosi, poty moja łaska przeciw tobie będzie trwała; jak
by też rzekł: zawdy, na wieki, bo nigdy tego czasu nie będzie, kiedyby wilcy nie
mieli na owce ważyć, niepogoda na żeglarze, tak też żeby Apollo nie miał być
malowań z długimi włosami.
[w. 27] Patrz, jaka jest namiętność miłości, która i bogatego, i uczonego, i gład
kiego, kiedy sie kto rozumem nie sprawuje, może trapić. Jednak rozum takie
bóle zahamować może.
[w. 30] Paktolusjest rzeka w Hispanijej piaszczysta, z której piasku złoty proch
i kruszec ludzie wybierają.
[w. 31] Pitagoras był filozof w naukach głębokich sławny, z którego nauki wszys
cy czerpali, i nie mógł ten być rozurnian za uczonego, który nie uczył sie tych
nauk, które Pitagoras podał. Nereus [ä/c!] był nagładszy ze wszytkich Greków,
wyjąwszy Achillesa, którzy na wojnę wyjechali byli przeciwko Trojanom. Daje
znać, iż nie gładkość i nauka, i bogactwa czynią, aby nas kto miłował.

Domowa niezgoda
ODA 16
Altem iam teritur bellis civilibus o estas [s/c!]

Już to domową wojną trzecie lato słynie,
a Polska, niestetyż mię, swoją siłą ginie,
której ni pograniczni na zachód Niemcowie
nie mogli zwalczyć, ani ze wschodu Węgrowie,
5

ni walecznych I Jtwanów męstwo zazdrościwe,
ani serce Rusnaków do odmiany chciwe,
ani dziki świeszczenik w Prusiech nie mógł tego
dokazać, by miał zniszczyć imienia polskiego.
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10

15

20

A my, źli, tego wieku ojczyznę straciemy
i źwierz leśny osiędzie pustynie tej ziemi:
popiół z ludzi poganin, niestetyż, nogami
swoimi i szkapimi zdepce kopytami;
Krakowe kości, które w górze sie schowały,
po wietrze nieprzyjaciel rozniesie zuchwały.
Snadź lub wszyscy, luh dobrzy, radzicie sie sami,
byście sie nie bawili tak złymi wojnami.
Na tym stańcie, co niegdy Foceowie klęci
uciekanie swe ludzkiej podali pamięci:
ról, domów, majętności, i cokolwiek mieli,
źwierzętom dzikim, wilkom, wieprzom odbieżeli.
Iść bez rozumu, kędy oczy nas zawiodą
abo wiatry lub lądem, lub pożoną wodą —
tak-li sie wam zda czy-li co lepszego mamy?
Przecz na okręt na morze rychło nie wsiadamy?

25

30

35

40

Lecz przyrzeczmy to sobie więcej sie nie wracać
ani nazad ku domu żaglów nie obracać,
ażby kamienie ze dna po wierzchu pływały
wody, a rzeki swoje po górach szcie miały,
lub ażby Krępak góra do morza wskoczyła
i niesłychanych dziwów przyjaźń nabroiła,
tak aby snadź jelenie z tygrami chodziły
wespołek, a gołębie jastrząby lubiły,
żeby sie okrutnych lwów zwierzęta nie bały,
a kozłowie mieszkanie w słonym morzu miały.
Na to, i co inszego wrotu by broniło,
niechajby sie pospólstwo wszytko zezwoliło,
abo ci, co z pospólstwa niekarmni nadzieją
ni pracą pozostawszy, niech swą rolą sieją.
Wy, którym czerstwe siły, puśćcie precz niewieście
łzy z oczu waszych, a stąd indzie sie przenieście!
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Na obłędne co rychlej morze sie udajmy,
bogatych krajów, Ziemie Szczęśliwej szukajmy,
gdzie rodzi dobrowolnie rola nieorana,
winnica grona winne daje niekopana,
45

so

55

60

kędy drzewo oliwne nigdy nie omylne,
kędy gałąź bez liścia rodzi figi silne;
tam z wydrożonych barci samy cieką miody,
a z wysokich spadają gór w brzegach swych wody,

owce same przez musu doić sie podają
i nabrane wymiona mlekiem bydła mają
ani owcom na polu wilk głodny nie szkodzi,
ani na zdrowej ziemi jaszczurka sie rodzi.
Tam sie z dziwem więtszego szczęścia napatrzemy,
gdzie wiatrów i szkodliwych deszczów nie ujźrzemy
ani nasienie wielkie wysuszają znoje —
tak dobrze umiarkował Bóg z nieba oboje.
Tam ani Argo wiosłem swoim nie przebyła,
ni na ożogu z Kolchów Medea jeździła,
ni sydońscy żeglarze tam sie obracali,
ni Ulissa ziemie tej towarzysze znali.
Żadne powietrze bydła nigdy tam nie struje,
żadnej gwiazdy gorącość trzody nie zepsuje.
Taki kraj ludziom Pan Bóg pobożnym zachował,
wiek miedziany po złotym kiedy następował,

65

a potem już nierychło ku końcowi świata
twardą stalą przeklęte zahartował lata,
by od takich dobry człek - mym zdaniem - uciekał,
niewolą przymuszony, a lepszych nie czekał.

Przestrogi
[w. 7] Swieszczenicy w Prusicch - Krzyżacy byli, zakonnicy, którzy przeciwko
poganom rniawszy wojować, przeciwko Polakom, którzy ich tu przyzwali,
wojowali. •
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щ Kości Kiakowe na Rękawce są pochowane, jako kroniki świadczą.
Foceowie, wziąwszy sie z ojczyzny precz, poszli, przeklinając tarnte
swoje kraje, i z irafunku przyszli nad morze, gdzie teraz Massilija, którą oni
założyli; klęci - dla lego, iż przeklęctwa używają.
[w.371 Nickarrnni nadzieją ni pracą są ci ludzie, którzy nie mają żadnej nadzieje,
żeby kiedy i kędy indzie lepiej być miało. Nickarrnni pracą ludzie - którzy niera dzi robią, delikaci.
[w. -*2 ] Fortunne Insuły zowią, gdzie raj: campum Elysium zową. lam bogac
two i dostatek wielki, okwilość wszystkiego bywa bez prace ludzkiej.
[w . .%
] Oboje tu rozumiej: zimno i gorąco umiarkowane, zimę i lato, tak iż ani
lecie znój, ani zimie chłód dokucza.
[w. 57) Aigo zwano okręt, na którym ci płynęli, którzy złotej wełny dostawali,
a ten sam okręt przebył trudne miejsca, jednak nie doszedł do tych Fortunnych
Insuł.
[w. 58) Medea była czarownica, która wiele rzeczy niepodobnych dokazowała,
a przecię nie była na tych Wyspach bogatych i fortunnych.
[w. 59 1 Sidonii także żeglowali po morzu za nauką Kadrna, który wymyślił
pismo ludziom i obyczaje od grubości dalekie.
Iw. 60 ] LI issowe towarzystwo - które sie z Llissem po morzu długo tułało,
w którym tułaniu przyszli byli do Kolchów, gdzie ich Medea w zwierzęta obróciła.
Iw. 6-ł] O wiekach poetowie piszą, iż napierwszy był złoty, to jest nalepszy,
kiedy tak wszędzie* na świecie było, jako w tvch Fortunnych Wyspach; a to dla
tego wymyślili ludzie, i<ż> świeżo była ziemia stworzona od Boga. Podobieństwo
ukazuje, iż musiała być okwita i płodna, dla czego też ludzie w niej po kilkuset
lat żyli. Potyrn nastał wiek gorszy, srebrny, jeszcze* gorszy - miedziany, a nagorszy —żelazny.
[w.

[w. 171

Do czarownice
ODA 17
h m tam efficaci do manus scientiae
S t r o p iu

Już, już daję sie pod moc nauce skutecznej,
przez królestwo cię proszę Prozerpiny wiecznej,
przez Dyjany bóstwo nietykane,
przez księgi tajemnic napisane
waszych, ciągnące na niebie
gwiazdy, gdy trzeba, do siebie:
wżdy, Kanidyja, hamuj słowa święte,
hamuj powietrze piaskiem z ziemie kręte!
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15

Tele<p>hus prośbą swoją Achillesa skruszył,
przeciw któremu wojsko myssowskie był ruszył,
aby od którego był raniony,
od tegoż zaś został uleczony.
Trojańskie panie płakały,
kiedy I iektora widziały
leżąc pod mury, człowieka zacnego,
karmią ptakom i psom zostawionego.
E p o d o s

io

Achilles przecię dał plac (acz trudny do tego)
królewskim prośbom: ciało kazał pogrześć jego.
Cyrce dała sie użyć prośbami,
by ono, zwierzęcymi twarzami,
towarzystwo Ulissowe
poroniło członki nowe:
za pomocą jej rozum, mowę wzięli,
znowu zaś postać człowieczą przyjęli.
S t r o p h i

25

30

Dosyć-eś sie i nazbyt nade mną pomściła,
o pani, mikstatnikom i przekupniom miła:
zstarzałem sie, będąc jeszcze młody;
zginęła rumianość z mej urody;
straciwszy czerstwość swą, ciało
jak szczepa prawie schudniało;
twymi maściami włosy osiwiały,
które niedawno siwizny nie miały.
A s t is t r o p h i

35

40

Odpoczynku żadnego pracy nie najduję:
w nocy i we dnie nędzny, nie śpiąc, zawżdy czuję;
jak chcę, nie mogę wolno oddychać
ani kichania u mnie nie słychać.
Tedy strapioną mą duszę
do tego przywieść dziś muszę,
by, czego przedtym przezdzięki nie chciała,
tu już nieszczęsna koniecznie wyznała,
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E p o d o s

45

że ty sama ludzkiemu sercu rozkazujesz,
a kiedy chcesz, człowieka z rozumu wyzujesz.
Cóż dalej po mnie chcesz, o mój Boże?
Już goreję, jak więcej nie może
Etna gorzeć, która świeci
i pierzchliwy ogień nieci —
nie czuł Herkules ognia tak wielkiego
od Nessa ze krwi swojej przyprawnego.

S t r o p h i

so

55

Lecz ty warstatem swoim kolchidzkiego jadu,
nie chciej mię płomieniem twym palić do upadu,
żebym nie był w popiół obrócony
i dmą po powietrzu rozniesiony.
Co za koniec, co za męki
będą nade mną twej ręki?
Mów, co każesz - na rozkazanie twoje
gotowe będzie posłuszeństwo moje.

A w t is t r o p h i

60

Gotów-em za to lub sto wołów ofiarować
lub czci twej kłamliwymi wierszami warować,
żeś miedzy inszymi jest wstydliwa,
dobra, zacna, szczera i cnotliwa;
widzi to do ciebie każdy,
żeś godna sieść miedzy gwiazdy.
Który był wierszem Helenę osławił,
ten zaś wierszem swym zacność jej wystawił;

E p o d o s

65

który był dla złych rymów ślepotą złożony,
ten zaś dla dobrych rymów miał wzrok przywrócony.
O, która pogrzeby dziewiątodne
m ądra umiesz poszanować godne,
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ty nikogo nie zepsujesz,
ochędóstwo zachowujesz,
tyś rada gościom, twój żywot jest czysty,
ręce niewinne i brzuch twój rodzisty!
Zmiłuj sie, oddal twą sztuką zdziałane
szaleństwo me i bóle niesłychane!

Przestrogi
[w. i] Zda sie rzkorno przepraszać rozgniewaną czarownicę Kanidyją, gdyż po
prawdzie łaje, lży, szczypie i sromoci ją.
[w. 8] Powietrze piaskiem kręte wicher jest i burza, która powstawszy z zie
mie, proch porusza i zaćmia oczy i niebo.
[w. 9] Tel<e>phus, myssowski król, wojskiem chcąc Achillesowi bronić przejaz
du, aby do Trojej zburzenia nie mógł przebyć, od Achillesa samego raniony był.
Temu rana nie mogła sie zagoić, ażby z broni Achillesowej rdze dostał abo piło
waniem proszku, co on od Achillesa uprosił.
[w. 17] Paris [ m c ! ] , trojański król, u Achillesa uprosił, aby Hektorowe ciało
zabite mogło być wzięte do pogrzebu.
[w. 19] Cyrce Ulissowe towarzystwo czarami swymi obróciła w zwierzęta nie
me, potym zaś za prośbą Ulissową przywróciła ich do pierwszej ludzkiej postaci.
[w. 47] Herkules gdy do rzeki z Dejanirą swoją Eweny przyszedł, której Nessus centaurus przewoźnikiem był, sam puścił sie w bród, a Dejanirę poruczył
przewieźć Nessowi. Tam Nessus chciał Dejanirze lekkość uczynić, co porozu
miawszy, Herkules ranił go na śmierć. Ten kiedy miał umrzeć, wezwał do siebie
Dejaniry i dał jej trunek, powiedając być ze krwie swojej uczyniony, choć był
uczyniony z jadu, którym napawał Herkules broń swoję, mówiąc tak do niej:
„Mam tajemny trunek taki, który gdy Herkulesowi dasz wypić, musi cię, choćby
nie chciał, miłować’1. Ona uwierzyła i upatrzywszy pogodę, Herkulesowi dała
nim napojoną szatę, którą gdy Herkules oblókł, rozpalił sie barzo i narzekanie
czynił wielkie, które opisuje S<o>pho<cl>es.
[w. 63] Stezychorus poeta uszczypliwe wiersze pisał przeciwko Helenie, dla
czego był ślepotą skarany. Obaczywszy złą zapłatę swego uczynku, odwoływał
ony wiersze i inszymi wierszami wysławiał Helenę, za co mu był znowu zaś
wzrok przywrócony.
[w. 67] Tu rzkorno chwali słowy Kanidyją, a rzeczą samą gani, bo powiedział,
iż jej czci miał warować, to jest bronić, kłamliwymi wierszami, jakoby rzekł, iż:
co powiem ku twojej czci, to kłamstwo jest i inaczej rozumieć trzeba.
[w. 72] Rodzisty brzuch - który często rodzi, a ta Kanidyja jak żywo dziecięcia
nie miała, zowie partume.ium ventrem.
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Odpowiedź na w yższą rozprawę
S trophi

ó

Czemu uszy. zamknione przed twymi prośbami,
łechcesz, niepotrzebnymi modląc sie słowami?
Nie mniej cię słucham jak głuche skały
tonących żeglarzów, kiedy wały
morskie miccą niepogodą,
szum nieczuły czyniąc wodą.
1 darmo z moich nauk będziesz szydził,
i święte ludziom tajemnice hydził,
A x t is t r o p iii

i«

15

więc, czarotłumie, darmo masz mię w mieście sławić,
żebym sie nie miała wżdy o krzywdę zastawić?
Co-ć jadowładne baby pomogło
nająć, by cię ziele nie przemogło,
które-ć w słój ku na śmierć dały,
gdy cię Parcae zachowały?
Niemiły żywot dalej przewlec musisz
i więtszych bólów, niż mniemasz, ukusisz.
E podos

20

Odpoczynku niemilkły Tantal żąda swego
i głodzien zawdy żebrze jabłka łaskawego.
Wronotrzpiot Prometeus uklwany
żąda pokoju, Syzyf stargany
kamieniami, które toczy
na górę w'e dnie i w nocy,
prosi o folgę, ale Pan Bóg stały
chce mieć swój dekret na wiek wiekom trwały.
S trophi

25

3o

Ty też, nędzniku, przydziesz do rozpaczy takiej,
że już będziesz chciał śmierci kosztować wszelakiej,
czasem z wysokiej, będzie-ć sie chciało,
wieże skoczywszy, roztrącić ciało,
a drugim pomyślisz razem
przebóść sie ostrym żelazem,
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podczas sic próżno postronek obwije,
byś wisiał, klęty, około twej szyje.
A xn sT H oP H i

.45

■ю

Co wszystko przydzie na cię z haniebnej ciężkości,
która-c będzie poruszać serdecznej teskności,
a ja na twych ramionach usiędę,
z twego złego radować sie będę,
a na moje rozkazanie
ziemia sama zawdy stanie
posłuszna - chociąj w niepodobnej sprawie,
przecię mnie ona posłucha łaskawie.
K podos

+5

Czy-li, jak sam dobrze wiesz, jeśli nieżywemu
mogę dać chód człowieku z wosku lepionemu,
jeśli mogę przywabić do siebie
miesiąc, który sie toczy po niebie,
i zmarłe żywe postawić,
i trunek teskliwy sprawić,
mniemasz podobno, żeby moje siły
przeciwko tobie niepotężne były?

Przestrogi
[w. ?] Pięknym słowem ochyla złe rzeczy, jako swoje czary, które nauką zowie,
świętą tajemnicą; jakby rzekł: i ma-ć sie to sucho odrzeć, żeś moje ezarowne
sprawy wierszami swymi miedzy ludzie1osławił i z nich sie naśmiewasz?
[w. 9] Czarotłum —który czary tłumi, czarownice karze, zabobonów sprosnych nie dopuszcza; jacy są biskupi, którzy sie o to zastawiają, aby nowych
religijej i ceremonij do Korony nie wnoszono. Takich mają imać, sądzić i do
urzędu świeckiego na wykonanie karania oddawać.
[w. ii] Co-ć za pożytek przyniosło twoje za wielkie pieniądze bab najmowa
nie, aby cię wybawiły z tych twoich bólów i myśli zamętu, gdyż choć ci dały na
to, abyś prędko umarł, trunek, a więcej tego złego nie cierpiał, za moją sprawą
jeszcześ żyw został, a więcej nędze, długo żyjąc,, nacierpiał?
[w. 1 7 ] Niemilkły Tantulus - który wydał tajemnice bogów, których sie nie
godziło wydawać, dla czego go bogowie skarali, iż siedząc w piekle, nad sobą ma
jabłka na drzewie, których, gdy chce, urwać nie może, bo sie mu, ile siągnie,
umykają.
|w. 191Vfronotrzpiot Prometeus - około którego trzpiece wrona, klując go usta
wicznie, o czym powiedzieliśmy wyżej w księgach pierwszych pieśni trzeciej.
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[w. 20] O Syzyfie, który kamienie ustawicznie na górę toczy, a zawżdy na dół
spadają, że znowu musi toczyć, powiedziało sie w księgach wtórych pieśni czter
nastej.
fw. -K>) Trunek teskliwy - który teskność czyni, kiedy sie z niego kto napije,
trunek dla zjednania miłości.

Święty rok
Boże, którego Słońce, Miesiąc mocą,
ozdoby nieba, światło swoje toczą,
o co prosiemy, zawżdy w chwale wzięty,
daj w ten rok święty!
5

to

15

20

Dziatki niewinne i panny wstydliwe,
dusze lat łaski Twojej pamiętliwe,
Tobie, któremu wszyscy chwałę dają,
pieśni śpiewają.
O władzco słońca, który nam dzień nieci
i gasi, ten-li czy-li inszy świeci,
trudno znać - daj, niech gdzie Twa chwała słynie,
Polszczę nie ginie!
Broń matek, które dziatkami pracują,
niechaj szczęśliwy rodzaj odprawują —
Tyś pan rodzajów, Ty rządzisz Lucyną,
niewiast boginią.
Potomstwo nasze racz szczęśliwe zdarzyć,
by cnoty święte mogły sie w nich żarzyć,
niech porządnego żeństwa ciężkie ciąże
l wa bojażń wiąże,
abyś we stu lat alio w części czwartej
uroczystością modlitwy zawartej
za dobrodziejstwa był pochwalon, Panie,
jak Polski stanie.
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I wy, coście raz, Pcircae, przeznaczyły,
to odmiennością Pan Bóg niezawiły
niech chowa, aby za laty przeszłymi
szczęścił lepszymi.
Niech żyzna ziemia okwitość ma wszędzie,
niech na Cerery głowie wieniec będzie
kfosiany, niechaj ludzi woda zdrowa
i z wiatrem chowa.
Zahamowawszy srogość gniewu swego,
nakłoń, o Boże, ucha łaskawego,
a prośby w dobrą godzinę zaczęte
przyjm w uszy święte.
Jeśli Twój jest czyn Kraków i Lech z swemi,
którzy na równej tu osiedli ziemi
pustą krainę, a za Twoją wolą
wzięli tę dolą —
któremu z przodku chociaż ciężko było
założyć miejsce, gdzie by jego żyło
potomstwo, jednak i to, i coś swojem
zostawił bojem -

45

50

55

daj obyczaje dobre młodzi chciwej,
racz dać starości odpoczynek siwej,
racz dać Rzecz Lachom Pospolitą trwałą,
ozdobę całą.
Zacna krew Lecha, która cię ofiary
lepszymi chwali, niż niósł zwyczaj stary
w pogaństwie, niech swe tłumi zawdy śmiele
nieprzyjaciele.
Niech mocą silną na pogany stoi,
niech sie jej Iflant i Moskwicin boi,
niech nie śmie na nię Turczyn z Tatarami
natrzeć szablami.
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Niech dawna szczerość, pokój, szanowanie,
wstyd, dobroć, cnota zaniedbana stanie
wpośrzód nas znowu, niech nas zdobi statek
i dóbr dostatek.
Bóg w wszechmocności swojej okazały,
po wszytkich wiekach, jak świat stoi, trwały,
którego dziwnym przemysłem żywiemy,
ludzie na ziemi,

os

то

75

jeśli okiem swym pogląda łaskawy
na państwo nasze i na nasze sprawy,
do sta drugich lat będzie mocno stało
i dalej trwało.
O, który serce królewskie i oczy
trójsetnej Bady trzymasz w swojej mocy która w święty rok modła błaga Ciebie,
przyj mi do siebie!
Zasadźmy wszytkę nadzieję swą w Pana,
a prośba będzie nasza wysłuchana,
na Jego chwałę zawdy rano wstajmy,
psalmy śpiewajmy.

[Przestrogi]
[w. -łj Mieli Rzymianie czas pewny około stu lat, w którym za państwo swoje
bogów pogańskich prosili; my też mamy Święty Rok, colubilaeum zową, w kto rym możemy za ojczyznę naszę Pana Boga prosić. Jubileusz we stu lat bywał, ale
iżby sie go nie każdy doczekał, a każdy łaski Bożej potrzebuje, rozdzielono go na
cztery części, każda w sobie zamykając lat dwadzieścia pięć, a to Świętym Ro
kiem zowią.
[w. 9] Słońce nam dzień nieci wschodem, a gasi zachodem swoim. „Dzień ten'1
jest, iż zawżdy jeden; „nie ten*, iż zawżdy na inszym miejscu wschodzi, iż inszy
od wczorajszego, iż inakszy względem pogody.
[w. 1 7] Miedzy inszym szczęściem to też niepoślednie jest rodzicom mieć od
Boga dzieci dobre, bo czasem i wychowanie pilne nie pomoże im nic, gdzie Bo
skiego błogosławieństwa nie będzie.
[w. 3 0 | Wieniec kłosiany żyzność znaczy, tego więc używają żeńcy w zbieraniu
z pola. Ceres była bogini zboża i urodzajów.
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[Przestrogi w. 70)
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[w 3i] Przez wiatr i wodę zdrowia prosiemy Pana Boga, aby nas uchował
morowego powietrza, bo wtenczas jadowity wiatr ludzi zaraża, że nagle muszą
umierać.
[w. 37] Dola - jest kondycyja, obeszcie, gnarowanie. Lech i Czech osiedli te
krainy za wolą Bożą, aby tu mieszkali i szczęścia swego zażywali.
[w. 70] Trójsetna Rada - jest Koronna Rada, których jest około trzechset, gdzie
będziemy i urzędniki, i wojewody liczyć z nimi; ho Arystoteles dzieli urząd na tych,
co radzą, i na tych, co sądzą, aho jakie pospolitej rzeczy sprawy odprawują.
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SEBASTIANI« PETRITIUS
aiiagrammate
VATI S P E S E ST IN ARTI BUS

census ab Andr|eae] Loeaechio Scolo
Intcrpres Sophiae M usae interpresquc Latinae
m agne lyra, m ed icae m axim e at artis ope,
sic m ihi, Petriti, de te praedixit Apollo,
herbarum pariter carm inis atque deus:
ö

io

is

„ARTIBLS IN nostris SPES VATI KST. N em o poetae
aut m edici titulo qui m age digna gerat.
Tristibus haud m em oro — quid enim num erare lahorem ? quot rapuit m orbis restituitque mihi
vates. I lie, hie - L atium sic totum callet ad unguem certare ut F iacco voce lyraque queat.
F n , ne pigra ullum pateretur ad otia tem pus,
post Stagyritaei d o g m a ta prisca senis
translata in patriam , F laccu m serm one Polono
donavit, nostrae Palladis usus o p e”,
D ixerat, inde tuum F laccu m mihi m onstrat et esse
veridico aeternuiTi censuit ore decus.

H O R A T H S F L \ C C l : S ... Sehastianus Petritiiis an agrajn inate... - Sebastian Petrycx anagram atycznie..
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anagramatycznie
W SZTUKACH W IESZCZ POKŁADA NADZIIvJÇ

oceniony przez Andrzeja Lechowicza Szkota
Petrycy, Muz tłum aczu rzyinskich i m ądrości;
liryku biegły, ale największej biegłości
m edyku! Tak Apollo mi w ieszczył o tobie,
ziół leczniczych i pieśni b óg w jednej osobie:
5

10

15

„WIESZCZ MA NADZIEJĘ W SZ11XVC1I m ych . N ie m a drugiego
lekarzem bądz p oetą zw ać się tak god n ego.
N ie w sp om n ę — w szak tych trudów w yliczyć nie sposób! ileż z nieszczęsnych chorób pow rócił mi osób
ten w ieszcz, jedyny — całe L acjum ściśle p ow ie —
co m ógł się zmierzyć z Flakkiem i w śpiewie, i w mowie.
Aby leniw ą gnuśność od egn ać m u sprzeczną,
jak starca ze Stagiry naukę od w ieczn ą
d o ojczyzny w prow adził, tak dziś polską m ow ą,
w sparty przez m ą Palladę, F lakka dał n a n o w o ” .
Tu w skazał m i go - usty, które nie skłam ały,
zw ąc go przyczyną twojej w iekuistej chw ały.

(przekład J. Wójcicki)

Omnia probate et, quod bonum est , tenete
W szystkim sie rzeczom przypatrzać nie w adzi,
ale lepsze brać przed się rozum radzi.
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Regestr,
w którym i rzeczy godne uważenia,
i niektórych osób potrzebna wzm ianka ukazuje sie.
Pierwsza liczba księgi, wtóra odę znaczy

A
Achilles I lektora zabił...4.6: uproszony o pogrzeb...5 .1 7
Achillesa matka chroniła od wojny... 1.8
Adam Hieronim Sieniawski...3.1 7
Ajaks.. .5.10
Alceus p oeta...2.13
Aleksander Gosiewski Korwin...2.9 [właśc. 2 .1 0|
Aleksander Massalski... 1.9
Anakreon poeta... 5.14
Andrzej Schon doktor.. .2.2 [właśc. 4.2]
Apollo z długimi włosam i.. .5.15
Archilochus poeta żw aw y...5.6
Archytas gwiazdarz uczony... 1.28
Argo okręt.. .5.16
Argos miasto zawodów końskich... 1.7
Arnold historyk doświadczony.. .2.12
Astrea co jest... 1.2
At\h\enue miasto w Grecyjej sławne naukam i.. .1.6 [właśc. 1.7|
В
Babilończycy gwiazdarze byli... 1.10 [właśc. 1.11]
Bakchowe ofiary ...1 .1 8
Bakchowe tanecznice.. .3.15
Bakchus Aryjadnę w ziął.. .2.19
Bakchus mistrz wierszów.. .2.19
Bellerofon zabił Chimerę... 1.27: stateczny w cnocie.. .3.7
Bernat Maciejowski kard[ynał]... 1.1 : 1.19 [właśc. 1.20|; 4.6: 5.1
Białychgłów występki trzy...3.12
Biesiada z wojną pospołu nie zgodzi sie... 1.27: 2.19
Boslórus co jest.. .2.13
Bóg m ocny... 1.34
Bóg przed ludźmi wiedzieć, co ma być, zakrył.. .3.39 | właśc. 3 .2 9 1
Bóg sam i namniejszym listkiem rządzi... 1.9
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С
Carowa moskiewska. ..1.15; 3.27
Cerber pies piekielny...2 .1 9
Chciwość ludzka nienasycona.. .2.2; 2.16; 2.18
Chimera złożona z trojga zwierząt.. .1.27; ognista.. .4.2
Chiron centaurus doktor.. .5.13
Chodkiewicz Karzeł... 1.2; 4.9 [właśc. 4.4]
cierpliwość na boi i frasunki dobra... 1.24
cnota i dowcip bogatych ludzi czy n i...2.18
cnotę znikłą chwalimy, żywej nienawiedzirny.. .3.24
cnoty własności...3.2
czarownicze gusła.. .5.5
czas pomiar wszystkich rzeczy. ..1 .1 0
człowieka pierwszego w' niewinności jaki był stan ... 1.22
czosnku przeklinanie.. .5.3

D
Danajej [siei] córki...2.14
dar co jest i dla czego b yw a.. .4.8
Dedalus latał po powietrzu.. .1.3
dostatki ludzkie na małe być m o g ą ...2.11
Dyjornedes niebieskiej m ocy... 1.6
Dymitr car... 1.14; 1.15; 1.34; 1.36
Dymitra cara jak okrutnie mordowała M oskw a...5.5
dziejom poważnym wiersze nie słu żą ...2.12
E
Eakus sędzia piekielny.. .2.13
Echo, głos odbity o góry abo brzegi rzeczne... 1.20
Enceladus olbrzym ...3 .4
Etna góra w Sycylijej.. .5.17
Europa dała imię trzeciej części świata, przez morze na wole płynęła.. .3.27

F
Faiinus bóg gospodarski.. .1.17
Febus obrońca ludzi uczonych.. .2.17 |sub „Pr |
Foceowie odbieżeli ojczyzny.. .5.16 \sub ,,P~|
Foceowie założyli Massiliją.. .5.16 \sub .,P"|
Fortuna ludzie miesza, podłego wynosi, zacnego tłoczy. Tej sie wszyscy kłaniają.
Kto przed nią chodzi, kto za n ią .. .1.35
Fortuna odmienna; komu chce. d a je...3.29
Fortunne Wyspy.. .5.16
Frasunki winem omy wać przystoi.. .1.7
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G
Gabryjel Joannicy • • •1 -26; 2.7
Ganić złego łatwiej, niźli dolnego chw alić.. .1.16 |właśc. 1.6]
Głos anielski...4.3
Gniew Teista [sic\ | o śmierć przyprawił. ..1.16; królestwa do zguby przyprawił,
tamże
Gracyje mdło opasane za miłością chodzą dla czego.. .1.30
Greków^ nieszczęśliwe od Trojej zburzonej wrócenie.. .5.10
Grzegorz Brodowski... 1.7

II
Hekuba sobaka...3.6 jwłaśc. 5.6]
Herkules ważył sie do piekła iść... 1.3
Herkules wymyślił tryum fy.. .1.7; zapalony...5 .1 7
Hipponaks poeta żw a w y ...5.6
Historyjej pisania trudność i niebezpieczność.. .2.1

i, [J]

Ikarus, chcąc latać, u p a d ł...4.2
Inachus.. .3.19
Jakub Pretfic wojewoda podolski...2 .2
Jan Kochanowski kanonik kra[kowski] do pisania i do wymowy d ob ry...2.12
Jana Zamoyskiego cienie.. .3.3; 4.15
Jerzy Mniszek wjojewoda] sfędomierski].. .2.9; 2.17 [sub „G”]
Jerzy Pipan doktor.. .4.12 [sub „G”]
jeździć do Moskwy niemasz po c o .. .2.6
języka polskiego odm iana.. .3.30
Jugu rla.. .5.9
jutrzejszy dzień nie jest w naszej m ocy... 1.9

К
Kar tag miasto w Afryce.. .5.9
Kasper Maciejowski kasztel [an] Libel [ski]... 1.18
Kinga albo Kunegunda... 1.21
Kleopatry śmiałość i m ęstw o.. .1.37 [sub „C” )
Kodrus.. .3.19 [sub .,C")
<K>olchy miasto czarownic p ełn e ...5.5 [false sub „Г]
Korybantes księża bogini Rejej [1.16]
koryncki p o t...4.3
Krakow<y> grób Rękawka...5 .1 6
księża pogańscy prorokujący... 1.16
Kupidyna tajemnice, m atka... 1.30 [sub „С 1]
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и \ц
Lapitów / Centaurami z pijaństwa wojna. ..1 .1 8
lat rachunek od królów b yw a.. .3.28
Lew Sapieha Wfielkiego] Ksfięstwa] Litewskiego] kanclerz... 1.6
Libityna bogini śmierci i pogrzebów.. .3.30
ludzie dobrzy Bogu podobni . . .3.3
łabęć, umierając, pięknie śp iew a...4.2
łakomemu, by nawięcej miał, mało, tamże | = 3.24]
łakomstwo czym bywa pohamowane.. .3.24

M
majętność na używaniu należy, nie na chowaniu.. .2.2
małżeństwa nierząd w Polszczę.. .3.6
małżeństwo błogosławione zgodą. ..1 .1 3
mąż żony podłego stanu nie ma sie w stydać.. .2.4
M edea...5.2 [właśc. 5.3]; czarownica...3 .5 |właśc. 5.3]; 5.16
Merkuryjus przemyślny lutnie wynalazł. .1 .1 0
Merkuryjus wymowca ludzie na kupę do miast zgromadził... 1.10
Meryjon na wojnie miedzy gołymi mieczrni chodził.. .1.6
mężni z mężnych sie rodzą.. A A
mierność życia nalepsza...2.10; 3.1
Mikołaj Komorowski... 1.24
Mikołaj Krzysztof Radziwił kfsiążę].. .3.29
Mikołaj Oleśnicki kasztel|an] m ałog[oski]...1.22; 2.2 [właśc. 5.9]; 2.6; 2.16;
3.1; 3.8; 3.24; 4.6
Mikołaj Wolski marszałek koronfny | .. .4.8
Mikołaj Zebrzydowski] woje[woda] kra[kowski]...4.9
Miłości pięć stopni... 1.13; w ad y ...5.11; g w a łt...5.15
Miłość dla czego wdzięczna rana... 1.27; niesforna... 1.33
Miłość przeszkodna...3.12
Miłość zazdrości we czyni ludzie. ..1.13
Musi umrzeć każdy... 1.3

N
Natura czarownic.. .5.5
Natura do wierszów wódz p ew n y...4.3
Nauka nadroższa i nalepsza na św iecie.. .2.18
Nauka umocnią przyrodzenie...4.4
Nessus przewoźnik.. .5.17
Nestor nie zawdy płakał A<nt>ylocha.. .2.9
Nie grześć trupów u starych wielka rzecz.. .5.5
Nie każdemu wieku wszystko przystoi.. .3.15
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Niedojrzałość żniw a.. .2.5
Niepodobnej rzeczy nie potrzeba chcieć... 1.17 [właśc. -+. 1 2 1
Niepokój co rodzi...2.16
Niestateczność niewieścia...3.9
Nieużytym być dobrze w m iarę.. .3.10
Niewiast rodzących bogini...3.2 2
Niewiasta zła jako lwica przy dzieciach.. .3.20
Niewiastom rzymskim nie godziło sie pijać w in a ...3.15
Niewieścia niestateczność.. .3.9
Niewieścia stateczność jak morze niespokojne... 1.5
Niewinność ofiara nalepsza.. .3.22 [właśc. 3 .2 3 1
Niewinność wszędzie bezpieczna... 1.22
Nieżyczliwy wyjazd na w ojnę...5.10
Nilus rzeka w Egipcie gadziny rodzi... 1.17
Nirego gładkość.. .3.20; 5.15

O
Obyczaj schadzek u starych ludzi: na przyszcie dobrego człowieka okrzyk z ra
dością. .. 1.20
Obyczaj starych ludzi... 1.5
Obyczaj zapalczywych ...1 .1 6
Obyczaje niewieście... 1.5
Obyczaje panieńskie... 1.9
Obyczaje rzemieśników starych.. .3.26
Obyczaje złe nalepsze prawa psują...3.24
O cean... 1.31
Odmiana stanu bądź wzgórę, bądź na dół, od B o g a ...2.10
Ojczyzny bronić piękna rzecz...3.2
Ojczyzny miłość w Kodrze.. .3.19
Okręt kto wymyślił po morzu jeździć, barzo śmiały b ył... 1.3
Olbrzymowie Tyle mus. Mimas, Retus, Enceladus, Cijas, Porfiryjon.. .3.4
Olimpijades, Greków igrzyska r() pięć lat... 1.1
Oryjon myśliwiec piekielny.. .2.13
Orzeł król nad ptakam i.. .4.4
Otona praw o.. .5.4 [false sub .,L“l

V
Paktolus złota rzeka.. .5.15
Pan. wielki bóg, gdy umierał za Tyberego.. .4.12
Panowie podczas kochają sie w małych rzeczach...3 .3 9 [właśc. 3 .2 9 1
Parrazyjus malarz przedni...4.8
Pastwienie sie nad Dymitrem ca rem ...5.5
Paweł Palczowski... 1.4
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Paweł Piaskowski ...1.11
Paweł Soligostowski.. .2.11
Polens śmierć wolał, niż grzech popełnić.. .3.7
Penteus roztargany żyw o.. .2.19
Picie osłodzi nędze i frasunki.. .1.18
Pijanego sprawy śm iałe.. .2.19
Pijaństwo.. .3.19
Pijaństwo czyni pyszne, chełpliwe, nictajcrnne.. .1.18
Pindara naśladowanie trudne...4.2
Piotr Borkowski... 1.34
Piramidy wieże egipskie.. .3.30
Pitagoras dwakroć urnarł... 1.28; nauka jego. tamże
Pitagoras filozof.. .5.15
Poczciwie żyć na świecie jest zażywać św iata.. .4.10
Poetica dowcipu potrzebuje.. .3.25
Poetica jest człowieka dowcipnego.. .3.25
Poganie czynili ofiary Faunowi b o g u ...3.18
Pogrzebu zaniedbanie.. .5.5
Pojedynki gdzie bywały, kto je wym yślił.. .4.3
Pot istmieki.. .4.3
Powłaczanie abo peregrinatio niepożyteczna.. .2.16
Pożądany dar... 1.31
Praktyki pogańskie...3.27
Prętowa żona z ła .. .3.7
Prokuleus szczodrością sław n y...2.2
Prorneteus gorszą część każdego zwierzęcia człowiekowi d ał... 1.16
Prometeus kiw any.. .5.17
Proteus czasu potopu bydła na nawyższą górę zagn ał...2.2 [właśc. 1.2]
Prozerpina szafarka żywota ludzkiego.. .2.13
Przełożeni ojcami s ą ... 1.36
Przewaga ludzka zbytnie śm iała... 1.3
Przodkowie naszy do wojny byli prędcy, my leniw i...3.6
Przyczyna kuszenia sio przeciw odprawie.. .2.8
Przyczyny, dla czego sie kusimy, choć nam wstręt czyn ią...2.8
Przyjaciele o zabite na wojnie nie mają sie gniew ać.. .3.14
Przysięga ma być nieom ylna...2.8
Psie przyrodzenie...5.6
Pycha nieznośna niegodnego człowieka.. .5.4

R
Rea bogini... 1.16
Regulus wolał męki swe z uczciwym swym niż zdrowie.. .3.5
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Relus olbrzym .. .2.19; 3.4
R odope.. .3.25
Rodys miasto na insule. ..1 .7
Rodzaj i piękność w niebezpieczeństwie nic nie waży. ..1 .1 4
Rodzodzień.. .2.17
Rok święty, na końcu
Rokoszu przyczyna...5 .7
Role oranie ucieszne.. .5.2
Rosiejscy ludzie są R uś... 1.14
Rozerwana m iłość... 1.33
Rozkosz nikczemnych czyn i... 1.8
Rozkosznik rzadko o Bogu w ie .. .1.34
Rozmaitość chęci...3.1
Rozmowa przy kuflu żartobliwa... 1.27
Rozum a zdrowie grunt każdego człowieka.. .1.31
Rozum jest dobrze władać majętnością.. .2.2
Ruszać dzwona... 4.1
Rząd niemały królów polskich krótko zebrany.. .1.12
Rządzić sie kto umie, ten królem, tamże
rzecz wielka skromność.. .2.20 fwłaśc. 2.101
Rzymianów starych obyczaj.. .3.3
rzymskie państwo chciała zwojować Kleopatra.. .1.37

8. [Ś]
Safo poetow a...2.13; 4.9
Sąd mądrych i prostych ludzi różn y...2.2
Sebastyjan Lubomier[ski| kaszt|e!an] wojn[icki]...2 .1 4
Siła bez rady ustaje prędko.. .3.4
Skopas sznicarz przedni.. .4.8
Stanisław Golski wojewoda rusk i...3.3
Stanisław Wiłam... 1.29
Stanu odmiana w gorszy, z ła ... 1.29
Starość niecierpliwa prącej...3 .2 6
Starość wielką trzodę złego przywodzi...2.11
Starych ludzi zwyczaj na biesiadach.. .1.4
Stateczność cnoty.. .3.7
Stateczność niewieścia.. .3.10
Stateczność w cnotach wielkich.. .3.3
Stateczność w dobroci nieustraszona.. .3.3
Stefana króla pamiątka.. .4.14
Stezychorus poeta...5 .1 7
Straż wr przygodach od B oga...3.4
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Stroje Bakchowe ...1 .1 8
Stryja sie bać co jest... 3.12
Studnia kolegijacka.. .3.13
Syzyfus w pielde dźwiga kamienie.. .5.17
Szczęście skromnie znosić trzeba. Szczęścia skutki wielkiego. Szczęście mierne
lepsze... 3.27
Szlachcica polskiego pow inność...3.2
Szlachcica polskiego w zór...3.2
Śmierci uchrona niepodobna.. .2.14
Śmiercią rozkosz i miłość ginie... 1.4
Śmierć bogatym niemiła, ubogim pożądana.. .2.18
Śmierć jednako tak bogatego, jak ubogiego bierze... 1.4
Śmierć nieubłagana... 1.24; 4.7; nieuchronna...2.13; 2.14; 3.24
Świat na pracy zawisł, jednak z wytchnieniem.. .1.7
T
Tantalowa córa N ijobe.. .4.6
Tantalus synem zabitym goście częstował.. .1.6
Tantalus w piekle chwyta jabłka.. .2.13; 5.17
Tantalus wydał tajemnice b ogów ...5.17
Tarczalskie wino w Węgrzech przednie... 1.20
Tatarskie obyczaje dobre w d om u ...3.24
Telecfius [s/c !]...5 .1 7
Telechus [s/c!] ubłagał Achillesa.. .5.17
Teskność do gospodarstwa.. .3.24
Teskność do sw ych.. .2.6
Teucer w nieszczęściu dobrej m yśli...1 .7
Tlieistes [s/c!]...5 .5
Trocha lepsza w pokoju niż wielkość w frasunkach...2.16
Trudność przekładania Horacego.. .3.25
Twardość ksiąg...5.8
Tycyjona w piekle wrona kluje...3.4; 4.6
U
Ulisses dwiema niewiastoma sławny. .1.17
Llissowe towarzystwo obrócone w źwierzęta.. .5.17
Umarłego wskrzesić niepodobna... 1.24
Umarłym pogrzeb od żywych pow inny... 1.28
Upodobanie, by naszpetniejsze, piękne.. .5.11 [właśc. 1.30]
Uroczysty d zień ...5.16 [właśc. 3.8]
Urzędy u Rzyrnianow troiste, wielkie i m ałe... 1.1
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W
W’jakiej sie kto rzeczy kocha, taką rad zaleca...4 .1 0
Wawel góra. pod którą Kraków le ż y ...3.30
Wenery obyczaje... 1.33
Wenus dla czego łabęcie ma woźniki.. .3.28
Wiejskiego obeszcia zalecenie.. .5.2
Wiek ludzki mija na kształt m ow y... 1.10 [właśc. 1 .1 1 1
Wiek na kształt rzeki abo mowy płynie.. .5.11 [właśc. 2 .5 1
Wieki rozmaite.. .5.16
Wierszów pamiątka w ieczna.. .3.30
Winogardom z trudna wszytko przychodzi... 1.18
Wiosna w esoła...4.8 [właśc. 4 .7 1
Wóżki na Moskwę ...1 .1 5
Wulkanus kowal kuje pioruny... 1.4
Wybić z miasta karnieńmi srom ota.. .5.5
Wyjazd carowej z Moskwy m iasta.. .3.27
Wyjazd do Gniezna kardv|nała| M aciejowskiego]... 5.1
Występków' przestania trzy przyczyny.. .5.11

y,m

/ a boga u ludzi głupich Fortuna j e s t... 1.36 [właśc. 1 .3 5 1
Za wzgardą pobożności wszystko z łe ...3.6
Zabawę każdy rna swoję, w której sie kocha... 1.1; 3.1
Zabawy do trzech rzeczy sie ściągają: do czci, bogactw, rozkoszy, tamże f = 1.1 :
3.1j
Zabawy nauk pożytek... 1.26
Zacności jako nabyw am y.. .4.9
Zacność dwu rzeczy potrzebuje.. .4.9
Zacność dziejów przy karności żołnierskiej.. .3.5
Zawały cnoty które są, tamże | = 4.9]
Zazdrość w' m iłości.. .1.13
Zbytek nieprzystojny.. .2.15
Zgody pożytki...4.5
Zimie dobra m yśl...5.12 [właśc. 5 .1 3 1
Zołija Oleśnicka p|ani] rnałogoska.. .3.7
Żalu wielkość.. .4.1
Żywot spokojny nalepszy.. .2.16; błogosławiony.. .2.11
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KOMENTARZ EDYTORSKI

I. WYKAZ ZNAKÓW I SKRÓTÓW PRZYJĘTYCH W EDYCJI
1. Znaki edytorskie i skróty w transkrypcji i komentarzach
< >- nawiasy kątowe w tekście utworu sygnalizują koniektury wydawcy
[ ] - nawiasy kwadratowe oznaczają rozwinięcia skrótów i uzupełnienia tekstu
ramy edytorskiej
hł. - lekcja uznana przez wydawcę za błędną
popr. wyd. - poprawka wydawcy
transkr. wyd. - transkrypcja wydawcy
uzup. wyd. - uzupełnienie wydawcy
2. Skróty oznaczające poszczególne utwory w druku Petrycego oraz działy
niniejszej edycji
An - Sebastianus Petritius anagrammale „fa tispes in artibus” census ab AndrfeaeJ
Loeaechio Scoto
C zyi - Do Czytelnika
M nisz — Ich M[ościom] Panom, [Kinu Mikołajowi, panu Zygmuntowi z Wielkich
Kończyc Mniszkom, wojewodzicom sędomierskim, braciej rodzonej, spoinie
i rozdzielnie dfoktor] Sebastyjan Petrycy, medyk, życia dobrego i wesela ż y c zy
Nh —Na herb Ich M[ościów / Pfanów] M niszków
Om - O m yłki tak popraw iaj (eirata)
Prz - Przestrogi
Reg - Regestr, w którym i rzeczy godne uważenia, i niektórych osób potrzebna
wzmianka ukazuje sie
Sr - Św ięty rok

3. Skróty źródeł i częściej cytowanych opracowań
Barycz, N ad życiem ... Petrycego - H. Barycz, N ad życiem, charakterem i oso
bowością twórczą Sebastiana Petrycego, [ w: | tenże, W blaskach e/x)ki odrodzenia ,
Warszawa 1968, s. 2 9 5 -3 2 6 , przypisy: s. 4 3 7 -4 4 0 .
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Barycz, PSB - 11. Barycz, „Petrycy Sebastian z Pilzna", [hasło w :| Polski
Słownik Biograficzny, t. 25. Wrocław 1980. s. 703-707.
BrückiKT - A. Brückner |rełc<łnzja z: Sebaslyjaria Petrycego lloralius Г/acciis
tv trudach więzienia moskiewskiego /6(99, wyel. J. Los, Kraków 191-ł; .,Biblioteka
Pisarzów Polskich", nr 6 7 |. „Pamiętnik Uloracki*’ l-ł(1916). s. 1-ł2-l-ł6.
DŁUGOSZ, Annales - loannis Dlugossi Annales seu Cronicae incliti Regni
Poloniae. liber 1-2 [editionern curavit et introductionem scripsit I. Dąbrowski,
lexlurn recensuil atque praefatione» instruxit V. Semkowicz-Zaremba, commentationes сопГесешт С. Pie»radzka, B. Modelska-Strzelecka]. Varsaviae' 196*ł:
libcM* 3 -4 [consilinm editionis S. Budkowa (‘t alii; texturn recensuit D. Turkovvska, coinnientaliones conlecit C. Piera(lzka|, Varsaviae 1970: liber 7 -8 | consi
lium editionis S. Budkowa et alii; texturn recensuit et editionern curavit D. 'Tur
kowska, commentationes conlecit C. Pieradzka|, Varsaviae 1975; przekład: Jan
Długosz. Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 1-2 (redak
cją i wstępem opatrzył J. Dąbrowski, tekst łaciński ustaliła i przedmową zaopa
trzyła W. Semkowicz-Zaremhina, komentarz do tekstu polskiego opracowała
K. Pieradzka i B. Modelska-Strzelecka, na język polski przełożył S. Gawęda i inni,
przekład polski przejrzał M. Plezia|, Warszawa 1961: ks. 3 -4 |komentarz re
dakcyjny Z. Kozłowska-Budkowa i inni. opracowanie tekstu łacińskiego D. Tur
kowska i M. Kowalczyk, przekład z łaciny na język polski J. Mrukówna, redak
cja tornii i komentarze K. Pieradzka), Warszawa 1969; ks. 7 -8 |komentarz
redakcyjny Z. Kozłowska-Budkowa i inni, opr acowanie' tekstu łacińskiego D. Tur
kowska i M. Kowalczyk, przekład z łaciny na język polski J. Mrukówna, redak
cja tomu i komentarze K. Pieradzka], Warszawa 197-t.
GALL ANONIM - Gallus Anonirnus | tytułu oryginału brak]: przekład: Ano
nim tzw. Gall, Kronika polska, przełożył R. Gródecki, przekład opracował, wstę
pem i przypisami opatrzył M. Plezia, Wrocław ?1996 („Biblioteka Narodowa",
Seria 1, nr 59).
11EIDENSTEIN, Rerum Polonicarum —Reinhold I leidenstein, Rerum Polonicarum ab excessu Sigismundi Augusti libri XII. Franco furti ad Mocnurn 1672;
pr zekład : R. I leidenstein, Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku
159% ksiąg ХП. tłumaczenie M. Gliszczyński, t. 1, Petersburg 1857.
KADŁUBEK - Magistri Yincentii Chroń icon Polonorum; przekład: Mistrz Win
centy (tzw. Kadłubek), Kronika polska, przełożyła i opr acowała B. Kür bis, indeks
sporządziła 1). Zydorek, Wrocław -1996 (..Biblioteka Narodowa”, Seria I. nr- 277).
KOCI IANOWSKI A. - Publius Vergi li us Maio. Aeneida, to jest о Aeneaszu tro
jańskim ksiąg dwanaście przekładania Andrzeja Kochanowskiego, Kraków 1590.
KOCI LVNOWSKI J., Fenomena - Jan Kochanowski, Fenomena, [w: | Jan Ko
chanowski, Dzieła polskie, opracował J. Krzyżanowski. Warszawa 4 1 9 8 0 .
KO(l IANOWSKI J .. Fraszki - Jan Kochanowski, Fraszki, do druku przyspo
sobił i posłowiem opatrzył W7. Eloryan, Wrocław 1953.
KOCI IANOWSKI J.. Pieśni - Jan Kochanowski, Pieśni ksiąg dwoje, [w : | ten
że4, Dzieła wszystkie, l. 4: Pieśni, opracowały M.R. Mayenowa, К Wilczewska,
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przy udziale B. Otwinowskiej, oraz M. Cylowska, Wrocław 1991, s. 105-215
(WVdanio sejmowe; „Biblioteka Pisarzu w Polskich“, Seria B, nr 26).
KOCHANOWSKI J., Psałterz - Jan Kochanowski, Psałterz Dawidów, |w :|
lenże, Dzieła wszystkie, l. 1. cz. 1 : Psałterz Dawidów. Eotolypia - transkrypcja:
Ust Jana Kochanowskiego do Stanisława Fogelwedera, opracował J. Woronczak, Wocław 1982 (Wydanie sejmowe: „Biblioteka Pisarzów Polskich”, Seria B,
nr 23).
KOCI IANOWSKI J.,4Sobótka - Jan Kochanowski. Pieśń świętojańska o iSo
bótce, Iw: I lenże, Dzieła wszystkie, i. 4: Pieśni. op. cit., s. 215-24?.
KOCHANOWSKI J., Wykład cnoty - Jan Kochanowski, Wykład cnoty, |w :|
tenże, Dzieła wszystkie, t. 7, cz. 2: Proza, opracowali B. Kreja. B. Otwinowska,
M. Szymański, Wrocław 1997, s. 214-221 (Wydanie sejmowe; „Biblioteka Pisa
rzów Polskich'1, Seria B, nr 26).
KOMONIECKI, Chronografia - Andrzej Komoniecki, Chronografia ałbo
Dziejopis żywiecki, wydali S. Grodziski, 1. Dwornicka, Żywiec 1987.
KROMER, O sprawach... koronnych polskich — Marcin Kromer, O spra

wach, dziejach i wszytkich inszych potocznościach koronnych polskich ksiąg
AXV, przełożył Marcin Błażewski, Kraków 1611.
LAMBINLS - Dionysii Eambini Monstroliensis, regii professons, In Q. IJo-

ratium Flaccum ex fide atque auct.orif.ate complurium libroruni rnanuscriptorum
a se emendatum et cum diversis exemplaribus antiquis comparatum commentariisąue copiosissimis explicatum..., [ed. quarta|, Pars |l |- 2 , Erancofurti: apud
Andreae Wecheli heredes, Claudiurn Marnium el Ioann[em| Aubriurn, 1596.
MARCÌ 10CKI, Historia - Mikołaj Scibor Marchocki, Historia moskiewskiej
wojny prawdziwa, | w: | Moskwa w rękach Polaków. Pamiętniki dowódców i ofi
cerów garnizonu polskiego w Moskwie w łatach 1610-1612, wydali M. Kubala,
T. Sciężor, redakcja językowa A. Nowosad, Kry spinów 1995, s. 19-138.
NIEMOJEWSKI, Diariusz — Stanisław Niemojewski, Diariusz drogi spisa

nej i różnych przypadków pociesznych i żałosnych, prowadząc córkę Jerzego
Mniszka, Marynę, Dymitrowi Iwanowiczowi w roku 1606, wydał R. Krzywy,
Warszawa 2006 („Polonika w Riksarkivet Skoklostersarnlingen", t. 4 ).
NIEMOJEWSKI. Pamiętnik - Pamiętnik Stanisława Nie.mojewskie.go (1606-160S), wydał A. Hirschberg, Lwów 1899.
NKPP - Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, w opar
ciu o dzieło Samuela Adalberga opracował zespół redakcyjny pod kierunkiem
J. Krzyżanowskiego, t. 1 : A-J (1969): t. 2: K P (1970): t. 3 .'Il-Ż (1972); t. 4:

Wstęp ; Bibliografia ; Słownik wyrazów staropolskich, gwarouych i obcych : In
deks haseł pomocniczych, opracow ał S. Swirko prz\ współudziale4 D. Sw ierczyńskiej i S. Świrko (1978), Warszawa 1969-1978.
PAPROCKI, H edy - Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego, wydał
K.J. Turowski, Kraków 1858 |pierwodruk: Kraków' 158 4 1.
PETRYCY, FA. - Ekonomiki Arystotelesowej, tojest rządu domowego z doк ła
dem księgi dwoje..., | przełożył S. Petrycy |. Kraków 1602; ( . . .po wtóre wydane,
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poprawione i w wielu rzeczach potrzebnych przyczynione. .. z prącej doktora Sebastyjana Petrycego, medyka, Kraków 1618).
PETRYCY, Et. - Etyki Arystotelesowej, to je st, jako sie k a żd y ma na świecie
rządzić, z doktadem ksiąg dziesięciorga pierwsza część. .. przez doktora Sebastyjana Petrycego, m edyka, Kraków 1618.
Pi z. - Przestrogi
Przyd. - Przydatki
PETRYCY, Instr. - Sebastian Petrycy, Instrukcyja abo nauka, ja k się spra
wować czasu m oru... dla prostych napisana, krom dyskursów, p r z e z .. . . Kra
ków 1613.
PETRYCY, Polit. —PolitykiArystotelesowej, tojest rządu rzeczypospolitejz do
ktadem ksiąg ośmioro... pi*zez doktora Sebastyjana Petrycego, medyka, Kraków
1605 [oznaczanie interpolacji nawiasami prostymi: [ ] pochodzi od Petrycego].
Prz. — Przestrogi

Poselstwo - Poselstwo od Zygmunta III, króla polskiego, do Dymitra Iwanowicza, cara moskiewskiego (Samozwańca), z o k a z y i jego zaślubin z Maryną
Mniszchówną , opracował i w stępem poprzedził J. Byliński, W ocław 2 0 0 2 („Acta
Lniversitatis W atislaviensis”, nr 2 4 3 9 ).
Puszczvnski - E. Puszczvnski. Przekłady polskie Horacego , cz. 1 : Wiek XVI
iXVII, 1907 (rkps BUL 1229/11).
ROZ N IATOWSKI, Diariusz - [Abraham Rożniatowski], Diariusz Wacława

Dyamentowskiego (1605-1609), | w : | Polska a Moskwa w pierw szej połowie
wieku XVII. Zbiór materiałów do historii stosunków polsko-rosyjskich za Z yg
munta III, wydał A. Hirsehberg, Lwów 1901, s. 1 -166.
STAROWOLSKI, Monumenta - Simonis Starowolski Monumenta Sarmatarum üiam universae carnis ingressorum , Cracoviae 1655.
Zarębski - 1. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylw iusza z Polską i Polakami,
Kiaków 1939 (odb. |z : | „Rozprawy Wydziału H istoryczno-Filozoficznego PAL’1,
t. 70, nr 4).
4 . Skróty dotyczące literatury starożytnej
ARIST. - Aristoteles (Arystoteles)
ЕЕ - Etilica Eudemia (Etyka eudemojska)
EN - Etilica Nicomachea (Etyka nikomachejska)

Moralia -A ristotelis Stagiritae Mora lia Nicomachia, cum Eustratii, Aspasii, Michaelis Ephesii nonriuHorum aliorum Graecorum explanatiorubus, tiuper
a loanrie Bernardo Feliciano L ati riita te donata e t... suae integrita ti restitu ta ,
Parisiis: apud loannem Roigny, 1543 (egz. BN Z.A. 1 07 - z biblioteki króla
Zygm unta Augusta; m f BN 851 7 0 )

Opera —Aristotelis Stagiritae Opera, post omnes, quae in hunc usque diem
prodierunt, edition es summo studio emaculata et a d Graecum exemj)lar diligenter
recognita ab A. lacobo Martino doctore medico ac philosopha. . . , t. 1 -2, Lugduni:
apud Stephanum Michaelem, 1581 - t . I.sz p . 1-16: Porphyrii Isagoge, [przekład
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Ioannes Argyropidos]; t. 2, szp. 7 4 7 -9 0 6 , 9 0 9 -9 1 8 :
kład Leonardo Aretino ] (egz. В UW Sd. 6 02.37)
Polit. - Politica (Polityka)

Mitica, Oeconomica

[prze

Probi. - Problematu physica (Zagadnienia przyrodnicze)
ATI W.N.Deipri. -A thenaios (Atenajos). Deipnosophistae (Sofiści przy uczcie)
ALG..Se/m - Aurelius Augustinus łJipponensis (św. Augustyn z H ippony),
Sermones (Kazania)
C A L L IM - Callimacluis (Kallimach); numeracja epigram ów za wyd.: C al
lim achus, vol. I: Fragmenta , vol. Il: Hymrii et Epigramma ta, ed. R. Pfeiffer,
Oxford 1 9 4 9 -1 9 5 3 .
CATULL. - Caius Valerius Catullus (Katullus), Catulli Veroriemis liber (Księga
Katullusa z Werony)
CIC. - Marcus Tullius Cicero (Cyceron)
Agr. 2 - De lege agraria (O prawie agrarnym, druga m owa)
Cato - Cato maior de senectute (Katon Starszy o starości)
Lael. —Laelius de amicitia (Leliusz o przyjaźni); przekład: Marcus Tul
lius Cicero, O przyjaźni, przełożył W. Kornatowski, [w:] tenże, Pisma filozoficz
ne, przełożyli Z. Cierniakowa, W. Kornatowski, komentarzem i posłow iem o p a
trzył K. Leśniak, t. 4, Warszawa 196 3 („Biblioteka Klasyków Filozofii’1)
Tusc. - Tusculanae dispu ta tiories (Rozm owy tuskulańskie) ; przekład:
Marcus Tullius Cicero, Rozm owy tuskulańskie, przełożył J. Śmigaj, |w:J tenże.
Pisma filozoficzne, t. 3. Warszawa 1961. s. 7 4 5 -7 4 3 („Biblioteka Klasyków Fi
lozofii”)
DIOG. LAK RI. - Diogenes Laertios (Diogenes Laertios), De vita et moribus
philosophorum (Żywoty i poglądy słynnych filozofów)
ENN . - Quintus Ennius (Enniusz); numeracja frg. za: Ennianaepoesis re
liqu iae..., ed. J. Vahlen, U p siae 4 9 0 3 („Bibliotheca Teubneriana”)
EURIP. - Euripides (Eurypides); num eracja frg. za: Tragicorum Graecorum
Fragmenta, recensuit A. Nauck, Lipsiae -1 9 2 6 („Bibliotheca Teubneriana”)
Bacch. -Baccfiae (Bakchantki); przekład: Kurypidos, Bakclumtki, [w:] ten
że, Tnigedie, przełożył i opracował.!. Lanowski, [t. 3], Warszawa 1980, s. 403-481
CELI .NoctAtt. -A u lus Gellius (Aldus Gelliusz). Nodes Atticae (Noce attyckie)
1 1UYJJist. - Herodotus (H erodot), I/istoriae (Dzieje)
H ES.O/ j. - F/esiodus (Hezjod). Opera et dies (Prace i dni); przekład: H ezjod, Narodziny bogów (Theogonia), Prace i dni, Tarcza, przełożył, w stępem
i objaśnieniam i opatrzył J. Lanow ski, Warszawa 1999, s. 5 9 -8 5 („Biblioteka
Antyczna"); numeracja frg. za: I lesiodi Carmina, ree. A. Kzach, Lipsiae **1913
I ЮМ. -lìomerus (Homer)
II. - !lias (Iliada)
Od. - Odys seia (Odyseja)
HOR. - Quintus Floratius Flaccus (H oracy); korzystano z edycji: Kwintus
Horacjusz Klakkus. D zieła w szystkie — Quinti 1 lorati I "lacci Opera omriia, t. 1 :
O dy i epody, tekst łaciński do druku przygotował, wyboru przekładów dokonał,
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przedm ową, życiorysem poety, wersyfikac ją i komentarzem opatrzył O. Jure
wicz, Wrocław 1986
Ars - De arie poetica ej) is tu la a d Pisories (O sztuce poetyckiej list do
Pizonów) (Epislulae 2,3)
С arm. - Carmina (Pieśni)

Carm.saec. - Carmen saeculare (Pieśń stuletnia)
Epist. - Epislulae (Listy)
Epod. - Epodon liber (Księga epodów, Jarnhy)
Serm. —Sermones (Satyry. G awędy)
ILSTIN.A/;//. —Marcus lunianus (rei /uriianius) lustinus (Justyn). Epitoma
/ listoriarum Philippicarum Pompei Trogi (Zarys dziejów pow szechnych staro
żytności na podstawie Pornpejusza Trogusa); przekład : Justynusa history ka ksiąg
XXXXJIIL które on z sławnej hisloryjej św iata wszystkiego , przez Troga Pompeju sza opisanej\ krótko zebrał , a ks. Andrzej Hdrgocki... na polski ję zy k przeto ży ł. Kraków 1607
\L\.Sut. - Decimus łunius luvenalis (Juwenalis), Saturne (Satyn')
ON.Her. —Publius Ovidius Naso (Owidiusz), Heroldes , Epistulae lieroidum
(I leroidy. I.isty bohaterek); przekład: Owidiusz J lero id y, przekład, słowo w stęp
ne. komentarz i przypisy W. Markowska, Kraków 1986
PALS. - Pausanias (P auzaniasz), Greciae descriptio (Wędrówka po H el
ladzie)
P L KY.Phd. - Plato (Platon ), Phaedo (Fedon)
PlAUYM en. - Titus Maccius Plautus (Plaut), Menaechmi (Bracia, Dwaj
Menechrnowie)
P L L T - Plutarchus (Plutarch)
Mor. -M oralia (Pism a moralne)
Def.orac. - De defectu oraculorum (O zamilknięciu wyroczni)
Vitae parallelae (Żywoty równoległe)
Nic. -N ic ia s (Nikiasz)
PORPH./.wig. - Porphyrius (Porfiriusz), Jsagoga (Wstęp jdo Arystotelesa |)
Ps.-A RIST.O co/i. - Pseudo-Aristoteles (Pseudo-A rystoteles), Oeconomica
(Ekonomika)
SALLLS Whig. - Caius Sallustius Crispus (Salustiusz), Bellum lugurthinum
(Wojna z ju gu rtą)
SEN. —Lucius Annaeus Seneca. Plidosophus (Seneka Młodszy, inaczej Seneka
Filozoi)
Epist. - Epislulae morales a d Lucilium : przekład: Lucius Annaeus S e
neca, L isty moralne do Lucyliusza . przełożył W Kornatowski, w stępem i przy
pisami opatrzył K. Leśniak, Warszawa 1961 (..Biblioteka Klasyków bilozolii )
Phaedr. - Phaedra (Fedra)
SOL. - Solon (Solon). Elegiae (Elegie); numeracja frg. za: Iambi et elegi
Craeci ante. Alexandrum cantati, ed. M.L. West, vol. 2: Calhnus, Mimnermus,
Semoriides, Solon , Tyrtaeus, Mir юга. Adespota. Oxonii 1972
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SOPH.T/r/сЛ. - Sophocles (Sofokles), Irachiniae (Trachinki)
ГЛС.U ist. - Publius (pelCaius) Cornelius Tacitus ( \ i w \ i ) J łisloriae (Dzieje)
TGrF- Tragicorum (Jraecorum Fragmenta, recensuit A. Nauck, Lipsiae ^1926
(„Bibliotheca ТсиЬпепапа”)
T H E O D . - Theodectes (Teodektes z Fasci is); num eracja frg. za: Tragico
rum Craecorum Fragmenta , recensuit A. Nauck, Lipsiae* ^ 1926 („Bibliotheca
Teubneriana”)
T H EO G N . - Theognis (Teognis z Megary); numeracja frg. za: Ia m b iet elegi
Graeci ante Alexandrum cantati , ed. M.L. West, vol. 1 : Archilochus. H ipponux ,
Theognidea , Oxonii 1971
THUC1D. - Tluicidyxles (Tukidydes), De bello Peloponesiaco (Wojna peloponeska); przekład: Tukidydes, Hojna pe loponeska, z języka greckiego przełożył,
przedm ową i przypisami opatrzył K. Kumaniecki, Warszawa 1988
YTRG. - Publius lergilius Maro (Wergiliusz); przekład: Publius Vergilius
Maro, Eneida , przełożył i opracował Z. Kubiak, Warszawa 1987 („Bibliotheca
M undi’“)
Aeri. -A en eis (Kneida)
Eel. - Eclogae (Eklogi, Bukoliki)
Cytaty biblijne* Iza:] Biblia w przektadzie księdza Jakuba Wujka z 1599 г.,
transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu z XVI w. i wstępy ks. J. Frankowski,
Warszawa 2 2 000 („Prymasowska Seria Biblijna”'). O znaczenia, tytuły ksiąg i lo
kalizacje [za :J Biblia Tysiąclecia , Poznań-Warszawa 3 1983.
Iz - Księga Izajasza
Lk - Ewangelia według św. Łukasza
l i e s - Pierwszy U st do Tesaloniczan
5 . Skróty nazw bibliotek
BJ - Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
BN — Biblioteka Narodowa w Warszawie
BS - Biblioteka Śląska w Katowicach
BTNPł. - Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego
B U L - Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie
BUL - Biblioteka Uniwersytecka w Lodzi
BUW - Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie*
Czart. - Biblioteka Czartoryskich w' Krakowie
I B L - Biblioteka Instytutu Badań LitcTackich PAN w Warszawie
Kenn. - Biblioteka Kórnic ka PAN
MN Kr. - M uzeum Narodowe w Krakowie
Ossol. — Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
UAM - Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu im. A. Mickie*.wicza w Poznaniu
UKSW - Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
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II. OPIS ŹRÓDEŁ
Jedyną istniejącą podstaw ą niniejszego w ydania jest druk: |rozetka typo
graficzna] I [antykw a:] HORATIVS | FLACCVS | w trudach więzienia Mo fkiewfkiego | |szw ab ach a:| Na vtulenie żalów / | [antykw a:] PRZEZ DOCT:
SEBASTI: PETRIC E 0 MEDYKA, | nie tak nam yslnie, iak w niewoley teskliw ie
w Evrickich pieśniach | zaw arty | |szwabacha: ] Na ten czas | [antykwa: | GDY
BOIÀROWIE DIMITRA CARA PANA SW EGO | |k u rsy w a :] przysięgą p o 
służeń ftw a vhe (pieczonego, przez cicho źprźyśięgłą | zdradę haniebnie zam or
dowali: Carowey ley M. Koronatią y p a n = | ftw o poprzysięgło znieważyli: w ie
le PP. Polakow na w efele wezwą = | nych, nad wftelką słuftność, w tym źamiefóku,
iednych pozabiiali, d r u = | gich y sam ych Ich M. P P Posłow do trzech niemal
lat w więzieniu | zatrzymali. | |szw abacha: ] Z pokazaniem trzech rzeczy. |
[antykwa:] I. Niektórych ludzi wielkich cnot zalecenie. | II. Łacno dom yślny
wykład wfzytkich Ocł y E podow Horace0. | III. Xtałt na (ładowania Poetow fnadny. I [rozetka typ ograficzna] | | anty kw a:] W KRAKOWIE, | [kursyw a:]
W Drukarni Bazylego Skalskiego, Roku Pańskiego. | 1609. - 4°. K nlb. 100:
k- )(> ) 0 ( - ) 0 0 (^ A -F ^ A-R^.
Zawartość druku: k. ) ( 1r: k.tyt.: k. )(|V: A a herb . .. M niszków ; k. )(v>r- )( 4r:
Ich M[ościom! Panom ... M niszkom ... ; k. )( 4r-v: Do C zyteln ika ; k. ) ( ) ( 1r-v:
Omyłki lak popraw iaj ; k. ) ( ) ( 1v - ) ( ) ( ) ^ г: Reges Ir. .. ; к. А|Г - F 4v: Trudu m o
skiewskiego księgi pierwsze: k. Aji* - Djv; Trudu moskiewskiego księgi wtóre; k.
D9r - I.jv: Trudu moskiewskiego księgi trzecie ; k. I4r — M4v: Trudu moskiew
skiego księgi czw arte ; k. N jr - R2r: Trudu moskiewskiego księgi piąte; k. R2r R3V: Św ięty rok: k. R 4r: Sebastianus Petritius anagramma te... ; k. R4v: Omtiia

probate , et quod bonum est, tenete.
W zbiorach krajowych zachowały się następujące* egzemplarze notowane przez
Centralny Katalog Starych Druków Biblioteki Narodowej w Warszawie: BJ 5121 I
(t'gz. kom pletny, Om i Reg opraw ne na końcu tom u); BN X V II.3.1497; BN
XVI 1.3.4438 (def.: brak k. ) ( ,, )(4 - Aj, 1^ - [R J ); BN W 1.9341; BŚ 2 2 3 0 3 7 II;
BTNPł. XVII,+50 adì.; B L E 1012876: BUW 2 8 .2 0 .3 .1 7 9 6 (egz. kompletny, Om
i Reg oprawne na początku tomu); Kórn. 13076; Ke>m. 127503; MN Ki*. XVI 1.993
(k.tyt., k. )(4, A 1 - A 4 uzupełnione faksvrnilami): Ossol. XVII-1004—III; Ossol. XVII-11*03-111 (def.: brak k. B }): LAM SD 3 4 0 1 0 I (def.: brak k. )(, - ) ( ) 0 ( 2).
We wszystkich znanych egzem plarzach - oprócz BJ i BUW - brak Om i Reg
(niewątpliwie w praktyce czytelniczej oba wykazy stanow iły tylko podręczny,
osobny dodatek do książki). Na kartac h żadnego egzem plarza nie ma też ko
mentarzy ani dopisków św iadczących e) rozum owanej lekturze - bo trudno za
taki uw ażać wykwit siedernnastow'iocznege) humoru na m arginesie tytułu utw o
ru 1 2 9 w (Egzemplarzu BUW:
Z sm rod/iw szy się. Wilini
zawiną! w r w kilim.
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Oprócz pow yższego, śladami lektury są tylko skreślenia kilkunastu całych u tw o
rów ręką jakiegoś zirytowanego właściciela (z niewiadom ego czasu) obecnego
tom u BJ, a także użytkowa notatka plagiatora (zapewne osiem nastow iecznego)
przy odzie I 3 w egzem plarzu BN XVI1.3.4438: „Przepisać potrzeba i inaczej
przekom ponow ać”.
N a podstawie egzem plarza BJ zostało opracowane wydanie Jana Łosia: Se-

bastyjana Petrycego Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego 1609 ,
Kraków 1 9 1 4 („Biblioteka Pisarzów Polskich”, nr 6 7 ), zawierające wiele błęd 
nych odczytań tekstu. Bez konfrontacji z pierwodrukiem zostało ono pow tórzone
w popularyzatorskiej serii „Klasyka Mniej Z nana” (Sebastian Petrycy z Pilzna,
H oratius Flaccus w trudach w ięzienia moskiewskiego , opracow ał A. Trojak,
Kraków 2 0 0 4 ), gdzie dodatkow o bez żadnego wyjaśnienia opuszczono zarówno
odesłania Petrycego do K ochanowskiego, jak i 45 utworów sam ego Petrycego
(czyli 40% tekstów ze 112 parafraz ogółem ).
Analiza porównawcza dow iodła, iż opatrując swój przekład H oracego „prze
strogam i” (nie wiadom o w praw dzie, czy m iało to miejsce jeszcze w Moskwie,
czy też dopiero po powrocie tłum acza do Krakowa), Petrycy obficie korzystał
z bogatych komentarzy Dionizego Lam bina. Pierwsze wydanie dzieł H oracego
francuskiego filologa ukazało się w Lyonie w roku 1561. Trudno określić, którą
konkretnie edycję Larnbinusa liryki Horacego m iał w ręku Petrycy jako swój
materiał wyjściowy 1 . W niniejszym opracowaniu korzystano z wydania: Dionysii
Larnbini Monstroliensis, regii professons, In Q. Horatium Flaccum ex fide atque

auctoritate complurium librorum manuscriptorum a se emendatum et cum diversis
exemf)laribus antiquis comparatum commentariisque copiosissimis explication . . . ,
[ed. quarta], [P arsi], Francofurti: apud Andreae Wecheli heredes, Claudium
Marnium et Ioann[em] Aubrium, 1596. Posłużono się egzem plarzem BUW Sd.
6 0 4 .1 7 1 0 . (Za pośrednictwem Internetu dostępny jest też egzem plarz Bayerische
Staatsbibliothek w M onachium, sygn. 4A .lat.a. 1 0 6 -1 /2 - http://w w w .digitale-sam m lungen.de; nr VD 16 H 4 8 7 8 ). Dzieło w pierwszej części zawiera tekst
pieśni, epodów i Carmen saeculare Horacego oraz komentarze wydaw cy zam iesz
czone po każdym utworze (część druga zawiera skom entowane na tej samej
zasadzie satyry i listy poetyckie rzym skiego autora).

III. ZASADY WYDANIA
Rzeczowe błędy poety pozostaw iono, opatrując je znakiem: [s/c!]; wykaz
pom yłek rzeczow ych został zam ieszczony na końcu „Aparatu k rytyczn ego”
(s. 2 6 0 ). Błędy literowe, które nie dają żadnego sensu, poprawiano.
1 Centralny Katalog Starych Druków Biblioteki Narodowej w Warszawie notuje
w' zbiorach polskich blisko czterdzieści egzemplarzy w wydaniach z różnych lat: liońskim
z 1561 (3 egz.), weneckim z 1566 (6 egz.), pań skim z 1568 (1 egz.), frankfurckim z 1577
(8egz.), pańskim z 1578 (2 egz.), paryskim z 1587 (1 egz.), frankfurckim z 1596 (8 egz.),
pańskim z 1604 (1 egz.), genewskim z 1605 (6 egz.).
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Brzmienie te*kslu obecnc*j edycji ustalono z wykorzystaniem listy Omyłek ze
starodruku, której nie reprodukowano, lecz w całości uwzględniono w ..Apara
cie krytycznyirr.
Układ akapitów w tekstach prozaicznych pochodzi od obecnego wydawcy.
Układ polskich tytułów w zasadzie zachowano. Nie ingerowano w nagłówki
utworów 1 35, III 5. IV 5 i 11, gdzie adresaci zostali przywołani przed lem atami.
Jedynie w utworach II 2 i 6 nazwiska adresatów' przesunięto z końca tytułu przed
oznaczenie* gatunkowe i numer ody. Dodano nieobecną w druku nazw ę gatunko
wą i numer ody 111 1. Natomiast incipity łacińskie* przesunięto wszędzie* bezpo
średnio prz<‘d tekst utworu. Brzmienie incipitów - nawet nie*pe*łne (np. I 18; II 6 ;
IV 10), nadmiarowe (np. I 29; II 20) lid) błędne (np. I 30; ponownie II 20; III 10)
—pozostawiono w zgodzie ze starym drukiem, podając właściwe* w odpowiednich
objaśnieniach z uwzględnieniem edycji Uambinusa (ze)b. wyżej, „Opis źródeł“).
Opuszczeń incipitów (III 27, 30; IV 7: Sr) w tekście głównym nie uzupełniane).
Przy graficznym wyróżnianiu sire)!’ kierowane) się prze*de wszystkim ich w e
wnętrzną strukturą rym ową, w mniejszym stopniu wysunięcie*»» lub wcięciem
w'tTseW (nie‘kie*dy zmiennym w obrębie* jednego utworu, jak w druku III 1 od w. 17).
Wahania zapisu tekstu przełamanego na stmnach recto i verso (układ stychiczny
z wcięciami w c m s ó w parzystych - w druku I 6 , w. 15-2-+; I 35. w. 1-10) uj(*dnoIi(‘ono eło postaci strof cztero wersowych.
Przestrogi (komentarze tłumacza) zamieszczono zawsze* po tekście głównym
(w podstawie* edycji znajdują się niekiedy - be*z reguły - na marginesie utworu,
je*śli pozwalała na te) elługość wie*rsza). W nawiasach prostokątnych dodano bra
kujące nagłówki Przestróg i legalizację odnośnych miejsc w te‘kście* wierszowanym.
Wskazano i sprostowano błędy numcTacji Regestru... oraz zaznaczone) pier
wotne, w\nikające z dawnej pisowni, położenie 1alfabetyczne niektórych jego haseł.
Tytuły działów’ Aneksu, kolejność i numeracja utworów w jego obrębie p o
chodzą od obecnego wydawcy.

IV. ZASADY TRANSKRYPCJI
Przestankowanie w obe'cnej edycji w szędzie* uwspółcześniono (zarówno w tek
stach polskich, jak i łacińskich).
W w iększości zm odernizowano pisownię łączną i rozdzielną. Zgodnie z prak
tyką serii ..Biblioteka Pisarzy Staropolskich" pozostaw iono jednak łączną pi
sownię zwrotu niemasz w ogólnym znaczeniu 'braku, nieobecności’ ( = łac. non
est). Nie* zm ieniano również łącznej pisowni wyrażeń przysłówkowych przedtym
i potyni (i nie modernizowane) ich). Częste* partykuły -ć. -li. -(e)nu -(e)ś zapisy
wano ella przejrzystośc i tekstu z użyciem dywizu.
Pozostawiono pisownię rozłączną wyrażenia przyimkowe*goc//<7 czego w funk
cji okolicznika przyczyny.
Zwrot grzecznościowy oznaczony skrótem ÌY.M. uznano za dełdinewany wyraz
łąc zny .\Yaszmość~ i rozwijano go jako ..W|aszmośćT*; skrót (Jego || Jej || Ich)
M. zdecydowano się rozwiązać"-jake) cleklinowaną formę .,Mość". pisaną oddziełnie.
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Uwspółcześniono pisownię wielkich i małych liter. Majuskułę na początku każ
dego wersu dostosowano do zasad obowiązujących w serii „Biblioteka Pisarzy Sta
ropolskich*'. zachowując ją tylko w miejscach uzasadnionych rzeczowo i składnio
wo. Termin „rzeczpospolita* w odniesieniu do państwa polskiego zapisywano wielką
literą, zaś do republiki rzymskiej bądź innych państw w ogóle - małą.
(л и р у sam ogłoskowe typu /V/, ie, io w wyrazach pochodzenia obcego pozo
stawiano w rozwiniętej postaci ija .y ja .y je ,y jo , co najczęściej wynikało w sp o 
sób oczywisty z rytmu wiersza.
Pozostawiono zapis ścieśnionego e w formach wyrazowych: dopiro, pirogi,

ściśnione . ubimniu, umira, wdzira sie, wybiraj. zbirania.
Nie modernizowano zapisu samogłoski o, jeśli wymagał tego rym (I 3 ,5 9 -6 0 :

piorony / obruszony. 4,7 -8 : czerwony I piorony , 2 5 ,1 3 -1 4 : który / nuiciory).
Zm odernizowano w w iększości pisownię wyrazów zawierających samogłoski
nosowe, dodając niezbędne znaki diakrytyczne. Pozostawiono formę beznosów kową wyrazów miedzy, niezbędny, Łeskliwie. Za podstawą wydania konsekwentnie
pozostawiono wyraz „się" w' postaci beznosówkowej (sie) jako zaim ek zwrotny,
a z nosowością wygłosu (się) w funkcji biernika w wyrażeniach przyirnkowych
ria się, przed się. Usunięto nosowość w wyrazach Iłąwel (jedno w ystąpienie obok
formy Wawel). liyląmie.
Ujednolicono w kierunku modernizacji niekonsekwentnie przem ienny i za
zwyczaj błędny zapis głosek syczących i szum iących (c || cz, s || sz , ś || sz , scz ||
szcz). Podobnie postąpiono z zapisem głoski £/d£ ydka j/js (dwójrząjco —> dwójrządźco, skajsce —» s kazce) oraz - w przeciwną stronę - у jako g (Cerzyr —» Je
rzy ). Ujednolicono nazw y Oleśnica, Oleśnicki (w drukach Petrycego wym iennie
z O lesz-). Ujednolicono też zapis grupy spółgłoskowej śr || śrz, źr || zrz do posta
ci śrz II źrz.
Uproszczenia fonetyczne grup spółgłoskowych w -w . w -z, z -s , z - z , skutkują
ce w druku opuszczeniam i zaimków (w wieńcu - druk: wieńcu', w ziemię - druk:
ziem ię’, z strony - druk: strony; zstarzeje - druk: starzeje ; z zbroją - druk:
zbroją itp.), uzupełniano bez zaznaczania.
Dźwięczność i bezdźwięczność głosek zm odernizow ano (np. b y d ź —> być,
prętki - 4 prędki, roskosz —» rozkosz, zkradła - 4 skradta).
U współcześniając pisownię wyrazów, regulowano zwłaszcza pisownię w yra
zów' pochodzenia obcego (kastellanija —> kas z te la ruja. philozophiey - 4 filozofi

jej. professiiey - 4 profesyjej, xstatt —> kształt).
Nie starano się wyrównywać wszystkich nieścisłości rymowych (np. I 3,47-48:

niemocy / toczy, 4 ,1 3 -1 4 : skacze / /Kilace. 6 ,1 1 -1 2 : wieże / dosięże, 6 ,1 9 -2 0 :
m ocy / okroczy, 7 ,3 -4 : znaczne / zacne . 1 1 ,9 -1 0 : rzuca / dokucza; Sr 6 3 -6 4 :
żyw iem y / ziemi). Nie zachow ano natom iast dokładnego rymu w' V 1 5 ,1 1 -1 2
(druk: rozbojem / twojem; konieczna poprawka: twoj<ą>-m). Ze względu na rym
pozostawiono oboczność form Dyjana || Dyjanna (1 3 0 ,5 Prz: 111 4 ,7 9 ) i zach o
wano końcówkę fleksyjną narzędnika -em (1 7 .1 9 -2 0 ) lui) -emi (III 13,21: IV
7 ,1 2 , 14,32; 5r 37 ). "
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Pozostawiono wahania zapisu w grupach głoskow ych typu eh || kch (Bachus
II Bukchus), na- II naj- (nalepszy || najlepszy ), ob || o Ib (obrzym || olbrzym ). ik
II stk (wszytko II w szystko ), w d || w id (zaw dy || za w żd y ), zrz \\j£rz (ujrzeć ||
ujźrzeć i pochodne).
Z achowano odm ianę wewnętrzną wyrazów złożonych typu swejwoli.

Ze w zględu na w ystępującą w podstaw ie w ydania oboczność pisowni z a 
kończeń im iesłow ów uprzednich -s z y || -łs z y zdecyd ow ano się ją wszędzie
uw spółcześnić.
Ustalono pisownię imienia własnego Christoph (—» K rzysztof) . Pozostawio
no daw ną pisownię nazwiska Hadziwit.
Przy transkrypcji spolszczonych nazw osobow ych pochodzenia greckiego
i łacińskiego uwzględniano zarówno ich brzmienie oryginalne, jak i stopień utrwa
lenia w polszczyźnie.
Wyrazy łacińskie zapisywano kursywą. Brzmienie fragmentów łacińskich (oraz
skróty nazw' osobowych autorów antycznych) ustalono na podstawie normy Słow
nika Łacińsko-polskiego (t. 1 -5 . red. M. Plezia, Warszawa 1 9 5 9 -1 9 7 9 ). Po
zostawiono konsekw entny w druku zapis Stropili, Antistrophi jako ślad tzw.
pronuntiatio Reuchliniaria, powszechnej w XVI w., m im o pouczeń Erazma z Rot
terdamu, a później zanikającej, nowogreckiej w ym ow y greki starożytnej.

V. APARAT KRYTYCZNY
Nie zaznaczano poprawy drobnych błędów składu drukarskiego, uznanych
za takie przez obecnego edytora.

