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WPROWADZENIE DO LEKTURY

W opublikowanym tu tomie
drugim Dzieł Adama Stanisława
Naruszewicza z 1778 r., obejmu
jącym trzecią i czwartą księgę li
ryków (łącznie 55 wierszy), poja
wiają się właściwie te same grupy
utworów, co w tomie pierwszym,
ale zmieniają się nieco ich relacje
ilościowe. Przede wszystkim jest
znacznie mniej utworów panegirycznych i pochwalnych, kierowa
nych do osób reprezentujących
wpływowe rody, piastujących wy
sokie godności itd., znajdujemy
natomiast 13 ód skierowanych do
Stanisława Augusta. Od nich prze
to zaczniemy przegląd tekstów po
Adam Naruszewicz.
mieszczonych w niniejszym tomie.
Według portretu Ludwika Marteau.
Wśród wierszy dla króla są
Gabinet Rycin PAU w Krakowie.
utwory związane z uroczystościa
mi koronacji (III 13; IV 6), uro
dzin (III 9) i imienin (III 24; IV 9) monarchy. W tej grupie ód napisanych
z okazji rocznicowo-dworskich zwraca uwagę oda IV 6, napisana „w dzień
dorocznej koronacji”, jako że jej treść została ujęta skrótowo i dystansuje
się od powierzchownych oznak obchodzenia świąt związanych z osobą
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władcy. Poeta zachęca rodaków do okazywania prawdziwego szacunku
Stanisławowi Augustowi, do wyrażenia mu uznania, do szczerego odda
nia królowi, a także do stosowania jego mądrych rad. W innych utwo
rach tej grupy, które poeta tworzył w różnym czasie, pojawia się zawsze
trafna ocena przeszłości dziejowej i bieżącej sytuacji politycznej Rzeczy
pospolitej, analiza działań i cech osobowości Stanisława Augusta, a także
opis postawy społeczeństwa wobec władcy i bezkompromisowa k ry ty k a
anarchii oraz wad szlachty. Autor podejmuje w tego rodzaju wierszach
trudne zagadnienia, ściśle związane z dramatycznym czasem schyłku
konfederacji barskiej, ale przede wszystkim z traumatycznym dla społe
czeństwa polskiego okresem I rozbioru i sejmu delegacyjnego (1773-1775). A nie jest tu tylko poetą dworskim (jak by wynikało ze wskazanych
w tytułach okoliczności), nie jest tylko przyjacielem Stanisława Augusta,
jest przede wszystkim poetą politycznym, przenikliwym w opiniach i roz
poznaniu przyczyn krajowych wydarzeń1.
Dwie ody (IV 3 i III 22) przypominają o zamachu na króla zorganizo
wanym przez barzan. Autor powraca tu do dramatycznych wydarzeń
z listopada 1771 r. Wybaczającą postawę Stanisława Augusta wobec
uczestników porwania, okazaną podczas sądu sejmowego nad „królobójcami”, zdyskontował Naruszewicz w słynnej odzie Do Sprawiedliwości
z okazji mowy J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci mianej 2 sierpnia 1773 za
królobójcami. Dobroć monarchy, a także litość wobec sprawców zama
chu ujął poeta następująco (IV 3,57-59):
Polszczę to tylko takie los zostawił dziwy:
mieć królów obrońcami urazy właściwej.
szukać zemsty dobrocią...

Naruszewicz ukazuje Stanisława Augusta jako dobrego króla —„swych
zabójców... patrona” (IV3,52), jako władcę, który woli być „bohaterem
litości” niż „bohaterem mocy” (IV 3,60). Daje to okazję do przeciwsta
wienia postawy pełnej humanitaryzmu władcom budującym swe zna
czenie i sławę na wzbudzającej strach agresywnej polityce i wojnach, które
przyczyniają się do śmierci wielu ludzi. Jak pamiętamy, ten anty hero-

1 iNa temat konfederacji barskiej i 1 rozbioru w poezji Naruszewicza zob. m.in.
Л. Przekora. „Trzej mocarze swobodom spokojnego kraju zawisni. .. ”. Obrazy konfederacji
barskiej i pierwszego rozbioru w poezji A. Naruszewicza. ..Acta Univcrsitatis Lodziensis.
Folia Litteraria Polonica“ 6(2003). s. 109-131.
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istyczny wątek jest stale obecny nie tylko w utworach okolicznościowo -politycznych Naruszewicza, lecz także w wierszach refleksyjnych o za
barwieniu filozoficznym lub moralnym. W czasach delegacyjnego sejmu
rozbiorowego słowa potępienia władców, którzy występują z pozycji siły,
miały szczególną wymowę.
W Pieśni dorocznej na dzień ocalenia życia i zdrowia J[ego] Królew
skiej] M[oś]ci (III 22) Naruszewicz raz jeszcze ukazał zagrożenie, na jakie
monarchę i cały kraj naraziła próba uprowadzenia króla ze stolicy, a po
nadto wyraził radość z pomyślnego zakończenia dramatycznego zajścia.
Kolejna grupa utworów napisanych przez Naruszewicza dla Stani
sława Augusta to wiersze dołączone przez poetę do ofiarowanych kró
lowi prezentów. Jest wśród nich Naczynie do kwiatów, w dzień imienin
J[eg°] K[rólewskiej] M[oś]ci dane (IV 9) z 1774 r. (również z czasów
rozbiorowego sejmu). Warto podkreślić, że to jeden z czterech tekstów
poświęconych władcy, które nie zostały opublikowane w „Zabawach
Przyjemnych i Pożytecznych”. Stało się tak zapewne nie tylko dlatego,
że poeta nakreślił tu bliskie, wręcz prywatne relacje z królem, ale także
z powodu dość smutnej wymowy utworu, czego w rozpowszechnianych
oficjalnych tekstach prokrólewskich Naruszewicz unikał. Wszak w okresie
rządów zdradzieckiego marszałka sejmu Adama Łodzi Ponińskiego i jego
zdemoralizowanych adherentów, w większości również sprzedawczy
ków pozostających na usługach trzech zaborczych państw, pozycja lek
ceważonego przez nich, wielokrotnie poniżanego króla była bardzo
trudna.
Autor owego imieninowego podarunkowego wiersza - w podobnych
utworach zwykle przecież pojawiały się motywy kwiatowe —ówczesną
niechęć do władcy sygnalizuje w wymowny sposób. Mimo że imieniny
króla obchodzono 8 maja, kiedy kwitło już wiele najrozmaitszych kwia
tów, Naruszewicz ofiarowuje władcy samo tylko naczynie. Wykorzystuje
wprawdzie typowy motyw, pojawiający się zwłaszcza w wierszach zwią
zanych z imieninami i urodzinami obchodzonymi na przełomie jesieni
i zimy, zimą lub podczas przedwiośnia, tj. brak kwiatów z powodu „bezkwietnej” poru roku, ale motyw ten nie jest tu jedynie rodzajem zwyczaj
nego w takich okolicznościach usprawiedliwienia, gdy utwór (zwłaszcza
wierszowany bukiet) ofiarowywano adresatowi zamiast prawdziwej wią
zanki. Służy oto metaforycznemu zobrazowaniu trudnej sytuacji kraju
i solenizanta: pole porośnięte chwastem, cierniste krzewy, głogi zamiast
róż. Autor nie ukrywa, że nawet umiarkowane pochwały postawy Stani
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sława Augusta bywają źle przyjmowane w tym niesprzyjającym okresie
(IV 9,17-18):
lecz chodem drobnej ledwo dotknął części,
już na mię Zazdrość swe wymierza pięści.

Inny charakter ma wiersz Kałamarz Jego KrólewskiejM[oś]ci ofiaro
wany (IV 13) z roku 1777. towarzyszący kolejnemu podarunkowi. Nale
ży do nurtu utworów okazjonalno-towarzyskich pisanych eleganckim
stylem, którego nie zaburza emocjonalne zaangażowanie autora. To bez
pretensjonalna prezentacja problemu, w innych tekstach autora ujmo
wanego bardziej podniośle. Chodzi mianowicie o władzę namiestniczą,
jaką Bóg udziela królom. Dzięki niej za sprawą jednego pociągnięcia pió
ra stwarzani są nowi ludzie, zupełnie tak jak dzięki kreatorskiej sile Sło
wa stworzony został świat. lak oto dworski poeta, wykorzystując ciekawy
koncept, czyni odwołanie do nadawania przez władcę godności, urzę
dów. tytułów itp. za pomocą pisemnych rozporządzeń. Jednocześnie to
typowy dla literackiego rokoka przykład poetyckiej pochwały przedmio
tu oraz dołączenia wiersza do prezentu, analogicznie jak w przypadku
znanej Filżanki (IV 25).
Jeszcze inaczej prezentuje się wiersz podarunkowy ofiarowany wład
cy „przy oddaniu numizma królowej Jadwigi" (IV17). Ton utworu pozo
staje oficjalny z racji przywołanego przez dar wspomnienia epoki
Jagiellonów. ..Dostojni przodkowie” (IV 17.13) z czasu Piastów i Jagiel
lonów ukazani zostają jako wzorzec dla gnuśnych Polaków. Pojawia się
nadzieja, że ten przykład „wzbudzi ich ze spania” (IV 17,14-15). Król
Stanisław August jawi się jako władca, który świadomie wskrzesza z nie
pamięci wielkie, zasłużone w dziejach postaci, ale sam przy tym również
je naśladuje, zwłaszcza na polu oświaty i innych wartościowych przed
sięwzięć oraz inicjatyw w różnych dziedzinach życia krajowego2.
Rolę przywracania przez króla pamięci narodowej dawnych wład
ców Polski podkreślił Naruszewicz w słynnej odzie Na Pokój Marmurowy
portretami królów polskich z rozkazu J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci Stanisława Augusta nowo przyozdobiony / 7 71 (III 1). Utwór ten stał się dla
“ Szersze omówienie te^o nurtu poezji okazjonalno-towarzyskiej w: B. Wolska. Ogól
ne uwagi o twórczości okolicznościowy Adama Naruszewicza. Hiersze podarunkowe i bu
kiety. ..Prace Polonistyczne": Tobie - teraz. If kręgu literackich ofiarowań, seria LIX (2004).
s. 123-174.
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autora —przyszłego dziejopisa —okazją do snucia refleksji na temat naro
dowej historii oraz próbą oceny kolejnych władców dziedzicznych i elek
cyjnych, z zaakcentowaniem osiągnięć i strat, jakie stały się efektem ich
panowania.
W tomie zamieszczony został także znany utwór, będący pochwałą
mądrej polityki Stanisława Augusta. Król przez stosowany z rozmysłem
system nagród i wyróżnień wzbudza ducha emulacji, zachęcając podda
nych do pracy dla dobra ojczyzny i powszechnego pożytku. Oda Do Sta
nisława Augusta. .. z okazji otrzymanego Orderu S[więtego] Stanisława
(IV 20) zawiera motto, które w ZPP pełniło funkcję tytułu: Praemiando
incitât („Nagradzaniem zachęca”), a które zostało przejęte z napisu na
rewersie Orderu św. Stanisława, ustanowionego przez króla w 1765 r.
Autor zaakcentował tu rangę prac na polu oświaty, twórczości literackiej
i innych sztuk. Wyróżnienie poety przez władcę spowodowało napisanie
wiersza, który pozostaje czymś więcej niż podziękowaniem za uznanie
i pochwałą mecenasa. Naruszewicz formułuje szereg ponadczasowych re
fleksji na temat warunków sprzyjających dokonywaniu się postępu oraz
jego roli w dziejach.
Osobisty ton dźwięczy w odzie Do Stanisława Augusta... z okazji
otrzymanego swego zdrowia (III 18), ale i tu postarał się poeta, by od
osobistego wydarzenia przejść do licznych uwag ogólnych o relacji: władcy
- poddani. Chwali polskiego króla za zainteresowanie losem tychże pod
danych i dobroć, określając te cechy mianem jego „praw do serca naro
du”. Naruszewicz nie zaniedbał okazji, by uczynić aluzję do mowy
obrończej Stanisława Augusta, przy czym z wirtuozerią skonstruował frazę
przypominającą barokowy paradoks: „na przeciwniki dłoń dobrocią
mściwa” (III 18,98). Wygłosił jednocześnie antyheroistyczne i antywo
jenne apostrofy przeciwko tyranom, najeźdźcom i despotom, przepowia
dając z mocą rewizję ich roli i pozycji, gdy ustąpi strach i naturalną koleją
rzeczy dojdzie do weryfikacji ich poczynań (III 18,71-72):
Strach wam obecny słupy stawi harde.
przyszłość rozwalczą hartuje oskardę.