Na herb... Mniszków
w. 1 lę <to> własność —popr.

wyd.; Tę własność
inne możliwości: „Takę” ; „Tę wszak” ; „Tę-że”

-

druk (bł., lipornetria);

Ich M[ościom] Panom ... Mniszkom...
[3] zaniechając, czym - popr. wyd.; zaniechając, w czym -

druk (bł., może

tautotypia ze względu na poprzednią część zdania)

TRUDU MOSKIEWSKIEGO Księgi pierwsze
ODA 9
w\ 14 ża ło sn y - druk; Om sugeruje, że w tym m iejscu lekcja błędna: ża łusny
Prz [w. 29] Drug<ie> - popr. wyd.; Druga - druk (bł.)

ODA 12
w. 2 5

Lechowo — popr.

wyd.;

Lechowie — druk

(bł.)

ODA 13
w. 22 riie.rozdzielony - Om: nierozdzielny - druk (bł., lipornetria)
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ODA 17
w. 3 k o zły - popr. wyd.; kosty - d n ik (Ы.)

ODA 21
w. 2 drugiej <wy> młodzieńcy - popr. wyd.; drugiej młodzieńcy - druk (bł.,
lipom etria); m ożliwa popr.: „teżr
w. 3 nasze. - Oni : riaszy - druk (bł.)

ODA 22
w. 7 zaczn i - Om ; za czn y —druk (bł.)

ODA 24
w. 4 łez - Om ; e.z —druk (bł.)

ODA 26
w. 5 Jak - Om: Jako - diu k (bł., hipermetria)
w. 6 krół swe sąsiady - O m ; krół są sia d y - druk (bł., lipometria)
w. 2 3 dzieci - Om ; dziecię - druk (bł.)

ODA 27
w. 16 niewstydiiny - Om; niew slydaw y - druk (bł.)
w. 2 8 toniesz - O m ; to niej - druk (bł.)

ODA 28
w. 12 świadczy<łby‘>- popr. w yd.; św iadczy —druk (bł., lipometria i haplotypia: bytności): m ożliwa popr.: „świadczy on”
Prz [w. 10] Eupho<r>bum - popr. w yd.; Eupłiolbum - druk (bł.)

ODA 35
w. 2 4

tw<oi>cłi — popr.

wyd.;

twych — druk

(bł., lipometria)

ODA 36
w. 11 <rębu - popr. wyd. (za Prz [w. 11j); oczu - druk

ODA 37
w. 29 Niesmętną - Om : A'iesmetna - druk

TRUDU MOSKIEWSKIEGO Księgi wtóre
ODA 1
w. 13 Przysroższy<ch> - popr. wyd.; P rzysroższym - druk (bł. składni)

ODA 5
w. 21 chłopiec w letnik - O m ; chłopiec letnik - druk (bł.)
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ODA 6
w. 5 Kraków , <и’>Iechow ej - popi*, wyeI.; Kraków, Lechowej - flink (Ы. skład
ni i haplolypia); możliwa transkr.: „Kraków, Lechowej założon w wolności”

ODA 9
w. \Л A<nt>ylocha -p o p r . wvd. (za Horacym i Prz [w. \3\); Archilocha - druk
(bł.)

ODA 10
w. 15 na zb yt wysokie - Om ; N azbyt wysokie - di uk (bł.)

ODA 13
w. 11 postaw ił - popr. wyd.; postanow ił - di uk (bł., hipermetria)

ODA 14
Prz [w. 13] Ger<yj>on - popr. wyd.; Gereon - druk (bł.)

ODA 15
w. 9 figa, pom arańcz - popr. wyd.; fig a z pom arańczą - druk (bł., hiper
metria; tautotypia: z Połski)
w. 15 czynili sta rzy - popr. wyd.; czyn ili oni sta rzy - druk (bł., hiperm e
tria); m ożliwa popr.: „czynili oni Lachow ie”

ODA 17
w. 5 <tw>ego - popr. wvd. (za I loracvm. oryg.: te - ‘ciebie’): mego - druk
(bł.)

ODA 19
w. 2 4 zża rł - O m ; zrża ł - druk (bł.)

TRUDU MOSKIEWSKIEGO Księgi trzecie
ODA 2
w. 14 napadł - O m ; upadł - druk (bł.)
w. 2 9 Miewa - Om: Ma - druk (bł., lipometria)
w. 3 2 niech — Om: Nic — druk (bł.)

ODA 3
w. 4 n i - popr. wyd.; ani - druk (bł., hipermetria)
w. 15 nieśmiertelności w ludzkiej - Om: nieśmiertelności ludzkiej - druk
(Ы .)

w. 2 4 w ierzchy llijon - Om: w ierzchy swe Ilion - druk (bł., hipermetria)
Prz [w. 57] A<oidini - popr. wyd.; Aridità - druk (bł.)
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ODA 4
w. 3 3 niemiałym —Om; riiemałem - di uk (bł.)
w. 6 0 wschód, <po> którym - popr. wyd.; wschód, którym - druk (bł., lipornctria); m ożliwa popr.: „wschód, na którym ”
w. 61 dosu ży - Om; dosłu ży - druk (bł.)
w. 7 2 Patarem - popr. wyd. ; Pantarem - druk (bł.)
w. 73 więc —O m ; moc — druk (bł.)

ODA 5
w. 2 5 <że>by- popr. w yd.; b y - diuk (bł., lipometria)
w. 4 8 ni - Om; ani - druk (bł., hipcrmetria)
w. 5 6 z a ż y ć - Om; za żyw a ć - druk (bł., hipermetria)
Prz [w. 13] po<sł>any - popr. wyd.; poim an y - druk ( b ł . )

ODA 6
w. 2 2 p rzyda - transkr. w yd.; p rzyd ą - diuk

ODA 7
w. 21 głuch </> na - popr. wyd.; głucli na - druk (bł., lipom etria); m ożliwa
popr. : „głuchy n a”
Prz [w. 17] Mag<n>essci - popr. w yd.; Magessa - diu k

ODA 10
w. 1 Donie - Om ; domie - druk (bł.)
w. 3 mojej - Om; mej - druk (bł., lipometria)
Prz [w. 9 bis] Cor<e>sus - popr. w yd.; Corrasus - druk (bł.)

ODA 12
w. 20 goniąc y >- popr. wyd.; goniąc - druk (bł., lipometria)

ODA 13
w. 11 z procesyjami <z> bliskiego - popr. wyd. ; r procesyjam i bliskiego druk (bł. składni i haplotypia)

ODA 17
w. 8 Bug - druk; Bóg —Om

ODA 23
w. 3 ofiarując pierwociny - Om ; ofiarując z pierwociny - druk

ODA 27
Prz [w. 7-ł] świet<ri>emu - popr. i transkr. wyd.; świętemu - druk (bł.)
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ODA 28
w. 18 ucieszy ... twego - О т ; Uczysz ... twojego - druk (bł., hiperrnetria)

ODA 30
Prz [w. 2] wietsze - transkr. wyd.; więtsze - druk
TRUDU MOSKIEWSKIEGO Księgi czwarte
ODA 1
w. 17 znoszna - Om; zniesienia - druk (bł., hiperrnetria)
w. 23 aby-ć - Om; być - druk (bł., lipometria)
w. 44 do dna - Om; do dnia - druk (bł.)
ODA 2
w. 54 okupi - di uk; okup - Om (bł.)
śluby swe - Om ; swe śluby - druk
Prz [w. 25] Tu<s>\culanae dispu tationes] - popr. wyd.; Tul. - druk

ODA 4
w. 40 wszędy - Om; swędy - di uk (bł.)
w. 67 oraz Prz [w. 67] <Kolch>ów - popr. wyd.; CJiolków - druk (bł.)

ODA 6
w. 3 także i Tytoń - Om; Także rPyton - druk (bł., lipometria)
Prz [w. l] Sypilu - popr. i transkr. wyd.; Syphilu - druk (bł.)

ODA 8
w. 7 lub<o> - popr. wyd.; lub - druk (bł., lipometria)

ODA 9
w. 6-7 nie już być Piridar przestanie / poetą dobrym ani - Oni; nie zaraz
Pindar przestanie / być poetą dobrym, ani - druk (bł., hiperrnetria)
w. 49 swej - Om; swojej - druk (bł., hiperrnetria)

ODA 12
w. \1 skrze <nk>a - popr. wyd.; skrzella - druk ; usterkę dostrzega Brückner
(s. 145), bez rozwiązania

ODA 13
w. 14 <a>ni - popr. wyd.; ni - druk (bł., lipometria)

ODA 14
w. 46 zaczętym - druk; możliwa popr.: „zaciętym’'
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ODA 15
w. 5 tw<oj>ej - popr. wyd.; twej - druk (bł., lipometria)
w. 9 Któryjedno na nas - popr. wyd.; Który'sie na nas - druk (bł., lipome
tria); Który siejedno na nas - Om (bł., hipermetria)
w. 19-20 - brak w druku (lakuna na granicy stron; kustosz: Ciebie)
w. 22 Dunaju wielkie - popr. wyd.; Dunaju, i wielkie - druk (bł., hipermetria)

TRUDU MOSKIEWSKIEGO Księgi piąte
ODA 1
w. 28 skrzętny - Om; skrętny - di uk (bł.)
w. 32 łaskawość - Om; Łaska - di uk (bł., lipometria)
ODA 2
w. 6 wsiędzie - druk; Om sugeruje, że w tym miejscu lekcja błędna: wiedzie

ODA 3
w. 19 wypada —Om; wypala - druk (bł.)

ODA 5
w.
w.
w.
w.

10 riie<w>a<ż>ny - popr. wyd. (za Horacym : inane); niejasny - druk (bł.)
94 iż w morze —druk; niż morze —Om
102 lecz - Om; Ale - druk (bł., hipermetria)
115 mierzionych —Om; mierzionich —druk

ODA 8
w. 18 ni - Om; ani - druk (bł., hipermetria)

ODA 10
w. 31 twoje - Om; twe - druk (bł., lipometria)

ODA 11
w. 9 mnie —Om; mą —druk (bł.)

ODA 13
w. 12 odmianą wdzięczną - Om; wdzięczną odmianą - druk
w. 21 oddzielone —Om; oddzielonych —di uk (bł.)

ODA 14
w. 6 pewnie - Om; pewne - druk (bł.)
w. 14 wszak za wżdy - Om; zawżdy wszak - druk
ODA 15
w. 12 twoj<ą>-m - popr. wyd.; twoiem - druk
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ODA 16
Prz [w. (иI i<ż> - popr. wyd.; / - druk (bł.)
ODA 17
w. 9 Tele<p>hus - popr. wyd.: Telecfius - druk (bł.)
Prz [w. 9| Tel<e>phus - popi’, wyd.; Telopluis - druk (bł.)
Prz [w. -ł?j S<o>pho<cl>es - popr. wyd.; Sephodos —druk (bł.)
O d p ow ied ź n a w y ższą rozp raw ę
w. 34 toskności - Om: boleści - druk

Sebastianus Petritius anagram m a te...
w. 8 quoi - Om: quod - druk (bł.)
R eg estr...

<K>olchy - popr. wyd.; lolchy - druk (bł.)
Krakow <y>- popr. wyd.; Krakowa - druk (bł.)
Nestor ... A<rit>ylocha - popr. wyd.; Nestor ... Archilocha - druk (bł.)
W ykaz b łęd ó w rzeczo w y ch poety
I 16,26 jest: Teista - powinno być: T<ie>sta, po transkr. T<ye>sta
Prz [w. 26] jest: Teistus —powinno być: T<ie>st<e>s, po transkr. T<ye>st<e>s
I 30,1 jest: 9 7 idyjskiej - powinno być: k<ni>dyjskiej
II 11,incipit łac. jest: Calaber - powinno być: Ca<nt>aber
II 14,26 i Prz [w. 2()J jest: Danajej - powinno być: Danaj<a>
II 19 JPrz [w. 1 3 1jest: Thuscus —powinno być: Th<e>s<e>us
II 2 0 ,incipit łac. jest: diformis - powinno być: <b>iformis
III 10,incipit łac. jest: haberis —powinno być: <bi>ber<e>s
Prz [w. 9) jest: Kalcedonie —powinno być: Kal<y>donie
jest [his]: Timagoras - powinno być: Meles
III 20,incipit łac. jest: moveris - powinno być: niove<a>s
IV 6,3 jest: Tytoń - powinno być: rI}t<yj> (lui) l\l on)
Prz (w. 26] jest: Ksantus rzeka... pochodzi z źrzodla kastalskiego
IV 9Prz [w. 2 9 1 jest: Jacob Silvius - powinno być: <Aenoas> Silvius
V 15 Prz [w. 311 jest: Nere.us - powinno być: N<i>reus
V 16,incipit łac. jest: aostas - powinno być: aetas
V XIPrz |w. 17] jest: Paris - powinno być: P<ryjamu>s
Regestr jest : Danajej córki - powinno być: Danaj<a> córki
jest: (i niew Teista - powinno być: Gniew T<ye>sta
jest: Tolechus | bis| - powinno być: Tele<p>hus
jest: Thoistes - powinno być: T<ye>stes

OBJAŚNIENIA

Tytuł: z pokazaniem trzech rzeczy - autor nawiązuje do znanego trójpo
działu zadań literatury, tu w kolejności: „poruszać - uczyć - zachwycać” (mo
vere - docere - de lecta re) ; zob. „Wprowadzenie do lektury”, s. 21.

Na herb... Mniszków
w. 6 w senatorskim kole - senatorem pierwszy z rodu został dopiero Jerzy
Mniszech (ok. 1548-1613) jako wojewoda sandomierski (od 1589). Przyczyniło
się to do gwałtownego wzrostu jego wydatków (szczególnie na przebudowę
i rozbudowę zamku i parku w Laszkach Murowanych pod Przemyślem) oraz
zadłużenia (zarówno u rodziny, jak i u króla) i stało się jednym z powodów' po
pierania sprawy rzekomego Dymitra, który pojawił się w Samborze, dożywot
nim starostwie Mniszcha, w lutym 1604 r.
w. 7 widzcjc król August - już ojciec późniejszego wojewody, pochodzący
z Moraw Mikołaj (ok. 1484-1553), był podkomorzym Zygmunta Augusta. Przy
szły teść cara Dymitra wraz z najmłodszym bratem, też Mikołajem (ok. 1550-1597), oddawał w Knyszynie schorowanemu królowi usługi nader osobiste: dla
władcy, ogarniętego głęboką depresją i zarazem pragnieniem posiadania potomka,
obaj sprowadzali wróżbitów, znachorki i kochanki (późniejszy wojewoda, wów
czas kuchmistrz, wykradł nawet od warszawskich Panien Bernardynek słynną
z urody mieszczkę Barbarę Ciżankę). Zdaniem współczesnych, przyspieszyło to
śmierć pięćdziesięciodwuletniego Zygmunta Augusta (7 VII 1572). Obu Mnisz chów też na sejmie elekcyjnym (1573) oskarżano o te „praktyki”, rozrzutność
oraz przywłaszczenie po zgonie monarchy kosztowności i pieniędzy z królew
skiej szkatuły.

Ich Mjościom] Panom... Mniszkom...
Tytuł: - mowa o dwóch z pięciu synów Jerzego Mniszcha i Jadwigi z Tarłów
(zamężnej z nim od 1571): Mikołaju, staroście łukowskim (zm. 1613), i Zyg
muncie (ok. 1587-1613). Pod koniec 1607 lub na początku 1608 r. obaj prze
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bywali w Rzymie, aby prosić Pawła V (1605-1621) o kolejne już wstawjenie się
za uwięzionym ojcem u króla Zygmunta III, i wbrew oczywistym faktom infor
mowali wówczas papieża także o tym, iż Dymitr żyje. Po interwencji młodych
Mniszchów papież ponowił apel do króla w liście z 1 VII 1608 r. Pierwszy list do
polskiego monarchy - za pośrednictwem Claudio Rangoniego (biskupa Piacenzy, nuncjusza papieskiego w Polsce w latach 1598-1607), z którym kontakt na
wiązała żona wojewody - Paweł V wystosował rok wcześniej (5 VII 1607).
z Hielkich Kończyc - gniazdowa wieś śląskiego rodu Mniszchów
to najprawdopodobniej Kończyce Wielkie w gminie Haźlach w powiecie cieszyń
skim; wedle szesnastowiecznego herbarza .Jeżą od Frysztaku półtorej mili, w któ
rych jest zamek murowany” (PAPROCKI, Herby, s. 747). Jednak źródła gene
alogiczne czeskie wskazują, że w dr ugiej połowie XV w. żył Jerzy Mniszech,
właściciel Kończyc Wielkich i Vfracimowa. Być może chodzi więc o jedną z dwu
nieodległych od siebie miejscowości na Morawach: Vratimov i Kuncice nad Ostrawicą (dziś dzielnica Ostrawy). Niewykluczone, że ów Jerzy z Wacirnowa to oj
ciec wspomnianego Mikołaja, późniejszego podkomorzego królewskiego, em i
granta politycznego. Ten zaś, o imieniu częstym w rodzie, mógł jednego ze swoich
synów - przyszłego ojca Maryny - nazwać po dziadku. Wyjazd Mikołaja do
Polski, z bliżej nieznanych dziś powodów („dla niechęci cesarza Ferdynanda
przeciwko sobie”; loc. cit.), mógł nastąpić po roku 1515 (gdy bezpotomny król
Władysław II Jagiellończyk zgodził się, by po jego śmierci, która nadeszła zresztą
w roku następnym, władzę nad ziemiami czeskimi i węgierskimi objęli Habs
burgowie) lui) 1526 (początek habsburskiego panowania na Śląsku); zob. K. Szelong, lesinskÿ pùvod ruské carevny, „Vlastivëdne listy” 19(1993), 2, s. 24-27.

111 Aleksander Macedo -

Aleksander’ III Macedoński, zwany Wielkim (356-323
p.n.e.), wychowanek Ar ystotelesa. Filozof opracował dla swojego ucznia edycję
Iliady, którą król wszędzie woził w ozdobnej szkatule.
Arcesilaus, Ptolomeus Filopater, Hipparchus - sławę 1lomera u władców sta
rożytnych autor ilustruje też nazwiskami Arkesilaosa (Arkesilasa) IV, ostatniego
króla Kyreny (ok. 462 - po 460 p.n.e.), Ptolemeusza IV Filopatora, króla Egiptu
(221-204 p.n.e.), tyrana Aten Hipparcha (527-514 p.n.e.), którego ojciec, Pizystrat (560-527 p.n.e.), powołał komisję do ustalenia i spisania pieśni Home
ra: Iliady i Odysei.
Miero Syrakuzanus - Hieron I Starszy (zrn. 467 p.n.e.), tyran sycylijskich
miast Cela i Syrakuzy, zapraszał na dwór syrakuzański wybitnych poetów, m.in.:
ateńskiego tragika Ajschylosa z Eleusis (525-456 p.n.e.), lir yka i elegika Simonide
sa z Keos (ok. 556-468 p.n.e.) oraz Pindara z 'leb (518-446 p.n.e.), autora liry
ki chóralnej w stylu podniosłym, który przebywał na Sycylii w latach 476-474.
Krezus, lidyjski król - ostatni król Lidii (560-546 p.n.e.), posiadacz legen
darnych bogactw, również gościł na swoim dworze myślicieli i twórców, dopóki
w 546 r. jego kraj nie został podbity, a on sarn uwięziony na skutek wszczętej
przezeń wojny z królem perskim Cyrusern Wielkim. Petr ycy w jednym wyliczeniu
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władców ceniących poezję mylnie połączył imię Kreziisa z około dziesięcioletnim
w chwili upadku Udii Simonidesem i nienarodzonym jeszcze wtedy Pindarem.
Syrakuzani w Eurypidzie - por. PLUTAVc. 29,2-5. Kiedy podczas nieudanej wyprawy sycylijskiej (415 p.n.e.) pod wodzą Nikiasza wielu Ateńczyków
stało się więźniami, znaczna ich część uratowała się dzięki tragediom Eurypide
sa, bo powszechnie było wiadomo, że poezja tragika poza Helladą najbardziej
była łubiana właśnie na Sycylii. Przykłady jej i fragmenty przynosili na wyspę
przybysze, tarn się ich uczono na pamięć i przekazywano je innym. Toteż ci
nieliczni, którym udało się ocaleć z sycylijskiej klęski, wróciwszy do domu, stale
kłaniali się Eurypidesowi z wielką wdzięcznością i opowiadali, jak to zostali
wyrwani z niewoli dzięki temu, że nauczyli pewnych ludzi wszystkiego tego,
cokolwiek z Eurypidesa zapamiętali, albo jak, błąkając się po bitwie, za śpiewa
nie jego pieśni otrzymywali od ludzi coś do jedzenia i picia. Z kolei inna anegdo
ta mówi, że do syrakuzańskiego portu nie chciano wpuścić pewnego okrętu ści
ganego przez piratów, ale gdy zapytano członków załogi, czy znają pieśni
Eurypidesa, a oni odpowiedzieli twierdząco, pozwolono im wpłynąć do portu.
Augustus Cezar w Wirgiłim i w Horacym ... Mecenas - Gajusz Oktawiusz
(63 p.n.e. - 14 n.e.), syn siostrzenicy Gajusza Juliusza Cezara (100-44 p.n.e.),
usynowiony i wyznaczony przezeń na spadkobiercę. (Od 16 1 27 p.n.e. nosił
nadany rnu przez senat przydomek Augustus - 'Dostojny, Wspaniały’). W propa
gandzie swojej koncepcji moralnego odrodzenia kraju, uspokojonego po zamęcie
wojen domowych, korzystał z talentów twórców popieranych przez zaufanego
doradcę, Gajusza Cylniusza Mecenasa (70-8 p.n.e.). Do najwybitniejszych au
torów z kręgu Mecenasa należeli: elegik Sekstus Propercjusz (ok. 50-15 p.n.e.),
sielankopisarz i epik Publiusz Wergiliusz Maro (7 0 -1 9 p.n.e.; autor Bukolik,
Ceorgik i Eneidy) oraz liryk i satyryk Kwintus Horacjusz Flakkus (65-8 p.n.e.).
Augustus cesarz z Wrgilim i Horacym na jx)koju rozmawiał, a Mecenas, wszedł

szy na pokój, fjytał, co by czynił, odjx)wiedział, żartując, iż z Płaczkiem i Wzdyszkiern siedział - antycznego źródła anegdoty (nawiasem mówiąc, nieco przez Pe
trycego „spalonej”), przytoczonej przez tłumacza za bliżej nieznanym źródłem
humanistycznym, nie udało się ustalić. Podobny tekst znajduje się np. w zbiorze
ćwiczeń łacińskich Johna \ lar mara Praxis grammatica (Londini 1623), poz. 578:
Virgilius vates suspirabundus ubique observatus est. Unde facetum illud
Augusti responsum , inter hunt: ipsum sedentis et Flaccum IToratium, qui
oculorum lippitudine laboravit, rogatus a quodam am icorum , quid ageret:
„Sedeo - inquit —inter suspiria et la c rim a si
Poetę Wergiliusza często widywano wzdychającego. Stąd też owa dow 
cipna odpow iedź Augusta, który usiadł pom iędzy nim a cierpiącym na zap a
lenie oczu H oracym Flakkiem - oto na pytanie któregoś z przyjaciół, co p o 
rabia, rzekł: „Siedzę wśród westchnień i łez” .
(przekład J. Wójcicki)

Horacego, który był ria oczy chory - por. WOW.Serm. 1,5,30. 49.
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m
młode lata swe ... na naukach w cudzych ziemiach ... trawili - m.in. w ba
warskim Wiii-zhurgu pod kierunkiem prawnika Szymona Wędzickiego (poświad
czony pobyt wiatach 1601-1602 i sprawowanie przez Mikołaja urzędu rektora
uniwersytetu) oraz w Paryżu, w humanistycznym College de France (założonym
w 1529 r.), gdzie na zakończenie semestru letniego 1604 r. (przed 6 VI) występo
wali jako przeciwnicy w pokazowej dyspucie politycznej na temat ewentualnego
zerwania pokoju polsko-tureckiego z 1533 r. Mowy Mikołaja, doradzającego takie
rozwiązanie, i oponującego Zygmunta niebawem wydrukowano w Paryżu. Dwa
lata później ogłoszono tamże inne mowy doradcze: Mikołaja o potrzebie zbrojnego
odzyskania pracz Zygmunta III tronu szwedzkiego oraz Zygmunta w sprawie ob
jęcia tronu polskiego przez królewicza Władysława. Zob. ЬС Estreicher, Bibliogra
fia polska, t. 20, Kraków 1905, s. 336, 471-472; t. 32, Kraków 1938, s. 282-2&3.
jednego z Has - mowa o Mikołaju.
[3|
u Tacyta - por. ГАС.Hist. 4,5; poniżej Petrycy dokładnie przekłada środko
wy fragment tego ustępu.
Helvidius Priscus - Helwidiusz Pryskus (I w. n.e.), filozof stoicki i polityk,
trybun ludowy (56 r.), pretor (70 r.). Po Petusie Trazei (swoim teściu) głowa
opozycji republikańskiej wobec cezaryzmu. Za Nerona wygnany z powodu teś
cia (66 r.), został odwołany za rządów Galby. Stracono go za wolnomyślne pog
lądy w czasach Wespazjana (w roku 73).
Doktorów mądrości - nauczycieli filozofii.
którzy to samo dobre, co jest poczciwego, to samo złe, cojest nieuczciwego,
trzy mali, możność, szlachectwo i insze rzeczy' na umyśle, nienależące ani dobry
mi, ani złymi być rozumieli - sens: którzy tylko postępowanie uczciwe (zgodne*
z zasadami moralnymi) uważali za dobro, za zło - tylko nieuczciwe, inne spra
wy doczesne, niezależne od umysłu, traktując obojętnie. Definicja stoicyzmu.

l5J

nieboszczyka księdza kardynała Maciejowskiego, wuja swego - Bernard
Maciejowski (1548-1608), prymas Polski (od 1606). Wykształcony w jezuickim
kolegium w Wiedniu, przebywał na dworze cesarskim, po powrocie do kraju
(1570) brał udział w życiu publicznym i działaniach wojskowych. Pod wpły
wem protektora jezuitów, kardynała Stanisława Hozjusza (1504-1579), oraz
wybitnego kaznodziei z tego zakonu, Piotra Skargi (1536-1612), zdecydował
się na karierę duchowną. Sprawnie zarządzał kolejnymi diecezjami (łucką, kra
kowską, archidiecezją gnieźnieńską) i reformował je w duchu Soboru Trydenc
kiego. Był jednym ze współorganizatorów unii z prawosławnymi (1592-1595),
protegował jezuitów i zwalczał protestantyzm. Za jego rządów w Krakowie uka
zał się pierwszy w Polsce Index łibrorum prohibitorum (1603).
Sprawę Dymitra Samozwańca Maciejowski poparł nie tylko w nadziei roz
przestrzenienia katolicyzmu w Moskwie, lecz także ze względu na rodzinne po
wiązania z wojewodą sandomierskim (był jego ciotecznym bratem). Właśnie
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Maciejowski 22 X I1605 г. udzielił w Krakowie ślubu per procura Marynie Mnisz
chównie i Dymitrowi (reprezentowanemu przez posła Afanasija Własiewa). Ty
dzień później biskupowi krakowskiemu uroczyście wręczono kapelusz kardynal
ski (jako oznakę tytułu nadanego przez papieża Klemensa VIII już 9 VI 1604 r.).
sługą . . . w profesyjej mojej ... będtjc - Sebastian Petrycy był nadwornym
lekarzem biskupa krakowskiego od roku 1601. W 1603 r. wyruszył z nim do
Lotaryngii, gdzie pięć miesięcy chorował (por. obj. do III 4,29-30), przez co nie
mógł czuwać nad drukiem swojego przekładu Polityki Arystotelesa, który ukazał
się w 1605 r. z wieloma opuszczeniami i pomyłkami w układzie treści.

161

co uczy Horacy,; iż ludzkiego nieszczęścia zwycięstwo jest mądrość - zob.
np. MOR.Carni. 2,3,1-2: „Aequarn memento rebus in arduis / servare mentem”; KOCHANOWSKI J., Pieśni II 11,1-2: „Stateczny umysł pamiętaj zacho
wać, / Jeśli cię pocznie nieszczęście frasować”.
Do Czytelnika

111

On gęsty i gruntowniejszy w przestrodze takiej, ten rzadki i szczęśliwy - sens :
liczniejsi są i mocniej doświadczeni (wspomniani na pierwszym miejscu) ludzie,
których własna szkoda nauczyła rozsądku, niż ci „niebywali w rzeczach”, któ
rym udało się dzięki doświadczeniu innych uniknąć szkody w ogóle. Konstrukcja
zdania na wzór łacińskiego ille... hic (‘tamten [wymieniony wcześniej]... ten
oto [wymieniony ostatnio]’).

131

ż y ć ludziom - czynić ludziom dobrodziejstwo je st, bo kto jximiątkę u [X)tomków z pocłuvałą zostawia, po śmierci swojej żyje - tę samą myśl Petrycy zawarł
później we własnym nagrobku; zob. „Aneks” V, w. 15.

W .
Żyłem tam przez półtora lata - licząc od przekroczenia granicy Rzeczypo
spolitej w połowie kwietnia 1606 r. do opuszczenia Moskwy na początku wrześ
nia 1607 r. i powrotu przez Smoleńsk, Mińsk, Wilno do Krakowa, gdzie Petrycy
dotarł w grudniu. W zachowanej prywatnej notatce (por. Barycz, Nad życiem...
Petrycego, s. 326) autor w dacie wyjazdu do Moskwy zapisał pierwotnie rok jako
„1609”, co następnie poprawił, pozostawiając jednak błędny zapis miesiąca słow
nie Julii 16” (zamiast Aprilis), niewątpliwie z powodu pomyłkowej transkryp
cji liczb rzymskich IV i VI.
a drudzy' trzy - powrót wszystkich zatrzymanych Polaków do kraju gw a
rantował dopiero rozejrn między Polską a Moskwą, zawarty na trzy lata i jede
naście miesięcy, a podpisany 30 VII 1608 r.
co jest w wolności ostatniego - sens: jaki jest najwyższy stopień wolności
(podobnie dalej: w niewoli).
dawno obiecancf „Etykę” - dzieło Arystotelesa w swoim przekładzie Petrycy
opublikował dopiero w 1618 r.
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uciechą, radą, przykładem —autor przypomina trójpodział zadań literatury,
do którego odwoływał się już wcześniej na karcie tytułowej; zob. „Wprowadze
nie do lektury”, s. 21.
TRUDU MOSKIEWSKIEGO Księgi pierwsze
ODA 1
Oryg.: Do Mecenasa - dedykacja protektorowi trzech ksiąg ód wydanych
w 23 r. p.n.e. w; formie retorycznego nagromadzenia przeciwstawia różnym za
trudnieniom i ambicjom ludzi posłannictwo poety. Oda Horacego (Carni. 1,1)
liczy 36 wersów.
w. 21 rozkoszy ... stroi - tu: urządza, organizuje, zapewnia sobie przyjem
ności życia.
w. 22 cały wiek - cały czas, ciągle, zawsze.
w. 3 7 -3 8 Jeśli Euterpe dała mi piszczele / w ręce, mogę dziać rymy swoje śmie
le —istotna zmiana wobec oryginału (1,1, 35-36), gdzie nie tylko same przejawmy
talentu (łaska Muzy), lecz dopiero akceptacja Mecenasa potwierdzi status poety.
Euterpe —jedna z Muz, bogiń-opiekunek wszelakich sztuk i nauk
(wymienianych zwykle w liczbie dziewięciu), patronka poezji lirycznej.
w. 3 9 przysięgę - tu czasownik (l.o s. l.poj. czasu przyszłego).
Prz [w. 5) do rozkosz —dopełniacz l.mn. r.ż.
w sześci sposobach —w istocie tłumacz wymienia ich siedem.
w Pisie i w Elidzie - oba miasta (Pisa i Elis w krainie Elida na
Peloponezie) spierały się o przewodnictwo w igrzyskach olimpijskich, co pod
czas 52 olimpiady (w 572 r. p.n.e.) doprowadziło do wojny i całkowitego zbu
rzenia Pisy.
do pewnego kresu - do wyznaczonej mety.
Alcibiades - wybitny wódz i polityk ateński (ok. 4 5 0 -404 p.n.e.),
sfinansował bogatą reprezentację Aten na igrzyskach olimpijskich (416 r.) oraz
wystawną ucztę z okazji zwycięstwa w wyścigach rydwanów.
Korebus — (gr. właśc. Korojbos) Elejezyk, rzekomy zwycięzca
podczas igrzysk w 776 r. p.n.e., od których zaczęto liczyć lata według olimpiad.
Heraclides - (l.mn.) Heraklidzi, potomkowie Heraklesa.
Prz [w. 9] U Rzym ianów byiy wielkie urzędy trzy ... mniejsze trzy - wymie
niane przez Petrycego funkcje stanowiły elementy obowiązującego w Rzymie
(od 180 r. p.n.e.) cursus honorum, czyli prawnie ustalonej kolejności sprawowania
urzędów: 1. kwestura (najwcześniej w 28 roku życia, po odbyciu dziesięciolet
niej służby wojskowej). 2. edylat kurulny. 3. pretura (w 40 roku życia), 4. kon
sulat (po ukończeniu 43 roku życia), ( ’bronieni immunitetem nietykalności try
bunowie (wyłącznie plebejusze) mogli ingerować w działalność innych urzędów
oprócz dyktatora i cenzorów. Cenzorowie zajmowali się głównie klasyfikacją
obywateli według stanu majątkowego i nadzorem nad moralnością publiczną.
troiste czci: biskupstwo, województwo i kasztelanija - to godności
senatorskie dawnej Rzeczypospolitej.
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Prz Iw. 281- przekład początku komentarza (IAMB1NUS, s. 7) Ho HOR .Carm.
1,1,24-25.
ODA 2
Oryg.: Do Oktawiana - (koniec 28 lub początek 27 r. p.n.e.) modlitewny
apel o zakończenie wojny domowej i objęcie pod auspicjami opiekuńczych bóstw
Rzymu pełni władzy przez princepsa jako spadkobiercę Juliusza Cezara. Oda
Horacego (Carm. 1,2) liczy również 52 wersy.
w. 14 Jauzę - lewy dopływ rzeki Moskwy, wpadający do niej w centrum
miasta.
lejąc —tu: lejącą: częste w staropolszczyźnie użycie formy wyra
zu w funkcji imiesłowu przymiotnikowego.
w. 27 gmin niepodly - tu: zacne zgromadzenie,
w. 31-32 z Lechów wielu / możny - bogaty wsparciem wielu Polaków,
w. 41 Żółkiewski, zwycięstwy uczczony - Stanisław Żółkiewski (1547 lub
1550-1620), hetman polny koronny (od 1588), później hetman wielki koronny
i kanclerz wielki koronny (od 1618). Doprowadził do zwycięstwa Polaków nad
wojskami króla-elekta, arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, pod Byczyną
(24 I 1588). Wcześniej uczestniczył w wojnach Stefana Batorego z Moskwą
o Inflanty (1579-1582), wyprawie Jana Zamoyskiego na Mołdawię (1595) i ekspedycji
wołoskiej (1600). O innych zwycięstwach Petrycy wspomina w odach II 12 i П1 14..
Żółkiewski nie należał do entuzjastów sprawy Samozwańca ani wojny z Mo
skwą, choc to właśnie jemu przypadły największe w niej triumfy: zwycięstwo
nad wojskami Dymitra Szujskiego pod Kłuszynem (4 VII 1610) oraz obsadzenie
polską załogą Moskwy (październik tegoż roku). Pozostawił pierwszorzędnej wagi
pamiętnik: Początek i progres wojny moskiewskiej.
w. 42 Chodkiewicze — (wołacz) Jan Karol Chodkiewicz (1560-1621), het
man polny (1600), potem wielki litewski (od 1605}, brał udział w wyprawie
Zamoyskiego na Wołoszczyznę (1600). W wojnie ze Szwedami sprawował (od X
1602) naczelne dowództwo (przejęte po Janie Zamoyskim) nad wojskiem w Inf
lantach, gdzie odznaczył się zdobyciem Dorpatu (9-13 IV 1603), zwycięstwem
pod Białym Kamieniem (25 IX 1604), a nade wszystko pokonaniem pod Kircholmem (27 IX 1605) przeważających liczebnie sił przeciwnika, za co otrzymał
buławę wielką.
Chodkiewicz należał do przeciwników sprawy Dymitra Samozwańca. Od
znaczał się gwałtownym charakterem, stanowił przeciwieństwo nielubianego
przez siebie Żółkiewskiego, z którym toczył bezustanną rywalizację.

ODA 3
Oryg.: Do statku wiozącego poetę Wergiliusza - życzenia dobrej podróży
morskiej i szczęśliwego powrotu dla bliskiej osoby (propempiikón), połączone
z refleksją filozoficzną nad ludzką śmiałością. U Horacego (Carm. 1,3) wiersz
liczy 4() wersów.
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w. 6 okręcie lekkiej młodości - /miana wobec oryginału (tu i dalej u Petryce
go „okręt" jako przenośnia).
w. 7 me syny - synami Petrycego byli Jan Innocenty (27 XII 1592 - 1641),
późniejszy profesor medycyny i historiograf Akademii Krakowskiej, oraz Gabriel
Archanioł (1 6 IV 159-ł - ?). Daty i godziny ich narodzin uczony uwiecznił w pry
watnych zapiskach na wyklejce książki astronomicznej, gdzie zanotował też swój
przerażający sen. jakoby dwuletniemu Gabrielowi odcięto lewą rękę, oraz au
tentyczny już upadek z okna i złamanie nosa przez chłopca, wówczas pięcioipółletniego. Jego choroby ojciec-medyk odnotował też pod datami 29 III
i 10 VIII 1599 r. (Barycz, Nad życiem... Petrycego. s. 324-325). Po powrocie
z Moskwy do Krakowa (XII 1607) Petrycy z bólem dowiedział się, że młodszy
syn przepadł bez wieści. Jeszcze w 1620 r. ojciec miał nadzieję, że Gabriel żyje,
dlatego zobow iązał beneficjentów swojej donacji na rzecz uniwersytetu do doży
wotniego utrzymywania syna, gdyby się odnalazł, z dochodów tego funduszu
(tamże, s. 310). Oprócz dwóch synów' Petrycy miał jeszcze córeczkę Zuzannę,
która żyła niespełna rok (19 X 1595 - 30 VIII 1596), co ojciec w prywatnych
zapiskach skojarzył z proroczym snem o utracie ręki «przez młodszego syna,
Gabriela.
w. 15 Żelazne to serce bydo — zob. NKPP, „Serce” 73 (pierwszy przekaz
z 1806 r.): „Serce jak żelazo”.
w\ 21 Zefir od wschodu —pomyłka tłumacza (por. obj. do V 10.13); w orygi
nale (1,3,13) mowa o porywistym północnym lub północno-wschodnim Akwilonie/Boreaszu. Zefir/Kawoniusz był natomiast personifikacją łagodnego wiatru
zachodniego.
w. 32 a jak chce, tak bierka padnie - zob. NKPP, „Biera”: „Kto wie, jak bicra
padnie”.
w;. 56-57 głupie sie niepodobnego / ważem —niemądrze odważamy się czy
nić rzeczy niemożliwe.

ODA 4
Oryg.: Do Lucjusza Sestiusza Kwirynusa (konsula z 23 r. p.n.e., dawnego
republikanina i towarzysza broni Horacego pod rozkazami cezarobójcy Brutu
sa) - rozmyślania o przemijalności człowieka w przeciwieństwie do odradzają
cej się natury, ukazanej w kilku szkicowych obrazach wiosennego krajobrazu
i burzliwej pogody. Oda Horacego (Carni. 1,4) liczy 20 wersów.
Tytuł: - Paweł Palczowski (zni. po 1609), podróżnik i pisarz; wychowany
w religii kalwińskiej, podczas studiów’ w Padwie na przełomie wieków przeszedł
na katolicyzm. W 1604 r. opublikował w Krakowie historyczno-geograficzno-polityczną monografię Wenecji: Status lenetorum, sive Brevis tractatus de ori
gine et relustale lenetorum, dedykowaną spokrewnionemu z nim kasztelanowi
wojnickiemu Sebastianowi Lubomirskiemu (zob. obj. do II 14,tyt.), na którego
koszt przebywał za granicą. Według własnej relacji, do roku 1604 spędził na
europejskich podróżach szesnaście lat. Pod koniec 1605 r. opublikował w Krako
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wie łacińską przemowę z okazji małżeństwa króla Zygmunta III z Konstancją
Austriaczką. W 1606 r. sprzedał majątek bratu Krzysztofowi (ok. 1568-1627)
i w składzie poselstwa kasztelana małogoskiego Mikołaja Oleśnickiego oraz sta
rosty wieliskiego Aleksandra Korwina Gosiewskiego udał się do Moskwy. Ocalo
ny z pogromu majowego, do września 1608 r. przebywał w niewoli. Napisał tam
wiersz pochwalny do poematu Sebastiana Ufficia Gody moskiewskie tamie na
Moskwi opisane (Kraków 1607), zawierającego opis przyczyn, przebiegu i skut
ków niefortunnej polskiej ekspedycji. Po powrocie do kraju opublikował dwa
prozatorskie pisma propagandowe: Kolęda moskiewska, tojest wojny moskiew

skiej przyczyny słuszne, okazyja pożądana, zwycięstwa nadzieja wielka, pań
stwa tarn tego pożytki i bogactwa nigdy nieoszacowane krótko opisane (Kraków
1609); Wyprawa wojenna Króla Jego Mości do Moskwy; da Bóg szczęśliwa, Rze
czypospolitej naszej pożyteczna (Wilno 1609). Zapewne sam przyłączył się do
tej wyprawy, lecz późniejszych wiadomości o nim nie ma.
w. 15 Krótki wiek ludzki długiej nadzieje nie daje - por. KOCHANOWSKI J.,
Pieśni I 14,13: „Krótki wiek długiej nadzieje nie lubi”.
w. 21 -22 Tam ona żagiew lubej miłościjuż zgaśnie/i wszelka czułość wiecznie
do rozkoszy zaśnie - zmiana wobec oryginału (1,4,19-20): tłumacz pominął
obraz młodego ulubieńca adresata utworu - Licydasa, „wzbudzającego teraz
żądze młodzieńców, a niebawem także dziewcząt”.
Prz [w. 9] Starzy oni łudzie bez wieńców na biesiadach nie siadali nigdy ponieważ wierzyli, że łagodzą skutki nadużycia alkoholu.

zimie mirtowych, które drzewo zawżdy zielone, używali, lecie według
czasu, jako ziemia dodawała kwiecia - parafraza początku komentarza (LAMBINUS, s. 21) do HOR.Carm. 1,4,9.
Prz fw. 12] potrzeb - tu: zapasów, niezbędnych produktów.
ODA 5
Oryg.: Do Pyrry - ^Rudowłosej’) żartobliwa refleksja moralno-obyczajowa,
w zakończeniu nawiązująca do poetyki epigramatów wotywnych. Oda Horace
go (Carm. 1,5) liczy 16 wersów.
w. 12 gorzką - para rymowa świadczy o wymowie rozdzielnej: gor-ską.
Prz fw. 1 ] dostatkiem —tu jako przysłówek: pod dostatkiem, wystarczająco.
Prz [w. 1lj - parafraza fragmentu komentarza (LAMBINUS, s. 24) do HOR.
Carm. 1,5,6-7.
Prz [w. 23] - parafraza początku komentarza (LAMBINUS, s. 24) do HOR.
Carm. 1,5,13.

ODA 6
Oryg.: Do Marka Wipsaniusza Agryppy (63-12 p.n.e.: wybitnego wodza i po
lityka, przyjaciela Oktawiana, a od 23 r. jego zięcia) - komplement w formie
retorycznego wymówienia się od pochwały brakiem należytego talentu epickiego,
który Horacy przyznaje raczej starszemu przyjacielowi Lucjuszowi Wariuszowi
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Rufusowi (ok. 74-14 p.n.e.): wiersz powstał zapewne po 29 r. Oda Horacego
(Carni. 1,6) liczy 20 wersów.
Tytuł: - Lew Sapieha (1557-1633), kolejno: pisarz, podkanclerzy (od 1585)
i kanclerz litewski (od 1589), następnie wojewoda wileński (od 1623) i hetman
wielki litewski (od 1625). Podczas studiów' w Niemczech (ok. 1570-1573) prze
szedł z prawosławia na protestantyzm (z którego z kolei przeszedł na katolicyzm
w7roku 1586). Jako sekretarz Stefana Batorego wysłany został przezeń w lutym
1584 r. z misją do Moskwy w randze posła mniejszego, w celu omówienia drob
niejszych kwestii wynikających z korzystnego dla Polski dziesięcioletniego rozejmu
w Jamie Zapolskim (1511582), a także zorientowania się w stosunkach wewnętrz
nych państwa, z którym król planował dalszą wojnę. Ponieważ wrczasie pobytu
poselstw a w Moskwie zmarł car Iwan IVGroźny, misja ta nabrała poważnego zna
czenia i mimo stwarzanych jej trudności zaowocowała kolejnym rozejmem na dzie
sięć miesięcy, uregulowaniem zatargów granicznych i zwolnieniem polskich jeń
ców bez konieczności rewanżu. Po powrocie do kraju współtworzył politykę
Rzeczypospolitej wobec Moskwy, choć jego aktywne działanie na rzecz unii obu
państw' nie całkiem mieściło się w koncepcji Batorego, liczącego na sprowokowa
nie wojny. Podczas bezkrólewia zwolennik kandydatur) cara Fiodora Iwanowicza,
później współpracował z Zygmuntem III, którego osobę proponował na tron mo
skiewski po śmierci Fiodora w 1598 r. Po objęciu tronu przez Borysa Godunowa
współprojektował ożenek króla Zygmunta z córką Godunowa, Ksenią, co miało
prowadzić do unii Polski z Moskwą. W obliczu niebezpieczeństwa przymierza
Moskwy' i Szwecji sejm wysłał do Moskwy wielkie poselstwo, na którego czele sta
nął właśnie Sapieha. Przyjęte nieprzy chylnie (Borys odrzucił wszystkie pomysły
zmierzające do federacji i unii), doprowadziło jednak do uzgodnienia w marcu
1601 r. bardzo korzystnego rozejmu na dwadzieścia lat.
Kanclerz, przeciwny (wbrew' częstym opiniom) sprawie Dymitra, nie wierzył
w możliwość militarnego pokonania Moskwy. Po osadzeniu Dymitra na tronie
dostrzegał znów szansę na pokojowe zbliżenie obu państw7, zwłaszcza gdy goniec
carski, Iwan Bezobrazow, w' tajnej misji zaproponował w imieniu bojarów od
danie tronu moskiewskiego królewiczow i Włady sławowi, co jednak zostało przez
króla zlekceważone (zob. obj. do II 10,tyt.). Dlatego w instrukcji dla poselstwa
Oleśnickiego i Gosiewskiego (z 6 II 1606) zawarł przede wszystkim zalecenia
zmierzające do pokojowej „ligi'1 obu krajów': zob. Poselstwo, s. 147-165. Przy
chylny wobec wojny z Moskwą w 1609 r., później starał się przede wszystkim
działać na drodze dyplomatycznej. Uczestniczył w rokowaniach, które dopro
wadziły do zawarcia rozejmu w Dywilinie (3 I 1619). przewidującego czternastoipółletni pokój i nabytki terytorialne dla Rzeczypospolitej (ziemię smoleńską
i czernihowsko-siewierską). Polityk niezwykle aktywny, był niekwestionowanym
autorytetem w sprawach moskiewskich.
Prz [w. 9) - streszczenie komentarza (IAMBINUS. s. 26) do I IOR.Co/yt?. 1,6,8.
Prz (w. 17] - przekład fragmentów komentarzy (IAMBINUS, s. 27) do HOR.
Carm. 1,6,14-15. 15-16.
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ODA 7
Oryg.: Do Lucjusza Munacjusza Pianka (konsula z 42 i 23 r. p.n.e., wcześ
niej zmiennego w poglądach politycznych zwolennika Gnejusza Pompejusza,
Juliusza Cezara, Oktawiana, Marka Antoniusza i ponownie Oktawiana; właśnie
adresat tej ody wnioskował o nadanie przez senat Oktawianowi tytułu Augu
stus) - pochwała rodzinnych stron Pianka, Tyburu (w Lacjurn - Italia środkowa),
oraz wezwanie do stałości w obliczu zmiennego losu poparte zostały mitologicz
nym przykładem w formie bezpośredniej wypowiedzi bohatera (prosopopoeia).
Oda Horacego (Ccu-m. 1,7) liczy 32 wersy.
Tytuł: —Grzegorz Brodowski, postać szerzej nieznana, zapewne (zob. w. 21)
dworzanin kardynała Bernarda Maciejowskiego.
w. 11 trwałość Sparty —tu: twardość, surowość obyczajów spartańskich.
w. 31 -32 nie traćcie nadzieje, / choć sie wam wszytko przeciw myśli dzieje por. KOCHANOWSKI J., Pieśni II 9,1-2: „Nie porzucaj nadzieje, / Jakoć sie kolwiek dzieje”.

Prz [w. lOJ WArgos bywały zawody końskie ... Tam pewnych czasów zjeżdżali
sie ludzie —mowa o igrzyskach nemejskich, odbywających się od 573 r. p.n.e. co
dwa lata w Dolinie Nemejskiej w Argolidzie, a od 460 r. zreorganizowanych przez
miasto Argos na wzór igrzysk olimpijskich; jedną z konkurencji były zawody
hippiczne.
Prz [w. 27] - skrótowa parafraza komentarza (LAMB1NUS, s. 31) do HOR.
Carm. 1,7,23.

ODA 8
Oryg.: Do Lidii - żartobliwy wyrzut pod adresem urokliwej dziewczyny,
ujęty w
pytań retorycznych. Oda Horacego (Carm. 1,8) liczy 16 wersów.
w. 6 do pierścienia ... nie goni - mowa o jednej z konkurencji turniejów
rycerskich: trafieniu kopią w pierścień przez galopującego jeźdźca.

Prz

[w. 15] porzuciwszy

—podrzuciwszy.

ODA 9
Oryg.: Do Taliarcha - (ŁPrzodownika uczty1- magister bibendi) filozoficzna
zachęta do korzystania z uroków życia wobec zmienności i nieprzewidywalności
natury; naśladownictwo pieśni biesiadnej (sympotikón) Alkajosa. Oda Horacego
(Carm. 1,9) liczy 24 werty.
Tytuł: - Aleksander Massalski (zm. 1643), wojewoda miński (1638), studio
wał w Królewcu (1584), Heidelbergu (1589), Bazylei (1590) i Padwie (1592).
Walczył ze Szwedami w Inflantach pod dow'ództwem Jana Karola Chodkiewi
cza. Uczestnik poselstwa Oleśnickiego i Gosiewskiego, jako trzeci z kolei po nich
oddawał podarunki dla cara podczas audiencji 13 V 1606 r. (długo odkładanej
z powodu niezgody moskiewskiej na niedostateczną tytulaturę władcy; zob. Po
selstwo, s. 42). W późniejszych lalach brał aktywny udział w pracach sejmu
i trybunału skarbowego.
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w. 11-12 jak wiać ... rozkaże ... / listeczkiem żadnym ... nie ruszy - po
równanie i przeciwstawienie logiczne: jak Bóg rozkazuje wiatrom, by wiały, tak
samo je powstrzymuje.
w. 21 Rzuć sie na ... szaniec - odważ się, zaryzykuj,
w. 28 pewnej godziny - tu: o umówionej porze.
Prz jw. 291- skrótowa parafraza komentarza (LAMBINUS, s. 37) do I ЮН.
Carm. 1,9,21.
Drug<ie> rady sobie dopuszczają - inne rade (chętne) sobie po
zwalają.

ODA 10
Oryg.: Do Merkurego —pochwała bóstwa jako dobroczyńcy ludzkości i prze
wodnika dusz w drodze do Podziemia (fjsycfiopómpos): naśladowanie hymnu
Alkajosa do 1lermesa. Oda Horacego (Carm. 1,10) liczy 20 wersów.

ODA 11
Oryg.: l)o Leukonoe —(dosł. 4) czystym [białym] umyśle', tj. ‘Młodej, Nie
doświadczonej) racjonalna zachęta, ujęta w formę miniaturowej mowy dorad
czej, aby poniechać dociekań o przyszłości, w jakich specjalizują się astrologo
wie chaldejscy (babliońscy), i „chwytać dzień” (carpe diem\). Oda Horacego
(Carm. 1,11) liczy 8 wersów.
Tytuł: - być może chodzi o urodzonego ok. 1555 r. uczestnika batoriańskich
wojen moskiewskich, „który żołnierską służąc, w potrzebach mężem znacznym
się pokazował” (PAPROCKI, Herby, s. 324). Podczas turnieju po ślubie Jana
Zamoyskiego z Gryzeldą Batorówną w czerwcu 1583 r. „gonił na ostre” w czwar
tej parze „Paweł Piaskowski z domu Junosza z Mikołajem Rogozieńskim, o któ
rego prawie dobrze kopiją skruszył” (tamże, s. 263). Piaskowski był bliskim
współpracownikiem Zamoyskiego, późniejszym instruktorem wojskowym jego
syna Tomasza. Zmarł w 1613 r. w Szarogrodzie na Podolu (mieście lokowanym
przez Jana Zamoyskiego w 1579 r.). Jego łaciński nagrobek z kolegiaty w Za
mościu, wyrażający pochwały wykształcenia, doświadczenia i zalet charakteru
zmarłego, zob. STAROWOLSKI. Monumenta, s. 641. Przeciw tej identyfikacji
przemawiałoby jednak zarówno przesłanie oryginału, jak i w. 11-12, mogące
sugerować młodość adresata utworu.
w. 1 Co nie możno czynić —czego nie można zrobić, co nie jest w czyjeś
mocy.
w. 6 nie chciej sie na liczbie lal bawić —nie chciej się zajmować obliczaniem
lat (pozostałych do przeżycia).
w. 7-8 bądź wiele lat żyć masz, bądź rok twój ostatni/ do nigdy nieschrorinejpośpiesza sie matni - Petrycy zlikwidował poetycki obraz morza targanego
burzą (1.11.5) i tylko w objaśnieniu poniżej zinterpretował konceptystycznie.
lecz z dala od poetyki I loracego. u którego widok morza zimą jest zaledwie ilu
stracyjnym dodatkiem do określenia pory roku jako miary upływającego czasu.
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do nigcly nieschronnej - do tej, przed którą nigdy nie da się uchmnić.
w. 11 używaj ... na dobie - korzystaj z obecnej chwili, ze sposobnej pory
(por. w’. 14).
w. 14 zażywaj czasu, póki masz gotowy - używaj czasu, który jest właśnie
do dyspozycji (por. w. 11).
w. 16 ciemnemu wiekowi - mowa o wiecznej ciemności po śmierci,
w'. 19-20 Dziwna rzecz jest: choć sie piciem nie szanujesz, / a przecię trzeźwiego sprawy odprawujesz - sens pytania retorycznego (nieobecnego w orygi
nale): jak to w yjaśnić, że nie pow strzymujesz się od picia (alkoholu), a jednak
zachowujesz trzeźwość?
Prz |w. 3] w praktykę wejirzawszy - dokonawszy obliczeń astrologicznych,
ułożywszy horoskop.

ODA 12
Oryg. : Hymn na motywach chóralnych ód zwycięskich (cpinikiów) Pindara, ułożony na cześć* Oktawiana Augusta z okazji zwycięstwa nad Kantabrami
w północnej Hiszpanii (25 r. p.n.e.) oraz zawartego w roku następnym małżeń
stwa Julii, córki Augusta, z jego siostrzeńcem (i planowanym politycznym na
stępcą) Markiem Klaudiuszem Marcellusem (zm. 22 p.n.e.). Poczet godnych
opiewania bóstw i .bohaterów rzymskich formalnie stanowi rozbudowaną reto
ryczną odpowiedź na własne pytanie poety, w obramowaniu inwokacji do muzy
historii Wio i końcowej błagalnej modlitwy do Jowisza o pomyślność dla princepsa. Oda Horacego (Carm. 1,12) liczy 60 wersów.
Petrycy dokonał daleko idącej polonizacji tekstu (w. 21-76), zastępując ro
dzimymi legendarne i historyczne postaci rzymskie. Horacy wymienia: założy
ciela Miasta, Romulusa (1,12,33), królów Numę i Tarkwiniusza (33-34), „sławną
śmierć Katona” Młodszego Utyceńskiego (35-36: Catonis nobile letum), na
stępnie wodzów: Regulusa, Skaurów, Fmiliusza Paulusa i Fabrycjusza (37-40),
Kuriusza Dentatusa i Kamillusa (41-44), po nich zaś Marcellusa (45-46) i „gwiaz
dę” rodu —Juliusza Cezara (47: lulium sidus). Utwór kończy rozbudowana apo
strofa do Jowisza jako „potomka Saturna” (50: orte Saturno) połączona z wizją
triumfów samego Augusta (49-60).
Tytuł: - wiersz jest adresowany bardziej do króla jako stanu Rzeczypospolitej,
osoby politycznej, niż do wymienionego w tekście Zygmunta III Wazy (w tym przy
padku spodziewać by się należało zwrotu: „Do Jego Królewskiej Mości”).
w. 18 niw wszechmocności cierpi podobnego - tu: (Bóg) nie toleruje nikogo,
kto miałby Mu być podobny we wszechmocy. Zgodnie z chrześcijańskim uwspół
cześnieniem przekładu Petrycy opuścił dalsze wzmianki o innych bóstwach rzym
skiego panteonu: „wojowniczej Palladzie” (1,12,20-21: Pallas proeliis audax),
Bakchusie pod przydomkiem „Wyzwoliciela” (22: Liber), Dianie, „dziewiczej
nieprzyjaciółce dzikich bestii” (22-23: saeuis inimica virgo beluis). Febie „groź
nym celną strzałą” (3-24: metuendus certa sagitta Phoebus), Heraklesie, „wnu
ku Alkidesa” (25: Alcides), oraz o Dioskurach: Kastorze i Polluksie, „bliźniętach
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Lody” (25: puerique Ledae), opisanych szerzej przez Horacego w dwu kolej
nych strofach (26-32).
w. 21 Zacny przodku nasz, Lechu Słowianinie - tożsamość i prawdziwość*
legendarnego protoplasty Polaków, wymienianego w kronikach średniowiecz
nych wraz z Czechem i Husem, była od XV w. szeroko dyskutowana. W epoce
Renesansu krytyczny stosunek do niej zajął rn.in. Jan Kochanowski w rozprawce
O Czechu i Lechu historyja naganiana (Kraków 1589). Nazw „potomkowie
Lecha” i „Lechia” ('Polska’) używano zwykle w wypowiedziach w stylu wznio
słym i poetyckim.
w. 27 od Wissurgu - zlatynizowana nazwa rzeki Wezery (Vissurgis) w za
chodniej Europie.
po dońskie boki - Don (Tanais) uważano za wschodnią granicz
ną rzekę Sarmacji Europejskiej.
w. 29-36 - popularnym źródłem rozwijanych w literaturze legend o założy
cielach państwa polskiego była Chronica Połonorum (Kronika polska) mistrza
Wincentego zwanego Kadłubkiem (ok. 1150-1223). Jeden z piçtnastowiecznvch
jej odpisów Petrycy znalazł w Sandomierzu, po czym w 1602 r. ofiarował do
zbiorów Akademii Krakowskiej (Barycz, Nad życiem... Petrycego, s. 307, 315).
w. 31 -32 od wielowładów barzo roztargniony/ i utrapiony - według podań,
zanim Krak zaczął panowanie, kraj potomków Lecha rozdzierały spory podczas
wspólnych, lecz niezgodnych rządów dwunastu wojewodów.
w. 37 Leszka — mowa o legendarnym Lechu, protoplaście Polaków (zob.
obj. do w. 21).
Wendę, marnolratną duszę - imię legendarnej córki Kraka, sio
stry Lecha i Kroka, polscy kronikarze wywodzili od „wędki na ryby” ze względu
na pociągającą urodę dziewczyny; zob. np. KROMER, O sprawach... koron
nych polskich, s. 28.
w. 38 Ziemowita z ojcem - Petrycy wspomina wezwanego do rządów (po zasłu
żonej śmierci okrutnego Popiela, zjedzonego pi-zez myszy) kołodzieja Piasta, legen
darnego założyciela dynastii, i pierwszego jej księcia - Piastowego syna Siemowita.
w. 41 Szczepiowiar ... Mieczysław - to już postać historyczna: książę polski
Mieszko 1 (920-940 - 992), który w roku 996 „szczepił wiarę”, przyjmując wraz
z drużyną chrzest w obrządku zachodnim.
w. 43 Bolesław, pierwszy król - syn Mieszka I, książę Bolesław I Chrobry
(ok. 967-1025), koronę włożył dopiero na krótko przed śmiercią.
w. 45 Kazimierz Czerniec - mowa o synu Mieszka II, Kazimierzu I Odnowi
cielu (1016-1058), księciu polskim (od ok. 1034), który wzmocnił organizację
państwową i ustanowił Kraków' stolicą kraju. Jego przydomek „Czerniec”
('Mnich’) odnosi się do legendy, jakoby był przeznaczony do stanu duchownego.
i syn jego Śmiały - burzliwe panowanie Bolesława II Śmiałego
(ok. 1040-1081), księcia (od 1058), następnie króla polskiego (1076-1079),
zaznaczyło się rn.in. skazaniem na śmier ć biskupa krakowskiego Stanisława ze
Szczepanowa (ok. 1035-1079).
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w. 46 Bolesławowie i trzykroć - chodzi o ..trzeciego władcę o tym imieniu”,
Bolesława III Krzywoustego (1085 lub 1086-1138), księcia polskiego (od 1102),
który w testamencie podzielił państwo pomiędzy trzech dorosłych synów, co jed
nak wbrew jego intencjom nie zapewniło wymiennego wspierania się seniora
i pozostałych książąt, ale doprowadziło do rozbicia dzielnicowego.
Leszk Biały - (1186-1227) książę krakowski i sandomierski (od
1194), zginął zamordowany przez Pomorzan podczas zjazdu książąt w Gąsawie
na Kujawach. Leszk - forrna skrócona (synkopowana) użyta ze względów
metrycznych.
w. 47-48 Kazimierza ... / z ojcem Wielkiego - ojcem Kazimierza Wielkiego
był Władysław I Łokietek (1260 lub 1261-1333), książę łęczycki i kujawski (od
1267), król polski (od 1320). Kazimierz 111 Wielki (1310-1370), jedyny obda
rzany tym przydomkiem w polskiej historiografii, m.in. założyciel pierwszego
w Polsce uniwersytetu (w Krakowie, 1364), panował (od 1333) jako ostatni król
z dynastii piastowskiej.
w. 50-51 w Jagielle ... / z Jadwigą - mowa o Władysławie II Jagielle (ok.
1351-1434), wielkim księciu litewskim (1377-1401), królu polskim i „dwójrządźcy” (od 1386), kiedy to w myśl zawartego rok wcześniej układu w Krewie
przyjął chrzest i poślubił córkę Ludwika Węgierskiego Jadwigę (ok. 1374-1399),
od 1384 r. królową polską. Założyciel dynastii wraz z żoną przyczynili się do
odnowienia Akademii Krakowskiej; najświetniejszym zwycięstwem militarnym
Jagiełły było pokonanie wojsk krzyżackich pod Grunwaldem.
w. 57 Kazimierza - chodzi o syna Jagiełły, Kazimierza IV Jagiellończyka
(1427-1492), wielkiego księcia litewskiego (od 1440) i króla polskiego (od 1447).
w. 61 Stefana - Batorego (1533-1586), księcia siedmiogrodzkiego (od 1571).
Część elektorów szlacheckich wybrała go królem polskim (14 XII 1576), jako
kontrkandydata dla obranego dwa dni wcześniej przez stronnictwo prohabsburskie cesarza Maksymiliana II. Formalnie królem ogłoszono Annę Jagiellonkę (1523-1596), córkę Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, przydając jej Batorego jako
małżonka z pełnią władzy.
w. 66 Zygmuncie Trzeci - Zygmunt III Waza (1566-1632) został wybrany
królem polskim (19 VIII 1587) podczas burzliwej rozdwojonej elekcji (podobnie
jak jego poprzednik Stefan Batory). 22 VIII opozycja wybrała arcyksięcia Mak
symiliana, który wkroczył zbrojnie do Polski 5 X, a od 16 do 30 X bezskutecznie
oblegał Kraków. Zygmunt Waza został koronowany w stolicy (27 XII1587), zaś
Maksymilian po klęsce pod Byczyną stał się więźniem Jana Zamoyskiego,
w. 71 -72 przydany / do naszej ściany - przyłączony do naszych granic,
w. 75-76 w twoich ... / posłach — mowa o poselstwie Oleśnickiego i Go
siewskiego (zob. obj. do I 6,tyt.).
w. 77 na wesele - obrzędy zaślubin Dymitra i Maryny rozpoczęły się 19 V
(9 V wedle kalendarza juliańskiego), następnego dnia po uroczystościach koro
nacyjnych carowej i jej ślubie z Dymitrem w obrządku prawosławnym,
w. 77-84 —strofy dodane przez tłumacza.
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ODA 13
Oryg.: Do Lidii - opis symptomów’ (palogralìa) ogarniającej kochanka za
zdrości o niejakiego Telefa. wzorowany na wierszach Salony i jej rzymskiego
naśladowcy. Katullusa z Werony, zamknięty przestrogą przed niestałymi żądza
mi zalotników oraz pochwałą stałego uczucia. Oda Horacego (Carm. 1,13) liczy
20 wersów.
w. 2 0 pięciornymi... smakami- interpretacja różna od oryginału (1,13,16):
I loracy ma na myśli kwintesencję (‘piątotreść’) nektaru (quinta parte sui nectaris). którym bogini miłości osładza usta Lidii.
Prz [w. l| - streszczenie komentarza (LAMBINUS,s. 49) do I IOR.CW/th. 1,13,1.
Prz Iw. l*ł| - streszczenie fragmentu komentarza (LAMBINUS, s. 51) do
WOW.Carm. 1.13,12.
Prz Iw. 20] pięć bowiem stopni do miłości są - nieco rozszerzony przekład
komentarza (LAMBINUS, s. 51) do 1IOR.CW/tw. 1.13,15: „Quinque cnim sunt
amoris partes seti gradus, seu lineae: aspectus, collocutio, tactus, osculum, concubitus”. Larnbinus powtarza tu objaśnienie starożytne (Porfiriusza).
porozumieć —tu w znaczeniu obcowania płciowego.

ODA 14
Oryg.: Alegoryczna oda do .,nawy rzeczypospolitej” w przeddzień rozstrzy
gnięcia jej losów, mającego się dokonać na Wschodzie —powstać mogła przed
klęską republikanów pod Filippi (42 r. p.n.e.), podczas zerwania pokoju mizeńskiego między triumwirami i Sekstusem Pompejuszem (38 r.) lub przed walnym
zwycięstwem Oktawiana nad Antoniuszem i Kleopatrą pod Akcjum (2 IX 31);
naśladowanie pieśni Alkajosa. Oda 1loracego (Carm. 1,14) liczy 20 wersów.
w. \Ъjak wytrwają morze —jak przetrwają działanie morza, jak wytrzymają
na morzu.
w. 37-38 gdy całości/ chcesz w niepotężności - sens: gdy liczysz na zacho
wanie (swojej) całości, nie dysponując siłami.
w. 41-42 Dymitr tani zabity / stawia krzemień skryty - sens: śmierć cara
Dymitra jako morderstwo polityczne dokonane na prawowitym władcy jest dla
całości „okrętu” państwa moskiewskiego groźną przeszkodą, jak podmorska skała
zagłębiona w „ścianach” (obrębie) wiru wody.
w. 47 niewiara - tu: niewierność (wobec prawowitego władcy, którego za
mordowano).
Prz [w. 11 car zowie sie hospodarem rosiejskiego państwa - oficjalna tylulatura określała władcę moskiewskiego jako „cara” (o randze zbliżonej do cesarza,
zamiast uznawanego przez Polskę tytułu hospodara) i rządcę „wszystkiej Rusi”,
a więc w domyśle także tych ziem ruskich, które pozostają we władaniu Rzeczy
pospolitej. Np. podczas powitania orszaku Maryny Mniszchówny i wojewody
Jerzego Mniszcha na ziemi moskiewskiej, w Luhnej (19 IV 1606), Michaił Alek
sandrowicz Nagoj i Wasilij Michąjłowicz Mosalskij „odprawowali poselstwo”,
wyliczając następujące godności (MLMOJLWSKL Diariusz, s. 39-40):
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Na jaśniejszy. preslawny i niezwyciężony z Bożej miolości c(‘zar i wielkij
kniaź Dymitr Iwanowic/, wsieha Husi samodzierżca. wolodomierski. moskiewski. nowogrodzki, car kazański, astrachański, hospodar pskowski, wielkij kniaź
sinoliński. twierski, juhorski, kandiski, peroniski. siehierski, wacki. wialski.
bułharski i innych mnohich ziemi i carstw ohładiciel [...].

Tytulatura władcy stanowiła stały punkt zapalny polskich kontaktów dyploma
tycznych z Moskwą. Spór na tym tle podczas audiencji poselstwa Oleśnickiego
i Gosiewskiego u Dymitra posłowie opisali w diariuszu; zob. Poselstwo, s. 32-39, 43-44; s. 155-158: odpowiedni punkt instrukcji Lwa Sapiehy.
Prz jw. 17] insze miasta i prowincyje odstały od zdrajców - autor mógł mieć
na myśli przede wszystkim wielkie powstanie ludowe, które wybuchło na prze
łomie czerwca i lipca 1606 r. pod wodzą Iwana Isajewicza Bołotnikowa (zob.
obj. do 1 15,31) i trwało do października następnego roku, kiedy to na ziemi
moskiewskiej pojawił się drugi Samozwaniec (o którym mowa w następnej odzie),
lecz Petrycy przebywał wówczas już w Polsce.

ODA 15
Oryg.: Przepowiednia zagłady Troi w formie rzekomego przytoczenia ob
szernej epickiej mowy morskiego bożka Nereusa do Parysa uwożącego Helenę —
zapewne alegoria polityczna wymierzona w Antoniusza i Kleopatrę przed bitwą
podAkcjuin ( 2 1X31 p.n.e.); naśladownictwo chóralnej liryki Bakchylidesa z Keos.
Oda Horacego (Carm. 1,15) liczy 36 wersów.
w. 1 Moskwicin —tu i w dalszym ciągu utworu jednostkowe upostaciowanie
zbiorowości Rosjan.
w. 2 do więzienia ... prowadził —czyli na zesłanie w Jarosławiu nad Wołgą,
na północny wschód od Moskwy. Maryna Mniszchówna, jej ojciec Jerzy, brat
Stanisław Bonifacy (ok. 1580-1644), stryj Jan (ok. 1541-1612) oraz inni krew
ni i klienci wraz z fraucymerem oraz dworzanami (łącznie 375 osób ocalałych
z majowego pogromu) musieli wyruszyć tam z Moskwy 26 VIII 1606 r.
w. 3 Apołło prorok - w ory ginale wieści Nereus.
w. 8 za złość swą kłęski ostatniej dosięgłi - spotkała ich ostateczna klęska,
na którą zasłużyli swoją nieprawością
w. 13 Próżno, w nadzieje twierdze, głowę muszczesz, srogi - sens: na próżno,
chcąc okazać swoją surowość i pokładając nadzieję w uwięzieniu carowej (w za
mknięciu carowej w twierdzy), głaszczesz głowę (na znak spokoju i zadowolenia).
w. 14 upadną-ć ju ż rogi - por. NKPP. „Róg” 10: „Rogi schować (spuścić
i in.)“.
w. 21-22 Lachy zajątrzone twego / skaźce narodu - Polacy, rozgniewani
niszczyciele twojego narodu: Lachy —nazwa Polaków używana przez Słowian
wschodnich.
w. 25-26 Dymitr . . . / . . . z martwych wstaje —pierwsze pogłoski o pojawie
niu się drugiego Dymitra w ziemi siewierskiej rozeszły się w lipcu 1607 r.
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w. 31 Błotny - Iwan Isajcwicz Bołotnikow (У-1608), przywódca buntu ludo
wego. Sprzedany niegdyś przez Tatarów na galerę turecką, skąd wraz z innymi
oswobodziła go załoga okrętu niemieckiego, do ojczyzny wracał przez Wenecję,
Niemcy i Polskę, gdzie do wy stępowania w obronie jakoby cudownie ocalonego
Dymitra nakłonił go Michaił Mołczanow, jeden z wiernych dworzan Samozwań
ca, wobec niezorientowanych słuchaczy —w tym Bołotnikowa —podający się za
samego cara (zob. obj. do I 36,1). Pospolite ruszenie Bołotnikowa w październiku
1606 r. obiegło Moskwę. Wojska cara Wasyla Szujskiego rozgromiły ostatecznie
powstanie w październiku następnego roku. Przywódców dotknęły krwawe re
presje (samego Bołotnikowa zesłano na północ kraju, do Kargopola nad Onegą,
gdzie został oślepiony i utopiony).
w. 35 odjadu sie miecą - miotają się w złości.
w. 36 z więzienia tego dobrze nie wyłecą - uwolnienie Mniszchów nastąpiło
dopiero w maju 1608 r., gdy zostali przewiezieni do Moskwy, którą następnie
pozwolono im opuścić no podpisaniu rozeimu miedzy Rzeczypospolitą a Rosją
(30 VII 1608); zob. obj. do I 22.tyt.
w. 43-44 - wersy te użyte zostały przez Teodora Zawackiego (zm. ok. 1637)
w kompilacyjnym i plagiatorskim cyklu epigramatów Porządek i rozrodzenie
książąt, i krółówpolskich (Kraków И 611, -1613), jako zakończenie utworu Lech,
najpierwszy monarcha polski (cyt. [za:] N ieznany śpiewnik historyczny polski
z końca wieku X I7, wyd. Z. Gloger, Warszawa 1905, s. 9):
Mężny Słowianin Lech, w ton kraj wjechawszy,
drużynie swojej szpłachcie ról rozdawszy,
rozszerzał z nimi włość wszerz, wdłuż szeroko,
gdzie zajźrzeć mogło w który kraj ich oko.
na końcu mieczów granice swe m ając,
a nieprzyjaznym placu dostawając.
Z czego po dziś dzień cny Polanin sławny,
spaniały umysł m ając w sohio dawny:
potkać się w boju rzecz to jemu miła.
chęć pogotowiu, jest serce, jest siła.
Niedługo czekać, ledwie eo lat minie,
gdy zd rad n a Moskwa od Polanów zginie.

ODA 16
Oryg.: Odwołanie (palinodia) oszczerstw pod adresem przyjaciółki poety
(być może Kanidii, bohaterki wcześniejszych epodów 5 i 17, powstałych w 30 r.
p.n.e.) i refleksja nad ludzkim gniewem; utwór w gatunku stworzonym przez
Stezychora z 1limery na Sycylii. Oda Horacego (Carm. 1,16) liczy 28 wersów,
w. 2 winnym - tu: będącym przyczyną (gniewu).
w. 7 Ni Rea, ani sam a Cybele —1 loracy (1.16.5) wymienia tu tylko Kybele.
imię Rei dodał Petrycy.
w. 9 księżej swojej —dopełniacz l.nin. r.ż. od rzeczownika zbiorowego „(ta)
księża” - ‘ogół kapłanów’.
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w. 18 ja k trzelxi - Brückner (s. 143) niesłusznie krytykuje zwrot jako prozaizm.
w. 26 ciężką zgładziła śmiercią Teista - mowa o Tyestesie (łac. Thyestes).
Petrycy nietrafnie rozumie tu słowo exitium (‘klęska, zagłada, zguba’) i przekła
da jako ‘śmierć’ - exitus, choć znaczenia obu tych słów w dużym stopniu nakła
dają się na siebie.
w. 38 odżenie - forma fleksyjna czasownika „gnać”.
Prz [w. i] bo lak b ył napisał: „O, z sprosnej m atki dziewko sprosniejsza! ” Petrycy powtarza jedynie domysł komentatorów, wysnuty tylko z treści utworu
i bez realnej podstawy tekstowej.
Prz [w. 26) Teistus, A treus częstowali ludzkim mięsem goście swe - pomyłka
tłumacza: to Atreus dał do zjedzenia swemu bratu Tyestesowi potrawę z jego
dzieci. Może Petrycy pomylił Tyestesa z Fantalem (dziadem Atreusa i Tyestesa),
który poczęstował bogów daniem z własnego syna, Pelopsa.
lam seges est ubi Troia fu it resecandaque falce / luxuriat Phrygio
sanguine pinguis humus - ÔV.IIer. 1 ,53-54 (przekład W. Markowska, s. 18:
„Już zasiew się zieleni w miejscu, gdzie była Trują, już rola tłusta od krwi frygijskiej bujny plon daje pod cięciami sierpa”). O orce na ruinach Troi mowa w na
stępnym dwuwierszu łacińskim (Her. 1,55-56: „Semisepulta virum curvis
feriuntur aratris / ossa, ruinosas occulit herha domos” (przekład: „Zakrzywione
lemiesze potrącają na wpół pogrzebane kości mężnych, trawa pokrywa ruiny
domostw”).
ODA 17
Oryg. : Do Tyndarydy - skierowane do muzykalnej i poetycko uzdolnionej
dziewczyny zaproszenie na lato do wiejskiej posiadłości poety w Sabinum (Italia
środkowa), którą Horacy otrzymał od Mecenasa (w 33 lub 32 r. p.n.e.). Wylicze
nie sielskich atrakcji jest zarazem zbiorem retorycznych argumentów w mowie
doradczej, mających pomóc w podjęciu decyzji po myśli mówiącego. Oda H o
racego (Carm. 1,17) liczy 28 wersów.
w. 9 węże nilowe —w oryginale (1,17,8) chodzi o węże „zielone” (co zauwa
ża Brückner, s. 144): uirides colubrae (zielone, bo ukrywają się w zielonych za
roślach?). Całe objaśnienie w Prz jest własnym pomysłem tłumacza (być może
wynikającym z błędnego odczytania oryginału, jeśli Petrycy korzystał zeń w for
mie rękopisu, czego wykluczyć nie można).
w. 10 wilcyr marcowe - w oryginale (1,1,9) mowa o „wilkach Marsowych” :
M artiales... lupi (‘poświęcone bogu wojny, krwiożercze’). Możliwe są trzy po
wody utrwalenia zmiany w druku: 1) pomyłka składacza ze słuchu; 2) błędne
rozumienie słowa przez tłumacza; 3) przemyślana, „polonizująca” interpretacja
Petrycego (zwierzęta wygłodniałe po srogiej „sarmackiej” zimie),
w. 13 sprzyjaje - sprzyja.
w. 2 1 -2 2 Tam niewinnego ja g o d y grona / p o d cieniem sokiem będziesz
uczczona - szyk: tam, pod cieniem, będziesz uczczona sokiem jagody [zj nie
winnego grona.
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w. 25 zuchwałego ... młodzieńca - w oryginale (1.17,25) Horacy nazywa
go imieniem Cyrus.
w. 28 o cię nierówną - tj. słabszą (ori napastnika).
Prz [w. r>| Tu sie lak położyło, jako w łacińskim sto i - w oryginale (1,17,7):
ołentis iLVores mariti (Hosł. małżonki cuchnącego męża).

ODA 18
Oryg.: Do Kwintyliusza Warusa z Kremony (zni. 24 p.n.e.), sąsiaHa Horace
go, przyjaciela jego i Wergiliusza (zob. 1IOH.Cr/rw. 1,24) - pochwała umiarko
wanego używania wina, Haru boga, poparta przykłaHami mitologicznymi: naślaHownictwo bakchicznych motywów Alkajosa. OHa Horacego (Carm. 1,18)
liczy 16 wersów. Pełen incipit : Nullam, f are, sacra vite prius sevens arborem
(IAMBINUS, s. 65).
Tytuł: - Kasper Maciejowski (zm. 1611), stryjeczny brat karHynała BernarHa, koniuszy koronny (oH 1576), kasztelan lubelski (oH 1607). Był zaufanym
Hworzaninem Zygmunta Augusta, następnie uczestnikiem wojen Stefana Bato
rego, później zwolennikiem Zygmunta III Wazy. W 1591 r. sceHował bogate sta
rostwo spiskie na Sebastiana Lubomirskiego (zob. obj. Ho 111 14,tyt.). Uznawa
ny powszechnie za wzorowego m agnata, wykazywał też zainteresowania
kulturalne. W latach 1602-1603 przebywał w PaHwie i zapisał się w księgach
nacji polskiej na uniwersytecie.
w. 5 Uszczymów - właśc. Uścimów. Hawna wieś królewska w okolicach WłoHawy naH Jeziorem Uścimowskim. Być może nazwa w wersji druku jest formą
oboczną, użytą celowo ze względów eufonicznych - we współbrzmieniu ze zwro
tem .,nie szczep*' na początku wersu.
w. 6 p o d Sobótkę —Sobótka to dawna wieś królewska w województwie san
domierskim, położona między Zawichostem a Opatowem.
w. &mizerny - lu być może jako przydawka r.ż. w dopełniaczu l.poj.: „z głowy
mizernej“ ('nędznej, cierpiącej").
w. 17 Tatarów — w oryginale (1,18,9) mowa o Trakach (dosł. S ith o n ii—
bSytończycv\ tj. potomkowie Sithona. króla trackiego plemienia z półwyspu
Pallene na Chalkidyce).
w. 24 za k ryty majem połów - pułapka, zasadzka zakryta zielenią (umajo
na). W oryginale (1,18.12): variis obsita frondibus (dosł. to, co zakryte różnym
listowiem; tajemnice kultu Bakchusa ukryte w różnych rodzajach wina: sprawy
wyjawione przy winie różnych gatunków). W Przestrogach interpretacja tłuma
cza bardziej dosłowna.
w. 29-32 - strofa dodana przez tłumacza.
Prz Iw. 13| Pijanemu w szystko łacno —przysłowie w tym brzmieniu za Petrycym cytuje NKPP („Pijak", „Pijany“ 46.
Prz |w. 221 - streszczenie początku komentarza (IAMBINUS, s. 67) Ho
1101Ш//7И. 1,18,12.
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ODA 19
Oryg.r 0 gorącej miłości do Glycery ('Słodkiej') i ofierze przebłagalnej dla
Wenus, w poetyce obrazowego przedstawienia zdarzeń - półżartobliwa skarga
na „okrucieństwo” i moc bogini miłości, gdy ta razem z Bakchusem uderza z całą
siłą na poetę i każe mu ponownie miłować piękną dziewczynę. Oda 1 loracego
(Carni. 1,19) liczy 16 wersów.
Wskazana przez Petrycego fraszka utrzymana jest w formie modlitwy wzy
wającej bóstwo (tj. kletvcznej) i nawiązuje do Horacego tylko częściowo (w. 9-20 jako rozwinięcie Carm. 1,19,13-14); zob. KOCHANOWSKI J., Fraszki III 12:
Do m iłości:
Matko skrzydlatych Miłości,
Sza far ko trosk i radości.
Siądź na swój wóz uzłocony,
Białym łahęciom zwierzom .
•)

in

r>

Puść się z nieba w snadnym biegu.
A staw się na wiślnym brzegu,
Gdzie ku twej czci ołtarz nowy
Stawię swą ręką darnowy.
iNie dam ci krwawej ofiar)’,
Bo co m ają srogie dary
U boginiej dobrotliwej
Czynić* i św iatu życzliwej?
.Ale dam kadzidło wonne.
Które nam kraje postronne
Posyłają, d am i śliczne
Zioła w swych barw ach rozliczne.

jo

_>ó

Masz fijołki, m asz leliją,
Masz m ajeran i szałwiją.
Masz wdzięczny swój kwiat różany,
To biały, a to rum iany.
Tym cię błagam , o królowa
Bogatego Cypru, owa
Abo różne serca zgodzisz.
Abo i mnie wyswobodzisz.
Ale raczej nas oboje
Wzów pod złote jarzm o swoje.
W którym niechaj ci służywa.
Póki ja i ona żywa.
Przyzwól, o m atko miłości.

•w

Szafarko trosk i radości.
lak po świecie niechaj wszędzie
Twoja w ładza wieczna będzie.
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ODA 20
Oryg.: Do Mecenasa - zaproszenie na skromną ucztę z niestarym domowym
winem, w rocznicę entuzjastycznego powitania w teatrze na Polu Marsowym
ozdrowiałego po ciężkiej chorobie Mecenasa, tego samego dnia (1 III 30 lub 29
p.n.e.), gdy Horacy (jeśli wierzyć, że chodzi o samego poetę, nie zaś fikcyjnego
„autora wiersza”) cudem uniknął śmierci pod spadającym nań drzewem (zob.
HOR.Carm. 2,13; 3,8). Oda Horacego (Carm. 1,20) liczy 12 wersów.
w. 9 Tarczalską prasą wino wyciśnione - mowa o winnicach w miejscowości
Tarcal, jednym z ośrodków produkcji słynnego „węgrzyna” w regionie lokaj
u stóp wulkanicznej Łysej Góry (Kopaszhegy).
w. 10 me rzeczy ściśnione - mój skromny majątek.
Prz (w. 2] banda - dawna miara objętości płynów, zawierająca 24 garnce;
w czasach Petrycego garniec chełmiński liczył 7,12 litra, garniec krakowski 2,75 litra.
Prz jw. -t] - parafraza początku komentarza (LAMBINUS, s. 70) do HOR.
Carm. 1,20,3-4.