Stanisława Augusta jako inspiratora tłumaczeń zawartych w zbiorze
Pieśni wszystkie Horacjusza przekładania różnych (Warszawa, t. 1-2,
1773(-1775)) ukazuje oda Do Stanisława Augusta... przy dedykacji
Horacjusza (III 25). Naruszewicz uwypuklił tu ówczesne znaczenie zbioru
przekładów Horacego dla polskiego społeczeństwa, sytuując je w kon
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tekście uwag o charakterze uniwersalnym na temat pozytywnego, mo
ralnego oddziaływania poezji, jej siły i znaczenia, z wykorzystaniem przy
woływanych w takich razach przykładów mitologicznych poetów (np.
Ariona, Amfiona, Orfeusza). Funkcje dydaktyczne poezji, jej wpływ na
dusze ludzkie - to dominanty tego ujęcia, kreślonego piórem klasycysty.
Na koniec tego skrótowego przeglądu trzeba odnotować, że więk
szość utworów wiążących się z osobą władcy zawiera dygresje, aluzje
polityczne i wątki historyczne oraz refleksje natury ogólnej na temat zna
czenia kultury, sztuki, a w szczególności literatury.
W innych odach poruszających problemy literackie i poetyckie Naru
szewicz przedstawia m.in. zagadnienie panegiryzmu, jego źródła i prze
jawy (np. Do Ignacego Wilosławskiego... o złym używaniu poetyki:; III 8).
Mimo różnych zastrzeżeń pewne krytyczne uwagi o panoszących się w po
ezji pochwałach można potraktować jako odnoszące się do własnej twór
czości autora. W wierszu Do poety starego (III 23) Naruszewicz nie zawahał
się przed stwierdzeniem, że poeta powinien zaprzestać tworzenia, gdy
jego siły już się zużyją, bo utwory pisane w starszym wieku często bywa
ją anachroniczne. Spod działania tej reguły nie wyłącza również siebie
(11123,41-44):
Wszyscyśmy prawom podlegli natury,
próżno się nad jej przepisy zawodzić zawieśmy stare na kołku bandury:
uschłemu drzewu (rudno się odmłodzić.

Wśród ód refleksyjno-moralnych na uwagę zasługuje wyraz hołdu dla
„świętej Przy jaźni", a także głębokie, trafne przeciwstawienie miłości
i przyjaźni w krótkim Ilymnie do Przyjaźni (III 12). Także w odzie O p o 
winności człowieka w towarzystwie ludzkim (III 26), gdzie dominuje
wymowa społeczna, zamieszcza autor pochwałę przyjaźni, akcentując
znamienną dlań energię i nieustającą aktywność w czynieniu dobra. Jed
nocześnie Naruszewicz krytykuje gnuśność, egoistyczne odcięcie się od
innych ludzi, mizantropię (III 26,57-60):
Wiedzże o tym. że przyjaźń dzielna zawsze czyni nie trawi ona próżnych dni w cichej pustyni,
jej spoczynek występkiem: wszystkie bez roboty
niewarte cnót imienia próżnujące cnoty.

Wielokrotnie sygnalizowana przez Naruszewicza niechęć do potwarzy (którą przedstawiał także w innych tekstach w sposób alegoryczny

W PR O W A D ZEN IE DO LEKTURY

11

pod postacią o oślizgłym, jaszczurczym kształcie) ujawnia się w kolej
nym opracowaniu tego tematu w odzie Do potwarców (IV 12). Potwarz
- ,jędza z piekła rodem” o smoczych kudłach, strzelająca ,jadem ży
wym” z ubroczonego krwią łuku (IV 12,5. 9) - odbywa tu swego rodzaju
pojedynek z Niewinnością, która odbija razy swym puklerzem, broniąc
dobrej sławy autora. Pobrzmiewa tu wyraźnie akcent osobisty, a obrona
przed zawistnymi językami „podłego gminu” (IV 12,35) przeprowadzo
na została z wielką energią poetyckiego słowa, przy użyciu wyrazistych
obrazów. Poeta dawał w ten sposób odpowiedź tym, którzy formułowali
na jego temat złośliwe, krytyczne opinie.
W owych utworach refleksyjno-moralnych interesujące są zwłaszcza
różnorodne ujęcia różnych okresów życia człowieka. Naruszewicz kreśli
takie obrazy w kilku utworach. W wierszu Staruszek (III 14) cechy cha
rakterystyczne etapów ludzkiej egzystencji poeta potraktował jako właś
ciwe kolejnym porom dnia („poranek”, „południe”, „dnia upad”; III 14,9.
31), a także przyrównał do żywiołów przyrody (np. do rzeki, a to wów
czas, kiedy: „bystre tocząc z gór wysokich ścieki, / szumi okrutnie”, a to:
„gdy się posmyczą lekką kędzierzawi”; III 14,38-39. 42). Refleksje na
temat zmienności i przemijania czynione są z perspektywy człowieka
„bliskiego mety zamierzonej”, kiedy już „cały w przedwiecznym Twórcy
zatopiony” (III 14,49-50). Uderza tu trafność i przenikliwość niektórych
uwag, np. dotyczących okresu niemowlęctwa (III 14,9-12):
W pierwszym poranku wiosny niemowlęcej,
prowadząc żywot ledwo nie bydlęcy,
słabi, nikczemni, wątłą ścianą z niczym,
skąd dzielny Twórca nas dźwignął, graniczym.

Podobny w wymowie, choć mniej obrazowy, jest wiersz tłumaczony z Ho
racego, zatytułowany Różnica wieku ludzkiego (IV 8). Natomiast w Kolei
życia ludzkiego (III 17) następujące po sobie etapy odzwierciedla zmie
niający się wraz z upływem przebytej drogi bieg strumienia.
Znikomość życia obrazuje także F <a>jerwerk z ludzi (IV10). Nato
miast oddzielnego potraktowania wymaga Kościół Śmierci (IV 18), bę
dący przekładem utworu mniej znanego francuskiego poety Philippe’a
Haberta. Tematem utworu jest alegoria krainy Śmierci, a nastrój wiersza
doprawdy przeraża. Każde życie naznaczone bywa martwotą i nieodwo
łalnie kończy się w grobie. Ow nieprzerwany pochód do mogiły, gdzie
wszystkich wpycha czekająca na nich wytrwale i pracująca bez wytchnie-

12

BARBARA WOLSKA

nia „Mara na żelaznym zydlu” (IV 10,29), unaocznia z jednej strony nie
skończoność potęgi śmierci, z drugiej zaś —małość życia.
W parafrazowanej z tekstu Woltera, a nawiązującej do Księgi Koheleta, czyli Eklezjastesa, odzie Vanitas vanitatum (IV 27) znajdujemy re
fleksje o błędach popełnianych przez ludzi, o niefortunnych człowieczych
dążeniach i zgubnych w efekcie namiętnościach, które nie zaspokajają
pragnień serca, oraz o tych namiętności kresie. Krytyce stosunków spo
łecznych i konstatacjom o panoszącym się na ziemi złu3 towarzyszy tu
niepewność co do życia po śmierci i gorycz z powodu niemożności roz
wikłania tajemnic istnienia. Ostatecznym ratunkiem okazuje się jedynie
pokładanie ufności w Bogu.
Do najciekawszych ód o wymowie społecznej, połączonej z refleksja
mi natury moralnej, należą m.in. tłumaczona z Antoine’a Leonarda Tho
masa słynna oda Do gminu (III 15) oraz wspom niana wyżej oda
O powinności człowieka w towarzystwie ludzkim (III 26), również będą
ca przekładem tekstu tego francuskiego autora. Pierwsza to wspaniały
hołd złożony pracy i walorom etyczno-moralnym stanu trzeciego: chło
pów i mieszczaństwa. Polski autor określa ich jako „godnych obywatelów poważne zebranie” (III 15,7) oraz akcentuje poświęcenie dla trwałości
bytu ojczyzny (III 15,81-82):
Darmo, ubogi gminie, stanem twym pocierać —
ty sam dla kraju umiesz i żyć. i umierać.