ODA 21
Oryg.: Pieśń na chwałę Diany, Apollina i ich matki ł^atony, w formie we
zwania do chóru dziewcząt i chłopców, by wykonano uroczysty hymn błagalny
w intencji zwycięstwa wojsk rzymskich pod wodzą Augusta nad Persami (Parta
mi) i Brytami (przeciw którym wyprawę planowano w 27 r. p.n.e.). Oda Hora
cego (Carni. 1 21) liczy 16 wersów.
w. 6 Kingę, ślubną żonę - św. Kinga (właśc. Kunegunda; 1224-1292) była
córką Beli IV Wielkiego (1206-1270, król węgierski od 1235), w 1239 r. wydaną
za mąż za Bolesława (1226-1279), księcia sandomierskiego (od 1228) i kra
kowskiego (od 1243). Małżonkowie poprzysięgli sobie wytrwanie w czystości.
Bolesław V Wstydliwy (łac. Pudicus) w zastaw za wiano uposażył żonę w ziemię
sądecką. Zostawszy wdową, Kinga wstąpiła do założonego przez siebie (1280)
klasztoru klarysek w Starym Sączu, gdzie zmarła w opinii świętości jako dobro
dziejka klasztorów i kościołów oraz opiekunka ubogich, niebawem otoczona kul
tem. Bohaterka licznych legend regionalnych, beatyfikowana w 1690 r., w roku
1999 została kanonizowana przez Jana Pawła II.
w. 9 biskupa . . . z Szczepanowa - św. Stanisław, jeden z głównych patro
nów Polski, kanonizowany w 1253 r. Do legendarnych cudów świętego należy
wskrzeszenie Piotrowina, aby potwierdził przed sądem królewskim rzetelność
nabycia od niego przez biskupa wsi, bezprawnie przyznanej przez króla krew
nym zmarłego. Opowieść o orłach strzegących poćwiartowanego ciała święte
go, które zrosło się ponownie (KADŁUBEK II 2 0), przez wieki przywoływano
jako nadzieję przezwyciężenia podziału dzielnicowego, a w XIX w. - rozbiorów
Polski.
Prz [w. 6) o czym czytaj Długosza - zob. DŁUGOSZ, Annales, ks. 7: Rok
1279 (przekład J. Mrukówna, s. 262-264).
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Jest o je j żywocie książka pisana od tegoż Długosza - rnowa o ha
giografii Vita beatae Kunegundis (1471-1474). „Przy stole u księdza kardynała
Maciejowskiego” mógł być* czytany rękopis pergaminowy z biblioteki kapituły
katedralnej krakowskiej na Wawelu (jeden z co najmniej dwóch wykonanych
pod bezpośrednim nadzorem autora). Wypożyczony w 1627 r. i przesłany do
Rzymu wraz z aktami procesu beatyfikacyjnego, wrócił na miejsce w 1636 r.,
lecz następnie w nieznanych okolicznościach zaginął. Odnaleziony w drugiej po
łowie XIX w., znajduje się dziś w zbiorach Biblioteki Czartoryskich w Krakowie.
W kilka lat po wydaniu dzieła Petrycego ukazał się przekład ks. Przecława Mojeckiego, spowiednika klarysek starosądeckich: Ż yw ot św. Kunegundy zakonu
świętej Klary, księżny polskiej (Kraków 1617).

ODA 22
Oryg.: Do Marka Arystiusza Fuskusa (1 w. p.n.e.), retora, gramatyka i poety,
znawcy języka i literatury łacińskiej, przyjaciela Horacego - pochwała prawości,
wzmocniona argumentem osobistym jakoby z doświadczenia poety i zamknięta
retorycznym powtórzeniem skon trasto wanych pozornych przyzwoleń. Oda H o
racego (Carm. 1,22) liczy 24 wersy.
Tytuł: - Mikołaj Oleśnicki (ok. 1558-1629), kasztelan małogoski (od 1598),
kasztelan radomski (od 1613), wojewoda lubelski (od 1619). Starannie w y
kształcony, zapewne w szkole różnowierczej, mówił po łacinie, niemiecku, wło
sku i węgiersku. Karierę dyplomatyczną rozpoczął jako dworzanin Stefana Ba
torego. Prawdopodobnie przed otrzymaniem kasztelanii małogoskiej przeszedł
na katolicyzm.
Przez swoją drugą żonę, Małgorzatę z Tarłów, skoligacony z Mniszchami,
popierał plany dynastyczne wojewody sandomierskiego Jerzego. W kwietniu
1606 r. wraz z drugim posłem, Aleksandrem Korwinem Gosiewskim, wyruszył
do Moskwy, gdzie dotarł 12 maja, tuż przed osobnym orszakiem Jerzego Mniszcha i Maryny.
Znacznym sukcesem internowanych w Moskwie posłów było utrzymanie ich
statusu dyplomatycznego i skuteczne negocjacje z nową władzą, uwieńczone
(30 VII 1608) rozejmern między Rzecząpospolitą a Moskwą na trzy lata i jede
naście miesięcy. Aby Polacy, zgodnie z tym układem uwolnieni w sierpniu, nie
zasilili obozu drugiego Samozwańca w podmoskiewskim Tuszynie, wyznaczono
im pod strażą okrężną drogę ze stolicy przez bezludne tereny. Wówczas Gosiew
ski wraz z większością Polaków udał się przez Wieliż do kraju, zas Mikołaj Oleś
nicki pozostał przy Jerzym Mniszchu i Marynie. W az z nimi, zagarniętymi jako
by siłą przez zbrojne podjazdy na służbie nowego Dymitra, znalazł się ostatecznie
w obozie „tuszyńskiego łotra” (gdzie po wielu staraniach ze strony Mniszcha
8 IX 1608 nastąpiło „rozpoznanie” przez Marynę „ocalonego męża”). Po po
wrocie do kraju Oleśnicki był jednym z propagatorów zbrojnej interwencji w Mos
kwie - odmiennie niż wojewoda Mniszech, który na sejmie w styczniu i lutym
1609 r. odwodził króla od tych planów.
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Sebastian Petrycy poświęcił Oleśnickiemu, oprócz ks. VIII Polityki Arystote
lesowej... z 1605 r., także oba wydania swojego przekładu Ekonomiki Pseudo-Arystotelesa (1602, 1618). W późniejszej dedykacji lego dzieła następująco na
wiązał do wspólnych przeżyć (wyd. 1618, k. a:jv):
Nie mogę zapom nieć, co ini sic sam em u dobrze dało znać. poselstwo
m oskiewskie, w którym , acześ na zły czas. na zam ordow anie cara Dym itra
koronowanego trafił, jednak takeś rzeczy z ojczyzny dobrem m iarkował, acz
troletnym więzieniem, majętności pobraniem , dom owych spraw zaniedba
niem wielce strapiony, przecięś nie mógł do szkodliwych Rzeczypospolitej
kondycyi być zniewolony, owszem, wolałbyś był z onym rzymskim Regulem
w ieczną niewolą abo snadź śmierć podjąć, niźli pozwolić, co by było z nam niejszą nieprzystojnością. nie rzkąc: lekkością ojczyzny. Za co acz wdzięcz
ności nie odnosisz, przedsię nie om ieszkawasz w zam ysłach prawdziwego
senatora godnych |. . . ] .

w. 1-8 - strofy dodane przez tłumacza.
w. 1 -2 w Moskwie
przed oczym a zacne dzieje sta w i —chodzi o napi
sany w moskiewskim więzieniu, dedykowany Oleśnickiemu poemat Sebastiana
I tifi tela C ody moskiewskie... (zob. obj. do 1 4,tvt.) lub też z jego inicjatywy prze
tłumaczone przez kapelana poselstwa, bernardyna Pawła łęczyckiego (1572-1642), kompendium historyczno-geograficzne Helacyjepowszechne abo nowiny
p ospolite... (Kraków 1609) włoskiego dyplomaty i teoretyka ustroju, Giovan
niego Botero (ok. 1544-1617; oryg. : Relazioni universali.. ., Н ота 1591-1598).
w. 13 po Krçpaku —Krępak, dawna nazwa Tatr; w oryginale (1,22,7) mowa
o niegościnnym Kaukazie (inhospitalis Caucasus).
Prz [w. 19J g d y nas sumnienia złego m ól gry'zie —zob. NKPP, „Sumienie” 34:
„Sumienie go gryzie”.

ODA 23
Oryg.: Do Chloe (‘Zielona, Młodziutka') — erotyk w kształcie zachęty pod
adresem trwożliwej dziewczyny: naśladowanie Anakreonta z Teos. Oda Hora
cego (Carm. 1.23) liczy 12 wersów.
Wskazany przez Petrycego utwór brzmi (KOCHANOWSKI J.. Pieśni 111):
Stronisz przede m ną. Nelo nietykana.
By więc sarneczka. kiedy obłąkana
Macierze szuka po górach ustronnych
Nie bez bojaźni i postrachów płonnych.
:>

m

Bo by sie nanmiej na drzewie wzjeżyły
Powiewne lisi ki. by nam niej ruszyły
Jaszczurki krzakiem , ta sie dusza zlęknie.
Aż od bojaźni na ziemi przyklęknie.
Lecz ja nie jako niedźwiedź albo mściwa
Myślę cię drapać lwica popędliwa.
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P r/ostań też kiedy za m acierzą chodzić,
Już się ty możesz mężowi przygodzie.

ODA 24
Oryg.: Do poety Wergiliusza - napisany w 24 r. p.n.c. tren na śmierć Kwintyliusza Warusa (zob. HOR.Carm. 1,18), połączenie uczczenia zmarłego z po
cieszeniem dla przyjaciela, opartym na ukazaniu nieodwracalności przemijania
i konieczności pogodzenia się z nim. Oda Horacego (Carm. 1,24) liczy 20 wersów.
Tytuł: — Mikołaj Komorowski z Komorowa (1578-1633), hrabia na Lipto
wie i Orawie, starosta oświęcimski (1598-1616) i nowotarski (1624), posiadacz
ziemski na Podhalu, właściciel m.in. Żywca. Chcąc powiększać stan posiadania,
nie wahał się przed stosowaniem zbrojnej przemocy wobec sąsiadów, rabunków
kościołów, napadów na kupców i fałszowania monety. Jego ucisk doprowadził
w 1631 r. do powstania chłopskiego na Podhalu (proklamowano wówczas „Rzecz
pospolitą Nowotarską”), stłumionego przy pomocy regularnego wojska.
w. 9 brat twój - Andrzej Komorowski; zoh. obj. do w. 13.
w. 13 Niemasz cię, Jcuiie z Żywca — pomyłka Petrycego, który za zabitego
uznał Jana Komorowskiego, trukczaszego carowej (zob .Poselstwo, s. 83), ocalo
nego z rzezi, podczas gdy śmierć w walce poniósł Andrzej (1584-1606), drugi
brat Mikołaja; zob. NILMOJLWSKI, Pamiętnik, s. 77-78:
Komorowski, będąc na tejże uczcie u pana Sklińskiego. za powstałym
rum orem w ypadł ze dw oru ku swej gospodzce z mieczem, którego obaczyw szy, pospólstwo rzucili się za nim . Tym długo broniąc się sam jeden, gdy już
siły ustawały, niejednego przed sobą położywszy, przy cerkwi jednej na ulicy
Glińskiej zabity.

Por. ROZNIAIOWSK1, D iariusz, s. 56: „Andrzej Komorowski z Żywca —ten się
długo i dobrze bronił z mieczem”. Zob. też NILMOJLWSKI, D iariusz, s. 109;
Poselstwo, s. 72, 84.
Późniejszym źródłem potwierdzającym tożsamość zabitego jest też kronika
spisywana przez znawcę przeszłości regionu, wójta żywieckiego Andrzeja Komonieckiego (ok. 1 6 5 8 - 1729); por. KOMONILCKI, Ćhronografia, s. 1Ì3:
Tegoż roku [ 1606 - J.W.J pan Andrzej Komorowski, syn Jego Mości pan a
Krzystofa Komorowskiego, kasztelana sandeckiego, w Moskwie zabity jest.
Który się dobrze bronił, wtenczas gdy D ym itr car moskiewski M arynę M nisz
kównę wojewodziankę sendom ierską w małżeństwo pojął, i tam do Moskwy
przyjachawszy z ludem polskim i przez dwie niedzieli bankietując się. Moskwa
zdradą skupiwszy się przez dźwięk dzwonu jednego, w nocy na pałac carski
zdradą i gw ałtem napadszy. cara swego tam że haniebnie z wielą Polaków
pom ordowali, w której okazyjej pomieniony pan Andrzej Komorowski poległ
i tam pogrzebiony jest.

Przyczyną pomyłki Petrycego mogła być wiadomość od Andrzeja Komorow
skiego o śmierci jego rodzonego brata, Jana Komorowskiego (ur. 1587), zmarłego
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w Żywcu 2 II 1606 r.. a pogrzebanego w rodzinnym grobie dopiero 20 III: zob.
KOMONILCKI. Chronografia, s. 113.
Balu —Samuel Bal, syn Matiasza Baia (zin. ok. 1575), promoto
ra kalwinizmu na ziemi sanockiej. Por. NILMOJLWSKI, Diariusz, s. 105:
Trochę dalej I przy tej samej ulicy co stancja księdza Franciszka Pom askiego. jednej z ofiar mordów - J.W. | stal pan Bal, podczaszy wielkiej kniaziowej. len z przodku bronie! się. polym zdrajcy - ubezpieczywszy go o p o 
koju i całości, tylko aby broni oddał na rozkazanie wielkiego kniazia, uwierzeł
—zabieli go zaraz i wywlekszy pod m ur, w przykop wrzucieli, w którem kilka
dni leżał. Czeladź także wszytkę pobili.

N1LMOJLWSKI. Pamiętnik, s. 86:
I ... I pan Bal, podczaszy carowej jej mości, nie dawszy w strętu żadnego
tum ultowi, m ając siły pod dostatkiem , poddał się także z przysięgami w otrzy
m aniu całości, które fałsz opacznie obrócił, gdyż jako sam zdrowie stracił,
tak i Wicrzchlińskich dwóch do tegoż kresu przywiódł |. . . | .

ROŻNIATOWSKI, Diariusz, s. 58:
Pan Paweł Tarło, starościc sochaczew ski. z panem Sam uelem Balem
w jednym dworze bronili się długo, fam gdy Moskwa bez szkody swej pożyć
ich nie mogli i przysięgli im pokój, której przysiędze pan Bal uwierzywszy,
wyszedł do nich, bronie oddał od siebie, rozsiekali go zaraz i sługi, którzy
z nim byli wyszli - co widząc, pan Tarło nie wychodził za nim. ale się cof
nąwszy, do końca bronił i został bez szwanku.

Zob. też Poselstwo, s. 72, 83.
Coluchowski - Jan Gołuchowski, dworzanin królewski (zob. NILMOJLWSKI, Diariusz, s. 109), wysłany do Moskwy jako przystaw z posłem Iwa
nem Tatiewem; zob. tamże, s. 113:
Dziwnego m orderstw a i okrucieństw a nad naszemi ci barbary zażywali,
a zwłaszcza nad poddającem i się, zabijając ich zwyczajem bestyjalskiem kijtni albo obucham i w głowy, nad drugiem i ukrzyżowaniem i do ściany przy
bijaniem , jako nieboszczyka pana Cołuehowskiego.

Zob. też NILMOJKWSKI. Pamiętnik, s. 76; Poselstwo, s. 72. 84.
w. 1*ł Szkliński —Michał Szkliński (Skliński), sługa carski, w marcu 1606 r.
wysłany przez Dymitra z Moskwy do Lublina z listem do Jerzego Mniszcha i Ma
ryny. Zob. NILMOJLWSKI, Pamiętnik, s. 7*ł-75:
Dwór Sklińskiego na Glińskiej ulicy był praw ie przed zam kiem , len.
m ając u siebie dw orzany carow ej jej mości, więc niektórych z kom panii
swej. mianowicie Komorowskiego z Żyw ca, Zabaw skiego, Strzyżowskiego,
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Pierzchlińskiego, Lipnickiego, Wąsowicza, niem ałą część nocy, zażyw ając
wspólnie dobre myśli, strawili, którym także przyszło Ho dnia przetrw ać.
GHy ten rozruch usłyszeli, nie wieHząc, co by się działo, ciężar jeszcze chm ie
lowy praw ie nosząc, za m ałym asultem pospólstwa tego, ładunki, które m ie
li, na w iatr powystrzeliwali, podając tylko strach onym , a szkody w nich nie
chcąc czynić, uchoHząc к ternu, ile za niewiaHomością, aby z onych krwie
rozlanie nie wszczęło się. Pak teHy wystrzeliwszy łaHunki. za nastąpieniem
wielkiej nawalności nie było czym oHporu Hawać, zaczyni musieli szaty, srebro,
i insze rzeczy z góry miotali. GHy to pograbiono, nie m ając z czym więcej
onych baw ić, dopiero dali się przysięgami niektórych zwieść, około całości
zdrow ia swego obietnicę otrzymawszy. Za taką tedy zHraHą arm atę już swoję
ręczną pooHHawawszy, tym snaHniej jako bezbronnych zewłóczyli ze wszyst
kiego, przy nagości tylko zostawując; na czym Hość nie m ając, pytali się,
którzy by z nich przeHniejszymi byli. W czym się ozwali wzwyż m ianowani
za inakszą naHzieją. Rozkazali im za stół porządkiem sieść. a przy nim słu
gom ich; Hopiero po jednem u człowieku wyciągając na stole, głowy, nogę,
ręce ucinali, na które okrucieństwo insi patrząc, toż podjęli.

Por. ROŻNIATOWSKI, Diariusz, s. 56; Poselstwo, s. 84.
Domaradzki - Piotr Domaradzki, cześnik przemyski (od 1601),
kraiczv carowej Marvnv, ojciec rotmistrza carskiego Macieja. Zob. NIEMOJEWSKI, Pamiętnik, s. 77: '
Dwór Dom arackiego, rotm istrza carskiego, był z tę stronę zam ku, gdzie
przyjaciele carowej jej mości stali, z którym i ojciec wspólnie stał. Sam ro t
m istrz, natenczas do roty jarląc, gHy obaczył zaczętą już zwaHę, m usiał uchoHzić Ho Hw'oru panów Kazanowskich, z którymi Ho poselskiego całość zdrowia uniósł. Ojciec jeHnak, pozostawszy we Hworze, wiHział nawalność wielką;
mogąc się bronić, przy Hostatku bęHąc strzelby i sług, poHHał się, gHzie wprzóH
sam ego odarłszy i wszytko złupiwszy, szkaradnie zabity. Toż i sługi niektóre
spotkało.

ROŻNIATOWSKI, Diariusz, s. 58:
Tam że nieHaleko p an a Piotra DomaraHzkiego, także przysięgą i poko
jem ubezpieczywszy, gHy się im poddał, wywiódszy go za w rota, zabili. SłuHzy jego radzihy się byli bronili, ale samże pan, odebraw szy od nich oręże,
zam knął w komorze. Nie bitoć ich wprawdzie, ale ze wszytkiego oHarlo.

Zob. też Poselstwo, s. 72, 83.
Borsza - Stanisław Borsza, rotmistrz w służbie Dymitra Samo
zwańca, pozostawił cenny diariusz wyprawy moskiewskiej, notujący wydarze
nia od 7 IX 1605 do 4 III 1606 r., przerwany niecałe trzy tygodnie przed boha
terską śmiercią pamiętnikarza; zob. St. Borsza, Cara moskiewskiego wyprawa

naonczas do MoskwyAz panem wojewodą sendomirskim i z inszym ryxerstwem
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Anno Domini 1604. opracował J. Bvliński. ..Napis*' 7 (2001), s. 89-109; рог.
ROŻNIATOWSKI. Diariusz. s. 56:
Drugich rozmaici'* katowali oprócz Korsze, który się w inszej gospodzie
bronił dobrze. Kil как mc* w ypadał z mieczem. aż go z kąta jeden postrzelił,
gdy się do izby w racał, a on się był w sieni nań zasadził.

Por. NIEMOJEWSKI. Diariusz, s. 109: Poselstwo, s. 72. 84.
Strzeżowski —Samuel Strzyżowski, trukczaszy carowej, zamor
dowany w stancji Michała Szklińskiego. Zob. NIEMOJEWSKI, Diariusz, s. 94.
109; Pamiętnik. s. 74, 78; Poselstwo. s. 84: ROŻNIAIOWSKI, Diariusz, s. 56.

ODA 25
Oryg.: Do Lidii — złorzeczenie, zaczęte motywem skargi pod zamkniętymi
drzwiami (jxiraklausithyron: por. Ill 10) znanym z komedii greckiej i elegii m i
łosnej, groteskowo ukazujące przyszłą żałosną starość nieczułej kochanki. Oda
I loracego (Carm. 1.25) liczy 20 wersów.

ODA 26
Oryg.: Do Muz - żartobliwie przesadne wezwanie do uczczenia przyjaciela -poety i dramaturga, Lamii. Oryginał nie precyzuje imienia osoby: może chodzić
0 Lucjusza Eliusza albo jego starszego brata Kwintusa Eliusza (zob. HOR.Ca/rw.
3,17). Oda Horacego (Carm. 1,26) liczy 12 wersów.
Tytuł: — Gabriel Joannicy (ok. 1565-1613), profesor filozofii i medycyny
uniwersytetu krakowskiego, nadworny lekarz Zygmunta III, botanik, astronom
1 matematyk. Studiował w Krakowie w latach 1583-1590, następnie wykładał
astrologię, a po dwóch latach nauki w Padwie otrzymał tam stopień doktora
medycyny (III 1597). Po powrocie do Krakowa wykładał botanikę. WA1600 r.
nostryfikował dyplom padewski i ogłosił tezy De peste (O zarazie), oparte na
szerokich lekturach, w łasnych obserw acjach i dośw iadczeniach związanych z ów 
czesną zarazą, która wnet zahamowała działalność Wydziału Lekarskiego. Z tego
względu Joannicy nauczał na Wydziale Sztuk Wyzwolonych filozofii Arystotelesa.
Właśnie jemu Petrycy, wyjeżdżając do Erancji z biskupem Bernardem Macie
jowskim, powierzył czuwanie nad drukiem swojego przekładu Polityki'Arystote
lesa, z czego niestety przyjaciel nie wywiązał się właściwie. Od końca 1609 r.
Joannicy w ykładał medycynę i botanikę lekarską (w na nowo utworzonej kate
drze tego przedmiotu), szeroko rozwinął też praktykę lekarską, nie pełniąc urzę-'
dów akademickich. Był znany z wesołego usposobienia i skłonności do biesiad.
Pisał okolicznościowe wiersze łacińskie, układał kalendarze. W7 1613 r. ogłosił
pośmiertną edycję Zielnika... Szymona Syreniusza (ok. 1540-1611), przyjacie
la swojego i Petrycego. Zachętę do studiów matematycznych zawdzięczał Joannicemu wybitny astronom, matematyk i pierwszy polski historyk nauki, Jan
Brożek ( 1585-1652).
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w. 7 Turek — u Horacego (1,26,5) mowa o królu Partów Tiridatesie (I w.
p.n.e.)!
w. 21 -2 4 - strofa dodana prze/ tłumacza,
w. 23 dzieci moje —zob. obj. do I 3,7.

ODA 27
Oryg. : Do przyjaciół - nawoływanie do zachowania spokoju podczas uczty,
utrzymane w formie obrazowej i pełnej humoru scenki obyczajowej z sugero
wanym dialogiem: sytuacja wyjściowa pieśni biesiadnej oparta na motywie z Anakreonta. Oda Horacego (Carni. 1,27) liczy 24 wersy.
w. 2 6-27 lub przez słowa którego / moc cuda niezwykłego —szyk i sens: lub
przez (magiczną) moc jakiegoś słowa, mającego cechę niezwykłej cudowności.
Prz Iw. 11] Ranę wdzięczną miłość zowie — składnia oraz sens: [domyślnie:
HoracyJ nazywa miłość wdzięczną raną. Z użycia tego samego przypadka (bier
nika) w dwóch miejscach komentarza wolno wnosić, że w świadomości skład
niowej Sebastiana Petrycego łączliwość czasownika „zwać” w funkcji przydawki wynikała z pierwotnego znaczenia wyrazu: wołać, przywoływać’, podczas
gdy funkcja „określania nazwą” stanowiła dla pisarza zaledwie wtórny kompo
nent semantyczny.

Prz [w. 29] Chimera ... miała w sobie pół konia, pół niedźwiedzia, pół czło
wieka - zwykle Chimerę ukazywano jako połączenie smoka, Iwa i kozła.
pół - tu w znaczeniu Łczęść\
ODA 28
Oryg. : Do Archytasa - filozoficzna refleksja nad przemijaniem, religijnymi
obowiązkami wobec zmarłych i neopitagorejską koncepcją wędrówki dusz (metempsychozy), ujęta w kształt pośmiertnej prozopopei rozbitka morskiego: naj
pierw pod adresem słynnego uczonego-pitagorejczyka Archytasa z Tarentu (460-365 p.n.e.), także ofiary katastrofy statku, później skierowanej do przechodzą
cego żeglarza (zgodnie z poetyką autentycznych epitafiów przydrożnych). We
dle części interpretatorów utwór jest dialogiem duchów rozbitka i Archytasa.
Oda Horacego (Carm. 1,28) liczy 36 wersów.
w. 8 na wiatr rozniesiony - Puszczyński (s. 54) słusznie krytykuje to tłuma
czenie oryginału (1,28,8: remolus in auras) jako nonsens.
w. 12 przeklęty — tu być może jako przydawka r.ż w dopełniaczu l.poj.:
„u Irojej przeklętej”.
w. 26 przeciw mnie —ze względu na mnie.
w. 28 z twym zdrowiem —zachowując cię w zdrowiu.
Prz [w. 2] Krok miasto łokcia położon jest - krok jako miara długości stoso
wana w rolnictwie liczył ok. 2.24 m; łokieć w dawnym systemie miar, w zależ
ności od okresu historycznego i terytorium, liczył od ok. 57 do ok. 65 cm.
Prz IW 10] FilozofLen nie dbał o wczas swój\ pilnując nauk, przeto, gdy umarł,
jakoby ciała nie było, jedno kości a skóra - „higieniczne” i racjonalistyczne
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objaśnienie Petrycego nie zgłębia istoty obrazu Horacego (1,28,13): śmierć nie
tknęła duszy Pitagorasa, zabrała tylko jego „ścięgna i skórę” (nervos atque cutern

morti concesserot atrae).
Prz [w. 20] - parafraza początku komentarza (lAMBINUS, s. 89) do HOR.
Carm. 1,28,19-20.
ODA 29
Oryg.: Do Ikcjusza - roztrząsanie, w nastroju żartobliwym, skutków spo
dziewanej zmiany trybu życia dotychczasowego myśliciela i erudyty w następ
stwie wyprawy do Arabii Szczęśliwej (Arabia Felix), zamknięte wnioskiem w for
mie wykrzyknienia, dopuszczającego zjawisko dotąd niewiarygodne (adynaton):
zawrócenie Tybru ku źródłom. Wyprawa pod dowództwem namiestnika Egiptu
Eliusza Gallusa odbyła się w 24 r. p.n.e. i zakończyła klęską Rzymian. Oda H o
racego (Carm. 1,29) liczy 16 wersów. Incipit kończy się na wyrazie invides.
Tytuł: — Stanisław Wiłam, trukczaszy carowej Maryny (zob. NIEMOJEWSKI, Diariusz, s. 112; Poselstwo, s. 82; tamże, na s. 83, między Polakami ocala
łymi z majowego pogromu wymieniona czeladź „pani Wilamowej”), siostrzeniec
kasztelana małogoskiego Mikołaja Oleśnickiego. Razem z Piotrem Duninem
Borkowskim w 1608 r. został wysłany przez posłów polskich, Oleśnickiego i Go
siewskiego, do obozu wojsk drugiego Dymitra z wezwaniem do zaprzestania walki
i uszanowania rozejmu zawartego z carem Wasylem Szujskim; zob. MARCHOCKI, Historia, s. 38.
w. 16 który, niewolnik, rzezwiej niż pan ciągnie - sens: który jako niewolnik
jest sprawniejszy od swojego pana.
w. 32 nieźle na przodku zaraz - na samym początku.
szczęście roni - szczęście (tu podmiot zdania) zrzuca, poniża

(kogoś).
ODA 30
Oryg. : Do Wenery - modlitwa wzywająca boginię do pojawienia się wraz
z orszakiem w domuGlicery. Możliwym podmiotem mówiącym jest sama dziew
czyna, która zapewne (o czym świadczy charakter przywoływanych bóstw) upra
wia zavtfód hetery. Oda Horacego (Carm. 1,30) liczy 8 wersów. Prawidłowy
incipit: O Venus regina Criidi Paphique (IjVMBINLS, s. 93).
w. 1 cyndyjskiej - słowo użyte przez Petrycego wynika z błędnego odczyta
nia łacińskiego incipitu, a błąd ten powtarza się także w Przestrogach; por. ,,/\p arat krytyczny”.
Prz [w. 5] Kto miłuje mierzioną Annę, tę. Annę mniema byćDyjannę - parafra
za łacińskiego przysłowia: Si quis amat ranom, ranam pu tat esse Dianam; zob.
NKPP, „Kochać” 69: „Kto się żaby rozmiłuje, tak dla niej jak dla Diany miłuje”;
por. też NKPP „Miłować” 9: „Kto kogo miłuje, wad jego nie czuje”.
Prz [w. 6] - parafraza początku komentarza (IAMBINLS, s. 94) do HOR.
Carm. 1,30,5-6.
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ODA 31
Oryg. : Do Apollina - modlitwa błagalna poety do opiekuna sztuk o czerstwą
starość i niernijające natchnienie, zanoszona w dniu konsekracji (24 X 28 p.n.e.)
nowej świątyni boga na Palatynie, wystawionej przez Augusta z wdzięczności
za zwycięstwo nad Antoniuszem i Kleopatrą pod Akcjum trzy lata wcześniej
(2 1X31 p.n.e.). Oda Horacego (Carni. 1,31) liczy 20 wersów.
w. 4 Wołoch - mieszkaniec Wołoszczyzny (tu jako retoryczna figura pars pro
toto), krainy na Nizinie Wołoskiej między południowymi Karpatami a dolnym
Dunajem, słynącej z hodowli bydła.
w. 13-14 wino - gdy trzykroć Ocean objedzie / cało i z zyskiem bogumił
przyjedzie - hiperrnetria, by с może zamierzona przez tłumacza.
w. 15 zdrowy - tu: zdrowe (przymiotnik l.mn.)
Prz [w. 18) Zdrowemu i pirogi nie wadzą - zob. NKPP, „Zdrowy, Zdrów,
Zdrowo” 13 (cytat z Petrycego notowany jako pierwszy przekaz): „Zdrowemu
i pierogi nie szkodzą”.

ODA 32
Oryg.: Do liry - zarys osobistego programu poetyckiego, nawiązujący do
różnorodności tematyki utworów Alkajosa, w formie modlitwy, zgodnie z jej za
sadami rozpoczętej przypomnieniem zasług błagalnika i zobowiązań bóstwa (hypómnesiś), a zakończonej szczegółową prośbą. Oda Horacego (Carm. 1,32) li
czy 16 wersów.
Wskazany przez Petrycego utwór brzmi (KOCHANOWSKI J., Pieśni II 22):

5

io

15

Proszę, jeśli sie z tobą co śpiewało,
Co by i ten rok, i dalej trw ać miało.
Powiedz słowieński rym , o wielostrona
Lutni złocona,
Mityłeńskiego m ieszkańca przed laty
Z abaw o, który, choć w boju zębaty,
Przedsię - śrzód mieczów' lub też naw ę w biegu
Przybił do brzegu Muzy parnaskie i naleźcę w ina,
I Afrodytę, i z nią jejże syna,
I Lika z czarnym włosem i z czarnem a
Śpiewał oczema.
O czci Febowa i stołów złoconych
Kraso niebieskich, o myśli strapionych
W dzięczna ochłodo, i mnie sprzyjaźliwą
Bądź, gdy cię w zywąm!

ODA 33
Oryg.: Do Albiusza Tihullusa (ok. 5 0 -1 9 p.n.e.), wybitnego poety elegijnego
—ironiczne pocieszenie dla przyjaciela zakochanego bez wzajemności w Glicerze,
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poparte kilkoma czytelnymi dla odbiorcy przykładami mijających się i źle adre
sowanych uczuć, z pojednawczym przywołaniem doświadczenia samego I loracego na zakończenie. Potoczny styl utworu i zdroworozsądkowe argumenty sil
nie kontrastują z finezją upraw ianego przez Tibullusa gatunku elegii, której
I loracy nie cenił za melancholijną płaczliwość. Oda Horacego (Carm. 1,33) li
czy 16 wersów.
w. 7 ku Necie - Neta, zdrobnienie od imienia Agnieszka: por. KOCHANOW
SKI i.. Pieśni \ 11.1.
w. 13-20 - parafraza znacznie bardziej kolokw ialna niż oryginał, gdzie zwro
tów o jednoznacznym charakterze porzekadeł nie ma.
w. 19 Korynrię - w oryginale (1,33,14) mowa o wyzwolenicy Myrtale (Myrlaie liber Lina).
w . 20 ja k o b y ze clżdża p o d rynnę —zob. NKPP, „Deszcz” 30: „Z deszczu pod
rynnę”.
Prz [w. I| Do miłości równia poLrzeba - zob. NKPP, „Równo” 4: „Równy
z równym”: „Równość” 3 (tamże): „Równość matka przyjaźni”.
ODA 3 4
Oryg.: Deklaracja religijnego nawrócenia się poety-epikurejczyka, wzmoc
niona plastycznym opisem własnego wstrząsu na widok pioruna z pogodnego
nieba, co ma jako przykład wspierać zawarte w filozoficznej konkluzji uznanie
wszechmocy Jowisza i nieprzewidywalności zmiennego Losu. Oda Horacego
(Carm. 1,34) liczy 16 wersów.
Tytuł: —Piotr Dunin Borkowski (zni. 1619), chorąży sandomierski (od 1616).
Po nauce w protestanckim gimnazjum humanistycznym w Strassburgu ogłosił
tamże wr latach 1596-1597 trzy łacińskie rozprawy etyczne. Po powrocie do
kraju brał udział w wojnie szwedzkiej i moskiewskiej; pod Kircholmem (27 IX
1605) dowodził rotą w' pułku starosty uświackiego Jana Piotra Sapiehy. Już po
powTocie Petrycego do kraju, w roku 1608, Borkowski (wysokiego wzrostu, po
liglota znany z wymowy i męstwa) razem ze Stanisławem Wlaniem posłował do
swojego byłego dowódcy, wówczas już hetmana wojsk drugiego Dymitra Sam o
zwańca, z misją od posłów polskich, Oleśnickiego i Gosiewskiego, aby nie naru
szano rozejmu zawartego z carem Wasylem Szujskim; zob. MARCI IOCKI, ///storia, s. 38.
w. 2 PieLrze - istotna zmiana wobec oryginału, gdzie poeta przemaw ia tylko
we własnym imieniu.
w. 25-30 - strofa dodana przez tłumacza.
ODA 3 5
Orvg.: I łymn pochwalno-błagalny do Losu. wezwanego pod imieniem bo
gini czczonej w Ancjum nad Morzem Tyrreńskim (gdzie w słynnej świątyni stały
dw a posągi bortuny : Fqueslris - 'Wojennej' i Felix - 'Urodzajnej’). Utwór o cha
rakterze politycznym w kontekście projektowanych przez Augusta w' 26 r. p.n.e.
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ckspcdycji przeciw plemionom arabskim i brytańskim. Oda Horacego {Carni.
1.35) liczy 40 wersów.
w. 7 prędko nogi Tatarzyn ... Turczyn srogi - w oryginale (1,35,9) mowa jesl
o groźnym Daku (Dacus cisper) oraz o koczowniczy ch (rączych) Scytach (profugi
Scythae).
w. 13-16,31 -40 —aluzja Ho rokoszu Zebrzydowskiego (zob. obj. do IV9,tyt.),
buntu opozycji szlacheckiej przeciwnej polityce wewnętrznej i zagranicznej Zyg
munta III oraz planowanym przezeń reformom ustrojowym, wszczętego w lu
tym 1606 r., którego krwawą kulminacją była bratobójcza bitwa pod Guzowem
(5 VII 1607).
w. 17-20 Mus ... / gwoździe sworniowe i klin ... / w rękach ... niosąc, żelazne
do tego / haki —Konieczność (gr. Tyche, łac. Necessitas), person iii kowana jako
postać kobieca zaopatrzona w narzędzia budowlane (por. III 24,9-10).
w. 39 w lemiesze miecze przekow aty - zob. NKPP, „Miecz” 12 (pierwszy
przekaz z 1618 r.): „Miecze przekuwać na lemiesze”; przysłowie zaczerpnięte
z Biblii (Iz 2,4; przekład J. Wujek) : „I przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie
swe na sierpy”.

ODA 36
Oryg. : Do przyjaciół — zapowiedź i plan uczty z okazji powrotu Plocjusza
(lub Pomponiusza) Numidy z wojny w „Hesperii”, zapewne przeciw Kantabrom,
toczonej w północnej Hiszpanii w iatach 2 7 -2 4 p.n.e. Oda Horacego (Carm.
1.36) liczy 20 wersów.
w. 1 Obrońcy ... Dmitrowemu - mowa o Bogu. Jego narzędziem mogli być,
wedle pogłosek rozpowszechnionych po śmierci Dymitra, co najmniej dwaj wierni
dworzanie: Piotr Fiodorowicz Basmanow, który zginął przy carze, a potem wraz
z nim (albo kimś poległym zamiast niego) wystawiony został na urągowisko przez
cztery dni na obecnym Placu Czerwonym (zob. NIFMOJKWSKl,/>ar/wóz, s. 97,
113-114; Poselstwo, s. 70-71, 84, 171), lub też Michaił Mołczanow, jakoby
sprawca podstawienia spiskowcom „syna niejakiego Niemca” (zob. N1FMOJEWSKI, D iariusz, s. 136-137: por. Poselstwo, s. 189), ukrywający się potem
w Polsce, w dobrach Mniszchów w Samborze i w Sandomierzu. Właśnie Moł
czanow (skądinąd morderca uwięzionego młodocianego cara Fiodora Borysowicza Godunowa i jego matki Marii, do czego doszło w czerwcu 1605 r.), podający
się za ocalałego Dymitra, nakłonił do zbrojnego wystąpiertia Iwana Bołotnikowa, mianując go hetmanem carskiego wojska (zob. obj. do I 15,31).
w. 2 dal ciągn ąć... kota - zadrwił; zob. NKPP. „Kot” 5: „Ciągnąć kota”.
w. 13 od Putywla jedzie - po upadku pierwszego Samozwańca nowy car,
Wasyl Szujski, zesłał do Putywla w ziemi siewierskiej (północna Ukraina), „któ
ra jest naobfitsza i nasiedlejsza w hospodarstwie, a jakoby kuchnią wielkiego
kniazia” (NIFMOJFWSKI. D iariusz, s. 174). jednego z faworytów Dymitra,
kniazia Grigorija Szachowskiego. Pozbawiony wpływów politycznych kniaź w celu
wzburzenia ludności przeciw Szujskiemu rozgłaszał wieści, że Dymitr przed
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siepaczami uciekł z Kremla podziemnym korytarzem. Przybycie do Putywla „het
mana” Iwana Bołotnikowa z listem od „Dymitra” do księcia Szachowskiego po
głoski te ugruntowało i przyspieszyło rozprzestrzenianie się powstania.
w. 19-20 swej powłoki gospodę / hojną - u Jerzego Mniszcha w Samborze
nad Dniestrem Dymitr znalazł się w lutym 1604 r. Trafił tam w drodze do Kł a
kowa, gdzie przed oblicze króla dostarczyć go miał książę Konstanty Wiśniowiecki (1564-1641; późniejszy wojewoda bełski - od-1636. następnie ruski od 1638), zięć wojewody sandomierskiego jako mąż Urszuli z Mniszchów (od
1603). Samozwaniec w poprzednim roku objawił swoje „carskie” pochodzenie
w Brahiniu, należącym do brata Konstantego, kniazia Adama Korybuta Wiśniowieckiego (ok. 1566-1622; od 1601 żonatego / Aleksandrą z Chodkiewiczów,
siostrą hetmana). Właśnie z Sambora - po pobycie Dymitra i jego polskich pro
tektorów w Krakowie od marca do kwietnia 1604 r. (dos/ło wówczas do audien
cji u nuncjusza Claudio Rangonicgo. u króla - 15 III, konferencji teologicznych
z jezuitami, aż wreszcie tajnej konwersji Samozwańca na katolicyzm — 17 IV) —
rankiem 23 lub 24 VIII 1604 r. wyruszyła zbrojna wyprawa pretendenta do
tronu moskiewskiego, która 31 X przekroczyła granicę księstwa.
w. 36 dzierży siejak rzep - zol). NKPR „Rzep” (pierwszy przekaz z 1870 r.):
„Przyczepił się jak rzep do psiego ogona”.
Prz [w. lj votum — (łac.) prośba modlitewna, życzenie.
Prz fw. 15] Morderze rozumiej, którzy puna swego ciwieli zamordować —we
dług Jana Łosia (/ loratius Elaccus. s. 76. przyp. 1) pomyłka tłumacza: „Petrycy
nie spostrzegł się, że zam[iast] «morderze» napisał «zdrajcę swe»”. Wolno są
dzić. że Petrycy jednak się nie pomylił, a objaśnienie w' obecnym kształcie było
przeznaczone do umieszczenia na marginesie przy wersie 15.

ODA 37
Oryg.: Wyiażenie radości Rzymian z ostatecznego upadku Antoniusza i Kle
opatry po bitwie pod Akcjurri (2 IX 31 p.n.e.), przypieczętowanego zdobyciem
Aleksandrii (1 VIII30 p.n.e.), samobójstwem Antoniusza, a po nim egipskiej kró
lowej, mężnej w obliczu groźby hańbiącego uwięzienia i poprowadzenia na stra
cenie w orszaku triumfatora. Utwór propagandowo-polityczny w formie wezwa
nia przyjaciół do uczty, zorganizowany został jako kolekcja argumentów;
wzorowany na pieśni Alkąjosa, dla której bodźcem stała się śmierć tyrana Myrsilosa. I łoracy poniekąd odpowiada tu na pytanie retoryczne postawione we wła
snym wcześniejszym utworze (zob. HOR .Epod. 6). Oda Horacego (Carni. 1,37)
liczy 32 wersy.
w. 3 -4 kapłani/ Marsowi - Saliowie (dosł. 'Skoczkowie'), patrycjuszowskie
kolegium kapłanów Marsa Kroczącego, organizowali w' Rzymie w marcu, mie
siącu poświęconym bogu wojny, uroczyste procesje z obrzędowymi śpiewami
i tańcami, kończące się wystawnymi biesiadami.
w. 12 wzgórę. podniosła roga - zob. NKPP, „Róg” 8: „Rogi pokazywać”,
w. 18 na dół spuściwszy rogi - zob. I 15.14.
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w. 19-20 myśliwy/ łowiec- tu: łowca polujący (imiesłów przymiotnikowy),
w. 20 zwierz ... żywy - tu: zwierzyna (rzeczownik zbiorowy),
w. 27 -2 8 Kto raz straci, nie ma sie zaraz położyć / ubity może czasem drugi
raz ożyć - dodatek tłumacza (niewątpliwie aluzja do dł ugiego Dymitra).
w. 30-31 sprosnych srogi / jad gadziny - niezborność składniowa (na wzór
łacińskiej constructio ad sensum?), wynikająca z potraktowania rzeczownika
w l.poj. jako pojęcia zbiorowego z przydawką w l.rnn. („sprosni gadzina”); por.
też; 111 2,21 Prz : nie z mniemania ludzkiego, którzy*częstokroć sie na suym roz

sądku mylą.
Prz [w. 6] miała być rzymskiego państwa cesarzową - opis nadziei Kleopat ry
niezgodny tu z prawdą historyczną.

ODA 38
Oryg.: Do sługi - wezwanie do umiaru podczas skromnej uczty w ogrodzie:
wiersz w stylu Anakreonta. Oda Horacego (Carm. 1,38) liczy 8 wersów.
Wskazany przez Petrycego utwór brzmi (KOCHANOWSKI.)., Pieśni U 16):
Nic po tych zbytnich potraw ach, nic po tym
Srebrze na służbie i obiciu złotym ;
Nam к woli. kędy róża pozno kwitnie,
Nie szukaj zbytnie.
r>

io

D obra-ć i m iętka, co ją najdzie wszędzie,
A kiedy równe towarzystwo siędzie.
Prędka dobra myśl, a tym jeszcze chuinicj,
Ody nie l>ez lutniej.
Lutnia - wódz tańców i pieśni uczonych,
L utnia - ochłoda myśli utrapionych,
Ta serce miękczy swym głosem przyjem nym
Bogom podziem nym .

TRUDU MOSKIEWSKIEGO Księgi wtóre
ODA 1
Oryg.: Do Gajusza Azyniusza Polliona (76 p.n.e. - 4 n.e.), polityka, opieku
na twórców (rn.in. Wergiliusza), założyciela pierwszej biblioteki publicznej w Rzy
mie, tragediopisarza, rnówcy i poety, który po bitwie pod Akcjum (2 IX 31 p.n.e.)
wycofał się (jako sympatyk Antoniusza) z życia publicznego i poświęcił spisywa
niu dziejów wojny domowej - apel o zachowywanie w pisarstwie dystansu cza
sowego do tematów współczesnych. Obrazowa i uwznioślająca parafraza tem a
tyki obecnych i zamierzonyc h - wedle poety - dzieł Polliona zakończona została
pozornie pomniejszającą uwagą wobec własnej liryki, mającą postać apostrofy
cło Muzy. Oda Horacego (Carm. 2.1) liczy 40 wersów.
w. 1 Tragedyją rokoszu —zob. obj. do 135,13-16. W oryginale (2.1,1) mo wa
o wojnach domowych toczonych już od czasów konsulatu Kwintusa Cecyliusza
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Metellusa O lerà (ex Metello constile), a więc od 60 r. p.n.e., gdy zawiązany
został pierwszy triiirnwirat między Pompejuszem, Krassusern i Cezarem.
w. 2 dla Rzeczypospolitej pożytku namowy' - w roku 1606 takie narady
toczyły się rn.in. na opozycyjnym zjeździe szlachty w Sandomierzu (od 10 VIII)
i prokrólewskirn w Wiślicy (od 12 VIII).
w. 7 gołe miecze na swoich dobyte - główną bitwę rokoszanie stoczyli z woj
skami królewskimi pod Cuzowern (5 VII 1607), o czym wiadomość mogła dojść
Petr ycego jeszcze w Moskwie, gdzie przebywał do wr ześnia tegoż roku.
w. 23 dumy ... płaczliwe - tu: por uszające melodie, wygrywane na podłuż
nych instrumentach dętych stroikowych o przenikliwym dźwięku, używanych
w wojsku do dawania sygnałów i w kapelach janczarskich.

ODA 2
Oryg.: Do Gajusza Salustiusza Krispusa (zrn. 20 n.e.), adoptowanego syna
historyka Salustiusza (86-35 p.n.e.) i spadkobiercy jego olbrzymiego m ajątkupochwała hojności adresata w Formie szeregu pouczających sentencji w duchu
(4yki stoickiej, wysnutych z przykładów rzeczywistej i pozornej korzyści płyną
cej z bogactwa i zaszczytów. Oda Horacego (Carm. 2,2) liczy 2 4 wersy.
Tytuł: - Jakub Pretwicz (Pretfic; 1546-1613), starosta trembowelski (od
1561), wojewoda podolski (od 1607). Zgromadził bogaty księgozbiór; uchodził
za autorytet w sprawach tureckich i tatarskich. Od 156*t r. przebywał na dwo
rze* księcia Albrechta I lohenzollerna w Królewcu. Podczas przygotowań do woj
ny o Inflanty (w 1578) wysłany został po konie i rynsztunek na Węgry. Brał
udział w końcowej fazie kampanii Stanisława Żółkiewskiego przeciw Semenowi
Nalewajce (1596). Uczestniczył w wyprawie Żółkiewskiego przeciw Tatarom
(l 1606). Podczas rokoszu Zebrzydowskiego stronnik króla.
Przeciwnik popierania Dymitra Samozwańca.
w. 3 -4 Pretfica onego / Scytom strasznego —mowa o ojcu Jakuba. Bernar
dzie Pretwiczu (Pretficu; ok. 1500-1563), pochodzącym ze Śląska rotmistrzu
obrony potocznej. Był on dworzaninem Zygmunta Starego (od 1525). utrzymy
wał własną rotę (1535-1560). Brał udział w licznych walkach z Turkami i wy
prawach wojennych przeciw Tatarom, stosując taktykę jak najdalszego pościgu
ku ich koczowiskorn nad Morzem Czarnym. Bazą wypadową do tych operac ji
był przygraniczny Bar, którego starostą Pretwicz został w 1540 r. jako protego
wany królowej Bony. Gdy król, chcąc uniknąć sporów z Turcją na tle militar 
nych działań polskich, zamienił (1552) mu starostwo barskie na trembowelskie,
położone' dalej od granicy, ten uznał to za swoją krzywdę. Sławię Pretwicza jako
autorytetu w kwestiach tureckich, tatarskich i siedmiogrodzkich umacniali lite
raci, a je'go zasługi dla obrony kre»sów' (ponoć tatarskie matki straszyły nim clzie1ci) utrwaliło notowane jeszcze w XIX w. porzekadło ludowe: ..Za pana Piet wica
spała od Fatar granica“.
Scytom - używane przez Petrycego określenie Tatarów jako Scy
tów odnosi się do irańskiego ludu koczowniczego, od Vili w. p.n.e. żyjącego na
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północ ori Morza Czarnego, od IV w. p.n.e. zajmującego tereny nad Dniestrem
i dolnym Dunajem, a także na Krymie, pokonanego ostatecznie przez Rzymian
w 1 w. p.n.e.
w. 2 1 -2 4 - w oryginale (2,1,17-20) jako przykład błędnego mniemania
gminu o szczęściu wynikającym ze sprawowania władzy i jako potwierdzenie
stoickiego paradoksu, że tylko mędrzec jest prawdziwym królem, służy postać
Fraatesa IV. króla Partów (w latach 37-30, 2 9 -2 8 i 2 6 -2 p.n.e.), który w wyni
ku tarć wewnętrznych dwukrotnie tracił władzę na rzecz Tiridatesa II i nie był
w stanie po jej odzyskaniu zapewnić sobie szacunku poddanych.
Prz [w. 5] zu sw ym zachowaniem z przyjaciół - ze wsparciem (tu: pienięż
nym) dla siebie ze strony przyjaciół.
zu swym pokłuciem w skarbie - z własnym nakładem finansowym.

ODA 3
Oryg.: Do Kwintusa Delliusza (I w. p.n.e.), zamożnego wojskowego, dyplo
maty i pisarza znanego ze zmienności przekonań politycznych (kolejno stronni
ka: cezarianina Publiusza Korneliusza Dolabelli, cozarobójcy Gajusza Kasjusza
Longinusa, triumwira Marka Antoniusza, a następnie Oktawiana) - przestroga
o równości wszystkich wobec śmierci oraz wynikająca z niej zachęta do stoickiej
równowagi ducha i obojętności wobec zmiennych kolei losu, połączonej z epikurejską radością życia. Oda Horacego (Carm. 2,3) liczy 28 wersów.
Wskazany przez Petrycego utwór brzmi (KOCHANOWSKI J., Pieśni II 11):
Stateczny umysł pam iętaj zachow ać,
Jeśli cię pocznie nieszczęście frasować,
Także i góry nie radzę-ć wylatać,
Kiedy sic Szczęście z tobą imie bratać.
5

io

15

2o

Śmierci podległy człowiecze cnotliwy,
Choć wszytek twój wiek l)ędzie frasowliwy,
Chocia też czasem, siedząc z przyjacioły,
Przy dobry ni trunku strawisz dzień wesoły,
Tu przy ciekącym przezornym strum ieniu
Każ stół gotować w jaworowym cieniu,
Każ wino nosić, póki beczka leje,
Póki wiek służy, a śmierć nie pr/yśpieje.
Postąpisz z włości drogo zapłaconych.
Postąpisz z dworu i gm achów złoconych,
Л co zebrania twego kolwiek l>ędzie,
To wszytko przyszły nam iastek osiędzie.
Bądź sie kto zacnym rodził i bogatym ,
Bądź niewolnikiem - u śmierci nic n a tym ;
Czyjkolwiek naprzód los wynidzie, w siadaj,
Wieczny wygnańcze, ani więc odkładaj.
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ODA 4
Oryg.: Do Ksantiasza z Fokidy (I w. p.n.e.) - poparty przykładami mitolo
gicznymi żartobliwy apel do przyjaciela, by nie wstydził się miłości do niewolni
cy. Oda Horacego (Carm. 2,*ł) liczy 24 wersy.
w. 13 Co wiedzieć... - zdanie pytajne: skąd wiadomo, czy...?
w. 19 by miała tych cnót być sprosnej macierze — sens: aby tak cnotliwa
miała pochodzić od podłej matki.
Prz (w. 131czas, pod który'była wzięta Filida: na wojnie pod Troją - w ory
ginale (2,1,14) Filida (Phyllis) to po prostu imię niewolnicy Ksantiasza, a zatem
wzmianka o Troi jest całkowicie dowolną interpretacją Horacego.

ODA 5
Oryg. : Do zakochanego - wytłumaczenie braku wzajemności młodym wie
kiem dziewczyny (porównanej, na wzór erotycznej poezji greckiej, do jałówki
i winnego grona) oraz pociesząjąco-melancholijna refleksja (w formie obrazo
wego przedstawienia przyszłości) o upływie czasu; utwór bliski tematom i po
etyce Anakreonta. Oda Horacego (Carm. 2,5) liczy 24 wersy.
w. 21 // Prz [w. 211 Fryks chłopiec II Fryks jest Canimedes - w oryginale
(2,5,20) mowa o pochodzącym z Knidos młodzieńcu imieniem Gyges (Criidius
(fyges), którego dziewczęca uroda oszukałaby nawet tak przemyślnych gości,
jak Odys i Diomedes poszukujący Achillesa, przed wyprawą trojańską ukrytego
przez matkę wśród córek króla Lykornedesa.

ODA 6
Oryg.: Do Septymiusza (1 w. p.n.e.) - opisowa pochwała ulubionych stron
1loracego: Tyburu w Lacjuin (Italia środkowa) i Tarentu w Kalabrii (Italia po
łudniowa), w formie apostrofy do przyjaciela, gotowego wszędzie udać się za
poetą. Oda Horacego (Carm. 2,6) liczy 24 wersy. Pełen incipit: Septimi, (Jadis
aditure mecum, et (LAMBINLS, s. 130).
w. 19 złote jabłko - w oryginale (2,6,14-15) mowa o miodach z okolic Ty
buru, które nie ustępują słynnym miodom z gór Hymettos wAttyce (ubi melia
non decedunt Flymetto), co Petrycy mógł odczytać jako mela. Niewykluczone
jednak, że to świadoma zmiana tłumaczenia w kierunku rodzimości (jabłka i wi
norośl zamiast wymienionych w oryginale - 2,6,16 - miodu i przednich oliwek
z Wenafrum).
w. 25-32 - strofy dodane przez tłumacza,
w. 29 moje dzieci - zob. obj. do I 3,7.

ODA 7
Oryg.: Do Pompejusza Warusa - powitanie towarzysza walk pod rozkazami
Brutusa i Kasjusza w oddziałach obrońców republiki podczas wojny domowej
(aż do bitwy pod Filippi w 42 r. p.n.e., na której Horacy zakończył karierę woj
skową), wracającego do udziału w życiu publicznym dzięki amnestii ogłoszonej
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przez Augusta w 29 r. p.n.e. Utwór, łączący formalne cechy ody powitalnej
w pierwszej części z pieśnią biesiadną w drugiej, przeniknięty jest subtelną iro
nią i zadumą nad okolicznościami politycznych wyborów dokonywanych przez
dawnych zwolenników przegranej sprawy, do której poeta nadal nawiązuje z sza
cunkiem. Oda Horacego (Carm. 2,7) liczy 28 wersów.
w. 11 moje lekkie zabawy - Petrycernu mogłoby tu chodzić o własne obszer
ne tłumaczenia Arystotelesa tylko w ramach retorycznego chwytu umniejszania
wartości swojej pracy, trudno zaś przypuszczać, że mowa o niniejszym „trudzie
moskiewskim’’, skoro autor - jak wynika z treści wiersza - dawno nie kontakto
wał się z adresatem utworu.
w. 26 sąd ... skryty - tu w znaczeniu: nieodgadniona decyzja, niezbadany
wyrok Boski wobec człowieka jeszcze za życia.
w. 31 po złej chwili zaś pogody - szyk: zaś po chwili złej pogody,
w. 41 Zapominalnejjagodzie - w oryginale (2,7,21) mowa o dającym zapo
mnienie winie rnassyekim (obliviosum Massicum), pochodzącym z winnic leżą
cych na stokach mons Mcissicus między Lacjum a Kampanią.
w. 4 5-46 Wenus da jednego z wiela, / co dojźrzy tego wesela - mowa o naj
wyżej punktowanym rzucie kostką (iactus Ve.rw.reus - ‘rzut Wenery’) podczas
wybierania „króla biesiady” (arbiter bibęridi), który dopilnuje uczty.

ODA 8
Oryg.: Do Bariny (dziewczyny z Barium - dziś: Bari - w Apulii, Italia połu
dniowa) - żartobliwa nagana, a w istocie pochwała ponętnej i wiarołomnej dziew
czyny. Oda Horacego (Carm. 2,8) liczy 24 wersy.
w. 10-11 wszytek świat ... / Boga i ludzi - w oryginale (2,8,9-11) mowa
0 bezkarnych przysięgach dziewczyny na popioły matki, na gwiazdy i na bogów
nieśmiertelnych (matris cineres opertos / et toto taciturna noctis / signa cum

caelo gelidcique diuos / morte carentis).
Prz [w. 1-7J nie może - tu w znaczeniu nieosobowym: nie można.
ODA 9
Oryg.: Do Gajusza Walgiusza Rufusa (I w. p.n.e.; konsul w 12 r.), poety
1 filologa - pocieszenie przyjaciela po śmierci jego niewolnika-ulubieńca, popar
te przyrodniczymi i mitologicznymi przykładami przemijalności wszelkich zja
wisk oraz zakończone wezwaniein do porzucenia żałoby i opiewania zwycięstw
Augusta. Utwór powstał zapewne ok. 25 r. p.n.e. Wyraz dystansu Horacego do
jednostajnego tematycznie i nastrojowo gatunku elegii, przeciwstawionego gięt
kości środków wypowiedzi dostępnych poezji lirycznej. Oda Horacego (Carm.
2,9) liczy 24 wersy.
w. 1 /2 /6 Nie zawżdy ... / riie zawżdy ... / nie zawżdy - por. KOCHANOW
SKI J., Pieśni II 15,1/3/5: „Nie zawżdy Apollo strzela ! ... ! Nie zawżdy Mars
hufy wodzi I ... ! Nie zawżdy grad z góry leci”; II 23,1 -3: „Nie zaw żdy... / Róża
kwitnie i lelija; / Nie zawżdy człek będzie młody”.
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w. 3 wielkiego morza - w oryginale (2,9.2) mowa o Morzu Kaspijskim (mare
Caspium).
w. 12 stracił przyjaciela - przy jaźń między wojewodą sandomierskim a jego
zięciem, carem Dymitrem, stała się wcześniej motywem ostatniej, jedenastej części
poetyckiego cyklu parenetyezno-panegirycznego Jana Danicckiego Przyjaciel
szczery* (Kraków 1606, к. A4r), w którym autor przywołał inne pary przyjaciół
znane z mitologii i historii, m.in. Heraklesa i Tezeusza, Orestesa i Pyladesa, Tezeusza i Pejritoosa, Achillesa i Palroklosa, Aleksandra Wielkiego i I lefajstiona.
w. 13 // Prz |w. 131Nestor trójwieki // Nestorjuż trzeci wiek, tojest trzecie sto
lat żyjąc - własna interpretacja tłumacza; w oryginale (2.9,13-14): starzec,
który przeżył trzy pokolenia (ter aevo functus... senex).
w. 15 Troiła —tu ze względów metrycznych konieczna wymowa dwuzgłoskowa: „Trojla”.

ODA 10
Oryg.: Do Lucjusza Licyniusza Mureny (I w. p.n.e., konsul w 23 r.: po adop
cji: Aulus Terencjusz Warron Murena, odtąd szwagier Mecenasa jako przybrany
brat jego żony Terencji) —pochwała „złotego umiaru” we wszelkim postępowa
niu i zalecenie tej postawy w formie kilku sentencji. Adresat musiał odebrać so
bie życie rok później, skazany na śmierć przez Augusta jako uczestnik spisku
Gajusza Fanniusza (.lepiona. Oda I loracego (Carm. 2,10) liczy 24 wersy.
Tytuł: —Aleksander Korwin Gosiewski (zin. 1639), starosta wieliski (od 1600),
pisarz wielki litewski (od 1615), wojewoda smoleński (od 1625), pisarz polny
litewski (od 1630). dyplomata, dowódca wojskowy. Posłem „do Moskwy z kraju
litewskiego” (w. 1) był już w 1600 r. u boku Lwa Sapiehy, a w 1601 r. relacjono
wał wyniki jego poselstwa królowi. Uczestniczył w bitwie pod Kircholmem (27 IX
1605). Na początku 1606 r. wysłuchał w Krakowie gońca Dymitra Samozwańca,
Iwana Be/obrazowa, który oficjalnie przybył po glejt dla wielkiego posła Afanasija
Własiewa, nieoficjalnie zaś przez Gosiewskiego przekazał Zygmuntowi III tajną
skargę bojarów Szujskich i Golicynów na popieranie uzurpatora oraz ich deklara
cję obalenia Dymitra, a wybrania na tron moskiewski królewicza Władysława:
zob. Poselstwo, s. 12,151-152. W kwietniu 1606 r. jako drugi poseł, obok Mikoła
ja Oleśnickiego, wyruszył z orszakiem do Moskwy, gdzie po zabójstwie Dymitra
i rzezi Polaków obaj zostali uwięzieni. Uwolniony na mocy rozejmu (30 VII 1608),
Gosiewski odłączył się od Oleśnickiego i Mniszcha i udał do kraju (zob. obj. do
I 22,tyt.). lecz powrócił do Moskwy w lipcu następnego roku, gdy podjął samowolną
wyprawę wojskową na Wielkie* Luki. Brał udział m.in. w oblężeniu i szturmie
Smoleńska (3-4 VIII 1610). Po zajęciu Moskwy przez hetmana Żółkiewskiego (jesienią 1610 r.) został mianowany przezeń gubernatorem Moskwy, skąd dowodził
częścią wojsk tłumiących antypolskie powstanie pod wodzą Dymitra Trubeckiego
i Prokopa Lapunowa (III-VIII 1611). Pacyfikując powstanie, na Wielkanoc 1611 r.
rozkazał spalić drewnianą część Moskwy, co spowodowało zniszczenie blisko 70%
zabudowy. W czerwcu 1612 r. przekazał dowództwo Mikołajowi Strusiowi, który
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/ trzytysięcznym oddziałem zmienił garnizon Gosiewskiego, buntujący się od po
czątku roku z powodu zatrzymania żołdu i trudności w aprowizacji. W latach 1612-1618 Gosiewski był dowódcą polskiego garnizonu twierdzy smoleńskiej, odpie
rającego liczne ataki i oblężenia. W latach 1621-1629 (do czasu zawarcia rozejmu
wAltmarku) walczył przeciw wojskom szwedzkim w Inflantach. W latach 1632-163*ł ponownie dowodził obroną Smoleńska. Był jednym z komisarzy rokowań,
które doprowadziły do zawarcia pokoju wieczystego z Moskwą w Polanowie
(14 VI 1634). Na jego mocy województwo smoleńskie, ziemia czernihowska i sie
wierska, przyznane Rzeczypospolitej rozejmem w Dywilinie (3 1 1619), pozostawały
przy Koronie i Litwie, zaś Władysław IV zrzekał się pretensji do tytułu carskiego.
w. 11-12 ni płochy górno możnością swą kręci / ciż do niechęci - sens: ani
nie nadużywa (człowiek ceniący umiar) lekkomyślnie swojego majątku, wzbu
dzając niechęć do siebie (jako rozrzutnika).
w. 29-32 - strofa dodana przez tłumacza.
Prz [w. 17] Kato powiedał.. . - nie jest to cytat z żadnego ze znanych dziś
pism Katona Starszego (234-149 p.n.e.).
ODA 11
Oryg.: Do Kwinkcjusza Hirpina —epikurejski apel do przyjaciela o porzuce
nie trosk „światowych” i korzystanie z uroków życia, ujęty w szereg sentencji
ogólnych, a następnie pytań retorycznych, w nastroju pieśni biesiadnej: ze wzglę
du na wzmianki o Kantabrach utwór można datować na lata 27-24 p.n.e. (zob.
HOR.Саг/и. 3,11,25: 28,3). Oda Horacego (Carm. 2,11) liczy 24 wersy. Prawi
dłowy incipit: Quid bełłicosus Cantaber et Sc\rthes (LAMBINUS, s. 141).
Tytuł: - Paweł Soligostowski, zapewne dworzanin kasztelana małogoskiego
Mikołaja Oleśnickiego, który w jego imieniu wręczał upominki carowej Marynie
(21 V 1606), zapisany w przekazie źródłowym jako Paweł Suligowski; zob. Po
selstwo, s. 57. Być może tożsamy z Pawłem Suligostowskim, późniejszym po
słem na sejm roku 1609, lustratorem wielkopolskich dóbr królewskich i poborcą
w województwie sandomierskim (1613).
w. 11-12 Me zawżdy'... / ... niejest zawżdy - zob. obj. do 11 10,1/2/6.
w. 21-22 Jeśli gorącośc ma jaką jagoda, / łacno ciekąca ugasi ją woda mowa o starożytnym obyczaju mieszania wina z wodą.
w. 27-28 nie biorąc na się dwornego ubioru - / nikt tu nie będzie z niej
wybierał wzoru - w oryginale (2,11,23-24) mowa o włosach związanych skrom
nie na sposób Lakonki (in comptum Lacenae / more comam rełigata nodum).
ODA 12
Oryg.: Do Mecenasa - komplement dla jego epickich talentów w formie
odmowy opisywania obszerniej dziejów Rzymu i poruszania w związku z nimi
tematów mitologicznych, a następnie (jako przykład zdolności poety lirycznego)
obrazowa pochwała wdzięku i wytworności żony protektora, Terencji (pod imie
niem Licymnii). Oda I loracego (Carm. 2.12) liczy 28 wersów.
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w. SM ichajlo - Michał Waleczny (1557-1601), hospodar wołoski (od 1593).
Podjęta przezeń próba zjednoczenia trzech księstw rumuńskich: Wołoszczyzny
(od 1526 pod panowaniem tureckim), Siedmiogrodu (od XI w. pod panowa
niem Węgier, od 1541 lenna tureckiego) i Mołdawii (w lalach 1387-1497 lenna
polskiego, od 1512 tureckiego) zakończyła się jego klęską w bitwie z wojskami
Jana Zamoyskiego nad Telezyną (20 X 1600).
N alew aj ko śm ia ły - Semen Nalewajko (У-1597). przywódca
powstania kozackiego na terenie Ukrainy i Białorusi (1594-1596). Pod koniec
lutego 1596 r. przeciw buntownikowi, który w listach do króla bezskutecznie
starał się o uprawomocnienie swojej władzy hetmańskiej nad Kozaczyzną, wy
ruszyły oddziały hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego. Po kil
ku starciach Nalewajko zaczął z nim pertraktacje, niebawem zerwane. Wśród
nowych walk hetman polny doznał dotkliwej porażki pod Ostrym Kamieniem
(IV 1596). zanim po fiasku kolejnych rokowań udało mu się otoczyć obóz kozac
ki w Lubniach nad Sołonicą (V-\1 1596). Kozacy zgodzili się wydać Nalewajkę
Polakom, lecz przeciwstawiły się temu wierne mu oddziały. Wodza schwytano
podczas ucieczki z obozu i przekazano wraz z kilkunastoma innymi do Warsza
wy, pozostałych niezwłocznie stracono. Nalewajkę więziono i torturowano aż do
następnej wiosny, zanim został ścięty i ćwiartowany (11 IV 1597).
w. 5-8 - polskie zaangażowanie militarne w sprawy Inllant (krainy nad
Dźwiną i bałtycką Zatoką Ryską, od 1202 państwa zakonu kawalerów mieczo
wych) rozpoczęło się w 1557 r. Na mocy układu wileńskiego (28X1 1561) Ryga
i północna część Inllant została przyłączona do Rzeczypospolitej, a Kurlandia
i Semigalia (na południe od D/winy) stały się po sekularyzacji zakonu wspól
nym lennem Korony i Litwy. Pierwsza wojna północna o Inflanty (1563-1570)
zakończyła się pokojem duńsko-szwedzkim i rozejmem polsko-moskiewskim
w Szczecinie (13 XII 1570). Po ponownym najeździe wojsk Iwana Groźnego
(1577) zwycięstwa Stefana Batorego doprowadziły do rozejmu z Moskwą w7Ja
mie Zapolskim (15 I 1582): na jego podstawie podzielono Inflanty na woje
wództwa: dorpackie, wendeńskie i parnawskie. Wojna ze Szwecją, wywołana
ogłoszoną przez Zygmunta III inkorporacją Estonii do Polski, trwała w Inflan
tach od 1600 do 1609 r. Wznowiona następnie przez Szwecję (1621), zakończy
ła się niekorzystnym dla Polski rozejmem w Altmarku (26 IX 1629). Większość
Inflant na północ od Dźwiny przeszła pod władanie szwedzkie wcześniej na mocy
rozejmu w Mitaw ie (1622).
w. 10 obrzymów okrutnych —mowa o gigantach.
w. 15-16 i brzydkie Szwedów Marsem ległych trupy / z placu na pogrzeb
wleczone do ku p y —podczas wojny z Polską o Inflanty zwłoki żołnierzy pole
głych w służbie szwedzkiej oglądano zwłaszcza na pobojowiskach Kiesi (Wen
den. dziś: Cesis: 7 I 1601 - ok. 3000 poległych), Kokenhausen (Koknese:
23 VI 1601 - ok. 2000 poległych). Białego Kamienia (Paide: 25 IX 1604 —
ok. 2000 poległych), a zwłaszcza Kircholmu (Salaspils: 27 IX 1605 - 9000
poległych).
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w. 17 Arnold doświadczony - Reinhold I leidenstein (1553-1620), sekreta
rza królewski i dyplomata, dziejopis i glory fi kalor polityki króla Stefana Batore
go oraz kanclerza Jana Zamoyskiego. Był autorem panoramy zwycięskiej wojny
Batorego z Iwanem IV Groźnym o Inflanty (1577-1582): Commenlariorum de
bello Moscovilico libri sex (Kraków 1584. właśc. 1585; 1588, 1589, 1600). Po
śmierci Zamoyskiego powstał jego życiorys (l ita loannis Zcimoscii), korygowa
ny przez autora jeszcze w 1616 r. Dzieło Rerum Polonicarum ab excessu Sigismundi Augusti libri duodecim (Francoforti 1672) wydał dopiero syn historyka,
Jan Reinhold Ileidenstein (1610-1673).
w. 19 ksiądz Kochanowski - mowa o imienniku i bratanku wielkiego Jana,
synu różnowiercy Mikołaja z Sycyny, sekretarzu królewskim, kanoniku krakow
skim i gnieźnieńskim (zin. 1613). Jako jednego z trzech beneficjentów wymie
nia go przywilej królewski (22 XII 1611) na druk utworów czarnoleskiego poety
(Cochanoviana, poz. 229, s. 317-318). O jego pracach literackich ani retorycz
nych nic nie wiadomo.
w. 29 Łóż —kładź (rozkaźnik).
drogich pereł i złota pokłady - w oryginale (2,12,21 -24) mowa
o bogactwach perskiego króla Achemenesa, mygdońskich bogactwach Frygii i za
sobnych pałacach Arabów (quae tenuit dives Achaemenes. pinguis Phrygiae opes,

płenae Arabum domi).

ODA 13
Oryg.: Autobiograficzne wspomnienie szczęśliwego ocalenia przed przygnie
ceniem przez spróchniałe drzewo (1 III 30 lub 29 p.n.e.; zob. III 8). Utwór
złożony został z przekleństwa pod adresem tego, kto posadził drzewo w posia
dłości poety, następnie z ogólnych sentencji o nieprzewidywalności człowieczego
losu, wreszcie z opisu Podziemia, połączonego z pochwałą mocy oddziaływania
poezji na odbiorców. Oda Horacego (Carm. 2,13) liczy 40 wersów,
w. 37 Jędze - Erynie/Furie.
Prz [w. 27] - selektywna parafraza komentarza (L\MBINUS, s. 148) do
HOR.Cara. 2,13,24-25: „[...] querentem Sappho —querentem de puellis Lesbiis, vel quod illae se ad turpem amorem impulissent, vel quod sibi in amore non
responderent” (,,[o ma* >nie zobaczyłem] Safony narzekającej - narzekającej na
panny z Lesbos, czy to dlatego, że namówiły ją do nieczystej miłości, czy też że
nie odpowiadały na jej miłość'’; przekład J. Wójcicki).

ODA 14
Oryg. : Do Postumusa - pesymistyczne rozważania nad nieuchronnością śmierci,
w formie sentencji popartych przykładem mitologicznym oraz obrazowego przed
stawienia dorobku i pośmiertnych losów człowieka. Wolno przypuszczać, że no
minalny adresat o znaczącym imieniu (ŁPogrobowiec1) nie był realną osobą z krę
gu Horacego, lecz symbolizuje ludzkość w ogóle. Oda Horacego (Carm. 2,14) liczy
28 wersów. Pełen incipit: Eheu fugaces, Postume, Postume (LXMBINUS, s. 149).
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Tytuł: - Sebastian Lubomirski (ok. I5*ł6-I613). żupnik krakowski (1581-1592). kas/lełan wojnicki (od 1603). Rabunkowa gospodarka w żupach i ope
racje finansowe zapewniły mu ogromny majątek. Był właścicielem m.in. Woli
Justowskiej (od 1590). zamku w Wiśniczu (od 1593) i kamienicy „Pod Barana
mi” w Krakowie (od 1596). Nabył (1591) starostwo spiskie od Kaspra Macie
jowskiego (zob. obj. do I 18.tyt.). Od cesarza Rudolfa II otrzymał (1595) tytuł
hrabiego na Wiśniczu. Od 1609 r. starosta sandomierski. Interesował się malar
stwem i muzyką: dla nadwornej kapeli nabył (1595) instrumenty w Norymber
dze. Jednym z zagranicznych stypendystów Lubomirskiego był jego krewny,
Paweł Palczowski (zob. obj. do I *f.tyt.). Córka Sebastiana i Anny Branickiej.
Zofia, była trzecią żoną kasztelana małogoskiego. Mikołaja Oleśnickiego (zob.
obj. do I 22,tvt.).
w. 9 co dni do roku —ile dni w roku; codziennie.
w. 16 piekielne ... jezioro - Podziemie otacza nieruchome rozlewisko Acherontu, do którego wpływa płonący Pyriflegeton i rzeka płaczu. Kokytos: ta z ko
lei (według innych opisów) rozlewa się w Jezioro Stygijskie (Styks), nad którego
brzegami błądzą dusze zmarłych oczekujących pogrzebu.
w. 22 pytasz doktora co zdrowszego sobie —tu: żądasz od doktora czegoś
zdrowego dla siebie.
w. 26 // Prz [w. 261nieszlachetne Dcmajej ple mienie // Dziewki Danajej —błąd
rzeczowy tłumacza: nie chodzi o córkę króla Argos, Akrisjosa, czyli o Danae, lecz
o króla Danaosa, który nakazał swoim 50 córkom zasztyletować* mężów (synów
królewskiego brata, Ajgyptiosa) w noc poślubną.
Prz [w. \?>\Justynus pisze... - zob. racjonalną interpretację mitu IUS I IN./^//.
*H,4 (przekład A. Wargocki, s. *+15) :
W drugiej części I liszpanijej. i w tej, która wyspam i leży. Ceryjon królo
wał. gdzie tak wesołe [tj. żyzne, obfite - J.W. | i sm akow ite pastwiska są. że
kiedyby dopuszczono bydłu na wolą. pukałoby sie od zbytniego jedzenia. I ta
była przyczyna, która Ceryjonowe stada bydła (te sam e ftj. tylko te - J.W.]
lat onych bogactw a u ludzi były) do takiej sławy podała, że H erkulesa z Azyjej do nich jako do znacznego łupu wywabiła. Lecz Ceryjon nie troistej n a tu 
ry był. co fabuły m ówią, ale bracia trzej tak zgodnie żyli. jakoby jed n a w nich
dusza była. którzy z 1lerkulesem nie po dobrej woli bitwę mieli: gdy widzieli,
że im brał stado, ręką z nim o swoję majętność czynić musieli.

ODA 15
Oryg.: Refleksja etyczna nad nadmiernym zamiłowaniem do zbytku współ
czesnych Rzymian (na przykładzie wznoszenia wystawnych willi, zakładania
sztucznych stawów i urządzania ogrodów zamiast upraw użytkowych) w prze
ciwieństwie do ich dawnych cnót obywatelskich, w formie otwartego wyrażenia
myśli osoby mówiącej i prostego opisu. Oda Horacego (Carni. 2.15) liczy 20
wersów.
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1-2 i 31-32 - dodatek tłumacza.
10 dla indyku miętka jest na stronie - sens: uprawa indygowca farbierwyparła miętę (roślinę tradycyjną).
21 z cudzoziemskimi ... Ormiany —mowa o kupcach ormiańskich.

ODA 16
Oryg.: Do Pompejusza Crosfusa. hodowcy i posiadacza dóbr ziemskich na
Sycylii - epikurcjskie rozważania moralne (w szeregu sentencji i pytań retorycz
nych) na temat pożądanego przez wszystkich spokoju duszy oraz pochwała
umiarkowania pożądań, zamknięte optymistyczną oceną kondycji poety poprze
stającego na małym: sytuacji na pozór tylko gorszej od położenia zamożnego
przyjaciela. Ze względu na wzmiankę w oryginale (2,16,37) o „szczupłym za
gonie” poety (jxirva rura) wolno sądzić, że wiersz powstał po 33 r. p.n.e. Oda
I loracego (Carm. 2,16) liczy *+() wersów,
w. l-*ł - strofa dodana przez tłumacza,
w. 19 bojaźń mego —obawa o własność,
w. 21 w krótkim wieku - krótko żyjąc.
w. 31-32 nie jest żaden z każdej strony / błogosławiony - zdanie oryginału
(2,16,27-28) stało się sentencją (nihil est ab omni parte bealum).
Prz [w. 5] tranquillitatem vitae - (łac.) spokojnym życiem (dosł. spokojem
życia).

ODA 17
Oryg.: Do Mecenasa —deklaracja dozgonnej przyjaźni poety, wynikającej
z równoległości losów adresata i autora wiersza, potwierdzonej koniunkturami
astrologicznymi i wydarzeniami realnymi (por. 110R.Carm. 1,20); przv ich wy
liczaniu Horacy wykorzystał retoryczną figurę anafory. Przypuszczenia poety
ziściły się: Mecenas zmarł prawdopodobnie we wrześniu, Horacy 27 XI tego
samego roku (8 p.n.e.). Oda 1loracego (Carm. 2,17) liczy 32 wersy.
w'. 5-7 Jeśli <tw>ego wieku lata / doźrzałość wypiera z świata, / czego ma
czekać niezmartwa część moja —sens: jeśli dojrzałość (starość) powoduje, że ty
zbliżasz się do śmierci, na co ma jeszcze czekać moja dusza.
<tw>ego wieku lata / . . . / . . . niezmartwa część moja - zmiana
tłumaczenia: w oryginale I loracy mówi o Mecenasie jako o „połowie swojej
duszy” (2.17,5: mecie, pars animae) i o sobie samym jako o połowie drugiej
(6: altera), natomiast Petrycy mówi o dwóch osobnych duszach.
doźrzałość - mylna dosłowność tłumacza: w oryginale (2,17.6)
..dojrzalsza siła” (malurior vis) w znaczeniu ‘wcześniejsza śmierć’.
w. 17-20 - Słońce w rocznym biegu wstępuje w wymienione znaki zodiaku
w'innej kolejności (jak w oryginale): Wagi, Skorpiona (Niedźwiadka), a nieco
później Koziorożca. Znak Wodnika dodał Petrycy, sugerując się być może orygi
nałem (2,17,19-20). gdzie mowa o Koziorożcu jako władcy hesperyjskiej fali
(tj. Morza Italskiego: tyrannus / / łesperiae Capricornus uridae). Nb. znakiem
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zodiaku I loracego (ur. 8X11 65 p.n.e.) był niewymieniony w oryginale Strzelec;
Mecenasa (ur. 13 IV między 74 a 70 p.n.e.) - Baran.
w. 23-24 Ciebie łaskawy Jowisz Saturnowi / wydarł, a podał w obronę Or
łowi - nazwy planet (Jowisz, Saturn) i gwiazdozbioru (Orzeł) odnoszą się tu do
wzajemnego położenia ciał niebieskich w' dniu narodzin osoby, dla której ukła
dany jest horoskop, i ich domniemanego wpływu na jej życie (co Petrycy obja
śnia w Przestrogach).
Orłowi - aktualizujący, astronomie/no-heraldyczny dodatek tłu
macza. być* może za sugestią oryginału (2,17,24-25), gdzie mowa o „skrzydłach
prędkiego Przeznaczenia” (vołucrisque Pati/ ... alas). Mityczny orzeł, wysłan
nik Dzeusa. zamieniony został przezeń w konstelację w nagrodę za porwanie
Ganymedesa na Olimp.
w. 29 mnie Febus obronił - w oryginale (2,17,28-29) mowa o Faunie jako
opiekunie ludzi Merkuriuszowych (tj. ludzi pióra, zwłaszcza poetów; nisi Fau-

nus ictum / dextra levasset, Mercurialium / custos virorum).

ODA 18
Oryg.: Przeciw zbytkowi i chciwości (por. II 15). Nagromadzenie objawów
niepotrzebnej wystawności rzymskich willi służy przez kontrast uwydatnieniu
skromności potrzeb poety (który zyskał uznanie dzięki własnemu talentowi) i po
chwale jego postawy moralnej, w przeciwieństwie do chciwców i wyzyskiwaczy,
których wszak nie czeka inny koniec niż biedaków. Oda Horacego (Carm. 2,18)
liczy 4() wersów.
w. 29-30 a skory' chciwej majętności goniec / czeka cię - piekło - napewniejszy koniec —czeka cię prędko zbliżający się i zarazem nieuchronny cel osób go
niących chciwie za majątkiem (goniec —tu: dopełniacz l.mn. od „gońca” —‘go
niec, biegacz’; por. V 14,7).
Prz [w. 9] nic mu nie dostaje —niczego mu nie brak.

ODA 19
Oryg.: Dytyramb na cześć Bakchusa, opisujący jego wielkie czyny i moc,
a także przywołujący mitologiczne przykłady kar, zesłanych na osoby przeciw
stawiające się kultow i-boga winorośli i twórczego natchnienia (por. III 25). Oda
Horacego (Carm. 2,19) liczy 32 wersy.
w. 7 rózgą złotą groźny —atrybutem Dionizosa (Bakchusa) i bakchantek
był tyrs: długa laska owiniętą wstęgami, liśćmi winorośli lub bluszczu. Petrycy
utożsamia go ze złotą, czarodziejską różdżką.
w. 16 ślepotą słusznie skaranego - uściślenie tłumacza: w oryginale mowa
tylko ogólnie o „zagładzie Likurga” (2,19,16: exitium Lycurgi).
w. 29-30 // Prz [w. 291w swojej żony sprawie // gdy ...po żonę swą, Semelę
—pomyłkowe uzupełnienie tłumacza; w oryginale (2,19,29-32) mow a tylko o re
akcji Cerbera na pojawienie się Dionizosa w Podziemiu. Bóg zszedł tam, by od
naleźć i wyzwolić swoją matkę Semele. W zamian za miłą Bakchusowi gałązkę
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mirtu władca Podziemia I lades pozwolił wrócić Semele na ziemię, skąd została
uniesiona do nieba (pod imieniem Tyone).
Prz [w. 1] na złe mowy wykłada łudzkie —szyk i sens: słowa ludzi tłumaczy
na niekorzyść.
Prz [w. 3] Nimfy.; to jest niewiasty opite - Petrycy niesłusznie utożsamia tu
Nimfy z bakchantkami (por. Prz [w. 9]).
Prz [w. 7] które - tu: niektóre, jedne z wielu.
Prz Iw. 9] Eurypides pisze - odesłanie za komentarzem (łAMBINUS, s. 168)
do H Ö R .C W 2,19,10; zob. LURIP/iacc/?. 704-711 (fragment opowieści Po
słańca; przekład J. Łanowski, s. 448):
[ ...] Któraś tyrs chwyciła,
U derza w' skałę, skąd tryska prąd wody.
D inga zaś tyrsem pogrzebała w- ziemi
I wtedy źródło wina bóg otworzył.
Te. co białego pragnęły napoju,
Końcami palców rozdrapały ziemię
I miały m nóstwo mleka. A zaś z tyrsów
Bluszczowych płyną słodkie strużki miodu.

płynęło wino, miód, mleko, co której sie zachciało - parafraza
początku komentarza wymienionego wyżej.
Prz (w. 13] którą w „Fenomenach ” też Kochanowski opisał - mowa o popu
larnym w starożytności poemacie dydaktycznym Aratosa z Soloj (Ш w. p.n.e.)
Phainómena (łac. Phaenomena; Zjawiska), tłumaczonym na łacinę m.in. przez
młodego Cycerona. Jan Kochanowski we wczesnych latach sześćdziesiątych XVI w.
opracował rekonstrukcję tego przekładu (А/. T. Ciceronis Aratus ad Graecum exem
plar expensus et locis mancis reslitutus; Kraków 1579) i stworzył (przed IV1564)
polską wersję poematu (Fenomena; wydane pośmiertnie w latach 1585-1586).
Por. KOCHANOWSKI J., Fenomena, w. 65-66:
WIENIEC
Przy boku tegoż m ęża [I Ierakles? |, dziewiącią gwiazd wity,
Kwitnie cnej Aryjadny Wieniec znakomity.

Prz [w. H] Pentego tanecznice Bakchowe dła tego, że ich wypatrzył niewstydłiwe sprawy i opowiedai, roztargałi żywego - streszczenie obszernego komen
tarza (IJMÏ3INUS, s. 169) do HOR .Carm. 2.19.14.
Toż sie działo niejakiemu Likurgowi, iż go ślepotą skarał Bakchus - objaśnienie za komentarzem (IAMBINUS. s. 169) do HOR.Carm. 2,19,16
(tam odesłanie do HOM.//. 6,130-140).
Prz [w. 23] - przekład komentarza (LAMBINUS, s. 169) do HOR.Carm.
2.19,23-24.
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ODA 20
Oryg. : Do Mecenasa —podniosło zaniknięcie drugiej księgi ód wizją pośmiert
nej sławy poety (por. III 30). przekraczającej granice czasu i docierającej na krańce
ziemi (przywołane metonimicznie poprzez nazwy ludów). Centralne miejsce
w wierszu zajmuje dynamiczne, obrazowe1 przedstawienie szczegółów symbo
licznej przemiany twórcy w apollińskiego łabędzia, najpiękniej śpiewającego
w przeczuciu rychłego zgonu (por. IV 2). Oda Horacego (Ccirm. 2,20) liczy 2*ł
wersy. Pełen incipit: Son usilata пес tenuiferar: prawidłowy początek w. 2:
penna biform is (I AM Bl NUS. s. 170).
Wskazany przez Petrycego utwór brzmi (KOCI lANOWSKI J., Pieśni II 2-ł):
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony
Polecę precz, poeta, ze dwojej złożony
Natury, ani ja już przebyw ać na ziemi
Więcej będę. a więtszy nad zazdrość, ludnemi
:>

io

i:>

io

Miasly wzgardzę. On w równym szczęściu urodzony.
On ja (jako mię zowiesz) wielce ulubiony,
Mój Myszkowski, nie um rę ani mię czarnem i
Styks niewesoła zam knie odnogam i swemi.
Już mi skóra chropaw a padnie na goleni,
Już mi w ptaka białego wierzch sio głowy mieni.
Po palcach wszędy nowe piórka sio puszczają,
Л z ram ion sążonisto skrzydła w yrastają.
Terazżo nad Ikara prędszy przeważnego
Puste brzegi nawiedzę Bosfora hucznego
I Syrty Cyrenejskie. muzom poświęcony
P tak. i pola zabiegło za zimne Tryjony.
0 mnie Moskwa i będą wiedzieć Tatarowio,
1 różnego mieszkańcy św iata. Anglikowie.
Mnie Niemiec i waleczny I liszpan. mnie poznają,
Którzy głęboki strum ień Tybrowy pijają.
Niech przy próżnym pogrzebie żadne narzekanie.
Ż aden lament nie będzie ani uskarżanie':
Świec i dzwonów zaniechaj, i m ar drogo słanych.
1 głosom żałobliwym żołtarzów śpiewanych.

TRUDU MOSKIEWSKIEGO Księgi trzecie
Oryg.: Trzecia księga ód rozpoczyna się cyklem sześciu patriotycznych „ód
rzymskich*", propagujących moralne odrodzenie narodu w myśl polityki Augusta.

ODA 1
Oryg.: Pierwsza ..oda rzymska** - utwór w szeregu skontrastenvanych obra
zów chwali umiarkowanie potrzeb, które ludzi żyjących skromnie uwalnia od
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trosk gnębiących bogaczy, podległych przecież wspólnej dla wszystkich, twardej
sprawiedliwości Losu (por. II 18). Oda Horacego {Carm. 3.1) liczy 48 wersów.
w. 1 Z ludźmi złych uszu - tu: z ludźmi złośliw ymi, zawistnymi, przyjmują
cymi słowa innych w; złej wierze; rozszerzona przez tłumacza w kierunku war
tościowania moralnego interpretacja wyrazu uułgus - 'tłunf z oryginału (3.1.1).
w'. 3 z Oleśnice —z Oleśnicy, miejscowości w województw ie sandomierskim,
położonej między Stopnicą a Staszowem.
w. 17 Komu miecz goły nad złą szyją leży - Dionizjusz Starszy (+30-367
p.n.e.), tyran Syrakuz (od 405 p.n.e.). w' odpowiedzi na pochlebstwa swojego
nadwornego sługi Damoklesa posadził go na honorowym miejscu przy obficie
zastaw ionym stole, wskazując po pewnym czasie miecz zawieszony nad nim na
końskim włosiu. bv unaocznić niepewność w;ładzv i dostatków'; zob. (TC.7 use.
5.21.
w. 43 słojek włoski —naczynie pachnącej maści.
Wskazany przez Petrycego utwór brzmi (KOCI JANOWSKI.].. Pieśni I 16):
Kmlom moc na poddane i zwierzchność dana.
A królowie zaś m ają nad sobą Pana.
Który wszystkiemu św iatu sam rozkazuje.
Na ziemi i na niebie wiecznie króluje.
ó

io

i>

jo

Nie wszyscy z jednym szczęściem na świat sie rodzą:
Szerzej jedni niż drudzy swe płoty grodzą,
len m a wiele nad insze w zacności dom u.
l e n dobrą sławą nie da naprzód nikomu.
Z a tym przyjaciół więcej. Śmierć sprawiedliwa
Jednakiego na wszystki praw a używa.
Kto bądź. ten bądź - na kogo los naprzód padnie.
Tak pana. jako sługę poim a snadnie.
Komu zawżdy nad szyją wisi miecz goły.
Nie uczynią mu sm aku przypraw ne stoły,
Nie pomoże mu do snu słodkie śpiewanie:
Sen u prostaków przyjm ie i złe posłanie.
Kto swą chciwość na tym . co dosyć, m iarkuje,
lego ani burzliwe m orze frasuje,
Ani ciężki grad. ani złe urodzaje.
Kiedy drzewo to ciepłu, to zimnu łaje.
Delfinowie swe m orza ścieśnione czują.
Bowiem już i na wodzie zamki budują:
Wszystka sie do robot\ czeladź rzuciła.
1 sam pan. bo mu sie już ziemia sprzykrzyła.

20

Ale bojaźń i groza pana prow adzą
I z wysokich pałaców pchać sio nie dadzą:
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Na okręt li budowny. na koń li wsiędzie Troska w okręcie, troska za siodłem będzie.

ми

A jeśli ani m arm or serdecznej rany.
Ani ulżą jedw abiom obito ściany.
Przecz m am zajźrzeć kosztownych pałaców komu.
A nie raczej w swym mieszkać ojczystym dom u?

ODA 2
Oryg.: Druga „oda rzymska” - zróżnicowane formalnie (apel, fikcyjne przy
toczenie, sentencje, definicje) wezwanie młodzieży do kultywowania tradycyjnej
cnoty męstwa, na które składają się: karność, dzielność w boju, tężyzna fizycz
na, umiarkowanie potrzeb, stałość przekonań, strzeżenie tajemnic sakralnych
i umiłowanie ojczyzny. Oda Horacego (Carm. 3,2) liczy 32 wersy.
w. 4 Tatarom — w oryginale (3,2,3) mowa jest o groźnych Partach (Parthi

feroces).
w. 7-16 - aluzja do słynnej sceny „widoku z murów” (tejchoskopii), kiedy to
Helena z murów nad Skajską Bramą ukazuje królowi Priamowi wielkich w o
jowników achajskich: Agamemnona, Odysa, Ajasa Telamończyka i Idomeneusa:
HOM.//. 3,161-242.
w. 17-18 Piękna rzecz jest, kto krew wytoczy/ za ojczyznę - sławna senten
cja Horacego (3,2,13: dulce et decorum est pro patria mori).
w. 29-30 Miewa wedle czasu milczenie / u oriej wielkie zalecenie — sens:
milczenie, zachowywane stosownie do okoliczności, jest przez nią (cnotę) bardzo
cenione.

Prz Jw. 9) Cnota i męstwo nie tylko u swych, ale u nieprzyjaciół ma pochwalę
swoję —por. CAC.Ijael. 29: „tanta vis probitalis est, ut earn vel in iis, quos nurnquam vidimus, vel - quod maius est —in hoste etiam diligamus” (przekład W. Kor
natowski, s. 80: „Jeśli moc prawości jest aż tak wielka, że kochamy ją w lu
dziach nigdy przez nas nie widzianych albo, co sięga jeszcze dalej, nawet
i w nieprzyjaciołach [...]"); por. też KOCHANOWSKI J., Wykład cnoty, s. 214:
„Cnotę i w nieprzyjacielu, i w nieznajomych miłujemy”.

Prz [w. 21) przestaje zawżdy na swych poczciwych sprawach, za którymi
cześćjak cień za ciałem chodzi - por. KOCHANOWSKI J., Pieśni II 12,3-4:
Jako cień nieodstępny ciała naszladuje.
Гак za cnotą w też tropy zazdrość postępuje.

ODA 3
Oryg.: Trzecia „oda rzymska” - pochwała kolejnych cnót (w aspekcie
zarówno jednostkowym, jak i zbiorowym): sprawiedliwości i stałości, zbu
dowana w znacznym stopniu na zasadzie szeroko zakrojonej, epickiej fikcji przemowy Junony, gotowej przyjąć na Olimp ubóstwionego Romulusa i p o 
rzucić swoją wrogość wobec potomków Iroi. Rzymian, którym bogini wróży
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panowanie nad światem, pod warunkiem że ich stolicą nadal pozostanie Roma,
nie Troja. Tymczasem pogłoski o planowanym przeniesieniu stolicy krążyły
jeszcze za czasów Juliusza Cezara. Horacy przeciwstawia się podobnym pro
jektom, o ile takowe w ogóle za czasów Augusta powstawały, ponieważ zamysł
utworu można odczytywać także czysto symbolicznie, jako przestrogę przed
kontynuowaniem przez Rzym tych nieprawości i braku rozsądku polityczne
go, które poprzedniczkę Rzymu doprowadziły do zguby. Oda Horacego (Carm.
3,3) liczy 72 wersy.
Tytuł: —Stanisław Golski (zm. 1612), wojewoda podolski (od 1599), na
stępnie ruski (od 1603). Całe życie poświęcił służbie wojskowej, rn.in. jako
uczestnik wojen Stefana Batorego z Moskwą (1 5 7 7 -1 5 8 2 ) i walk z Tatarami
na kresach południowo-wschodnich. Brał udział w wyprawie mołdawskiej Jana
Zamoyskiego (1595) oraz posłował do Turcji z żądaniem pozostawienia Moł
dawii pod zwierzchnictwem Polski (1597). Podczas rokoszu Zebrzydowskiego
był stronnikiem króla: wraz ze starostą kamienieckim Janem Potockim dow o
dził hufcem czołowym w bitwie pod Guzowem (5 VII 1607). Odbył podróż do
Francji (1607-1611). Podczas walk w 1612 r. zastępował chorego Stanisława
Żółkiewskiego.
w. 8 czując sie w dobrym - będąc pewnym słuszności,
w. 9 -1 0 łhlluks i sam Herkules ... / miedzy gwiazdami w niebie ... siedli bohaterzy, którzy w nagrodę za swoje czyny dostąpili ubóstwienia oraz zostali
przeniesieni między gwiazdy (asterismós). Kastor i jego boski brat Polluks (Polydeukes) tworzą konstelację Bliźniąt; Herakles, konający po nałożeniu szaty
Dejaniry, został w obłoku uniesiony do nieba.
w. 11 nasz pan z Zamościa - nawiązując do miana podolskiej siedziby rodu,
ówczesny kanclerz koronny Jan Zamoyski wydał przywilej lokacyjny ( 1 0 IV1580)
nowego miasta pod nazwą „Zamoście nad Wieprzem”, co potwierdził król Ste
fan Batory (12 VI). Dwa lata wcześniej (1 VII 1578) Zamoyski powierzył zapro
jektowanie nowoczesnego „miasta idealnego” na terenach wsi Skokówka wło
skiemu architektowi, Bernardowi Morando (ok. 1540-1600), który do końca
życia nadzorował w Zamościu realizację swojej koncepcji; jego prace nad forty
fikacjami dokończył Andrea dell’ Aqua z Wenecji (1584-1656). W 1589 r. Jan
Zamoyski założył ordynację rodową (jednolity ekonomicznie, niepodzielny i dzie
dziczny statutowo majątek ziemski) z centrum administracyjnym w Zamościu
(zatwierdzona na sejmie 8 VII tegoż roku, istniała do 1944 r.).
w. 19 dostał wiecznej Romulus słam' - założyciel Rzymu w trzydziestym
trzecim roku swoich rządów został wzięty do nieba w Nony lipcowe podczas
przeglądu wojsk.
w. 21-22 łapożonny sędzia - tj. Parys, jako sędzia trzech bogiń w sporze
o urodę i jako ten, który uwiózł z Myken żonę Menelausa, Helenę.
w. 28 on [Laomcdont] ... ten [Parys] - konstrukcja na wzór łacińskiego
zwrotu hic... ille.
wziął porę - skorzystał z okazji.

к о м к м л н /.к

w. .“35-37 tv krótk(/
puszczę —tu: Haruję, zapomnę, wybaczę,
w. 3 5 -3 6 plemię, / które zrodziła mniszka - tj. Rea Sylwia, matka Romulusa
i Remusa. zmuszona przez swego wuja Amuliusa do zostania dziew iczą kapłan
ką Wesly.
w. 36 mniszka trojańskiej ziemie - I loracy (3.3,32: Troica sacerdos) idzie tu
za wersją mitu. według której Rea Sylwia (zwaną też Ilią) była córką Eneasza,
uchodźcy z Troi.
w\ +5 Paryda — Parysa. Polska forma urobiona od tematu przypadków za
leżnych: Paris. Paridis; por. w oryginale (3.3.4-5): Priami Paridisque.
w . 53-54 ta/и, gdzie wielkie morza słonego wały / Europie z Afryką dział uka
zały —mowa tutaj o Cieśninie Cibraltarskiej (łretum Gaditanum) pomiędzy Słu
pami Heraklesa, czyli o ..najdalszym zachodzie* znanego w starożytności świata.
w. 76 w dębową kłodę wsadzona — mowa o narzędziu do unieruchamiania
jeńców, wykonywanym z przeciętego wzdłuż pnia lub z dwóch osobnych belek,
z wycięciami na kończyny.
Prz Iw. 7| Byli tacyfilozofowie, którzy rozumieli, że niebo z kamienijest zbu
dowane i miało sie kiedy obalić, o czym Dyjogenes Laercyjus świadczy - częściowy przekład komentarza (IAMBINUS. s. 182: Petrycy pominął imię Anaksagorasa) do MOR.C<7/yw. 3,3.7. Joński filozof przyrody, czynny w Atenach
Anaksagoras z Kladzomen (ok. 50 0 -4 2 8 p.n.e.). tak właśnie skomentował upa
dek meteorytu: gdyby kamienie, z których składa się całe niebo, obracały się
wolniej, spadłyby wszystkie na ziemię: zob. DIOC.I AERT. 2,3,12.
Prz [w. 57] - streszczenie fragmentu komentarza (IAMBINUS, s. 186) do
I IOR.CY//7W. 3,3.49.
Tacy byli Eahricii. Curii, Coruncanii, Luscinii. \<oidini, ( Palati
ni. Pisones —IAMBINUS. s. 186: „Paupertatem vero maiori laudi quarti di\ïtias
fuisse testimonio sunt Eahricii. Curii. Coruncanii, Luscinii, Acidini. (.lalatini. Pi
sones Erugi, homines (ut ait M. Tullius) non solum honoribus populi rebusque
gestis. \erum etiam patientia paupertatis ornati” (.,() tym, że ubóstwo godniej
sze było pochwał niż bogactwo, świadczą Eahrycjusze, Kuriusze, Korunkaniusze. Luscyniusze. Acidiniusze. Kalatynow'ie i Pizonowie Frugi ["Uczciwy, Szla
chetny], ludzie (jak powiada Marek Tulliusz). których ozdobą były nie tylko
zaszczyty przyznane przez lud oraz ich dokonania, ale także cierpliwość* w zno
szeniu ubóstwa“: przekład J. Wójcicki). Imiona pierwszych trzech wodzów' za
czerpnął Lambinus z CIC.Calo 15. następnych trzech - i ich charakterystykę z CK!.!«/: 2.64.

ODA 4
Oryg.: Czwarta ..oda rzymska" - ilustrowana przykładami mitologicznymi
(gigantomachia) pochwała cnoty powściągliwości, potrzebnej zwłaszcza we wła
daniu państwem i do roztropnego używania siły. Augustowi cnotę tę zapewnia
jego wysoka kultura i wykształcenie, nazwane melonimicznie zasługą Apollina
i Muz. cło których skierowana jest pierwsza część utworu (hymn pochwalny)
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i których opiekę nad sobą od najmłodszych lat poeta ukazuje w szeregu scen
„autobiograficznych” (w istocie fikcyjnych, nawiązujących do tradycji literac
kiej). Oda I loracego (Carni. 3.4) liczy 80 wersów.
w. 8 jak ma być - dokładnie, ściśle; odpowiednik wyrażenia ..jak trzeba”
w funkcji przysłówka (por. obj. do I 16.18).
w. 9 milej maiki - o matce Sebastiana wiadomo tylko, że była pierwszą żoną
Stanisława Petrycego z Pilzna (zm. po 1590), rajcy miejskiego (od 1582; Ba
rycz, Nad życiem... Petrycego, s. 298-300).
snadź piętolatnego —na podstawie tego szczegółu biograf osza
cował czas zgonu matki autora na ok. 1559 r. (Barycz, PSB, s. 703-704).
w. 13-20 - motyw cudownych oznak, objawionych nad przyszły mi poeta
mi, należy do toposów literackich, jednak biograf traktuje ten fragment bardziej
bezkrytycznie: zob. Barycz. Nad życiem... Petrycego, s. 299.
w. 21 mieszkam we Lwowie - Petrycy przebywał w tym mieście od IX 1591
do ok. 1600 r.; zob. ..Wprowadzenie do lektury”, s. 8.
w. 22 darem waszym w uczczonym Krakowie - szyk przestawny: w Krakowie
uczczonym waszym darem (tj. Muz; mowa o Akademii). Petrycy przebywał w sto
licy wiatach 1573-1575, 1581-1589, ok. 1590-1591. okresowo od ok. 1600-1606 (do 1604 odbywał podróże z biskupem Bernardem Maciejowskim) i po
uwolnieniu z Moskwv od roku 1607; zob. ..Wprowadzenie do lektury”, s. 7 -8 .1 1 -1 2 .
17-19.
w. 2 5-26 Mnie ... gdym leżał / już miedzy trupy w mór - epizod choroby
podczas zarazy biograf odnosi do lat młodzieńczych tłumacza: zob. Barycz, Nad
życiem... Petrycego, s. 299.
w. 27-28 gdzie ko^tańskie góry —Alpy Karynckie, które Petrycy przekra
czać mógł w drodze do Włoch lub z Włoch (w latach 1589-1590); zob. Barycz,
Nad życiem... Petrycego, s. 322-323.
w7. 29 W Lolaryngijej - Petrycy przebywał tam (1603) jako medyk biskupa
krakowskiego Bernarda Maciejowskiego, nie mogąc jednak towarzyszyć mu
w dalszej podróży: opiekę w chorobie zapewnił Petrycemu Mikołaj Firlej (1588
—ok. 1635; od 1633 wojewoda sandomierski).
w. 37 Kazan —Kazań, miasto nad Wołgą, założone w XI w. przez Bułgarów
wołżańsko-kamskich, opanowane później przez Tatarów ze Złotej Ordy, stolica
samodzielnego chanatu kazańskiego (1438-1552), podbitego przez cara Iwana IV
(woźnego.
w. 5 7-60 // Prz |w. 52] Ten tłum olbrzymów... // Ticini byli obrzymowie,
którzy wschód do nieba czynili - nieścisłość tłumacza. Opisane niżej (w. 57-72)
zmagania odnoszą się do późniejszej niż tytanomachia obrony bogów olimpij
skich pod wodzą Dzeusa przed gigantami, którzy mieli Ulanów pomścić. Pod
czas gigantomaehii, „góry na góry kładłszy” (tessalski Pelion na szczyt Olimpu;
HOR.Carm. 3.4.51-52), do siedziby bogów szturmowali hekatonchejrowie trzej sturęcy synowie Uranosa i Gai oraz ’Гуfon (nienależący do rodu gigantów),
Mimas. PoiTirion. Rojtos i Fnkelados.
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w. 72 Delem z Polarem Apollo uczczony - chodzi o wyspę Delos, gdzie Apol
lo przyszedł na świat, i o jego w yrocznię w nadmorskim mieście Palara w Likii.
Prz [w. ö| - skrótowa parafraza komentarza (LAMBINUS, s. 190) do HOR.
Carm. 3,4,5-6.
Prz Iw. 121 l/ołubek - słowo jest w Rusi, wymyślone - Petrycy wydaje się
nieświadom realnego znaczenia wyrazu (‘gołąbek’).
Prz [w. 531jeśli bogowie, jak poetowie mówią, sami radzą sie - najbardziej
rozbudowane obrazy narad bóstw olimpijskich znajdują się przede wszystkim
w epice Homera i Wergiliusza.
Prz I w. 61] także Cijas, On jon - С yges i Orion nie należeli do pokolenia
gigantów.

ODA 5
Oryg.: Piąta „oda rzymska” - rozpoczęta pochwałą Augusta za spodziewane
zwycięstwa nad Partami i Brytanami, przestrzega (w formie pytań retorycznych)
przed upadkiem ducha bojowego na przykładzie przegranej bitwy z Partami pod
Karrami (53 p.n.e.), w której zginął wódz - triumw ir Marek Licyniusz Krassus,
dziesięć tysięcy żołnierzy wzięto w niewolę, a sztandary rzymskie dostały się w rę
ce wroga. Przeciwstawieniem tchórzostwa są dawne cnoty męstwa, wy trwałości
i miłości ojczyzny, zogniskowane w osobie Marka Atiliusza Regulusa (konsula z lat
267 i 256 p.n.e.), wodza rzymskiego podczas 1 wojny punickiej (264-241 p.n.e.),
uwięzionego po klęsce (255 p.n.e.) przez Kartagińczyków. Wysłany pod słowem
honoru do Rzymu, by w senacie żądać zawarcia pokoju na hańbiących warun
kach, Regulus przekonał senatorów, by tego nie czynili. Środkową część utworu
stanowi jego przemow a na ten temat. Oda I loracego (Carm. 3,5) liczy 56 wersów'.
w. 2 Władysławie królewicze —Władysław Waza (1595-1648), pierwszy syn
Zygmunta III, po jego śmierci w 1632 r. obrany królem polskim i wielkim księ
ciem litewskim jako Władysław IV, 27 VIII 1610 r. został wybrany przez bojarów'
wielkim księciem moskiewskim w miejsce obalonego miesiąc wcześniej Wasyla
Szujskiego. Nie objął jednak realnej władzy wr Moskwie mimo podejmowanych
w' tym celu wy praw zbrojnych (w latach 1612 i 1617-1618). lecz tytułu używał
do 1635 r.
w. 4 Septemtryjony - tu: Szwecja.
w. 5-12 - w swojej analogii do klęski doznanej przez Rzymian od Partów
Petrycy zapew ne nawiązuje do opow ieści o powrocie Bolesława Chrobrego z pra
wie rocznego pobytu i rządów na Rusi Kijowskiej, dokąd wyprawił się zbrojnie
w' 1018 r. w obronie zięcia, Świętopełka I, obalonego przez jego młodszego brata,
Jarosława Mądrego (978-1054); zob. GALL ANONIM (1,7). W wojsku zbliżają
cym się z nagromadzonymi łupami do ojczystego kraju panowało rozprzężenie
i dopiero płomienna przemowa Chrobrego w obliczu spotkania z przeważają
cym liczebnie pościgiem Jarosława wzmogła ducha bojowego ry cerzy, pozwala
jąc zakończyć zw ycięstwem krwawą bitwę nad Bugiem. Późniejsi historycy tw ier
dzą. że powodem odwrotu Bolesława Chrobrego z Rusi i pozostawienia bez
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wsparcia Świętopełka (ponownie i ostatecznie obalonego przez Jarosława Mą
drego w 1019 r.) był wzrastający opór ludności przeciw polskim rabunkom i roz
puście. Niemniej to właśnie podczas powrotu z Rusi Chrobry odzyskał Crody
Czerwieńskie, utracone w roku 981 na rzecz Włodzimierza I Wielkiego. W porze
wyprawy kijowskiej Chrobry nie był jeszcze królem (wbrew w. 9), chyba że za
świecką koronację uznać (jak część historyków) wręczenie Bolesławowi jako „przy
jacielowi Cesarstwa Rzymskiego” włóczni świętego Maurycego przez Ottona III
w Gnieźnie w roku 1000.
w. 6 o niezawstydzenie! —tu rzeczownik w wołaczu: o wstydzie: o hańbo,
w. 7 z szwagrami nieprzyjaźliwymi — z wrogo usposobionymi braćmi cu
dzoziemskiej żony.
w. 4 2 -4 3 jakoby zelżony / więzieniem - pozbawiony praw obywatela rzym
skiego jako jeniec.
w. 45 radne pany - członkowie rady, senatorowie.
w. 51 z ludźmi wról jego zabawiającymi - z ludźmi zgromadzonymi przed
wejściem do jego domu, zastawiającymi je.
Prz [w. 5| Romulus, Kastor.; Polluks, Herkules, Bakchus — czterej pierwsi to
herosi, za bogów uznani dopiero po śmierci (z wyjątkiem Kastora, któremu do
piero wstawiennictwo brata-hliźniaka zapewniło nieśmiertelność). Dionizos przy
szedł wprawdzie na świat jako bóg, ale swoją boskość musiał niektórym (np.
Pentheusowi) dopiero udowodnić. Por. omalże ten sam zestaw IV 8 ,33-37 i Prz
Iw. 33-37].
Prz [w. 28]-|w. 311 - streszczenie komentarzy (LAMBINUS, s. 199) do HOR.
Carm. 3 ,5,27-28. 31-32,
Prz [w. 33] sromotnie żyć niejest żywot —podobną myśl sformułował Petrycy
w swoim epitafium; zob. „Aneks”, V, w. 17.

ODA 6
Oryg.: Szósta „oda rzymska” - podstawą siły państwa jest pobożność, któ
rej zanik prowadzi do rozkładu moralności rodzinnej i poczucia obywatelskiego
obowiązku, czego przykłady poeta wylicza i przeciwstawia surowym obyczajom
przodków. Oda Horacego (Carm. 3,6) liczy 48 wersów.
w. 13 sejmowego zjazdu - Petrycy wyruszył do Moskwy podczas obrad sej
mu (7 III - 18 IV 1606), odbywającego się niemal równolegle ze zwołanym
przez opozycję zjazdem szlachty w Stężycy (9-22 IV), na którym dojrzewał ro
kosz Zebrzydowskiego.
w. 31 -32 lub pieca podły starosta zakadzi, / lub bogacz złoto rozdaje czela
dzi —chodzi o deprawatorów cnoty małżeńskiej (za przyzwoleniem męża), znaj
dujących się na przeciwnych krańcach drabiny społecznej; Horacy wymienia
domokrążcę (3,6,30: institor) i kupca-armatora (31: navis llispanae magister
—„właściciel hiszpańskiego statku”).
w. 34 krwią duńską morze sczerwieniłi — nawiązanie do legendy herbowej
o rzekomej wyprawie zbrojnej Bolesława III Krzywoustego (od 1102 księcia
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polskiego —ìlio króla, jak w Przestrogach), do Danii w 1124 r.. w obronie intere
sów familijnych zamieszkałego w Polsce wielmoży Piotra ..Dunina ' ('Duńczy
ka'). protoplasty jednej z gałęzi rodu Labędziów. Legendę przekazała Kronika
wielkopolska (rozdz. 27), skąd zaczerpnął ją DŁUGOSZ (Annales, ks. 4: Rok
1124: przekład J. Mrukówna. s. 363-367).
w. 35 K rzyżaki srogie zw ojow ali - mowa o wielkiej wojnie z lat 14 0 9 -l4 l 1,
podczas której nastąpił najświetniejszy moment trzystuletnich zmagań Polski
z Zakonem Krzyżackim na Pomorzu i w Prusach (1226-1525): zwycięstwo wojsk
polsko-litewsko-ruskich pod Grunwaldem.
Prz Iw. 351Znaczną z K rzyżaki wojnę opisuje Kromer - Marcin Kromer (1512-1589) z Biecza był autorem historii Polski do roku 1506. za którą publicznie
dziękował mu sejm w roku 1580: De origine et rebus ges lis Polonorum libri XXX,
Basileae 1555 (Basileae -1558, 4 5 6 8 ). Opierając się na Długoszu, wyrażał wobec
niego postaw ę krytyczną i konfrontował jego wiadomości z innymi źródłami.

OIM 7
Oryg.: Do Asterii ('Gwiazdki') - poeta żartobliwe (i nieco ironiczne) zapew
nia dziewczynę o wierności jej ukochanego Gygesa. który w podróży handlowej
pewnie tak samo pozostaje nieczuły na namowy goszczącej go niewiasty; Chloe
(o uczuciach gospodyni powiadamia Gygesa, w formie przykładów mitologicz
nych, jej posłaniec), jak i sama Asteria opiera się zalotom sąsiada Lnipeusa. Oda
I loracego (Carm. 3.7) liczy 32 wersy.
Tytuł: —Zofia Oleśnicka (ok. 1585-1612). była córką żupnika krakowskie
go Sebastiana Lubomirskiego, od 1602 r. trzecią żoną kasztelana małogoskiego
Mikołaja.
Prz |w. 13] - streszczenie komentarza (LVY1B1NUS, s. 206) do I IOR.Ca/m
3,7.13.
Prz (w. 171 - streszczenie komentarza (IAMBINUS. s. 206-207) do HOR.
Carm. 3.7.17.
Mag<n>essa lUpolitóuma - tj. Magnezyjka Hippolyte. I loracy tak
nazywa Astydameję. żonę Akastosa.

ODA 8
Oryg.: Do Mecenasa - zaproszenie na ucztę w piątą rocznicę ocalenia życia
poety (1 III 30 lub 29 p.n.e.: zob. HOR.Carm. 2.13). skądinąd w dniu Święta
Mężatek (Matronalia) w formie wezwania do zabawy i porzucenia na chwilę tro
ski o wewnętrzne sprawy państwa (ciążącej na Mecenasie jako zastępcy Oktawia
na w latach 31-29). zwłaszcza w obliczu militarnych zwycięstw Rzymu i korzyst
nej sytuacji politycznej za granicą. Oda Horacego (Carm. 3.8) liczy 28 wersów.
w. 4 w tej mojej ścienie — w obrębie moich ścian, w moim domu (por. IV
4.26); Petrycy zastosował tu podwójną retoryczną zamiennię, wymieniając część
zamiast całości (..ściana" jako 'dom. mieszkanie’) jednocześnie w l.poj. zamiast
w
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vv. 9 smołą zaprawiona para - ..Huch“ (łac. spiritus) wina przesiąknięty
dymem; w oryginale (3,8,11) mowa o amforze pozostawionej, by „piła dym”
(amphora fumum bibere instituta). W dawnym Rzymie dla przyśpieszenia doj
rzewania i polepszenia smaku wina przechowywano naczynia w specjalnej wę
dzarni, umieszczonej w domu wysoko pod dachem.
w. 10 dzień odwrotny —dzień powtarzający się, powracająca rocznica,
w. 21-22 bliski ku zachodu ... / scfsiad - tj. Brandenburgia. 11 III 1605 r.
Zygmunt 111 Waza bez udziału sejmu zdecydował o przekazaniu opieki nad obłą
kanym księciem pruskim Albrechtem Fryderykiem (1553-1618. książę pruski
w latach 1568-1578; prawnuk króla polskiego Kazimierza IV Jagiellończyka)
w ręce innego Hohenzollerna, Joachima Fryderyka (1546-1608, elektor bran
denburski od 1598). Posunięcie to przyniosło królowi doraźne korzyści, lecz ze
względu na sposób podjęcia decyzji, osłabiającej ponadto związki Prus z Polską,
stało się jednym z tych problemów politycznych, które doprowadziły do rokoszu
Zebrzydowskiego (zob. w. 25-26).
w. 22 Karla - księcia Södermanlandu Karola Wazy (1 5 5 0 -1 6 1 1 ), stryja
Zygmunta III koronowanego na króla Szwecji w 1594 r. Jako przywódca bun
tu podczas zbrojnej wyprawy Zygmunta do Szwecji stoczył z nim zwycięską
bitwę pod Linköping (25 IX 1598). Po złożeniu Zygmunta III z tronu przez
sejm (Riksdag) w 1599 r. mianowany został zarządcą państwa, od 1604 król
szwedzki jako Karol IX.
w. 23 któn‘ Iflanty wraca —zob. obj. do I 2,41-42; II 12,5-8. 15-16.
w. 26 pod nos ... kurzy - dosł. : smrodzi, puszcza wiatry; obrazowo: gardzi,
lekceważy. Zob. NKPP, „Nos” 8: „Dmuchać* komu w nos”.
ODA 9
Oryg.: Duet kochanków - lekka, potoczysta piosenka, oparta na formalnej
symetrii przemiennych kwestii bohaterów' bez żadnej ramy narracyjnej, w w y
słowieniu pełna konwencjonalnych, szablonowych zwrotów, na trójdzielnym tle
czasowym rozwija tematy: „kto się lubi, ten się czubi", „nie wierzyć niewieście”
i „stara miłość nie rdzewieje”. Oda Horacego (Carm. 3,9) liczy 24 wersy i nie
ma w niej podziału na role.
w. 22 nad liście pierzchliwszy - sens: niestały, zmienny.
ODA 10
Oryg.: Do Liki — pieśń pod zamkniętymi drzwiami (por. 1 25) domu nie
chętnej dziewczyny (zob. I IOR.Carm. 4,13) z zastosowaniem w kolejnych stro
fach figur retorycznych: przyzwolenia, obrazowania, napomnienia, błagania
i przestrogi. Oda Horacego (Carm. 3,10) liczy 20 wersów'. Prawidłowy incipit:
Extremum Tanain si biberes, Lyce (LAMBÌNUS, s. 212).
w. 17 tobą myli - sens: oszukuje, zdradza cię.
w. 21-22 Nie zawżdy ten próg ani ten deszcz srogi / wytrwa, czekając, mój
bok ubogi - sens: nie będzie mi się chciało zawsze siać na progu.
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Prz [w. c)| - w zakresie przykładów z Pauzaniasza streszczenie komentarza
(LXMBINUS, s. 213-214) do I IO R .C W 3,10,9.
Pausanias ma kilka przykładów - zob. PAUS. 7 ,2 1 ,1 -5 (opis
świątyni Dionizosa Kalidońskiego w achąjskim mieście Patraj); 1,30,1 (opis oł
tarza Anterosa. ‘Mściciela Miłości*, w Atenach).
Cor<e>sus niejaki rozmiłował sie Kalirojej — Korezos był kapła
nem Dionizosa w Kalidonie, mieście w Etolii, w północno-zachodniej Grecji.
Zagrożeni zesłanym przez boga obłędem Kalidończycy udali się do prastarej
wyroczni Dzeusa w Dodonie (Epir). Wyrocznia orzekła, że ofiarą ma być Kalliroe lub ktoś, kto się za nią poświęci. Uratowana dzięki ofierze Korazosa, lecz
poruszona i zawstydzona Kalliroe podcięła sobie gardło nad źródłem, noszącym
odtąd jej imię ('Piękny Strumyk').
w Kalcedonie —błąd Petrycego, który mylnie wspomina o Chal
cedonie. mieście w Bitynii nad Bosforem, naprzeciw Bizancjum/Konstantyno
pola, zamiast o Kalidonie.
l i magoras ... swego domownika nierad widząc - ołtarz Antero
sa ufundowali ponoć metojkowie (cudzoziemcy) ku pamięci jednego spośród
nich, Timagorasa, zakochanego w swoim panu Melesie. Petrycy błędnie nazywa
Melesa imieniem ofiary jego okrucieństwa.
slruż, ale warujprzestrugaó —zob. NKPP, „Strugać'1 (cytat z Pe
trycego notowany jako pierwszy przekaz): „Strugał, strugał, aż przestrugał'\
I loratius to przyrówna naciąganiu zegarowemu — to anachro
nizm Petrycego, 1Ioracy (3,10.10) porównuje nieczułość dziewczyny do maszy
ny budowlanej - kołowrotu do wciągania ciężarów na linie.
ODA 11
Oryg.: Do Merkurego —prośba o natchnienie poetyckie, by serce Lidy (zob.
HOR.Carm. 2,11,22; 3,28,3), nieczułej na miłosne zaklęcia, udało się zmięk
czyć ostrzegawczym przykładem mitologicznym, zakończonym prozopopeją Hypermnestry, jedynej miłosiernej spośród pięćdziesięciu Danaid - córek króla Ar
gos, Danaosa. Ze wzmianki oryginału о „świątyni*’ (1 ЮН.Ся/ти. 3,11,6) wnosi
się, iż pieśń mogła powstać w 28 r. p.n.e., gdy konsekrowano nowy przybytek
Apollina z portykiem ozdobionym posągami Danaid. Oda Horacego (Carm. 3,11)
liczy 52 wersy.
Wskazany przez Petrycego utwór brzmi (KOCI IANOWSKI J., Pieśni 11 18):
Ucieszna lutni, w której słodkie strony
Bijąc. Amfijon kamień rozproszony
Zwabił na kupę. a z chętnej opoki
Wsiał mur szeroki.
:>

Niemowna przedtym ani ulubiona.
Dziś na wszytek świat wielce zalecona.
Zaśpiewaj, co In trudnej Bogumiły
Uszy lubiły.
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Która jakoby źrzóbek niełapany
Ani pasterzką ręką ugłaskany
Ucieka w pole. a pędem człowieka
Mija z daleka.
Ty umiesz tygry, umiesz lasy wodzić
I bieg pochopnym strumieniom zagrodzić,
Tobie ustąpił stróż nieokmcony
Piekielnej brony.
Cerber, chocia mu wściekły łeb nakrywa
Sto srogich wężów, a para smrodliwa
I sprosna piana ciecze miedzy zęby
Z trojakiej gęby.
Biedny Iksyjon. Tytyjus zmiękczony
Rośmiał sie niechcąc, i dzban osuszony
Stał chwilę, za czym cieszył twój rym drogi
Dziewki, niebogi.
Niech Bogumiła srogość jadowitą
Złych panien słyszy i wody niesytą
Banię bezdenną, i pomstę nieskorą,
Którą źli biorą
Na drugim świecie. Bo co, prze żywego
Boga, już mogły uczynić gorszego?
Pomordowały, jędze niecnotliwe,
Męże właściwe.
Jedna z nich, wierna łożu małżeńskiemu,
Przeciwko ojcu krzywoprzysiężnemu
Zacnie skłamała - panna czci bez końca
Pod kręgiem słońca.
Która „Wstań - rzekła - wstań, mężu, by wieczny
Sen na cię nie padł, skądeś ty bezpieczny;
Schroń sie przed ojcem i przed bezecnemi
Siostrami złemi,
Które jak lwice, z głodu nieznośnego
Wpadwszy na stado, każda morzy swego.
Ja litościwsza, ani cię chcę tykać,
Ani zamykać.
Mnie niechaj ojciec trzyma w pęcie srogim,
Zem lutosć miała nad mężem ubogim;
Mnie niechaj zaśle w pogańskie narody

Przez morskie wody.
Idź, gdzie cię nogi i wiatry powiodą
Za tą życzliwej ćmy nocnej pogodą;
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Idź zdrów. a skarg«; na mogiły smętną
Włóż więc pamiętną“.

ODA 12
Oryg.: Monolog Neobuli (‘Snującej nowe plany ) do samej siebie — mono
tonna (co w oryginale podkreśla rozlewna miara wierszowa) skarga prządki za
kochanej w energicznym młodzieńcu I lehrusie. którego wyobrażenie - jakby
wysnute z hipnotycznej powtarzalności mchów rąk dziewczyny - zajmuje dru
gą połowę utworu, bliskiego w wyrazie poetyckim zachowanemu fragmentowi
Safonv. Oda Horacego liczy [Carm. 3.12) 12 wersów. Petrycy urywa pierwsze
zdanie w tym samym miejscu, co LAMBINUS (s. 219): dzisiejsze wydania jako
incipit przywołują teksl dłuższy: Miserarum est neque amori dare iudurn neque

dulei mala.
w. 6 srogiego stryja - surowość stryjów w stosunku do rodziny braci weszła
w przysłowie: I loracy nawiązał do niego dwukrotnie (I IOR.ÒV/7/?. 2.2.97. 3.88).
Drugie z wymienionych miejsc (ne sis patruus mihi) zacytował - oprócz Petry
cego (por. Prz (w. (>|) —KOCI 1ANOWSKI J.. Fraszki I 4-3: Лa stryja. w. 1-2: ..Nie
bądź mi stryjem. Rzymianie mawiali. / Kiedy się komu karać nie dawali".
w. 12 Skrzydłonoszego —tj. Kupidyna.
w. 13 /r/A* niosą te czasy —jak wypada w jego wieku (dodatek tłumacza).
w. 2-ł ku niemu ... sie staivi - tj. żołnierz stanie przeciw dzikowi.
Prz Iw. 6| - przekład fragmentu komentarza (LAMBINUS. s. 220) do HOR.
Carm. 3.12.2.
Skąd przyszła przypowieść: nie bądź mi stryjem —zob. NKPP.
..Stryj" 3. Lambinus przytacza przysłowie za I \0\\.Senn. 2,3.88 (ne sis patruus
mihi): Petrycy pomija lokalizację źródła.

ODA 13
Oryg.: Do źródła Banduzji (leżącego w wiejskiej posiadłości I łoracego, któ
remu być może sam poeta nadał nazwę na pamiątkę innego źródła z rodzinnych
stron —pochwalna apostrofa w przeddzień Święta Zdrojów : Fontanalia (13 X).
z zapowiedzią i plastycznym opisem ofiary z koziołka oraz obietnicą wiecznej
sławy tego źródła zyskanej dzięki poezji. Oda Horacego (Carm. 3,13) liczy 16
wersów. Petrycy powtarza w incipicie nazwę źródła obecną w dawnych edy
cjach Horacego (zob. LAMBINUS, s. 221).
Tytuł: Dobra myśl na dobie — sens: wesołość w obecnej chwili, radość na
krótko.
w. l-*t — mowa o studni na arkadowym dziedzińcu krakowskiego Colle
gium Maius. najstarszego gmachu uniwersyteckiego w Polsce. Pierwszy budy
nek (kamienicę Pęcherzów ) przekazał Akademii Władysław Jagiełło w roku 1-fOO.
Stopniowo rozbudowywane i łączone z sąsiednimi domami, uzyskało kolegium
swój spójny kształt pod koniec XV w. W latach 18-Ю-1870 zostało przebudowa
ne w stylu neogotyckim. Po odnowieniu i przywróceniu oryginalnego wyglądu
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w iatach 1949-1964 w Collegium Maius umieszczono Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
w. 7-8 już byś kwiatkami dawno obrodziła, / gdzieby tam gęsta stopa nie
tloczyia —sens: rosłyby przy tobie kwiaty (jak przy naturalnym źródle), gdyby
tylko tłum nie udeptywał wciąż ziemi dookoła.
w. 11 <z> bliskiego kościoła - pod wezwaniem św. Anny. Po pożarze drew
nianego kościoła Władysław' Jagiełło ufundował św iątynię murowaną w stylu
gotyckim, która od 14 l 8 r. znalazła się pod opieką Akademii Krakowskiej. W la
tach 1689-1703 budynek gotycki zburzono i zastąpiono istniejącym do dziś
barokowym, według projektu Ty lniana z Cameren.
w. 13 Kanikuły - 'Psiej Gwiazdy1 (łac. Canicula), symbolizującej dla Gre
ków i Rzymian porę upałów. To najjaśniejsze ciało niebieskie widoczne z Ziemi:
Syriusz (imię jednego z psów gończych Oriona) w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa
(w Polsce widoczny na niebie zimowy rii).
ODA 14
Oryg.: Do Rzymian —zaczęte w tonie uroczystym wezwanie do publicznego
dziękczynienia, uchwalonego w 24 r. p.n.e. przez senat z okazji powrotu z Hisz
panii Oktawiana Augusta (który nie życzył sobie odbycia z tej okazji triumfu),
zakończone lżejszą zapowiedzią (w formie dyspozycji wydawanych słudze) pry
watnego świętowania poety. Oda Horacego (Carm. 3,14) liczy 28 wersów.
w. 2 który'przedajnej za śmierć sięga sławy - który sięga po sławę okupioną
śmiercią, po sławę za cenę życia.
w. 11 żono jedyna - była nią Regina z I lerburtów.
w. 27 odcecorskiejleży —tj. od czasu, kiedy wojska ro/biły obóz pod Cecorą.
Mowa o bezskutecznym oblężeniu przez siły turecko-tatarskie obozu wojsk pol
skich hetmana w ielkiego koronnego Jana Zamoyskiego pod Cecorą nad Prutem
(18-20 X 1595). W wyniku rozejmu zaproponowanego Zamoyskiemu Turcja
uznawała władzę przychylnego Polsce hospodara Jeremiego Mohyły (ok. 1555-1606), którego osadzenie na tronie mołdawskim było głów nym celem wyprawy
hetmana. Zrządzeniem losu w tym samym miejscu, o tej samej porze roku, w wal
ce z tym samym wrogiem przyjdzie zginąć dawnemu uczestnikow i ekspedycji
mołdawskiej, hetmanowi wielkiemu koronnemu Stanisławowi Żółkiewskiemu
(6 X 1620). W oryginale (3,14,18) mowa o „dzbanie, co pamięta marsyjskie
potyczki” (cadum Morsi memorem duelli), a zatem tzw. wojnę ze sprzymierzeń
cami (91-89 p.n.e.). Jak widać, „wino Horacego” było bardziej zacne, bo leża
kowało ok. 67 lat, tymczasem Petrycy proponuje trunek zaledwie mniej więcej
dwunastoletni.
ODA 15
Oryg.: Do Chlorydy ('Kwitnącej. Świeżej', dosł. ‘Zielonej*) - inwektywa na
niestosowne do w ieku zachowanie podstarzałej zalotnicy. Oda I loracego (Carm.
3,15) liczy 16 wersów .
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w. YÒNie wybiraj wzorka —zob. NKPP, ..Wzór” 2: ..Wzorki z drugich wybiera*',
w. 21 w starym wieku - w starożytności.
w. 22 ufxiLrujqc brzęku - idąc w ślad za dźwiękiem, pod wpływem muzyki,
w. 23 mniszki Bakchowe - tj. bakchantki.
w. 2*+ zaszedłszy w rozum - tu: w stanie upojenia i ekstazy,
w. 29 w Brzezinach — Brzeziny, miasto nad Mrożycą (dopływ Bzury), już
w XVI w. słynęło z wyrobu sukna oraz piwa: zob. NKPP. „Brzeziny'': „Nektar
brzeziński ".
Prz Iw. 211 - przekład komentarza (IAMBINUS. s. 227) do HOR.CV/r/и.
3,15,10.
Prz |w. 2()| skąd mówiemy: brzezińskie sukno - NKPP nie notuje związanych
z tym powiedzeń.

ODA 16
Oryg.: Do Mecenasa — poeta zapewnia protektora o własnym umiarkowa
niu i poprzestawaniu na małym, co zostaje skontrastowane z przykładami potę
gi złota i niebezpieczeństw chciwości do wstępnej części utworu zaczerpniętymi
z mitologii i historii. Przypuszcza się, że oda mogła powstać w 2 4 r. p.n.e. jako
uprzejma odmowa objęcia stanowiska sekretarza princepsa. Oda I loracego
(Carm. 3,16) liczy 4 4 wersy.
Wskazany przez Petrycego utwór brzmi (KOCI IANOWSKI J ., Pieśni II 4 ):
W tw ardej kamiennej wieży i za tm istym i
Drzwiami siedząc Danae nieprzełomionymi.
Pod strażą nieuspionych spartańskich złajników
Mogła wiecznie nie uznać nocnych wszeteczników,
By była z Akryzego Wenus nie szydziła,
Stróża zam knionej panny; ho ta obaczyła.
Ze Jowisz w upom inku złotym utajony
Miał mieć bezpieczny przystęp i gm ach otworzony.

io

r>

jo

Złoto śrzodkiem janczarów zbrojnych pójdzie* snadnie,
A przez tw ard ą opokę gwałtowniej przepadnie
Niżli raz piorunowy: upadł nieszczęśliwy
Dom proroka greckiego, prze zysk niecnotliwy
Z g ru n tu wykorzeniony: przebił bram y tw arde
Z acnych m iast Macedończyk i podkopał harde
T yranny datkiem : datkom hetm ani hołdują.
Którzy daleko świetnym nawom rozkazują.
Wielkich pieniędzy wielka troska naszladuje:
A im człowiek w pokładzie* swoim więcej czuje.
Tym jeszcze więcej pragnie. Słusznie moje oko
1 nigdy przedtym . i dziś nie zmierza wysoko.
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Ini sobie człowiek więcej pomierny ujmuje.
I'ym mu więcej od Boga z łaski przystępuje.
Nic nie mając, z tymi. co nic nie chcą. przestaję.
A buntów dobrowolnie bogatych sie kaję,
Pan znaczniejszy, gdy państwem wzgardzi, niżbych wszytki
Żuławskie urodzaje i gdańskie pożytki
W jednym szpiclilerzu zamknął, a sam, siedząc w cieniu.
Nie mógł sie chleba najeść - nędznik w dobrym mieniu.
:и>

Zdrój przeźroczystej wody. lasu średnia miara
I zasiewku mojego niepochybna wiara
Rządźcy płodnej Afryki szerokowładnemu
Nie da sie znać. że w szczęściu przerównana jemu.
Acz mi miodu podolskie pasieki nie dają
Ani w mym lochu wina seremskie stawają.
Ani bogate stada owiec niezliczonych
Strzygą od rosłą trawę po górach zielonych.

40

Przedsię nazbyt ubóstwa nie znać w domu moim.
A by mi więcej trzeba, ufam w Bogu swoim.
Ale gdy niepotrzebne chciwości odprawię,
Lepiej daleko płatu sobie tym poprawię,
Niżbych bogate pola węgierskie z porządnym
Państwem weneckim złączył. Ludziom wielożądnym
\Viela i nie dostawa; niech przyjmuje z dzięką.
Komu ścisłą, co dosyć. Bóg udzielił ręką.

ODA 17
Oryg.: Do Lliusza Lamii - żartobliwe życzenia, z genealogicznym komple
mentem, prognozą słotnej pogody i przy mówieniem się wzwiązku z tym o ucztę,
w wigilię urodzin —święta Geniusza opiekuńczego któregoś z braci Lamiów (zob.
H O R . C o / y 7 7 . 1,26). Oda Horacego (Carm. 3,17) liczy 16 w'ersów.
Tytuł: —Adam Hieronim Sieniawski (1576-1619), podczaszy koronny (od
1600), odznaczył się w bitwie nad Telezyną (20 X 1600), gdzie hospodar woło
ski Michał Waleczny został pokonany przez wojska Jana Zamoyskiego. Pod w o
dzą tegoż Sieniawski walczył w kampanii inflanckiej (1601-1602). Wśród szlachty
województwa ruskiego cieszył się dużą popularnością. Jego główną rezydencją
były Brzeżany, gdzie z małżonką, Katarzyną z Kostków, ufundował kościół farny. Panegiryk na ślub Sieniawskiego z Kostczanką (1593) był jednym z pierw
szych napisanych w języku polskim utworów Szymona Szymonowica, później
włączonym Ho cyklu Sielanek (1614): XI. Slub. Szymonowie HeHykował Sieniawskiemu także łaciński poemat Philaenon arae (1600).
w. 5 -6 przodka ... / który-' w Podolu Sieniawę postawił - choHzi o HziaHa
AHama I lieronima, Mikołaja Sieniawskiego (1489-1569), twórcę potęgi roHu.

KOMENTARZE

W marcu 15+3 r. król Zygmunt Stary pozwolił ówczesnemu hetmanowi polne
mu koronnemu na lokowanie na prawie magdeburskim miasta na Sieniawskim
Polu nad Ikawą.
w. 11 -12 tak blask cnoty twej zwierzchnej czci postawie / wstręt czyni, własnej
przestając na sławie —sens: zacność charakteru wybija się kontrastowo ponad
powierzchowne oznaki dostatku.
własnej przestając na sławie - dodatek tłumacza (w oryginale 3 .17.9-12 - mowa tylko o skutkach burzy), który podobnie interpretuje też dal
szy tekst, zmieniając ton utworu na poważny, łączący pochwałę adresata z zale
ceniem czerpania wzorów postępowania z postawy przodków.
w. 13-16 —interpretacja tłumacza: w oryginale (3,17.12-13) mowa o kra
kaniu starej wrony; oznace nadchodzącego deszczu.
w. 17-20 - interpretacja tłumacza; w oryginale (3,17.13-14) mowa o gro
madzeniu opału na ucztę urodzinową nazajutrz. Petrycy opuścił zakończenie
utworu (3.17.14-16) o ofierze z czystego wina i dwumiesięcznego prosięcia (mero
et porco bimenstri). którą ma złożyć świętujący gospodarz w raz z domownikami.

ODA 18
Oryg.: Do Fauna - hymn przyzywający wiejskie bóstwo opiekuńcze, wygła
szany w przeddzień jego lokalnego święta (5 XII); główne Faunałia przypadały
13 II. Oda Horacego (Carm. 3,18) liczy 16 wersów.
w. 6 -7 grona tłoczonego soku / ofiarę —szyk i sens: ofiarę z soku tłoczonego
z gron, ofiarę z wina (libację).
w. 14 każdy ... maju sięga - każdy zbiera gałązki do ozdoby.

ODA 19
Oryg.: Do Telela —pieśń biesiadna: wezwanie do porzucenia jałowych i po
ważnych dyskusji historycznych podczas uczty u Aulusa Mureny, szwagra Me
cenasa (zob. I lOR.Car/H. 2.10). Oda Horacego (Carm. 3,19) liczy 28 wersów.
w. 2 Flaków rodzaj —ród Ajakosa, ojca Peleusa i Telamona, dziada Achillesa
i Ajasa „wielkiego“.
w. 3 przeklętej Trojej - interpretacja tłumacza. W oryginale (3,19,4): sa
cro... sub /Но: łaciński termin sacer ('poświęcony, nietykalny') może znaczyć
(nieraz jednocześnie) zarówno ‘święty*, jak i 'przeklęty'; zob. obj. do V 17,7.
w. 9 przyjaciela powie - wymieni imię (przy toaście),
w. 13-17 - w oryginale (3.19.9-18) mowa nie tylko o liczbie toastów (poeta
spełnić je może w liczbie „nieparzysty ch Muz”, w. 13), lecz i o proporcjach wody
względem wina (trzy miary do dziewięciu lub odwrotnie, gdy napój miał być
słabszy): starożytni nie pijali na ucztach nierozcieńczonego wina.
w. 18 swarliwe boje - por. obj. do I 18.14-15.

Prz |w. 1] Tu strofuje przyjaciela, który więcej sie kocha w poważnych histonjach , niżli dogadzał swemu wczasowi - przekład łacińskiego streszczenia (ar
gumentu) przed I lOR.CY/rw. 3,19.1 (LWIRINUS, s. 237).
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Kodrus byi król grecki ... do gromady i społecznego mieszkania
sprowadził — streszczenie komentarzy (IAMBINUS, s. 237) do МОИ.Carm.
3 .19,1-2.
Prz [w. 13J - streszczenie komentarza (IAMBINUS, s. 239) do I IOR.Саг/л.
3.19,15.
!M tych pełnych stopień - komentarz zaledwie streszcza frag
ment komedii Kubulosa cytowany u Atenajosa (I AMBINUS, s. 239): „Eubulus
autem apud eundem Bacchum ita facit loquentem: [...J et usque ad decimurti
progreditur, quem insaniae esse dicit’* („Zaś Kubulos u tegoż [Atenajosa] każe
Bakchusowi tak mówić: [tu cytat grecki: 4 pierwsze wersy z 12-wersowego frag
mentu KubulosaJ - aż do dziesiątego [stopnia pijaństwa], który nazywa szaleń
stwem’'; przekład i uwagi w nawiasach kwadratowych J. Wójcicki). Ponieważ
Petrycy wymienia prawie wszystkie szczeble opilstwa, niewątpliwie skorzystał
także z innych opracowań lub sięgnął bezpośrednio do Atenajosa (wolno sądzić,
że raczej w przekładzie łacińskim). Por. :\Y\\\iNJ)eipn. 2.36 h-c (przekład
K. Bartol):
Trzy kratery, nie więcej, mieszani dla rozsądnych:
pierwszy piją na zdrowie, drugi im pozwala
rozkoszami miłości cieszyć się do syta.
A trzeci sen sprowadza. Kto mądry, do domu
zaraz potem niech idzie. Czwarty bowiem krater
nie należy już do mnie. lecz włada nim pycha.
Piąty krzyków jest panem, a szósty hulaków,
co w pijanym pochodzie przez miasto się wloką,
siódmy sińców pod okiem, ósmy - przed sąd wiedzie,
po dziewiątym żółć kipi, dziesiąty szaleństwo
na każdego sprowadza i wnet z nóg go zwala.
Bo wino w obfitości w jeden mały puchar
wlane, tego, kto pije. powala na ziemię.

ODA 20
Oryg.: Do Pyrrusa — (‘Płomiennowłosego’) erotyk homoseksualny w formie
przestróg dla jednego z młodzieńców zakochanych w' pięknym Nearchu, o któ
rego względy chłopiec musi rywalizować także z gotową na wszystko dziewczy
ną, przenośnie nazwaną lwicą. Oda 1 loracego (Carm. 3,20) liczy 16 wersów7.
Prawidłowy incipit: Non vides quanto moveas pendo (IAMBINUS, s. 240).

ODA 21
Oryg.: Do amfory - żartobliwa parodia religijnego hymnu przyzywającego:
pochwała wina i jego dobroczynnego wpływ u na ludzi, zaczęta apostrofą do
naczynia. Oda biesiadna ku czci Marka Messali Korw ina (ok. 64 p.n.e. - 8 n.e.),
przyjaciela Horacego z lat studiów w Atenach i towarzysza broni z armii repu
blikańskiej, od 38 r. stronnika Oktawiana, dowódcy Ilot y pod Akcjum (2 IX 31
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p .n .e .) . p o w y c o fa n iu się / ży cia p u b lic z n e g o (w 2 7 r.) p r o te k to ra tw ó rc ó w (m .in .

(Carm. 3 .2 1 ) liczy 2 4 w ersy.
O tirila mecum consult* Manlio (L W I BIN U S . s. 2 4 1 ).
P e try c e g o u tw ó r b rz m i (KOGI IANOWSKI J ., Pieśni I 3 ):

elegików T ib u llu s a i O w id iu sz a ). O d a H o ra c e g o
P ra w id ło w y in c ip it:
W sk azan y p rz e z

Dzbanie mój pisany.
Dzbanie i »olewany.
Bądź płacz, bądź żarty, bądź gorące wojny.
Bądź miłość niesiesz albo sen spokojny.
ö

m

ló

•_><>

Jakkolwiek zwano
Wino. co w cię lano.
Przym kni sie do nas a daj sie nachylić.
C hciałbym twym darem gości swych posilić.
I ten cię nie minie,
Choć kto m ądrym słynie:
Pijali przedtym i filozofowie.
A przedsię mieli spelila rozum w głowie.
Ty zmiękczysz każdego.
Nastateczniejszego,
Ty m ądrych sprawy i tajem ną radę
Na świat w ydawasz przez twą cichą zdradę;
Ty cieszysz nadzieją
Serca, które mdleją,
Ty ubogiem u przypraw ujesz rogi.
Ze mu ani król. ani hetm an srogi.
Trzym aj sie na mocy.
Bo cię całej nocy
Z rąk nie w ypuścim . aż dzień jako trzeba
Cw iazdv rozpędzi co do jednej z nieba.

ODA 22
O ry g .: D o D ia n y — m o d lite w n a p ieśń w o ty w n a : o b ie c u ją c o p ie k u n c e życia
o fia ro w a n ie w ie p rz a , p o e ta o d d a je p o d jej o p ie k ę so sn ę g ó r u ją c ą n a d je g o d o m o 
stw e m . H o ra c y n a z y w a D ia n ę .,tr ó jk s z ta łtn ą ‘1 ( 3 .2 2 .4 : triformis), n a w ią z u ją c
b ą d ź d o jej p rz y d o m k ó w ’ ja k o b o g in i n a r o d z in (Lucina) i c y k lu m ie się c z n e g o

(Luna),

czczo n ej n a ro z s ta ja c h

(Trivia),

b ą d ź też (por. 11 0 H . Carm.saec. 1 3 -1 6 )

d o w e z w a ń D ia n y p o m o c n e j p rz y p o r o d a c h :

Uilhyia. Lucma. Cemtalis.

O da

H o ra c e g o (Carm. 3 .2 2 ) liczy 8 w ersów .
w. 7 ofiarę całości - w o ry g in a le ( 3 .2 2 ,8 : vein's - ..w ie p rz a " ) m o w a k o n 
k re tn ie o c a ły m z w ie rz ę c iu , P e try c y u o g ó ln ia o b r a z a b s tra k c y jn e j ..o fia ry " ( m o ż 
liwi* ta k ż e u z u p e łn ie n ie m y ślo w e : z całości plonów ).
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ODA 23
O ry g .: D o F idvli - ('O s z c z ę d n e j') p o c h w a ła sk ro m n e j, a le sz czerze p o b o ż n e j
ofiary, s k ła d a n e j co m iesiąc p rz e z g o s p o d a rn ą w ieśn iaczk ę o p ie k u ń c z y m b ó stw o m
d o m o w y m : L a ro m (d u sz o m z m a rły c h c z ło n k ó w ro d zin y , czc z o n y m w k ształcie
fig u re k , u m ie sz c z a n y c h w k ap liczce n a d o g n isk ie m w c e n tra ln e j części d o m o 
stw a ) i P c n a lo rn (o p ie k u ń c z y m b ó stw o m d o m o w y m , p rz e c h o w y w a n y m w p o 
sta c i p o są ż k ó w w p o m ie sz c z e n iu n a jd a ls z y m o d w ejścia). O d a H o ra c e g o (Carm.
3 ,2 3 ) liczy 2 0 w ersó w .
w. 8 rdza niepłodna - c h o ro b a zb ó ż, w y w o ły w a n a p rz e z g rz y b y p a so ż y tn ic z e .
w. 12 na ołtarz oddana —b o g atej, oficjalnej św ią ty n i, w o d ró ż n ie n iu od s k r o m 
n e g o k u ltu d o m o w e g o n ie w y m a g a ją c e g o k o sz to w n y c h ofiar.
ODA 24
O ry g .: N a g a n a c h c iw o śc i i p r z e p y c h u — p o k r e w n a in n ej o d z ie H o ra c e g o

(Carm. 2 ,1 5 ) i „ o d o m rz y m s k im " (Carm. 3 ,1 - 6 , z w ła sz c z a p ierw sze j i sz ó stej),
p r z e n ik n ię ta g o rz k ą iro n ią : z e p su c iu w sp ó łc z e sn y c h I lo ra c y nie w a h a się p r z e 
c iw s ta w ić d o m n ie m a n e j p ra w o śc i lu d ó w b a r b a r z y ń s k ic h (co d la R z y m ia n , p r z e 
k o n a n y c h o sw ojej cy w ilizacy jn ej w yższości i o d o sk o n a ło śc i w ła s n y c h in sty tu c ji
p r a w n y c h , m u sia ło b rz m ie ć n iezw y k le b o le śn ie ), a w o b liczu u p a d k u o b y c z a jó w
m ło d z ie ż y z a le c a ro z p a c z liw e z a to p ie n ie b e z u ż y te c z n y c h sk a rb ó w , b o m a ło k to
g o tó w je s t n a ś la d o w a ć A u g u s ta , k tó ry n a p o trz e b y p a ń s tw a złożył n a K a p ito lu
o lb r z y m ią o fia rę w złocie i k o sz to w n o śc ia c h . O d a H o ra c e g o (Carm. 3 ,2 4 ) liczy
6 4 w ersy.
w. 1 - 6 — stro fa d o d a n a p rz e z tłu m a c z a .
w. 2 muru nie przebijesz głową - zo b . NKPP, „ G ło w a ” 5 8 : „ G ło w ą m u r u nie
p r z e b ije s z ” .
w.
w.
nazw a
w.
n ia się

4 szable swe na się obrócili - zob. o b j. d o 1 1 5 ,3 1 .
5 w Dębnie - D ę b n o , w ieś i z a m e k w p o w iecie b rz e sk im (M a ło p o ls k a );
m iejsco w o ści m a z w iąze k z n a z w ą h e r b u O le śn ic k ic h .
6 chciwe nie chwalę nadzieje — n ie p o c h w a la m sk w a p liw e g o s p o d z ie w a 
p o m y śln o śc i.

w. 4 2 z wagą — c h o d z i d o sło w n ie o n a rz ę d z ie k u p ieck ie.
w. 5 7 - 5 8 /Г tym chęć zbirania zia rośnie ojcowi , / co b y zostaw ił złemu
potom kowi - sen s: la k o to w z r a s ta w o jcu n ie d o b r a c h ę ć g r o m a d z e n ia m a ją tk u ,
k tó ry m ó g łb y p o z o s ta w ić sy n o w i — też z łe m u (d o m y śln ie , ze w z g lę d u n a tre ść
u tw o r u : p rz e z ro z rz u tn o ś ć n ie u m ie ją c e m u u tr z y m a ć a n i p o w ięk szy ć o d z ie d z i
c z o n e g o s ta n u p o s ia d a n ia ).

Prz (w. :r. I Złe obyczaje dobre prawa psują - zo b . NKPP. „ P r a w o ” 3 6 (pierw 
szy p rz e k a z z 1 7 5 6 r.): „ P ró ż n e są p r a w a , g d z ie nie m a s z d o b r y c h o b y c z a jó w " .
ODA 25
O ry g .: D o B a k c h u sa - d y ty r a m b , o b ra z o w o sła w ią c y n a tc h n ie n ie z sy ła n e
p rz e z b o g a w in o ro śli, z g o d n ie z w y m a g a n ia m i g a tu n k u u tr z y m a n y w n a s tro ju
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e k s ta ty c z n y m (por. I lO R .C r/r///. 2 .1 9 ) . N a p is a n y z ok azji n a d a n ia O k ta w ia n o w i
(1 6 I 2 7 p .n .e .) ty tu łu

Augustus

i g o d n o śc i p ie rw sz e g o s e n a to ra

(princeps sena-

lus),

jest je d n a k z a led w ie z a p o w ie d z ią jego p o c h w a ły , s k u p io n ą n a p rz e ż y c ia c h
s a m e g o poety . M o żn a w ięc u w a ż a ć u tw ó r za p r z e w r o tn ą i w istocie p o w ś c ią g liw ą
w o b e c A u g u sta o d m o w ę w y k o n a n ia z a d a n ia - c h y b a że za u rzeczy w istn ie n ie p o 

ety ck ieg o ..sz ału “ u z n a się n p . cykl sześciu ..ód rz y m sk ic h “ (I lO R .C w ///. 3 ,1 - 6 ).
O d a I lo ra c e g o (Carm. 3 ,2 5 ) liczy 2 0 w ersó w ,
w. 11

Bakcha - b a k c h a n tk a .
napełniona / bóstwem, powiada dziwy, ze snu ocucona — a u to r

w. 1 1 - 1 2

z d a je się p rz y p isy w a ć tu b a k c h a n t к о ш z a c h o w a n ie P ytii — w ieszczki w y g ła s z a 
jącej n ie ja sn e w y p o w ied zi w sta n ie r y tu a ln e g o o d u rz e n ia .

w. 15 Rodopy —łańcuch górski w południowo-zachodniej Tracji, ojczyźnie
bakchantek i Orfeusza.
w. 16 kędy Kochanowskiego naprzód były stopy - a lu z ja d o KOCI JANOW
SKI J ., Psałterz, d e d .. w. 1 1 -1 2 : .,1 w d a r łe m się n a sk a łę p ięk n ej K allijopy, /
G d z ie d o ty c h m ia s l nie b y ło z n a k u po lsk iej s to p y ’*.
w. 2 0 i wysokie jesiony na ziemię pokładasz - n ie d o p o w ie d z e n ie tłu m a c z a :
to b a k c h a n t k o m b ó g u d z ie la ł (ta k w o ry g in a le : 3 ,2 5 .1 5 - 1 6 ) tej siły, dzięk i k tó rej
r ę k o m a o b a la ły d rz e w a .

Prz [w. 11Arystoteles świadczy -

zo b . A R IS I

.Probi.

9 5 4 a : za p rz y c z y n ę m a 

nii w ieszczó w filozof u w a ż a ł g o rą c ą żółć c z a r n ą , ro z g rz e w a ją c ą o śro d e k m y ś le 
n ia (n ie b y ł n im d la A ry sto telesa m ó z g ).

ubóstwa napełnieni —sen s:

n a p e łn ie n i b o sk im d u c h e m , n a tc h n ie 

ni p rz e z b ó stw o .

Prz [w. löj na pojźrzenie różanej osady - n a p o d o b ie ń s tw o o g ro d u ró ż a n e g o .
E ty m o lo g ia P etry ceg o fałszy w a (gr. rhodópis — ‘m a ją c a ró żo w e oblicze, ró ż a n o lic a ').
ODA 26
O ry g .: D o W enery - ż a rto b liw a p a r o d ia m o d litw y w sty lu ś w ią ty n n y c h e p i
g ra m a tó w w o ty w n y c h , to w a rz y sz ą c y c h s k ła d a n iu b ó stw u w d a rz e n a rz ę d z i p rz e z
w y s łu ż o n y c h p ra c o w n ik ó w lu b b ro n i p rz e z żo łn ierzy , z a k o ń c z o n a p r o ś b ą p o ety ,
r o z sta ją c e g o się z m iło ścią, o z e m s tę b o g in i n a d u m n e j d zie w c z y n ie (czyli z e s ła 
nie n a n ią n ie o d w z a je m n io n e g o u c z u c ia ). O d a H o ra c e g o

(Carm.

3 .2 6 ) liczy 12

w ersó w .
w. 2 gdyjeszcze b\i mój wiek cały —g d y jeszcze nie d o św ia d c z a łe m u sz c z e rb k u
n a zdrow iu: g d y jeszcze b y łe m m łody.

stroju nie znają - są ro z stro jo n e , n ie w y d a ją p ra w id ło w y c h d źw ięk ó w ,
Muzą - z m ia n a tłu m a c z e n ia : w o ry g in a le ( 3 .2 6 .1 2 ) m o w a o w y n io słej
i n ie p rz y stę p n e j C h lo e (Chloen... arrogantem).
Prz jw. :}| Yirgl ilius 1: 1 lic v icto r c a e s lu s a rte m c ju e re p o n o - V E R C .lc //. 5 ,4 8 4
w. 5

w. 11

(p rz e k ła d Z . K u b iak , w. 6 3 9 - 6 4 0 : ..Z w y cięży w szy , / T u rękaw ice s k ła d a m i m ą
s z tu k ę “ ). P o d czas ig rzy sk u r z ą d z o n y c h n a S ycylii p rz e z E n e a s z a w p ie rw s z ą
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ro czn icę śm ierci je g o o jc a A n ch izesa o d b y ł się p o je d y n e k p ięściarsk i a tle ty D a re sa z sę d z iw y m E n le llu s e m . W o b liczu p rz e w a g i w ciąż siln eg o s ta rc a o g ło sz o n o
g o zw y cięzcą. Po p r z e r w a n y m p o je d y n k u E n te llu s j e d n y m cio sem pięści u ś m ie r 
cił n a g ro d o w e g o b y k a (c h c ą c p o m śc ić w le n sp o só b E ry k s a , k ró la S ycylii, z a b i
teg o n ie g d y ś w w a lc e b o k se rsk iej p rz e z I łe rk u le sa ), p o c z y m złożył sw oje r ę k a 
w ice ja k o w o tu m .

ODA 27
O ry g .: D o G a la te i - ż y c z e n ia szczęśliw ej p o d ró ży , z a c z ę te z ło rz e c z e n ia m i
p o d a d re s e m w ro g ó w d z iew cz y n y , a sta n o w ią c e w s tę p d o o b s z e rn e g o o p o w ie 
d z e n ia m itu o E u ro p ie p o rw a n e j p rz e z Jow isza. M im o fo rm a ln e j p rz y n a le ż n o ś c i
d o liry k i, jest to w ła śc iw ie ep ic k i o b ra z e k (ejdyllion) o zac ię c iu d r a m a ty c z n y m ,
z p u n k tu w id z e n ia re to ry k i s p e łn ia ją c y w y m a g a n ia a le g o ry c z n e j b a jk i z a k o ń 
czonej m o ra łe m (k tó ry m ó g łb y b rz m ie ć : .,nie m a teg o złego, co by n a d o b r e nie
w y szło ” ). O d a H o ra c e g o (Carm. 3 ,2 7 ) liczy 7 6 wersów '. In c ip it: Impios parrae
recinentis omen (L A M B IN U S . s. 2 5 8 ).
w’. 2 1 - 2 2 bodaj uczuli/ ... ślepych wiatrów kuli — o b y d o z n a li (d z ia ła n ia )
k łę b o w isk a w iatrów ', p ę d z ą c y c h n a oślep.
w. 3 4

O ojcze — E u r o p a

b y ła c ó rk ą A g en o ra, p ie rw sz e g o k ró la F enicji,

w. 41 przez okna kościa/ie - w e d łu g s ta ro ż y tn y c h sn y z łu d n e p rz y c h o d z iły
z P o d ziem ia d o lu d zi b r a m ą z kości sło n io w e j, a m a ją c e się ziścić — ro g o w ą ; zob.
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1 9 ,5 6 2 - 5 6 8 .
w. 6 8 z swoim dziecięciem —K u p id y n e m .
w. 7 7 - 9 6 - d o d a te k tłu m a c z a .
w. 8 5 - 8 7 Fortuna ... / ... / wróci sie kołem
13: „ F o r tu n a k o łem się toczy*'.

wzad —zo b .

NKPP, ..F o rtu n a "

Prz [w. :)\ a zając przebieży drogę, za nieszczęśliwą rzecz poczytają

— zob.

NKPP, „ D ro g a " 5 1 , „ Z a ją c ” 3 4 : „ Z a ją c w d ro d z e , n ie s z c z ę ś c ie ” .

gdy sroki na domu wrzeszczą, gości sie spodziewajrj —zo b .

NKPP,

„ S ro k a ” 11 : „ S ro k a p rz y le c ia ła , b ę d ą g o śc ie ” .

sowa też śpiewa, tam źle sie dzieje —zo b .

NK PP, „ S o w a ” 11 (c y 

ta t z P etry c e g o n o to w a n y ja k o p ierw szy p rz e k a z ): „ S o w a n a d a c h u kw ili, k o m u ś
u m rz e ć p o c h w ili” .

także gdzie krucy latają - por. NKPP, „ K ru k ” 11 (p ie rw sz y p r z e 
k az z 1 8 5 2 r.): „K ru k i się ta m z la ta ją , g d z ie śc ierw jak i p o c z u w a ją ” .
ODA 28
O ry g .: D o L id y — p r o g r a m p r y w a tn y c h u ro czy sto ści z o k azji lu d o w e g o ś w ię 
ta N e p tu n a lió w . o b c h o d z o n e g o 2 3 VII: z a m ia s t u c z e s tn ic z y ć w z b io r o w y c h
u c z ta c h w c ie n iu a lta n , sta w ia n y c h n a len d zień n a d b rz e g a m i w ó d . p o e ta p r a g 
nie sp ę d z ić n a d c h o d z ą c y w ie c z ó r i c a łą n o c w g o śc in ie , w in ty m n y m to w a r z y 
stw ie in te lig e n tn e j i m u z y k a ln e j h etery , n a p o c z ą tk u u tw o r u p ó łż a rle rn s tr o f o 
w a n e j za o p ie s z a ło ś ć ( z a p e w n e te jż e L id y . p o k t ó r ą k a z a ł p o s y ła ć s łu g o m
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K w in k cju sza I lirp in a : zo b . 1 1 0 R . Carm. 2 ,1 1 ,2 2 . a ta k / e 3 .1 1 .2 5 ) . O d a H o r a 
cego (Carm. 3 .2 8 ) liczy 16 w ersów .
w. 8 za króla Stefana —czyli co n a jm n ie j p rz e d d w u d z ie s tu laty.
w. 1 9 - 2 0 - d o d a te k tłu m a c z a .
|w. 7| za Henryka króla -

Prz

H e n r y k III W alczy ( 1 5 5 1 - 1 5 8 9 ) . o b r a n y

(5 IV 1 5 7 3 ) i k o ro n o w a n y (21 II 1 5 7 4 ) n a k ró la P o lsk i, u c ie k ł z K ra k o w a (n o c ą
1 8 - 1 9 VI 1 5 7 4 ) , a b v z a s ią ś ć n a ir o n ie f ra n c u s k im .

Prz Iw. ió| łabęcie ... gdy mają zdechnąć\ ża lobiiwie śpiewają -

zob. IV 2 .2 5 /V z.

ODA 29
O ry g .: D o M e c e n a s a — w e z w a n ie Ho o d ło ż e n ia la te m m ę c z ą c y c h zajęć u r z ę 
d o w y c h w stolicy, p o z o s ta w ie n ia w y s ta w n e g o p a ła c u n a W zg ó rzu K sk w iliń sk im
i p rz y b y c ia n a w ieś. m o ly w o w a n e p o tr z e b ą p r a k ty k o w a n ia stoickiej o b o jętn o śc i
d la w y d a rz e ń z e w n ę tr z n y c h i e p ik u re js k ą z a s a d ą k o rz y s ta n ia z u ro k ó w ż y cia, d o
czeg o p o e la n ie ty lk o n a m a w ia w fo rm ie o b ra z o w y c h p o r ó w n a ń i se n te n c ji filo
zo ficzn y ch , lecz ta k ż e z a c h ę c a n a w ła s n y m p rz y k ła d z ie . U tw ó r in a c h a r a k te r
m o w y d o ra d c z e j. O d a I lo ra c e g o (Carm. 3 ,2 9 ) liczy 6 4 w ersy.
T ytu ł: —M ikołaj K rzysztof R adziw iłł z w an y S ierotką (1 5 4 9 -1 6 1 6 ) , a u to r sław nej

Peregrynacji abo pielgrzymowania do Ziemie Świętej

(K raków 1 6 0 7 ), p ierw szy
o rd y n a t nieśw ieski (od 1 5 8 6 ), był n a js ta rs z y m sy n e m księcia M ikołaja K rzysztofa
„ C z a rn e g o “ ( 1 5 1 5 -1 5 6 5 ) i K lżh iety z S zydłow ieckich. 7 XII 1 5 6 6 r. złożył w R z y 
m ie k ato lick ie w y z n a n ie w iary. W działaln o ści politycznej (od 1 5 7 4 ) czy n n ie p o 
p ierał k o n trre fo rm a c ję . M a rszałek d w o rn y , n a s tę p n ie w ielki litew ski (od 1 5 7 9 ).
k a s ztelan , p o le m w o je w o d a trocki (od 1 5 9 0 ), n a s tę p n ie w ileński (od 1 6 0 4 ).
Był n ie c h ę tn y in g e re n c ji R z eczy p o sp o litej w s p ra w y m o sk ie w sk ie i p o p ie r a 
n iu D y m itra .
w. 2 rzymskiego cesarstwa promieniu - 10 XII 1 5 4 7 r. M ikołaj R a d ziw iłł

„ C z a rn y “ o tr z y m a ł o d c e s a rz a K aro la V ty tu ł księcia „ n a O ły ce i N ieśw ieżu*', zaś
je g o b ra t stry je c z n y M ikołaj R a d z iw iłł „ R u d y ” ( 1 5 1 2 - 1 5 8 4 ) księcia „ n a B irżach
i D u b in k a c łi ".
w. 11 nie dziwne u ciebie są kosztowne rzeczy —tu : k o sz to w n o ści nie w z b u 
d z a ją tw o jeg o p o d z iw u , n ie p o ż ą d a s z ich.
w. 17 Cefeus —w o ry g in a le (3 ,2 9 .1 7 ) „ojciec A n d ro m ed y '* (Andromedae pa

ter).

czyli w ła śn ie K efeus.
w. 2 7 - 2 8 co Scyta głodny;/ co gdzie Сręczyn królował - w o ry g in a le ( 3 .2 9 .2 7 - 2 8 ) in aczej: ..co k n u ją S ero w ie. co B aki га rz ą d z o n a p rz e z C y r u s a ” (quid Seres

et regnata Cyro Bactraparent).

I lo ra c y w y m ie n ił n a jo d leg lejsz e od R z y m u ludy

i k rain y , b y w y k a z a ć , j a k b a r d z o p r z e s a d n a jest tro sk a M e cen asa.

ODA 30
O ry g .: D o M e lp o m e n y — e p ilo g c a łe g o z b io ru trz e c h k sią g ó d z 2 3 r., w s z e 
re g u w y o lb r z y m io n y c h z a p r z e c z e ń i r d z e n n ie r z y m s k ic h o b r a z ó w (p ro c e s ja
k a p ito liń sk a . o jczy ste p o g ra n ic z e Apuli i i L u k a n ii) w y ra ż a ją c y w zn io słe p rz e k o -
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n a n ie o ró w n ie w ieczn ej jak R zy m trw a ło śc i d o k o n a ń p o ety , który za z a słu g ę
w z a k re s ie p o e ty k i p o c z y ty w a ł so b ie p io n ie rsk ie u ż y w a n ie g re c k ic h m ia r w ie r 
sz o w y c h ( 3 ,3 0 ,1 3 :

princeps — „ p ie rw s z y ”

m o ż n a ro z u m ie ć tylko jako: „ p ie rw sz y

n a ta k ą s k a lę ” lu b „ ta k k o n s e k w e n tn y ” , p o n ie w a ż m e tr a g re c k ie w liryce ła c iń 
skiej sto s o w a ł ju ż w cześn iej K a tu llu s). O d a I lo ra c e g o (Carm. 3 .3 0 ) liczy 1 6 w e r 
sów . In c ip it: Exegi monumentimi aere perennius (L A M B IN U S . s. 2 7 2 ).
w. 9

w Irzechset osób radny - zo b . Sr lOPrz.
póki na Wawel... / wstępuje Lachów rządźca -

w. 9 - 1 0

ro d z im y e k w iw a 

le n t tłu m a c z a : w o ry g in a le ( 3 ,3 0 ,8 - 9 ) : „ p ó k i n a K apitol / k a p ła n w s tę p u je z m il
c z ą c ą d z ie w ic ą ” (dum Capitolium / scandet cum tacila virgine ponti/ex).
w. 1 1 - 1 3 kędy Wisla bieży; / kędy ... Cniezdo leży / gdzie Dniepr; gdzie
Odra, gdzie Don - g e o g ra fic z n e o d p o w ie d n ik i o ry g in a łu r o z b u d o w a n e p rz e z t ł u 
m a c z a . H o r a c y w s p o m in a ty lk o „ m a łą o jc z y z n ę ” , w y m ie n ia ją c k o n tr a s to w o
„ w a rtk i A u fid u s” ( 3 .3 0 ,1 0 : uiolens Aufidus) — rz e k ę , n a d k tó r ą leży W en u zja,
m iejsce u r o d z e n ia p o e ty - i „ u b o g ie w w o d ę k ró le stw o D a u n u s a ” ( 3 ,3 0 ,1 1 - 1 2 :
qua pauper aquae Daurius), czyli A pulię.

Prz [w. 2| na kształt płomienia, klon' u wierzchu kończystyjest - w y w ie d z io 
pyramis z gr. pyr —'o g ie ń ’ p o ja w ia się
ju ż w e w c z e sn y c h sc h o lia ch (tzw . P se u d o -A k ro n a ) d o I lo ra c e g o (cyt. |z a :J Pseudacronis scholia in Iloratium velustiora. re c e n s u it O. Keller, t. 1. L ip sia e 1 9 0 2 ,
n e z k s z ta łtu b u d o w li sk o ja rzen ie n a z w y

s. 3 2 2 ) :
Pyram ides autem propine regum Aegyptiorum sepulchra sunt ingenti mole
constructa et in acum en ecłucta in m odum (lam inae sursum surgentis. unde
et nom en est indim m i.
Piramidy zaś są to właściwie groby królów egipskich, zbudowane z ogrom 
nych brył. zakończonych spiczasto na kształt wznoszącego się płomienia, skąd
też w zięły nazwę.
( p rz e k ła d J. W ójcicki)

TRUDU MOSKIEWSKIEGO Księgi czwarte
ODA 1
Oryg.: Do Wenery —prolog drugiego zbioru liryków, które powstały (w la
tach 1 7 - 1 3 p.n.e.) po dłuższej przerwie uprawiania tego typu poezji przez poetę
na rzecz filozofujących Listów (Epislulae), utrzymany w formie przewrotnego
hymnu modlitewnego: nie o objawienie się bóstwa, lecz przeciwnie - o odstą
pienie go od modlącego się. już pięćdziesięciolatka (stąd datacja pieśni na rok
1 5 ), i skierowanie się bogini ku młodszemu przyjacielowi. Paulusow i Eahiuszowi
Maksymusowi, którego modlitwy godniejsze są spełnienia. Zarys biograficznej
sytuacji autora wzbogacony został w drugiej części utworu wyznaniem osobi
stym (znacznie bardziej otwartym niż w pierwszym zbiorze ód) pod adresem
młodzieńca imieniem Liguryn (zob. także HOR.Саг/и. 4.10). Oda Horacego
(Carm. 4,1) liczy 4() wersów.
w. 2

rusza dzwona

- zo b . NKPP, „ D z w o n ” 11 : „ R u szy ć d z w o n k a ” .
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w. 12 Juiventasza - zmiana tłumaczenia: imię przyjaciela I loracego (4.1.10-11: Pauli... Maximi - ..Paula Maksymusa”) zastąpione* zostało ogólną personi
fikacją Młodości (tym razem męską).
w. 19 z szwagrów swych szydzi - dosł. z rywali (w miłości): przekład kryty
kuje* Brückner (s. 145): ..to tylko w XV wieku aemuli wolno było tak tłumaczyć”.
w. 22 u Mrokowa swego - znaczenie niejasne (może: ciemna altana, pawilon
ogrodowy, kapliczka): w oryginale (4.1,19-20) mowa o posągu „koło Albańskich
jezior pod cedrową belką“ (Alba/ios prope ... laeus / ... sub trabe citrea), czyli
(jxirs pro toto) pod dachem, pod cedrowym sklepieniem własnej w illi lub świą
tyni. Być może aluzja Petrycego do osoby związanej z realną miejscowością o tej
nazwie. Niejasność słowa sygnalizuje Brückner (s. 145), bez próby rozwiązania.
w. 25-27 przy skrzypkach regału graniem
nie bez puzana —w ory
ginale (4.1,22-24): ..lirą i fletem / berecyntyjskim... / ... przy wiórze piszczał
ki” (lyraque et Berecyntia / ... tibia / ... noti sine fistula).
w. 32 skoczkowe plemię - zob. obj. do 1 37.3-4.
w. 37-44 - istotna zmiana tłumaczenia. W oryginale (4,1,33): „Ligurze"
(Ligurine) —imię jakiegoś chłopca, nieodwzajemnionej miłości poety,
w. 37 mój synu - zob. obj. do I 3.7-10.
Prz Iw. 2| Augustus - Oktawian August.
Prz (w. M\ 4X'urae levés plorant, ingéniés stupent” —(łac.) małe frasunki płacz
czynią, wielkie wysuszają łzy: por. SKN./Y/aec/r. 607 („Curae levés locjuuntur, in
géniés stupent” - w tej scenie Fedra wyznaje pasierbow i Mipfwlitowi swoją grzeszną
miłość do niege>).