W drugim utworze, ujętym w formę rozmowy z mizantropem, który uczy
nił rozbrat ze światem, Naruszewicz uświadamia obowiązki jednostki
wobec grupy, środowiska, społeczeństwa. Jako pozytywne odniesienie dla
cywilizowanego egoisty pojawia się tu nawet pełen miłości dla bliźnich
„dobry dzikus” - „okrutny w swej kniei Huron” (III 26,43). Tak to w po
lemice z elementami filozofii Jeana Jacques’a Rousseau (zalecającego m.in.
samotniczą postawę) poeta zdobywa się również na refleksję o demorali
zującym wpływie cywilizacji na człowieka, a ponadto przytacza argu
ment o nieskażonej moralności ludzi żyjących w stanie natury. Wszystkie
-i J.W Gomulicki (..Krzywda Naruszewicza”, [wstęp do:] A. Naruszewicz, Liryki
wybrane, wybór i wstęp J.W. Gomulicki. Warszawa 1964. s. 23-24) akcentuje, że wiersz
Naruszewicza w stosunku do pierwowzoru Woltera jest poszerzony o radykalne w spo
łecznej i libertyńskiej wymowie fragmenty, oraz formułuje opinię, że tekst francuskiego
twórcy pod piórem polskiego poety-duchownego został „pogłębiony, zaostrzony i usta
wiony klasowo“. Por. na ten temat obj. do IV 27.tyt. (s. 301).

W PR O W A D ZEN IE DO L E K I URY

13

bowiem uzasadnienia podporządkowane są celom dydaktycznym, słu
żąc zachęcie do szeroko rozumianego altruizmu, empatii i czynnych, po
żytecznych dla ogółu zachowań.
W odach refleksyjno-filozoficznych zawartych w drugim tomie Dzieł
Naruszewicz wskazuje wartości, które należy cenić i którymi warto kie
rować się w działaniach, podaje warunki, jakie należy spełnić, by życie
było satysfakcjonujące, zachęca do medytacji nad pięknem, harmonią
i celowością kosmosu (oda Szczęśliwość; III 21) i do kultywowania m ą
drości. Ostrzega przed stosowaniem siły, piętnuje postawy oparte na pod
bojach i rzekomym bohaterstwie, a pseudoheroizmowi, wynikającemu ze
stosowania przemocy, przeciwstawia autentyczne bohaterstwo —rozumu
(oda Do Mądrości; IV 14). Przykłady żywiołów natury sąsiadują w tych
tekstach z wzorcami czerpanymi z historii starożytnej, odwołaniami do
fabuł i postaci mitologicznych. Jednak obok owych wzorców pojawiają
się wyraziste antyprzykłady. Niezmiennie imponuje rozległość wiedzy
autora, głębia filozoficznych refleksji, podziw budzi zaangażowanie i tem
perament, z jakimi prezentuje swe przemyślenia, chcąc kształtować po
stawy odbiorców.
Na uwagę zasługuje umiejętność konstruowania z jednej strony traf
nych, ujętych aforystycznie myśli, z drugiej zaś zamiłowanie do rozbu
dowanych obrazów alegorycznych. Alegoreza oparta na animizacjach
i personifikacjach służy Naruszewiczowi do ukazania wszelkich zjawisk
moralnych, ludzkich postaw, dążeń, namiętności i instynktów, wreszcie
- różnorodnych zjawisk przyrodniczych, a także pojęć abstrakcyjnych4.
Wśród alegorycznych postaci spotykamy m.in.: Smutek, Intrygę, Dumę,
Zazdrość i Gniew, przypisane w odzie Do gminu (III 15) reprezentantom
uprzywilejowanego stanu; w odzie Vanitas vanitatum - „skrzywdzoną
Pracę”, która „w gorzkich łzach tonie” (III 27,73), ponadto Cnotę w łach
manach, Zbrodnię dostępującą zaszczytnych godności i bezczelny Kłam
urągający płaczom i szkodom ponoszonym przez Cnotę. Rozbudowany
obraz „matki wszystkich zbrodni” (III 6,1) nakreślił poeta w odzie Do
Zazdrości. W odzie Do potwarców ukazał z kolei wspomnianą już ,jędzę
z piekła rodem” (IV 12,5), tj. „wściekłą Potwarz” (1), „okropnej i smut
nej postawy” (24), mającą „na łbie brzydkie jaszczury” (2), wyposażoną
w „łuk krwią ubroczony” (9), którego cięciwy są „z kudeł smoczych wite”
4 Zob. M. Szymor, Wświecie pojęć niepojętych. Obrazowanie w utworach /1.5. Naru
szewicza - rekonesans zagadnienia, „Prace Polonistyczne”, seria LXII (2007), s. 201-221.
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(10), oraz - dla przeciwwagi - Niewinność, broniącą „mądrego męża”
(30) swym „puklerzem z wiernego dyjamentu bitym” (14) i odbijającą
„niepożytą paiżą” (32) uderzenia zadawane przez Pot warz.
W prezentowanym tu tomie wierszy lirycznych Naruszewicza spo
tykamy też ody osobiste oraz takie, które zawierają aluzje do osobistej
sytuacji poety. Niektóre z nich, jak Adieu kochanym jezuitom (III 10)
iNiemenczyn, z okazji otrzymanego Lego probostwa (III 7), łączą się
z nowym okresem życia księdza po kasacie Towarzystwa Jezusowego.
W wierszu podarunkowym, skierowanym Do Kazimierza Naruszewi
cza. .. (IV 11), autor sygnalizuje pozycję swego rodu, kreśli własną drogę
życiową i twórczą, opisuje koleje kariery, potwierdza opiekę i uznanie,
jakich doznał od swego mecenasa, zapewniając stryjecznego brata
(a właściwie stryja), również uczonego jezuitę, że i jego wysiłki są do
ceniane przez mądrego władcę. W odzie Do Zazdrości (III 6) natomiast
poeta wyraża podobną niechęć, jaką dostrzec można w odzie Do poŁwarców (IV 12), lecz jest ona silniej zabarwiona osobistymi odniesie
niami. Krytyka negatywnych konsekwencji namiętności ludzkich,
ujmowanych za pomocą rozbudowanych alegorii, akcentuje krzywdy
wyrządzane innym, czemu towarzyszy ton osobistej skargi z odniesie
niami do faktów z życia autora, do pogłosek, które odczuwał jako nie
sprawiedliwe i krzywdzące.
W omawianym tomie Dzieł Naruszewicz umieścił też ody mające za
temat —jako dominanta poetyckiego ujęcia —zjawiska natury, przedsta
wione w różnorodnych konwencjach. W podniosłej odzie Do Obłoków
w czasie suszy napisanej (III 19) zjawiska przyrody zostały zobrazowane
za pomocą licznych odniesień do mitologii. Mitologia także łączy się z idyllicznością w utworze Do Jutrzenki (IV 19). Zachwyca tutaj wspaniały
obraz poranka, ujęty w konwencji sielankowej i połączony z motywami
pasterskiej miłości, a wiersz kończy wyrafinowany komplement pod ad
resem „gładkiej Dafne” - „drugiej gwiazdy” (IV 19,31. 32) obok Ju
trzenki. W utworze Do strumienia (IV 15) autor przyrównuje nieskażoną
czystość i przejrzystość potoku do szlachetnej duszy ludzkiej. Poemacik
Cztery części roku (IV 24) ukazuje cykliczność i porządek zjawisk natury,
wskazując zarazem jako stan pożądany umiejętne wkomponowanie się
człowieka w harmonię przyrody, wykorzystanie jej darów dla własnego
pożytku oraz pracę połączoną z przyjemnością (z licznymi odniesieniami
do tekstów I loracego i Kochanowskiego). W kończącym utwór porówna
niu starości „nędznego człowieka” (IV 24,89) do zimy (po której wszak
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w przyrodzie nastąpi wiosna) Naruszewicz uzmysławia nam różnicę po
między niemożnością odrodzenia się człowieka i jego ograniczonym w cza
sie bytowaniem a wiecznością natury.
Wśród wierszy okolicznościowo-towarzyskich pojawiają się wspomi
nane już wyżej wiersze podarunkowe: Naczynie do kwiatów... (IV 9),
Kałamarz... (IV13), Do Stanisława Augusta... p rzy oddaniu numizma
krółowej Jadwigi (IV17), przeznaczone dla Stanisława Augusta. Niektó
re z tych literackich „ofiarowań” powstawały z okazji imienin, zastępu
jąc wówczas upominek, pozostałe były wręczane przy innych okazjach
wraz z prezentem, jak wielokroć interpretowana Filżanka (IV 25),
wdzięczna rokokowa miniatura, czy mniej znana oda Do Kazimierza N a
ruszewicza. .. p rzy oddaniu pierścienia od J[ego] K[rółewskiej] M[oś]ci
(IV11). W tomie pierwszym Dzieł zamieszczono tylko jeden utwór poda
runkowy (Zegarek... ; II 15), w tomie drugim znajdujemy ich aż pięć,
w tym trzy skierowane do króla.
Dział tych literackich prezentów związanych z rzeczowymi upomin
kami — świadectwo ówczesnego zjawiska obyczajowo-kulturowego ujawnia interesujący rys wizerunku Naruszewicza jako autora utworów
wychwalających przedmioty, w tym także przedmioty małe, subtelne.
Poeta akcentuje ich urok, wyrafinowany czar, zwłaszcza gdy są własnoś
cią kobiet (np. delikatne naczynie do picia herbaty), a także użyteczność,
ponadprzeciętne znaczenie (skromny kałamarz w ręku władcy podpisu
jącego ważne pisma i dokumenty) czy alegoryczno-symboliczną wymo
wę (moneta o znaczeniu historycznym, przypominająca chwalebne
tradycje, które należy kultywować; pierścień ofiarowany przez króla w na
grodę za zasługi, a zarazem jako zakład dalszych starań obdarowanego
ku ogólnemu pożytkowi). Te materialne prezenty same w sobie mówią
wiele o darczyńcach i osobach obdarowanych, ale doskonalszym i trwal
szym świadectwem ich milczącego przesłania jest towarzyszący im wiersz,
który dzięki sztuce słowa wynosi je ponad pospolite rzeczy codziennego
użytku.
Wypada podkreślić, iż wszystkie te literackie upominki mają ten sam
kształt wersyfikacyjno-stroficzny: 11-zgłoskowców (5 + 6) w sześciowersowych strofach o rymach ababcc.
W grupie wierszy imieninowych na uwagę zasługują bukiety, które
były dość popularne w polskiej poezji oświeceniowej, mimo że nie spoty
kamy w rodzimych poetykach ich opisu ani prób określenia stosunku do
ody, listu poetyckiego czy nawet biletu wierszowanego (nb. także nie-
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uwzględnianego w teorii gatunków) Warto się im przyjrzeć nieco bliżej,
jako że „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” otwierały szeroko swoje łamy
dla tego rodzaju bukietowych powinszowań z okazji imienin. Życzenia
kierowano najczęściej do kobiet6, a zupełnie wyjątkowo adresowano je
także do mężczyzn.
Na rozwój nowego w Polsce gatunku literackiego, jakim był bukiet,
zdecydowany wpływ wywarł właśnie Naruszewicz (który podczas poby
tu w Lyonie zetknął się z tym rodzajem twórczości poetyckiej w poezji
francuskiej), zarówno jako redaktor czasopisma, jak i autor pierwszego
w naszej literaturze bukietu7. W poetyce Jean-François Marmontela spo
tykamy krótką definicję tego gatunku wśród niewielkich rozmiarami ga
tunków poezji epistolarnej8. Oto przekład wskazanego przez Przemysławę
Matuszewską fragmentu Eléments de littérature Marmontela (t. 1, Paris
1787, s. 388):
Nazywa się w ton sposób krótki wiersz skierowany do kogoś w dzień jego
imienin. [...] Najczęściej jest to madrygał lub piosenka. Cechą tego rodzaju
poezji jest delikatność i wesoły ton. Ckliwość nie bywa najbardziej pożądaną
kategorią, ale okazuje się jednak typowa dla [tego rodzaju] poezji pochwalnej.
(przekład T. Kac/marek)