ODA 2
Oryg.: Do Julusa Antoniusza - szereg obrazowych pochwał wielkiego Pindara, skontrastowanych z opisem skromnego talentu i odmiennej metody twór
czej samego I loraœgo (w istocie bardzo dumnego ze swoich dokonań), służy za
wstęp do wymówienia się od poruszania wzniosłych lematów aktualnej polityki,
do których jakoby bardziej predestynowany (w czym można dostrzec ironię au
tora) jest adresat : poeta epicki, syn triumwira Marka Antoniusza i mąż siostrze
nicy Augusta, Marcelli. Przedmiotem ody zwycięskiej, naszkicowanej pod koniec
utworu, ma być powrót Augusta po ujarzmieniu germańskiego narodu Sygambrów. w iersz powstał więc przed lipcem 13 r. p.n.e. (zapewne w roku 16). Wizja
Horacego pozostała jednak niespełniona, gdyż August odmemił triumfalnego
wkroczenia do Miasta: senat postanowił w zamian wznieść na cześć princepsa
Ołtarz Pokoju (.Ira Pacis Augustae) ria Polu Marsowym. Oda Horacego (Carm.
4.2) liczy 60 wersów. Prawidłowy' incipit: Pindarum quisquis studet aemulari
(IAMBINUS. s. 279).
Tytuł: —Andreas Schoneus (Schoen. Schön: pseudonim: F.umorphus: 1522-1615), urodzony w Głogowie w niemieckiej rodzinie* mieszczańskiej, od ok. 1580
w’ Krakow ie. X czasem profesor teologii, podkanclerzy (od końe*a 1603) i rekte)r
uniwersytetu krakowskiego, uprawiał okolicznościową poezję łacińską (m.in.
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w 1604 r. wydał panegirvk z okazji przyznania godności kardynalskiej swojemu
protektorowi, Bernardowi Maciejowskiemu). Nawiązujące do Wergiliusza sie
lanki Schoenusa wpłynęły na twórczość Szymona Szyinonowica, który zaprzy
jaźnił się z późniejszym poetą w latach studiów. Przyjaźni tej i sympatii dla Aka
demii Zamojskiej nie zakłóciła w' 1593 r. odmowa objęcia proponowanej mu
przyszłej katedry (zapewne ze względu na planowany wyjazd do Padwy, który
nastąpił w' latach 1595-1597). Schoneus był leż cenionym grecystą, а 87 wolu
minów legowanych przez niego stało się początkiem wydzielonego w 1641 r.
zbioru grecystycznego Akademii Krakowskiej.
Schoneus w obronie dobrego imienia swojej uczelni w latach 1605 i 1606
odpierał zarzuty, jakoby prognostyki astrologiczne autorstwa profesorów Akade
mii zachęcały Dymitra Samozwańca do wystąpień przeciwko Rzeczypospolitej.
w. 10-11 rymem hartuje swe strony / lub bez rymowej... osnowy - uwspół
cześniająca zmiana tłumaczenia: w oryginale (4,2,10-12): „gdy w sw'ych śmia
łych dytyrambach nowe / słowna wprowadza i rytmem swobodnym / łamie re
guły” (seu per audacis nora dithyrambos / verba devolv 'd numerisquefertur / lege
solutis) —nìowa o swobodnej czy wręcz nowatorskiej budowie metrycznej dyty
rambów Pindara, czyli pieśni na cześć Dionizosa. W poezji antycznej, opartej na
iloczasie głosek i akcencie melodycznym, nie stosowano rymu (współbrzmienia
zakończeń bliskich części utworu), chociaż używano go w prozie retorycznej.
w. 13 lub Boga chwali, lub królów krew boską - charakterystyka twórczości
Pindara wrgatunku hymnów' do bóstw i królów' boskiej krwi oraz peanów' (ku
czci Apollina).
w. l*ł olbrzymów —zmiana tłumaczenia; w oryginale (4,2,15): „Centaury”

(Centauri).
w7. 18-19 / gońców, i ciała dużego / ludzi wynosi - z różnorodnego gatunko
wo dorobku Pindara, podzielonego w' starożytności na siedemnaście ksiąg, do
dziś ocalały tylko cztery księgi epinikiów - pieśni na cześć zwycięzców w igrzy
skach olimpijskich, pylyjskich, nemejskich i istmijskich.
w. 21 -22 bądź męża smutnej pan iej opłakuje / prędko zmalego —mowa o tre
nach: pieśniach żałobnych Pindara.
w. 22-24 bądź złotym winszuje / latom, wyjmując godnych ludzi wieku / od
śmierci z ręku - chodzi o pieśni pochwalne: enkomia.
w. 27 pszczoła - w oryginale, jeden z licznych w zbiorze, sygnał rodzimości
(4,2.27): „pszczoła matyńska” (apis Matinae): Horacy tak nazywa siebie, na
wiązując do ojczystej Wenuzji, w której pobliżu leżała góra Matinus.
w. 33 kogo - tu: kogoś (jeszcze nieznanego bohatera); zdanie o/najmujące.
więtszym będę śpiewał krojem - będę opiewał obszerniej, z więk
szym rozmachem, na szerszą skalę. Nic jednak nie wiadomo, aby Petrycy zare
agował jako poeta, gdy wizja opisana w' lej strofie urzeczywistniła się i hetman
Stanisław' Żółkiewski „powiódł w tryumfie” do Warszawy i prezentował królowi
„harde bojary” : cara Wasyla Szujskiego i jego braci, Dymitra i Iwana. Car został
obalony i uw ięziony 27 VII 1610 r.: miesiąc później wielkim księciem moskiewskim
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bojarzy wybrali królewicza Władysław a Wazy (zob. obj. Ho III 5.2). Były car i jego
bracia zostali w ysłani Ho Polski (30 X). Uroczystej prezentacji na zamku królew 
skim w Warszaw ie Żółkiewski Hokonał 29 X 1611 r.. po czym jeńcy zostali umiesz
czeni pod strażą w pałacu w' Mokotowie. Ponieważ wybuch pożaru w pałacu odczytano jako próby zabójstwa więźniów, przewieziono ich Ho Gostynina w ziemi
płockiej. W tamtejszym zamku Wasyl Szujski zmarł 22 IX 1612 r.. w następnym
tygodniu skonał też Dymitr i jego żona, co wywołało podejrzenia o ich otrucie.
Zwłoki dostojnych więźniów w 1620 r. umieszczono w mauzoleum (nieistnieją
cym dziś), wybudowanym w Warszaw ie na południow ym krańcu Krakowskiego
Przedmieścia, w miejscu, gdzie dwa wieki później stanął Pałac Staszica.
w. 3 9 —H) wieki złe ... zniszczały, / a złote wstały — nawiązanie do koncepcji
upadku ludzkości od wieku złotego poprzez srebrny, spiżowy, [bohaterski] i żelazny,
w. 43 gęste trybunały - tu: miejsca obrad sądu napełnione tłumem,
w. 5 4-55 aja z rożkami / młodymi cielcem - szyk i sens: a ja [okupię swe
śluby I cielcem, który ma młode różki.
w. 59 białą odmianą czyni prąd gotowy —sens: na ciemnym czole byczka
w idać jaśniejsze nabrzmienie (f)rąd), gdzie wyrzynają się różki.
Prz |w. 251łabęcie, widząc śmierć, iż dobrajest, pięknie śpiewając, z rozkoszą
umierają. „Cic/ero/ lu<s>/ culanae disputationes/ ” 7 - zob. CAC.Tusc. 1,30: przy
toczenie poglądów' Sokratesa z dialogu Platona (zob. P\A\.Phd. 841-: - 85B)
(przekład J. Śmigaj, s. 522):
Powiada on zatem , że wszyscy dobrzy i mądrzy luHzie powinni postępo
wać jak lahęrlzie. nie bez powodu poświęcone Apollinowi. bowiem zHa się. iż
ohflarzył je przeczuciem rzeczy przyszłych: przewidując więc. ile Hobra kryje
się w śmierci, um ierają z rozkoszą i ze śpiewem.

OIM 3
Oryg.: l)o Melpomeny - modlitwa dziękczy nna do Muzy za poetycki talent
i uznanie rodaków. Oda Horacego (Carm. 4,3) liczy 24 wersy,
w. 13 Słowaków - Słowian.
w. 19 Pijers' — Pijera (dziś: Pieryda) to epitet Muzy od nazwy krainy Pieria
na południowo-w schodnim w y brzeżu Macedonii, gdzie Muzy z dawna otaczano
kultem i gdzie miała znajdować się ich siedzba.
w. 19-20 stroje / uciesznej lutnie - tu: radosne dźwięki, jakie wydobywają
się z instrumentu.
Prz |w. -t| Istmicki pot - nieścisłość tłumacza lub składacza (por. w. 4: pot

koryncki).
Prz |w. 5| na pogrzebie Patroklowym —igrzy ska ku czci Patroklosa są treścią
przedostatniej (XXIII) pieśni Iliady Homera.
Prz Iw. 1()| n bom, które żadnego głosu, oprócz żab, nie mają - Petrycy zdaje
się łączyć płazy (a przynajmniej żaby) i ryby w jedną gromadę zwierząt.
Prz |w. 221łabęc\ gdy zdycha, wtenczas napiękniej śpiewa - zob. IV 2:lbPrz
i obj.
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ODA 4
Oryg.: Pochwała młodych Neronów oraz Hzymii —zamówiona bezpośred
nio przez Augusta pieśń zwycięska, utrzymana w podniosłym stylu Pindara (z d o
danymi na wstępie rozbudowanymi porównaniami homeryckimi). z okazji p o
konania w 15 r. p.n.e. germańskich ludów Retów i Windelików przez pasierba
Augusta, Klaudiusza Druzusa Nerona (38 p.n.e. — 19 n.e.), ojca późniejszego
cesarza Klaudiusza, młodszego brata Tyberiusza Klaudiusza Nerona (42 p.n.e. 37 n.e.), panującego później jako cesarz Tyberiusz (od 14 n.e.). Por. także
HOR.Gr//yw. 4,14. W drugiej połowic utworu pochwałę rzymskiej waleczności,
wynikającej z właściwego wychowania młodzieży, wygłasza w fori nic prozopopei kartagiński wódz Hannibal (247-182 p.n.e.). pokonany podczas II wojny
punickiej (218-202 p.n.e.) przez przodka opiewanego zwycięzcy, konsula Cajusza Klaudiusza Nerona, w bitwie nad rzeką Metaurus w Umbrii (207 p.n.e.),
gdzie Hannibal stracił młodszego brata I Iazdrubala. Oda 1 loracego (Carm. 4,4)
liczy 76 wersów.
w. 14-15 spuściwszy powieki / przemarłych oczu - interpretacja tłumacza;
w oryginale (4,4,15-16):: .,lwa ujrzy... i jego młodych nie uniknie zębów ”
(leonem / dente novo peritura vidil) — mowa o koźlęciu, które swoją zgubę d o
strzega w zębach młodego lwa. Tłumaczenie krytykuje Brückner (s. 146).
przemarłych - tu: znieruchomiałych, wyglądających jak martwe.
w. 17-18 wojnę . . . / . . . w Ificuiciech ... z Szwedami - zob. obj. do I 2.42;
II 12,5-8. 15-16; III 8,22.
w. 18 pana swego - mowa o Zygmuncie III.
w. 19-20 pięćkroć siła / więtsza daleko niż jego b\ia - mowa o bitwie pod
Kircholmem (27 IX 1605). Zob. PETRYCY, Et. III, Prz. (s. 175):
Karol Chodkiewicz zc 3400 ludzi w skok zebranych wojska z rozm aitych
narodów wybranego, z Karlom S uderm anem . posiadlcq królestwa szw edz
kiego, m ądrze i mężnie się potkał. Wojsko nieprzyjacielskie na czele kopijami.
z boku strzelbą jak piorun pomieszawszy, dziewięć tysięcy zaraz na placu
położył, ostatek w pogoni częścią żywcem im ano, częścią, przepraw ując się
przez Dźwinę. potonęło. | ... | Piękna rzecz była słuchać, jako przed potrzebą
w idząc nierówną, gardła swe za ojczyznę miłą położyć naszy oświadczali.
Sam hetm an m ajętność swą wszystkę na to ważył, nie oglądając się na p o 
trzebny dostatek żony i potomków' swoich. Atoli cnota i męstwo dobry ko
niec przy sprawiedliwości wzięła.

w. 26 miedzy barzo płodnymi wielkich ludzi ściany - sens: w domach (por.
III 8,4) bogato rozgałęzionych rodów.
w. 28 w potomkach Chodkiewicza pierwszego - mowa zapewne o Janie Chod
kiewiczu (zm. ok. 1483), marszałku litewskim, wojewodzie kijowskim, dowód
cy litewskich oddziałów posiłkowych w walkach przeciw' Krzyżakom (w latach
1458 i 1466). Być może jednak Petrycy nawiązuje do legendy herbowej o czter
nastowiecznym przodku Chodkiewiczów. który na własnych barkach wyniósł
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z oblężenia w bezpieczne miejsce wielkiego księcia litewskiego Witenesa (pano
wał w latach 1295-1316). skąd leż nazw ano go Chodkiem.
w. 32 nie urodzi sowa sokola — zmiana tłumaczenia i odwrócenie relacji:
w oryginale (4.4.31-32): „i drapieżne orły nie zrodzą tchórzliwych gołębi" (neque inbellem feroces / progenerarli aquilae columbam). Zob. NKPP, „Sowa” 7:
„Nie urodzi sowa sokoła".
w. 37-40 - wśród przodków Jana Karola Chodkiewicza znajdowali się: Alek
sander (1457-1549). wojewoda nowogródzki, syn Jana (zob. obj. do w. 28):
Grzegorz (ł lrehory: ok. 1513-1572), hetman wielki litewski (od 1566). syn Alek
sandra: Hieronim (1500-1561). kasztelan wileński, najstarszy syn Aleksandra,
dziad hetmana: Jan Hieronim (ok. 1537-1579), marszałek wielki litewski, syn
1 lieronima. ojciec hetmana.
w. 38 niechaj lej dawność świadek fam ili/ej stanie - szyk i sens: niechaj za
świadczy o tym [tj. o zasługach Chodkiewiczem’ dla LitwyJ dawność tego rodu.
w. 4() w Koronie — nieścisłość tłumacza: w rodzie Chodkiewiczów, pocho
dzenia ruskiego, dopiero ojciec hetmana. Jan ł lieronim, reprezentował pierwsze
pokolenie kulturowo spolonizowane, lecz politycznie nadal związane z Wielkim
Księstwem Litewskim.
w. 57-60 - dawne legendy o rzymskim pochodzeniu Litwinów (od rzym
skiego wodza Libona, zwanego też Palemonem) szeroko propagował zwłaszcza
poeta i historyk Maciej Stryjkowski (ok. 1547-1593), Mazowszanin osiadły na
Litwie, protegowany Chodkiewiczów, autor Kroniki polskiej, litewskiej\ żmudzkiej i wszystkiej Rusi (Królewiec 1582).

Prz [w. 1] To tedy tu mówi: Jaki jest orzeł ... abo jakie jest lwiątko młode,
którego sie koza na paszy zabawiona zlęknie —przekład fragmentu komentarza
(IAMBINUS. s. 289) do I lOR.CY/////. 4,4.1.

Prz [w. :y.]\ położywszy przyrodzenie dobre, za nim naukę i ćwiczenie kładzie
zaraz - przekład początku komentarza (IAMBINUS. s. 290) do HOR.Cflra/.
4.4,29.

Czytaj o tym w „Etyce”o szlachectwie —odesłanie do ARIST./,.Y
wzorowane na komentarzu (LWIBINUS, s. 291) do I10R . Carm. 4,4,35. Zob.
PLTRYCY, Et. IV, Przyd., rozdz. „Jeśli sie najduje miedzy ludźmi szlachectwo”,
s. 295:
Ale to jaw nie wyznawam y. iż cnót i niecnot iskierki i nasienia jednym
mniej, drugim więcej z przyrodzenia wrodzone* | . . . | wielki) pom oc przyno
szą do stanowienia nałogów um ysłu i obyczajów dobrych, to jest. gdy kto
z dobrego ojca urodzony m a do cnoty skłonność, miawszy do tego dobre'
wychowanie, daleko rychlej i snadniej może* się zstać cnotliwym i dobrym
niżli ten. który się z<‘ złego ojca urodzi, rio złego skłonny jest. cłwćhy te*ż miał
najlepsze* ćwiczeMiie i najpilniejsze wychowanie. Je*st t<‘dy rodzaju zacność,
gdy z dobrego ojcfi dziecię do dobrego skłonne rodzi się; je*sl rodzaju podłość,
gdy z nikczemnego ojca syn ni do czego dobrego skłonny bywa.

Ze)b. także PLTRYCY. Et. IV, Przyd.. mzdz. ..Szlachectwo trojakie“, s. 296:
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Szlachectwo obyczajów jest uczciwość nabyta z cnót i z poczciwych oby
czajów. długim zw ycząjrm ugruntow anych. To szlachectwo pochodzi z sta 
rania i z ćwiczenia naszego, jest nam właśni*, i tego szlachectwa każdy sam
przez się może być przyczyną, może go, gdy chce, dostać, i takie szlachectwo
może się naleźć oddzielne od szlachectwa rodzaju. Tego szlachectwa przy
czyny są: ćwiczenie, w ychowanie dobre, staranie się i pilność o się. dobry
zam ysł, przystojny w rzeczach w ybór i przedsięwzięcie, naw et nałóg i zw y
czaj w dobrych spraw ach, z którego nałogu pochodzi w ładza i umiejętność
w poczciwych i zacnych spraw ach.

Por. też „Aneks”, II 30 (HOR.Со/ти. 4,4,29-32).
Prz [w. 67) - przekład początku komentarza (LAMBINUS, s. 293) do HOR.
Carm. 4,4,63.
Prz jw. 68] Stróż wełny złotej byi smok okrutny z którego zęłx)w, gd y go Kacłmus
zabił, narodzili sie źli ludzie - parafraza dalszego ciągu powyższego komentarza.

ODA 5
Oryg.: Do Augusta - oda panegiryczna na cześć władcy i obrazowo przed
stawionych dobrodziejstw zaprowadzonego przezeń pokoju, a zarazem prośba
w imieniu obywateli o powrót princepsa do stolicy z odległych prowincji: Iberii
i Galii, gdzie przebywał on (znacznie dłużej, niż się zrazu spodziewano) w la
tach 16-13 p.n.e. Oda I loracego (Carm. 4,5) liczy 40 wersów.
w. 30 p ło ty - tu: płotami.
Prz [w. *23] Hezyjodus . . . t o leż liczy,; iż sie będą rodzicom podobni potom ko
wie rodzić, bo żona, nie miłując, m ęża swego ... m yli, to je s t zdradza i podobne
jem u potom stwo rodzi - przekład początku komentarza (LAMBINUS, s. 296) do
WOW.Carm. 4,5,23. Zob. IlLS.Op. 235 (przekład J. Lanowski, s. 67): „rodzą
kobiety dzieci do rodzicieli podobne”. Zob. także szerzej HLS.Op. 230-237:
dostatek jako nagroda dla ludzi przestrzegających prawa.
jem u - zaimek odnosi się do „inszego chłopa”, nie do zdradzanego
męża.
Arystoteles w wtórych księgach „Polityk Г powieda ... a d zie c i...
bywały im oddane ja k własne - przekład dalszego ciągu powyższego komentarza
(L\MBINUS, s. 296). Zob. ARIST/fo///. 1262a (krytyka poglądów Platona na wy 
chowanie dzieci we wspólnocie: przekład: PETRYCY. Ihłit. IV 2,4 —cz. 1, s. 89):
A choć na więcej sie starał o to Sokrates w rzeczypospolitej swojej, aby
rodzice nie znali synów swych, |h o by lak więcej ich miłowali niżli cudzych,
skąd by sie jedność m iasta m usiała r\vać|. wszakże (ja na to mówiąc, powied am . iżI tego sie ustrzec nie może. aby niektórzy nie mieli rozumieć i dom yś
lać sie o hraciecli. o synach, o ojcach i m atkach własnych swoich. Bo w ro
dzenie dzieci w rodzicach wielkie podobieństwo czyni spółnego powinowactwa.
Przeto niektórzy, opisując krainy wszystkiego św iata tego, powiedają w Libijej u C aram an tó w być spólne żony. wszakże dzieci między się dzielą, jako sie
który rio którego ojca tw arzą przyrodził.
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ODA 6
Oryg.: Do Apollina - podniosły hymn pochwalno-dziękczynny w stylu
Pinrlara na cześć boga zsyłającego poetyckie natchnienie. Bóg jest zarazem
opiekunem Eneasza, protoplasty Rzymian uratowanego podczas wojny trojań
skiej. w przeciwieństwie do Achillesa, którego śmierć (za sprawą Apollina,
prowadzącego strzałę Parysa) poeta obrazuje porównaniem homeryckim, a m ę
stwo podnosi w szeregu zaprzeczeń. Pięć ostatnich strof utworu, skierowanych
z kolei do chóru dziewcząt i chłopców, tworzy ramę melapoetvcką i wprowadza
akcenty autobiograficzne, oddające atmosferę przygotowań do solennego wyko
nania Carmen saeculare (zob. Sr). choć w rzeczywistości chór, według ody kie
rowany jakoby przez samego Horacego, na uroczystościach państwowych wr 17 r.
p.n.e. musiał być prowadzony niewątpliwie przez fachowego dyrygenta (gr. chorodidaskalos. łac. magister chori). Oda Horacego {Carm. *ł,6) liczy 44 wersy.
w. 3 Tytoń - mowa tu o olbrzymie Tityosie (por. Prz), który usiłował zgwał
cić matkę Apollina. Latonę.
w. 31-32 Zrzenico Ciołków w kardynalskiej szacie, / pierwszy w Senacie —
mowa o Bernardzie Maciejowskim.
w. 33 z Oleśnice plemię - mowa o Mikołaju Oleśnickim,
w. 38 nocołsnej —dokładny przekład oryginału (4,6,38): „Świecąca w nocy”

{Noetiluca).
Prz [w. 11—streszczenie komentarza (LAMBINUS, s. 299) do HOR.Co/ти. 4,6,1.
Prz [w. o] - parafraza komentarza (LAMBINUS. s. 300) do I IOR. Carm. 4,6,13.
jako mąż - tu: jak człowiek dojrzały, więc przemyślny i ostrożny.
Prz Iw. 13] O czym czytaj u łfirgilijusza w wtórych księgach - opowieść Eneasza,
goszczącego u królowej karlagińskiej Dydony, o upadku Troi jest treścią drugiej
księgi Eneidy Wergiliusza. Początek relacji o podstępie Achajów' we wspomnianym
przez Petrycego tłumaczeniu brzmi następująco (KOCHANOWSKI A., s. 34):
Przez tak wiele lat daw ną wojną spracow ani
i nieszczęściem zastępu greckiego hetm ani
w edług rady Pallady konia zbudowali
na kształt góry. w nim w ew nątrz żebra stosowali
z jedliny ociosanej, 'len ślubem zmyślili
za swój odjazd i w ieścią wszędy rozsławili,
gdzie wnet męże przebrań«* w boki zaciemnione
zam knęli potajemnie*, z losu zgrom adzone,
a brzucho rozszerzone i z kąty silnymi
napełnili po wszytkim żołnierzmi zbrojnymi.

którego Kochanowski przelożyi - Andrzej Kochanowski z Bary
czy (zm. ok. 1599) był młodszym bratem poetów Jana (1530-1584) i Mikołaja
(ok. 1537-1582). Wierszowanego przekładu Eneidy, pierwszego wr literaturach
słowiańskich, dokonał z inicjatywy kanclerza Jana Zamoyskiego.
Prz |w. 261Ksantus ... pochodzi z zrzódla kastalskiego - błąd rzeczowy tłu
macza. Petrycy źle zrozumiał zdanie z I lOR.Carm. 3,4,61-62: Qui rore puro
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Caslaliae lavit / crinis solutos - „który czystą rosą kastalską myje rozpuszczone
włosy'’ (przekład J. Wójcicki), zamieszczone porównawczo w komentarzu Lambinusa; komentarz zresztą nie odnosi się tu do rzeki Ksanlos w Likii, lecz odsyła
do alternatywnej nazwy (o znaczeniu 'Żółty, Płowy ) Skamandra: „Ksant —rze
ka pod Troją" (Xanthus Troiae fluvius - IAMBINUS, s. 301).

ODA 7
Oryg.: Do Tytusa Manliusza Torkwata — filozoficzna zaduma nad przemijalnością człowieka na tle wiecznotrwałej przyrody, skierowana do przyjaciela,
wybitnego obrońcy sądowego. Odpowiednikiem tej pieśni we wcześniejszym
dorobku poety jest Carm. 1,4. Oda Horacego (Carm. 4,7) liczy 28 wersów. Inci
pit: Dijfugere nives, redeunt iam gramina campis (IAMBINUS, s. 302).
w. 4 czas ma odmienny w swoim rocznym biegu - podmiotem jest nadal
wiosna.
w. 29-30 to wziąć potomka nie ruszy / rękę łakomą - szyk i sens: opisane
wcześniej znikome doczesne radości nie skłonią potomka, by łakomie wyciągnął
po nie rękę (przywłaszczył je).
Prz [w. 13] —przekład komentarza (IAMBINUS, s. 303) do I IOR.Carm. 4,7,9.
Prz [w. -Ю] —odesłanie do III 4 (w. 87-88) zostało pow torzone przez Petryce
go za odesłaniem do HOR.Co/yn. 3,4 (w. 79-80) w komentarzu (IAMBINUS,
s. 306) do HOR.Саг/и. 4,7,27.

ODA 8
Oryg.: Do Marka Marcjusza Cenzoryna - wzniosła pochwała literatury jako
jedynej działalności człowieka zapewniającej prawdziwą nieśmiertelność boha
terskim czynom, w formie mowy oceniającej, ujętej w ramy biletu do przyjacie
la poety (późniejszego konsula z roku śmierci Horacego) z okazji którejś świą
tecznej wymiany podarunków: na Kalendy styczniowe. Kalendy marcowe lub
na trzydniowe karnawałowe Saturnalia (od 17 grudnia). Oda Horacego (Carm.
4,8) liczy 34 wersy.
Tytuł: — Mikołaj Wolski (1 5 5 3 -1 6 3 0 ), miecznik krakowski i w'ielki koron
ny (1 574-1599), marszałek nadworny (1 6 0 0 -1 6 1 6 ), następnie wielki koron
ny (od 1616). Dyplomata i wielokrotny poseł w misjach zagranicznych. W 1609
r. ufundował klasztor karnedułów w podkrakowskich Bielanach. Dzierżawca
mennicy olkuskiej i krakowskiej, w swoich dobrach Panki zorganizował duże
przedsiębiorstwo górniczo-hutnicze. Był mecenasem sztuki, zajmował się też
alchemią.
w. 1 -3 złoto ... rozlruchany / . . . / . . . klejnoty - zmiana tłumaczenia: w ory
ginale Horacy wymienia: patery, płaskie zdobione naczynia metalowe do skła
dania ofiar (4.8.1 : paieras): „spiże”, domyślnie zapew ne słynne naczynia z Ko
ryntu (2: aera), i trójnogi, kociołki z brązu, gliny lub marmuru (3: tripodas).
w. 7 Skopas - płodny rzeźbiarz i architekt Skopas z Paros (IV7 w. p.n.e.)
tworzył pełne ekspresji rzeźby figuralne.

340

KOMENTARZE

w. 8 Parrazyjus - Parrasjos z Efezu (koniec V w. p.n.e.), malarz czynny
w Alenach. W swoim malarstwie odznaczającym się precyzją rysunku czerpał
tematy z tragedii Eurypidesa.
w. 17-18 wygnanie / Annibaia z rzymskich pól - I lannihal po nieudanych
staraniach zdobycia Rzymu wycofał się w 203 r. p.n.e. do Afryki, do czego zmu
sił go Scypion Starszy, który w 204 r. wylądował w Kartaginie.
w. 18-19 ogniem skaranie / Kartagu - nieścisłość 1 loracego (w. 15-19 oryg.
uważa się niekiedy za wstawione później): Kartaginę spalono po III wojnie punickiej (149-146 p.n.e.) na rozkaz Publiusza Korneliusza Scypiona Emiliana.
w. 22 wiersze Enniego — ujednoznacznienie tłumacza (oryg. w. 20: Ccilabriae Pierides —..kalabryjskie Pierydy": z Kalabrii pochodził Enniusz). Kwintus
Enniusz (239-169 p.n.e.), ojciec poezji łacińskiej, epik i dramaturg, był auto
rem m.in. poematu Scipio, opiewającego Scypiona Afrykańskiego Starszego i je
go zwycięstwo pod Zamą (202 p.n.e.). а II i III wojnie punickiej poświęcił także
księgi 7-9 swojej epopei historycznej Annales (Roczniki) w 18 księgach (zacho
wanej tylko we fragmentach).
w. 33-37 / lerkules
/Kosior i IbUuks
lìakchus - por. III 5,5ł*rz.
Prz Iw. 2] nie to bogaty,; kto wiele ma, ale kto wiele i szczodrze daje — por.
II 2,5-8.
Prz [w. 7| len I lerculem i Satyra wykowal z kamienia tak, że sie zdał być
podobny żywemu - Pet rycy pow tarza pomyłkę komentarza (IAMBINUS, s. 308)
do 110 W.Carm. 4.8,7. Lambinus, powołu jąc się na Wędrówki po Helladzie Pauzaniasza, przypisał tani Skopasow i - oprócz marmurowego Heraklesa — także
znajdujące się w Atenach posągi Satyra i Erosa, z których sam artysta miał być
bardzo dumny (.,[... | opera omnium prestantissim a vel ipsius artilìcis iudicio,
Satyrum et ( iupidinem”). W rzeczywistości były to słynne rzeźby Praksytelesa.
Posąg Heraklesa dłuta Skopasa w zmiankuje PAUS.2,10,1 ; o Praksytelesa Satyrze
i Erosie (do którego pozowała kochanka rzeźbiarza, słynąca z urody hetera Fryne) oraz o ich w ielkim znaczeniu dla twórcy mowa obszernie wr PAUS. 1,20,1-2.
Prz Iw. iö| w kaplicy królewskiej w Krakowie królów - mowa o Kaplicy Zygmunlowskiej przy katedrze wawelskiej, ufundowanej przez Zygmunta I Starego
i wzniesionej w stylu renesansowym w latach 1519-1533 według planów flo
renckiego architekta i rzeźbiarza Bartolomeo Berecciego (ok. 1480-1537). Pier
wotnie kaplica mieściła tylko nagrobek Zygmunta Starego projektu Berecciego
(1529-1531). w' latach 1574-1575 dodano także nagrobki Zygmunta Augusta
i Anny Jagiellonki, dzieła florentyńczyka Santi Cucciego (ok. 1530-1599).
jaka jest Stefana króla za ołtarzem wielkim — gotycką Kaplicę
Mariacką, znajdującą się za obejściem na osi głów nego ołtarza, Santi Ciucci prze
budował na kaplicę grobową Stefana Batorego w latach 1594-1595.

Mówi tedy: nie obrazy n ie z marmuru ... bądź histonją chwalą
- przekład fragmentu komentarza (ÌAMBINLS, s. 309) do I IOR.Cr/m?. 4,8.13.
Prz |w. 11 \jako Romulus ... abo Herkules .. .; jako Kastora, Polluksa - por.
niemal ten sam zestaw: III 5 SbPrz.
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ODA 9
Oryg.: Do Marka Lolliusza Paulina - pokrewny tematycznie, lecz ironiczno-ostrzegawczy kontrapunkt do poprzedniej ody na temat poezji utrwalającej za
równo wzniosłe, jak i podłe czyny: adresat, konsul w 21 r. p.n.e., wprawdzie
zaufany Augusta (wychowawca jego wnuka Gajusza Cezara), lecz przy tym chci
wie gromadzący majątek, jako dowódca wojskowy podczas walk z Sygambrami
poniósł sromotną klęskę (16 r.). Mimo to dopuszczono go do udziału w wypra
wie na Wschód pod dowództwem wychowanka (4 r.), Gajusza Cezara. Gdy ujaw
niono knowania Lolliusza z Partami, ten odebrał sobie życie (2 r.). Oda Horace
go (Carm. **,9) liczy 52 wersy.
Tytuł: - Mikołaj Zebrzydowski (1553-1620), wojewoda lubelski (1589-1597), marszałek wielki koronny (1596-1600), wojewoda krakowski (od 1601):
wychowanek jezuitów w Braniewie (1560-1569), fundator Kalwarii Zebrzydow
skiej (1600). Uczestnik wojen moskiewskich Stefana Batorego, jako rotmistrz
walczył pod Wielkimi Lukami (1580), gdzie zaprzyjaźnił się z Bernardem Ma
ciejowskim. Zwolennik Jana Zamoyskiego, po jego śmierci ( 1605) stanął na czele
opozycji antykrólewskiej: był jednym z przywódców rokoszu sandomierskiego
(1606-1608) zwanego też jego nazwiskiem, i dowódcą centrum wojsk rokoszańskich pod Cuzowem (5 VII 1607). Po bitwie został jednym z propagatorów po
jednania z królem i współsygnował uniwersał Zygmunta III (z 9 VI 1608) obie
cujący rokoszanom przebaczenie.
w7. 2 nad Bonrstenem — dosł.: nad Dnieprem; przenośnie: na obcej ziemi,
w niewoli moskiewskiej.
w. 3 wierszem nowego tkania — nawiązanie do etymologii pojęcia „tekst”
(łac. lexlus - 'tkanina’).
w. 36 w oba czasy - tj. pomyślności i niepomyślności.
w. 4 5 -4 8 —por. II 2 ,5-8, IV 8,2 Prz.
Prz [w. 11j —parafraza komentarza (LXMBINUS. s. 312) do HOR.Car/w. 4,9,10.
Prz [w. 2 9 J historyk Długosz - największy dziejopis średniowiecza polskiego
był autorem syntezy od czasów legendarnych do roku swej śmierci : Annales, seu

Cronicae incliti’RegniPoloniae (Roczniki, czyli Kronikisłcuimego Krółeslwa Pol
skiego; 1455-1480). Petrycy, jak wszyscy jego współcześni, mógł ją znać tylko
z odpisów. Dopiero kilka lat po ukazaniu się przekładu Petrycego polityczny ad
wersarz króla (skazany na śmierć za udział w rokoszu Zebrzydowskiego, w 1609 r.
uwolniony), Jan Szczęsny I lerhurt (1567-1616), rozpoczął we własnej tłoczni
w Dobromilu edycję dzieł historycznych, w tym Jana Długosza (Historia Polo
nica... in 1res lomos digesta, 1615). Niestety, wydanie zaplanowane na trzy
tomy przerwano po pierwszym (obejmującym sześć ksiąg - połowę tekstu Dłu
gosza) wskutek zakazu rozpowszechniania nakładu i jego konfiskaty, wydanego
przez Zygmunta 111 (XII 1615), jakoby w trosce o dobre imię przodków narodu
szlacheckiego, co wiązało się jednak przede wszystkim z krytycznym stosun
kiem autora do Jagiellonów i koncepcji silnej władzy królewskiej. Rok po wyda
niu królewskiego zakazu edytor zrtiarł.

КОМ ЕМ ЛИ/.Е

Kromer - /ob. obj. do III 6.35/Vs.
Miechowski Maciek - Maciej Karpiga. znany jako Maciej / Mie
chowa (1457-1523). od 1488 r. do śmierci profesor medycyny na Akademii
Krakowskiej, astronom i astrolog, był autorem doprowadzonej do 1506 r. Chro
nica Polonorum (w części 1. do 1480 r., referował Długosza) —pierwszej druko
wanej historii Polski (Kraków 4 5 1 9 , wydanie skonfiskowane za krytykę rządzą
cych: -1521 cztery ostatnie arkusze przeredagowane). Miechowita ogłosił też
w 1517 r. Iractalus de duabus Sarniatiis — pierwszy zarys geograficzno-etno
graficzny Europy wschodniej, zamierzony jako uzupełnienie rozpoczętych wcześ
niej dziejów Polski, żywo przyjęty w kręgach humanistycznych za granicą.
węgierski kró l- Władysław Jagiellończyk (1456-1516). syn Ka
zimierza IV Jagiellończyka, król czeski (od 1471) i węgierski (jako Laszló II: od
1490). Uważany był za władcę słabego i podległego magnaterii (zwany przez
poddanych Hex Bene i Dobre Laszló).
Bomfinius, na to najęty li loch - właśc.: Antonio Bon (ini z Ascoli
(1427 lub 1434, - 1502, 1503 lub 1505). włoski humanista, od 1484 r. był
oficjalnym historiografem na dworze królów węgierskich: wielkiego opiekuna
nauk i sztuk, Macieja I Korwina zw. Wielkim (1443-1490, król węgierski od
1458. król czeski od 1469). i Władysława Jagiellończyka; autor Rerum l/ungaricarum decades (1488-1497: Basileae 1568).
Iacob Silvius —mowa o Eneaszu Sylwiuszu Piccolominim (1405-1 464), znanym humaniście, wybitnym dyplom acie na dworze cesarskim,
wszechstronnym pisarzu i historyku włoskim, od 1456 r. kardynale. 12 VI
1457 r. większość kapituły warmińskiej wybrała go biskupem, wbrew stanowis
ku króla Kazimierza IV Jagiellończyka, którego kontrkandydat, Jan Lutek
z Brzezia (ok. 1405-1471), objął biskupstwo bez zatwierdzenia papieża. Eneasz
Sylwiusz rozwinął wtedy szeroką propagandę listowną w swojej sprawie. Za
sadniczo neutralny, postrzegany jednak jako stronnik Zakonu Krzyżackiego
i cesarstwa w sporze ze stanami pruskimi i Polską, nie był dopuszczany przez
króla do rządów w diecezji. Wprawdzie 19 Vili 1458 r. Piccolomini został w y
brany —ku niezadowoleniu Polaków —papieżem (pod imieniem Piusa II), lecz
nie przerwał walki o diecezję i przeforsował objęcie jej przez własnego kandy
data, Pawła Legendorfa (ok. 1415-1467), instalowanego ostatecznie w 1460 r.
(Zarębski, s. 48-50). Zbigniew Oleśnicki (1 3 8 9 -1 4 5 5 ), biskup krakowski (od
1423), pierwszy kardynał Polak (od 1449). protektor Jana Długosza, prowadził
humanistyczną korespondencję z Piccolominim od roku 1442 do swojej śmier
ci. Sam Długosz wiele z dzieł Eneasza Sylwiusza skorzystał, zwłaszcza w od
niesieniu do dziejów czeskich i węgierskich, choć przy całym uznaniu dla wie
dzy i stylu poprzednika podkreślał jego niechęć do Polaków i sympatię dla
Niemców (Zarębski, s. 41-48). Przeciw licznym nieścisłościom i złośliwościom
historyka włoskiego przy poruszaniu tematów polskich i litewskich protesto
wali też m.in. Maciej Miechowita (w De duabus Sarmaliis) i zwłaszcza Marcin
Kromer (Zarębski, s. 114-119).

OBJAŚMKNIA do s. 1 8 4 / 1 8 4 - И Г • H o m i i m F la r c u s ...

IV <).29/>r= -

IV 12.iyi.

343

ODA 10
Oryg.: Do Liguryna - napomnienie, w zakończeniu wykorzystujące reto
ryczną figurę fikcji, skierowane pod adresem młodzieńca nieczułego na zaloty
(zob. HOR.Carm. 4,1); utwór w stylu epigramatów z nurtu aleksandryjskiej
„poezji chłopięcej”. Oda Horacego (Carm. 4,10) liczy 8 wersów. Pełen incipit:
O crudelis adhuc et Veneris muneribus potens (IAMBINUS. s. 315).

Prz [w. 17| Wszystkiemu sie możesz przypatrzyć, ale co dobrego, obierać trzelxi - zob. lTcs 5.21: fragment powtórzony w innym przekładzie jako sentencja
na końcu tomu: zob. Omnia probate... (s. 231).

ODA 11
Oryg.: Do Filidy - zaproszenie muzykalnej dziewczyny na ucztę z okazji
urodzin Mecenasa (Idy kwietniowe — 13 IV, zapewne 15 r. p.n.e.), ozdobione
zarówno obrazkami domowej krzątaniny, jak i moralizatorskimi przestrogami,
by nie sięgać w marzeniach zbyt wysoko. Jedyny utwór w tej księdze ze wzmianką
0 Mecenasie, co interpretowano jako świadectwo osłabienia więzów przyjaźni
poety z protektorem. Oda I loracego (Carm. 4,11) liczy 36 wersów.
w. 14-16 dzień już przychodzi niedziele / miesiąca kwietnia niemal, w rzę
dzie która / oświeci wtóra — szyk i sens: oto zbliża się niedziela, która zalśni
w kwietniu jako druga z kolei (czyli w połowie miesiąca).
w. 29 Co w czas jest, zawżdy obieraj - wybieraj to, co ci sprzyja (dosł. : co
przychodzi we właściwej chwili).
Prz [w. 3 ] - streszczenie komentarza (I AMBINUS, s. 317) do HOR .С о /т и .
4,11,3.
Prz Iw. 29] Co w czas, to z nas —sens: nasza korzyść w tym, co przychodzi
w porę (co stosowne; co na naszą miarę); zob. NKPP, „Czas” 6. Przywołując
porzekadło polskie, Petrycy idzie śladem myśli autora komentarza (I AMBINUS,
s. 320), który w kontekście HOR.Car/w. 4,11,31 (disparem viles — „unikaj nie
równego”) przytacza greckie przysłowie: Ten kata saulón ćla („Goń swojego!”)
1odsyła czytelnika do epigramu Kallimacha z Cyreny, gdzie przysłowie to zilu
strowane zostało obrazem chłopców bawiących się w wyścigi zabawek-bąków'
(zob. CAlÂAMJÏpigr. 1,12; przekład polski : An tologia Palatyńska, wybrał, prze
łożył i opracował Z. Kubiak, Warszawa 1978, s. 79: „Rada Pittakosa”).

ODA 12
Oryg.: Do Wergiliusza, sprzedawcy wonności - żartobliwe zaproszenie na
„ucztę pod warunkiem”, rozpoczęte kontrastowo podniosłym opisem budzącej
się w iosny, utrzymanym w duchu uczonej poezji aleksandryjskiej: w całości utwór
nawiązuje do stylu Katullusa; zob. CATULL. 13. Oda Horacego (Carm. 4,12)
liczy 28 wersów.
Tytuł: -Jerzy Pipan (1569-1648), mieszczanin krakowski, studiował w Kra
kowie (od 1584) i Ingolstadt (od 1587), uzyskując tamże doktorat filozofii (1590),
nostryfikowany rok później w Akademii Krakowskiej. 8 lutego 1592 r. wypisany

ком

к

m a r z i;

został do albumu nacji polskiej w Padwie, a w roku akademickim 1593-1594
pełnił funkcję rektora tamtejszego ..uniwersytetu artystów”. Tytuł doktora m e
dycyny (i być mo/e lak/e praw) uzyskał zapewne przed rokiem 1600. Po po
wrocie do Krakowa przejął zarząd rodzinnej apteki „Pod Złotą Głową” na Ryn
ku Głównym, podjął praktykę lekarską i /dobył bogatą klientelę. Zwolennik
jezuitów, od 1606 r. opiekował się także zakonem karmelitów. W 1607 r. powo
łany przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego do rady miej
skiej. od 1608 r. był wójtem prawa wyższego magdeburskiego na zamku kra
kowskim. zatem pozbawiono go urzędu rajcy, lecz na żądanie króla został
przywrócony do rady. W późniejszych latach aktywny członek magistratu i poseł
na sejmy. m.in. nadzorował budowę bram triumfalnych na koronację Władysła
wa IV i wygłosił przemowę do króla (1632).
w. 9 -Ì 0 - por. KOCHANOWSKI J.. Sobótka.Panna XIL w. 41-44:
S iada igrają p r/y wodzie,
A sam pasterz, siedząc w chłodzie,
(ira w piszczałkę prosie pieśni,
A faunowie skaczą leśni.

w. 15-16 samem / ... balsamem — tu: tylko za taką cenę, tylko pod takim
warunkiem.
w. 22-23 ciebie próżnego / daru - sens: ciebie przychodzącego bez podarunku,
w. 24 bogatemu cześć nie wadzi — sens: nie szkodzi bogatemu., że kogoś
obdaruje: por. wcześniejsze rozważania tłumacza o wartości daru (IV 8,2 Prz).
Petrycy zastąpił przysłowiem (nienotowanym w NKPP) porównanie Horacego,
w oryginale (4,12.24): ..jak gdybym miał dom pełen bogactw” (plena dives ul
in domo). Tłumaczenie krytykuje Brückner (s. 145).
w. 27-28 kto jest krótko podczas przy baczeniu głupi, / niemały sobie zysk
kupi - dokładny przekład oryginału (4,12,28): „wmieszaj beztroskę krótką w twą
powagę: miło jest szaleć, gdy pora” (misce stułtitiam consiliis brevem: / dulce est
desipere in loco). Tłumaczenie krytykuje Brückner (s. 145). Por. KOCHANOW
SKI J.. Pieśni I 20.1 : „Miło szaleć, kiedy czas po ternu”.
Prz Iw. 6| —parafraza zdania z obszernego komentarza (L\MBINUS, s. 321)
do I lOR.Cflm?. 4.12.2: „I lirundo enim Veris est nuntia. ut sciunt ornnes, unde
proverbium: Lina hirundo ver non efficit” („Jaskółka więc jest zwiastunem Wiosny,
jak wszystkim wiadomo, stąd przysłowie: Jedna jaskółka nie czyni wiosny”: prze
kład J. Wójcicki).
jedna jaskółka nie czyni wiosny - zob. NKPP, „Jaskółka” 3.
Prz |w. 7| Procnen ... Ithyn - łac. form a /1ccusativù imion greckich.
pismo - płótno, na którym niema Filomela, uwięziona przez
r| ereusa. wyhaftowała sceny swojej krzywdy i posłała siostrze.
Prz |w . 9 ] - streszczenie komentarza (IAMBINTJS. s. 322-323) do I IOR C a / m
4.12.11, łącznie z wiernym przekładem wzmianki o chrześcijanach („Non defuerunl
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Christiani homines, qui hunc Pana Christum Fuisse putarint magnum omnium
mortalium pastorem et senatorem ”).
o czym Plutarch - por. PLU Y.Def.orac. 419L 17. Petrycy prze
sunął odesłanie do Plutarcha dalej niż w komentarzu, mylnie sugerując, że autor
starożytny sani wyraża chrześcijańską interpretację swojej opowieści.

ODA 13
Oryg.: Do Liki - mściwa inwektywa na starzejącą się dawną kochankę (zoh.
HOR.Carm. 3.10), spuentowana epigramatycznym konceptem („spopielona
pochodnia”): gatunek literacki znany z poezji hellenistycznej. Oda Horacego
(Carm. 4.13) liczv 28 wersów. Pełen incipit: Audivere, Lyce, di mea vota, di
(LVMBINUS, s. 325).
w. 15 które —mowa o „latach” zw . 13.
w. 17 gdzie ... sie działa - (podobnie w. 20) gdzie się podziała (forma skró
cona); gdzie zniknęła.

ODA 14
Oryg.: Do Augusta - utrzymana wr podniosłym, obrazowym stylu Pindara
oda panegiryczna do władcy i pochwała zwycięstw odnoszonych nad Germa
nami przez pasierbów princepsa, Druzusa i Tyberiusza Neronów (zob. IIOR.
Carm.4,4), w 15 r. p.n.e. Oda 1 loracego (Carm. 4,14) liczy 52 wersy.
w. 6 -8 —mowa o wojnach o Inflanty z Iwanem IV Groźnym, zakończonych
dziesięcioletnim rozejmem w Jamie Zapolskim (15 11582), wcielającym do Litwy
ziemię połocką z ważnymi twierdzami w Połocku, Ozieryszczu, Uświacie i Wieliżu, a Inflanty poddającym pod wspólną administrację Korony i Litwy (por. obj.
do II 12,5-8). W styczniu 1591 r. przedłużono rozejrn na następne dziesięciolecie.
w. 34 książęciu — chodzi o zasiadanie Batorego na tronie siedmiogrodzkim
(od 1571).
w. 37 Nie chciał być zaraz z przodku królem malowanem —słowa Batorego
skierowane do Jakuba Niemojewskiego podczas sejmu toruńskiego w 1576 r.;
por. IIEIDLNSTKIN, Rerum Polonicarum (oryg. s. 110, przekład M. Gliszczyń
ski, s. 265) :
Nie w chlewie, ale człowiekiem wolnym urodziłem się ani mi też zbyw a
ło na jedzeniu i odzieży, zanim do tej ziemi przybyłem . Wolność moją ko
cham i w całości ją zachow am . Z woli Bożej królem waszym przez was o b ra 
ny zostałem . Przybyłem tu w skutek w aszych próśb i nalegań. Wy sam i
włożyliście mi koronę na głowę. Jestem więc waszym rzeczywistym, a nie
m alow anym m onarchą [oryg.: Sum igitiirrex rester; nonfictus neqtte piсlu.s \.
Chcę panow ać i rozkazywać, i nie ścierpię. żeby kto nade m ną panow ał.
Bądźcie stróżam i wolności waszej - to dobrze, ale nie pozwolę, żebyście byli
bakałarzam i moimi i senatorów [moich]. lak strzeżcie wolności waszej, aby
się w swawolę nie wyrodziła.
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w. 39 domowe oczyścił wprzód niepokoje - władzę Stefana Batorego zbun
towany przeciw niemu prohabsburski Gdańsk uznał dopiero w obliczu zbrojnej
wvprawv króla przeciw miastu i rozpoczęciu oblężenia, które trwało od czerwca
do września 1577 r.
w. 4() śmiałe rozboje - symbolizować je mogą ludzie straceni z wyroku kró
lewskiego za przestępstwa przeciw majestatowi Rzeczypospolitej: fałszerz monety
i dokumentów, szpieg moskiewski I Irebory Ościk (ścięty 18 VI 1580 w Wilnie)
oraz spiskujący z I labsburgami słynny banita Samuel /borowski, którego pojma
nie przez Zamoyskiego i ścięcie w Krakowie (26 V 1584) wy wołało —podobnie jak
śmierć Ościka —burzliwe spory w łonie szlachty, oskarżającej króla o tyranię,
w. 42 przy rozszerzeniu państwa —zob. obj. do w. 6-8.
w. 49-51 Dunaj. . . / . . . Borystenes . . . / . . . Dźwina - nazwy głównych rzek
jako retoryczna metonimia określająca ówczesne ziemie habsburskie (kraje nie
mieckie, Austrię. Czechy, część Węgier) i tureckie (Serbia, Wołoszczyzna), Ukra
inę (Borystenes/Dniepr) oraz Inflanty.
w. 5 1 -5 2 otiemu gdzie Dźwina, gdzie wałmi toczy / Ocean srogimi, lejąc,
północy - szyk: gdzie Ocean północy toczy, lejąc, srogimi wałmi (tj. falami);
mowa o Bałtyku.
w. 54 w wojennej ochocy - zapewne niedokładny zapis formy fleksyjnej:
.,w ochocić” (wymawianej z pochyleniem ostatniej głoski) albo neologizm Pe
trycego („ochocą” - 'zapał, śmiałość').

ODA 15
Oryg.: Do Augusta - finałowy hymn dziękczynny w' imieniu Rzymian za
spełnienie pokładanych w' princepsie nadziei, łączący perspektywę ogólnonaro
dową / osobisto-rodzinną. Obfitość dobrodziejstw pokoju zaprowadzonego przez
Augusta mają obrazować ciągi anaforycznych wyliczeń. Oda, która powstała
latem 13 r. p.n.e., jest prawdopodobnie ostatnim utworem Horacego (Carm.
4,15), liczy 32 wersy.
w. 7 pożytek w postępkach domowych — sumaryczne określenie wpływów
Jana Zamoyskiego jako kierownika polityki wewnętrznej. Późniejszą skutecz
ność polityczno-administracyjną niewątpliwie ułatwiło mu dokładne poznanie
archiwum skarbu koronnego, które pod koniec panowania Zygmunta Augusta
porządkował (od listopada 1569 do marca 1572). jako najeży nniejszy członek
powołanej w tym celu komisji. Od połowy roku 1576 Stefan Batory powierzył
mu urząd podkanclerzego koronnego, a nominację na kanclerza koronnego Za
moyski otrzymał na sejmie obradującym od stycznia do marca 1578 r.
w. 8 szczęście w przewagach Marsowych — początkiem militarnych zasług
Zamoyskiego była wojna z Moskwą (1579-1581). pamiętna zwłaszcza odzy
skaniem Potocka (MII 1579) i kapitulacją twierdzy Wielkie huki (IX 1580). a choć
próba zdobycia Pskowa (lato 1581) zakończyła się niepowodzeniem, osłabiona
Moskwa przystąpiła do rokowań, zakończonych w Jamie Zapolskim (15 I 1582).
Podczas drugiej kampanii Jan Zamoyski został mianowany - jako pierwszy
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dożywotnio - hetmanem wielkim koronnym (11 VIII 1581). Szerokie pełno
mocnictwa, które właśnie Zamoyski otrzymał (na początku 1588) na okolicz
ność pościgu za arcyksięciem Maksymilianem Habsburgiem za granicę śląską
(zakończonego zwycięstwem pod Byczyną —zob. obj. do I 2.41: 1 12,66), stały
się jedną z przyczyn późniejszych sporów kompetencyjnych urzędu hetmańskie
go z organami władzy cywilnej co do zwierzchnictwa nad wojskami lądowymi,
trwających aż do powołania (1776) Departamentu Wojskowego Rady Nieusta
jącej (utworzonej na sejmie rozbiorowym w roku 1775).
w. 13 nieznane - tu: nieznane szerzej, wcześniej, powszechnie,
w. 17 gwałt domowy' — za czasów Zamoyskiego groził zwłaszcza podczas
bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta (7 VII1572) i Stefana Batorego (12 XII
1586), zaś po zgonie kanclerza (3 VI 1605) stał się już faktem w postaci rokoszu
sandomierskiego (zob. obj. do I 35,13-16).
w. 19-20 - brak: strofa odpowiada wersom oryginału (4,15,17-20) o na
stępującej treści: ,.gdv Cezar [tj. August J czuwa nad sprawami państwa, wtedy
ani zamęt wewnętrzny, ani przemoc nie zakłóci pokoju, ani waśń, która kuje
miecze i kłóci nieszczęsne miasta”.
w. 2 1 - 2 4 - w oryginale (4,15,21-24) Horacy wymienia: lud „pijący wodę
z głębokiego Dunaju” (tj. Daków ; qui profundum Danuvium bibunl), Getów,
Serów (mieszkańców dzisiejszego pogranicza indyjsko-chińskiego: Cetae... Se
res), Persów (tj. Partów; Persae) oraz „urodzonych nad rzeką lknais” (czyli Scy
tów znad Donu; Tanain prope flumen orli).
w. 23 ni Turcy ani Tatarowie — nawiązanie do wyprawy mołdawskiej Za
moyskiego w 1595 r. (zob. obj. do III 14,27).
w. 24 Multani - mieszkańcy Multan, wschodniej części Wołoszczyzny mię
dzy Karpatami, Dunajem i rzeką Olt (rumuń. Muntenia); nawiązanie do woło
skiej wyprawy Zamoyskiego w 1600 r. (zob. obj. do II 12,3).
Moskwa - zob. obj. do w. 8.
Szwedowie — aluzja do kampanii w Inflantach (por. obj. do
II 12,5-8), podczas której Zamoyski sprawował naczelne dowództwo (VIII 1601
- VI 1602) i doprowadził do wielu polskich zwycięstw, in.in. zdobycia zamku
Wolniar (XII 1601), twierdzy Felin (V 1602) i Białego Kamienia (obleganego od
czerwca do końca września 1602 r.).
w. 31 wielkie Zamoście - zob. obj. do III 3.11.
w. 32 po-Tomka - Tomasz Zamoyski (1594-1638), którego wychowawcą
i nauczycielem był m.in. Szymon Szymonowie, organizujący w tym czasie uczelnię
w Zamościu, w późniejszej karierze objął urzędy wojewody podolskiego (1618),
kijowskiego (od 1619), podkanclerzego koronnego (od 1628) i kanclerza wiel
kiego koronnego (od 1635). Był drugim ordynatem zamojskim.

TRUDU MOSKIEWSKIEGO Księgi piąte
Z dzieł I loracego Epody powstawały najwcześniej (40-30 r. p.n.e.), równo
legle z Satyrami —Sermones. ogłoszonymi w dwóch kolejnych księgach w latach

kOMHMAKZK

35 i 30 p.n.e. Na opublikowanie epod (30 r.) podobno nalegać* miał sam M ece
nas. Nazywając je nie bez przyczyny „księgami piątym i” - w edycjach oryginału
epody rzeczywiście umieszcza się po czterech księgach pieśni: Lambinus w przed
m ow ie do sw ojego w yd ania w sp om in a zresztą bliżej nieokreślony rękopis
11OW.Epod. zatytułowany Piąta księga od (IAM BINUS, s. 335: „Quinctus odaruiii liber“) - Petrycy połączył w całość dorobek liryczny 1 loracego w ramach
własnego Trudu moskiewskiego, zatarł jednak wyraźną odrębność gatunkową
tych wierszy. Nazwa zbioru odnosi się do budowy wersyfikacyjnej składających
się nań „dośpiew ów ” - dystychow zbudowanych na podstawie miary w ierszo
wej jam bu (tj. następ stw a nieakcentow anej sylaby krótkiej i akcentow anej
długiej). Sam I loraev określał utwory z tej księgi właśnie mianem jam bów . pod
kreślając walor znaczeniowy tego m etrum , w liryce antycznej stosowanego w w y 
powiedziach szyderczych i złośliwych. Wzorem dla Rzymianina był przede wszyst
kim Archiloch z Paros (ок. 680-6-Ю p .n .e.). pierwszy znany liryk w poezji
europejskiej. Jego twórczość, dziś zachow ana we (ragineniach, obejm owała n a
sycone emocjami jamby i epody, pośw ięcone zarówno sprawom osobistym , jak
i publicznym, a także refleksyjne elegie, telrametry trocheiczne i podniosłe hymny.
Wybór dawnej tradycji archilochejskiej był znakiem zaangażowania poety w spra
wy bieżące, a z drugiej strony - sygnałem utrzymania dystansu w obec bliższej
czasowo poezji aleksandryjskiej (III w. p.n.e.), o charakterze erudycyjnym i introwertycznym, inspirującej rzymskich „poetów nowych ' (neoteryków) z Ka
tullusem na czele.

ODA 1
Oryg.: I)o M ecenasa - dedykacja całości zbioru w formie zapew nienia
o wdzięczności poety dla protektora oraz o gotowości towarzyszenia przyjacie
lowi, mającemu właśnie wraz z innymi wpływ ow ym i senatorami i ekwitam i p o 
dążać do Brundyzjum w Kalabrii (najważniejszego portu na południow o-w schod
nim wybrzeżu Italii) na wezw anie O ktawiana, który od 32 r. p.n.e. planował
stanowczą rozprawę z Antoniuszem. Zamiary te zwieńczyło pokonanie Antoniu
sza w bitwie pod Akcjum (2 IX 31 p .n .e.), w której Mecenas ostatecznie nie wziął
udziału. Utwór, napisany prawdopodobnie wiosną 31 r. p.n.e., jest nietypowym
jambem: bez właściwych tej konwencji szyderstw i napaści. Kpoda H oracego
(Epod. 1) liczy 3*ł wersy.
w. 1 li siadaj na koń ... do Cniezda ivieikiego — kardynał Bernard M acie
jowski, przeniesiony (31 VII 1606) z biskupstwa krakowskiego na stolicę naj
starszej polskiej m etropolii kościelnej, rządy objął uroczyście 15 IX - równo
rok po śmierci poprzednika, arcybiskupa Jana Tarnowskiego (ok. 1 5 5 0 -1 6 0 5 ).
Zw ieńczona w ten sposób kariera kościelna nie była łatwa. Pierwsza n om in a
cja M aciejowskiego na biskupstw o w ileńskie, po kardynale Jerzym Radziwille
(1 5 5 6 -1 6 0 0 ). który w październiku 15c) l r. postąpił na biskupstw o krakow 
skie. nie została uznana przez kapitułę i Radziwiłł pozostał także adm inistra
torem dotychczasow ej diecezji, a M aciejowski nadal biskupem łuckim , (id y
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/ tego biskupstwa kolejny raz został przeniesiony na wileńskie (1 IX 1597). p o 
now nie spotkał się ze sprzeciwem kapituły, urzędu nie objął i na wiosnę 1598 r.
zrezygnował z nowej godności. Jego nominację (21 IV 1598) na biskupa koadiu
tora z prawem następstw a po prymasie Stanisławie Karnkowskim (1 5 2 0 -1 6 0 3 )
kapituła gnieźnieńska w praw dzie zaakceptow ała, lecz kardynał Maciejowski
nie otrzym ał z kolei prowizji papieskiej. Dopiero dw a lata później, po śmierci
w spom nian ego Jerzego Radziwiłła, już bez przeszkód objął wakującą diecezję
krakowską.
w. 1 9 -2 2 — sens porównania: ptak bardziej boi się o pozostawione w gnieź
dzić pisklęta, niż lęka się tego, że będąc przy nich, i tak nie ustrzegłby ich przed
prędkimi złoczyńcam i; w oryginale (1,20): przed „nadpełzającymi wężami*’ (ser

pen tium adlapsus).
w. 2 -i dla twojej cnoty —ze względu

na twoje zalety moralne (a nie w nadziei
uzyskania korzyści materialnych - opisanych niżej, w. 2 5 -3 0 ).
w. 3 3 jak skąpy w ziemi miał zachować - w oryginale (1,33) Horacy w y 
m ienia imię chciw ego starca: Chremes (Chremes). Ryła to typow a postać (m a
ska) w komedii greckiej i jej rzymskich naśladownictwach (palliata), w tradycji
europejskiej znana głów nie jako motor intrygi komedii Plauta Aulularia (Kome

dia skrzynkowa; Skarb).

ODA 2
Oryg. : Pochwała życia wiejskiego - obrazowa, acz ironiczna, bo wypowiada
ją (co wynika dopiero z niespodziewanej puenty) stołeczny lichwiarz, który nie
m a dość m otywacji, by porzucić m im o wszystko w ygodny i przynoszący zyski
tryb życia (tem at pokrewny MOR.5erm. 1,1). Lpoda H oracego (Epod. 2) liczy
7 0 wersów.
Utwór ten zyskał popularność w staropolskiej poezji ziemiańskiej, lecz póź
niejsi od Petrycego tłum acze - Samuel Twardowski (przed 1 6 0 0 -1 6 6 1 ), Jan
Libicki (ok. 1 6 0 0 -1 6 7 0 ) i Wespazjan Kochowski (1 6 3 3 -1 7 0 0 ) - nie zachowali
ironii oryginału; zob. Staropolska poezja ziemiańska. Antologia, oprać. J.S. G ru
chała, S. Grzeszczuk, Warszawa 1988, s. 3 4 , 2 5 3 -2 5 4 , 2 5 8 -2 5 9 , 2 9 1 -2 9 3 , 3 7 4 -3 7 5 , 3 8 1 -3 8 2 („Biblioteka Poezji i Prozy”).
w. 1 9 -2 2 - sens: jak bardzo rad jest tem u, że może obdarow ać Priapa i Sylw ana ow ocam i ze swojego ogrodu, biorącymi urodę od szkarłatu.
w. 42 rząd spoiny w domu czy ni — wspólnie (razem ze sw oim m ężem ) z a 
rządza gospodarstwem .
w. 4 3 -4 4 sabińskie i apulskie
żony - w oryginale (2,41 -42) o d w o 
łanie geograficzne jako podwójny znak swojskości i rodzimości: Apulia leżała nad
rzeką Aufidus i lam właśnie Horacy przy szedł na św iat, a w Sabinum znajdow a
ła się posiadłość podarowana poecie przez M ecenasa.
w. 5 3 cokolwiek ... w cenie - cokolwiek wartościow ego, drogiego,
w. 5 4 przyżenie - pogna (forma lleksyjna czasownika „gnać”).

350

KO.MK.VI'VHZK

ODA 3
Oryg.: Do Mecenasa - ironiczny kontrapunkt cło poprzedniej epody i żart
literacki w duchu uczonej poezji aleksandryjskiej: pretekstem do m ściwych in 
wektyw' przeciw czosnkowi, popartych przykładami m itologicznymi, a zakoń
czonych zupełnie realistyczną, aktualną przestrogą, stał się poczęstunek zgoto
wany przez Mecenasa świeżo upieczonem u włościaninow i I loracemu, któremu
pow inno sm akować pikantne wiejskie jadło. Kpoda 1 loracego (Epod. 3) liczy 22
wersy.

ODA 4
Oryg.: Do Sekstusa Meny — inwektyw a na jednego z dowódców floty Sekstusa Pompejusza Wielkiego (składającej się również ze zbiegłych niewolników,
spośród których wyw odził się adresat obelg), a ogólnie ostra satyra na niegodne
jednostki niskiego pochodzenia, którym udało się aw ansow ać społecznie i m a
jątkowo tylko w zam ęcie wojen dom ow ych. W; drugiej połowie utworu do głosu
dochodzi opinia publiczna, w formie prozopopei oburzonego przeciętnego prze
chodnia. Utwór powstał zapewne jeszcze przed rozgromieniem pirackiej (loty
Pompejusza przez siły Marka Wipsaniusza Agryppy (zob. I IOR.Ccirm. 1,6) w b i
twach morskich pod Mylae i Naulochos (36 p.n.e.). Kpoda 1 loracego (Epod. -t)
liczy 2 0 wersów.
w. 1 Jaką zgodę wilk i owca mają z sobą - zob. NKPP, „Zgoda” 20 (pierw 
szy przekaz z 1618 r.): „Zgoda m iędzy nami jak wilkom z barany” ; „Wilk” 47
(pierwszy przekaz z 1632 r.): „Miłuje go jak wilk barana”.
w. 2 3 -2 4 - dodatek tłumacza.
Prz Iw. i?| - przekład początku kom entarza (IA M BINUS, s. 3 51) do HOR.
Epod. 4 ,15.
prawo uczynił - chodzi o uchw ałę ludu z 6 7 r. p.n.e. (lex Poscia
theatralis). przyznającą najlepsze miejsca w teatrze ekwitom i ustalającą zara
zem ich cenzus majątkowy na co najmniej czterysta tysięcy sesterców.

ODA 5
Oryg.: Przeciw czarownicom — makabryczna opow ieść o m ęczarniach za
daw anych niewinnej ofierze przez trzy rozpustne w iedźm y pod wodzą Kanidii
(która wedle starożytnych komentatorów jest karykaturą Cratidii. oskarżanej
o trucicielstwo i czarnoksięstwo znanej perfumiarki z Neapolu). Jej gniew ną re
akcję na ten opis Horacy przywołuje później w epodzie 17. Kpoda H oracego
(Epod. 5) liczy 102 wersy.
Triadvezny podział przekładu na strofy, antystrofy i epody. wzorowany na
odach Pindara. jest całkowicie własnym pom ysłem Petrycego, wynikającym nie
wątpliwie z chęci uwznioślenia tonu epody. ale bez uzasadnienia w wersyfikacji
oryginału, gdzie strof nie ma (zob. 11 0 W.Epod. 9. 17).
w. 10 nie<ir>a<ż>ny ubiór — niepełnoletni synowie obywateli rzymskich, p o 
dobnie jak niezam ężne dziew częta oraz w ysocy urzędnicy i kapłani, nosili biały
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płaszcz z purpurowym obram ow aniem {toga praetexta), sym bolizującym niety
kalność, zanim jako dorośli nic posiedli prawa do zakładania płaszcza białego -

togą pura (ialba, virilis).
w. 2 0 -2 2 - szyk i sens: jakie by m iało wielkie miejsce placu sw ego (tj. jakie
spotkałoby się z wielkim uznaniem : „dać plac" - Łuznać, zaakceptow ać1) u sa
mych Talarów serca okrutnego.
w. 5 2 -5 4 co jak mąż tęskniła sobie / do zapasu sromotnego / z drugą nie
wiastą spólnego - jednoznaczna interpretacja oryginału przez tłum acza (5,41:
masculae libidinis — „czująca nam iętność jak m ężczyzna11 lub „czująca pociąg
do m ężczyzn11) w ślad za kom entarzem (IA M BINUS, s. 35 6 ).
w. 7 4 mniej są ważne - tu: są mniej skuteczne.
w. 8 4 mej chęci zapamiętały - niedbający o moją chęć; w oryginale (5,73)
czarownica nazywa po im ieniu swojego kochanka, ujętego miłością innej kobie
ty: Warus (iarus).
w. 9 8 z przeklinaniem narzekanie grodzi - przeklinając, dzieli swoją w yp o
wiedź na dw a sposoby.

Prz [w. 15] Arystoteles pisze, iż zwierzęta nie rzucają sie na ludzie, gdy ich nie
drażnią, ale gdy mają obrazę od ludzi, dopiero rzucają sie na ludzi - częściow y
przekład komentarza (IA M BIN U S, s. 35 4 ) do MOR .Epod. 5 ,9 -1 0 . Petrycy p o 
minął lokalizację w odesłaniu do Arystotelesa. Lam binus wskazuje ogólnie na
trzecią księgę Etyki nikomachejskiej: przywołane przezeń zdanie pochodzi z roz
ważań o m ęstwie w ARIST./^/V 1116b. Por. PETRYCY, Et. 111,8 („Pięć sposobów
fałszywego m ęstw a1'; s. 180):
Ale mężni dla poczciwości [tj. ze względu na dobro moralne —J.W.| męż
nie sobie poczynają, jednak ich gniew ratuje [tj. zajadłość jest zaledwie po
mocą - J.W.J, a zwierzęta zjadło dla holu, i dla togo. iż abo się boją. abo iż
uderzono są, miocą się. ho gdy w łosio abo w jamach swoich będą, nio rzuca
ją się. Nie są tedy mężno, ponieważ bólom i gniewom pobudzono miocą się,
nio ważąc sobie nic, co jest przykro i szkodzi; ho tymże sposobom osłowie
byliby mężni, iż gdy się im chce jeść, i kijem ich nio odpędzi odjadła. Także
cudzołożnicy tym sposobem mogliby być mężnymi, którzy, aby swej woli
dogodzili, śmiało się ważą wielkich rzeczy.

Prz [w. 30] Kolchy miasto było w Tessałijej — pom yłka Petrycego: w lessai ii.
słynącej z czarodziejskich ziół. znajdow ało się miasto Jolkos, w ym ienione wr ory
ginale wcześniej (5 ,2 1 ). natom iast w krainie Kolchidy przyszła na św iat czarow 
nica Medea.
Prz [w. 75] - przekład początku komentarza (IA M BINUS, s. 3 5 7 ) do HOR.
Epod. 5,65.
Prz [w. 99j Przeklinanie Tyjestowe ... wielkie i znacznejest u poetów —m.in.
Thyvsles Soloklesa (niezachow ana) i Seneki.
Prz j w. 115] Starzy ludzie niczym sie więcej nie brzydzili, jako gdy ciało czyje
do grobu niepochowane zostawowano bestyjom i ptakom w polu, aly szarpali ścierw
- przekład zdania z komentarza (I AM BINUS, s. 360) do I \0\\.Epod. 5,99.
w tragediach pod tytułem
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Moskiva, zabiwszy Dymitra, cara swego... - zob. NIE MOJ EWDiariusz. s. 117. 120: Poselstwo. s. 7 0 -7 1 . 8*+. 99.
Prz |w. 11()] - parafraza początku komentarza (I AM BINUS. s. 3 6 0 ) rio I ЮН.
Epod 5.1 0 1 .
SKL

ODA 6
Oryg.: Przeciw oszczercy - agresywna inwektywa w stylu Archilocha, n a
wiązująca do jego literackiej techniki łączenia gw ałtow nych, ostrzegawczych
apostrof do przeciwnika z przestrogami w formie bajek zwierzęcych. К poda
1 loracego (Epod. 6) liczy 16 wersów.
w. 8 śladem będzie ronił - tu: uciekał, zostawiając tropy.
w. 13 Archilochus sróg b}i Likambowi — zachowały się fragmenty szyder
czych jambów Archilocha. które w edług tradycji miały spow odow ać śmierć* jego
niedoszłego teścia. Lykambesa, oraz narzeczonej poety, Neobulc.
w. 1-ł Ilipponaks Bupalowi - I lipponaks z К fezu (2 poł. VI w. p .n.e.), autor
poezji żebraczej i napastliwej, uchodzi za wynalazcę używanego w niej metrum
cholijam bicznego (jambu kulaw ego), w literaturze rzymskiej naśladow anego
przez Katullusa, a później przez epigramatyka Marcjalisa. Według legendy, I lip 
ponaks doprowadził złośliwymi wierszami do samobójstwa swoich wrogów, rzeź
biarza Bupalosa i jego brata, podobno na tle sporu o karykaturalne ukazanie
postaci poety lub o względy hetery Arete.
w. 19 -2 0 - dodatek tłum acza.

Prz Iw. 11Żwawy psią naturę ma, przeto u Plautajest, iż flekubę stąd poczę
to zwać psem abo sobaką, iż na kogo jeno wejzrzała, temu złorzeczyła - prze
kład fragmentu kom entarza (IA M BIN U S. s. 3 6 1 ) do НОН.Л/?ос/. 6 ,1 . Zob.
PLAUTjI/c/?. 7 2 8 -7 3 2 : w scenie komediowej kłótni jednego z tytułowych bliź
nich braci imieniem M enechm us z żoną drugiego (przekonaną, że w idzi w łasn e
go męża) następuje porów nanie jej do mitycznej I lekabe/Hekuby. małżonki króla
Troi Priama. Za Plautem (ok. 2 5 0 - po 184 p.n.e.) Larnhinus i Petrycy przyta
czają racjonalne, psychologiczne1 wyjaśnienie przydornka zrozpaczonej królowej.
Według innveh wersji m itu, po zburzeniu miasta przez Achajów i stracie dzieci
I lekabe została przem ieniona przez bogów' w?sukę. U wejścia do cieśniny I lellespontu pokazywano cypel zwany Grobem Suki (,Kynosséma), gdzie miała sp o 
cząć nieszczęśliwa królowa trojańska.
Prz [w. 13) - parafraza komentarza (IAM BINUS. s. 3 6 1 -3 6 2 ) do I \0\\.Epod.
6 .1 3 .
Prz Iw. H| - parafraza początku komentarza (IAM BINUS, s. 3 6 2 ) do 1IOH.
Epod. 6.14.
ODA 7
Oryg.: Do Rzymian —patriotyczny protest przeciwko niebezpieczeństwu woj
ny domowej, ujęty w lormę dynamicznej sceny prób zatrzymania biegnących d o 
kądś w oszołomieniu żołnierzy za pomocą rozbudowanych pytań retorycznych.
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których gorzką konkluzją jest jedynie stwierdzenie fatalizmu dziejów Rzymian jako
potomków Romulusa. Według legendy, podczas wspólnego zakładania miasta za
bił on bliźniaczego brata Rernusa, który’ ze złości na niepomyślne dla siebie wróż
by zlekceważył świętą nietykalność granicy wy oranej przez Romulusa na Wzgórzu
Palatyńskim. Jest to jeden z najwcześniejszych utworów poety: powstał pod koniec
3 9 lub na początku 3 8 r. p.n.e., gdy zerwanie rozejmu w Puteoli groziło nowym i
starciami Oktawiana i Antoniusza z Sekstusern Pompejuszem. Fpoda Horacego
(iIJpod. 7) liczy 20 wersów.
O rokoszu sandomierskim 1 6 0 6 -1 6 0 8 zob. obj. do I 3 5 ,1 3 -1 6 .
w. 5 od swych ... nieprzyjaciół — w oryginale łacińskim (7,5) Horacy w y 
m ienia Kartaginę.
w. 7 Moskwa - w oryginale (7 ,7 -8 ) Horacy przywołuje hipotetyczny triumf
nad m ieszkańcam i Brytanii.
w. 9 Turek — w oryginale (7 ,9 -1 0 ) m ow a jest o zam ęcie wojny dom owej
jako o spełnieniu się „modlitw’ w znoszonych przez P artów ” (secundum vota

Parihorum).
w. 1 7 - 1 8 panie / Lechu — zob. obj. do I 12,21. 37.
w. 18 za krwie braciej twej niewinne rozłanie - w oryginale (7 ,1 9 -2 0 ) H ora
cy w ym ienia Remusa.
ODA 8
Oryg.: Wulgarne szyderstwo z podstarzałej lubieżnicy - jedno z dw óch w tej
księdze (obok epody 12) zastosowań konwencji otwartej obsceniczności, obecnej
zarówno uArchilocha i Hipponaksa, jak i w epigram atyce hellenistycznej. E poda H oracego (Epod. 8) liczy 20 wersów.
w'. 1 3 -1 4 niechaj nad cię żadna z perłami droższymi/ nie chodzi ani zrośłejszymi - zm iana tłumaczenia: w oryginale (8 ,1 3 -1 4 ): „Ni za mąż niech nie
wyjdzie, która się przechadza / z perłami od tw ych świetniejszym i” (nec sit ma

rita quae rotundioribus / onusta bacis ambulet).
w. 15 księgi, które twardość mają — w oryginale (8,15): „stoickie księgi”
(libelli Stoici), zalecające praktykowanie surow ej m oralności
w. 16 na mchowej pościeli - w oryginale (8 ,1 5 -1 6 ): „pom iędzy poduszkami
z chińskiego jedw ab iu” (inter Sericos / ... pulvillos).
Prz [w. 15] Księgi twardość mają te, które mają w sobie ostrość wielką przy
stojnego na świecie życia - przekład i interpretacja tłum acza logicznie łączą trzy
elem enty opisu „salonu” pretensjonalnej arystokratki (w. 1 1 -1 6 ): maski przodków jako wyraz dawności rodu (w 11 : herby), kosztowną biżuterię oraz nierozumiane przez właścicielkę (choc w Przestrogach pada sugestia, że jednak czyta
ne: nie żyjesz wedle... nauki twej) dzieła filozoficzne, rozrzucone na pokaz wśród
luksusowych sprzętów. Na tym tle m ów iący kontrastowo podkreśla ponownie
brutalne prostactwo (w. 17 -1 8 ) i w puencie wiersza (w. 19 -2 0 ) godzi się na
fizyczny kontakt, jednak na własnych warunkach, dopełniając miary szyder
stw a z pierwszej części utworu.
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ODA 9
Oryg.: Do M ecenasa - ujęty ram ow o w form ę pieśni biesiadnej wyraz
dw oistych uczuć w obec bitwy pod Akcjum (2 IX 31 p .n .e.): radości ze z w y 
cięstw a O ktaw iana nad A ntoniuszem i K leopatrą, zm ieszanej ze w strętem
w ob ec pod dan ia części rzym skich żołnierzy rozkazom eunu ch ów , urzęd ni
ków egipskiej królowej, a przede w szystkim z bolesną św iad om ością wojny
bratobójczej, nadal niezakończonej. fen sam tem at, lecz w radośniejszej to 
nacji, rozwija Horacy w późniejszej od zie, stanow iącej rodzaj odp ow ied zi na
w stęp ne pytanie retoryczne (zob. 11 0 R . Carm. 1 ,3 7 ). E poda I loracego (Epod.
9) liczy 3 8 wersów.
Nieobecny w oryginale podział triadyczny na strofy, antystrofy i epody Pe
trycy przejął z wzniosłych utworów Pindara (por. V 5. 17). Określenie końcowej
części (w. 7 3 -8 0 ) jako volum (‘m odlitw a, życzenie") jest własnym pom ysłem
tłum acza, który poszerzył także ponad dwukrotnie objętość utworu.
w. 7 - 8 z Oleśnice / bądź z Sienna - przodek rodu, Dobiesław z Oleśnicy
(zm. 1440: wojewoda sandomierski i starosta krakowski od 1 4 38), oddał królo
wi W ładysławowi Jagielle Oleśnicę (zob. obj. do III 1,3) za Sienno, wieś królew
ską na Mazowszu (na szlaku z Iłży do Solca nad Wisłą), którą w drugim d w u 
dziestoleciu XV w. Dobiesław podniósł do rangi miasta.
w. 9 -1 2 - tu i dalej m owa o pow staniu Iwana Bołotnikowa (VII 1607) i o b 
lężeniu Moskwy (X 1607) przez wojsko drugiego Dym itra, zasilone uczestnika
mi zdławionego w tym czasie pospolitego ruszenia (zob. obj. do 1 1 5 ,2 5 -2 6 i 31).
w. 1 7 -2 4 —wbrew w ym ow ie tej strofy, po bitwie pod G uzowem (5 VII 1607)
siły drugiego Dymitra powiększały się stale o wielu rozgromionych rokoszan,
w. 4 0 podmiotą - mówią - ubili - zob. obj. do l 36,1.
w. 41 -4 2 A wdy im tak małością swą dogrzewają, / że im nigdy na placu
dostać nie dają - m ow a o paradoksalnych przewagach mniej licznych obrońców
sprawy Dymitra (w tym Polaków) nad jego liczniejszymi przeciwnikami (stron
nikami Szujskich).
w. 6 6 -6 7 Jugurta w rapcie ... / związan - szczegół dodany przez tłum acza
za komentarzem (zob. niżej Prz |w. 66]).
w. 6 7 -6 8 ten, któremu Afnrka
miejsce pogrzebu w Kartagu dała sens zdania niejasny już u Horacego (9 ,2 5 -2 6 ): „ani Afrykańczyk, któremu własne
m ęstw o zgotowało grobowiec nad Kartaginą” (Africanum, cui super Carthaginem / virtus sepułcrum condidit). Scypion Afrykański m łodszy zmarł w Rzymie
(1 2 9 p .n.e.), gdzie do dziś przetrwał jego grobowiec, termin sepułcrum należa
łoby więc tłum aczyć jako ‘pomnik'.
w. 7 4

u czerńców czarny szkapłerz oblecze — p r z y m u s o w e

z a m y k a n ie

w k la s z to rz e b y ło p o w s z e c h n ą w M o sk w ie p r a k ty k ą e lim in o w a n ia p r z e c iw n i
ków p o lity c z n y c h .

w. 7 5 - 7 6 nie wiedząc, głupi, zaczęcia swego,/nie dostąpi ... końca dobrego
- sens: nieprzyjaciel (tj. wrogowie Dymitra) w końcu przegra, nie w iedząc, że
źle zaczął (pod złymi auspicjami).
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Prz [w. 66] - przekład początku komentarza (LAMBINUS, s. 369) do HOR.
Epod. 9,24; Petrycy pom inął końcowe odesłania do Salustiusza (por. SALLUST.
lug. 113,6) i Plutarcha.
Prz [w. 67] - skrótowa parafraza komentarza (IAM BINUS, s. 3 69) do MOR.
Epod. 9 ,2 5 -2 6 .
O DA 1 0
Oryg.: Wzorowane na epodzie Archilocha szydercze życzenia na drogę dla
Mewiusza - prawdopodobnie tego sam ego złego a zarozumiałego poety, którego
złośliwie wzm iankow ał krytykowany przezeń Wergiliusz; zob. V ER G .£c/. 3,90.
Epoda H oracego (Epod. 10) liczy 2 4 wersy.
w. 1 -8 - m ow a o Wasylu Szujskim, przywódcy spisku bojarów przeciw S a
m ozwańcowi. Szujski został obrany carem 29 V i koronowany 11 VI 16 0 6 r.;
zob. NIEMOJEWSKI, Diariusz, s. 115, 124; Poselstwo, s. 81, 103.
w. 3 wrodzonego — tu: naturalnego, przyrodzonego, z tego sam ego narodu,
w. 13 Zefir - pom yłka tłum acza (por. obj. do I 3 ,2 1 ); w oryginale (10,7):
Akwilon (Aquila).
w. 3 1 -3 2 gdy twoje krwawe strzemię / tobą pościele ziemię - sens obrazu:
gdy spadniesz, śm iertelnie ranny, z biegnącego konia, który pow lecze cię po
ziemi.
w. 3 6 chmurom - dem onom burzy; w oryginale (10,24): „szalejącym Bu
rzom ” ( Tempestatibus).
Prz [w. 19] —przekład komentarza (LAMBINUS, s. 371) do HOR Epod. 10,12.
Prz [w. 22] Ajaks był przyczyną tego błąkania i potanienia Grekom ... że sie
jedni błąkali, drudzy potonęli - parafraza początku komentarza (LAMBINUS,
s. 371) do H O R .fy o d 10,14.
O DA 11
Oryg.: Do Petiusza —komiczne tłum aczenie się poety (przedstawionego jako
postać prowadząca bujne życie erotyczne) przed bliżej nieznanym , zapewne rów 
nie fikcyjnym słuchaczem , z nietwórczej bezczynności pod zgubnym w pływ em
m iłosnego cierpienia (por. Epod. 14). Z zastosowania elem entów „autobiogra
ficznej” elegii retrospektywnej: żalów zakochanego, skargi pod zam kniętym i
drzwiami i uznania nowej miłości za odtrutkę na starą, m ożna wnosić, że wiersz
jest stylistyczną parodią nielubianego przez Horacego gatunku łub jakiegoś kon
kretnego, rozpoznawalnego dla w spółczesnych pierwowzoru. Epoda Horacego
(Epod. 11 ) liczy 2 8 wersów.
w. 13 sorommiot - pierwszy człon złożenia Petrycy zaczerpnął z języka ru
skiego: „sorom” - ‘srom, w styd’.
Prz [w. 13 j - przekład zakończenia komentarza (I AM BINUS, s. 3 74) do HOR.
Epod. 11,13.
Prz Iw. 27] - parafraza komentarza (IA M BINUS, s. 3 7 6 ) do Y\OY{.Epod.
11,26. Petrycy pomija lokalizację cytatu z I \OR.Serm. 1 ,4 ,1 3 1 -1 3 3 : fortassis et
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ist inc largiter abstuleril longa aetas, liber amicus, consilium proprium

(..być
może i je także [tj. drobne nałogi -J.W .J całkiem wykorzeni długie życie, drodzy
przyjaciele i namysł nad sobą” : przekład J. Wójcicki) oraz zastępuje „długie ży
cie“ pojęciem „obawy przed zwierzchnikami” .

ODA 12
Oryg.: Szyderstwo z podstarzałej lubieżnicy - w konwencji jawnej nieprzyzwoitości (zob. 1 КЖ.Л/хя/. 8), z wykorzystaniem pytań retorycznych i fikcyjnego
przytoczenia cudzej wypowiedzi. К pod a Horacego (Epod. 12) liczy 2 6 wersów.
w. 1-2 Co po mnie chcesz, pani, godniejsza lepszego / kęsa niż mnie leniwe
go? —zm iana tłum aczenia. Szyderstwo zostało złagodzone, lecz być m oże okreś
lenia „lepszy kęs” Petrycy użył świadom ie z ironią: w oryginale (12,1): „Czegóż
chcesz, babo, godna już tylko czarnych słoni?” (Quid libi ris, mulier nigris

dignissima barrisУ).
w. 1 1 -1 2 gdy' z słabego stroju / wściekłego pozbywasz znoju -

gdy w ydzie
lasz drażniący pot ze słabej części ciała (narządu).
w. 29 we Irzy żegle - pomyłka tłumacza (może z powodu błędu w rękopi
sie). W oryginale (12,21): „suknię z wełny barwionej dwakroć ślim akiem tyryjskim ” (muricibus Tyriis iteratae veliera lanae) mowa o szacie z barwionego pur
purą wełnianego runa (veliera lanae). co Petrycy błędnie skojarzył z wyrazem
vela - ‘żagle’.
w. 33 której sie chronisz — od której stronisz (to słowa dziew czyny o sobie
samej).
w. 3 4 nie żywa - tu: niem ogąca żyć wspólnie, przebywać razem.