Analiza dwóch bukietów Naruszewicza zawartych w tomie pierwszym
Dziel: Bukiet na imieniny księżniczki Elżbiety Lubomirskiej... (I 23),
Do Karoliny Dziekańskiej... bukiet na imieniny (II 24) oraz dwóch w to
mie drugim: Do Wojciecha Jakubowskiego... bukiet w dzień imienin
(III 27), Bukiet na imieniny pewnej damy (IV 5), potwierdza w pewnej

Porusza to zagadnienie Wiesław Pusz w artykule: H kręgu biletu poetyckiego.
Warsztatowe popisy literatów skupionych wokół Ignacego i Stanisława Potockich, [w:]
Sztuka pisana. O liście polskim w wieku XIX. red. J. Sztachelska, \i. Dąbrowicz, Białystok
2000, s. 10-12.
6 Por. M. Urbańska. Bukiety .1. Naruszewicza, A.IV. Rzewuskiego i F.K. Woyny na
lamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”, „Prace Polonistyczne", seria LIX (2004),
s. 45-64; J. Napiórkowska, „Na jakież ci się zbiorę wiązanie?" - Urban Szostowicz w da
rze dla rodziny Piaskowskich. tamże. s. 65-88; B. Wolska, Ogólne uwagi o twórczości
okolicznościowej A. Naruszewicza. op. cit.. s. 156-157.
7 Bukiet na imieniny księżniczki Elżbiety Lubomirskiej, marszalkówny koronnej,
17()H (I 23). [w:J A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. 1, wydała B. Wolska, Warszawa
2005, s. 102-103 („Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”, t. 4).
8 Por. P Matuszewska, List poetycki w świadomości literackiej polskiego Oświece
nia, „Pamiętnik Literacki” 61(1970). 2, s. 125.
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tylko części tę charakterystykę9. Okazuje się, że należące do poezji imie
ninowej okazjonalno-towarzyskie utwory Naruszewicza, które opatrzył
nazwą „bukiet”, zapośredniczoną z poezji francuskiej, lecz u polskiego
poety silniej związaną z desygnatem nazwy (Łwiązanka kwiatów’), miały
zastępować rzeczywiste kwiaty jako trwalszy od nich podarunek imieni
nowy. W związku z tym autor wykorzystywał koncepty i metaforykę z tego
kręgu tematycznego, odwołując się przy tym chętnie również do wyobra
żeń mitologicznych. Ta właśnie cecha, a także wyznaczniki wskazywane
w przepisach francuskiej poetyki (zwięzłość, okazjonalność, pochwalny
ton), to najbardziej trwałe elementy tego rodzaju utworów spod pióra
Naruszewicza. Podstawową formą podawczą jest tu monolog liryczny
(z elementami opisu), lecz jego ukształtowanie językowo-stylistyczne po
zostaje zróżnicowane, co zbliża niektóre bukiety do ód okolicznościowo-pochwalnych, zarówno wysokich (bukiet dla księżniczki Lubomirskiej;
I 23), jak i bardziej wyciszonych, w których autor zrezygnował z zabie
gów retorycznych, czyli do tzw. ód „kameralnych”10 (bukiet dla Jaku
bowskiego; III 27), a także do listu poetyckiego (bukiet dla stolnikowej
Dziekońskiej ; II 24). Liryki Naruszewicza zawierające w tytule określe
nie „bukiet” w porównaniu z gatunkiem uprawianym we Francji (w świe
tle definicji Marmontela) rzadko są jedną z form poezji epistolarnej. Mimo
iż ich przeznaczeniem jest sprawienie przyjemności solenizantom, a po
nadto charakteryzują je pogoda, delikatność i wdzięk, zawierają niekie
dy również fragmenty poważniejsze w tonie i treści, co świadczy o tym,
iż poprzez uwagi refleksyjno-moralne autor nie rezygnował i przy takich
okazjach z kształtowania pożądanych postaw obyczajowych.
Z ogólnej liczby 55 utworów zawartych w drugim tomieDzieł 14 sta
nowią przekłady i parafrazy. Najwięcej źródeł inspiracji dostarczyła po
ecie literatura francuska. W grupie pięciu niezidentyfikowanych autorsko
tekstów oryginału, określonych w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecz
nych” ogólnikową formułą „z francuskiego” (III 17. 28; IV 7. 18. 26),
dzięki tym wskazaniom i poszukiwaniom podjętym przez współczesnych
badaczy z tej grupy udało się zidentyfikować tylko dwa wiersze: Philippe’a
Haberta (IV18) i Uabbéde Coulanges (IV26; najprawdopodobniej księdza

9 Zob. B. Wolska, Ogólne uwagi o twórczości okolicznościowej A. Naruszewicza,
op. cit., s. 155-169.
10 Zob. Cz. Zgorzelski, Naruszewicz - poeta, „Roczniki Humanistyczne” 4(1953;
właśc. 1955), 1, s. 131.
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Christophe’a de Coulanges). Ponadto trzy ody są przekładami utworów
Antoine’a Leonarda Thomasa (III 2. 15. 26), jedna - Charlesa François
Pannarda (IV15) i jedna Woltera (ukrytego pod wskazanym źródłem bi
blijnym: „z Salomona”; IV 27). Trzy inne ody zostały zainspirowane tek
stami poetów starożytnych: Pindara, Horacego i Owidiusza (IVI. 8. 22),
a jeden wierszem nowożytnego autora łacińskojęzycznego —Alberta Inesa (III 4).
Przekład Pindarowej ody Pytyjskiej I (IV 1) jest pierwszym w ogóle
tłumaczeniem utworu tego starogreckiego poety na język polski. Tekst
opublikowano w 1772 r. w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych”
(t. 6, cz. 2, s. 369-385). Przekład Naruszewicza został opatrzony stresz
czeniem oraz przypisami językowymi, historycznymi i rzeczowymi (w tym
szczegółowymi objaśnieniami mitów). Alicja Szastyńska-Siemion, badacz
ka twórczości Pindara, edytorka wyboru jego poezji, a także tłumaczka,
zaznacza jednak:
Jest jednak rzeczą wątpliwą, czy Naruszewicz tłumaczył z oryginału.
Bardziej prawdopodobne wydaje się. że korzystał z jakiegoś przekładu na
język nowożytny.11

Wyrazem uznania dla tego przekładu autorstwa Naruszewicza jest za
mieszczenie go w tejże edycji, w której przeważają tłumaczenia dwudzie
stowiecznych translatorów, w tym filologów klasycznych12.
W niniejszym „Wprowadzeniu do lektury” ograniczono się do najbar
dziej charakterystycznych grup wierszy Naruszewicza zawartych w to
mie drugim Dziet oraz do wskazania ich najistotniejszych motywów
tematycznych i cech opracowania artystycznego. Na koniec należy pod
kreślić, że większość utworów lirycznych, jakie stworzył poeta, to utwory
refleksyjne, i nie ma tu znaczenia, do którego nurtu tematycznego je za
liczymy, bowiem nawet te najbardziej aktualne, czy wręcz interwencyj
ne, przepełnione bywają rozważaniami o ogólniejszym charakterze.
Wszystkie je pisał przecież erudyta, poeta doctus, człowiek głęboko myślący,
który widział i ujmował temat w sposób kontekstowy, ze świadomością

11 Zob. Л. Szastyńska-Siemion. ..Wstęp“, [do:] Pindar. Wybór poezji, opracowała
Л. Szastyńska-Siemion. Wrocław 1981. s. LIX-IJC („Biblioteka Narodowa" II 199).
12 Zob. Pindar. Wybór poezji, op. cit.. s. 71-76 (w publikacji przekładu pominięto
przypisy umieszczone pod tekstem w ..Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych" oraz
w Dziełach Naruszewicza w wydaniu Franciszka Bohomolca).
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rozlicznych odniesień do starożytnych (zwłaszcza) i nowożytnych dzie
jów ludzkości, do wytworzonej przez tę ludzkość cywilizacji i kultury, fi
lozofii i sztuki, a ponadto twórca przepełniony zainteresowaniem dla cech
mentalności i duchowości człowieka oraz tajemnic bytu.
Warto jeszcze dodać, że tom niniejszy wyróżniają rozliczne, zgrabnie
skonstruowane zdania, zawierające stwierdzenia ogólne o charakterze
gnomicznym. Ujmowały one najrozmaitsze tematy: od określeń istoty
Boga i opisu ludzkiej egzystencji, poprzez sprawy ojczyzny, aż do cech
miłości zmysłowej. Tytułem przykładu podajemy —wzorem tomu po
przedniego - kilka tego typu cytatów:
B óg

I wy, mocarze, pod których zdeptany
niewolniczymi brząka lud kajdany,
macie swe kresy - o Jego się ramię
każda moc łamie!
Szydzi na górze On z niesilnej dumy
i na swe szwanki przewrotne rozumy
często nicuje, czyniąc, że w swe sieci
sprawca sam leci.
(III 22,53-60)

Bierz przykład z Twórcy twego. Czyłiż człek złośliwy
nie zbroi mu piorunem co dzień ręki mściwej?
On go żywi atoli, nie pomnąc na zbrodnie,
i oświeca promieniem słonecznej pochodnie.
(III 26.105-108)

[...] Wszystko idzie sporo
z rąk boskich —od nich ludzkie swój początek biorą
cnoty i dokonanie, z ich łaski wymowa
zdobi język, moc ramię, mądrze radzi głowa.
(IV 1,71 -74)

Ten, co z niczego wszystko tworzyć może,
zasępia niebo i znowu je bieli,
piołuny w kanar, głogi mieni w roże.
(IV 9.25-27)

H

a r m o n ia k o s m o s u , k t ó r k j ź r ó d ł e m

je st

Bóg

Patrz, jak na niebie w niezgasłym orszaku
każda pilnuje zorza swego znaku
a niezmieszanym od wieku szeregiem
hetmańskim słońca bieg swój mierzy biegiem.
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BARBARA WOLSKA

Wszystko się stało i trwa pewnym rządem:
ląd się z wodami, woda wiąże z lądem.
Jeśli się ten świat i żyje, i rusza,
tysiącem istot jedna władnie Dusza.
Ona, wiatrami rządząc na przemiany,
morskie podnosi i muszcze bałwany,
Jej rozrządzeniem jedna łączy sfora od człeka aż do lichego komora.
(111 2 1 , 1- 12)

O

jc zy zn a

Bez hartu Cnoty, bez Zgody wigoru
stoi cień próżny pospolitej rzesze.
Cóż za dziw, że ją jak dąb martwy w boru
lada powiewem wiatr z gałęzi krzesze?
(III 11,49-52)

Ojczyzno - imię próżne, przecież ulubione którą Chciwość rozrywa, mącą Rady płonę,
Podłość hańbi, mdli Słabość, Zwad niesforność miota,
a sama tylko kocha uciśniona Cnota,
takich to ojców plemię, wszak pomnisz, przed laty
zrównało z wielkim Rzymem nadwiślne Sarmaty sławiąc ich zacne sprawy i ogrom potęgi,
krew czernidłem, miecz piórem, a świat był za księgi!
(III 20,93-100)

W zbutwiałej kleci drzemiąc bez rządu,
niewzględna na bliską zgubę,
dała jej zwierzchność płynąć do lądu
i stąd ma wielkości chlubę.
(III 24.73-76)

Tyłeś winien Ojczyźnie! Cóżeś zrobił dla niej?
Ach, jak ci to wspomnienie samo serce rani!
Chcesz-li tego, niewdzięczny, by ona na potem
zamiast Śmierci nad twoim płakała żywotem?
Imię obywatela - ty mój skarbie złoty,
szacowniejszy nad wszystkie herbowne klejnoty!
Coś przed laty pochopem do dzieł było godnych,
tak-liś poszło w pogardę u synów wyrodnych?
(III 26,29-36)
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M

ił o ś ć

Miłość, w postępkach swoich zawsze płocha,
jutro się brzydzi tym, co teraz kocha
i znowu: czym się dziś okrutnie brzydzi,
w tym się zakochać nazajutrz nie wstydzi.

[■■■]

Miłość małżonków, miłość zwadza braci,
wywraca miasta, krew leje, lud traci,
burzy narody i jednym zawodem
tenże świat niszczy, co go wskrzesza płodem.
(III 6,33-36. 53-56)

P

r zy ja źń

Tyś szczęściem domów, matką świętej zgody,
ty utrzymujesz w pokoju narody,
ty gładzisz spory, ty - pola obfite,
ty czynisz większym dobro pospolite.
(III 6,81-84)

M

ił o ś ć

i pr zy ja źń

obu cel inny, inne animusze:
ta ciało tylko, tam ta kocha duszę.
(III 6,27-28)

Z

y c ie

l u d z k ie

i -i
słabi, nikczemni, wątłą ścianą z niczym,
skąd dzielny Twórca nas dźwignął, graniczym.
(III 14,11-12)

Już we „Wprowadzeniu do lektury” w tomie pierwszym Poezji zebra
nych sygnalizowaliśmy, iż Naruszewicz-aforysta, mający opinię poety
„rozgadanego”, nieumiejącego skoncentrować się na obranym temacie,
jest mało znany. Cecha ta może stanowić przedmiot oddzielnej rozprawy,
a same stwierdzenia o charakterze gnomicznym i formuły przysłowiowe
- oddzielnej edycji.
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PRZESTROGA
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Z okazji pierwszej ody Na Pokój Marmurowy, w tym II tomie w III księdze
położonej, dla objaśnienia i wiadomości lepszej kładzie się tu na wstępie „Prze
stroga” w tych samych wyrazach, w jakowych ją sam autor, zamiast noty tej
odzie służącej, określił.
Władysław IV, chcąc zostawić w Zamku Warszawskim, od Zygmunta III
zbudowanym, pamiątkę familii swojej królewskiej, kazał wysłać marmurami
ściany pokoju narożnego, po lewej ręce wchodzącym bramą z ulicy Jezuic
kiej, i w nim obrazy postawić Jagiellończyków, Wazów i niektórych arcyksiążąt
rakuskich, z którymi przez ojca, matkę, żonę i babkę miał pokrewieństwo.
Następujący królowie, lubo nie wszyscy, przydali swoje portrety, ale te nie
były podług miary dawniejszych i bez porządku je ułożono. Cały nadto ten
pokój, staroświeckim sposobem sporządzony, ciemny, zapylony, wiele z ozdoby
swojej przez niedozór utracił.
Jego Królewska Mość, wskrzeszając wielkiego imieniem i sławą poprzednika swego dzieło, a pokazując, jak wiele szacunku dobry gust materii, by
najkosztowniejszej, przydaje, własną inwencją i kosztem pomieniony Pokój
z gruntu prawie odnowił, ułożył i przyozdobił, poleciwszy wykonanie myśli
swoich J[aśnie] P[anomj: Fontaniemu, budowniczemu Rzeczypospolitej,
Bacciarellemu i Le Brun - sławnym w Europie, jednemu w malarskiej, drugiemu w rzeźby kamiennej sztuce artystom. Widzieć w tym gmachu, cokolwiek
dowcipna ręka najpiękniejszego w marmurze, kamieniach, miedzi, drzewie,
malowaniach, oczom ukazać może.
Ponieważ szczupłość miejsca wszystkich zgoła królów i książąt pomieścić
nie dozwoliła, tych tylko obrazy dokoła są wystawione, których wiersz porządnie jednego po drugim opiewa; innych imiona są wyryte na marmurze.
Pod każdym napisany jest rok zejścia, a z tyłu, na blachach miedzianych, na
których są malowane portrety, krótko zebrane życie z wyrażeniem dzieł zna
komitszych. Nad kominem z marmuru verde antiquo kształtnie wykowanym, stoi portret panującego Króla Jegomości, z napisem u wierzchu : REGUM
MEMORIAE DICA VIT STANISLAUS AUGUSTUS MONUMENTUMHOCCE,
Anno MDCCLXXI. Naprzeciwko portretu królewskiego, wyżej wielkiego zwier
ciadła i zegaru, dwa Ceniusze, zwyczajnie przy pieczęciach królewskich za
żywane, z białego marmuru ryte, trzymają herby J [ego] K[rólewskiej] M[oś]ci
i Rzeczypospolitej. Na suficie odmalowana jest Wieczność w postaci dziewiczej, trzymająca wieniec gwiazdowy, a nakoło jej Geniusze nauk, które pamięć
zmarłych królów podają potomności, jako to: Historia, Poetyka, Snycerstwo,
Malarstwo etc.
[Franciszek Bohomolec]
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ODA I
NA POKÓJ MARMUROWY,
portretami królów polskich
z rozkazu J[ego] Karolewskiej] M[oś]ci Stanisława Augusta
nowo przyozdobiony 1771
Świetny przybytku ziemskich bogów, gdzie przed laty
wielowładne jaśniały królów majestaty,
dziś miasto pierwszej chluby błahe nosząc cienie,
nieme tylko zawierasz farby a kamienie!
5

10

15

Acz i te już zawisny, lecąc skrzydłem płochem,
Czas grubym niepamięci chciał zasypać prochem,
by nie następca wdzięczny i tronu, i sławy
podał ich znowu światu i twarze, i sprawy.
Już oto pod misternym i pędzlem, i dłotem
nowym się martwe zwłoki wskrzeszają żywotem;
każdy w swej dobie stoi, a kędy wzrok padnie,
łatwo oko, kto to był, myśl, co zrobił, zgadnie.
Muzo, której łaskawe berło Stanisława
wolny przystęp do domu pana twego dawa,
wnijdź tu na chwilę (wszakeś ty córka Pamięci),
a uspokój ciekawe ludu tego chęci!
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20

Oto ten, co w koronie stalnym kordem włada,
a pierwszym go być królem bitny Lach powiada,
waleczny Chrobry - (a)1 gdzie się żelazem zamierzył,
od Dniepra aż za Odrę państwo swe rozszerzył.
Szczęśliwy, by przez żwawe następców niezgody
w różne ręce podbite nie poszły narody,
a sroga wnuków zawiść, wypadłszy ze szranków,
z jednego wielu słabych nie zrobiła panków, (b)2

25

:w

35

Stąd owa ustawiczna miedzy bracią wrzawa,
stąd berło do obcego przeszło Wencesława (c)'3
i tyle lat koronę na cnych Piastów głowie
złożoną na swym panu ujrzeli Czechowie.
Ty, mój dzielny Łokietku, (d)4 kroplo przedostatnia
krwi Piastowej, co niechęć roztargała bratnia,
znowu w jedno spoiwszy, żadnym niepożyty
szczęścia losem, wskrzesiłeś ojczyste zaszczyty!
Dwakroć na cię zła zazdrość swe wywarła jady,
dwakroć cię Dawca koron dźwignął wszystkowłady,
pokazując ludowi, że się próżno miece
na tych, których On daje i ma w swej opiece.
Co ociec zyskał bitny w żelaznym pancerzu,
utrzymałeś w pokoju, Wielki (<*);) Kazimierzu;

1
(a) Nic od Ottona III. cesarza, wziął koronę, aleją sam sobie włożył r[oku] 1024,
jako się to pokazuje z wielu pisarzów starożytnych i nowych.
(li) Bolesław Krzywousty, praprawnuk Chrobrego, podzieliwszy państwo swe mię
dzy synów, dał pochop kłótniom, przez wiele lat między następcami trwającym.
(c) Syn Ottokara Czeskiego, a zięć Przemysława II, króla polskiego, który tytuł
królewski wskrzesił r[oku] 1295.
4 (d) Na niego albowiem po śmierci Leszka Czarnego. Przemysława i Henryka,
książęcia głogowskiego. Wielka i Mała Polska, Pomorze. Kujawy, Lubelskie. Sandomierskie
i Łęczyckie Księstwa spadły. Kazimierz Wielki, syn jego, ostatni z Piastów panował, bo
linia szląska i mazowiecka później ustały.
(o) Kazimierz Wielki ułożył i ogłosił prawa na zjeździe wiślickim, 1347. Tenże
wiele miast i zamków zbudował, wiele pożytecznych rękodzieł do kraju wprowadził i Aka
demii Krakowskiej dał początek.
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ciebie za mądre prawa, za twierdze ogromne,
40

z a p o lo r s ła w ić b ę d ą c z a s y w ie k o p o m n e .