ODA 13
Oryg.: Do przyjaciół - refleksyjna pieśń biesiadna, bliska nastrojowi p óź
niejszych podobnych ód (zob. zwłaszcza HOR.Cr/r/H. 1,9), w których kontem 
placja przyrody prowadzi do formułowania spostrzeżeń egzystencjalnych i w ska
zań m oralno-filozoficznych (tu ujętych w ramy prozopopei Centaura Chejrona).
Prawdopodobnym wzorcem poety mogły być elegie Archilocha. Lpoda I lorace
go (Epod. 13) liczy 18 wersów.
w. 16 kochanka — tu: ulubieńca, faworyta.
w. 2 0 Skamandra - tu nazwa rzeki Skamander użyta w rodzaju żeńskim,
w ślad za greką i łaciną.
Prz |w. Г j Chiron centaurus Ы4 znamienity doktor i mistrz ... rycerskich
sztuk ucztf i przy nich wszelakiej pobożności - streszczenie fragmentu kom en
tarza (LAMBINUS. s. 3 81) do I lO lU yaw /. 13.11.
opowiedał im . ..jako mieli zwojować Troję - nieścisłość tłum a
cza: pod Troją walczy ł tylko jeden z obu wspomniany ch przez Petrycego słucha
czy. Achilles, natomiast — wedle Iliady Homera —w wojnie trojańskiej uczestni
czył jako wojownik i lekarz syn Asklepiosa. Machaon, zaś syn Jazona, Luneos.
zaopatrywał Achajów w wino.
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ODA 14
Oryg.: Do Mecenasa - żartobliwe usprawiedliwienie pisarskiej bierności otę
piającym wpływem uczucia do wyzwolenicy (por. HOR .Epod. 11). Lpoda H o
racego (Epod. 15) liczy 16 wersów.
w. 1 - 2 gnuśnością ... / ustają - stają się nieczułe na skutek bezczynności,
w. 6 o tym pewne czuję - wiem to na pewno, odczuwam to z całą pewnością,
w. 7 płochy ... gońca —(por. 11 18,29) lotny biegacz (mowa o Kupidynie).
w. 14 wszak zawżdy szydło z woni uykołe sie samo - zob. NKPP, „Szydło” 3:
„Nie zatai się szydło w worku”.
w. 18 każdy, co więc sobie upodoba, chwali - dodatek tłumacza; por. NKPP,
„Chwalić” 26: „Każdy swoje chwali”. Zob. też YERG./,c7. 2,65: trahit sua quemque voluptas („każdego pociąga jego upodobanie”: przekład J. Wójcicki).
w. 19-22 —sens porównania: obiekt uczuć Mecenasa to kobieta piękniejsza
od samej Heleny.
w. 23 przestaivaé na dobie - poprzestawać na tym, co jest w danej chwili;
korzystać z okazji.

ODA 15
Oryg.: Do Neery (‘Młodziutkiej1) - górnolotne i groteskowo przerysowane
wyrzuty pod adresem niewiernej kochanki oraz szyderstwo ze zwycięskiego ry
wala. Według nowych ustaleń utwór pochodzi z ok. 4 1 -3 8 r. p.n.e., a Horacy
parodiuje w nim gatunek zdecydowanie nielubiany przez siebie (mimo później
szej osobistej przyjaźni z niektórymi jego twórcami, Tibullusem i Serwiuszem
Sulpicjuszem) : subiektywną elegię miłosną, zwłaszcza autorstwa poety ukrywa
jącego się pod pseudonimem Lygdamus, którego sześć utworów znajduje się
wśród elegii Tibullusa (zwłaszcza Y\X$.Eleg. 3,4). Lygdamusem był zapewne jeden
z rówieśników Tibullusa - Publiusz Terencjusz Warron z Ataksu lub Gajusz Licyniusz Macer Kalwus (Caius Licinius Macer Calvus). Lpoda I loracego (Epod. 15)
liczy 24 wersy.
w. 2 Febe - przydomek Artemidy/Diany jako bogini Księżyca; zmiana tłu
maczenia, w oryginale (15,1): Księżyc (Luna).
w. 14 we dwie rozplątuje kosy - zaplata w dwa warkocze; dodatek tłuma
cza, w oryginale (15,9) mowa o „niestrzyżonych puklach Apollina” (intonsos

Apollinis capillos).
w. 19-20 Nie miej mię za poczciwego, / bym nie miał wetować swego — nie
sądź, że jestem (aż) tak szlachetny, iż nie będę się mścił za moją krzywdę.
Prz [w. 301Paktolus jest rzeka w Hispanijej - błąd rzeczowy tłumacza, do
strzeżony przez ßrücknera (s. 145): Paktol płynął w Lidii (Azja), zaś za złotonośną
rzekę w Iberii (1 liszpanii) uważano Tag. Może to pomyłka składacza, spowodowana
graficznym podobieństwem końcówek wyrazów, jeżeli zgodny z realiami pierwotny
tekst brzmiał: „Paktolus jest <w Lidyjej jako Tagus> rzeka уу I lispanijej”. Sam
Petrycy mógł też nieuważnie posłużyć się komentarzem (L-VMBINUS. s. 387) do
HOR .Epocl. 15,20, zaczynającym się słowami: „Pactolus Lydiae lluvius [ . . . y
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(..Paklol lo rzeka w Lvdii”), kończącym się zaś wyliczeniem - za Historią natu
ralną Pliniusza Starszego (23-79 n.e.) - pięciu złotonośnych rzek starożytnego
świata: Iagu, Padu, I lehru (gr. łłebros, dziś: Marica), Paktolu i Gangesu: „Plin.
lih. 33 cap. 4 (juinque totius orhis terrarum fluvios auriferos enumerat, Tagum
in Hispania, Padum in Italia. Hebrum in Thracia. Pactolurn in Asia, Gangem in
India".
Prz Iw. 311 Nereus byi nagładszy ze wszytkich Greków, wyjąwszy Achillesa
... czynią, alynas kto miłował - przekład początku komentarza (I AMBINUS,
s. 387) do I ЮН.Epod. 15,22.

ODA 16
Oryg.: Do Rzymian - wyraz obywatelskiego sprzeciwu wobec kolejnej woj
ny domowej, ujęty w Formę ironicznej mowy doradczej. Wyobrażony w sytuacji
wiecu orator poddaje pod rozwagę wyniszczającym się nawzajem rodakom jako jedyny sposób ocalenia przed fatalizmem samozagłady - absurdalny po
mysł gremialnego porzucenia ojczyzny i pozostania na zawsze na Wyspach Szczęś
liwych, zobrazowanych w drugiej połowie utworu jako archetypiczne „miejsce
powabne*1. Kpoda, wzorowana na utworze Archilocha, stworzona w latach 4 l -4() p.n.e., podczas wojny peruzynskiej między Oktawianem a Lucjuszem Anto
niuszem (bratem triumwira Marka Antoniusza), jest prawdopodobnie najwcześ
niejszym wierszem 1loracego. Przypuszcza się, że stanowi pesymistyczną reak
cję poety na wizję powrotu Złotego Wieku, ukazaną w tym samym czasie przez
Wergiliusza w słynnej IVeklodze (zob. zwłaszcza VKRG.£c/. 4 ,4 -6 ,3 8 -4 5 ). Kpoda
Horacego (Epod. 16) liczy 66 wersów. Prawidłowy incipit: Altera iam teritur
bellis civilibus aetas (IAMBINUS, s. 387).
Petrycy gruntownie spolonizował przekład, zastępując odwołaniami rodzi
mymi wymienianych przez Horacego wrogów Rzymu: Marsów (16,3: „sąsiedni
Marsowie” - finitimi Marsi), Ktrusków i jednego z ich królów (4: „etruski od
dział zbrojny groźnego Porsenny” - Etrusca manus minacis Porsennae), Kapuę
i Spartakusa (5: „męstwo rywalizującej Kapui... szybki Spartakus” - aemula
virtus Capuae... Spartacus acer), Allobrogów (6: „zdradziecki Allohrog” - infi
delis Allobrox), Germanów (7: „dzika Germania” -fera Germania) i I Iannibala
(8: „Hannibal przeklinany przez rodziców” - parentibus abominatus IlanniIml; domyślnie: ojców i matki poległych żołnierzy).
w. 1 trzecie lato słynie - jeśli przekład nie jest tylko konsekwencją mecha
nicznego błędu w źle przepisanym (a następnie źle wydrukowanym) incipicie
łacińskim (aestas —lato* zamiast prawidłowego aetas —dosł. bwiek', tu w zna
czeniu ‘pokolenie*), taka zmiana tłumaczenia dowodziłaby, że przekład mógł
powstać pod koniec 1608 lub na początku 1609 r.
w. 4 ze wschodu Węgrowie - stosując takie określenie geograficzne, Petrycy
mógł mieć na myśli niedawną wojnę Polaków z hospodarem wołoskim Micha
łem Walecznym, który na krótko zjednoczył trzy księstwa rumuńskie, w tym
Siedmiogród (zob. ohj. do ł 31.4).

OBJAŚNIENIA <l<> s.

217 / 217-220 • / h m t i u s F la c c u s...

V

15.:ЮАЪ - V I b .ó W r z

359

w. 7 dzikiświeszczenik w Prusiech - założony w 1190 r. rycerski zakon krzy
żacki (Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozo
limie) został w 1228 r. sprowadzony przez księcia Konrada Mazowieckiego na
ziemię chełmińską, z myślą o obronie granic przed najazdami Prusów. Wojny
z rozszerzającym stale swoje granice państwem zakonnym Polacy toczyli w la
tach 1327-1332 (po nierozstrzygniętej bitwie pod Płowcami - 27 IX 1331 r. zakon zrezygnował z zajęcia Kujaw), 1409-1411 (pamiętna bitwa pod Grun
waldem) i 1454-1466, po której w myśl drugiego pokoju toruńskiego państwo
krzyżackie stało się lennem polskim. Zaprzestanie składania hołdu w roku 1501
doprowadziło do kolejnej wojny z Polską (1519-1521). Po przegranej ostatni
wielki mistrz zakonu Albrecht von Hohenzollern (1490-1568) przeszedł na luteranizm, po czym objął rządy w sekularyzowanym księstwie (zwanyni Prusami
Książęcymi), złożywszy w Krakowie hołd lenny Zygmuntowi Staremu (10 IV
1525).
w. 17 Foceowie klęci - w oryginale (16,17-18): „Focejczykom zaprzysiężo
nym” (Phocaeorum / ... exsecraUi civitas).
w. 18 ludzkiej podali pamięci - to Herodot (1 \U W/list. 1,165) przekazał
opowieść o mieszkańcach Fokai, którzy w 534 r. p.n.e. z okolic Smyrny w Azji
Mniejszej przenieśli się na Korsykę i do Galii, aby nie dostać się pod panowanie
Persów.
w. 22 pożoną —pognaną (l'orma fleksyjna czasownika „gnać”).
w. 2 7-28 a ż b y r z e k i . . . po górach szcie miały —w oryginale (16,27-28) : „gdy Pad obmyje wierzchołki góry Matinus” {quando Padus Matina lave

rà cacumina).
w. 29 Krępcik góra - w łacińskim oryginale (16,29): „Apenin” (Appenninus),
tj. Apeniny.
w. 35 i co inszego wrotu by broniło - i cokolwiek innego uniemożliwiałoby
powrót.
w. 45 nigdy nie omylne - nigdy bezpłodne, zawsze owocujące.
w. 6 3 -6 6 —zob. obj. do IV 2,39-40.
Prz [w. 13] Kości Krokowe na Rękawce są pochowane, jako kroniki świadczą
—mowa o Krzemionkach, wzgórzach położonych za Wisłą na zachód od Krako
wa, zwanych w średniowieczu Górą Lasoty, gdzie miał znajdować się kopiec
Kraka, usypany przez jego dwóch synów; zob. DŁUGOSZ, Annales, ks. 1, [rozdz.]
„Graccus tradit Polonis leges et m oritur...” (przekład, s. 189-190).
Prz |w. 17] poszli, przeklinając tamte swoje kraje - objaśnienie nieścisłe: cho
dzi o uroczystą przysięgę uchodźców, że dopiero wtedy będą mogli wrócić do
ojczyzny, gdy rozgrzana bryła żelaza utrzyma się na falach morza (por. w. 25-36 j.
Prz Iw. +2] - przekład fragmentów komentarza (LAMBINUS, s. 393) do HOR.
Fpod. 16.42.
Prz Iw. Щ - streszczenie początku komentarza (UVMBINUS s. 394) do HOR.
Fpod. 16,59.
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Prz | w . 601 w którym tułaniu przy szli M i do Kolchów, gdzie ich Medea w zwie
rzęta obróciła — pomyłka tłumacza: towarzysze Odysa dostali się pod władzę
czarodziejki Kirke (która jako siostra króla Kolchidy Ajctesa była ciotką Medei):
por. zresztą V 17,19-24 i 19 Prz.

ODA 17
Oryg.: Przeciwko czarownicy Kanidii - retoryczna prośba o przychylność
w Formie odwołania zarzutów (wyrażanych wcześniej w epodzie 5) oraz replika
Kanidii, w istocie wzmacniająca wymowę krytyki pod własnym adresem i ujaw
niająca ironię poprzedniej kwestii poety; obszerny dialog w duchu mimijainhów
I lerondasa. Epoda Horacego (Epod. 17) liczy 81 wersów.
Podziału utworu na oddzielne kwestie obu osób mówiących, który powtarza
Petrycy (zob. LAMBINUS, s. 396), dzisiejsze wydania krytyczne oryginału nie
utrzymują. Triadyczny podział na strofy, antystrofy i epody pochodzi od tłuma
cza (zob. V 5. 9).
w. 7 słowa święte —tu w podwójnym sensie łacińskiego pojęcia sacer: "na
maszczony, rytualny' i ‘groźny, przeklęty' (oryg., w. 6: vocibus... sacris); zob.
obj. do III'19*3.
w. 10 wojsko myssowskie - w oryginale (17,9-10): „zastępy Mizyjeżyków"

(agniina Mysorum ).
w. 13 Trojańskie panie płakały - zmiana tłumaczenia: w oryginale (17,11):
„iliońskie m atki... namaściły'* (unxere matres Iłiae).
w'. 20 zwierzęcymi twarzami - tu wyrażenie przyimkowe: o zwierzęcych
pyskach, mające kształty zwierząt.
w. 22 poroniło członki nowe —zrzuciło nowe (czyli nadane przez czarodziej
kę Kirke) ciała.
w. 26 mikstatnikom i przekupniom — tu przedstawiciele owych zawodów
zostali w ymienieni jako typowa (prostacka) klientela domów publicznych; w ory
ginale (17,20): „kochana przez marynarzy i sklepikarzy’* (amata nautis... et

institoribus).
w. 48 od Nessa ... przyprawnego - spowodowanego przez Nessosa.
w. 63 Który byi wierszem Helenę ostaivil - według legendy liryk Stezychor
poematem Palinodia miał zadośćuczynić wiecznie żywej Helenie, obrażonej jego
poprzednim utworem, gdzie ganił jej ucieczkę z Parysem do Troi.
w. 67 pogrzeby' dziewiątodne - obrzędy związane z rzymskimi uroczystoś
ciami pogrzebowymi trwały dziewięć dni.
w. 72 // Prz [ w . 721 brzuch twój rodzisty / / partumeium ventrem - lekcja
oryginału (17,50: luusque venter partumeius) i jej objaśnienie za: IAMBINUS,
s. 395, 402: obecne wydania krytyczne przyjmują lekcję odmienną: luusque
venter Pactumeius — „twojego brzucha płodem Paktumejusz**, pod tym imie
niem rozumiejąc przybranego syna Kanidii.
Prz |w. 9| —przekład fragmentu komentarza (IAMBINUS, s. 397) do I IOH.
Epod. 17.8.
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Prz [w. 17| Paris, trojański król - błąd rzeczowy (władcą Imi i ojcem I lekto
ra był Priam), zawiniony przez tłumacza lub składacza, zapewne spowodowany
skojarzeniem imion Achillesa i jego zabójcy, Parysa.
Prz Iw. -+7| - skrótowa parafraza komentarza (LMV1BINUS, s. 400) do 110K.
Epod. 17,31.
narzekanie czynił wielkie, które opisuje S<o>pho<cl>es —Sofokles
zawarł lament Heraklesa w tragedii Trachinki: por. SQPY\.Trach. 1046-1111.
Petrycy opuścił odesłanie do tytułu tragedii zawarte w komentarzu („apud Sophoclem in Trachin/').
Odpowiedź na wyższą rozprawę
w. 10 o krzywdę zastawić - bronie się przed pokrzywdzeniem, mścić się za
niesprawiedliwość.
w. 39 w niepodobnej sprawie —w rzeczy niemożliwej, nieprawdopodobnej.
Prz [w. 1\ jakby rzekł - tu bezosobowo: jakby się rzekło, jakby ktoś powiedział.
Prz |w. 9] Takich - domyślnie: heretyków, innowierców, których działalności
dotyczy poprzednie zdanie.
Prz [w. 19]-[w. 20] - odesłania do I 3 (w. 43) i do II 14 (w. 27) powtórzone
przez Petrycego za odesłaniami do MOR.Cr/тти. 1,3 (w. 27) i Carm. 2,14 (w. 20)
w komentarzach (IAMBINUS, s. 403) do 110 W.Epod. 17,67-68.

Święty rok
Oryg. - zamówiony przez Augusta dziękczynno-błagalny hymn do Apollina
i Diany, opiekuńczych bóstw Rzymu (strofa 1-2), oraz do Słońca (strofa 3), Pa
rek (strofa 7) i Ziemi (strofa 8), wykonany na Palatynie i na Kapitolu przez dwa
27-osobowe chóry: dziewcząt i chłopców (zob. HOR.Carm. 3,6) 3 V I17 r. p.n.e.,
na zakończenie trzydniowych Ludi saeculares, religijnych uroczystości jubile
uszowych uchwalonych z inicjatywy Augusta przez senat na zamknięcie wieku
(obliczonego przez specjalną komisję, z Oktawianem na czele, na 110 lat), i dla
uświetnienia początku nowej epoki —„augustowskiej”, w dziesiątą rocznicę nada
nia Oktawianowi przydomka Augustus (‘Dostojny1). 12 VI na Palatynie utwór
powtórzono. Okoliczności wykonania i autorstwo pieśni poświadczone zostały
w źródłach epigraficznych. W wydaniach dzieł poety utwór umieszcza się osob
no, poza księgami pieśni i epodów (inaczej niż uczynił to Lambinus, a za nim
Petrycy). Carmen saeculare liczy 76 wersów. Incipit: Phoebe silvarumquepotens
Diana (LAMBINUS, s. 405).
w. 4 // Prz [w. -ł] rok święty/ / Jubileusz we stu lat bywał, ale... rozdzielono
go na cztery części... a to Świętym Rokiem zowią - katolickie uroczystości jubi
leuszowe odbywały się początkowo co sto lat, od 1350 r. - co pięćdziesiąt lat,
a cykl dwudziestopięcioletni ustanowił papież Paweł II (1464-1471). W roku
1600, oprócz jubileuszu w Rzymie, za zezwoleniem Klemensa VIII (1592-1605)
pełnoprawne uroczystości jubileuszowe dla katolików polskich odbyły się także
później w Krakowie (2 III - 2 VI 1603).
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w. 4 3-44 jednak i to, i coś swojem I zostawił bojem - sens: jednak (Lech)
pozostawił w spadku swoim następcom zarówno pierwotne miejsce osiedlenia,
jak i wojenne zdobycze terytorialne.
w. 70 Irójselnej Rady - por. Ill 30,9.
Prz [w. 9| - przekład komentarzy (LAMBINUS, s. 407) do ГIOH. Carm. saec.
9 i 10-11.

Prz Iw. 301 Wieniec kłosiany żyzność znaczy.; lego więc używają żeńcy'w zbie
raniu z pola - przekład fragmentu komentarza (LAMBINUS, s. 409) do HOR.
Carm.saec. 30.
Prz Iw. 70) Arysloleles dzieli urząd... — trójpodział władz państwa opisany
został w ARISTA ///. 1297b - 1301a (zwłaszcza 1297b - 1298a: przekład:
PETRYCY, Polit. IV 14,1 - cz. 1, s. 383):
.Asą trzy części wszytkich rzeczypospolitych, które potrzeba uważać pilnie
dobremu prawodawcy, co każdej z osobna pożyteczno jest; które to trzy części
gdy będą dobrze postanowione, musi też rzeczpospolita wszytka dobrze stać.
a jeśli te części będą między sobą różne, i rzeczypospolite muszą być różne.
X tych trzech części jedna jest, która radzi o rzeczypospolitej i dobru pospo
litemu: wtóra sie tknie urzędów, to jest. którzy mają być urzędnicy w rzeczy
pospolitej, co mają mieć pod swoją mocą, i jakie by miało być obieranie ich;
trzecia, które osoby mają odprawować sądy i sądzić wszytki? sprawy.

Sebastianus Petritius anagrammate ...
Tytuł: anagrammate - na sposób anagramatyczny, tj. poprzez ułożenie
nowego tekstu z liter danego wyrazu lub zdania (por. gr. anagrcunma — Łzapis
wsteczny').
ab Aridr[eae\ Loeaechio Scolo - Andreas Loeaechius (Andrew
Loech; zm. ok. 1637), poeta nowołaciński pochodzenia szkockiego, czynny w Pol
sce w latach 1582-1621, był wychowankiem uczelni jezuickich w Braniewie i Wil
nie. W obfitej poezji okolicznościowej, jaką tworzył w języku łacińskim (i spora
dycznie polskim), często stosował koncepty wysnuwane z anagramów nazwisk.
Jednym z takich utworów jest poemat Numen innocuo am icum, swe victoria se

renissimi principis Demelrii loannidis, magni Moscoviae ducis, eiusque devota
gratiludo in auxiliares Polonos (Cracoviae 1605), oparty na zdaniu: „Dii, invo
co: Deus agens, hostcrn durum examinas” („Niebianie, wołam: Boże czynu, ty
zabijasz zajadłego wroga”), jakie powstało z przestawienia liter tytulatury: De
metrius lohannides, magnus Moscoviae dux („Dymitr Iwanowicz, wielki książę
moskiewski“).
Cdy Sebastian Petrycy powrócił z Moskwy, Loeaechius poświęcił mu dwa
inne anagramy, zamieszczone w zbiorze: Eudoxia... Nicolai Dobrociescii... Ada

mi Ealencii... Nicolai Brodovii... Cregorii Brodovii... Theophili Scheulberg...
Martini Clocinii... Alberti Clotnaei... Christophori Ealencii... Selxistiani Petritii,
lacobi lanidlovii... speratis fautoribus ab Andrea Loeaechio Scoto xeriii nomine
d\ata] (Cracoviae: [b.dr.J. 1607, k. B;jV —Вч).

OBJAŚNIENIA do

s. 227-230 j 230-231 • H om i ins F /a c a is ...

Świr ty rok. w.
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w. 16 aelernum ... decus - por. TI IUGID. 1,22,4: klémâ Le es aiei (przekład
K. Kumaniecki, s. 16: „dorobek o nieprzemijającej wartości”).

Omnia probate , et quod bonum est, tenete
Tytuł: - zob. Ties 5,21: „Omnia autem probate; quod bonum est, tenete”
(przekład J. Wujek: „wszytkiego doświadczajcie; co dobre jest, dzierżcie”). Zob.
też IV 10,17Prz (tam przekład prozą).

SŁOWNIK WYRAZÓW ARCHAICZNYCH

Pogrubieniem wyróżniono ciekawszo wyrazy złożono oraz innowacje językowe Petrycego.

aspekty -

wzajemne położenie ciał niebie
skich. brane pod uwagę przy układa
niu horoskopu; I 11.3: II 17.21. 22/Vs

baczenie -

opieka, uwaga; IV 3,28
- rozsądek, rozwaga: I 18,20: IV 9.35,
10.15.
18.. 12.27. 13.20
baczność - rozsądek, rozwaga; IV 12,7; V
5 ,10/Vs
baczny —mądry, rozważny; V 14.9
baczyć —dostrzegać, uważać; II 2,26.
Ì6.21/Vs; V4.7. 11.17
badać .się - dochodzić, dowiadywać się: I
26APrz. 8
badurzyć - bajdurzyć. bredzić, gadać: V
5.59
baryła - dawna miara objętości płynów, za
wierająca 24 garnce: I 20.2/Ve
bezcwlny - bezcielesny: II 13.31
bezmartwy - nieśmiertelny; II 16,34
bezżenny - kawaler, nieżonaty: III 8.1
biatagłowa - kobieta, niewiasta: I 2 7 .16/Vs:
III 12.1/Vs; IV 9.ll/V s
bierka - podłużny przedmiot w grze zręcz
nościowej: 1 3.32
blank - gzyms, stanowisko obronni1na murach: III 2.7
btaskomdny - błyszczący, świetny: II1.25

błona -

płaska półprzezroczysta tkanka
zwierzęca, używana jako szyba okien
na; I 25.1
bogumił - bezpieczny, szczęśliwy (dosł.
miły Bogu, pod Boską opieką); I 31,14
bok - kraj przyległy, okolica; 1 12,27
bóstwo - moc nadprzyrodzona: III 25.12; V
17.3
broić- czynić, wyrabiać: 135,35: IV9.29/Vs
brona - brama; III 5.17/Vs. 24; IV6.13/Vs.
14
huczno —chełpliwie, pyszałkowato; II 10/Vs
budowny - umocniony, murowany, otoczo
ny murem; I 7.15: 111 1.41. 4,54. 13.1
bujny - liczny, mnogi; II 1.37
- odważny, śmiały: Mnisz |5|: IV 4.25.
14.29
burzącr - burzliwy, wzburzony; II 16.6
być zob. dostatek
zob. prawy

cale - całkowicie, zupełnie; IV 9.40
cało: w cale - bez uszczerbku, w całości, zu
pełnie: I 12.36: II 8,6: III 4.39: V 13.22
1ron. władza carska: I 15.1.36.16;
V 10.5
celować (kogo) - dorównywać (komu); IV
8.10. 9.5/Vs

carstwo -
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cembro - cembrowina (obram owanie stud
ni); III 13.17
chclfxi —chełpliwość, dum a: I 18.26
chobn' - pyszny, zuchwały; III 30.12 / t e
chrosl - krzewy, zarośla; III 23.9; IV 4.61
chudoba - dobytek, m ajątek; II 17.36; III
29,65; IV 9.49
chulnie - chętnie; I 12.8
chutny - zapalczyw y; II 12,9
ciągnąć: dać ciągnąć kota (komu) —zadrwić
(z kogo); I 36.2
ciąża - ciężar; V 2.9; Sr 19
ciekaw y'- gotów do ucieczki, prędki; V 1,20
ciężkość —kłopot, zmartwienie; I 33.22; III
12,4, 13,24; V 11,4. 15,34, \1\(Щ ю wiedź],-\.3
c u d zo m il - kochający inne. niewierny; V 5,71
cug - bieg, ciąg; III 27,74; V 13,24
- zwierzę pociągowe; II 16.38
czabański - pasterski; V 1,25
czarotiiun - walczący z czarami; V 1l\()dpowiedź],9. 9 Prz
czas - pora roku; I 4.9 Prz. 12.16; IV 7,4.
1 2 ,1 2 ,1 3 ; V 2,17. 32
czas : w czas - w porę. w e właściwym cza
sie; IV 11,29. 2 9 /te
czerniec - m nich, zakonnik; I 12,45; V 9,74
czerstwość - moc; Mnisz [51; I 31,20; IV
14.29; V 17,29
czerstwy' - krzepki, mocny; III 1,11 ; IV 4.5.
27*; V I 2,20, 16,39 '
częstować - częstować (właśc.: uczcić); I
1 6 ,2 6 /te . 2 0 .1 /te . 37,32; Il 1*t,36; V
2,50
czotobilnia - bicie czołem o ziemię na znak
czci, hołd; I 35.8
czterdziestolety - czterdziestoletni; II 4.24
czuć - czuw ać; 1 25,8; V 17,34
(na się) - lękać się. obaw iać się; I 22.9.
19Prz
(o czym) - słyszeć, wiedzieć o czym; 11
’ 7,52; V 14,6
czułość - czujność, ostrożność, przezorność;
IV 14,43. 15,17
- skłonność; I 4.22
czuły - czujny, dbały, ostrożny, przezorny; I
‘ 10,13,' 12.67; li 13.22; III 2 .2 5 / te '
- wrażliwy, bystry; V 14.1

czuwać (na co) - godzić, nastawać (na co);
III I M Prz
czwórletni - czteroletni; I 9.6
ćma - ciemność, mrok; I 4,17
dać zob. plac
zob. szaniec
daroivac (kogo) —oM arzać (kogo); IV9,2 9 /te
darski - dziarski, energiczny, żwawy; II 6,31
dla - z powodu (kogo, czego); I 6.9Prz. 8,2.
1 3 ,1 2 / te , 1 6 .2 6 /W . 2 7 . 2 8 ,3 3 ; II
2.17 Prz, 5 .1 / te . 1 1 .1 3 /te . 16,5 Prz.
1 7 .1 4 /te . 1 9 .2 5 /te ; III 3 .9 /te . 11. 26,
5.5 Prz. 1 3 /te . MPrz. 41 Prz. 6,33 Prz.
7 .7 . V2.6Prz. \ 4 A l P r z . 3 3 P rz,
28,1
S / te ; IV 4.1/ t e , 6,39, 8 .2 /te ;
1.24. 6.5 Prz. 17,65-66
dina - powiew, w iatr; V 17,52
dolxi - dobra chwila, pomyślna pora; 15.16
; na dobie - w lej chwili, w' obecnym cza
sie; I 1 1 .1 1 .3 1 .1 8 /te ; II 16.29; III
19 tyt., 29.33; V 14,23
dobry zob. godzina
zob. myśl
dobrze - niem al, o m ało co. praw'ie że; I
15.36; V 5,a3
dola zob. gnaro wonie
domieszczać - dodaw ać; IV 3,6
dortrałr —nastręczający okazję, umożliwia
jący osiągnięcie celu; III 6,28
dostać - wytrwać, wytrzymać; V 9,42
dostały - dojrzały; II 5.15; V 2,17
dosUiteczny - bogaty, obfity; IV 2,5 Prz
dostatek : dostatkiem być - być zdolnym (do
czego); I 5,1/ t e
dosuży - dzielny, silny, zdolny; 111 4,61
dośpieć - dogrzać. dopiec, spow odować doj
rzałość; V 3,15
dowcip - rozsądek, talent, umiejętności, za
lety umysłu; Mnisz [3|; I 6.11. 18; II
18.9; III 3 ,1 7 /te . 3 0 .6 /te . 15; IV 8,28
dowcipny - pomysłowy, rozumny, um iejęt
n y ;“ I 3,51 Prz. iO A P rz. 2 8 .1 3 ; III
25.1/ t e
d r u g i- inny. pozostały, różny; tyt.; 1 1 ,5 /te .
10. 9 .2 9 Prz. 2 5 .9 . 28 .1 8 . 3 4 .2 6 ; 11
5.23. 8 ,1 7 /te ; III 3 0 .1 2 /te ; IV 9 ,5 /te ,
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10.2/Vs; V 5.102/Vs; 9.59. 10,22/Vs,
17 [f )dpo wiedź ].29 ; Śr 67
drzeć się - przedostawać się. przedzierać się;
III 2.9 Prz
duma - pieśń poważna, refleksyjna; Mnisz
[6|; II 1.23
dusznie - energicznie. raźnie; III 5.45: IV
6.7
dużość - moc, siła; Il 17,l4/V s; IV 3,5/Vs
duży - mocny, silny; III -t,62; IV 2.18
dwornie - dociekliw ie; IV •+. 22
- przemyślnie, umiejętnie; IV 2,10
dworny - bogaty, szykowny, wytworny; II
l ì , 27
dworski - bogaty, zamożny; I 7,1
dworslwo - grzeczność, ogłada; II 12.26
divój —dwojaki, podwójny; Czyt [1J
d w ó jm o r s k i - położony między dw om a
m orzam i; I lA P rz. 2
d w ó jr z ą d ź c a - władca dwóch królestw; I
12,53
dziać - tworzyć, układać wiersze; I 1,38; II

12.22
dzianet — rosły koń. rum ak; IV 3,5
dziatki : dziatkami pracować - rodzić; Sr 13
d z ie w ią to d n y - trwający dziewięć dni; V
17,67

d z iw o r o d n y - wywołujący nadzw yczajne
skutki; i 27.25. 25/Vs '
dzwon : dzwona ruszać —drażnić, niepoko
ić. poduszczać; IV 1,2. 2/Vs

flis - spław' towarów rzeką; I 31,8
folga - ulga. ustępstwo, wytchnienie; V 17
[Odpowiedź ].23
folgować (komu, czemu) - darować, odpusz
czać. ustępować; 1 l4.18/Vs;; II 19,7.
IPrz: III 2.35. 5.47. 28.5 Prz: IV 1,3,
5.1/V s; V'9,50
forta - b ram a, furta; I 25.3; III 10.4-5
franca - kiła, syfilis: I 2 7 .1 1/Vs
frasunek', frasunki {frasunków) odbyć —o d 
dalić troski, pozbyć się zm artw ień; I
7.1 9 -2 0 , 26.1/Vs; V 9.80. 13,17/Vs
fraucymer —dwór kobiecy: I 8 .15/Vs;
frym arczyć - h andlow ać, w ym ieniać; II
12.32. 16.22
frymark - handel, w ym iana; IV 12.22

fuga - spojenie poszycia łodzi; I 14,14
galxić —napastować, zaczepiać: I 25.14; IV
1,2/Vs: V 5,15/Vz, 6,17

galarda - galiarda (szybki dworski taniec
pochodzenia włoskiego lui) francuskie
go. najczęściej o m etrum trójdzielnym);
III 6.21
gamrat - cudzołożnik, rozpustnik; I 35,26
ganek —galeria wzdłuż obronnego ogrodze
nia; II 17,28
gardło zob. stać
gdzie - gdy; Mnisz [4|; Czyt |i|. |4|; I 3,21,
5.3. 6^15, 10.15. 24.25, 26,19. 34.26;
II 5 ,15/Vs, 12.19. 14.33/Vs, 16.33 Prz.
18.9Prz: III 3,21/Vs, 4 ,6 6 ,6.2-3,19,32.
24 .3 7 . 37Prz. 25,11 ; IV2.45.4.35.5.27,
14,20; V -h i9Prz. 5.56; Śr 70 Prz
gdzieby {gdzieżby) - gdyby; 13 ,6 8 .8.15/Vs,
\h.9Prz. 31,17/Vz, 34,1 9Prz ; II 7.15,
18,9/Vs; III 9,17, 10.1. 9 Prz. 13,8; IV
1 .1 2 ,6 ,2 1 ,8 .5 .2 3 .
28; V 9,13
gędzić - grać, muzykować; I 15,14
gędziec - poeta (właśc.: muzyk); IV 3,26
gładki - piękny, urodziwy; I 16,1, 33.1/V s;
II 4.21, 8,7. 9; III 9 ,2 1 ,1 2 ,1 1 ; IV 1.15.
29, 13.3; V 14,19. 15,31/Vs
gładkość - piękno, uroda; I 2 4 ,1 2 ,30.5/Vs ;
II 5.21/V s. 11.5; Ul 15.20; IV 13.17; V
15,31. 31/Vs
gładyszka - piękna dziewczyna; II 8 tyt. 2
gnarowanie - utrzymanie się. zajęcia zarob
kowe (synonim słowa „dola*'); Sr 37 Prz
godzina : dobrą godzinę mieć - mieć pow o
dzenie. szczęście; I 26,21
golanka - młoda dziewczyna; II 5,10
golić: (nie)mądrze - być (nie)rozw'aznym; I
5.13. 25,17
goło : na goli - otwarcie, szczerze; I 22,31
goniec — posłaniec: II 18.29; IV 7.13/V s.
12.1
— zawodnik (właśc.: biegacz): I 1.8; IV
2,1 8 .3 ,9 /V s
gońca - goniec, biegacz; II 18,29; V 14.7
gotowy - chętny, przychylny; ЛУ/ 5: Czyt
[4 |: I 11,14.' 26,19. 34,2*4; 111 6.33/Vs,
7.14; IV 1.10
gra - teatr: I 20.3
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grać - bawić się. igrać, żartow ać; I 13.2; II
5,8.

12.27; III 27,25
grobstyn - epitafium , nagrobek; II 6.24
grulxi - jam a, grób; I 37,8
grubość - dzikość, nieokrzesanie; III 5.33/Vx:
IV 4,47; V 16,59/Vz
gruby - dziki, nieokrzesany, nieuprawiony,
prym ityw ny; I 9 .8 , 3 4 .1 3 ; III 24.13.
13Prz '
grzeczny - miły, przyjem ny; III 7,25
gwiazdarz - astrolog; I 11,3 Prz
gwoli - dla, ze względu n a; I 1,16. 7,9.
13,12, 22,32

hecować - polerować; l 15,12
hccowany - kulturalny, wykształcony (dosł.
polerowany); IV 4,25

hledzić - patrzeć, spoglądać; II 17,19
hohibek - gołąbek; III 4,12. 12Prz
imaniec - jeniec, więzień; III 5,21 ; V 4,19/>rs
(por. poimać)

indyk —indygowiec Carhieiski (roślina); II 15,10
irisula — (łac. insula) wyspa; I 7.34/Vz; III
27,25/Vs, 28,16; V 16,57 Prz
i s k r o d m y - dm uchający iskram i: II 17,13.
YSPrz; V 3,11/Vz;
iść: iść wręcz — toczyć bezpośrednią walkę;
IV 4,70

j a d o w la d n y - znaw ca trucizn; V \ l[Odpowiedź\,\ 1
jako - tak jak, takie jak; 14,13/Vz, 14,18Prz ;
V 17 [OdfK)wiedź ],1Prz
- j a k i; III 4,65 Prz
jak(o) zob. trzeba
jedno - jedynie, tylko; Mnisz [2]. [3]; Czyi
[i]; I Ï 1 ,3 Prz, 16.41, 18.7, 27.2/V s.
28.10 Prz. 14; II 1 3 ,1 8 .1 8 ,9 / b . 19.28;
III 3,41. 45. 27.31. 29.4; IV 4.68 Prz.
8.15 Prz. 15,9; V 6 M P rz. 8 Prz, 9,53.
12,30
jeśli - czy (etymolog. Łjest-li?*>) ; I 30.5 Prz:
II 4,13; III 2.20. 4 .5 /Ъ . 18.9. 11; IV
7.25; V 13,11

к hy?//- dla, ze względu na; III 3.9 Prz. 4.83;
IV 5,12. 6.42; V 9,16, 12,21

karm - pokarm , pożywienie: I 15.38; IV
4,54: V 5 .1 5 / ^ ,1 7 .1 6

k a rm n y - karmiony, żywiony; II 1,5
kasaćsię (na co) —dążyć (do czego), starać
się (о со); V 1,28, 11,15/Vz

kcuizd - sprawa sądowa; Ш 5,54 (por. łac. cau
sa 4jk)W(V1, przyczyna, sprawa s|X)rna’)
kaźń - nakaz, wyrok; V 7.17
kied)by - gdyby ; III 29,63: V 15,9 Prz
kletka - licha konstrukcja; I 3,17
klęły - przeklęty; V 171Odpowiedź ],32
- sprzysiężony; V 16,17. 17Prz
kiwać - dziobać, kłuć; III 4.86
knap - tkacz; III 1 5 ,2 9 /b
knucie - bicz, pejcz; V 4,3
komnata - izba z kominem; II 15,19
koniecznie - ostatecznie, w końcu; 111 3,71.
24.12; V 17,40

konik - świerszcz; II 16.33/V :
kord - miecz; III 24,30
kor\rtam ki - karyncki (z Karyntii); III 4,27
kosa - kosmyk włosów, warkocz: III 20.14;
V 15,14*

kostera - gracz hazardzista; IV 10,2Prz
kościelny - świątynny, znajdujący się w świą
tyni; III 5,33/Vz

kościół - świątynia, miejsce kultu religijne
go; I 5,23/Vz. 1 6 .8 ,2 8 ,1 0 Prz, III 5.20,
26.3 Prz , V 10,22/Vz
kot zob. ciągnąć
krok : w kroku stanąć - umocnić się, zająć
miejsce; III 24,18; IV 7,11

krom - oprócz, poza; I 26.17
krotofila - krotochwila. rozrywka, zabaw a;
I 7. Ю/V s. 9.29Prz. 30.7 Prz; II 7.16;
111 4,58: IV 13.22

krotofilny- radosny, wesoły; 112,3: II114,29
krótki: w krótką - niella wem. wkrótce; 1П3,35
krzeczny - silny, spraw ny; IV 9,20
krzywy —nieprzychylny, złośliwy; II 17,19:
‘ HÌ 24,33
- winien; I 16,32
kszykać - syczeć, gwizdać; I 20.4 Prz
kujxi - grom ada, zbiorowość: 110,3; II 15.27
- kłąb. n agrom adzenie, stos; II 1.12,
12,161 19.18: III 2 4 ,4 9 /Ъ
kupić się - zbierać się; V 4.1 9Prz
kwapić się - śpieszyć się; I 28.37
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lacki - polski: III 30, 14; IV 6,27
łegart - leniwy; III 2.25/Vs
lekki - beztroski, niepoważny, nieroztropny,
płochy: I 3.6: II 11,10
- błahy, nieważny; II 7,11, 12.22
—delikatny. lotny, powiewnv: I 13.l4/V s;
III 19.31 '
lekkość - hańba, zniewaga, lekceważenie:
III 6,33/Vs; IV6.6/Vs, 12,7/Vs: V9.19.
29. M A I Prz
letnik - luźna szata letnia; I 8,14: II 5,21
leża - kw atera, obóz wojskowy; III 14.27
lękliwy -- st raszny, wzbudzający lęk; III 2,1/Vs
łinąć się - lać się. chlustać, płynąć gw ał
townie; I 15.10
lislonodny—liściasty (flosł. zrodzony w kształ
cie liści); I 9.2
U ścionnlm ' - liściasty ("rodzący liście'); IV3.11
lotnobitny - bijący w locie; I 2.3. 3 Prz
ludzkość - hum anitaryzm , ludzkie, uczucia;
III 4.34
lutn io śp iew - }>oeta lityczny (dosł. śpiewa
jący przy wtórze lutni): I 1.39

łakomy - pożądany, wzbudzający chęć po
siadania; I 31,5

ła /jo żo n n y —ix)mvający cudzą żonę; III 3.21
łez - fałsz, kłamstwo, łgarstwo; I 13.19; II
8.7

łon i - zeszłego roku: I 5.21
Łsrufty - lśniący; IV 9.35
mac/iłować - stręczyć; III 6.26
maj — kwieci«1, ziele (do ozdobv); I 18.24;
III 18.14; IV 3.11

makuła —(łac. macula) plam a, skaza; IV 4.36
mało (rzeczownik r.n.) - nieduży m ajątek:
II 16.41
: przestawać na małe - zadow alać się
skromnym m ajątkiem : II 16.5/Vs
/narnotratnik - m arnotraw ca: V 1.34
marnotratny —marni«* stracony; I 12.37
marszałek - sługa; I 10.5. 13/Vs
mazanie - nam aszczanie ciała: V 13.13/Vs
maźnica - naczynie na sm ar; V 12.27
m d ł y - luźny, słaby: 13 0 .5 .6 Prz, 34.3; V 1.16

m ę c ze n n ic a - katownia, miejsce tortur; II
13.8

m ę z o c h tw la - uwodzicielka męża innej:
V 5.77

m iasto - z a m ia s t: I 6 .9 P rz. 9 .1 8 /V s .
10.9/V s.2 4 .1 9 .28.2/Vs. 3 4 .2 / b . 36.3;
II 15.5-6. 16.5 Prz. 19,18/Vs. 20; III
10.9/Vs. 28.15/Ъ=: IV 2 .3 3 / ^ . V U Prz :
V 5.99 Prz. 7.19. 9.67/Vs
mieć zoh. plac
mienie - posiadanie; I 29,3
mierność - skrom ność, um iarkow anie; II
10.5/V.3. 9
mierny —skromny, umiarkowany; 118,7.30:
li 2.7. 10.17; 111 1 tyt. 21:’V 2 .4
mierziony — ohydny, w strętny; I 30.5/V s.
37,9.
9/Vs: V 5.115
mieszkać — opóźniać, w ahać się. zwlekać;
III 27.58: V 9.61
mieszkanie — wspólne pożycie; I 10.1/Vs.
33.1
Prz: III 19.1 Prz
mikstatnik - tragarz; V 17,26
misUrstwo - tajem nica, wtajemniczenie; I
18.13/Vs
m kły — pędzący, prędki, szybki; III 24.35;
‘ IV 7,10
modlisty—przeznaczony do modlitw; 130.3.
3Prz
modła - m odlitw a: I 2 .2 8 . 3 0 .3 /V s: III
29.62; IV 5.13. 33; V 5.25/V s; Śr 71
mojza — folwark, gospodarstw o, siedziba
(wyraz częsty w nazwach miejscowości
w inflantach): II 12,8
morderz — m orderca, zabójca; I 3 6 .15/Vs;
V 9 .1 0
morowy zob. powietrze
morzowładny - władający morzem ; III 3.4
most —umoszczona (utwardzona) przepra
wa po grząskim gruncie lub nad wodą:
IV 2.42
możność—bogactwo, zamożność; Mnisz 1-3):
I 10.16; II 10.11. 17.34
mylić (kim. czym) - oszukiwać, zdradzać
(nie dochow yw ać wierności m ałżeń
skiej): II 8.7! 17/Vs. 12.34; III 3.23.
10. i 7. 17 .1 3 .2 7 .4 0 : IV5.23/Vs
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myśl: dobni m yśl - radość, wesołość; 127.5;
II 7 ,5 1 ,1 1 ,2 3 ; III 1 4 ,2 5 /Ъ . 2 6 ,1 9 tyt.
8, 28,-tPrs; V 13 tyt. 8. 13Prz
: wesoła m yśl —radość, wesołość; I 9,30;
II 11,16; III 28
: zła m yśl - przygnębienie, sm utek; II
7,50
: zajść w m yśl (w rozum) - oszaleć, stra
cić jasność umysłu; III 4,6; III 15,24
zob. zaszcie

nabrany - nabrzmiały, napełniony; I 37.4;
V 16,50

naczynie - instrum ent, narzędzie, wyposa
żenie; C zyt [3 bis i; I 1,3 6 ; III' 17.7.
26,3 Prz. 7
nadścigać - nadciągać; IV 12,1
naleźca - wynalazca; I 10,6
namiestnik - następca; III 24,18
namyślnie - celowo, rozmyślnie, myślenie;
tyt.; I 18,9 Prz
naprawa - poprawa (obyczajów); Mnisz [1 Ihs]
na/)raivić - odnowić; Ul 6,3; IV 7,20
- popraw ić (obyczaje); III 5,28/V z; V
11,27/Vz
- spowodować; III 7,16
naraić - doradzić, polecić; V 12,23
naroki - całość, gotowość; IV 4,11
nastrożony—na straży, na warcie; III 27.5 Prz
zob. pęz
naznaczyć - przeznaczyć, skierować; Mnisz
[2]; III 2,9 Prz. 13; V 13,23
nenija - pieśń żałobna; II 1.43
nędzić — osłabiać, wycieńczać; I 26.15; III
27,53, 29.5; IV 4,57
nędznik - b ied ak , nieszczęśnik; I 5 ,2 0 ,
15,20; V \1[()dpowiedź ],25
nędzny —biedny, nieszczęśliwy; 15.9. 11Prz.
13,8, 16,23. 33,1/V s. 35,6. 37.22; II
2,5 Prz, 13,12; III 1.36. 12,1. 27.57; V
5,39.
41, 17,34
niebylny (z kim) - nieobecny (przy kim).
oddalony (od kogo); III 7.3; V 1,18
niecierpliwy - niemogący w ytrzym ać (cze
go), niecierpiący (czego); 11.18; II 1.30;
III 2,24

nieduży - słaby; V 1,16
niegdy - kiedyś, pewnego razu; II 6,11; IV
4.5,

13,19; V 5,99, 16,17

niegoU rny- niechętny, nieprzychylny; Ш 27,8
niegrzeczny - bezsensowny, niedorzeczny;
V 5,25/Vz

niekarmny —niekarmiący się, nieżywiący się;
V 16,37

nielutościuT - bezlitosny, okrutny; II 14,8;

III 3,71; V 5,107
niemądry zob. golić
niemiały - niemający; III 4,33
niemiany - niemający; III 30,13
niemierziony—ulubiony, umiłowany; II 1,28
niem ilkły- gadatliwy, niedyskretny; V 17 [Od
powiedź],\1. YIPrz
niemów(n)y - niemy, niezdolny do mówie
nia; II 13,36; IV 3,21

nienadany - nieustępliwy; I 33,21
nicoc/iędożny-nieporządny, nieuczciwy; V 8,20
niefximiçtliwy (czego) - niepomny (na co);
II 18,18

niepewność —chwiejność, niestałość; 15 tvt. 8.
35,23

niepłony - niedaremny, owocny; III 24,20
niepoch)bny - nieomylny; I 28,2; III 12,21
niepoczesny - bezecny, podły; I 37,9
nieixìdty —szlachetny; I 2,27, 37,36
nie/x)dobny - nie do wiar)’, niepraw dopo
dobny; I 36,1 Prz, V 16,58 Prz
- niemożliwy, niewykonalny; I 3,56; III
5,25flrz; V \7\Odfx)wiedź\,39
niezgoda - nieum yślność, złe okoliczności;
II 7,36. 47; III 2.2

niejx)rządny - anarchiczny, bez rządu; IV
15,l T

niefX)tężność - słabość; I 14,17-18/Vz. 38
niepotężny - słaby; V 1l\O dpowiedź\ ,48
nieprawie - niesłusznie; II 18,40 Prz
nieprażny - niepróżny, pełen; V 1.18

nieprzekonany -

niepokonany, niezwalczo-

nv; I 35,17

nieprzemogły - niepokonany, niez wałczony;
IV 4.55*

nieprzemożony - niepokonany, niezwalczony: I 6,6; II 17,31; IV 4.2
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nieprzepłacony -

bezcenny, drogi; I 12.43;

II 18 S)Prz

nieprzezpieczny-

niebezpieczny; I I 10,5/Vs ;
III 5,5 Prz. 25.23
nieprzeżyh■- nieśmiertelny. wieczny; II 2,11
nieprzyjaźliw)•- nieprzyjazny. wrogi; III 5.7
nieprzystojny - nieodpowiedni; II 15 tvt.;
IIÌ 5,5 Prz. YlAPrz. 15,4, 28.15/V z: V
5 ,1 15/Vz. HPrz. 11.7 Prz
nieradowist - niemile widziany; I 20,4 Prz
nierozumialny - niepojęty, niezrozumiały; I

M:2Prz
nieschronny - prz(*d którym nie da się uchro
nić; Tl 1.8

niesforny- niezgodny, niedopasowany, skłó
cony (etymolog. *nie w sforze'); I 10,3.
33 tyt., 35,15
nieskrócony - nieposkromiony, nieukrócony; IV 14.45
nietajemny - niezachowujący tajem nicy; V
11,7 Prz
nietrwały - niewytrwały, słaby; IV 11,26
nieustawiczność - niestałość, zm ienność; IV
7,10/Vz
niemtawiczm ■- niestały, zmienny; 15,1 \Prz
nieuważny - godny wzgardy; II 10,5/Vz
niewaga — lekceważenie, pogarda; I 25,9
niewaśniwy - cierpliwy, spokojny, nielubiący waśni; II 2.21/Vz. 27
nieuxizny —godny wzgaidy, hańbiący; II 10.10
niewczas —niewygoda, trudność; 17,11 Prz:
II 13,29/*=.’ 16.9.30; III 2,29/Vz, 4.48,
24,49/V-;
niewczesny—nieprzychylny, niewygodny; III
4,37
niewdzięczny - doznający niewdzięczności,
niemile widziany; I 33.3
- nieprzyjemny, wstrętny; I 37,29; V' 1,7
niewiadomy - nicw ia d o m y , niewiedzący: I
5.18; ìli 5,37; IV 14.6
niewiara — niewierność, zdrada; I 14.47
niew idom y- mroczny, nieprzejrzysty; II7.13
- niewidoczny; I 12.4
niewola : /ю niewoli- pod przym usem , z ko
nieczności; ( ż y t |4|; I 35,32
niewslydany - laki. za którego nie trzeba
siy wstydzić; 1 27.16. \bPrz

niezapamiętany —niezapom niany; IV 15,5
niezawiły - nieograniczanv. niezobowiązany; Śr 26
niezawstydzenie - (rzeczownik rodz. nija
kiego) wstyd, hańba; III 5.6

niezbednr - nieunikniony; I 4.13; II 16.25;
IV 7,42
- niezniszczalny, trwały; I 3.40
niezmartwy —nieśmiertelny; II 17.7
niezmogły - mocny, silny; I 6.13; IV 4,65
nieżyczliwy - niechciany, niepożądany ; I
‘ 11.13; V 2.13. 13Prz. 10 tyt.
- niechętny, nieprzychylny; V 5.14
nikczemność - słabość, z wątlenie; I 5.1 Prz:
III 5 ,17/V s;V 11,10
nikczemny—1>ezwartości( »wy. naganny. podły; Mnisz [31; II 13.27 Prz; III 6.33/V s;
V 9,23
- slaby, wątły; I 8 tyt.
nocnica - nocny duch. upiór, zjawa; V 5,62
n o c o łs n y - świecąc) nocą; IV 6,38
n o s z o s tr z a ły - noszący strzały; II 8.15.
15Prz

obaczyć się - opam iętać się. spostrzec się;
III 6,2

obecnie - wspólnie; V 1,5Prz
obeszcie - utrzymanie* się, zajęcia zarobko
we; V 2 tyt.; Śr MPrz
obicie - tkanina na ścianę; III 29.15
zob. о/ютi
obiesić —obwiesić, powiesić; V 6 ,13/Vs
obłędny - błądzący: I 17,6
- powodujący błądzenie; V 16,41

obmowa - eufemizm, omówienie, zarzeka
nie się; II 19,1 Prz
-zniesław ienie; III YlAPrz
obrót - wdzięk, zgrahność; IV 13,18
obsiadły - bezsilny, zmęczony; IV 13,5
ochelzdany - okiełznany, ujarzmiony; Mnisz

Ш
ochędóslwo - czystość, porządek, ład; III
2 8 .15/Vs: V *17,70

ochocą - zapał, śmiałość; IV 14,54 (przy
puszczalny neologizm Pelrycego)

ochota - poruszenie, żywość: I 20.4. 37.8;
IV 7.35
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ochotny - popçdliw'y. prędki; I 15.32; III
5,39,
14.32, 28,5. 5 Prz: IV 1,30
ochyłić (ochyłać) - zasłonić (zasłaniać): V
8/Vz, 11 [Odpowiedź ]7!Prz
ocokały - przykry, zaw zięty; V 6,1. 19,
11 ,lPrz
odbyć zob. frasunek
odejmować się - bronić się, opierać, prze-

osławić - spotwarzyć, zniesławić; V 17,63,
17 [Odpowiedź] JP rz
[się) - zasłynąć; I 36,24
ostroga - ostryga; V 2.51
osuć - osypać; IV 6.12
otrzymać zob. plac
otivorzysly - otwarty, szczery-; I 30.6/Vz
o ż ó g - pogrzebacz; V 16.58

ciwstawiać; V 6.1/Vs

odLskuć - odzy skać; I 10.15; Ш 6,3*3Prz: V
7,6

odkażać - skierować wsU^cz. zawrócić; 110,18
odmach : oprócz odniachu - bezpośrednio,
wprost; I 37,15

odmiłować (kogo) - spowodować (w kim)
zm ian ę o b iek tu u czucia; II 8 ,2 4 ; V
3,13/V s. 5,75 Prz
odrazić (kogo) - odciągnąć, oderw ać; IV
11,21/VŹ
odrodny - odradzający się; IV 4,68 Prz
odrzeć się : odrzeć się sucho - ujść bezkar
nie; V \7[OdfX)wiedź] JP rz
odwadci - środek uniknięcia (czego); II 12,30
odivrotny - powracający, powtarzający się;
III 8,10
odialić - odżałować, pogodzić się ze stratą;
II 14,1 А з
ogniogory - gorejący ogniem; I 34,7
ogniomietny - buchający ogniem; V 3,11.
11 Prz
okół - obora; V 2,68
okroczyć - objąć, ogarnąć; I 6,20
—opanow ać; III 24.53
okw icie- obficie: 126,10; III l 4 ,l 4 ; V I 5,28
okwitość —obfitość; V 16,42/Vz; Śr 29
okwity - obfity; III 14,14; V 16,64/Vz
om ylny - niepłodny, jałow y; III 1,30; V
16,45
opanowały - ogarnięty, opan o w any; III

10,20
opatrzność - oporządzenie, zabezpieczenie;
IV 14.14
ojxma — tkanina na ścianę; II 18,8
zob. obicie
oprócz zob. odmach
osada - ogród; III 25,17 Prz

paiż - pawęż, tarcza; I 28,10 Prz. 11
fxil - płomień, palenie; I 16,6
fxilcat — kaduceusz; I 10.17
\ximiąlka - m onum ent, [winnik; 1 5,24; III
30 tyt.; IV 4 tyt., 14 tyt.
- p a m ię ć , w sp o m n ie n ie ; C zyt [3]; I
5,23 Prz: IV 8,15 Prz, 9,29 Prz
pam iętny - pam iętający, przechow ujący
w pamięci, zapam iętujący; I 36,19; III
17,3
- sławny, zapam iętany; IV 5,36, 9,29/Vs
/xm ski - męski; I 8.15
fxinsUvo —kraj, terytorium pod w ładzą; Mnisz
Hi; I 14,1 Prz, 37,6/V3. 10; 1П 6.36; IV
3,7,14,42.47,15,2: V Ш 0 / Ъ ; 5 г 4 / Ъ .

66
- panowanie, w ładza; tyt.; I 34,19 Prz,

Z lfiP rz
p a ristw o c h w y l - uzurpator; IV 4,53; V
10,7

fxiprosz)V - patroszyć, wycujgać wnętrznoś
ci; V 5.25/V s

fxirch - odór, sm ród potu (właśc.: grzybica
skóry); I 17.5/Vs; V 12,6

p a r c h o tr ą tn y (/xirchotrçtny) - wydziela
jący woń kozła; I 17.5. 5 Prz; lii 6,30
jxisowanie {jxisownictwo) - walka zapaśni
cza, zapasy: IV3.4/Vz

pasownik - zapaśnik; IV 3.4/Vs
pas Lernik - koszara, zagroda; I 17,10
paznogieć : do fxiznogcia —do dna, bez opa
m iętania; III 15.36/Vr

pczelnik —melisa (m iodunka, pszczelnik; ro
ślina): IV 3.4/V ;

pełnić: pełnić prze zdrowie — uczcić, pijąc
czyjeś zdrowie: III 15,36
zob. prze
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fìerzenie - gorący popiół, żar; II 1.12: III 8.3
pewnie - z pewnością, niewątpliwie; I 7.33.
27.23; 11 11,13/Vz. 18,40/Vs

pęz : pęzem nastrożony - nadęty na p o 
strach; III 27.5. 5 Prz
pięciorny —pięcioraki; I 13.20. 20 Prz
p iç lo la tn v - pięcioletni; III -ł.9
pięto letn i - powtarzający się co pięć lat: 1
1,5

pilny -

baczny, ostrożny; II 8,22; III 6.-H;
IV 2,31 ; V SPrz ; Śr 1IPrz
piszczel - instrum ent muzyczny, piszczał
ka: I 1.37
plac : dać (czemu) - umożliwić (co), w yra
zić zgodę (na со); V 17.17
: mieć — móc działać, zyskać uznanie
(dosł. dostać miejsce); III 3.43-44;
V 5 ,20-22
: otrzymać - wygrać walkę, starcie (dosł.
utrzym ać się na placu zm agań); IV
3.4/Vs
plaga - naw ałnica; I 16,13
p łe tliiw - gadatliwy, rozmowny, niedyskret
ny; III 2.29Prz
płaca - nagroda, zysk; V 2.38
płacić - nagradzać; III 10,9 Prz
płeć —cera. wygląd skóry: I 13.4
płon(n)y—jałowy; próżny; II 7,22; II117.10.
22.1
; iv 3,9
płód - gatunek: V 6,6
płużyć - służyć, sprzyjać; III 9,8, 24,37
pobantować - splądrow ać, spustoszyć; II
19,22
/ K)chop - zajęcie, zatrudnienie; II 13.40
fX)chopić - pochwycić, zająć; I 16,6
fx)cieszny- radosny, rozweselający: 136 tyt.
poczesny - szanowany, uczciwy, zacny; I
31,19: V 8,15/Vs
/ x)czUi - dar, upom inek; IV 8,2 Prz
fx)danie — poddanie się, zgoda na warunki
wroga: III 5.15
podczas - czasami, niekiedy; I 9.26. 29 Prz.
22.3; II 10.23-24. 12.35; Ul 10,9/V=.
29,13; IV 1.1 9 .1 2 .2 7 .21 Prz: \ \l\O d powiedź |,31
jx)dłość - hieda, ubóstwo; I 35.4; II 10.10
- niegodny, nieuczciwy tłum ; III 3.28

fx)dły - biedny, skrom ny; I 4,18. 20,1/Vs,
35.3: III 1 .1 6 ,3 .7 8 . 6,31, \9AP rz
- haniebny, niecny, niegodny; U 10.5 Prz;
III 2 2bPrz\ 25,22; V 9,20
- nisko urodzony; I 1,35. 14,21, 34,20:
U 4.1. 11Prz
jx)dmietać - podm ieniać, zam ieniać, pod
rzucać; V 5,7 Prz
fxxł/niot —podrzutek, solx>wtór; 136,3; V9.40
- zam iana niemowlęcia; V 5,8
fx)drzeźniać (komu) - naśladować (kogo); III
15,8
fX)dsada - pomocnica, służąca; III 27,65
fx)dstarzać - starzeć się; III 5,8
jx)divika - welon, zasłona (część kobiecego
przybrania głowy); II 19,18 Prz. 20
pogoda - pom yślna pora. sposobność: II
7.31: III 2.29Prz, 29,48; IV 5 .2 ,1 0 ,1 3 .
14,35; V 17.4 7/Vu
[X)graniczny - sąsiedni; U 1,6; V 16,3
fX)i/nać- pojmać, uwięzić; 129,13,37,29/Vz;
П 4 .7 /Ъ : III 5 ,13/Vs. 17Piz, 6 ,3 5 f e ; IV
4 .1 /Ъ ; V 9.66/V :
jx)jedynek :pojedynkiem - pojedynczo, osob
no; II 15,17
jx)jźrzenie: na [X)jźrzenie - na kształt, o wy
glądzie; III 25,15/Vs
jx)kazić —zepsuć; I 6,16
jxjklad- majątek, skarb, w ydatek; II 2,5 Prz,
12.29
fX)kos - łąka. traw'a; I 17,8; V 2,26
pole - miejsce walki. plac boju; Nh 5; I I 1,37,
16.10: V 10.34
fx)liczek - okrągłość, wypukłość; V 8,7
fxAów - pułapka, zasadzka; I 18,24
fX)miar - m iara: I 11.13/Vz
fX)rać- wywierać przemoc, niszczyć; 114.16
jx)rozumieć - poznać, zrozumieć, przekonać
się; I 13,20/Vz: V 17,47/Vs
fx)rz(fdnv - dobrze rządzony; Sr 19
fx)swark - kłótnia; 1 27.4
poszańcowaćsię - poszczęścić się. wydarzyć
się pomyślnie: I 11.3/Vs
pośledniejszy - późniejszy; V 6 .14/Vz
jx)śled£ - ostatecznie, w końcu; I 28.1 OPrz
jx)traw - siano; U 15.23
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jwtrzelxi - starcie zbrojne, walka: I 29,13;
II 13,17: IV 4.71
: zfmtrzebę - tvle, ile trzeba; w ystarcza
jąco: II 16.17
[X)wietrze (morowe) - zaraza: II 14,1 Prz: III
1 8 ,l / t e ; V 16,61: S r 3 1 /te
pow inny - należny: Mnisz |5 bis]: I 28 tvt..
35 tyt.; 11 ^ 3 3 ; 1116,4, 14 tyt.
- powinowaty, spowinowacony: I 24,17;
III 5,52; IV 12,7 Prz
fX)właczanie - tułaczka, wędrowanie; Czyi
|2]; 11 13,30
fMwłoka - podróż, wędrówka; Mnisz [-+)
- tułaczka; I 36,19
powolny - łagodny, potulny; Czyi [4]
pożąclny - pożądany, upragniony; IV 2,38
fx)ży6 - pokonać, zwyciężyć; II 9,24
półłanek —pośladek (dosł. m iara pola - pół
łanu); V 8,5
pracować zob. dziatki
praktyka - horoskop, wróżba; I 11 ,3 /te ; III
2 7 ,l / t e
pramo - bezpośrednio, prosto; V 14,13
p r a w d o lo w c a - poszukiwacz praw dy; I
28,13.
13Prz
prawie - prawdziwie, zaiste; Mnisz [4]; III
4 ,1 0 ,1 9 ,1 6 ; IV 2,33 Prz. 3 9 ,7 ,2 3 ,1 1 ,6 ,
14,8; V I I , 7 / t e , 17,30
prawy - praw dziw y; I 3,61, 3 4 ,2 / t e ; III
1 4 ,1 ,2 3 ,1 3 ; IV 4,46, 7,24
: prawym być (komuś) - być szczenili
(wobec kogo); Nh 13
p n\d - nabrzm iałość (na czole byczka); IV
2,59
pmstość - niewykształcenie, prostota; III 6,39
prostota - niewykształcenie; II 8,1 IPrz
prosty zob. szerm
przecz - dlaczego; I 8,5. 9; II 16,1. 21-22;
III 1.47, 3.77, 19,21. 24,11. 27.58; IV
10.15; V 5.13, 12.3, 16.24
- przecież; IV 7,14
przedarować - przekupić; IV 1.20
prze(j)źrzany - przezroczysty, przejrzysty :
I 18,28; III 13.16
przeklęte - przynoszące nieszczęście, niesku
tecznie broniące: III 5,17

przelecaćsię (komu) - zalecać się (do kogo);
III 3.30. 10,9Prz
przemarly - nieruchomy, zam arły; IV 4,15
przemierzly — obmierzły, obrzydły; 1 9,19.
19Prz
przemóc - pokonać, przewyższyć, zwycię
żyć; II 16,26; 11123,8; V 4 ,17'Prz, 12,16,
17 [Odpowiedź \ . 12
przemysł —przedsięwzięcie, staranie; 110,13;
IV 4,43: Śr 63

- przemyślność, spryt; I 3,45, 10,9Prz
przypominać (kogo, czego) - zapominać (o kim,
o czym); Czyi [3]; I 7,23
przerażenie - przebicie, przeniknięcie, prze
szycie; I 3 0 .5 /te ; 111 1,31

przerażony - przeniknięty; III 1,31
przesiąc - przeniknąć; III 4,47
przestawać zob. mało
prześciełać — przeplatać; III 29,14
przewaga - odwaga, śmiałość; I 3,41. 54;
III 25,23; IV 4,8. 77
- zwycięstwo w walce; I 37,6; IV 15,8
przewiniony - obwiniony, winny; V 7,7
prze(z) - bez (przyimek); I 4,6 Prz. 13Ргз;
II 12,13; III 4*19. 32, 5,18, 1 0 ,2 0 /Ъ ;
V 16,49
- p rz e z ; 18,13; I I 7,26; III 14,31; V 5 ,11
: prze Bóg - na Boga! ; V 5,11
: prze zdrowie - z życzliwości; 113.14/^гз;
III 15,36
zob. j)ełnić
przezdzięki — gwałtem, siłą; I 15,2; II 6,3;
III 3,50, 22,4
- pod przym usem; I 17,19 Prz; V 17,39
przezpieczność - bezpieczeństwo, spokój;
IV 5,17 Prz
przezpieczny —bezpieczny; IV 5,19
przodek - początek; III 6,6
: na przodku - na początku; I 29.32
: z przodku - od początku; II 1,26; III
3,57/Vz, 12,l / t e ; IV 14,37
przyczyrica - sprawca; V 9,60
przydłuiszyrn — (przysłówek) dłużej, przez
dłuższy czas; III 7 ,1 3 /te
przyganiać- skłaniać, nakłaniać, zachęcać;
‘ III 1 0 ,1 7 /te
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przygoda -

los. przypadek, traf: I -34.2Prz
- okoliczność, wydarzenie: Mnisz |:j|. [o] ;
I 1 1.6: Il Î 0.25. 12.30. 13.29/te:
III 4 tyt. 1Prz. 11: IVI.2 /te
przygodny - przydatny: III 4.1/te
przyjąć (komu) - lubić (kogo). sprzyjać
’ (komu); V 6,5/te
przxjazliwy - pr/ycliylny. przyjazny ; V 6.6
przyrodny - naturalny, przyrodzony, wła
ściwy; IV 4.8
przyrodzenie - natura, przyroda; I 16.37.
‘ 18.9/te: II 15,24; III 3,59: IV4.33/te;
V 6.1/t e
przysięgalny - przysięgający; II 8.3
przysroższy - zbyt okrutny, zbyt przeraża
jący; II 1,13
przystojno - należycie, odpowiednio: Mnisz
' [(>l: III 15.16 '
przystojny - należyty, odpowiedni; Mnisz
|1 |. [3 «iunior] Czyi 131 ; I 6 .1 4 -1 5 .
2 7 .1 6 /te . 31.17- 1 8 /te; II 2.5 Prz.
1 1 .4 /te ; III 2 .1 7 /te . 29 Prz. 4.42.
12.5/te. 19.19; IV 1.18: V 8 /te
przylom(n)y - niezwłoczny, rychły (dosł.
obecny); I 3,18; V5,79
pucek - skraj wargi; V 3.23. 23Prz
[Mtzan-puzon (instrument muzyczny); IV127

radzieclwo -

(dosł. urząd rajcy) tu: urząd
konsula rzymskiego; I 1.9/te
radica - tu: konsul rzymski; III 28,7Prz
rajca - tu: senator rzymski: I 37,6Prz
ra/n'—świeży. hoży, wczesny; 113,4; III 4,49
m/jcie - piiski do zawieszania szabli; III 5.22;
V 9.66
rdza — choroba zbóż (powodowana przez
grzyby pasożytnicze); III 1.31. 23.8
n>gał —małe. przenośne organy (instrument
muzyczny): IV 1.25
rodzaj —plon. urodzaj: I 31.3
- poród, rodzenie: Sr 14-15
- ród; II 17.23/te: III 17.3. 5. 19.2: IV
4.36. 7.34; V 4.20
rodzajny - owocowy, obficie rodzący owo
ce. urodzajny: I 7.8: III 6.38; IV 7.16
rocbisly - ten. który często rodzi: V 17.72.
72 Prz
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mdzodzień - dzień urodzenia; II 17.22.
22Prz
rosiejski - rosyjski; I 14.1. 1/te. 15.7
rozbojny - gwałtowny, napastliwy; V 4.19.
19Prz
rozbój - gwałt, napaść; IV 14,4()
- katastrofa, rozbicie; V 15.11

rozjazd - pułapka, sieć; V 2.35
rozrzewniać - rozweselać: 1111.20
mzt(irgruony-næ\iS7.ony. mzmvany ; 112.31
roztruchan - kielich, puchar: IV 8.1
rozum zob. myśl
rożenka - rodzynka; III 15.36/te
ruszać zob. dzwon
r\7ïia - katar; III 6,29
rymodziej - poeta, wierszopis; II 17,31
rządźca - władca; II 13.31 Prz; III 30.10
rzecznik - obrońca sądowy; III 5,53
rzewliwy —gniewny, gwałtowny: IV 4.9
rzezaniec —eunuch, kastrat; I 37.9 Prz
rzeźwość - ostrość; I 16,25
- raźność. żywość; I 9,21
energiczny, dynamiczny, żywy: I
29,16: II 11,23; IV 14.38
rzkomo —rzekomo, pozornie; I 9,31.13,17;
II 18,33; III 1 2 .6 /te ; V 3 .1 3 /te .
17,1/te. 67/te
rzutny - poruszany, wstrząsany; III 4.53

rzeźwy -

sajdak -

kołczan (pokrow iec na łuk i strza
ły); I 8.15/te, 10,9/te. 11, 22.11: III
4,40. 26,7
schodzić (komu na czym) - brakować (komu
czego), nie dostawiać: I 26.20; II 6.14;
V 5.82
(się) - nadawać się (do czego), pa
sować; I 9,20; III 15.18
serdeczność - męstwo, odw'aga; V 6.17/te
sierć —sierść, umaszczenie; przenośnie: ja
kość. kształt, wygląd: III 25,22: IV11/21
sierdzisty —gniewny, zapalczywy: I 16.25
skamialy- nieruchomy, skamieniały: V 5.8-3
skaza —zatrata, zguba; II 14,4: III 6.20
skaźca - ten. kto doprowadza do skazy
(uszczerbku, krzywdy, utraty), niszczy
ciel; I 15.22
sklep - magazyn, piwnica; II 2.6
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skoczek - świerszcz; II 16,33/Vs
skoczka - akrobatka. tancerka; II114.33Prz
s k o n ' - prędki; I 3,21, 10,15. 29,19; II

18,29; 111 1.20
skrytość - tajemnica (niedostępna profa' nom): I 28,13. YWrz
skrzenka - szkrzynka, szkatułka, pudełko;
IV 12,17
skrznlłotwszy - skrzydlaty: III 12,12
stawić - zniesławiać, lżyć; V \l[()dpo-

sprzysięgli -

zobowiązani wspólną pr/ysię-

gą: I 15.7

srom - hańl)a. wstyd; Czyt [ч]; I 12,39
sromaćsię - wstydzić się; III 24,49/Vs
sromocić- hańbić, zawstydzać; 116.35/Vs;

V 17.1/Vs
hańba, wstyd: I 2,36; III 5 Prz,
24,43: IV 12.6. 7Prz. 14.8
sromotny - hańbiący, wstydliwy; I 12.75;
III 2.17/Vs. 5,18. 3.3Prz. 40; V 5.54
wiedź\.9
siać (na co) - nastawać (na co), zabiegać
(o co); 1 37.7; III 3.25; Śr 53
stójek - naczynko, słoik; III 1,43; V 5,71.
17[Odpowiedź]. 13
(o co) - dbać (o co), przejmować sie
słychany - sławny; 121,11
(czym); I 33,6; V 9,24
smykać się - biegać, gonić; I 37,2
: na gardło - nastawać na życie; I 15.34;
smysł - zdolność odczuwania i postrzega
III 7,17/Vs
nia. zmysł; IV 4,25; V 14,1
: na stręcie - pilnować, stać na straży,
snadnie - łatwo, prosto; I 24,1, 30,7; III
trzymać straż; III 27,5 Prz
stalony—umocniony, zahartowany; III 3.73.
5,30,
27,91; V 5,93
13.26
snadź - raczej, zapewne; I 2,6, 5.4, 8,3,
10.7, 11,18. 12.27. 36. 59. 79. 20,6, stanqc zob. krok
siania - stajnia; I 4.4
34,2: li 13,15/V s, 15.30, 17.12,
18.9Prz; III 3,33, 4,9. 20. 6,47. 8,24.
starczeć —sterczeć, jeżyć się, stroszyć się; IV
26,12.11.14,18,
24,1. 27.47; IV 1,11, 12.3; V 5,35
7,23; V 4,22/Vs, 5,79, 9,58, 16,15. 31
starosta - kalifaktor, służący; III 6,31
snowie - przędza, wątek; III 28,14
stan,", starzy ludzie - starożytni: I 4,9Prz:
sorommiot —bezwstydny (dosł. odrzuca
IV 11,3/Vs; V 5.1 \bPrz.' 13,13/Vs
jący wstyd); V 11.13. 13Prz
statek - narzędzie, sprzęt: I 1.27
sfxmiaty - dumny, wspaniały; II 4,22
- równowaga, stateczność; Sr 59
społeczność - wspólność, wspólnota, stycz stręt zob. stać
ność; III 2,29 Prz
a-ż/w w - struna (instrumentu); 110,6.26,13;
sjx)rzyć - dodawać, pomnażać; I 17,14
II 13,41: III 13,27: IV 2,10
sprawa - gotowość, szyk wojska; IV 14,16;
- sprężyna zegara: III 10.9Prz. 11
V 8,20
strój - instrument muzyczny; I 18,13Prz
sprawny —mający słuszność, sprawiedliwy;
-dźwięczność, ton: III 26.5; IV3,19
III 5.53
- narzędzie, organ ciała (tu przenośnie
sprawować - organizować, urządzać, wyko
obseoenum); V 12,11
nywać: I 1,5Prz, 10.13Prz: П1 2.5Prz.
strzelba - broń palna (ogólnie): IV 4,19
bWrz, 8,5; IV3,28; V \l[Odpowie(K\M> strz)7naty - silny, wytrzymały: II 16,29
{się) —kierować się, postępować (wedle sucho zob. odrzeć się
czego); Mnisz |3]; I 27,2 Prz; II
suchorodnv - sprowadzający wyschnię
18.9/Vs; III 2.21/Vs; V 15,T.Prz
cie (głód); V 5.4?
sprosriy-haniebny.ohydny, podły; I \6APrz. swar-kłótnia: I 13,12. 12/Vs, 18,14.27,8:
22.21. 36,15, 37,30; II 4.Ì9; III 5.6.
III I9,13/Vs
25Prz. VlAPrz. 27.39; V 5,25frz. 27,
sworniowy - służący do łączenia, sworznio
8,5.
17 \Od/x)wiedź| ,9Prz
wy; Ï 35.18
sprzęża - uprząż: II 5,2
syromiot —niejadąjący sera: V 3 ,1 1/Vs

sromota -
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szaleć —oszaleć; Czyi [-»]
szaniec: szaniec dać - umożliwić osiągnię
cie celu; III 29.54

szaHal - purpura, szkarłat: II 18.7; V 2.20
szcie —bieg, tok; V 16,28
szczeka - szczęka; II 19.24
szczep (l.mn.: szczepie) - latorośl, szczep;
Л/i 7; III 1,10; IV 5.30. 30/Vs

szczejxi - szczapa, wyschłe drewno; V 17.30
szczepiowiar - krzewiciel wiary; I 12,41
szczypotkany - uszczypliwy, pełen złoś
liwości; I 16.35. 35Prz
szczyt - tarcza; I 1.2
- wierch górski; V 1,11
- wieża; II 4,9
szedziwy - sędziwy, siwy; II 14,7
szerm: prostyin szermem —po prostu, pro
stą sztuką (dosł. prostym cięciem, szty
chem); II 12,13
szkaplerz - naramiennik (część stroju za
konnego); V 9,74
szfx>tulicha- szpetna, wstiętna kobieta: V 12.17
szpieg - dociekacz, poszukiwacz; I 34,2
sztychować (z kim; co) - dorównywać (ko
mu), rywalizować; II 12,26; 15,4
szwagier - rywal, współzawodnik; IV 1,19
szwank —szkoda, uszczerbek; IV 9,27
szwatikować - ponosić szkodę, uszczerbek;
I 31,17/Vs (na czym); IV 4,35
.szykować —ustawiać, wyprawiać; I 10,17

ściana -

g r a n i c a . |X ) g r a n i c z e , s k r a j ; I 12,72,
14,43. 45, 30.1: II 11,1; III 14,24; IV
4.50
ściągać się - odnosić się do czego; Mnisz
[1]; I 1.5/Vs
ściskły —dojmujący, przykry; 111 2.1
scisto - krótko; I 20,7
- oszczędnie, skąpo: II 2,2
ścisły - oszczędny, skąpy; V 2,73
śniadek - przysmak, smakołyk; V 2,53
świeszczenik - zakonnik (tu: Krzyżak); V
16,7. IPrz

takrocznie - dorocznie, tegorocznie: V 9.2
takrok - niedawno, w tym roku; I 20,2
tchnąć - żyć; IV 3,27
tepl - tętent, tupot; I 15.17

leskiiwie - tęsknie, żałośnie: tyl.
leskiiwy - powodujący tęsknotę: V 17[Oc/powiedź1.46. 46/Vs

(kogo) - tęskniący (za kim): III 7.2,28.12
(o czym) - troskliwy, zaniepokojony (o co) ;
' I 1.17
tęsknica - niepokój, żal: II 7.10
- tęsknota: V 11,6
tęsknić- smucić się. żakwać; I 14.33.25.17.
26,17/Vs: IV 5,14
- tęsknić (do czego) ; V 5,52
leskność —tęsknota: II 6 tyt.; III 24 tyt.; V
17[ OdfX)wieclź| ,34. 34 Prz
tkliu*y - kłujący, szorstki, przykry: V 2,26.
4,16
towarzyski - wspólny, zbiorowy: I 10,l/Vs
tram - belka; IV 6 ,13/Vs
troskliwy- przynoszący troski, trapiący, nie
pokojącymi 11.19
troszczyć (kogo) —kło[>olać (kogo), martwić,
niepokoić; I 9.10
trójmiąższ}' - o trzech ciałach; II 14,13
Iroirodny - złożony z trzech części; I
27.29/Vs
trójsolну - złożony z trzechset (osób): Sr
70. 70/Vs
trójskladny - złożony z trzech części; I
27.30 '
trójwieki - żyjący trzysta lat; II 9,13
trudny - hardy, nieużyty; V 17,17
truna - trumna; V5.25 Prz
trwać (o co) - dbać. troszczyć się (o co) ; I
11,3; IV 7,10; V 14,21 *
trwały - trwający: nieprzerwany; I 18.4; II
i .6, 13.31: V 9 .6 7 .17[Od/x)wiedź\,24;
Śr 47. 62
- wytrwały; I 8,3; II 10,4. 12.11. 16.42;
III 3.1/Vs. 7,22; IV 4.68/Vs. 9,35
tryb - koło zębate; III 10.12
trzeba',jakip) Irzelxi - bardzo, dużo. mocno
(etymolog, 'należycie, dobrze*): I 12.85,
16.18.
34.16; III 29. i 8: IV 7,6; V 15
trzymać - mieć. posiadać; 111 I2,1/Vs
turmą —twierdza, więzienie: II 10.31
(v#r-tygrys; 1113.17/Vs. 18.27.55: V 16.31

uczesnik - uczestnik, wspólnik; Czyt H
udać - objawić, pokazać: Mnisz 2 IV 8,21
[

]:
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(udawać się) - oszukiwać swoim wyglą
dem ; IV 13.3. 3 Prz
udawić - udławić, udusić; III 27.60: V 3.2
u fie c - grom ada, hufiec (właśc.: oddział woj
ska): III 20.5

uklwany - podziobany, pokłuty; V 17| ()dpowiedź\A9
ułomny - delikatny, kruchy, słaby; I 3.17,
U A lP r z
umiałny - naukowy; I 28.13. 13Prz
ujxid - upadek; II 5,15 Prz. 13.11 ; III 3.24;
V 5,92, 17 ,50
upośledzić (komu) - ustąpić (komu), uchy
lić się; II 12.36
upragniony- czujący pragnienie, spragnio
ny; V I 4,3
urodziwy - godny, szlachetny; I 37,22
ustawiczny - stały, niewzruszony; I 3,6 Prz
utykać - uszczelniać; 1 1,18
uznać - doświadczyć, poznać; Mnisz |2]; I
13.1 Prz; III 23*5

wada - niewygoda, przeszkoda, zaw ada; II
1,3; III 23,5; V I I tyt. l .l P r z
- przyczyna; III 24,48
w a lis ty - wciąż obalający się; II 14.28
waroimć - bronić; I l4 .4 1 /V s; 111 10.9/Vs;
V 17,58. 67 Prz
w aśniuy — energiczny, gwałtowny, skłonny
do waśni; III 15,2

ważyć - napadać, atakować; V 15,9 Prz
w ą c h a n i'- obdarzony wrażliwym węchem:
V 12 tyt., 5

wczas - odpo czy n ek , w ygoda; I 11.18.
15.15,

28.1()/V s; I l f 2,1 /* = . 5,5/V s,

19.1 Prz, 24.49/Vi;
wdzięczność - elegancja, wdzięk; I 6,2
wesoły - pomyślny; II 1,15; 111 29.54
zob. myśl
wesjx)łek - razem , wspólnie; V 16.32
widia - widły (tu: rogi); I 18,23
wiednia - czamwnica. wiedźma; 127.25; V3.8
w i c k o r o d n y - „Święty rok“ : jubileusz Rzy
mu (co sto lat); IV 6,43

wielkość - potęga, zasobność, dostatek; II
16,3; III 5 ,25/V s. 9 ,16/Vs. 24.8; V 9.37

w ielo ra k i - trwały przez wiele lat: III 30.1.
12Prz
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w ie l o w ł a d - w spółrządca; I 12,31
wielowładny- mocny, potężny, silny: 127,31 ;
III 30.10

wierzch - dach. szczyt dom u; III 3,24
w i n o g a r d — abstynent, niepijący wina; I
18.9. 9Prz
’
w in o m io t - niepijący wina (dosł. odrzu
cający wino); V 3,11 Prz
własność - cecha, właściwość; II 19,l/V s
- m ajątek, posiadłość: Nh 1; II 15.17.
18,26
włóczba - tułaczka, wędrowanie, podróżo
wanie; II 6,7; III 24,40; V 1,9
wnikom y - chwytliwy, łapiący, więżący: V
2.35
województivo - urząd wojewody; I 1,9Prz:
II 16.13
woła: fx) woli - przychylny, sprzyjający; I
5,14,
27,21/Vs; V 15,15
woźnik - zwierzę powozowe, pociągowa; II
16,38; III 3,17/V s, 28,15/Vs
wręcz zob. iść
wrodzony - naturalny, przyrodzony, z tego
samego narodu; V 10,3
w r o n o tr z p io t - przy którym fruwa wrona
(P rom eteusz); V M [()dpow iedz\A9.
19Prz
wrot - powrót; III 14,15; IV 7,23, 13,16; V
16.35
wrotny - odźwierny, stróż; III 14,31
wróżka - przepowiednia, wróżba; 1 15 tyt.;
III 27,1. 3/Vs. 13
wrzeciądz - s k o ta l, zawora u drzwi; II 14,34
wschód - stopnie, wejście; III 4,52/Vs. 60
wsprać - zmoczyć, sprać; III 1,30
w s z y s t k o ź r y - wszystkowidzący; III 3,16
wściekły - drażniący, przykry; V 12,12
wybierać: wzoru (wzorka) wybierać - kry
tykować, obm aw iać (dosł. naśladować,
porównywać); II 11,28; III 15,13
wyboki - okolice, ustronie; I 7.22
uycudzić - wybić, wygnać; V 5,116
w n lro żo n y - wydłubany, wydrążony, pusty;
V 16Ì47
wygodzie - uczynić wygodnym, przygoto
wać; III 4.59
uyhecowanie - kultura, wykształcenie (dosł.
w ypolerowanie) ; IV 4,48
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wykład - kom entarz. objaśnienie; I 34.2 Prz
- przekład, tłum aczenie: tyt.: Czyi H
mviowca - mówca, znawca sztuki wymowy;
I 10.1

wyrazić —naśladować, odw zorować: 16.15:
IV 3,22/Ъз

wyrażenie - naśladowanie1, odwzorowanie;
IV 2 tyt.