Nie wszystko to król dobry, co tylko zwycięża:
jedni mają z pokoju, drudzy dank z oręża.
Z równą zaletą wdzięczna potomność wspomina
carskie laury z oliwnym wieńcem Antonina.
45

50

55

60

Po twarzy, po odzieniu i po obcej minie
poznajęć, krwi francuska, Ludwiku Węgrzynie!
Lepiej by było Lachom, gdybyś nie, w swej ziemi
siedząc, rządził poddanych (f)6 głowami obcemi.
Tobie winni Polacy za swobodę dzięki.
O, gdyby dar tak zacny, wzięty z pańskiej ręki,
ze zdrowego rozumu nie wychodził kluby,
nie byłby nam podobno pochopem do zguby!
Rozhukana niesforność, łamiąc wszystkie prawa,
żadnej nie chce zwierzchności ani jej uznawa,
a k u ją c s o b ie pęta, m a ło m y ś li o tem,
że tak ciężko pod swoim jak pod cudzym młotem.
Równego Piastom domu głowę w Polszczę widzę:
dobrego Jagiellona przy pięknej Jadwidze,
co w srogiej harde mnichy starł na głowę bitwie (g)7
i przejednał na wieki Lacha mężnej Litwie.
Jego sprawą narody dwa z wieków niechętne,
wkroczywszy pod Horodlą w przymierza pamiętne,
dały sobie braterskie - znak przyjaźni - dłonie,
łącząc wspólne sztandary: Orły i Pogonie.

6 (0 Raz tylko był w Polszczę, gdy go koronowano, a rządy państwa matce swej,
Ludowice, potem Władysławowi, książęciu opolskiemu, na ostatek trzem polskim senato
rom polecił; za niego zniesione podatki.
7 (g) Klęska sławna Krzyżaków pod Taneberkiem r[oku] 1410, na której mistrz ich,
Junningen, zabity. R[ok] 1413 - sejm w Horodli, na którym ściślej jeszcze Litwa z Polską
złączona została.
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A któż by cię nie poznał po skrwawionym licu,
młodziuchny bohaterze, cny Jagiellonicu? (h)8
Płaczą dotąd twej straty, kędyś poległ marnie,
syte krwie lackiej pola przy fatalnej Warnie.
Twym upadem, kędy Rzym drugą miał stolicę,
runął Carski Gród na blask pohańskiej szablice,
a z błot scytyjskich wpadłszy, sprośne hord tysiące
groźne aż nad Dunajem utkwiły miesiące.
Pomnijcie na mściwego ramienia potęgę,
którzykolwiek gwałcicie raz daną przysięgę!
Jest Bóg, co patrzy na was i rzuca ogromne
pioruny na umysły z nieba wiarołomne.
Po bracie brat nadchodzi, co przymierzem nowym,
Kazimierz, Litwę złączył z plemieniem Lechowym
i biorąc w hołd Prusaków, krwawej pochop wojny,

80

s t ę p ił d u m n y c h h e r m is t r z ó w u m y s ł n ie sp o k o jn y , (i)9

Po nim idzie potomstwo, trzej bracia rodzeni jeden się Janem, drugi Aleksandrem mieni:
pierwszy się wsławił klęską w pustyniach bukowych,
drugi prawem przy mnożył swobód narodowych, (k)10
85

Nie każdemu się jednak wiek następny dziwi,
czyje berło przypadek zacny uszczęśliwi.
Wiele czas dokazuje i dla swej roboty
szuka tylko od imion królewskich pozłoty.

90

p r z e w y ż s z y ł o b u c n o t ą s t a r s z y c h n a d się tr z e c i —

Lecz jako miedzy gwiazdy wdzięczniej księżyc świeci,

8 (li) Klęska Polaków i Węgrów pod Warną. r[ok] 1444, po której w lat kilka wzięty
szturmem Carogród od Mahometa II. Władysław, zawarłszy pokój z Turkami na lat dzie
sięć w Szejedynie, za poradą niektórych zerwał go przed czasem.
9 (i) Dowodem tego sławny traktat toruński 1466, mocą którego Prusy nazwane
Królewskimi zostały zupełnie przy Koronie, a część ich druga oddana Krzyżakom pod obo
wiązkiem hołdu.
10 (k) Ohacz statut Aleksandra króla, r[ok] 1505.
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ów to Zygmunt, i w rozum, i w skarby bogaty,
co go za ojca miały obce majestaty.

95

100

A przeto najszczęśliwszy, że własnym sumnieniem
i długim upewniony mawiał doświadczeniem:
„Serce mi od radości we łzach słodkich tonie u wszystkich spocząć mogę poddanych na łonie”.
Ojcu winien był naród i moc, i porządek,
tobie winne, Auguście, nauki początek.
Tyś Muzom dał siedlisko: wdzięczne za twe dary,
cnót tylko dotykając, mijają przywary.
Tyś ostatnim przymierzem Litwę (i)11 z Polską spoił,
że ich żaden przypadek więcej nie rozdwoił,
a kosztownym klejnotem zdobiąc berło świetne,
przyłączył do państw obu Inflanty szlachetne.

105

lio

115

Z twoją głową poległ ród Jagiellona męski,
zostawując w narodzie rozruchy i klęski;
drogi zaszczyt swobody, bośmy do tej chwili
jeszcze go dostatecznie krwią nie okupili.
Jako bystry kometa, ledwo błysnął, zmyka:
ujrzeli i stracili Polacy Henryka, (m )12
więc go, i ja, minąwszy, wzrok na ciebie skory
obracam, niezrównany wiekami Batory!
Mylę się? Czy na północ i w niemej postaci
oko toczysz, gdzie Dźwina z Połotą się braci,
kędy twa dzielna szabla... lecz zamilczeć raczej.
Niech się sam Polak, czym był, a czym jest, obaczy.
Zeszło połudne światło. Północni sąsiedzi
dali nam trzech po sobie królów, bitni Szwedzi :

11 (1) Na sejmie lubelskim 1569.
12 (m) Henryk Walezy, król francuski, co w Polszczę pięć miesięcy tylko panował.
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Zygmunt ich głowa, do dzieł ozdobniejszych zmierza
Władysław, cny poprzednik Jana Kazimierza.
Zgasłeś w kwiecie młodości, mężny Władysławie,
kiedy ci żyć najdłużej trzeba było prawie;
twa śmierć zgonem ojczyznie była - zaraz po niej
w tysiąc się klęsk okropnej pogrążyła toni.

125

130
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Niech, komu lubo krwawe łzami pisać dzieje,
pisze zbestwionej czerni niegodne turnieje; (n)1’3
jak ten owad, z hordyńską mszycą wszedłszy w sfory,
na pańskich karkach chamskie wecował topory.
Ja do ciebie krok biorę, ciesząc przykre żale,
żeś trackim zhańbił naród haraczem, Michale - (o)H
bądź dobrej myśli: oto Jan, rycerz waleczny,
zmyje tę plamę, płucząc bułat w krwi wszetecznéj.
Już widzę, jako, wdziawszy hart niezłomnej zbroje,
zmiata z karków niewiernych odęte zawoje,
a posoką i prochem ozdobnym okryty,
tratuje zdarte członki końskimi kopyty.
Na wzrok jego ogromny, na blask płytkiej stali
kupami się od Wiednia zbita gawiedź wali.
Stoi zdrętwiały Dunaj, że na bystrym grzbiecie
most mu z trupów usłany pławne barki gniecie.
Świadek dzieł bohaterskich pod Wiedniem bez liku
następujesz, Auguście Drugi Fryderyku.
Kamieniec, twym staraniem wrócony Koronie, (p)1'3
sławi cię, póki Niester w Czarnym Morzu tonie.

1;i

(n) Wojny chłopskie i tatarskie clc. za Jana Kazimierza.

14

(o) R[ok] 1672 pokój zelżywy Polszczę z Mahometem IV. zawarty pod tymi wa

runkami: aby Kamieniec i Ukraina przy Turkach została, aby Kozacy Porcie podlegali,
a Rfzeczpospolita] Pfolska] corocznie 22 tysiące czerwfonych] złotych płaciła, co jednak
do skutku nie przyszło.
1,_) (p) Kamieniec przywrócony traktatem karłowickiin, 1699. za pośrzednictwem An
glii i Holandii między Polską i Portą uczynionym.
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Ojcowskiego imienia i państw dziedzic prawy,
August Trzeci, spokojny, pobożny, łaskawy,
bierze miejsce po tobie; oba sławne plemię
bitnych Sasów, a polskiej wielki zaszczyt ziemie.
Witaj, świetny orszaku, już tam pomieszczony,
gdzie Bóg lepsze w nagrodę prac daje korony,
a z górnych dziedzin patrząc na nasze rozruchy,
wspierajcie Stanisława przyjaznymi duchy.
Jeśli wiele na zdolnym sterniku zależy,
że łódź spokojnie płynie lub na zgubę bieży,
wam to lepiej wiadomo —już was Bóg osądził:
kto ją dobrze sprawował, a który pobłądził.
Od wielu lat już nierząd złe nasiona wrzucił,
jeden wiek znosić musi, co drugi zakłócił.
Wieleśmy winni ojcom za dobra, za życie,
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le c z ic h d łu g i o p ła c a ć m u s ie m y s o w ic ie .

Cóżkolwiek bądź, ty, ojcze ojczyzny kochany,
co dziś rządzisz od Boga lud sobie poddany,
żyj nam długo, szczęśliwie, aż przez twe staranie
znowu się Polska nasza w pierwszym ujrzy stanie!
165
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A kiedy cię powszechny los do przodków zbierze
i w tejże, co dziś drudzy stoją, staniesz mierze,
wdzięczna potomność w żadnej niepodległych skazie
niech trwalej sercach żyje niżeli w obrazie.
Jeśli cię kłem nienawiść szarpie jadowitym,
rzuć oko na tę Wieczność, która gwiazdolitym
wieńcem przeważne dzieła zacnych królów święci,
stawiąc je w nieprzerwanej kościele pamięci.
Tam dobroć serca twego nad niebieskie ślaki
wyniesione uwieńczą wdzięcznych Muz orszaki,
kędy wolne od gminnych zdań i złości grubej
każdemu dank oddają należytej chluby;
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tam cię jed n a zw iązan ym , druga w oln ym piórem ,
ta kw ieciem przyozdobi, a tam ta m arm urem ,
i to w iekom następnym pokażą na oczy,
że niew inności nigdy potw arz nie przytłoczy.

ODA II
HYMN DO

C ZA SU
[z Antoine'a Leonarda 'I'homasaj

Istoto niepojęta rozum em śm iertelnym ,
której ani, choc nieba zm ierzył cyrklem dzielnym ,
zm ierzy dow cip n y gw iazdarz, próżne susząc m yśli,
którą duch sam ogarnie tylko i określi —
5

io
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C zasie, ty, nie w id om y lat i dni potoku,
p ozw ól, nim legnę m artw y w nieprzespanym m roku,
dokąd m ię nurt twój pędzi, stanąć nad tym brzegiem
i w ód bystrych wzrok napaść niedościgłym biegiem !
Któreż oko dosięże źrzódła twej istoty?
Która m yśl kres ukaże, skąd pierw sze obroty
lot twój żart ki rozpoczął? Ty sam niezm ierzonej
dom ierzasz ogrom nym i w ieczności ramiony.
W ieczność kolebką twoją: w niej, leżąc ukryty,
jużeś był, acz bez w ładzy, nim sklep gw iazdolity,
nim ziem ię dzielny Twórca, i co dysze na niej,
z mętnej spornych żyw iołów w yd źw ign ął otchłani.
Z nagła się ciem nych lochów sm ętn e w strzęsły progi,
błysnął zew sząd gw iazd orszak srebrzystym i rogi —
tyś w yszedł. B óg ci pew n e przepisał praw idła;
O n, lotne lekkim pierzem przyodziaw szy skrzydła,
rzekł do N atury : „Tobie w dziale czasy skore,
póki św iata, oddaję —ja , Pan, w ieczność biorę” .
B oże, to T w a istota, pod Tw oim i oczy
bystry w ieków ocean szum ne nurty toczy
po kruchych w szystkow ładnej lepiankach prawicy,
lecz nigdy nieśm iertelnej nie sięgnie stolicy!
Mijają w ieków roty, rok po roku znika,
dzień dni strąca, god zin a godzinę połyka.
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Stoją martwe lat stosy, zaledwo je zliczym.
Cóż są one przed Tobą, wieczny Panie? - Niczym.
Próżnoż na tych zwaliskach, nad tym stojąc błotem,
mocnym się, bym nie zginął, chcę odgrodzić płotem.
Czas mię goni, Czas chwyta i me drobne lata,
ów to proszek nikczemny, rączym skrzydłem zmiata,
że ledwo dojrzeć zdołam, jak rychło, niestety,
proch ten znika, kwapiąc się do fatalnej mety.
Gdzie jeno rzucę okiem, zewsząd smutne zwłoki
okropnymi zniszczenia trwożą myśl widoki:
tu porosłe mchem groby zgniłe cisną trupy;
tu w gruzach mury leżą; tu stłuczone słupy;
tu, kędy stały miasta, niemasz i pamięci wszędy Czas srogich zębów wytłoczył pieczęci.
Niebo, ziemia —nic jego nie ulęże mocy,
lecz kiedy w ciemnych lochów niedostępnej nocy
ślepym ryje podkopem, waląc okrąg świata,
upierzona Myśl ogniem wyżej niebios lata
i sama tylko czasów nieznająca skazy
patrzy z góry na rumy i okropne głazy.
Wieki, których już niemasz, i co was nadchodzi,

50

niech m i się jedne cofnąć, drugie przym knąć godzi.

55

Sam tu, do mnie! Już ma myśl w jedną sforę sprzęga,
już obu świata krańców bystrym okiem sięga,
a patrząc na znikomych rzeczy błahy wątek,
widzi razem ich koniec i pierwszy początek.
Zemdlone długim biegiem słoneczne woźniki
ujrzą z wolna wysychać ogniów swych poniki,
zwolnieją kół niebieskich osie wyjeżdżone,
a jako z gór przerwanych bryły odszczepione
lecą z ogromnym trzaskiem na niskie padoły,

60

stoczą się w stos niekształtny skruszone żywioły.

Tu swe bezbrzeżna Wieczność zacznie panowanie,
w tym wszelki czyn znikomy zniknie oceanie,
w nim się i Czas ochynie jak strumyczek lichy.
Lecz duch mój, śmiertelnymi niepożyty sztychy,
65

nieścigłym piór zap ęd em w ylatując w górę,

deptać będzie zburzoną w gruzach swych Naturę.
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Stwórco, Tyś sam bezdenne morza ograniczył,
Tyś najdrobniejsze czasu momenta policzył.
Sobie samemu tron Twój zachował to mglisty,
70

kiedy przyjdzie ów m om en t nocy wiekuistej.

Świat nie wie i próżno się o to badać kusi:
to wie, że ginąc co dzień, zginąć niegdyś musi.
Ludzie, gdy was okropnym bita z wieży młotem
miedź ostrzega, jak szybkim czasy płyną lotem,
75
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ach, jak w as hasło ow e brzękiem sw ym przenika!

Wnet się dusza z twardego letargu ocyka,
a płoche nadstawiajac uszy, mniema oto,
że na nią: „Pójdź do trumny!” - blada woła Moto.
Błędni, co wam za gruba ćmi rozum ślepota?
Moment do myśli macie, moment do żywota,
lecz i ten, acz z nikczemnym równo znika cieniem,
nie jestże dla was jeszcze nieznośnym brzemieniem?
Zbiera cudze, wędzi się różnymi kłopoty,
niebaczny marnotrawca własnej swej istoty.
Ledwo sam siebie poznał, ledwo zawziął siłę,
sam się gubi, sam kopie okrutną mogiłę!
Ten z pieluch umarł, stu lat ciężarem skrzywiony,
ów samym sobą kupczy dla marnej mamony:
ten, szuler, mózg przy kartach szusząc, zdrowie stracił,
ów, bogacz, wszystkim złotem rad by się opłacił
Czasowi, co go dręczy. Tak żyć obelżywie
jest mniemać, że nie żyjąc, żyć można szczęśliwie.
Długoż tedy tak srogą zmamieni ślepotą
błądzić będziem? Myśl naszą jedyną istotą:
tej samej człek prawdziwie drogim żyje darem,
ta sama czasów naszych winna być wymiarem.
Kochajmy mądrość! Wszak to największa nauka:
znać siebie i żyć z sobą. Kto jej pilniej szuka,
prowadzi wiek szczęśliwy, a na czas upłynny
patrząc, liczy bez trwogi wszelkie swe godziny.
Jeśliż kiedy dla bogactw, dla podłego zysku
wolnością mam frymarczyć i żyć w pośmiewisku,
jeśli me serce iść ma w gnuśne zmysłów pęta,
Czasie, skróć - proszę - życia mojego momenta!
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Niech me kości przed czasem zawrze loch podziemny:
wolę chwalebnie umrzeć, niźli żyć nikczemny.
Lecz jeśli serc powolnych rymy me dolecą
i w nich szlachetnej cnoty czysty płomień wzniecą;
jeśli przez nie niewinność znajdzie utrapiona
w troskach wdzięczną pociechę, w złym razie —patrona;
jeśli miły przyjaciel folgę w swych uczuje
żalach i łzy płynące hojnie pohamuje,
postój chwilę, miej baczność na me drobne latka.
Niech jeszcze przez czas długi ukochana matka-Ziemia hołd uprzejmości synowskiej odbiera.
Ty zaś, Sławo, ty, Cnoto, których nie umiera
nigdy imię, po długiej lat moich osnowie
złóżcie skrzydła złociste na mej siwej głowie!

ODA III
POWĄZKI
Folwark księżny Izabeli Czartoryskiej,
generałowej ziem podolskich
Wsi spokojna, wsi wesoła,
który głos twej chwale zdoła?
Kochanowski

5

io

Cudnej z siebie natury upominku luby,
piękności bez wytworu, pociecho bez chluby!
Gdzie rozum samej tylko szukając wygody,
słomę z drzewem zostawił dla wiatrów i wody,
domku jednej z najpierwszych w narodzie bogini,
jakeś w mych oczach piękny! Cóż przy gospodyni?!
Takie pierwotni ludzie kochali przybytki,
nim je duma przywiodła o szkodliwe zbytki,
aby się nad śmiertelne niosąc przyrodzenie,
pod gwiaździste piętrami wdzierali sklepienie,
a budując kosztowne pustki dla potomnych,
ciężyli jarzmem srogim poddanych ułomnych.
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Jeśli kiedy by с m oże człek uszczęśliw iony,
z czego się próżno chełpią i chaty, i trony,
jeśli próżny sen tylko gon im m iasto rzeczy
(bo cóż jest, jeśli nie sen błędny w iek człow ieczy?),
szukajm y szczęścia tego! M oże się udzieli
przynajm niej w sw ym portrecie - w dom ku Izabeli?
O, jak tu w szystko lubo, w szystko w abi oczy!
Podle stok jasny m okrym szkłem rów ninę broczy,
tucząc żyw n ą w ilgocią zielone pobrzeże,
skąd i pola kw ieciste, i w spaniałe w ieże
pysznej w idać W arszawy z w yniosłym i m ury —
siadło królów, m iast w aszych kw iat, zacne Mazury.