in rozumienie - objaśnienie*, sens: 114,33 Prz :
IV 4 .6 8 /te

wystawa - pokazanie, ujawnienie: II 7.12
tiTszjxicaé- sięgać (dosł. giąć, wykrzywiać);
11129.50
wzacl — do tyłu. wstecz; II 11,5: III 2,18.
10.9/Vs. 27.87. 29,50
wzdejmować sie (na co) - ujmować się (za
czym); III 6 .3 3 /te
wzięty - ceniony, sławny: I 1.7; 111 13.20:
IV 5.3; Śr 3
- z a b ra n y : I 10.9. 2 8 .1 1 : II 4 .6/V s.
V]Prz.b:2\Prz: 1115,5Prz: IV8.34;
V 5.34. 7,5, 9.2, 17,1 IPrz
wzór zob. wybierać
w ż d y - przecież; III 6.33 Prz, 10.19. 15.3:
V 5.81, 17.7. 1l\()d p o w ied ź\M

zalxuva - zajęcie, zatrudnienie: 1 1 tyt. 5 Prz.
13. 26 ,1 P rz , 2 9 ,5 , 3 5 .1 : lì 7 .1 1 .
I I APrz. 18.9 Prz: III 2 .2 5 /te . 4.44.
У1ЛPrz. 8. 24.52; V 2,39
zabawiać - pozostawać; IV -iA Prz
(czego) - tarasować (co), zastawiać: III 5,51

zabieg - wieść rozchodząca się; I 20,5
zabyć - zapom nieć; III 8,27
zachowanie - pomoc, wsparcie; II 2,5 Prz
zachwycenie - porwanie1: III 27,25/Vs
zaczęty - pierwotny, starożytny: III 30.12
- posadzony, zaszczepiony; II 13,1

zajść (czemu) - obronić się (przed czym),
zapobiec (czemu); V 9 .5 6
ze>b. myśl
zajuszony — zakrwawiony: I 2.42
zajuszyć — podniecić, zagrzać; I 2.42: III
7.30. 20.5
za k a m ia ły- skamieniały, sztywny, zdrętwia
ły: lii 24.41 ; V 3.4
zakamieć - skamienieć, zdrętwieć, zam ie
rać; IV 1,37 Prz

zakrzęt - gospodarność, pracowitość, sta 
ranie; I 31,16

zamieszek - tum ult, zam ęt; tyt.
zamiłować - zakochać się; I 5,1 Prz
za/xiniięlały - nie*pomny; V 5.84
zapas - mocowanie się. zapasy; V 5,53
zapasie się (na co) - zaopatrzyć się (w co);
I 20, 2Prz
zajxtsie - fałdy ubrania za pasem ; I 9.29 Prz
zajxmiinalny - dający zapomnienie; II 7,41
zajxmmiany - nierozsądny, opętany, zapa
miętały; I 15,6

zapraw(io)ny - uszczelniony, zatkany; III
8.9. 28,7
—wzmocniony, zahartow any; IV 4,79
zasmolić - uszczelnić (naczynie) smołą: I
20.2. 2Prz: 111 28.7/V : '
zastawi(a)ćsię (o co) - bronić się (przed czym);
Mi 11: V \l\(klfxnvied£\9IH. 10
zaszcie : zaszcie myśli - szaleństwo, utrata
jasności um ysłu; III 4,6
za szko d n y- wynikający ze szke)dy; IV 15,26
zawal - przeszkoda; IV 9.44. 44Prz
zawity - ogarnięty, ujęty; IV 2,31 ; V 5,78
zawodny - wyścigowy, startujący w zawe)dach; I 7*10
zawołany - sławny, znany, słynny; 1 2Q.-tPrz:
IV 3,9 Prz
zawód - rywalizacja, wyścig; I 1.5,7,10 Prz :
HI 12,17
zban - dzban; 111 8,9
zbawić —odebrać. j)ozliawić, stracić; III 27.59:
IV 7,38
zbierca - rabuś, złodziej; V 1.19 /Vs
zb ó jc o kryiy •- w którym ukrywają się zl>ójcy; 122.13. 1 3 /te
zbroja - bron. oręż: 1 15.12,29.31.35.16; II
1.25:1115.1 IPrz. 29.15.19; IV1,32/Vs;
V 7.10,9,21
zb y ć się - pe>wstać, stać się; I 16,3
zdrowie zol), pełnić
ze)b. prze (z)
zdrzędny - przykry, zrzędny; IV 7.39
zelżyć — zhańbić; III 5.42. 6.15. 27.71: IV
' 12.1 Prz
zelżywość — hańba, niesława: III 5 ,25/Vs
zezivolicsię —zgexłzić się: IV5.24/V :; V 16.36
zie m io m ie rc a - geom etra; I 28,1/Vs
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zjadły - groźny, zajadły ; V 6,5
z ję ty - ogarnięty, ujęty: II -ł,23: IV 5.15,6,29
złotogłów - tkanina przetykana złotem: I

(się) - stać się. zostać; I 9A7Prz
zslawać - trw ać, zostawać: I 2.24. 4.16,

35.11
zły zob. myśl
zmogły - słaby; II 11,13. 13Prz
zm yślny - nieprawdziwy, zim słony: Mnisz
“ [i]; 11127,26
- um iejętny, zręczny; I 4.5 Prz. 12,23,
io .lP rz; 11 1,4. 19.2; 111 25,1 Prz
znak \ ani znaku - ani trochę, wcale; V 9.10-

zstawićsię - oprzeć się, przeciwstawić; 111,5
zwarzony —ugotowany; V 3,7
zwierać - łączyć, więzić; I 33,14

-11
znamienicie - doskonale; I 9,4
znieważny - wzgardzony, zlekceważony; I

żądny - pożądany, upragniony: IV 1,33
żądość - pragnienie, życzenie; II 6,15

28.6
z n ó j - pot; I 15.9; V I 2.12
- upal: I 17.17; II 5.6, 7.7; III 13.13.
24.41/Vz: V 16,55. 56 Prz
zobek : w zobki - dzieląc na drobne części
(dosł. dziobiąc); II 12,20
zrosły - dorodny. [X)kaźny; V 8,14
zstać (kogo na co) - mieć możliwość (cze
go), zdobyć się (na со); I 9,25

6.7, 12.23. 15.25. 40

ź le w ie r n y - niewierny, zdradziecki; III 7,9
źreć — patrzeć, spoglądać; V 2,64
źrzaly - dojrzały; V 2.18

z e ń s t w o - m ałżeństwo, stadło; 111 6.17.
17Prz ; Śr 19
żołdować - służyć w wojsku, wojować, w al
czyć: III 26.1
żołnierstwo — służba wojskowa; I 1.5/Vz,
18,11
żuć - gryźć, kąsać; V 6A Prz
żuhiw)' - gryzący, ostry, zajadły; V 6 t\t. 1Prz
życzliwość - życzenie, prośba (modlitewna);
I 3 tyt., 35 tyt., 36,1/Vs

INDEKS NAZW OSOBOWYCH,
GEOGRAFICZNYCH 1 ETNICZNYCH

Indeks obejmuje tekst zasadniczy zbioru Horatius Flaccus w trudach więzienia mo
pochw alnym Andreasa Loeaechiusa. Hasłami in
deksu są nazwy tradycyjne (najczęściej spolszczone), w nawiasach prostokątnych podano
formy wyrazowe (w tym warianty oraz określenia odimienne) występujące w7tekście zbio
ru. Nie uwzględniono łacińskich incipitów ód i epod Horacego.
Pogrubieniem w yróżniono utwory, które Petrycy wskazuje w' sporządzonym przez sie
bie Regestrze.
Rzymianie zostali uszeregowani według nomen gentile (nazwiska rodowego), choć
niejednokrotnie dla ułatwienia stosowano odnośniki.
Jeśli hasło w' formie staropolskiej różni się brzmieniem od nazwy dzisiejszej, zawsze
odsyłamy od niego do terminu przyjętego obecnie. Jeśli brzmienie dawne pokrywa się
z dzisiejszym, hasło od razu ujęte jest w nawias prostokątny.

skiewskiego wraz z łacińskim wierszem

Acestowy zob. Akastos
[Achaja]. kraina grecka.. .IV 3,5 Prz
[Achilles], (mit.) bohater wojny trojańskiej, poległ pod Troją z ręki Parysa...! 6.6, 8,15.
15Prz: II 4.3. 3 Prz. 9.16.33. 33 Prz: IV3,5 Prz, 6,3. 6. 6 Prz: V 13,17/Vz:. 18.15,31 Prz,
17,9.
9 Prz. 17. 17Prz
Acidini zob. Acydyniusze
Acydyniusze \A<c>idini\, spluralizowane imię Lucjusza Manliusza Acidina (Lucius Manlius
Acidinus). pretora miejskiego (j)raelor urbanus: 210 r. p.n.e.) oraz prokonsula Hisz
panii (206 r.). który walczył w Hiszpanii z I lazdrubalem i Iberami w czasie II wojny
punickiej.. .III 3,57 Prz
Afryk zob. wiatry
[Afryka|. część świata...I 22.23; III 3.54. 27.25/Vs: IV 8.20; V9.67. 67Prz
Afrykan zob. Korneliusz Scypion F.milianus Afrykański Młodszy. Publiusz
|Agamemnon|. (mit.) naczelny wódz wojsk greckich podczas wojny trojańskiej.. .1 6.9 Prz:
II 4.7/V3; IV 9,25: V* 10.19/W
Atryda [Atrydes] (‘potomek Atreusa*).. .11 4.7. 7Prz
Ajakos [Как: Faków |. (mit.) przodek Achillesa, król loginy, najpobożniejszy z Greków'.
sędzia dusz w Podziemiu.. .II 13,24. 24 Prz: III 19.2; IV 8.29
Ajaks zob. Ajas

in d e k s

nazw

o s o b o w y c h . c e o c k a t ic z n y c i

i

i e t n ic z n y c h

381

Ajas, (mit.) imię dw óch uczestników wojny trojańskiej
Ajas [AjaksJ „Mniejszy" z Lokrów. syn O jleusa...V 10,22. 22/Vs
Ajas |Ajaks| «Wielki44 z Salaminy, syn T elam o n a.. .II 4.5. 6/Vs
Ajgistos |.^g ist|. (mit.) syn i mściciel Tyestesa, zabójca A gam em nona.. .16,9 Prz; V 10,19/Vz
Akastos [Acestowv]. (m it.) król Jolkos, m ąż Hippolyte (Astydainei), która usiłowała uwieść
Peleusa...III 7,18
Alceus zob. Alkajos
Alcihiades zob. Alkibiades
Aleksander zob. Gosiewski Aleksander Korwin
Aleksander III Wielki [Aleksander M acedo], król M acedonii . . .Mnisz [Ij
Alfius [Alfi|, lichwiarz rzym ski, postać fikcyjna...V 2 ,1/Vs. 74
Alkajos z Mityleny [Alceus], grecki poeta liryczny.. .11 13,29. 29 Prz
Alkiltiades [Alcihiades], polityk ateński, zwycięzca w wyścigach konnych podczas igrzysk
w O lim pii...! 1,5 Prz
[AmerykaI, część św iata...III 27,25 Prz
Ainfion [Amfijon], (m it.) śpiewak i poeta, m ąż N io b e ...IV 6 ,l/V s
[Anakreont] z Teos, grecki poeta liryczny.. .IV 9,10; V 14,9
Anglia [Anglija], kraj na Wyspach Brytyjskich...V 6,5 Prz
Annibai zob. H annibal
[Anteja], (m it.) królowa Tirynsu, uwodzicielka B ellerofonta.. .III 7,13/V s
Antoni zob. .Antoniusz, M arek
Antoniusz. M arek [.Antoni] (Marcus Antonius ), wódz i polityk rzymski, m ałżonek Kleopa
try ...! 3 7 ,6/Vz
[Antyloch], (m it.) uczestnik wojny trojańskiej, syn Nestora, poległ pod T roją...II 9,13/V s.
14
Apollo [Apollin], (m it.) bóg Słońca, opiekun tw órców ...I 7,1/V s. 3. 33, 8,15/V s, 10,9 Prz,
1 5 .3 ,16.7/V s. 9: II 10,23; III 3,21/Ъ г, 4,65/Vs. 72, 1 9 ,1 /Ъ ; IV 2,9. 6 tyt. \Prz.
3Prz. 6 Prz. 26. 26 Prz. 01 Prz, 15,2; V 15.9P rs. 13; An 3
[Feb, Febus; Febowy], ‘■Jaśniejący’...I 10,10: II 1 7 ,29; IV 6.1. 29, 7,21
Apulia [Apulija], kraina w Italii, ojczysta ziemia H o ra c e g o ...V 3,16
Arabowie [A rabiny]...III 24,7/V s
Arcesiiaus zob. Arkesilaos
Archiloch [Archiloch, Archilochus)] z Paros, grecki poeta liryczny...V 6.13. 13Prz. 14Prz
Archytas z T arentu [Archyta, Archytas T arentyn], filozof pitagorejski, astronom i geom e
tr a ...! 2 8 ,1 . 1/Vs. 5/Vs
Argos [Argos, Argi|, miasto na Peloponezie, miejsce rozgrywania igrzysk nem ejskich.. .1 7,10.
\0Prz: III 7 ,13/Vs
Ariadna [Aryjadna], (m it.) królewna kreteńska. porzucona przez Tezeusza. którem u wcze
śniej pom ogła w ydostać się z Labiryntu po zabiciu M in o tau ra.. .II 19,l3/V s
Arkesilaos IV \Arcesilaus]. król Kyreny ...M nisz (1|
Arnold zob. 1leidenstein Reinhold
Aiystoteles [Arystoteles. Stagyritaeus senex\ ze Stagiry, filozof grecki, tłum aczony i ko
m entowany przez Sebastiana Petrycego.. .11125.1/V s; IV5.23/Vs; V 5.15/V s; ŚrlO P rz :
An 12
[Astrea], (m it.) uosobienie Spraw iedliw ości...! 2.33. 33/Vs
[AtenyI, m iasto w A ttyce...! 7,1/V s. 5. 5 Prz, 16,26 Prz
ateńska k ra in a ...! 7.34/V s
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Atiliusz Regulus. M arek \Regulus\. (Marcus Atilius Regulus), w ó d / rzymski w 1 wojnie
punickiej. więziony przez Kartagińczyków. zgodnie z danym słowem powrócił do nie
woli z Rzymu, gdzie odradzał zawarcie pokoju z K artag in ą.. .111 5 .5 Prz. 13
[Atlas], (mil.) olbrzym, za udział w gigantomachii przemieniony przez Dzeusa w g ó rę.. .134.16
|A treus|. (m it.) brat Tvestesa, mściciel svna. wydał bratu ucztę z ciał jego dzieci.. .1 6.9Prz.
\b.2bPrz: V 5 .9 9 /V 3
Atrydes zob. Agamemnon
August zob. Zygm unt II August
Augustus. August zob. O ktaw ian August
Auster zob. w iatry
Auzonia |A uzonija|. nazw a Italii u poetów rzym skich.. .IV 4.58
Iauzoński kraj | ... III 3,43
zob. Włochy
Azja |Azvja|. część św iata...III 27.25/V=
IBabilończycyl- naród, znawcy astrologii...! 11,3 Prz
Ibabilońscy lu d zie]...I 1 1 .3
Raby zob. Plejady
|Ra(k)chus |R a(k)chow v|. (mit.) rzvmski l>óg winnej latorośli i u|>ojenia.. .17,1/*=. 3.1 6 .7 Prz.
8. 17,23. 23 Prz. 18.12. 13. 13Prz. 17. 21. 22 Prz. 2 0 .1 1 ;'II 11.20, 19 tyt. 1. 1Prz.
3 Prz. 6. 7. 9 Prz. 1W rz. 14Prz. 18Prz. 2‘3Prz. 25/Vs. 29Prz; III 3.9/Vz.*17. 17Prz.
5.5 Prz. 10,9/*=. 15,21/*=. 23. 25.3. 11. 19. 24; IV 8,37, 12.18, 15,26; V 11,13/*=
Rai Sam uel [Rail, podczaszy carowej Maryny, zam ordow any w M oskw ie...! 24.13
Rellerofont |Rellerofon]. (m it.) poskromiciel skrzydlatego konia Pegaza i zabójca C him e
ry ...! 2 7 .2 9 . 29 Prz: III 7.13. 13Prz. 1 2 ,1 4 ;'IV 11,25/*=. 27
Relleros ip,>trycy tylko: Reliera (dopełniacz)], (mit.) tyran Koryntu, zabity przez Rellerofonta...H I 7,13/*=
Raltyk zob. Ocean
Błotny zob. Bołotnikow Iwan Isajewicz
Bolesław I C hrobry [Bolesław, Bolesław król], król polski...I 12,43; III 5 ,5 Prz. 9
Bolesław II Śmiały [Śm iały], książę polski...! 12.43
Bolesław III Krzywousty [Bolesławowie, król Bolesław], książę polski...! 12,46; III 6,33 Prz
Bolesław V Wstydliwy [Bolesław Pudyk], książę krakowski i sandom ierski, m ałżonek św.
K ingi...I 2 i . 6 Prz
Bolesław Pudyk zob. Bolesław V Wstydliwy
Bołotnikow Iwan Isajewicz [Błotny], przywódca rosyjskiego pow stania ludow ego.. .1 15.31
Bomfinius zob. Bonfini Antonio
Bonfini Antonio [Bom finius|. hum anista włoski oraz historiograf dw oru węgierskiego...IV

9.29Prz
IBorkowski Piotr], żołnierz i d y p lo m a ta .. .1 3 4 lyt. 2
Borsza Stanisław | Borsza]. rotmistrz wojsk Dymitra Samozwańca, zabiły w M oskwie.. .124.14
Borystenes zob. D niepr
Bosfor I Bosfor. Bosporus], cieśnina morska między Tracją a Azją M niejszą.. .1113.15. 15 /* з
Brises zob. Bryzejda
IBrodowski Crzegorz|. praw dopodobnie dworzanin Bernarda M aciejowskiego...! 7 tyt. 19
Bryzejda \Brises. Bryzes], (m it.) b ranka Achillesa. za której odebranie rozgniewał się na
A g am enm ona...11 4.3. 3 Prz
[Brzeziny|. miejscowość w Polsce znana z sukiennictw a.. .111 15.29. 29 Prz
I Rug I, rz e k a ...Ìli 17,8
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Bupalos [Petrycy tylko: Bupalowi (celownik)], rzeźbiarz, cel szyderczych inwektyw poety
H ip p o n ak sa...V 6,14. 14Prz
[iCaldiini ], spluralizowane imię Aulusa Atylinsza K alatyna {.Aldus Alilius Calatinus/Caiatinus Serranus , zm. 216 p.n.e.), konsula w 258 i 254 r. p.n.e., cenzora w roku 247;
jako pierwszy dyktator poprowadził arm ię rzym ską poza granice Italii (na Sycylię),
w yznaczono go także na m ediatora w sporze, którem u z dwóch wodzów należy przy
znać triu m f w roku 241, był fundatorem św iątyń bóstw Spes i Fides... III 3,57 Prz
car zob. D y m itr Sam ozwaniec
carow a zob. Mniszchówna M aryna
Cefeus zob. Kefeus
Gekrops zob. Kekrops
C entaury [Petrycy: Centaurus (Nom. sing.). C entaurów (dopełniacz l.m n.)], (m it.) pół
ludzie, pół konie, pijani wszczęli krw aw ą walkę z L apitam i. którzy ich pokonali...
I 18,1 5 . 15Prz; II 12,9
C erber | Cerberus], (mit.) wielogłowy pies strzegący Podziemia, uprow adzony przez H e ra 
klesa. . .II 13,31 Prz. 35, 18,35. 35 Prz. \9:29Prz. 30
Ceres [C ereràJ, (mit.) rzym ska bogini u ro d zajó w .. .Sr 30. 30 Prz
C ezar zob. O ktaw ian August
C hejron [Chiron], (mit.) Centaur, znawca medycyny, nauczyciel i w ychow aw ca Asklepio
sa, Achillesa i Ja z o n a .. .V 13,17. \lP rz
[C him era], (m it.) mityczne zwierzę, m ające kształty kozy. lwa i węża. zabite przez Bellero fo n ta...I 2 7 ,29/Vs. 30; Il 17,13/V s: IV 2 .1 5 ; V 3 ,1 1/Vs
Chiron zob. Chejron
Chodkiewicz Jan Karol [Karzeł Chodkiewicz], hetm an wielki litew ski...! 2 ,4 2 ; IV 4 tyt.
1Prz. 17. 28/Vs
Chodkiewiczowie [Petrycy tylko: Chodkiewiczom (celownik)], ród szlachecki... IV 4,37
C hrysaor [Petrycy tylko: Chryzaorego (dopełniacz)], (mit.) król Iberii.. .II 14,13/V s
Cicero zob. Tulliusz Cyceron, Marek
С indus zob. Knidos
C nota zob. personifikacje
C omtsus zob. Korezos
Coruncanii zob. Korunkaniusze
Curii zob. Ku ri usze
Cybełe zob. Kybele
[Cyklady], archipelag wysp na Morzu E gejskim ...III 28.17
Cyklopi [Petrycy tylko: Cyklopam i (narzędnik)|, (m it.) jednoocy olbrzymowie, pracujący
w kuźni Hefajstosa/W ulkana pod E tn ą na Sycylii...I 4,8
[Cypr], wyspa na Morzu Śródziem nym, ośrodek kultu A frodyty...I 7.34/V s. 30.1/V s. 2;
III 26.9
[cyndyjska śc ia n a |...l 30,1
Cyrce zob. Kirke
cyterejska pani zob. Wenus
[Czech], legendarny w ładca słow iański.. .S r 37 Prz

Daedalus zob. Dedal
D anaos [Petrycy tylko (błąd rzeczowy): Danajej (dopełniacz)|, (mit.) król Argos, ojciec
pięćdziesięciu córek, morderczyń (prócz jednej) swoich mężów - jego b ra ta n k ó w .. .II
1 4 .2 6 . 26 Prz

384

KOMHNT.VRZH

Dania [Danija], kraj w K uropie.. .III 6 .33/Vs
Dedal [Dédains; Dedalowy). (m ii.) budowniczy L ahirynlu i wynalazca, ojciec Ikara, z którym razem uciekł z więzienia na Krecie z pom ocą przypraw ionych skrzydeł...I 3.51.
51/V s; IV 2 ,1/Vs. 2
Deifohos [Deifobus]. (mit.) uczestnik wojny trojańskiej, po śmierci Parysa m ąż Heleny.
wydany przez nią Grekom na śm ierć.. .IV 9.22
|D ejanira]. (mit.) żona I Ieraklesa, zatru tą szatą nieświadom ie spow odow ała jego śmierć,
oszukana przez centaura N essosa.. .V 3 ,1 7/Vs:, M A lP rz
[Delfy], m iasto w Tokidzie. słynne z wyrocznii A pollona...I 7.1/Vs. 3
Delos [Petrycy tylko; Delem (narzędnik)]. wyspa w archipelagu Cyklad na Morzu Egej
skim, uw ażana za miejsce narodzin A pollona.. .III 4.72
[Dębno], wieś w Małopolsce, zw iązana z O leśnickim i...III 24,5
Diana [Dyjana. D v jan n a|. (m it.) rzym ska dziewicza bogini łowów, siostra A pollina...
I 30,5/V z; 111 4,79. 22 tyt., 28.13; IV 6.1/V s. 7.38; V 5.62. 17,3
Diogenes Laertios [Dyjogenes L aercvjus|, grecki b iografi historyk filozofii... III 3,7 Prz
Diomedes [Dyjomedes]. (m il.) uczestnik wojny trojańskiej...! 6,17/V s. 19
Długosz Jan [ Długosz |. historyk 1 2 1.6 Prz; IV 9.29/Vs
Dmitrowy zob. Dym itr Sam ozw aniec
Dniepr IDnieprowy], rzeka w K uropie...II 11.1; 111 30.13
[ Borystenes].. .11 9.25; IV 9.2. 14,50
Dom aradzki Piotr | D om aradzki], cześnik przemyski, krajczy carowej Maryny, zam ordo
wany w M oskw ie...I 24,14
Don [Doński], rzeka w Rosji. ..I 12,27; III 10.1, 29.28. 30.13
[Dorota), postać fikcyjna.. .IV 13,21. 21/Vs
[D unaj], rzeka...IV 14,49. 15.22
Dunin Piotr I Duńczyk], legendarny przodek rodu habędziów . to rzekomo z jego powodu
Bolesław' Krzywousty w yprawił się zbrojnie do D anii...III 6 .3 3 Prz
Duńczyk zob. Dunin Piotr
Dyjana. D yjanna zob. Diana
Dyjogenes l^aercyjus zob. Diogenes L aertios
Dyjomedes zob. Diomedes
Dym itr Sam ozwaniec [Dymitr, car: D (y)m itrow y], właśc. Grigorij Otrepiew (?), car ro 
syjski. rzekomy syn Iw ana IV Groźnego, m ąż Maryny M niszchów ny.. .tyt.; 11 4 ,1/Vs.
41, 15,25. 34.19/V s. 21, 3 6 ,1 . 1/Vs. 36; II 19.24; III 27.80; V 5 . И 5 /Vs, 9.10. 35.
47. 58. 10,4
dzieci zob. Petrycy Gabriel Archanioł
zob. Petrycy Jan Innocenty
[Dźw inaj. rzeka w In flan tach .. .II 11.1, 12.5; IV 4.49. 14.51
Kak zob. Ajakos
|K fez|. m iasto w Azji M niejszej...I 7.1/Vs. 2
Kgipcjanie [Kgipcyjanie, Kgipowie|. m ieszkańcy E giptu. ..III 19,1/Vs. 30.2/V s
[ Egipt |, kraj w Afryce...! 17.9/Vs; III 3.55/V s
Egist zob. Ajgistos
[Elida]. miasto na Peloponezie.. .1 1.5/Vs
Em us zob. I lemus
Enceladus zob. Enkelados
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Eneasz | Eneaszowy|. (mil.) Trojanin ocalały z zagłady miasta, protoplasta R zym ian.. .IV6,22
Enkelados [Enceladus], (m it.) gigant, za udział w gigantom achii przygnieciony przez Ate
nę wyspą Sycylią...III 4,61 Prz. 64
Enniusz [Ennius] {Quintus Ennius), epik i dram atu rg rzym ski...IV 8,15 Prz. 22
E pikur [Epikurus; Epikurów, E pikurow y]. filozof g recki...! 3 4 .2 Prz. IPrz; II 11.4/Vs;
IV 7.28/V s
E skulap [E skulapius|. (m it.) rzymski bóg sztuki lekarskiej.. .V 13,17/Vs
[E tn a I,w ulkaniczna góra na Sycylii...I 4,5 Prz; III 3,84; V 1 7,45
Euenos (Ew ena), rzeka w C re c ji...V 17,47/Vs
Euforbos \Fuphórbus], (m it.) uczestnik wojny trojańskiej, uw ażany przez Pitagorasa za
swoje pierwsze w cielenie.. .1 28,10/V s
[E uropa], część św iata...III 3,5 4 , 27,25 Prz; V 10,6
[E uropa], (m it.) królewna fenicka, porw ana na Kretę przez Dzeusa, który przybrał |x>stać
by k a...III 2 7 ,2 5 . 25/V s. 93
Eurus zob. wiatry
E urypides [E urypid], z Salam iny, tragik grecki ...M nisz fl]; II 19,9 Prz
E uterpe zob. Muza
Ew ena zob. E uenos
Fabry cjusz Luscinus, Gajusz zob. Luscyniusze
Fabrycjusze [Fabricii]. ród rzym ski...III 3,57 Prz
[Faeton], (mit.) syn Słońca, zginął, nieumiejętnie powożąc rydw anem o jca.. .IV 11,25/Vs 26
Faun [Faunus; Faunowy, Faunów ], (m it.) rzymski bóg opiekuńczy stad i p asterzy .. .1 4,12.
I!IPrz, 17,1. l/V s ;I I I 1 8 tyt. 1. \Prz. \3Prz; V 2.22/Vs
Feb, Febus zob. Apollo
Febe zob. L una
[Fedra], (m it.) żona Tezeusza, zakochana bez wzajemności w pasierbie Hippolytosie, d o 
prow adziła do jego śmierci, sam obójczyni... IV 7, 37/Vs
[Filida], postać fikcyjna...II 4,13 Prz. 14; IV 11 tyt. 2. 31
[Filomela], (m it.) siostra Prokne, zgwałcona i okaleczona przez Tereusa, w raz z siostrą
podała m u potraw ę z jego syna Itysa, przem ieniona w słow ika... IV 12,7/Vs
Flaccus zob. H oracy
Fokajczycy [Foceowie], mieszkańcy Fokai w Azji Mniejszej, wedle legendy z obaw y przed
Persami przenieśli się na Korsykę, przysięgając powrót tylko wtedy, gdy kowadło utrzy
m a się na falach ...V 16,1 7 . MPrz
Folia IFola], czarow nica, postać fikcyjna.. .V 5,1 Prz. 55
[Fortuna], (m it.) rzym ska bogini i uosobienie L o su ...I 31,10, 34,19 Prz. 25. 28, 35 tyt.
1Prz. MPrz; II 1.5. 5 Prz; III 27,85, 2 9 ,5 3
Fortunni* Insuły zob. Wyspy Szczęśliwe
Francja [Francyja], kraj w E u ro p ie ...M nisz [■»)
Fryks zob. G anim edes
Furia (Furyja], (m it.) uosobienie Z e m s ty ...V 5.107
|J ę d z e ].. .II 13.31/Vs. 37; V 5,111
Ganim edes | Fryks ('Frygijczyk')]. (mit.) piękny chłopiec, porw any na Olim p przez D zeu
sa. który przybrał postać o rła...II 5,21. 21/V s; III 20,15; IV 4,1/Vs. 4
Geriones [G eryjon|, (m it.) olbrzym o trzech tułow iach.. .II 14,13. 13/Vs
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Cijas zoh. G vas
(Лайке |G lauka], (m it.) córka króla Koryntu Kreona, zakochana w Jazonie, zazdrosna
Modea doprow adziła ją do śmierci, przekazując w darze* szalę, która się na (Л ай
ке* z a p a liła .. .V 3.13/V z; V 5,75 Prz
Kreusa | Kreuza ] ...V 5,77
|G licera|. postać fikcyjna...! 19 tyt.. 30.3
Gniezdo zoh. (Gniezno
Gniezno [Gniezdo], m iasto we‘dług legendy założone przez L echa...III 30,12. 12Prz: V 1.1
|Golski Stanisław ], w ojewoda ruski...III 3 tyt. 13
Gołuchowski Jan [Gołuchowski]. dworzanin królewski, uczestnik D ym itriady, zam ordo
wany w M oskw ie...I 24,13
Gosiewski Aleksander Korwin [Gosiewski Aleksander Korwin. Aleksander], starosta wieliski. poseł polski do D ym itra S am ozw ańca.. .II 1 0 tyt. 2
Gracje [Gracv je], (m it.) uosobienie Wdzięku, trzy nierozłączne towarzyszki bogini m iło
ści. .. I 4.6. 6Prz. 3 0 ,6 . 6Prz
Grecja |G recy ja|. kraj na Półwyspie B ałkańskim ...! 7,1 Prz: V 13,20/^3
[grecka k ra in a ].. .IV 5.35
Grecy (Grecy, GrekowieJ, m ieszkańcy G recji...I 10.13 Prz: II! 3.31. 19.13/**: IV 3.5 Prz.
6.13 Prz. 8.2 Prz. 4: V 10.18. 19Prz. 22 Prz, 15.31/*г
(;rek |(;recz y n ]...III 2 9,28
Gyas [Gijas], (mit.) sturęki olbrzym, uczestnik gigantom achii.. .II 17,14. 1 4/*з; III 4,61 Prz.
77
H annibal [Annibal]. wódz kartagiński. najeźdźca R zym u...IV 8,1 S /te . 18
Iłeidenstein Reinhold |A rnoId|, dyplom ata i historyk, dziejopis wojen Stefana Batorego i
Ja n a Z am oyskiego.. .II 12 ,1 7
H ekabe |H ek u b a]. (m it.) żona króla Troi P riam a...V 6,\P rz
H ektor |l lektor; 1 Iektorowy]. (m it.) najdzielniejszy obrońca Troi, poległ w pojedynku z
Achillesem ...! 10.1 3 /W . 16; II 4.10; 111 3,32; IV 6,6P rz. 9,22; V 17,14. \lP rz
H ekuba zol). I lekabe
[l!elen a|, (m it.) najpiękniejsza z kobiet, żona króla Myken M enelaosa, jej uprowadzenie4
przez Parysa stało się przyczyną wojny trojańskiej.. .IV 9.13; V 14,22, 17,63. 63 Prz
IH elikon|, góra w Beocji w Grecji środke)wej, miejsce kultu Apollona i M u z...I 12,5
He*lwidiusz Pryskus [Hehidius Prisais ]. filozof i polityk rzym ski.. .Mnisz [1 bis]
llem u s [L m u s|, łańcuch górski w Tracji (B ałkany)...1 12.6
Henryk III Walezy [I lenryk]. król polski, wielki książę litew ski.. .!II 2 8 ,7 Prz
Heraclides zob. I leraklidzi
H erakles [I Ierkules|. (m it.) heros, wykonawca dw unastu p ra c ...I 1,5 Prz. 3.5 3 . 1.21 Prz:
I! 12.11; III 3.9. 9 Prz. 5,5 Prz. 14.1 ; IV 1.32 Prz. 3.5 Prz, 4.65 Prz. 5.35. ^.21 Prz. 33;
V 3.17. 17Prz. 17.47. llP r z
lleraklidzi [Heraclides]. (m il.) potemikowie* H eraklesa...! 1.5Prz
I lezjod |I lezyjodusj. poeta epicki... IV 5 ,23/^3
I lieron I Starszy [I Iiere) Syrakuzanus]. tyran S yrakuz.. .Mnisz [1]
Hindusi j Indy |. m ieszkańcy In d ii... III 2-{.lPrz
I lipolil zob. I lippolylos
I lipolitówna zob. Hippolyte
llip p arch [I lipparchns |. tyran Ate»n.. .Mnisz |1]
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Hippolyte \Magnessa H ipolitów na|, (m it.; według innych przekazów: Astydameja) żona
Akastosa. zakochana hez wzajemności w Peleusie. oskarżyła go o g w ałt...III 7 ,17P rs
Hippołytos [Hipolit], (mit.) syn Tezeusza, został oskarżony o gwałt przez zakochaną w nim
m acochę Fedrę, która doprow adziła do jego śm ierci...IV 7.37. ‘-YlPrz
[Hipponaks] z Efezu, poeta, au to r ostrych inw ektyw ...V 6,14. 14/Vs
Hiszpania [H ispanija], kraj n a Półwyspie lberyjskim ...V 15,30 Prz
H om er [Homer, Hom erus], epik, au to r Iliady i Odysei.. .Mnisz [1J; IV 9,5
Horacy [Horacy, Flaccus, Ilora tins. Hora dus Flaccus], (Quintus Iloratius Flaccus), liryk
rzym ski.. .tvt.; Mnisz |l tcrj. [5]. [6]; Czyt f-ł bisj; I 20,2/Vz;; III 10,9 Prz. 2 5 tyt.;
V 3,10/V z; An 10. 13. 15
[ Płaczek [.. .Mnisz f 1 his]
[H yperm estra], (mit.) jedyna spośród pięćdziesięciu córek Danaosa, która nie zam ordo
wała m ęża w noc p o ślu b n ą .. .II 14,26 Prz

Icarus zob. Ikar
Idom eneus [Idom en], (mit.) król Krety, uczestnik wojny trojańskiej.. .IV 9,19
Iflant zob. Inflantczyk
Iflanty zob. Inflanty
Ikar [Ikar. Icarus], (mit.) syn D edala, spadł do m orza podczas ucieczki z Krety na przy
prawionych skrzydłach... IV 2,1 Prz
Ilijon zob. Troja
Inachos flnachus], (mit.) w ładca Argolidy, po potopie Deukałiona zgrom adził ocalałych
ludzi w dolinie rzeki swojego im ien ia.. .III 19,1. 1Prz
Indie [India], kraina w Azji.. . III 21.2bPrz
Indy zob. Hindusi
Inflantczyk [Iflant], mieszkaniec In fla n t.. .Sr 54
Inflanty [Iflanty), kraina w północnej Europie, teren wojen polsko-szwedzkich.. .III 6,33/Vz,
8,23, 14,6; IV 3,18
Istni [Petrycy tylko: Istmie (m iejscownik)], inaczej Przesmyk Koryncki, między M orzem
Egejskim a Morzem Jo ń sk im .. .IV 3,4/V z
Itys [Ithys], (m it.) syn Tereusa i Prokne, zabity przez nią i podany ojcu chłopca jako
potraw a z zemsty za gw ałt Tereusa na F ilom eli...IV 12,7/Vz
[Jadwiga] św., królowa polska I 12,51
Jagiełło zob. W ładysław II Jagiełło
[Jauza], dopływ rzeki M oskw y...I 2,14; II 9,26. 26Prz
[Jazon], (mit.) wódz w ypraw y Argonautów po złote runo do Kolchidy.. .IV 4.67/V z: V 3.10.
\0Prz. 1 3 /Ъ , 5,75/V s, 1 3 ,1 7 /Ъ
Jędze zob. Furia
Joannicy Gabriel [Gabrvjel Joannicv]. filozof i m edyk, przyjaciel S ebastiana P etrycego...
1 2 6 tyt. 11. 23; II 7 tyt. 6
Jolkos zob. Kolchy
Jowisz [Jowisz, Jupiter], p lan eta...II 17.23. 23 Prz
Jowisz [Jowisz Olimpik. Jup iter; Jow iszów |. (m it.) najwyższy bóg w panteonie rzym skim ,
w ładca nieba i uosobienie zjawisk atm osferycznych...I 1.5 Prz. 4,5 Prz. 16,16, 28,9;
11 5.21/V z: III 3.5. 21 Prz. 72. -i.bW rz. 67, 21.2bPrz. 73: W-łAPrz. 2 , 6,1/V z; V 2,31
[Jugurta]. król N u m id ii...V 9,66. 66/V s
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Juliusz Cezar IJiiliis O s a r / ] . (Cains lulius Caesar) polityk, pisarz i dyktator rzym ski...
1 37,6/V s
IJunona), (mit.) liialżonka Jo w isza...1 7.1/V s. 9; III 3,1/V s. 20
Jupiter zob. Jowisz
Justyn IJustynus). (Marcus lunianus lustinus) historyk rzym ski...II 14.13/Vs
Juw entas |Juw entas, Juw entasz], (mit.) uosobienie M łodości...! 30,7. IP rz ; IV 1,12
Kadmos [Kadm us], (m it.) założyciel Feb. zabójca sm oka strzegącego źró d ła.. .IV 4.68/Vs;
V 16,59/Vs
[Kalcedon]. właśc. Kalidon. m iasto greckie w Ktolii III 10,9 Prz
Kalidon zob. Kalcedon
Kaliroja zob. Kallirhoe
Kalliope zob. Muza
Kallirhoe [Kaliroja|, (m it.) ukochana Korezosa, który złożył za nią życie w ofierze przebła
galnej. sam obójczyni... III 10.9 Prz
Kalpurniusze \Pisones Frugi\. Kalpurniusze Pizonowie Frugi, ród rzymski pochodzenia
plobejskiego.. .111 3.57 Prz
Kameny zob. Muza
Kanidia [KanidyjaJ. czarow nica, postać fikcyjna...V 5 ,1/Vs. 23. 57, 17,1/Vs. 7. 67/Vs.

TU>rz
Kapitol zob. Rzym
Karol IX Suderm ański [Karzeł, S u d erm an |, król szw edzki.. .III 8,22, 14.6: IV 4.1/V s. 49.
54
K artag. Kartago zol). K artagina
Kartagina [Kartag, K artago], m iasto-państw o w Afryce, rywal Rzymu, po ciężkich wielo
letnich starciach ostatecznie zdobyte i zburzone przez R zym ian.. .1 16,26/Vz; III 5,17.
39; IV 8,19. 15Prz ; V 9 .6 7 P rz . 68
Kartagińczycy [K artaginow ie, K artagineńczyki], m ieszkańcy K a rta g in y ...111 5 ,1 3 Prz.
41/Vs. *50
Karzeł zob. Karol IX Suderm ański
Kassandra |K asan d ra|, (m it.) córka króla Troi Priam a, w ieszczka...Il 4,7/V s; V 10,22/Vs
Kastalia [Kastalija]. źródło poświęcone Apollonowi, w Delfach, w Fokidzie, na zboczu Par
n a s u .. .III 4,69
[kastalskie źrzódło]... IV 6.26/V s
IK astor|. (mit.) syn Dzeusa i Ledy. bliźniaczy brat Polluksa, ujeżdżacz koni...III 5,5 Prz;
IV 5,35, 8,27/V s. 35
Kato zob. Porcjusz Katon. M arek
[K aukaz|. pasm o górskie między Morzem C zarnym a Morzem Kaspijskim, na pograniczu
К u ropy i Azji... V 1.12
Kazań |K azan], miasto nad Wołgą, stolica chanatu tatarskiego podbitego przez cara Iw a
na IV G roźnego...III 4.37
Kazimierz I Odnowiciel [Kazimierz C zerniec|. książę polski...I 12,45
Kazimierz III Wielki [Kazimierz Wielki], król polski...! 12,47-48
Kazimierz IVJagiellończyk [Kazimierz], król polski, wielki książę litew ski...! 12.57
Kazimierz zob. Kazimierz IV Jagiellończyk
Kazimierz Czerniec zob. K azim ier/ 1 Odnowiciel
Koleus IColeus], gwiazdozbiór zw iastujący porę upałów ...III 29.17
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Kckrops [Cekrops], (m it.) król ateński, przodek T ereusa...IV Y lJ P rz
IKijówI, m iasto stołeczne Rusi Kijowskiej...III 5,5 Prz. 9
Kinga, św. [Kinga, Kinga albo Kunegundis). księżna krakowska i sandom ierska, m ałżonka
Bolesława V W stydliw ego.. . I 2 1 ,6 . 6 Prz
Kirke [Cvrce], (mit.) czarownica, więziła Odysa oraz jego tow arzyszy zamienionych w zwie
rz ę ta ...! 17.19. 19/Vz; V 17.19. \9Prz
[KleopatraI, królowa Kgiptu, kochanka Juliusza C ezara, następnie Antoniusza, sam obój
czy n i...! 3 7 tyt. 6. 6 Prz. 29 Prz
Klio zob. Muza
Klytajmestra (Klitemnestra], (m it.) żona i morderczyni Agamem nona, zabita z zemsty przez
ich syna, O restesa.. .1 6.9 Prz; V U)A9Prz
Knidos [Knidos. Cincinni], m iasto w Karii w Azji Mniejszej, ze słynną św iątynią Afodyty i jej
posągiem dłu ta P raksytelesa. . . I 30, 1Prz.; III 28,1 bPrz
Kochanowski zob. Kochanowski Andrzej
zob. Kochanowski Jan, poeta
Kochanowski Andrzej [Kochanowski], poeta, bratanek Ja n a. au to r przekładu Eneidy Wergiliusza... IV 6,13 Prz
Kochanowski Jan [Kochanow ski|, p o e ta ...! 19, 23, 32. 38: II 3, 19Prz. 20; III 1. 11. 16.
21. 25,16; IV 9Prz
Kochanowski Jan [ksiądz Kochanowski], bratanek poety Ja n a, kanonik krakowski i gnieź
nieński...II 12,19
Kodros [Kodrus], (m it.) król Aten, pozwolił się zabić wrogom , hy zgodnie z przepowiednią
nie odnieśli zwycięstwa nad A teńczykam i...111 19,1. 1Prz
Kolchowie [Kolchy], m ieszkańcy Kolchidy, krainy w Azji Mniejszej słynącej z bogactw a,
(m it.) miejsca przechow yw ania złotego r u n a ...IV 4,67. 67 Prz; V 16,58. 60 Prz
[Kolchy], właśc. Jolkos, m iasto greckie w T essalii...V 5,30. 30 Prz
Komorowski Jan [Jan z Żyw ca], trukczaszy carowej Mary ny, przez Petrycego mylnie uznany
za zabitego w M oskw ie...I 24,13
[Komorowski Mikołaj], starosta oświęcimski, właściciel ziemski na P o dhalu...I 2 4 tyt. 5
[Konstantynopol], m iasto nad Bosforem, stolica C esarstw a Bizantyńskiego, następnie p a ń 
stw a o ttom ańskiego...II 13,15/Vz
Kończyce Wielkie [Wielkie Kończyce], gniazdo rodu M niszchów...A/nisz tyt.
Korebus zob. Korojhos
Korezos [Corrasus], (m it.) kapłan Dionizosa w Kalidonie, poświęcił życie za ukochaną
K alliroe.. .III 10,9 Prz
Korneliusz Scypion Em ilianus Afrykański Młodszy, Puhliusz [Afrykan, Scypijo], (Publius
Cornelius Scipio Aemilianus Africanus Minor), wódz rzymski, zdobywca K artaginy...
IV 8 . 1 5 / Ь ; V 9 , 6 7 / Ь
Korojhos [Korebus], rzekomy pierwszy zwycięzca igrzysk olim pijskich...! 1,5Prs
Korona zob. Polska
K orunkaniusze \Coruncanii\, spluralizow ane imię Tyberiusza K orunkaniusza (Tiberius
Coruncanius), konsula rzymskiego, pierwszego plebejusza pełniącego urząd najw yż
szego k ap łan a...III SJrP.Prz
[Korynna], postać fikcyjna...I 33.19
[Korynt], m iasto na Przesm yku Korynckim. organizator igrzysk istm ijskich...I lA P rz. 2:
ÌV 3,4/V s
[korytańskie góry], góry w K aryntii... III 4,27
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Koziorożec zob. zodiak
Krak [Krak. Krakus: Krakowy |. legendarny władca polski. . . I 7.13. 13/Vs. 12.29: V 16.13.

\W r z
IKraków], m iasto stołeczne Rzeczypospolitej Obojga N a ro d ó w .. M nisz |7|: I 7 .13/Vs. 22.
12.34.
17.2: II 6.5. 9/V s. 7.20: III 4,221 13,1; IV 8.15/V s: Śr 37
[Wawel], wzgórze zamkowe w Krakowie...! 7.13/V s. 14; III 3 0 .9 . 9 Prz
Kreon [Kreontowy, K reontów |. (mit.) król Koryntu, ojciec (Лайке, małżonki Ja z o n a ...
V 3 .13/V s. 5.80
IKreta I, w yspa na Morzu Ś ródziem nym .. .Ill 27.25/V s. 33 J*rz
Kreuza zob. (Лайке
[Krezus], przysłowiowo bogaty król Lidii ...M nisz [1]
Krępak zob. latry
Kromer Marcin |K rom er], historyk polski...III 6.35 Prz: IV 9,29 Prz
Krzywoprzysięstwo zob. personifikacje
Krzyżacy IKrzyżacy. Krzyżaki], członkowie zakonu rycerskiego Najświętszej Marii P an
ny.!.III 6.35. 35 Prz\ V 16,7 Prz
Ksantos [Ksantus], rzeka w Lykii. przepływająca koło m iasta P a ta ra .. .IV 6.26. 26 Prz [tu
błąd rzeczowy tłum acza: „pochodzi ze źródła kastalskiegov |
Kunegundis zob. Kinga św.
Kupido IK upido, Kupidvn; K upidowy|, (mit.) rzymski bóg m iłości...! 27,11/Vs. 30,5/V s;
II 8 .15/Vs:: IV 13,6; V I 4.6
Kuriusze \Curii], ród rzy m sk i.. .III 3,57/Vs
Kybele |C y b eIe|, (m it.) frygijska bogini płodnej natury, otaczana orgiastycznym k ultem ...
I 16,7. 7Prz
Lacedem on zob. S p arta
Lachowie. L achy zob. Polacy
L aom edont [Laoinedon]. (mit.) król trojański, ojciec P riam a. nie dotrzym ał obietnic d a 
nych bogom w zam ian za ich pom oc...III 3,21/V s. 23
Lapitowio [Petrycy: LxipiUie (Nom. sing.), Lapitów , L apitam i (dopełniacz i narzędnik
ł.m n.)], (m it.) lud tessalski, pokonali Centaurów , którzy pijani wszczęli krw aw ą zw a
dę na weselu P ejritoosa...I 18.15. 15/Vs; II 12,9
[laryskie rolo|. żyzne ziemie wokół Larissy, m iasta w Fessalii...1 7,12
[L atona], (m it.) m atk a Apollona i Artemidy, którzy za zniewagę uczynioną jej przez Niobe
zgładzili N iobidów .. .III 28.12; IV 6.1 Prz. 'Wrz. 37. M Prz
Lech [Lech. Leszek; Lechowy], legendarny w ładca polski...I 12,21. 25. 37; II 6,5. 11;
IV 9 ,29/Vs: ; Śr 37. 37 Prz 49
Lech. Lechowie zob. Polacy
[lesbijskie panny], mieszkające na Losbos towarzyszki S afony...II 13.27/Vs
Leszek zob. Lech
Leszek Biały [Leszk|. książę krakowski i sandom ierski...1 12.46
Lew zob. zodiak
Libia |L ih ija |, kraina w Afryce.. .IV 5,23/Vs;
[Libityna].(m it.) rzym ska bogini pogrzebów i śm ierci.. .III 3 0 ,6 . 6 Prz
Licyja zob. Likia
[L idychna|. postać fikcyjna...! 8,1, 13,1. 25,7: III 9 tyt. śródtyt. 20. 28.3
L ikambes zob. Lykam bes

IN D E K S NAZW OSOBOW Y CH. C E O C R A K IC ZN Y C H I E T N IC Z N Y C H

391

Likia [ Licy ja J, kraina w Azji M niejszej.. .III -t,70
[Likurg|. (mit.) król Tracji, ukarany obłędem przez Dionizosa i zabity przez p o d d an y ch ...
II 19 A+Prz. 15
Litwa [Wielkie Księstwo litew sk ie], kraj w Europie, część Rzeczypospolitej Obojga N aro
d ó w ... I 6 tyt.
litewska s tro n a .. .IV 4,58
litewski człow iek...I 12,50
litewski k raj...II 10,1
litewski n aró d ...II 4,68
[Litw an, L itw ani]...IV 4.37. b lP r z ; V 16,5
j L itw in ]... I 12.71
Loew Andrew [Andreas Loeaechius |, poeta nowołaciński, autor wierszy anagram atyczпусЬ.../1л tyt.
L otaryngia [Lotaryngija], kraina w L uropie zachodniej.. .III 4,29
Lubomirski Sebastian [Sebastyjan Lubom ierski], żupnik krakowski, kasztelan wojnicki,
teść Mikołaja O leśnickiego.. .II 14 tyt. 1
[Lucyna], (mit.) {Lucina) ‘Św ietlista’, przydom ek trzech rzymskich bogiń: Junony, Diany
i Ljlejtyi jako opiekunek rodzących k o b iet.. .V 5,7. IP rz ; Sr 15
[Luna], (mit.) przydomek bogini Artemidy/Diany jako bogini i uosobienia Księżyca... IV 6,38
[Febe], ‘Jaśniejąca’. . .V 15,2
Luscyniusze \Luscinii], spluralizow ane imię Gajusza Fabrycjusza Luscinusa (Caius Fabricins L us сin us ) , wodza i polityka rzym skiego... III 3,57 Prz
[Lwów], m iasto na Rusi w Rzeczypospolitej Obojga N arodów .. .111 4,21
L ykam bes [Likanihes), w edle tradycji niedoszły teść poety Archilocha. sa m o b ó jc a...
V 6,13/Vz

Maciej z Miechowa |Miechowski M aciek|, m edyk, astronom , history k i geograf.. .IV 9,29/Vs
Maciejowski B ernard [B ernat, B ernat Maciejowski, ksiądz kardynał Maciejowski, Macie
jowski], kardynał, protektor Sebastiana P etrycego...Л/л « 2 [5]; I 1 tyt. 4, 2 0 tyt..
21,6/V z; V 1 tyt. 2
[Maciejowski Kasper], kasztelan lubelski...I 18 tyt. 4. 29
[Maciek], postać fikcyjna...I 33,5. 7. 12
Magnessa (‘z Magnezji1) zob. Hippolyte
Mariusz [Maryjusz], (Caius Marius), wódz rzym ski...V 9,66/Vs
Mars [Marsowy], (mit.) rzymski bóg i uosobienie W ojny...I 1.26. 2.37. 42. 6,16. 15.12,
17,23.
23 Prz. 28,17. 29.7. 22. 37.4; II 1,33. 12.15; III 3.37; IV 1.32 Prz, 2,18. 3
14,6. 15. 42, 15,8
[Mars], p lan eta...II 17,23/Vs
Marsylia [Massilia]. kolonia Fokajów w G alii...V 16.17/Vz
Massalski Aleksander [Aleksander Masalski, Massalski], uczestnik poselstwa polskiego do
D ym itra S am o zw ań ca...! 9 tyt. 7
Massilia zol). Marsylia
[m atyński brzeg], w okolicy góry M atinus (dziś: M atinala) w Apulii. w Italii...I 28,3
IMecenas). (Caius Ciłnius Maecenas) przyjaciel i współpracownik O ktaw iana Augusta.
protektor Wergiliusza i H o raceg o .. .Mnisz [ 11
|M edea|, (mit.) królewna z Kolchidy, czarow nica, dzieciobójczyni...IV 4.67/Vi;: V 3.10.
10Prz. 13Prz, 5.75. 75/V s, 16,58. 58 Prz. 60 Prz
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Melpomene zob. M u/a
Memlìs IPetrycy tylko: Meinfìe (miejscownik r.ż.)|. m iasto w Kgipcie III 26.10
Mercurius zob. Merkury
Meriones [Meryjo. Meryjon], (m it.) uczestnik wojny trojańskiej...1 6.17. 17Prz
M erkury [Merkuryjus. Mcrcurius\, (m it.) posłaniec bogów, opiekun ludzi przedsiębior
czych i tw órczych...I 1 0 tyt. 1. 1Prz. 9P rz . 137*з. 24.25. 30.7. IP rz ; III 11 tyt.: IV
12.97*3; V 1з! 14
Meryjo, Meryjon zob. Meriones
Miceny zob. Mykeny
Michał Waleczny |M ichajło|. hospodar w ołoski...II 12,3
[Michno], postać fikcyjna...I 8.2, 13.2. 3
Miechowski Maciek zob. Maciej z Miechowa
Mieczysław zob. Mieszko I
Mieszko I [Mieczysław], książę p olski...I 12.41
|M im as|, (mit.) gigant, uczestnik g igantom achii.. .III 4,61. 61 Prz
[M inerw a|, (mit.) rzym ska bogini m ąd ro ści.. .III 3,25
[M inos|, (mit.) król Krety, b rat R adam antvsa. sędzia dusz w Podziem iu...! 28.5 Prz. 9; IV
7,31
Mitylena IMityłenyI, m iasto na wyspie L e sb o s ...I 7,1. 1Prz
Mniszchowie ] Mniszkowie], rodzina Jerzego, wojewody sandom ierskiego.. .Nh tyt.; I 12,77.
15.35. 36,18
M niszchówna M aryna [M aryna, carow a), żona D ym itra Sam ozw ańca, carow a rosyj
s k a ...ty t.; I 12,83; 15,5*: 36,21. 28. 35; III 2 7 tyt. 7. 77. 82
Mniszech Jerzy [Mniszek], wojewoda sandom ierski, ojciec M aryny Mniszchówny, protek
tor i teść Dym itra S am o zw ań ca.. .II 9 tyt.. 17 tyt.
Mniszech Mikołaj [Mniszek], syn Jerzego M niszcha, brat Z y g m u n ta . . .Mnisz tyt.
Mniszech Z ygm unt [Mniszek], syn Jerzego M niszcha, brat M ikołaja.. .Mnisz tyt.
Mniszek zob. Mniszech Jerzy
zob. Mniszech Mikołaj
zob. Mniszech Z ygm unt
Mniszkowie zob. Mniszchowie
[Moskwa, kraj (tj. Wielkie Księstwo Moskiewskie)]. ..Mnisz [5 bis]; Czyt [:*]; I 3,11, 7,24,
9.8.
22.1. 7. 26.22. 29.27; II 2.57*s, 6,4. 9 Prz. 28, 7,50. 9,5. 10,1. 29.
17,4; III 4.32. 34. 5.4. 6 ,3 3 /* з, 7.4. 8.8. 27. 29,5; IV 2,34; V 9.26
[moskieyvska ziem ia]...! 2.44; IV 6.34
[ moskiewskie kraje]... II 6.26
[moskiewskie stro n y ]...II 7.21
[rosiejskie p ań stw o ]. . . I I 4.17*2
IMoskwa], m iasto stołeczne Wielkiego Księstwa M oskiewskiego.. .1 36,14; III 2 7 tyt.
IMoskwaj, rzeka w R osji...I 2,13: II 9.267*3
[Moskwa], Rosjanie. ..1 2 tyt.. 6.21. 15.4. 6. 4 1 .4 4 . 29.29; II 17,25: III 4.36. 6.15. 24.1:
IV 2,337*s. 42. 15.24: V 3.11 Prz, 5 .1 157*з, 7.7, 9.23
[M oskw icin]...! 12.77. 15.1: IV 4.73. 14.6. 13. 46. 55; Śr 54
[R u ś|...I 14.17*з. 31,187*з
IMroków |. miejscowość ( ? )... IV 1.22
[M ultani]. m ieszkańcy M ultan, części Wołoszczyzny na B ałkanach...IV 15,24
Mus zob. personifikacje
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Musnę zob. Muza

[M uza|. (m it.) opiekunka sztuk i nauk oraz uosobienie twórczości poetyckiej...! 6.13.
12,22.
60, 22,32, 26,9. 17; I! 12,21: !!! 3,77. 26,11; IV 1.34, 8,
Muzy [Musae, M uzy|...III 19.15: IV 3 . 19/Vz, 6.26/*= : .1/? 1
[E uterpe], opiekunka poezji lirycznej.. .1 1,37
Kalliope [Kalijope], opiekunka poezji epickiej.. .III 4.2. 5 Prz
Klio [Klijo], opiekunka historii...1 12,2
M elpomene [M elpom ena, M elpomene], opiekunka trag ed ii...! 24.3; III 30,17;
IV 3.2
Pierydka [Pijera (Łz P ierii')].. .IV 3 , \9Prz
(Kam eny], (m it.) nimfy zsyłające natchnienie, rzymskie odpowiedniczki M u z.. .1 26.1 ;
II 16,42: 111 4.12. 21
[K am ena]...IV 6.27
Mykeny |M iceny], m iasto na Peloponezie...I 7,1/V=. 9
Nadzieja zob. personifikacje
Najady zob. Nimfy
Nalew ajko Sem en [N alew ajko], przyw ódca pow stania kozackiego.. .11 12.3; 111 14.5:
V 4 ,1 9 Prz
]N eptun], (m it.) rzymski bóg i uosobienie m ó rz...I 1.15, 14,5. 16,13; III 3,21/V z, 28,9
N eron [N eronow y], (Aero Claudius Caesar Drusus Germanicus) cesarz rzy m sk i...
1 2 8 ,10Pr=; IV 4,57. blPrz
Nessos |N essus], (m it.) centaur, zabity przez H erak lesa.. .V 17,48/V z
INestor], (m it.) najstarszy wódz Achajów podczas wojny trojańskiej, ojciec A ntylocha...
119,13. 1 3 /W
[N eta], postać fikcyjna.. .1 23 (w incipicie pieśni J. Kochanowskiego), 33,7. 11 : III 9,9. 19
Niedźwiadek zob. zodiak/Skorpion
[Niemcy], kraj w Europie zachodniej.. .Mnisz [4]
Niemcy [N iem cow ie|, n aró d ...III 6 Prz; V 16,3
Nieszczerość zob. personifikacje
Nil [Nilowy], rzeka w Afryce.!.! 17,9. 9Prz: III 3,55. bbPrz
[Nimfy], (m it.) boginki zamieszkujące rozm aite zakątki przy ro d y ...I 4.6. 30.6; 11 8.13.
19,3 Prz. 4; III 18,1
[N ajady], (m it.) nimfy w odne...III 25,19
Niobe [Nijobe], (m it.) córka T antala, żona Amłiona, za obrazę bogini Latony została u k a
ran a śmiercią wszystkich swoich dzieci, przem ieniona w skalę...IV bAPrz
[N ireus|. (m it.) uczestnik wojny trojańskiej..słynny z urody...III 2 0 ,1 5 ; V 15,31. 31 Prz
Not, A'otus zob. wiatry
N um ancja |N u niancyja[. tw ierdza Celtyberów w Iberii, zdobyta przez Scypiona Młodsze
go..'.! 1 6 ,2 6 /* = '
[Ocean], obszar w odny rozciągający się pomiędzy zachodem i wschodem S łońca.. .1 31.13.
13/Vs
]O cean]. B ałtyk...IV 14,52
|O d ra |. rz e k a ...Ili 30.13
O ktaw ian August |A ugust, Augustus ^Augustus C ezar]. (Caius lulius Caesar Octavianus)
pierwszy cesarz rzy m sk i.. .Mnisz 11); I 3 7 ,6/V s; IV 1.2/Vs
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[Oleśnica], rodowe gniazdo Oleśnickich...III 1.3. 24.5: IV 6.33: V 9.7
Oleśnicka Zofia |Zofija]. żona Mikołaja, kasztelanowa m alogoska.. .III 7 tyt.
Oleśnicki Mikołaj [Mikołaj. Oleśnicki|. kasztelan małogoski, poseł polski do Dymitra Sam o
zw ań ca...I 2 2 tyt. 6. 17; II 6 tyt. 1, 16 tyt. 1; III 1 tyt., 8 tyt. 13, 2 4 tyt.: V 9 tyt., 7
IO restes], (m it.) syn i mściciel A gam emnona. m atkobójca.. .1 6.9 Prz
Orfeusz [Orfeus; ()rfeow v|, (mit.) śpiewak i m uzyk tracki, oczarowujący wszystkich sw o
ją sz tu k ą ...I 12.7, 24.21: III 25.15 /* s
Orion [Oryjon]. gw iazdozbiór zwiastujący porę b u rz ...I 28,21. 2 1 /* * ; V 15,9/*z. 11
Orion [Oryjon], (mit.) myśliwy, o lbrzym ...11 13.42. -+2Prz; III 4.61/**. 78
O rm ianie [Petrycy tylko: Orm iany (narzędnik)]. naród kaukaski trudniący się kupiect w e m ... II 15,21
O ton zob. Roscjusz Oton. Lucjusz
Pafos [Pal, Paphus], m iasto na Cyprze, ośrodek kultu A frodyty...I 30.1. 1/**; III 28,
15 Prz. 17
Paktol |Paktolus], złotonośna rzeka w Azji M niejszej.. .V 15,30. 30 Prz
[Palczowski Paweł], podróżnik i pisarz, uczestnik D y m itriady.. .1 4 tyt. 16
P allada |P allas], (mit.) przydom ek Ateny, bogini m ąd ro ści...! 6,17/*:;. 7,1/**. 5/Vs. 7;
III 4.65. 65 Prz; IV 6,13/*= : V 10.21. 2'lPrz; An 14
[Pan], (m it.) opiekuńcze bóstwo pasterzy i trzó d ...IV 1 2 ,9 /* z
Paphus zob. Pafos
Parki \Parcae, Parki], (mit.) p r/ądki losu ludzkiego.. .II 6,9. 17.4. 16: IV 13.22. 14,18;
V 13.22. \7\()dpo wiedź |. 14; Śr 25
[P a rk a|...IV 7,42
Parrasjos z Lfezu [Parrazyjus|, m alarz grecki...IV 8 ,7 /* s. 8
[Parys], (m il.) spraw ca wojny trojańskiej...III 3 ,2 1 /* з. 45; IV 6 .6/**. 9,15
P alaia [Palar], azjatyckie miasto portow e w Likii, ośrodek kultu A pollona...111 4.72 .
Patroklos [Patroklowy], (mit.) uczestnik wojny trojańskiej, przyjaciel Achillesa...IV 3 ,5 /* з
Pauzaniasz |P au san ias|, pisarz grecki, autor Wędrówek po Helladzie.. .111 1 0 ,9 /* ;
Paweł zob. Piaskowski Paweł
Pegaz |P e g a z u s |, (m il.) sk rzy d laty koń, u jarzm io n y przez B e lle ro fo n ta ...1 2 7 .2 9 ;
IV 1 1 .2 5 /* ;. 26
Pejritoos [Piritous], (m it.) przyjaciel Tezeusza. uwięziony w Podziemiu po nieudanym
w spólnym porw aniu P rozerpiny.. .111 4.87
[Peleus]. (m il.) król tessalskiej Ftyi, ojciec Achillesa.. .111 7.17. 17/**
Pelion \Pelium [. góra w Tessalii.. .III 7 .1 7 /* :
Pelops [Pelopów. Pelopowy). (mil.) syn T antala. zabity przezeń na ucztę dla bogów ...
1 6 ,9 .9 /* = : II 1 3 ,3 9 .3 9 /* =
Penelopa [Penelope], (mit.) żona O d y sa...I 17.19. 19/*z: IV 12 ,'L)Prz
[Penteus], (m it.) król łeb, przeciwnik kultu Dionizosa, rozszarpany przez bakchantki.
wśród których była jego własna m a tk a ...II 19.14. 14Prz
personifikacje
IC nota j . . .II 17.16
[ Krzywoprzysięstwo]... I 3 5.1 1Prz
[M us|. uosobienie Konieczności...1 3.50. 50 Prz. 35.17. 1 7 /* -: III 24.9
[N ad zieja].. .1 35.21
j Nieszczerość]... I 3 5 .1 1Prz
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ISophia]. uosobienie M ądrości.../!/? 1
IW iara]...! 35,22
[Z d rad a]... I 35,1 IPrz
IZ g o d a ]...IV 5 tyt. 1. 1 6 .2 7 .3 7
[Persowie], mieszkańcy starożytnej wschodniej m onarchii...111 4.35
Petrycy Gabriel Archanioł [syn], starszy syn S ebastiana Petrycego, brat Ja n a Innocente
g o ...» 6,23; IV 1,37
[dzieci, synyI... I 3,7. 68. 2 6 ,23-24; II 6.29
Petrycy Jan Innocenty, młodszy syn Sebastiana Petrycego, brat G abriela Archanioła
[dzieci, syny].. .1 3,7. 68. 2 6 ,2 3 -24: II 6.29
Petrycy Sebastian [Sebastyjan Petrycy. Petritius Sebastianus\, filozof, m edyk, tłum acz i ko
m entator Arystotelesa, au to r tom u Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiew
skiego .. .ty i.; Mnisz tyt.: II 6,25: III 8,14; IV 6.44; An tyt. 3
Piaskowski Paweł [Paweł Piaskowski, Paweł], żołnierz, współpracownik Jan a Zam oyskie
g o ... I 11 tyt. 5. 15
Pijerydka zob. Muza
Pindar [Pindarow y|, z Teh. liryk g reck i.. .Mnisz [1]; IV 2 tyt. 1. 1Prz. bPrz. 7. 21Prz.
W>Prz, 9,6
Pindos [Petrycy tylko: Pindzie (miejscownik)], pasm o górskie w Fokidzie, w Grecji środ
kowej, miejsce kultu M u z...I 12,5
[Pipan Jerzy], m edyk i aptekarz krakow ski... IV 12 tyt. 15
Pirytous zol). Pejritoos
[Pisa], miasto na Peloponezie...1 1.5 Prz
Pisones zob. Kalpurniusze
[Pitagoras], filozof g reck i... I 2 8 .1 0 . 10Prz; V 15,31 Prz. 32
Pius II \Iacob Sill’ius], (E nea Silvio Piccolomini) p a p ie ż ...IV 9,29/V z
Plaut [Petrycy tylko: P lauta (dopełniacz)]. (Titus Maccius Plautus) kom ediopisarz rzym 
sk i... V òAPrz
Plejady [Pleady], gwiazdozbiór, zwiastujący porę b u rz ...I 3,24
[B ab y ]... IV 14,20
[Plutarch] z Cheronei, filozof i biograf greck i.. .IV 12,9/Vz;
Pluton [Pluto; Plutonów ], (m it.) bóg P odziem ia.. .1 4,18; II 14,11
[Podolanin], mieszkaniec P odola...II 13,19
[Podole|. żyzna kraina na południow ym wschodzie Rzeczypospolitej.. .III 17.6
Polacy [Polacy, Polaki], m ieszkańcy R zeczypospolitej.. .tyt.; I 12.65. 15,44. 36.1 bPrz;
III 30,12 Prz; IV 9,29 Prz. l*l,29/Vz; V 16,7 Prz
|Lachow ie. L a c h y ]...I 15.21, 21,12: II 15.15: III 30.10. 12: IV 14.26: Śr 47
[L ech]...V 7.18
[Lechowie ].. .1 2.31
[P olak|...III 2,2, 6 .2; V 9,19
[polski naród, polskie n a ro d y ].. .IV 5.2. 14.10
zob. Polska
]PoIIuks], (mit.) syn Dzeusa i Ledy. bliźniaczy brat Kastora. pięściarz.. .III 3,9. 9Prz,5.5Prz;
IV 8,27Prz. 35
[Polska], Rzeczpospolita Obojga N aro d ó w . ..C zyi [-»]: I 12.34. 18,2. 32; II 1,35. 6.9 Prz.
15.5. 9; III 6 .3 3 Prz. 13.18. 24.29: IV 2.38. 5.38. 9.5 Prz. \V29P rz: V 16,2: Śr
12. 24
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IK o ro n a|...1 35.13: III 5.3: IV 4.40: \l\()d/)owicdź\})Prz
I Polacy ]...! 12.79
Ipolska z ie m ia |...111 13.22
Ipolskie k r a je |...l 12.23-24
Popiel [Popielów], legendarny w ładca polski...I 12.39
Porcjusz Katon Młodszy Utyceński. M arek [Kato]. (Marcus Porcius Cato Minor Uticmsis ),
praw nuk Katona Starszego, filozof stoicki, obrońca republiki, popełnił samobójstwo
w Utyce (Afryka) po klęsce Pom pejusza pod Earsalos.. .11 1.30
Porcjusz Katon Starszy Cenzor, Marek |K ato |. (Marcus Porcius Cato Maior Censorinus).
pradziad K atona Młodszego, polityk, m ówca i pisarz, zwolennik surowych tradycji
rzym skich.. . II 10,17/Vs
Porfirion [Porfiryjon]. (m it.) gigant, uczestnik gigantom achii.. .III 4.61 Prz. 62
po-Tomek zol). Zamoyski T omasz
Pretfic Bernard [Pretfic], starosta trem bow elski, obrońca pogranicza tatarsk ieg o .. .11 2,3
[Pretfic Ja k u b |, wojewoda podolski, syn B e rn a rd a .. .11 2 tyt.
Pretus zob. Projtos
Priam [ Pryjaiti. Pryjam us: Pryjam ow y], (m it.) król Troi, ojciec H ektora zabitego przez
Achillesa...! 10,13. 13 Prz: II 9 . 13/Vs. 15. 17/Vs; III 3,45; IV 6,15; V 17,17/Vs
Priap [Pryjapus]. (mit.) rzymskie bóstwo opiekuńcze ogrodów i w in n ic.. .V 2,22. 22/Vs
Procne zob. Prokne
Projtos IPretus; P rętow y|. (m it.) król Tirynsu, m ąż Antei, zakochanej bez wzajemności
’ w Bellerofoncie.. .111 7.13. 13/Vs
Prokion [Procyjon], najjaśniejsza gw iazda konstelacji Małego Psa, zwiastująca porę u p a 
łów. . .11129.18
Prokne \Procne\, (m it.) żona Tereusa, którem u z zemsty za gwałt na swojej siostrze Eilomeli podała potraw ę z ich syna Itysa, przem ieniona w jaskółkę.. .IV 12,7 Prz
Prokulejusz [Prokuleus]. (Caius Varrò Murena Proculeius) przyjaciel O ktaw iana Augusta,
podzielił się m ajątkiem z k rew n y m i.. .11 2,10. 10/Vs
Prometeusz [Prom eteus]. (m it.) tytan, tw órca i dobroczyńca ludzi, za wykradzenie bogom
ognia przykuty do skały K au k az u ...I 3 .4 3 , 1 6 .2 0 ; II 13,39, 18,33: V \l\O d p o iviedz 1.19. 19 /Vs
[Proteus], (mit.) ł)óstwo morskie, opiekun zwierząt w o dnych...I 2,7. IPrz
[Prozerpina]. (mit.) żona P lutona, władczyni P odziem ia.. .128,20. 20 Prz; II 1 3 .2 3 .2 3 Prz;
V 17,2
[Prusak], mieszkaniec P ru s ...I 12,71
[Prusy], kraj w E uropie wschodniej nad B ałtykiem .. .V 16.7/Vs
Pryjam , Pryjam us zob. Priam
Pryjapus zob. Priap
Ptolem eusz IV Kilopator |Ptolom eus Kilopater|. w ładca E g ip tu .. .Mnisz (l|
[Putywl], m iasto w północno-w schodniej U krainie...1 36.13
R adam antys [Petrycy tylko: R adatnanlem (narzędnik)]. (mit.) brat króla Krety. Minosa.
sędzia dusz w P o dziem iu.. .11 13.24/Vs
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof, zwany Sierotką |R adziw iłł]. wojewoda w ileński.. .III 2 9 tyt.
Rea I Petrycy tylko: Rejej (dopełniacz)|. (m it.) córka Nieba i Ziemi, żona K ronosa.. .1 16.7.

IPrz
Regulus zob. Atiliusz Regulus. Marek
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Rctus zob. Rojtos
[Rękawka], wzgórze nad Wisłą pod Krakowem, legendarne miejsce pochówku księcia Kra
k a...V 1 6 ,1 3 Prz
Rodopy |R odope], góry w T racji.. . NI 2 5 ,1 5 . 15/Vz
Rodos [Rodys], wyspa na Morzu Ś ródziem nym ...I lA P rz
Rojtos [Retus], (m it.) gigant, uczestnik gigantom achii. pokonany przez Dionizosa, który
przybrał postać Iw a...II 19,23. 23 Prz; III 4.61 Prz. 63
[Rom ulus], (m it.) założyciel i pierwszy w ładca R zym u...III 3 .9 Prz. 19, 5,5 Prz; IV 8,27.
21 Prz ‘
•
Roscjusz O ton, Lucjusz [O ton], {Lucius Roscius Otho) polityk rzym ski...V 4,17. 17Prz
rosiej skie państw o zob. Moskwa
Rusin zob. U kraina
Rusnacy zob. U kraina
Ruś zob. Moskwa
zob. U kraina
Rzesza Niemiecka [rzymskie cesarstwo], Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckie
g o ... III 29,2
[R zym |. starożytne miasto i p ań stw o.. .1 3 7 ,8 .2 9 Prz; III 3.1 Prz. 21 Prz. 4 1 .4 9 .5 8 , b.YÓPrz.
14; IV 6,24. S:21Prz; V 4,17 Prz, 9,61Prz
Kapitol [Kapitolijum ], jedno z siedmiu głównych wzgórz m iasta...III 3,49
rzym skie cesarstwo zob. Rzesza Niemiecka
[Rzym ianie], obyw atele starożytnego R z y m u ...I 1 ,9 Prz. 16.26 Prz, 20.4 Prz, 31.6Prz;
III 3,1 Prz. blP rz, 5,13 Prz. MPrz. 41 Prz. 15,36 Prz, 28,7/V z; IV8 Prz; V 9,66 Prz;

Śr -łPrz
[R zym ianin]. . .III 3,66
Safona [Safo, Safonaj, grecka poetka liryczna...II 13,27. 21 Prz. 31 Prz; IV 9,11. 11 Prz
[SaganaJ, czarow nica, postać fikcyjna.. .V 5.1 Prz. 33
[Sagunt], m iasto na Półwyspie Iberyjskim, zburzone przez H a n n ib ala...I 1 6 ,2 6 /b
S alam ina [Salam ina, Salamine], wyspa w Z atoce Sarońskiej na Morzu E gejskim .. .1 7.34.

‘M Prz
[Sapieha Lew ], kanclerz wielki litewski, d y p lo m ata...! 6 tyt. 5
S aturn [S aturnus], p lan eta...II 17,23. 23 Prz
ISatyrowie], (m it.) rozpustne postaci z orszaku Dionizosa, z koźlimi nogami i ogonam i...
II 19.3. 3 Prz
[S aty r]...IV 8 , 7 / b
Schoneus Andrzej [Andrzej Schon], profesor uniw ersytetu krakowskiego, poeta nowołaciński, g re c y sta ...IV 2 tyt. 27
Scypijo zob. Korneliusz Scypion Em ilianus Afrykański Młodszy, Publiusz
Scyta. Scytowie zob. Turcy
Semele [Petrycy tylko: Semelę (biernik)], (m it.) córka Kadm osa i H arm onii, kochanka
Dzeusa, m atk a D ionizosa...II 19,29/-Vz
Septem trio zob. Tryjony
Septem tryjony zob. Szwecja
Sidonii zob. Sydończycy
Siedm iogród [Siedm grody], kraina w E uropie...IV 15.22
[Sieniawa |, m iasto na Podkarpaciu założone przez Mikołaja Sieniąw skiego.. .111 17.1. 6
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[Sioniaw scy|, ród szlachecki.. .Ill 17.2
[Sieniawski Adam Hieronim ], podczaszy koronny...III 17 tyt.
ISienno], m iasto na Mazowszu, gniazdo rodu O leśnickich...V 9,8
Si hu us lacob zol). Pius II
Simoejs [Sw?ow], rzeka w Troadzie, dopływ S k a m a n d ra .. .V 13,20. 20 Prz
Simonides [Sym onid|. z Keos. liryk i elegik g reck i.. .А/шл\з |1|
S kam ander [Skam andra (m ianownik r.ż.)|, rzeka w Troadzie w .Azji M niejszej.. .V 13,20.
20 Prz
[Skopas|. rzeźbiarz grecki...IV 8.7. IPrz
Słowacy zob. Słowianie
Słowianie [Słowianie. Słowacy], europejska grupa etniczna i językow a.. .IV 3,13; V 3,11 Prz
S łow ianin...! 12,21
ISobótka], wieś w M ałopołsce.. .1 18,6
Sofokles [Sophocles\, z Kolonos. tragik grecki...V M A lP rz
[Soligostowski Paw eł|. praw dopodobnie dw orzanin Mikołaja Oleśnickiego...II 11 tyt. 6
Sophia zob. personifikacje
S parta [Sparta. L acedem on], m iasto i kraj na Peloponezie...! 7,11. 11 Prz
Slagyritaeus senex zob. Arystoteles
Stanisław, św. |biskup ze Szczepanowa], zam ordow any z rozkazu Bolesława II Śmiałego,
jeden z patronów Polski ...I 21.9
[Stary Sącz], m iasto w Małopołsce, siedziba klasztoru klarysek, w którym mieszkała św.
K inga...! 21,6 Prz
Stefan Batory [Stefan], król polski, wielki książę litew ski.. .1 12.61 ; III 28,7 Prz. 8: IV8.15P/3,
14 tyt. 3 .2 9
Stenelos [Stenelus]. (mit.) uczestnik wojny trojańskiej, przyjaciel Diomedesa i woźnica
jego ry d w a n u .. .IV 9,20
Stesichoros [Stezychorus], z Ilim ery, poeta grecki...V 17.63/Vz
Strzeżowski zob. Strzyżowski Samuel
Strzyżowski Sam uel [Strzeżowski], trukczaszy carowej Maryny, zam ordow any w M o
skw ie... I 24,14
S uderm an zob. Karol IX Suderm ański
Sulla [Svila]. (Lucius Cornelius Sulla) polityk i wódz rzym ski.. .V 9,66/Vz
Sydończycy \Sidonii\. mieszkańcy Sydonu, m iasta w Azji M niejszej.. .V 16.59/Vz:
Sylla zob. Sulla
Sylwan [Sylwanus], (mit.) rzymski bóg lasów. pól. trzód i g ra n ic .. .V 2,22. 2'21yrz
syn zob. Petrycy Gabriel Archanioł
syny zob. Petrycy Gabriel Archanioł
zob. Petrycy Jan Innocenty
Sypilos [Petrycy tylko: Sypilu (m iejscow nik)|. góra w Lidii, (mit.) miejsce pochówku Nio
be i T a n ta la .. .IV bĄPrz
Syrakuzanie [Syrakuzani]. m ieszkańcy Syrakuz na Sycylii.. .Mnisz (1]
Syriusz IKanikuła). (Canicula - ‘Psia G w iazda“). najjaśniejsza gwiazda nieba zwiastująca
porę upałów ...III 13.13
Syzyf [Syzyf. Syzyfus|. (mit.) założyciel i król Koryntu, za niedotrzym ywanie tajem nic
bogów skazany na wieczne w taczanie głazu pod górę w Podziem iu...II 14.27. '21Prz:
IV 3.4 Prz: V \l\()dpowied£\:2{). 20 Prz
Szczepanowa biskup, z zob. Stanisław, św.
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[Szczepanów |. wieś w Małopolsce. fniejsce urodzenia św. S tanisław a...! 21,9
Szkliński Michał |Szkliński|, sługa D ym itra Sam ozw ańca, zam ordow any w M oskwie...
1 2 4 .1 4
Szwecja |Septem tryjony[, kraj w Europie, ojczyzna króla Z ygm unta III W azy...III 5,4
Szwedzi [Szwedzi. Szwedowie], m ieszkańcy Szw ecji...II 12,15; IV 3,1 Prz. 18, 15,24
S zw ed ... II 12,7
[Tacyt|, (Publius/Caius Cornelius Tacitus), historyk rzym ski.. .Mnisz [.i]
Tantal |T antal, Tantalus; Tantalow y], (m it.) król Sipylos, hy wypróbować wszechwiedzę
bogów, podał im potraw ę ze swego syna Pelopsa, za co został ukarany odczuwaniem
wiecznego głodu i pragnienia w P odziem iu.. .1 6 ,9 Prz, 2&,bPrz. 7 ,1 3 ,3 9 Prz: II 18,35;
IV 6,1. i Prz ; V 1 1 [Odpowiedz\ .17. 177*3
[tarczalska prasa], tłocznia win w Tarczalu na W ęgrzech...I 20.9. 9 Prz
Tarentyn zob. Archytas
|T atary I, terytorium zam ieszkane przez Tatarów (Azja Ś rodkow a).. .II 2,5 Prz; III 24,29 Prz
Tatarzy |T atary. Tatarow ie], koczowniczy lud mongolski, najeźdźcy E u ro p y ...I 18.17;
111 2,4! 4,40. 6,9, 2 4 .1 3 . 13Prz. 21 Prz: IV 5,25, 15,23; V 5,21 ; Śr 55
[T atarzy n ]...! 35,7; IV 14,47
Tatry [Krępak], pasm o górskie w K a rp atach .. .1 22,13. 137*3; V 16,29
[TebyJ, m iasto w B eocji...I 7,17*2. 4, 16,267*3
Teist, leistes. Teislus zob. Tyestes
Tekmessa [Tekmeza], (m it.) niewolnica i kochanka Ajasa W ielkiego.. .II 4,6. 6 Prz
Telefus \Telephus], (m it.) król Myzji, zraniony włócznią przez Achillesa, którem u bronił
przejazdu do Troi, następnie przezeń uzdrowiony tą sam ą b ro n ią...V 17.9. 9 Prz
Tereus [Tereus, Tereusz], (m it.) król tracki, m ąż Prokne i gwałciciel jej siostry Filomeli,
przem ieniony w d u d k a...IV 12,77*3
Tessalia [Tessalija], kraina w Grecji północnej...! 7,4; V 5 ,3 0 Prz
Tetyda [Thelis], (m it.) nim fa m orska, m atka Achillesa...I 8,157*3
Teukros |Teucer], (m it.) przyrodni brat Ajasa Wielkiego, którego nie uchronił przed śm ier
cią pod Troją, wypędzony za to przez ojca z rodzinnej wyspy S alam iny.. .1 7,25. 34 Prz:
IV 9.17
Tezeusz [Tezeus, Theseus; Tezeuszowy], (m it.) przyjaciel Pejritoosa, zabójca M inotaura
w L abiryncie na Krecie, skąd wydostał się dzięki królewnie Ariadnie, którą uwiódł,
a następnie p orzucił...II 19,137*s; IV 7.407*3. 4 l
Thetis zob. Tetyda
T im agoras [Petrycy błędnie w odniesieniu do osoby p an a, nie zaś niew olnika], Ateńczyk. w edług legendy zabił się. w ykonując bez nam ysłu rozkaz ukochanego p a 
n a ... III 10.97*3
Titonos [Tytoń |. (m il.) kochanek Jutrzenki, która wyprosiła mu u Dzeusa nieśmiertelność,
zapom niawszy jednak o wiecznej młodości, na starość przem ieniony w św ierszcza...
128.57*3. 8: И 16,3 3 7 * з. 34
Tityos ['lyton, Tycyjon. Tytyjus], (mit.) olbrzym , który za usiłowanie zgwałcenia Latony
zoslał strącony do P o d ziem ia.. .11 14.14; III 4.85; IV 6,3. 3 Prz
'lom ek zoli. Zam oyski Tomasz
Tracja [Tracyja], kraina w Europie1, ojczyzna (mit.) O rfeusza.. .III 25,157*3
Troiłoś [Troilus|. (m it.) syn króla Troi Priam a. poległ z ręki Achillesa.. .II 9,137*3. 15.
177*з

400

KOMENTARZK

Troja [Troja. Ilijon]. m iasto w Azji Mniejszej. miejsce wydarzeń wojny trojańskiej.. .18.15/Vs.
1 0 .13/Vs. 16.26/V s. 28.10/V s. 12; II 4.10.' 13/Vs; 111 3:22. 2ч. 32. 34. 41. 44.
68. 7 0 -7 1 , 19.3: IV 6.6/V s. 13/Vs. 17. 9.18; V 10,19. 19/Vs. 1 3.17/Vs, 14.19.
17.9/Vs
11rojańska ziemia | ... III 3.36
Itrojańskie m iasto ).. .III 3 ,21/Vs
Itrojańskie p a ń stw o ].. .V 13.20/Vs
[Trojanie]...III 3.31: IV 6.6/V s. 14: V 15,31/Vs
[Tryjony], gw iazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy (Septem Упо/1л?)...Ш l4 .4
Tulliiisz Cyceron. M arek [Cicero]. (Marcus Tullius Cicero) m ówca, polityk i filozof rzym 
ski... IV 2 425/Vs
Turcja [ furki], kraj w Azji M niejszej.. >1 20,2/Vs
Turcy [Turcy. 'Furki|. naród azjatycki, wyznający islam, najeźdźcy E uropy. .1 2.22: II 13.19:
IV 5.25. 15,23
T u rc z y n ...1 35,7 : II 16.10; Śr 55
T u re k ...1 2 6 ,7 : IV 14.53; V 7,9
S cyta...III 29.27
Scytow ie.. .11 2.4
Tyberiusz [Tyberyjusz], (Tiberius Claudius Nero) cesarz rzym ski.. .IV 12,9/V s
Tycyjon zob. Tityos
Tyestes [Teist. leistes. Teistus, Tyjest]. (mit.) brat Atreusa, który z zemsty za śmierć syna
wydał dla b rata ucztę z ciał jego dzieci... I 16,26. 26/V s; V 5.99. 99 Prz
Tyfon I Fyfonus), (m it.) syn Ziem i, olbrzym za udział w gigantom achii przygnieciony przez
Dzeusa górą E tn ą ...III 4 ,6 1 . 61/Vs
Tyjest zob. Tyestes
|T y n d ara|, postać fikcyjna...I 17 tyt. 15
Tytani ['Iytany I, (m it.) bogowie, synowie Nieba i Ziemi, uwięzieni przez Dzeusa w Pod
ziemiu po przegranej wojnie o panow anie nad św iatem .. .111 4,52. 52/V s
Pyton zob. Fitonos
zob. Fityos
Tytyjus zob. Fityos
Ukraina |R u ś|. kraina w Rzeczypospolitej Obojga N arodów ...III 4.12/V s, 5.7
[R usin].. .1 12.71
|R u s n a c y |.. .V 16.6
Ulisses [Ulissowy]. (m it.) uczestnik wojny trojańskiej, przez wiele lat pow racał spod Troi.
słynął z przem yślności...! 6.8. 1 7 ,1 9 /V s; 111 10,13; V 16.60. 60 Prz. 17.19/V s. 21
|U szczym ów |, wieś na P olesiu...! 18.5

I irgilius zob. Wergiliusz
Waga zob. zodiak
Wanda |W enda|. legendarna władczyni polska...! 12,37
Wawel zol). Kraków
[Weja|. czarownica, postać fikcyjna.. .V 5.1 Prz. 38
Wenda zob. Wanda
Wenera zob. Wenus
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Wenus |W enera], (mit.) rzymska bogini m iłości...! 4,5 Prz. 6 Prz, 13,19. SOAPrz. SPrz.
IP rz . 3 3 ,1 3 ; II 7 ,4 5 ,8 ,1 3 . 15 Prz; III 10,9. 9 Prz, 27,25 Prz. 6 7 ,2 8 ,1 5 P rs; IV 1,1
cyterejska p a n i...I 4,5. 5 Prz
[Wenus ], p la n e ta ... 11 17,23Prz
Wergiliusz I l irgilius, Wirgili, Wirgilijusz]. (Publius Vergilius Maro ) największy epik rzym 
ski, au to r E neidy.. .Mnisz [i u-r|; III 26,3 Prz; IV 6,13 Prz
[W zdyszek].. .Mnisz [1 bis]
Wezera [Wissurg], rzeka w zachodniej E u ro p ie...I 12,27
[Węgry], kraj w E u ro p ie...I 18,2. 32, 2 0 ,9 Prz
Węgrzy [Węgrowie], mieszkańcy W ęgier.. .V 16,4
Wiara zob. person ifikacje
wiatry
IAfryk], w iatr południow o-zachodni.. .1 3 ,21/V s. 22
Auster [Auster; Austrowy], wiatr południowy lub południowo-wschodni.. .III 3,4; IV 14,19;
V 10,9
Euros [Eurus], w'iatr w schodni...I 28.27: V 10,11
Notos |N o t, /Votos], w iatr południowy lub południow o-w schodni...! 3, 21/V s. 30,
7,17. YlPrz, 28,21/Vs. 22
[Zefir], w iatr zach o d n i...! 3,21. 21/V s; IV 7,13. 13 Prz; V 10,13
Wielkie Księstwo Litewskie* zob. Litwa
[Wiłam Stanisław ], trukczaszy carowej Maryny, uczestnik D ym itriady...I 2 9 tyt. 5
[Wilno], stołeczne m iasto Wielkiego Księstwa Litew skiego...IV 4,57/V s
Wirgili. Wirgilijusz zob. Wergiliusz
Wisła [Wiślny], rzeka w Polsce...! 7,14. 18,6, 20,6, 29,19, 31,7; III 7,28, 30,11; IV 14,25
Wissurg zob. Wezera
W ładysław zob. W ładysław III W arneńczyk
zoh. Władysław IV Waza
W ładysław II Jagiełło [Jagiełło], król polski, wielki książę litew ski...! 12,50; III 13,3
W ładysław (II W arneńczyk [Władysław], król polski i w ęgierski...! 12,53
W ładysław IV Waza [Władysław], królewicz polski...III 5,2
[WłochI, mieszkaniec W łoch...IV 9,29 Prz
[Włochy], kraj w E u ro p ie... Mnisz [•♦]; I 18,1. 31
[włoska ziem ia]...IV 4,57/V s, 8 ,15/Vs
zob. Auzonia
Wodnik zob. zodiak
[Wolski Mikołaj], m arszałek nadworny, dyplom ata, przedsiębiorca i m ecenas sz tu k i.. .IV 8
tyt. 5
[Wołga], rzeka w Rosji.. .II 11,1
Wołoszczyzna [Wołoch], kraina w E uropie nad D u n ajem ...! 3,14
Wulkan [Wulkanus]. (mit.) rzymski bóg ognia, kowal piorunów Jow isza.. .14.5/Vs. 1; DI 4.65/Vs.
66 , 1 A l Prz
Wyspy Szczęśliwe [Fortunne Insuły. Ziem ia Szczęśliw a|, (m it.) wyspy na Oceanie, gdzie
panują wieczny dostatek i p o goda...V 16,42. 42/Vs. 57/V s. 64 Prz
Zam oście zob. Zam ość
Zam ość |Z am oście|, miasto na Lubelszczyźnie założone przez Jana Zam oyskiego.. .111 3,11 ;
IV 15.31
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IZamoyski J a n |. kanclerz i hetm an wielki koronny.. .111 3 .9 Prz: IV 15 tyt. 6
Zamoyski Tomasz [p o -Гошек|, syn Ja n a ...IV 15,32
Z drada zoh. personifikacje
I Zebrzydow ski Mikołaj |. wojewoda krakow ski, przywódca rokoszu sandomierskiego. .IV 9
tyl. 34
Zefir zob. w iatry
Zgoda zob. personifikacje
[Z iem ia|. (mit.) uosobienie jednego z czterech żyw iołów .. .111 4,81
Ziemia Szczęśliwa zoh. Wyspy Szczęśliwe
[Ziem owit], legendarny w ładca p olski...! 12,38
zodiak
[Koziorożec).. .11 17.19
I Lew | . .. III 29,19
Skorpion [N iedźw iadek].. .II 17,17
[W aga].. .II 17.17
[W odnik]... II 17,20
Zofia [Zofija], postać fikcyjna...! 33,5
Z ygm unt II August (August], król polski, wielki książę litew ski.. .ЛУ? 7
Z ygm unt 111 Waza |Z y g m u n t Trzeci], król polski, wielki książę litewski, zdetronizowany
król szw edzki...! 12,66
[Żm udź], kraina w Wielkim Księstwie L itew skim ...IV 4,57Prz
Iżm udzka stro n a]... IV 4.58
Żółkiewski Stanisław |Żółkiew ski], hetm an polny koronny...I 2,41; III 14,3
Żuławy Wiślane [Ż uław a], żyzna kraina nizinna u ujścia Wisły do B ałtyku...I 31.3
Żywca Jan , z zob. Komorowski Jan
IŻywiec], miasto w Małopolsce, własność K om orow skich...! 24.13

INDEKS TYTUŁÓW

Chciwość ludzka bez końca
Cienie Jan a Zam oyskiego
Cnota po śmierci żywa. Do Jego M[ości] Pana Mikołaja
Zebrzydow skiego, wojewofdyj krakfowskiego]
Co dzień, to śm ierć
Czarownice
Do Aleksandra Cosiewskiego Korwina,
starosty wieliskiego etc.
Do Apollina
Do baby
Do Bakcha
Do czarownice
Do doktora Jerzego P ip an a, m edyka
Do Dyjany
Do Fauna
Do Filidy. Co wiek, to insze obyczaje
Do Fortuny. Powinna życzliwość
Do Cabryjela Joannicego
Do gładyszki niesłownej
Do Jego Ks[iążęcej| M[ości] Mikołaja Krzysztofa
Radziwiła, wojewody wileńskiego
Do Jego Mości Pana Adama I liéronima Sieniawskiego
Do Jego Mfości] Pana Jerzego Mniszka,
wojewody sçdom ierskiego
Do J[egoJ Mfości] PfanaJ K aspra Maciejowskiego.
kasztelana lubelskiego etc.
Do JfegoJ M Iości I P |» n aJ Lw a Sapiehe. kanclerza
WJielkiego] Ksfięstwa] L itew skiego] etc.. etc.

II 18
IV 15

s. 114
s. 191

IV 9
11 13
V5

s. 182
s. 106
s. 199

II 10
IV 6
1 25
II 19
V 17
I V 12
III 22
III 18
IV 11
1 35
1 26; I I 7
II8
III 29
III 17
II 9. 17

s. 102
s. 176
s. 73
s. 116
s. 220
s. 187
s. 150
s. H 7
s. 185
s. 84
s. 7 4 ,9 8
s. 100
s. 161
s. 146
s. 101. 112

11 8

s. 67

I6

s. 49

4 0 4

Do.) Iego I M|ości] P [an a| Mikołaja Komorowskiego.
starosty oświęcimskiego etc.
D oJ(ego) M[ości| P [a n a| Mikołaja Oleśnickiego,
kasztelana małogoski(‘go etc.
Do Jego M[ości) Pana Mikołaja Wolskiego, m arszałka,
starfosty] krzepie [kiego | etc.
Do Jego M|ościI Pfana] Sebastyjana Luhomierskiego,
kasztelana wojnickiego
Do kardynała Bei n ata Maciejowskiego
Do ks[iędza] kardynała Maciejowskiego
Do M ajestatu
Do M ajestatu. Zacność dziejów przy karności żołnierskiej
Do M erkurego
Do młodego
Do Moskwy
Do P |an a] Aleksandra Masalskiego
Do P[anaJ Grzegorza Brodowskiego
Do P[ana] Pawła Piaskowskiego
D opaniej
Do Pawła Palczowskiego
Do Pawła Soligostowskiego
Do Piotra Borkowskiego
Do starej paniej
Do Tyndary
Do Zgody. Nic lepszego nad zgodę miedzy ludźm i
Dobra myśl na dobie
Domowa niezgoda
Dziejom pow ażnym wiersze nie służą

m .M K V iA R Z E

1 24

s. 72

I 22

s. 71

IV 8

s. 180

11 14
V1
I 20
112
III 5
I 10
IV 10
12
19
17
111
IV 13
I4
II 11
1 34
V8
I 17
IV 5
III 19
V 16
II 12

s. 108
s. 193
s. 69
s. 57
s. 130
s. 55
s. 184
s. 43
s. 53
s. 51
s. 56
s. 188
s. 47
s. 103
s. 83
s. 206
s. 66
s. 174
s. 147
s. 217
s. 105

Godności powinna chw ała

III 14

s. 143

H am ulec
I łistoryjej pisania trudność i niebe/pieczność
Horacego przekładania trudność

I 14
II 1
III 25

s. 61
s. 91
s. 154

Karła Chodkiewicza pam iątk a
Każdego swoja zabaw a. Do J[ego| M[ości| ks[iędza|
kardynała Maciejowskiego
Kleopatry śmiałość

IV 4

s. 171

II
1 37

s. 4l
s. 87

II 2

s. 92

III 1
133
V 14
III 12

s. 119
s. 81
s. 215
s. 140

M ajętność w używaniu zależy. Do Jego M[ości| Pana
Jak u b a Pretfica, wojewody podolskiego
Mierny żywot nalepszy. Do Jego M| ości | Pana
Mikołaja Oleśnickiego. k[asztelana| małogoskiego
Miłość niesforna
Miłość przeszkoda do spraw
Miłość przeszkodna
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Na czosnek narzekanie
Na wojnę dom ow ą
Na żwawego
N atura do wierszów' wódz pew ny
Nie każdem u wieku wszytko przystoi
N iedojrzałość żniwa
Niepewność niewieścia
Nierównych miłość w zgodzie dobra
Niewinność ofiara nalepsza
Nieżyczliwy wyjazd na wojnę
Nowina. Do Jego Mfości] Pana Mikołaja Oleśnickiego,
k|asztelana] małogoskiego
Nowina pocieszna

V3
V7
V6
IV 3
III 15
II5
15
II4
III 23
V 10

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

V9
1 36

s: 207
s. 86

O dm iana łaski
O dm iana stanu. Do Stanisław a Wilania
Odpow iedź na wyższą rozpraw ę

V 15
I 29
po V 17

s. 216
s. 78
s. 224

Palinodyja
Pam iątka Stefana króla
Pożądany d a r
Przyjaźni rozrywać niebezpieczno
Pycha niegodnego człowieka nieznośna dobrem u

116
IV 14
1 31
III 20
V4

s.
s.
s.
s.
s.

Rozkosz nikczem nych czyni
Rozmowa m łodzieńca z Lidychną
Rozmowa przy kuflu

18
III 9
1 27

s. 52
s. 137
s. 75

II 16
IV 1
III 26

s. 110
s. 165
s. 155

III 7
III 10

s. 135
s. 139

III
III
III
III

s.
s.
s.
s.

Spokojny żywot najlepszy. Do Jego M[ości] Pana
Mikołaja Oleśnickiego. k[asztelana] małogoskiego
Starem u praca ciężka
Starość o p racą niedbała
Stateczność cnoty. Do Jej M[ości] Paniej Zofijej Oleśnickiej,
kasztelanow ej] małogoskiej
Stateczność niewieścia
Stateczność w cnotach wielkich. Do Jego Mfości] Pana
Stanisław a Golskiego, wojewody ruskiego
Straż w' przygodach od Boga
Studnia kolegijacka
Szlachcica polskiego w'zór
Św ięty rok
Teskność do gospodarstw a.
Mikołaja Oleśnickiego,
Teskność do sw ych krajów.
Mikołaja Oleśnickiego,

Do Jego Mfości] Pana
kasztelana małogoskiego
Do Jego MjościJ Pana
kjasztelana] małogoskiego

3
4
13
2

196
205
20-ł
169
144
95
48
94
150
210

64
189
80
149
198

123
126
142
121

poV 17

s. 226

III 24

s. 151

II 6

s. 97
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Um arłym pogrzeb od żywych powinny
Uroczysty dzień. Do Jego M|ości] Pana
Mikołaja Oleśnickiego, k[asztelana) małogoskiego

128

s. 77

1118

s. 136

W dzień święty wesoła myśl
Wady miłości
W ącha w y
Wiejskiego oheszcia zalecenie
Wierszów pam iątka wieczna
Winszowanie wieczne
Wiosna do wesela
Wróżki
Wyjazd carowej z Moskwy poniewolny
Wyrażenie Pindara trudne. Do Andrzeja Scliona,
doktora, teologa i poety
Wzywanie chęci

(11 28
V II
V 12
V2
III 30
121
IV ?
I 15
III 27

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

IV 2
130

s. 167
s. 79

Z a w zgardą pobożności wszytko złe przychodzi
Zazdrość w miłości
Zbytek nieprzystojny
Zimie dobra myśl

111 6
I 13
II 15
V 13

s.
s.
s.
s.

Życzliwość ojcowska

13

s. 45

160
211
213
194
163
70
178
63
155

133
60
109
214

Petrycy zamieścił własne tytuły przy trzech odesłaniach do Pieśni Ja n a Kochanowskiego:
Do Clicen * (Pieśni I 19), Do lutnie (Pieśni I 32), Do Merkurego (Pieśni III 11).

INDEKS INCIPITÓW

Ach, frasuje mię, mój panie
Ale, o Boże mój, który wszystkę ziemię
Archyto, któryś ziemię z m orzem tak glębokiem

1117
V5
I 28

s. 112
s. 199
s. 77

Babo niewstydliwa
Bogini gajów i pagórków płonych
Boże, którego Słońce. Miesiąc m ocą
Byś zawdy żywo w ziemię przepaść m iała

III 15
III 22

s.
s.
s.
s.

Chwalę, że-ć nigdy do tego nie przyszło
Co nie m ożno czynić, nie chciej wiedzieć tego
Co po m nie chcesz, pani, godniejsza lepszego
Co w tym bezżenny myślę nowym lecie
Co z Moskwą czynić, snadź w więzieniu z sobą
Czem u czułe o sobie gnuśnością m e smysły
Czem u, psie, niewinnych kąsasz, ocokały
Czemu uszy, zam knione przed twymi prośbam i
Czy, Mikołaju, znosić niezuczona

II 2
111
V 12
III 8
III 24
V 14
V6
V 17[Odpowiedź]
II6

Dobra rzecz ze Włoch do nas przenosić sady
Dokąd, dokąd, źli ludzie, tak sie porywacie
Dokąd mię pełnego ciebie
Dziś cię, Merkury, wym owco przesław ny

118
V7
III 25
I 10

s.
s.
s.
s.

Faunie, dom owych N im f kochanku drogi
Febe, którego Tantalowa cora

11118
IV 6

s. 147
s. 176

Gdy cię kto w Moskwie historyją bawi
Gdy przy ofierze ręce podnoszę
Gdzież komu straconego przyjaciela snadnie

I 22
131
1 24

s. 71
s. 80
s. 72

Sr
II 8

144
150
226
100

s. 92
s. 56
s. 213
s. 136
s. 151
s. 215
s. 204
s. 22*f
s. 97
67
205
154
55
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I lerkules u nas niechaj będzie praw y

III l 4

s. 1+3

I będęż cię prosił w tak starym twym wieku

V8

s. 206

Jak cię przyjaciela
Jak Kodrus od Inacha rożny
Jaka piecza senatu, jak a szlachty zacnej
Jaką zgodę wilk i owca m ają z sobą
Jako szafarstwem groźnych piorunów uczczony
Jeszcze jarzm a brać na się nie może
Jeśli będziesz Boga prosił
Jeśli sie kto taki gdzie na świecie zjaw ił
Już daw no Wenus porzucona
Już dosyć znaczy w'asz m ord niecnotliwy
Już duchy, gońcowie wiosny, nadścigają
Już, już daję sie pod moc nauce skutecznej
Już mi sie tak śpiewać jak przedtym nie zdarzv
Już przykra zima mija, już wiosna nadchodzi
Już śniegi wielkie przykryły ziemię
Już to dom ow ą w'ojną trzecie lato słynie

I 29
III 19
IV 14
V4
IV 4
115
III 23
V3
IV 1
I2
IV 12
V 17
V 11
I4
19
V 16

s. 78
s. 147
s. 189
s. 198
s. 171
s. 95
s. 150
s. 196
s. 165
s. +3
s. 187
s. 220
s. 211
s. 47
s. 53
s. 217

Kam enom przyjaciel kochany
Każ w ina nosić starego
Kiedy, Lidychno moja
Kiedym chciał straszliwe opisować wojny
Kiedyż, co sie schowało na w ielkie święto
Królewno Palu i cyndyjskiej ściany
Którego m ęża lub którego pana
Który P indara w piśmie naśladuje
Który to m łodzieniec

1 26
111 28
I 13
IV 15
V9
1 30
112
IV 2
15

s. 74
s. 160
s. 60
s. 191
s. 207
s. 79
s. 57
s. 167
s. 48

Moskwicin panią, którą na carstwie posadził
Można bogini, której własne są zabaw y

I 15
I 35

s. 63
s. 84

Na czas wiecznie nieskończony
N ędznaż to niew iasta będzie
Nie chcę, by krw aw e silnym bojem wojny
Nie chciej odryw ać z szkodą bólu twego
Nie frasuj sie nazbyt ani
Nie m am kosztownie dom u wystawnego
Nie najdziem , zacny Lubomierski. tego
Nie wierz, aby kiedy zginąć miało
Nie w stydź sie nam niej swej podłej kmiotówny
Nie zawżdy deszcze na niską z obloką
Nie zaw żdy Faunus na miejscu leży
Niech cię Pan Bóg błogosławi
Niech, kto chce, Mitvlenv, niech i Kodys dworski

II 7
III 12
II 12
111 20
1 33
II 18
II 14
IV 9
II 4
II 9
117
13
17

s. 98
s. 140
s. 105
s. 149
s. 81
s. 114
s. 108
s. 182
s. 94
s. 101
s. 66
s. 45
s. 51
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Niech m am y wino, frasunków ochronę
Niech nas teraz frasunek żaden nie tyka
Niech poetowie twoje wysławiają
Niech sie bezbożni złych wróżek lękają
Noc jak trzeba św ietna była

127
I 37
16
III 27
V 15

s. 75
s. 87
s. 49
s. 155
s. 216

O któryś, póki-ć służą lata
O wielkich bohatyrów plem ieniu
O. z gładkiej m atki córo piękniejsza
O brońcy chwałę D m iirow cm u dajm y

IV 10
III 29
I 16
1 36

s. 184
s. 161
s. 64
s. 86

Panienki uczciwe, sławcie z jednej strony
Pewna to, że Bóg sam króluje w niebie
Pływaczko rosiejska
Pośle do Moskwy z kraju litewskiego
Potomku z zacnej Sieniawy przesław ny
Powiedz mi. Lidychno
Pókiś nie m iała nad mię wdzięczniejszego
Przecz, Oleśnicki, długo zatrzym any

I 21
III 5
I 14
II 10
III 17
I8
III 9
II 16

s. 70
s. 130
s. 61
s. 102
s. 146
s. 52
s. 137
s. 110

R ad-em . że prośba moja miejsce kiedy m iała
Rozdałbym szczodry złoto, dałbym roztruchany
Rzadki w' zam knione już kołace błony
Rzek Dźwiny, Wołgi i Dnieprowej ściany

IV 13
IV 8
I 25
II 11

s. 188
s. 180
s. 73
s. 103

Skończyłem dzieło n ad stal wielorakie
Stałości przedsięwziętej m ęża dobrego
Starego wina m am w piwnicy dosyć
Szczęśliwy, który, próżen nadętości

III 30
III 3
IV 11
V2

s. 163
s. 123
s. 185
s. 194

Sciskłe ubóstwo syn twój młody
Śliczna Akademijej w budow nym Krakowie
Śniegu i deszcza niezm ierna siła

III 2
III 13
V 13

s. 121
s. 142
s. 214

Taki sie nas jął zbytek czasów teraźniejszych
Tragedyją rokoszu i rozruch dom owy
Tusz sobie dobrze w twoich zbytkach, jako raczysz

II 15
II 1
III 6

s. 109
s. 91
s. 133

W dobry czas urodzona, o św ięta Zgodo
W kogo łaskawym twój wzrok, gdy sie rodzi
W krótkim żywota śm iertelnego biegu
W ostatnim Donie gdziebyś w odę piła
We zły czas i we złą wyjechał godzinę
We zły czas ręką we pniu złodziejską zaczęte
Widziałem Bakcha miedzy pustym i skałam i
Wielkiego kasztelana m ałżonko uczciwa
Wsiadaj na koń w dobry czas do C niezda wielkiego

IV 5
IV 3
I 34
III 10
V 10
II 13
II 19
III 7
V1

s. 174
s. 169
s. 83
s. 139
s. 210
s. 106
s. 116
s. 135
s. 193
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Z ludźmi /ły ch uszu niechaj nie m am spraw y
Z wielu pradziadów zacnych urodzony
Z aw itaj z nicha, a chciej sie przyśpieszyć
Ze inną pić będziesz wino barzo tanie
Z im a zginęła, śniegi otąjały

III 1
II
III *t
I 20
IV 7

s. 119
s. 41
s. 126
s. 69
s. 178

Zołdow ałem nie bez chwały

III 26

s. 155

ZESTAWIENIE WERSYFIKACYJNE

Przy oznaczeniu strofy liczba w nawiasie oznacza liczbę wersów w strofie, liczba bez na
wiasu - ilość sylab, litery - rym. wielokropek - miarę wierszową użytą stychicznie.

utwór
11
12
I3
14
15
I6
17
18
19
110
I 11
112
113
I 14
115
I 16
I 1T
I 18
I 20
121
I 22
124
125
I 26
1 2T
128
I 29

metrum oryginału
wiersz asklepiadejski mniejszy
strofa saficka mniejsza
strofa asklepiadejska III
strofa archilochijska IV
strofa asklepiadejska II
strofa asklepiadejska I
strofa alkmańska
strofa saficka większa
strofa alcejska
strofa saficka mniejsza
wiersz asklepiadejski większy
strofa saficka mniejsza
strofa asklepiadejska III
strofa asklepiadejska II
strofa asklepiadejska I
strofa alcejska
strofa alcejska
wiersz asklepiadejski większy
strofa saficka mniejsza
strofa asklepiadejska II
strofa saficka mniejsza
strofa asklepiadejska I
strofa saficka mniejsza
strofa alcejska
strofa alcejska
strofa alkmańska
strofa alcejska

odpowiednik polski
(4) llaaSbb
(4) llaal)5b
(10) 8aabbccddee
13aabb...
6aabb...
(4) 11 aabb
I3 a lla 1 3 h l1 h ...
6a12a6b12b...
(4) lOaabb
(4) llaabSb
(4) 12aabb
(4 )lla a b 5 b
T a lla T b llb ...
(8) 6aabbccdd
(4 )1 3 a a llb b
(6) 10aabb8cc
(4) lOaabb
(4) 12aabb
(-+) llaabob
(4) 12aaTbb
(4) llaabob
(4)13aa11bb
(4) llaabób
(4) 9aabb
(4)11aT bb lla
13aabb...
(8) 6aabbl2ccl Idd
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I 30
131
I 33
I 34
1 35
136
1 37
111
112
II 4
115
116
II 7
118
119
1110
II 11
II 12
II 13
II 14
II 15
II 16
II 17
11 18
II 19
III 1
Ul 2
III 3
III 4
III 5
III 6
111 7
1118
III 9
III 10
III 12
III 13
III 14
III 15
III 17
III 18
111 19
III 20
III 22
III 23
11124
III 25

strofa safieka niniejsza
strofa alcejska
strofa asklepiadejska l
strofa aIcejska
strofa alcejska
strofa asklepiadejska III
strofa alcejska
strofa alcejska
strofa sa Пека niniejsza
strofa saficka mniejsza
strofa alcejska
strofa saficka mniejsza
strofa alcejska
strofa saficka mniejsza
strofa alcejska
strofa saficka mniejsza
strofa alcejska
strofa asklepiadejska I
strofa alcejska
strofa alcejska
strofa alcejska
strofa saficka mniejsza
strofa alcejska
strofa hipponaktejska
strofa alcejska
strofa alcejska
strofa alcejska
strofa alcejska
strofa alcejska
strofa alcejska
strofa alcejska
strofa asklepiadejska II
strofa saficka mniejsza
strofa asklepiadejska III
strofa asklepiadejska I
d ek am etr joński
strofa asklepiadejska II
strofa saficka mniejsza
strofa asklepiadejska III
strofa alcejska
strofa saficka mniejsza
strofa asklepiadejska III
strofa saficka mniejsza
strofa saficka mniejsza
strofa alcejska
strofa asklepiadejska III
strofa asklepiadejska III

(4) 1 la a h o h
(*ł) I0 aa1 1 b b
(4) 8aab b
(6 )1 laal> h cc
(4) 13aabb
(6 )1 1 a b h a c c
(-t) 12aabb
1 3 aab b ...
(4 )1 1 a a b 5 b
(* ł)11aab5b
(4) 10aa8bb
(4 )lla a b 5 b
(4) 8 aabb
(4) I1 aab 5 b
(4 )lla a b b
(4 )lla a b 5 b
(4) H a a b b
(4) l l a 7 a l l b b
1 3 a 7 a l3 b 7 b ...
( 4 )1 1 a a b b
1 3 a 1 0 a 1 3 b l0 b ...
(4) 1 la a h o h
( 4 )8 a a 1 1 b b
(4) 11aabb
(4 )l3 a a b l1 b
(4) 1 la a 8 b b
(4) 9aab b
(4) 12aabb
(4) 1 la a b b
(8) 11 aab b cc d l0 d
(4) 1 3 a a llb b
(4) I3 a 7 a 1 3 h b
( 4 ) l1 a a b 5 b
(4) 1 1 a 7 b b lla
1 Ia10a1 l h l O b ...
(6) 8a7b8a7b8cc
1 3 al 1 a l 3 b l l b . . .
(4) lla a b S b
(4) ó a a l l b b
(4) 1 la a b b
( 4 ) l1 a a b 5 b
(4) 9 aabb
(4 )lla a b 5 b
(4 )1 1 a a b 5 b
(4) 8 aabb
(6) 11 ab!mcc
(4) 8 aa13bb

z f s t w y i f m k v œ r s y f ik a c y j n i -:

III 26
III 27
III 28
III 29
III 30
IV 1
IV 2
IV 3
IV 4
IV 5
IV 6
IV 7
IV 8
IV 9
IV 10
I V 11
IV 12
IV 13
I V 14
IV 15
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V 10
V II
V 12
V 13
V l4
V 15
V 16

strofa alccjska
strofa saficka mniejsza
strofa asklepiadejska III
strofa alcejska
wiersz asklepiadejski mniejszy
strofa asklepiadejska III
strofa saficka mniejsza
strofa asklepiadejska III
strofa alcejska
strofa asklepiadejska I
strofa saficka mniejsza
strofa archilochijska I
wiersz asklepiadejski mniejszy
strofa alcejska
wiersz asklepiadejski większy
strofa saficka mniejsza
strofa asklepiadejska I
strofa asklepiadejska II
strofa alcejska
strofa alcejska
dystych epodyczny
dystych epodyczny
dystych epodyczny
dystych epodyczny
dystych epodyczny
dystych epodyczny
dystych epodyczny
dystych epodyczny
dystych epodyczny
dystych epodyczny
strofa archilochijska III
strofa alkm ańska
strofa archilochijska II
dystych pytyjsko-jam biczny I
dystych pytyjsko-jam biczny I
dvstych pvtyjsko-jam bicznv II

V 17

trym etr jam bicznv

Swięly rok

strofa saficka mniejsza
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(4) 8 a a l2 b b
(4) 11aab5b
(4) 8 aabb
(4) 10aa12bb
H a a b b ...
(4) 9 a7a10bb
( 4 ) l1 a a b 5 b
(4) l l a a b b
(4) 1 3 a a l0 b b
(4) 1 2 a a b l0 b
(4) lla a b S b
(6) I la a 5 b ll c c 5 b
1 3 a a h h ...
(4) 10aa7bb
(6) 9 a a l0 b b c c
(4 )lla a b 5 b
(4) 12aab8b
(4) 13aa8bb
(4) 1 3 a a llb b
(4) 12aa9bb
1За 1Oa 13h 1Ob...
11 a7a 11 b 7 h ...
12 a 9 a l 2 b 9 b ...
12 a8a 12 b 8 b ...
(8) 1 2 aa8bbccl2dd
1 2 a 8 a l2 b 8 b ...
(4) 13aa9hb
12 a9a 12 b 9 h ...
(8) 12aabb8ccdd
(4) 12aa7bb
(4) 12aabb
1 2 a 8 a l2 b 8 b ...
1 0 a l 2 a l0 b l 2 b ...
(4) 13aa9bb
(6) 8aabbcc
(4) 13aabb
(8) 1Заа 10hb8cc 11 dd
[strofa 9. w. 65-74: (10)
1З аа 10bb8cc 11 ddee |
(4 )lla a b 5 b

Petrycy zastosował łącznie 56 typów strof polskich dla oddania 19 łacińskich m iar
wierszowych. Najwięcej odpowiedników otrzym ała strofa alcejska (25). następnie: strofa
asklepiadejska III (10), dystych epodyczny (8). strofa asklepiadejska I (7), strofa asklepia
dejska II (6), strofa alkm ańska i wiersz asklepiadejski mniejszy (po 3), dystych pytyjskojam biczny I i wiersz asklepiadejski większy (po 2). natom iast dekam etr joński. dystych
pytyjsko-jam biczny II, strofy: archilochijska I, II. IV. IV, hipponaktejska. saficka mniejsza,
saficka większa i trym etr jam biczny (po 1).

ANEKS

Sebastian Petrycy
WIERSZE ROZPROSZONE
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I. POCHWALA GRAMATYKI ŁACIŃSKIEJ JANA URSINUSA
Sebastianus Petricius Pilsnensis,
philosophiae et medicinae doctor

5

ш

15

20

Grammatices, Ursine, aliquis, quod scripseris arten i,
te carpii, studium carpat at ille suum.
Scripserunt alii docte, tu doctior illis,
qui nostris confers verba Latina sonis.
Omnia perspicue tractas et digeris apte,
scriptorum vulgo qualia nullus habet.
Sit bonus Ultraiectinis Gornelius auctor,
quein modo fert manihus nostra iuventa suis,
tu longe melior nobis, studiosior istis,
qui tua damnarunt nec meliora ferunt.
Omnibus ex rebus res est miranda Polonus:
externum laudat, deprimit ille suum.
Invidus ex cunctis rebus res pessima carptor,
non alios animum rodit at ille suum.
Quod praestare nequis, alius bene praestat, amara,
invide, nequiquam corde venena geris!
Porge igitur nostros sic urbe, Leontide, natos
exemple) studii pungere rite tui,
ut duce te teneram magnis versare iuvent am
rebus et in studiis invigilare scianl.

ANEKS I
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Sebastian Petrycy z Pilzna,
doktor filozofii i m edycyny

5

10

15

20

Gramatykę spisaną przez ciebie, Ursynie,
ten szarpie, co swą pracę by szarpać powinien!
Inni mądrze pisali, tyś bardziej uczenie
przydał łacińskim słowom naszej mowy brzmienie.
Rozważasz przenikliwie w dogodnym układzie
wszystko, czego nie było w innych ksiąg gromadzie.
Niech się ten Utrechtczykom podoba Korneli,
co go nasi młodzieńcy świeżo do rąk wzięli tyś dla nas dużo lepszy, większe twe staranie
niż tego, co cię zniżał, choć wyżej nie stanie.
Z wszystkich stworzeń na świecie Polak - dziw nad dziwy:
cudze rad chwalić będzie, swemu zawsze krzywy.
Najgorszy z wszystkich rzeczy ten kąsacz zawistny:
własnej duszy, nie obcych, ów pożeracz istny.
Inni wyżej szacują, co ty lekce ważysz;
próżno truciznę w sercu, zawistniku, smażysz!
Ty zaś ruszaj, Lwowczyku, by nasza młódź cała
dobre wzory do ćwiczeń od ciebie dostała,
a za twoim przewodem dziecinne zabawy
umiała zmienić w pracę i poważne sprawy.
(przekład J. Wójcicki)
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II.

PRZYTOCZENIA W DZIEŁACH ARYSTOTELESA
[l.J

[Muzajos]
Nad muzykę niemasz nic u ludzi milszego,
do wesela, do biesiad, do życia wdzięcznego.

[2.]

[Homer]
O zawżdy mnie groźny i miły mężu!

[3.]

Z podziwieniem i z obawianiem do ciebie mówię, niewiasto.

[4.]

Jeden swych powinnych sądzi
i wszytkie potomki rządzi.

[5.J

Tam rzeczpospolitą narychlej utracą,
gdzie jednako złemu i dobremu płacą.

[6.]

Przystoi przy dobrym zaśpiewać obiedzie,
schroniwszy sie nieco frasobliwej biedzie.
Wybije frasunki z głowy
muzyk do lutnie gotowy.

[7.]

Niechaj przy biesiedzie każdy wesół będzie,
gdy piękna muzyka da sie słyszeć wszędzie.

[8.]

1Ieleny zaniechajmy, choć jest gładkiej twarzy,
bo nam i dzieciom naszym kłopotu nawarzy.
Przecz sie tobie lubego tak upornie chwytasz,
a co za sobą niesie, namniej sie nie pytasz?

[9.]

(idzie sie nie podejmę tej rzeczy niebezpiecznej,
u Polidama gańby nie unidę wiecznej.

[10.J

I lektora nad insze nawięcej sie boję:
rzecze, iżem uciekł i za tchórza stoję.

[n o

Kto tył poda, uciecze, lękliwym sie stawi,
tego psom i krukom kat na polu zostawi.

112.]

[HczjodJ
Gospodarstwa jesl początek każdego
mieć chatę, żonę i wołu rolnego.

[13.]

Komu za żonę dziewka sie dostaje,
łacno mężowe pojmie obyczaje.

114.]

( iospodarslwa wstęp porządnego
żonę mieć i wołu rolnego.
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[15.]

Miody do prącej dobry, w śr/ednim wieku rada,
staremu najpiękniejsza z pacierzmi obrada.

[16.]

Pierwszej mądrości dostał, co sam wszytko umie,
a bezpiecznie polega na własnym rozumie.
Po nim wtóre miejsce ma naśladowca jego,
przestając, acz sam tępy, na radzie mądrego.
To ostatnia, gdy tak kto nikczemny, że baczny
. <i> sam nie jest, i radzie mądrego opaczny.

5

[17.]

Dopiero bywa sprawiedliwość prawa,
gdy baczny sędzia wet za wet oddawa.

[18.]

[Solon]
Bydlętom dosyć mieć dostatek żywności,
a ludzkiej zaś niemasz końca majętności.

[19.]

[Fokylides]
Srzodek nalepszy: śrzodkiem cnota chodzi,
śrzedni nalepiej we wszytko ugodzi.

[20.]

[Eurypides]
Subtelnych wymysłów nie pragnę wiedzieć, ale
bym rzeczpospolitą mógł tylko rządzić w cale.

121.]

Sama uroda i wejźrzenie jego
ukazuje być królestwa godnego.

[22.]

Pytasz, jakom był matki do zabicia rączy?
Chcący chcącą zabiłem lub niechcącą chcący.

[23.]

[TeodektesJ
Zacnie z rodziców obu zrodzonego
może kto mieć za niewolnika swego?

[24.]

[Anonimowi aulorzy greccy]
Jak sługa nad sługę, tak pan jest nad pana,
podłego z przedniejszym jest zawżdy odmiana.

[25.]

Trudno ranę, gdzie szram zostawa, zagoisz,
miedzy bracią wojnę trudno uspokoisz,
bo kto przez miary rad przyjaciela widzi,
taki zaś niezmiernie w zaściu nienawidzi.

[26.]

Dobra właśnie jest cnota, pożyteczne zdrowie,
rozkosz prawa jest dostać, co kto miłym zowie.
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[28.]

129.]

[30.]

[31.]

Dobry jednako zawżdy będzie dobrem,
zly niezliczonym złe czyni sposobem.
[EnniuszJ
Niech mnie zmarłego żaden niech nie płacze,
w uściech sie ludzkich Ennijus kołace
nieśmiertelny.
[Horacy]
Chcesz dobrze na świecie żyć? Kto by nie chciał tego?
Jeśli sama cnota jest przyczyną dobrego
życia, wszelkie rozkoszy odrzuciwszy mężnie,
im sie cnoty, im sie też dobroci potężnie.
Mężnych rodziców mężne dzieci
bywają; jest, co w rzeczach nieci
moc ojcowska: wół rodzi woła,
nie wylągnie sowa sokoła.
[Juwenalis]
Nie herb czyni szlachcica, nie dawne klejnoty:
szlachectwo idzie z samej i z jedynej cnoty.
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III. STEMMATA
[1.] Na starożytny i zacny herb Dębno
wielm ożnych Ich Mfościów] P[anów] Oleśnickich

3

io

Trzy i czterykroć wielką doskonałość mają,
co urzędów pełnego herbu używają:
kardynałów, biskupów, kasztelanów częstych
i wojewodów ujźrzysz z lego domu gęstych;
puszczam precz insze wielkie i małe urzędy,
którymi byli zawżdy w Polszczę znaczni wszędy.
A nie dziw: bratają sie z Marsem i z Palladą:
on im dodawa męstwa, la ich wspiera radą.
Na wojnie męstwem, rady skutecznością w domu —
w każdej cnocie nie dają przód kować nikomu.
Tak szczęśliwie krzyż z nieba ten Habdank okrywa,
że Oleśnickim sławy na wieczność przybywa.
Trzy i czterykroć wielkiej dzielności, niepłone,
ze trzech i czterech kątów żyj, Dębno, spojone.
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[2.] Na herb Jego Mfości] ks[iędza] Maciejowskiego,
kardynała, biskupa krakowskiego

Pilna dobrego człeka w przedsięwzięciu praca
zawżdy sie na stokrotny pożytek obraca.
Lub to kto w świętobliwym rozmyśla zakonie,
bez wszelkiej dostojności sam żyjąc na stronie,
lub wychodzi z pospólstwa na urząd wysoki,
usilności swej miewa użytek głęboki,
co pracowity Ciołek dobrze okazuje,
który z dawna po wielkich cnotach postępuje.
Szczęśliwie z Auzonijej obrócił swe oczy,
gdzie mroźny Septemtryjo wóz po niebie toczy.
Pożytecznym w' Kościele, mądrym w pańskiej Radzie,
mężnym stawa rad, gdzie Mars krwawe stopy kładzie.
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[3.] Na herb Ich M[ościów] Panów W oynów

Woyna od wojny rzcczon, na tym sie nie mylę,
ale od jakiej wojny, myślę nad tym chwilę.
Bez baczenia tym Woynom wojna nic nie służy rozum przy męstwie zawżdy w naszych Woynach płuży.
Woyna dla rzeczy własnych w poczet nie przychodzi,
wojuje, kto ojczyzny na obronę godzi.
W takich wojnach Woynowie nigdy nie przestają,
przeto od wojowania swój przemianek mają,
czego widzisz z dawności znaki w tym klejnocie:
Trąby, serce silące w bojującym pocie.
Taką wojną Woynowie przewyższają ludzi,
których cne serce sława wiekodajna budzi.

K O M K N TX R ZK

424

[4.] Na herb Jego M[ości] ks[iędza] Szyszkowskiego,
biskupa łuckiego

5

io

Między dwiema Miesiącmi Miecz, choć otłuczony,
nie boi sie zaćmienia światła z żadnej strony,
światła cnót rozmaitych, które wszędzie świeci,
gdzie Szyszkowski swe sprawy ogniem nauk nieci.
Cnota cieniem zazdrości choć będzie zawita,
przecię sie swej jasności przyrodzonej chwyta,
tak iż jej ustawiczność zacnych spraw nie zginie,
póki w ojczyźnie Wisła swymi brzegi płynie.
Bądź bogini pokoju potrzebuje rady,
bądź więc Mars do potrzebnej zanosi sie zwady,
pokój, kiedy może być, rad widzi przystojny,
wielkim sercem stawi sie, gdzie trzeba do wojny.
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[5.] Na herb J[ego] Mfości] P[ana]
pana Mikołaja z Zebrzydowic Zebrzydowskiego,
wojewody krakowskiego etc .

5

io

Chorągiew, znak zwycięstwa i szczęścia wielkiego,
do wiecznej starożytny dom Zebrzydowskiego
zacnością dostojeństwa prowadzi pamięci,
jak szeroko północny Septemtryjo świeci.
„Szczęścia swego każdy mistrz” - mądrzy mówią, ale
kto sie na wróżki spuszcza, rzeczy swoich cale
szczęśliwych nie ma. Pewna każdego człowieka
w szczęściu gruntownym trzyma dzielnych cnót opieka.
Ten u mnie szczęśliwym jest, kto przez zacne sprawy
przystojnie senatorskiej bądź biskupiej ławy
dostąpi, lecz gdy doma, nic nie czyniąc, leży,
nic on fortunę, ale szczęście go nadbieży.
Kto dzielnością i męstwem sprawy swe szykuje,
do wygranej z Chorągwią ładno postępuje.

426

KOMENTARZE

[6.] Na herb ks[iążęcia] Jego M[ości] z Ołyki i Nieświeża,
w ojewody w ileńskiego

ö

10

Orłom, książęcej czapce nic sie nie dziwuję,
bo, iż to pochodzi z Twych zacnych przodków, czuję.
Co sie z nami urodzi, nie ma własnej chwały:
w tym zacność własna, gdzie jest w dobrym człowiek stały,
Książęciem bywa, kto sie z książęcia urodzi,
ale lepiej, gdy kto sam śladem przodków chodzi,
jako, cny Radzi wile, sobie postępujesz:
na przodkach swych zacności zacność swą budujesz.
Zacnyś z przodków, zacniejszyś sam z siebie samego,
który wyrażasz cnoty książęcia prawego dotąd zacnych cnót sława Twa będzie trwać snadnie,
póki woda w Wilijej moczy piasek na dnie.

[7.] Na herb Jego M[ości] Pana,
pana Stanisława z Mińska,
wojewody łęczyckiego etc.

Szczyci sic przodek z Mińska wielowładnym bojem,
ale więcej potomek wszem miłym pokojem.
Pallas bywa mistrzynią pokoju wdzięcznego,
okrutny Mars jest wodzem boju walecznego.
Mars wszytko, nieużyty, ogniem, mieczem psuje,
Pallas mądrością, rządem i grozą buduje,
więc pokój przy tak wielkiej mądrości ozdobie
zaż nie lepiej niż wojnę zawżdy obrać sobie?
Pokój, kiedy może być, obłapiać przystojnie
rozum uczy, szkodliwej nie dać miejsca wojnie,
lecz jeśli jaka wojny potrzeba przypadnie,
mądry, jako w tej mierze postępować, zgadnie.
Owo sie zawżdy mądrość do wszytkiego zgodzi,
a głupstwo nikczemnością swą każdemu szkodzi.
Podkowa, Sierp na wojnę doda zawżdy bronięj,
Róża w pokoju doda wszelakich cnót woniej.

[8.] Na herb Jego M[ości]
książęcia Zasławskiego

Nic moc, nie gładkość, nie skarby, nie zdrowie,
nie, kto co wczasem swym na świecie zowie,
szczęśliwym czyni, lecz —co Bóg od wieka
wlepił w człowieka —
rozum, z którego cne dobrych spraw roje
wychodzą, za czym niepochybnie twoje
serce ujmuje wdzięczna radość, a ty
wtenczas bogaty.
Kto ma bogactwa, a niepróżen złości,
dłuży sie ludziom w swojej powinności:
nędznym jest właśnie, choć u świata wszędzie
dostatnim będzie.
Z tego klejnotu zdrój cnót wielkich płynie,
a szczęścia swego brodu nie przeminie,
dokąd Zasławskich dom w ludzkiej pamięci
cną sławą świeci.
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[9.] Na starożytny herb Dębno
wielm ożnego Jego M[ości] P[ana] Oleśnickiego

5

10

Z przodków zacnym być —szczęściem to zowiemy,
iż tej zacności przyczyny nie wiemy,
cbyba iż Pan Bóg to ludziom nadaje,
że kto szlachcicem, kto sie prostym zstaje.
Co w mocy naszej, to nasze jest właśnie,
gdy cnota z przodków w potomkach nie gaśnie,
cnota, która sie w wielkich sprawach bawi,
nie, która dobroć pospolitą stawi.
Dębno, w przestronej wysokich cnót sieni
stojąc, od przodków aż dotąd nie mieni
barwy swej: zawżdy zacnych spraw statecznie
<ws>piera od przodka na dalszy czas - wiecznie
cnót chwały godnych zostawując sławę,
wdzięczną u ludzi potomnej czci strawę.
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[10. Na herb Krakowa]

Trwaj <ty> w sławie poty, niedobyla Wieży,
dokąd żółw wszytkiego świata nie obieży
abo dokąd mrówka morza nie wypije,
lub dokąd umarły znowu nie ożyje.
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IV. DEDYKACJE ELOGUNE

t1-]
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JAŚNIE WIELMOŻNEMU PANU,
JEGO MOŚCI PANU
JANOWI ZAMOYSKIEMU
Z ZAMOŚCIA,
NAWYŻSZEMU KORONNEMU
KANCLERZOWI
I HETMANOWI,
BEŁSKIEMU, DERPSKIEMU, MALBORSKIEMU ETC., ETC.
STAROŚCIE,
WIELKIEMU POKOJU I WOJNY
MISTRZOWI,
Rzeczypospolitej i królom polskim
dobrze zasłużonemu,
we wszelkich wyprawach wojennych
ZWYCIĘZCY,
straszliwemu nieprzyjacielom ojczyzny pogromowi,
nieomylnemu do dobrego wodzowi,
twardej nieprzyjacielom swoim skale,
nieoderwanemu cnocie i dobroci przyjacielowi,
NESTOROWI
I ACHILLESOWI
POLSKIEMU
DOKI OR SEBASTYJAN PETRYCY,
MEDYK,
Arystotelesa, dawnego
i przedniego swego we wszelakich rządach
PRECEPTORA,
w polskiej szacie niewidanego gościa,
na wieczną rzadkiej cnoty pamiatke
WYSTAWIŁ
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[2.J

5

io

15

20

25

.

JAŚNIE WIELMOŻNEMU
PANU,
PANU PIOTROWI
FIRLEJOWI
z Dąbrowice,
WOJEWODZIE LUBELSKIEMU,
KRASNOSTAWSKIEMU
STAROŚCIE,
gdyż w inszych cnotach wielkim ludziom przystojnych,
tedy też usilnym ksiąg czytaniem,
wielką i w głębokich naukach,
i w historyjach biegłością okazałemu,
' GRONO CNOT
z ogroda filozofijej Arystotelesowej
w polski język przeszczepione,
w którym smakować każdy może
kształt dobrego w rzcczypospolitcj człowieka,
obraz poczciwego na świecie życia,
istotę prawdziwego szlachectwa,
zwierciadło przystojnego obcowania z ludźmi,
szafowaniem pieniędzy nabywania czci,
uchronienie sie sprosności i sromoty,
DLA UCIĘCI łY UMIEJĘTNYM,
DLA NAPRAWY NIEUKOM
na świadectwo chęci swej
ku prawdziwej zacności
DOKFOR SEBASÏYJAN PETRYCY,
MEDYK,
OFIARUJĘ

ANKKS IV

Co wszyscy na świecie chwytają,
a rzadki prawdziwie dostaje,
to w domu swym dawno urodzone,
nauką i zwyczajem uchowane,
5
doświadczeniem ugruntowane,
wszytkim ludziom ogólnie spólne
i rozdzielnie własne
ŚWIATŁO
JAŚNIE WIELMOŻNEMU
10
PANU,
PANU MIKOŁAJOWI
FIRLEJOWI
z Dąbrowice,
KASZTELANOWI BIECKIEMU,
15
LUBELSKIEMU STAROŚCIE,
SPRAWIEDLIWOŚĆ,
porządnej rzeczypospolitej stanowienie,
żywą wszelkiego urzędu duszę,
grunt dobrych i poczciwych spraw,
20
ludzkiego towarzystwa związkę,
czujnego pospolitego dobra stróża,
cnót wszytkich matkę,
WIELKIEJ ROZTROPNOŚCI, NAUKI I WYMOWY PANU,
CNÓT PRZODKÓW SWOICH PRAWDZIWEMU DZIEDZICOWI,
25
NA WDZIĘK LUDZKOŚCI PRZECIW MNIE CHOREMU
W LOTARYNGII EJ OKAZANEJ
DOKTOR SEBASTYJAN PETRYCY,
MEDYK
POŚWIĘCAM
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V. NAGROBEK'WŁASNY
D [ e o ] 0 [ p t i m o ] M [ a x im o ] S [ \ c r u m J
S e BASTLXNUS P e TRICIUS
ILLUSTRISSIMI CXRDINALIS BERNARDI M a CIEIOVW
A CONSILIIS MEDICIS ET IT1NERUM COMES
5

PROFESSOR IN L y CEO
PHILOSOPHES IN MTV, MEDICI'S IN MORRIS ARCENDIS.
R e g n o , U r b i, o m n ib u s
SCRIPTO, EXEMPLO, PRAECEPTO PRODESSE STUDUI,

A r ISTOTELEM, HORXTIUM NOSTRXTEM LINCI AM DOCUI,
io

T ib e r in i , R h e n u m , R h o d a n u m a d ii ,
B o r y s t h e n e m e t h o s t il e m M o sc u a m s e n e x in v it e s b ib i,
RAR US IN OTIO, FREQUENS IN LXBORE ELI,
NEC SCIO AN PROFUI ; M(X: VERE DIXERIM: FUI v i D i s ri m e , I10SPE S. P e r s p i c e RURSUM IE :

13

YIY1S SI LXBORE E l' MRTUTE COMMI NI BONO V M S ,
\T\1S SI VTIWI I N \ m \ I , MUNDUM IMMUNDUM REPITX S,
SI HOC UT MINIMUM INQUI<N>ERIS CURAS
M o r [ t u u s ] a n n o D o m in i

16(26)

AETvns (72)
Ku czci Boga Najlepszego Najwyższego
Sebastian Petrycy
Wysoce Oświeconego kardynała Bernata Maciejowskiego
towarzysz od medycznych porad i [towarzysz] podróży,
uczony na uczelni,
mędrzec w życiu, lekarz w chorób leczeniu,
państwu, miastu, każdemu
pismem, przykładem, poradą pomagać śpieszyłem,
Arystotelesa i 1loracego ojczystą mową wyłożyłem,
Tyhcr, Ren, Rodan nawiedziłem,
z Dniepru i wrażej Moskwy na starość wbrew pragnieniu piłem,
rzadko odpoczywałem, często pracowałem,
ani wiem, czy przydatny byłem ; zaprawdę rzec mogę: żyłem widziałeś mnie, przechodniu. Wejrzyj i w siebie nawzajem:
żyjesz, gdy pracą i cnotą ku dobru pospolitemu żyjesz,
żyjesz, gdy życie masz za mus, a świat za nieświetny,
gdy tyłeś nań dbały, byłeś był najmniej skalany
/m a rł roku Pańskiego 16(26)
w wieku lat (72)
(przekład J. Wójcicki)

435

ANEK S V

Nagrobek Sebastiana Petrycego w kruchcie kościoła 0 0 . Franciszkanów
pw. Bożego Ciała w Krakowie (lot. Jakub Niedźwiedź).
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KOMENTARZE DO ANEKSU
Opis źródeł i aparat krytyczny
I. POCI IWALA GRAMATYKI ŁACIŃSKIEJ JANA URSINUSA
Utwór zamieszczony w: loanncs Ursinus, Crammaticaemethodicae libriquattuor..., Lcopoli: ex officina Matthaie Garvolinii, 1592, к. *7r-v, podpisany w na
główku: Sebastianus Petricius Pilsnensis, philosophiae et medicinae doctor. Wy
danie za unikatem z Biblioteki Kórnickiej: sygn. Cim. 0.255 (mf BN 35740).
II. PRZYTOCZENIA W DZIEŁACH ARYSTOTELESA
Cytaty ułożono zgodnie z domniemaną chronologią przytaczanych autorów
greckich (z wyjątkiem fragmentów anonimowych) oraz rzymskich, a następnie
według chronologii i kolejności pojawiania się w .Arystotelesowych publikacjach
Petrycego (Ek. - Polit. —Et.). Wydanie za:
[18.[ Polit. I 6, cz. 1.. s. 30;
Polit. VIII 5, cz. 2, s. 319:
[1.]
[2.1-13.1 Ek. II 3. s. 30 (21618: s. 23); [19.] Polit. IV 11, cz. 1, s. 373;
[20.1 Polit. III 3, cz. 1, s. 207;
Polit. 1 1, cz. 1, s. 7:
14.]
121.] Polit. III3, cz. 1, Prz. s. 336;
[5.1
Polit. II 5., cz. 1, s. 109
[6.-7.]
Polit. VIII 3, cz. 2, s. 314;
[22.] Et. У 9, s. 357;
[8.]
Et. Il 9, s. 116;
[23.] Polit. I 4, cz. 1,, s. 24;
[9.-10.] Et. III 8, si. 178;
[24.] Polit. I 4, cz. 1., s. 25;
[11.]
Et. III 8, s;. 179:
[25.] Polit. Vil 7. cz. 2, s. 219;
[26.] Et. I 8, s. 28;
Ek. I 2, s. 8 (21618: s. 3);
[12.]
Ek. I 4, s. 12 (21618: s». 7);
[13.]
[27.] Et. Il 6, s. 104:
[14.]
Polit. I 1, cz. 1, s. 6;
[28.] Et. IV, Przyd. s. 316;
Polit. Il 5., cz. 1. Prz. s. 193; [29.] Et. Il, Przyd. s. 127;
[13.1
[30.| Et. IV, Przyd. s. 295;
[16.]
Et. 14, s. 10;
Et. V 5, s. 344;
131.1 Et. II, Przyd. s. 152.
[17.]
116.] w. 6 </>sam —popr. wyd.: sam —druk. (bł., lipornetria)
III. STEMMATA
W Ek. (podstawą edycji jest wydanie z 1618 r.) i Polit, drzeworyty z herbami
zostały umieszczone pomiędzy tytułami a tekstami wierszy. Wiersze herbowe
podpisano inicjałami „D[oktor| S[ebastian] Pfetrycy| M[edykJ’\ WInstr. wiersz
nie ma tytułu ani podpisu, drzeworyt herbowy znajduje się pod tekstem. Wydanie za:
[LI
|2.|
[3-1
H.j
[5.]

Ek. k.tyt. y:
Polit, cz. 1,1 (k.tvt. v);
Polit, cz. 1, Il (k.iyt. v):
Polit, cz. 1, [Il (k.tyt. v):
Polit, cz. 1. IV (k.tyt. y);

|6.|
[7.]
|8.|
|9.|
[10-1

Polit. cz. 2, V (k.tyt. v):
Polit. cz. 2, VI (k.tyt. v);
Polit. cz. 2, VII (k.tyt. v);
Polit. cz. 2, VIII (k.tyt. y)
Instr. k.tyt. v.
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11-J w. VÒw każdej - popr. wyd.; w w każdej - druk 1618 (bł., dittotypia); w
całej - druk 1602
[9.] w. 12 <ws>piera —popr. wyd.; popiera - Polit, (bł., hiperrnetria)
[10.1 w- 1 Trwaj <ty>w sławie poty - popr. wyd.; Trwaj w sławie póły - Instr.
(bł., lipometria); możliwe popr.: „Trwaj w sławie ty, poty”; „Trwaj w sławie
dopóty”; „Trwajże w sławie, póty”.
IV. DEDYKACJE ELOGUNE
Wydanie za:
11.] Polit, k. :°:‘2 V- '°‘зг;
[2.] Et. IV, k.nlb.r-v po k.tyt.;
|3.] Et. V, k.nlb.r-v po k.tyt.
V. NAGROBEK WŁASNY
Pierwotne umiejscowienie owalnego kamiennego epitafium Sebastiana Pe
trycego w kościele franciszkanów pod wezwaniem Bożego Ciała w Krakowie nie
jest znane. W kruchcie od strony ulicy Franciszkańskiej wmurowano je w roku
1930, po odnowieniu, kiedy to uzupełniono w nawiasach okrągłych datę śmierci
i wiek zmarłego. Popiersie Petrycego zostało zrekonstruowane na podstawie por
tretu ze zbiorów Uniwersytetu Jagiellońskiego; zob. J. T[alko]-H[ryniewicz],
Pomnik Sebastiana Petrycego w Krakowie, „Archiwum Historii i Filozofii Medy
cyny oraz Historii Nauk Przyrodniczych” (1930), 1, s. 184-185.
w. 17 INQUI<N>ERIS - popr. wyd.; INQUIREIUS - zabytek
Objaśnienia
I. POCHWAŁA CRAMA1YKI ŁACIŃSKIEJ JANA URSINUSA
Przejrzysty i bogaty w polskie przykłady podręcznik gramatyki łacińskiej Jana
Ursinusa młodszego (ok. 1562-1613) powstał z myślą o przyszłych studentach
uczelni organizowanej przez Jana Zamoyskiego (otwartej 15 III 1595 r.). Autor
zadedykował książkę Szymonowi z Brzezin, dawnemu rektorowi lwowskiej szkoły
katedralnej, ławnikowi i rajcy miejskiemu. Był on ojcem Szymona Szymonowica,
który pozyskał Ursinusa na stanowisko profesora Akademii Zamojskiej.
Warto zauważyć, że między pięcioma twórcami wierszy zalecających, umiesz
czonych na czele tomu, aspekt rodzimości wykładu gramatyki silnie uwydatnił
tylko Sebastian Petrycy. Nie poruszają tej kwestii pozostali autorzy: kanonik
lwowski Walenty Wargocki, pisarz miejski Andrzej Mądrowic, grecysta i filozof
Adam Burski ani Szymon Szymonowie.
Podręcznik z 1592 r. wydawano w Zamościu jeszcze w latach 1619 i 16-łO
(razem z wierszami zalecającymi) oraz 1698 i 1759 (bez wierszy).
w. 7 Cornelius auctor - Cornelius Wauters (lub Wouters; 1512-1578), zwany:
Cornelius Valerius Ultraiectinus (Łz Utrechtu*), uczony niderlandzki, profesor uniwer
sytetu w Lowanium, autor popularnego w Europie podręcznika Grammalicarum
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insLilutionum libri // (Lutetiae 1550). wielokrotnie przedrukowywanego, remuiez
yv Krakowie w latach pracy Ursinusa nad własną gramaty ką (1590. 1591).
II. PRZYTOCZKNIA W DZIKLACII ARYSTO I KLKSA
Petry cy zachował odrębność formalną 25 cytatów poetyckich w swoim prze
kładzie Arystotelesa. dokonanym na podstawie następujących tłumaczeń łaciń
skich: Leonarda Bruniego, zwanego Aretino (1370 lub 1374-14+4; Polityka oraz
Pseudo-Arystotelesowa Ekonomika; zob. ARIS'\.Opera). Ciovanniego Bernarda
Feliciano (ок. 1490-1545: Etyka Sikomachejska: zob. \RlSLV/ora//tt) i loannesa Argyropulosa (ок. 1*+15-1487; Polityka. ks. III; Porfiriusz. Isagoge; zob.
ARlST.Opm/). W komentarzach własnego autorstwa Petrycy przywołał sześć
cytatów (zob. nr 15, 21, 28-31).
[MuzajosJ
[l.| Źródło dla Petrycego: ARlST.Ab///. 1339b.

[Homer J
[2-1 Źródło dla Petrycego: Ps.-ARIST.Om;/?. 145: pienvoyvzór: MOM.//. 3,172
(Helena do Priama).
|3.J Źródło dia Petrycego: Ps.-ARIST.Oecw?. 145; pierwoyvzór: 110M.Od.
6,168 (Odys do Nauzykai).
[4.1Źródło dia Petrycego: MWST.Polit. 1252b; pierwoyvzór: 1ЮМ.Ос/. 9,114
(opowieść Odysa u Feakóyv o Cyklopach).
(5.J Źródło dla Petrycego: ARIST./Ы/Л 1267a: pieryvoyvzór: НОМ.//. 9,319
(skarga Achillesa przed Ajascm i Odysem).
[6-1 Źródło dla Petrycego: MWSWPolit. 1338b; pierwoyvzór: 1ЮМ.Ос/.
17,382-385 (Kumajos do Antinoosa).
[7.J Źródło dla Petrycego: MWSTPolit. 1338b; pierwoyvzór: НОМ.Od. 9,7
(Odys do Alkinoosa).
[8.J Źródło dla Petrycego: ARI S'\ .Moralin (komentarz Kustratiosa do
ARIST./,’V 1109b); pierwoyvzór: НОМ.//. 3,156-160 (starszyzna trojańska
о I lelenie).
[9.J Źródło dla Petrycego: ARISL/l/ora/m (komentarz Kustratiosa do
ARIST.A7V 1116a; yv tekście głównym tylko w. 100, cytowany także w ЕЕ 1230а);
pierwoyvzór: I ЮМ.//. 22,99-100 (J lektor do rodziców: Priama i 1lekabe).
110.1
Źródło dla Petrycego: ARIS'T.Moralin (komentarz Kustratiosa d
ARISTA7V 1116a): pierwowzór: НОМ.//. 8,148-149 (Diomedes do Nestora).
IU.I Źródło dla Petrycego: ARIST.A'V 1116a (Arystoteles cytuje niedokładnie
jako słowa I lektora); pierwowzór: I IOM.//. 2.391-393 (Agamemnon doAchajów).
[Ilczjodj
|12.| Źródło dla Petrycego: Ps.-ARISY.Oecon. 1343a: pierwowzór: I IKS.O/j.
405 (tu i dalej rady autora dla brała. Persesa).
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[13-1 Źródło dla Petrycego: Ps.-.ARISY.Oecon. 1344a; pierwow/ór: HKS. Op.
699.
[14.] Źródło dla Petrycego: \RIST/b///. 1252b; pierwowzór: I łKS.Op. 4()5.
[15.] Pierwowzór: MES., frg. 220(246); Petrycy znał tekst zapewne z ency
klopedycznych źródeł łacińskich.
[16.] Źródło dla Petrycego: ARIS LA7V 1095b; pierwowzór: MES.O/?. 293-297.
[17.] Źródło dla Petrycego: AR1ST.Æ/V 1132b; pierwowzór: HES., frg.
174(198).
[Solon]
[18.]

Źródło dla Petrycego: ARIST/Ъ/Л. 1256b; pierwowzór: SOL. 13,71.

[Fokylides]
[19.] Źródło dla Petrycego: ARIST/Ы/Л 1295b.
[Eurypides]
[20.J Źródło dla Petrycego. ARISTJblit. 1277a: pierwowzór: EURIP., frg.
16 (z niezachowanej tragedii Ajolos).
[21.] Źródło dla Petrycego: PORPI L/sag. Ib: pierwowzór: EURIP., frg. 15
(z tragedii Ajolos).
[22.] Źródło dla Petrycego: ARIST.ÆTV 1136a; pierwowzór: EURIP., frg. 68
(z niezachowanej tragedii Alkmajon).
[Tcodektes]
[23.] Źródło dla Petrycego: ARIST/b///. 1255a; pierwowzór: THEOD., frg. 3
(z niezachowanej tragedii Helena).
[Anonimowi autorzy greccy]
[24.] Źródło dla Petrycego: WWSTJblit. 1255b.
[25.] Źródło dla Petrycego: ARIST./b/zV. 1328a; pierwowzory:
w. 1 - przysłowie starożytne; „Etiam sanato vulnere cicatrix manet”; NKPP,
„Rana"’ 5: „I po zgojonej ranie blizna się zostanie'’;
w. 2 - EURIP., frg. 975 (z niezachowanej, nieustalonej tragedii); por. NKPP,
„Brat” 37: „Rzadka rzecz między braćmi zgoda*);
w. 3-4 —autor nieznany. TCrE frg. 78.
[26.] Źródło dla Petrycego: ARIST./ÜV 1099a (cytat także w ЕЕ 1214а);
pierwowzór: napis w przedsionku świątyni Latony na Delos; zob. także THEOGN. 255-256.
[27.] Źródło dla Petrycego: ARIST.ATV 1106b.
[Enniusz]
|28.J Źródło dla Petrycego: CIC.7itó*c. 1,15 (zob. też Tusc. 1,49); pierwo
wzór: ENN., frg. 17.
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[Horacy]
129.1 Źródło dla Petrycego: 1\QH.Epist. 1,6,29-31.
[30.1Źródło dla Petrycego: 110R.Carm. 4,4,29-32.
[J u wena] is J
[31.] Źródło dla Petrycego: lUV.Sa/. 8,19-20.
III. STEMMATA
[U
Na/wa herbu: Dębno (Sędowojna).
Wiersz towarzyszy dedykacji prozą Ekonomiki Arystotelesowej... dla Miko
łaja Oleśnickiego, datowanej: 18 X 1602 (18 X 21618).
w. 3 kardynałów - kardynałem z tego rodu bvł tylko Zbigniew Oleśnicki
(zob. obj. do IV 9,29/Vz).
biskupów - Oleśnickich było dwóch: inny Zbigniew (ok. 1430-1493), podkanclerzy (od 1472), biskup kujawsko-pomorski (od 1473), następnie
arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski (od 1481), oraz Stanisław (1496-1539),
biskup poznański (od 1538).
w. 3-4 kasztelanów... / i wojewodów —spośród nich można wymienić: wo
jewodę sandomierskiego Dobiesława (zni. 1440: zob. obj. do V9,7-8), wojewodę
sandomierskiego Jana (ok. 1440-1460) i wojewodę lubelskiego Jana z Bochotnicy (zm. 1532).
w. 7-9 bratają sie z Marsem i z Palladą - bóstwami wojny i mądrości; kon
cept dalszych zdań wysnuty z alternatywnej nazwy herbu: Sędowojna.
w. 11 Habdank - nazwa herbu, którego godłem jest łękawica (zob. w. 14).
w. 14 ze trzech i czterech kątów żyj, Dębno, spojone —„geometry czny” koncept
całego wiersza został wysnuty z właściwości obu figur heraldycznych, składają
cych się na herb Dębno: krzyżu (mającego cztery kąty) i łękawicy (liczącej trzy
kąty).
|2-'

Nazwa herbu: Ciołek (Biała).
Wiersz towarzyszy dedykacji prozą ks. I Polityki Arystotelesowej... dla Ber
narda Maciejowskiego, datowanej: 27 VII 1604.
I3.j

Nazwa herbu: Trąby (Brzezina).
Wiersz towarzyszy dedykacji prozą ks. II Polityki Arystotelesowej... dla
Benedykta Wovny (zm. 1615), biskupa wileńskiego (od 1600), datowanej: 28
VII 16Ò4.

14,1

Nazwa herbu: Ostoja (Moście).
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Wiersz towarzyszy dedykacji prozą ks. III Polityki Ary stotelesowej... dla
Marcina Szyszkowskiego (1554-1630), biskupa łuckiego (od 1604), później płoc
kiego (od 1607) i krakowskiego (od 1616), datowanej: 1 VIII 1604.
w. 5-6 Cnota cieniem zazdrości choć będzie zaivita, / przędę sie swejjasności
przyrodzonej chwyta -myśl Seneki: zob. SEN Epist. 9*2,17-18 (przekład W. Kornatowski, s. 447) :
I... ] słońce nawet pośród przeciwności trwa nadal nienaruszone, i choć
coś nas od niego przegradza, choć pozbawia nas jego widoku, słońce wyko
nywa swą pracę i pędzi po swej drodze. [...] Również i cnocie przeciwności
nic ująć nie mogą: nie staje się ona mniejsza, a jedynie mniej błyszczy.
[5.1
Nazwa herbu: Radwan (Wierzbowa).
Wiersz towarzyszy dedykacji prozą ks. IVPolityki Arystotelesowej... dla Mi
kołaja Zebrzydowskiego, datowanej: 20 VIII 1604.
w. 1 Chorągiew - godło herbu Radwan: chorągiew kościelna o trzech polach.
w. 5 Szczęścia swego każdy mistrz - por. przysłowie łacińskie: „Faber est
(juisque fortunae suae’1 (przypisywane konsulowi Appiuszowi Klaudiuszowi
Ślepemu; ok. 360-275 p.n.e.); oraz NKPP, „Szczęście” 19: „Każdy jest swego
szczęścia kowalem”.
f6-l
Nazwa herbu: herb własny Radziwiłłów.
Wiersz towarzyszy dedykacji prozą ks. V Polityki Arystotelesowej... dla Mi
kołaja Krzysztofa Radziwiłła („Sierotki”), datowanej: 30 X 1604.
Tytuł: - zob. obj. do III 29,tyt.
w. 1 książęcej czapce - mitrze, oznace godności książęcej (por. obj. do III 29,2).
w. 3-6 - por. IV 4,33-36 i obj.
Г-1
Nazwa herbu: Prus III. Na drzeworycie wizerunek zasadniczego herbu znaj
duje się w lewej górnej części tarczy pięciopolowej; pozostałe herby to: Poraj
(Róża); na dole po lewej: Slepowron: po prawej: Doliwa; na tarczy sercowej:
Abdank.
Wiersz towarzyszy dedykacji prozą ks. VI Polityki Arystotelesowej... dla Sta
nisława Mińskiego (ok. 1561-1607), wojewody łęczyckiego (od 1590), później
podkanclerzego koronnego (od 1606), datowanej: 11 IX 1604.
w. 1 przodek z Mińska - Stanisław Miński był synem Kaspra (zm. 1564).
w. 2 wszem miłym pokojem - adresat wiersza, wykształcony i kulturalny
poliglota, zjednywał sobie sympatię umiejętnością postępowania z ludźmi. W póź
niejszym czasie wraz z biskupem krakowskim, Piotrem Tylickim, posłował od
króla Zygmunta III na rokoszowy zjazd sandomierski (14 VIII 1606).
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w. 15 Podkowa, Sierp - figury heraldyczne w chodzące w skład godeł her
bów Prus III oraz Slepowron.
w. 16 Hoża - godło herhu Poraj oraz element godła herbu Doliwa.

| 8 .|
Nazwy herhu brak (herb własny).
Wiersz towarzyszy dedykacji prozą ks. VII Polityki Arystotelesowej... dla Ja
nusza Zasławskiego (zm. ok. 1629), wojewody wołyńskiego (od 16 0 4 ). datow a
nej: 1 IX 1604.
Koncept utworu opiera się na stoickim paradoksie: „Tylko mędrzec jest kró
lem'' (por. obj. do II 2 ,2 1 -2 4 ).

Nazwa herbu: Dębno (Sędowojna).
Wiersz towarzyszy dedykacji prozą ks. VIII
Mikołaja Oleśnickiego, datowanej: 10 XII 1604.
w. 5 -8 - por. IV 4 ,3 3 -3 6 i obj.

Polityki Arystotelesowej...

dla

|i<4
Wiersz towarzyszy dedykacji prozą Instrukcyi abo nauki, jak się sprawować
dla wielokrotnego burmistrza Krakowa, pochodzącego z rodziny
kupieckiej, Kaspra C uttetera (zm. 1614) oraz długoletniego rajcy miejskiego
i byłego burmistrza, sukiennika Joachim a Ciepielowskiego (zm. 1 6 21), d atow a
nej: 5 X 1613.
Utwór jest parafrazą popularnego w Europie epigramu łacińskiego, w róż
nych wariantach umieszczanego nad bramami i na odrzwiach (tekst i osiem nasto
wieczne tłumaczenie polskie za: Cherubin Córkowski, Stawa godnego imienia...

czasu moru...

i przykładnego cnotami życia, nieśmiertelna /ю śmierci... Jana Chryzostoma Zboży
Radojewskiego... ogłoszona roku... 1752 dnia 2S marca. [b.m.dr.J, k. E9v) :
Stet domus haec. donoc fluctus formica marinos
ebibat et totum testnrlo perambulet orhem.
Stój. domie, póki w morzu czerpania mrówczego,
póki krokiem nie zmierzy żółw świata całego.
IV. DEDYKACJE ELOCIJNE

Ii-I
Petrycy nawiązał do dedykacji elogijnej Zam oyskiem u w
III księgi EtykiArystotelesowej... (PETRYCY Et... s. 175):

Przestrogach

Postawiłem ja toż panu Zamoyskiemu w Polityce kolumnę, przeciwko
której niektórzy mówili, żem jednemu wszytko przypisał, równych jemu
szlachciców poniżył, jakoby nio było w Polszczę więcej takich ludzi. Są. ale

do
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sio jeszcze nie okazali. Mogą to uczynić, co Zam oyski, ale jeszcze nie uczynili.
Nie chęć. ale uczynek zacny nagrody godzien. Aleć już podobno po śmierci
zawiść ustała.

w. 6-7 KANCLEIÌZOIVI/ 1 HETMANÓW - zob. obj. do IV 15,7-8.
w. 8-9 BEŁSKIEMU, DERPSKIEMU, MALBORSKIÈMLJ ETC., ETC./S7/IROSCIE —wiadomo, że starostwo bełskie Zamoyski objął 6 IV 1572 r. (po ojcu
Stanisławie, zmarłym w marcu tegoż roku), a starostwo derpskie (dorpackie)
w Inllantach otrzymał 17 VI 1588 r.: posiadane przezeń królewszczyzny obej
mowały łącznic terytorium ponad 11 000 km-.
I2-Ì
Dedykacja elogijna ks. IV Etyki Arystotelesowej. .. dotyczy Piotra Firleja
(zni. 1619), wojewody lubelskiego (od 1617), uznawanego przez współczesnych
za znawcę historii i doświadczonego wojskowego.

13,1

Dedykacja elogijna ks. V Etyki Arystotelesowej... dotyczy Mikołaja Firleja
(1588 - ok. 1635), kasztelana bieckiego (od 1615), później wojewody sando
mierskiego (od 1633), gruntownie wykształconego w Niemczech, Anglii, Hisz
panii, Francji i we Włoszech.
Każdej księdze Etyki Arystotelesowej... towarzyszy (oprócz powyższych
dwóch dedykacji elogijnych, dodanych przez tłumacza do ks. IV i V) dedykacja
prozą Sebastiana Petrycego oraz wiersz stemmatyczny autorstwa profesora me
dycyny uniwersytetu krakowskiego, Wawrzyńca Smieszkowica (zrn. 1646). Ad
resatami pozostałych dedykacji są:
ks. I: Wawrzyniec Gcmbicki (1559-1624), arcybiskup gnieźnieński i prymas
Polski (od 1616):
ks. II: Jan Andrzej Próchnicki (zni. 1633), arcybiskup metropolita lwowski
(od 1614);
ks. III: Henryk Firlej (1574-1626), biskup płocki (1617-1624), później ar
cybiskup gnieźnieński i prymas Polski.
V. NAGROBEK WŁASNY
w. 9 nocn —dosł.: nauczyłem, tu w znaczeniu: przetłumaczyłem,
w. 10 TiUEimt, Rhhmm, Rhodaxi м —nazwy rzek jako metonimia krajów:
Włoch, Niemiec i Francji.
w. 15 nus sł... (VM\nX/ iioxo m/s —podobna myśl wyrażona w Czyi. [3]:
„żyć ludziom - czynić ludziom dobrodziejstwo jest“.
w. 16 IÌTAMiw mu, Ml XDIMIMMLXIH u nm tas - źródłem konceptu słownego
jest fragment kazania św. Augustyna na temat Ewangelii według św. Łukasza
(Łk 11,5-23) o pożytku płynącym z cierpień doczesnych, skłaniających do pra
gnienia dóbr wiecznych (AUC.ÓĆ77W. 105,6,8):
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Quid strepis? Non liocprom isit mihi Deus. quod ista non peribunt; non
hoc mihi promisi! Christus. Aeterna promisi! aeternus: si credidero. ex m or
tali Паш aeternus. Quid strepis. о m unde im m unde. quid strepis? Quid aver
tere conaris?
Czem u wołasz? Nie to obiecał mi Bóg. bo tam te rzeczy nie przem iną: nie
to obiecał mi C hrystus. Odwieczny obiecał rzeczy wieczne: jeśli uwierzę, ze
śm iertelnego stanę się wieczny. Czemu wołasz, nieświetny świecie. czem uż
wołasz? Czem u zwodzić usiłujesz?
(p rz e k ła d J. W ójcicki)
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Dedykacja egzem plarza Polityki Arystotelesowej... (Kraków 1605)
Marcinowi kłoczyiiskicinu. A utograf tłum acza, Rkps Biblioteki Czartoryskich
w Krakowie', sygn. 2566 V. s. 22 (mikrofilm Biblioteki .Narodowej w Warszawie' 22765).

IL U S T IU C JK

447

2. N otatka osobista Sebastiana Petrycego na wyklejce /ес/о starodruku:
I. S tadius. Ephemerides. Coloniae 1560. Kgz. Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowi«4,
sygn. BJ Cim. 0 .5 9 2 0 b.
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3. N otatka osobista j.w. na wyklejce verso.
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BIBLIOTEKA PISARZY STAROPOLSKICH

ukazały się:

I UКKONIM MOKSXÏYN. Światowa Rozkosz
wydał Adam Karpiński
tom 1

KASPKR 1Л\ ARDOWSKL Pochodnia Miłości Bożej
wydał Krzysztof Mrowcewicz
tom 2
KASPKR MLASKOWSKI, Zbiór rytmów
wydała Alina Nowicka-Jeżowa
tom 3
WACKAW PO ГОСК1. Muza polska
wydał Aduni Karpiński
tom *ł
SKI3ASIIAN CRABOWIKCKL Rymy duchowne
wydał Krzysztof Mrowcewicz
tom 5
SKBASTIAN KABIAN KKONOWIC. Roxolania * Roksołania
wydał i przełożył Mieczysław Mejor
tom 6
KASPKR ÏAVAKDOWSKL Lekcyje Kupidynowe
wydał Radosław (Grześkowiak
lom 7
STANISŁAW CROCI IOWSKI. Ilirydarz
wydała Justyna Dobkowska
lom 8
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ALEKSANDER TEODOR L\CKL Pobożne pragnienia
wydał Krzysztof Mrowccwicz
tom 9
MIKOLVJ KOCI JANOWSKI, Rotuly
wydał Adam Karpiński
tom 10
KASPER lAVARDOWSKL Łódź młodzi z nawalności do brzegu płynąca
wydał Radosław Oześkowiak
lom 11
JAN ŻABCZYC, Symfonije anielskie
wydał Adam Karpiński
tom 12
SZYMON Z1MOROWI С. Roksolanki
wydał Radosław (Grześkowiak
tom 13
ANDRZEJ MAKSYMILIAN FREDRO. Monito politico-mora/io *
Przestrogi polityczno -obyczajowe
wydały Ewa Jolanta (Głębicka i Estera Lasocińska
toni 14
ERAZM OÏAVINOWSKI, Pismo poetyckie
wydał Piotr Wilczek
tom 15
P. CORNEILLE * J A. MORSZTYN, Cyd albo Roderyk
wydali Adam Karpiński i Adam Stepnowski
tom 16
SAMUEL lAVARDOWSKI. Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego
wydał Roman Krzywy
tom 17
(G.M. VERDIZZOTH * M. BLAŻEWSKI, Setnik przypowieści uciesznych
wydał Jan Slaski
tom 18
ADAM KORCZYŃSKI, Ifizerunk złocistej przyjaźnią zdrady
wydał Radosław (Grześkowiak
tom 19
HIERONIM MORSZÏYN, Fiłomach ijo
wydał Radosław (Grześkowiak
tom 20
Dialogus in Natoli Domini * Dialog no Narodzenie Pańskie
wydała i przełożyła Joanna Ziabicka
tom 21
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ADRIAN WILSZCZYCKI. Utwory poetyckie
wydała Anna (Kurowska
tom 22
MIKOŁAJ Si;p STARZYŃSKI, Poezje zebrane
wydali Radosław (Grześkowiak i Adam Karpiński
przy współpracy Krzysztofa Mrowcewicza
tom 23
SAMUKL 'lAYARDOWSKI, Pałac Leszczyński
wydał Roman Krzywy
tom 24
SZYMON STAROWOLSKI, De claris oratoribus Sarmatiae *
O znakomitych mówcach Sarmacji
wydała i przełożyła Kwa Jolanta (Głębicka
lom 25
MACIKJ KAZIMILRZ SARBILWSKI, Epigrammatum lH>er * Księga epigramatów
wydały i przełożyły Magdalena Piskała i Dorota Sulkowska
tom 26
ABRAI LAM ROŻNI AlOWSKI,
Pamiątka krwawej ofiary Pana Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa
wydał Janusz S. (Gruchała
torii 27
MICHAŁ JURKOWSKI, liistoiyje świeże i niezwyczajne
wydał Mariusz Kazańczuk
tom 28
KLKMKNS BOLLSLAWIUSZ, Przeraźliwe echo tr(фу ostatecznej
wydał Jacek Sokolski
tom 29
JAN (GAWIŃSKI, Dworzanki albo Epigramma ta polskie
wydał Jacek (Głażewski
tom 30
SКBASTIAN PKTRYCY, Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego
wydał Jacek Wójcicki
tom 31

w przygotowaniu:
STANISŁ\W IIKRAKLIUSZ LUBOMIRSKI. Dzieła prozą,
t. 1: Rozmowy Arlaksesa i Eivaridra
w opracowaniu Justyny Dobkowskiej
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SERAFIN JAGODYŃSKI, Wybawienie Ruggiera z wyspy Alcyny
w opracowaniu Romana Krzywego
HIERONIM MORSZIYN, / lisloryja ucieszna o królewnie Banialuce
w opracowaniu Radosława Grześkowiaka
JAN GAWIŃSKI, Sielanki z Gajem zielonym
w opracowaniu Ewy Rot
MIKOŁAJ REJ, Kupiec
w opracowaniu Anny Kochan
SAMUEL lAVARDOWSKI. Władysław //, król polski i szwedzki
w opracowaniu Romana Krzywego
JUSTUS LIPSJUSZ * PAWEŁ SZCZERB1C, Politica pańskie
w opracowaniu Estery Lasocińskiej
JUSTUS LIPSJUSZ * JANUSZ PIOTROWICZ, O stałości ksiąg dwoje
w opracowaniu Justyny Dobkowskiej
ALBERT INES. Астата ta epigrammatica * Akroamaty
w opracowaniu i przekładzie Magdaleny Piskały i Doroty Sulkowskiej
WACŁAW POTOCKI, Transakcyja wojny chocimskiej
w opracowaniu Joanny Krauze-Karpińskiej i Adama Karpińskiego
WACŁAW POTOCKI, Pieśni
w opracowaniu Mirosławy I lanusiewicz i Adama Karpińskiego
SZYMON SZYMONOWIC, Listy
w opracowaniu Ewy Jolanty Cłębickiej
JAN DYMITR SOLIKOWSKI. Facies perturbatae... Reipublicae *
Sen na jawie albo widowisko... uciemiężonej Rzeczypospolitej
w opracowaniu Ariadny Masłowskiej-Nowak
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l; HOWINUS. Anliganiemtas
w opracowaniu i przekładzie Mieczysława Mejora
DANIEL NABOROWSKl, Poezje zebrane
w opracowaniu Krzysztofa Mrowcewicza i Radosława Grześkowiaka