25

Jako złota Jutrzenka na modrej przestrzeni,

30

gdy św iat wielki ożyw i darem sw ych prom ieni,
zapad a na spoczynek w O ceańskie tonie,
tak ona, zajaśniaw szy w ziem skich bogiń gronie,
w ulubiony odjeżdża kącik, aby now em
oczy blaskiem , a serce w iązała okow em .

Tu sobie raz, jak Cypru pani wszystkowłada,
na tronie, co go Rozkosz z róż uwiła, siada,
ciesząc się z pięknej pracy i cudnego smaku.
35

Podle niej — nie ten, który w stalistym sajdaku
szkodne żagw ie i pręty nosi sercotyczne —
stoją jak dw a gołąbki dw ie córeczki śliczne.

Więc i łowczej Dyjanny wdziawszy na się groty,
gdzie w gaju gęstoliścim słodkimi pieszczoty
ucho poi w południ< a> skwary gmin słowiczy —
40

skot leśny: płoche sarny i jelonki liczy;
a tym czasem szczek duńskich m orągów poziom y
rozlega się po kniejach, płosząc zw ierz łakomy.

45

Po pracy, bez zdradnego trw ogi A kteona,
m iło zem d lon e członki om yć, kędy z łona
pod ziem nego w m isternych b uchtach zdrój ukryty
pierzcha szkłem nieobraźnym na złociste szczyty
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i k’woli swej bogini, mieniąc przyrodzenie,
ogień w wodę, a wodę odmienia w płomienie.
Czasem, jak druga Tetys na perłowej łodzi,
50

srebrnym sterem um iata przejrzyste pow odzi.

Śliczna twarz i skrzydlastej duszy serca nęci —
leci stadem do pani swej poczet łabęci,
a rozlicznymi gony strojąc tańce biegłe,
lekką wełną nastrzępia kryształy rozległe.
55

Często, jasnym okryta płaszczem Flory gładkiej,
w różne kształty szykuje i zioła, i kwiatki.
Zefir je na pachnących barkach w snopkach znasza,
Fosfor rannymi perły od wschodu urasza.
Z jej twarzy każdy żywszych naciąga promieni:

60

narcys w dzięczniej się srebrzy, a róża czerw ieni.

Przy niej pięknych rodziców, Adaś, obraz żywy,
ująwszy węzłem złotej w różny kształt cięciwy,
drobną rączką z ozdobnych wzorów wieniec składa
dla ojca kochanego, dla mądrego dziada,
65

pow tarzając z uprzejm ym u śm iech em serdecznie:

„Niechaj dawcy krwi mojej świecą się tak wiecznie!”.

70

Co jeśli chęć do zabaw rolniczych zabierze
podobna chlebotwornej odzieniem Cererze:
ze złotym w ręku sierpem, w pszenicznej koronie?
Patrzy, jako jej tysiąc na bujnym zagonie
rośnie mendlów pod raźnym stu zamachem dziewek,
a sto kmieciów na przyszły radli łan zasiewek.
Szczęśliwe pomieszkanie, kędy rzadkim dziwem
sfornym spięta ze sztuką natura ogniwem,

75

próżne czarnej zazdrości, nabytków łakom ych,
bojazni niespokojnych, trosków sercołom ych.

Z ukochanym małżonkiem w ulubionym bycie
zdarza długie prowadzić i wesołe życie.
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Tu często leśne bogi skoczne zw od zą tańce,
gdy na tle lazurow ym niezgasłe kagańce
chłodny zażega wieczór: satyry, dryjady
opuszczają sw e knieje z rozkosznym i sady,
zażyw ając w eselszych w czasów i ochoty,
niżli je przynieść m ogą m ch em usłane groty.
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Tu bystrzejszym polotem dni sw ob od n e lecą,
parne słońce mniej szkodzi, jaśniej zorze św iecą,
przyjaciele dobrani, poufalsze m ow y,
potraw y bez w ym ysłów , prosty sprzęt stołow y,
śm iech z w eselem , z ufnością, m yśl sm utkiem nie chora,
obiad się nie odm ienia w szkołę Pitagora, (a)16

90

Sam a pani najsłodszą w szystkiem u podsytą:
jej serce dobroczynne z m yślą niepokrytą
obłudnym i pozory, jej grzeczność zab aw n a,
uniżoność p ow ażn a, m ądrość n iew ystaw na,
jej szczodrota tysiączną d ośw iad czon a próbą
now ym zaw sze pociągiem i gości ozdobą.

95

M uzyka - fletnia wiejska, sen chętnie do skroni
sam się tuli, gdy w ietrzyk płochym liściem dzw oni,
igrając po gałęziach sw ych skrzydeł obrotem ,
Srogi hałas z niem iłym rączych kół chrobotem
został za okopam i - niechaj się w tej w rzaw ie
cieszy, kom u w fałszywej lubo żyć W arszawie.

loo

Fam ozdobna ch u d ob a, tam przyjaźń farbow na,
cnota za zysk przedajna, potw arz w kłam w y m ow n a ,
m iłości podejrzliw e, serca obustronne,
obietnice słów pięknych p ełn e, w skutku płonne;
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pełno karet i koni, ci zw olna, ci śpieszą,
a przecie nic nie robiąc, jed n o błoto m ieszą.

16

(a)

Gdzie trzeba było milczeć kilka lat.
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Bodaj takie do zgonu liczył towarzysze,
kto się w poczet ludzkiego plemienia nie pisze,
kto, nad pokój i wdzięczną umysłu swobodę,
nad trwalszą pod wieśniaczym poszyciem serc zgodę
przenosząc złote bole i jedwabne troski,
gardzi waszym pożyciem, ukochane wioski!
Lutni moja, ochłodo wdzięczna myśli czujnych,
i tobie miło bywać w tych gałęziach bujnych,
nucąc rymem uprzejmym, skąd na cię łask wiele
spływa, z grzecznym Adamem piękną Izabelę,
a gdy cię swym król mądry obdarzy wejrzeniem,
ostatnim szczęścia twego będzie dopełnieniem.

ODA IV
DO PIJAKÓW
[z Alberta Inesa]

Czy wy opiłe w bezdennej gardzieli
chowacie gąbki, czyli brzuch odęty
wziął na się postać owej to kąpieli,
co zmyka całkiem ładowne okręty?
5
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Drugi i dom swój, drugi i dziedzinę,
i co mu skrzętny ociec dóbr zostawił,
żłopiąc od rana w żarłoczną głębinę,
z pełnymi duszkiem kielichy wyprawił;
drugi, na co się serce prawie kraje,
zajmujące się cnoty rodowitej
skry: wstyd, uczciwość, piękne obyczaje
zalał potopem wilgoci obfitej.
Skąd potem bywa, że zagrzawszy szumne
czupryny wściekłym Bachusa masłokiem,
tracą ze zdrowiem baczenie rozumne
i dzikośmiesznym bawią świat widokiem.
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Przystąp no bliżej, ktośkolwiek ciekawy,
gdzie się - jak na lep nieopatrzni ptacy nie znając w życiu uczciwej zabawy,
zlecieli rojem pod wiechę pijacy.
Ten się z przyjaźnią życzliwą przymyka,
ów gada, co mu ślina w gębę niesie;
ten ledwo ruszy w pantoflach języka,
ów wrzeszczy jako chłop na pustym lesie.
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Cóż kiedy jeszcze, bez czego się prawie
rzadko obejdzie, głupia zwada wznieci?
Tam to dopiero, jak w Marsowej wrzawie,
niejednemu nos lub ręka uleci.
Pękają w srogich targańcach kołnierze,
jucha się leje, brzmią pięściami pyski,
pełno hałasu, leci ze łbów pierze,
kufle się tłuką, latają półmiski.
Więc gdy stołowe wyrzucili statki,
suchymi sobie dogadzając razy,
jako szermierze wypuszczeni z klatki
kończą robotę płytkimi żelazy.
Lecz jak w potrzebie hasło do oręża
i groźna zabrzmi do boju pobudka,
aż co przy kuflu miano go za męża,
albo się w tchórza, lub przewierzgnie w dudka,
lub ze psem w jarzmo wprzągłszy jałowicę,
brzeg ryje jako Ulisses przed laty,
lub zęby klepie, zmyśliwszy zimnicę,
albo podagrę uwija w sulaty.

45

O, jeśliż lepszej cokolwiek nadzieje
po was zostaje, zaniechawszy piwa,
potłuczcie kufle, a Bacha turnieje
odmieńcie w dzielne utarczki Gradywa!
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ODA V
PODZIĘKOWANIE
za zegarek wzięty z rąk J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci
Królu łaskawy, cóż za podarek
odnoszę z pańskiej szczodroty?
Widzęć ja dobrze, iż to zegarek
kształtnie zrobiony i złoty.
5
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15

Lecz mi on mocą czasy ukrytą
rączymi króci sprężyny,
bo gdy w nim widzę twarz twą wyrytą,
prędzej mi biegną godziny.
Nieufny, nuż mię wyrazem cichem,
błądząc po liczbach, zawodzi.
W serce go popchnę złocistym sztychem,
lecz on tak mówi, jak chodzi.
Już, widzę, składać nie na zegara
wadę ten pośpiech należy:
czasu jest serce pewniejsza miara z dobrym panem i on bieży.

ODAVI
DO ZAZDROŚCI
Gnuśna Zazdrości, matko wszystkich zbrodni,
o ty podziemnych jędz czarna pochodni,
co sprawy czyste brzydkim kazisz dymem,
jakim cię będę mógł opisać rymem? !
5

Żadna się cnota przed twym nie wysiedzi
kłem jadowitym: wszędy ją wyśledzi
złośliwe oko, a jakiej postawy
jest sama, taką cudze kopci sprawy.
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Ty i w najskrytsze serc ludzkich świątnice
chytrze się wdzierasz, ty, ich tajemnice
na złe nicując, godna srogiej kaźni,
Kupidem zowiesz niewinne przyjaźni.
Ty, jako pająk okrutnego jadu
pełen, śmierć sączysz, gdzie jej niemasz śladu,
a skąd złocista pszczółka nektar Boży,
Stygowy napój czerpasz z pięknej roży.
Słuchajże, larwo! Prędzej się lew sprzęże
z płochą sarneczką, z gołębiami węże;
prędzej się zgodzą skrzepłe z ogniem lody,
a z krwawym wilkiem owcze zejdą trzody;
prędzej po niebie krzywe pójdą kroje
i wsteczne rzeki odwiedzą swe zdroje,
orzeł pług dźwignie, wół poleci rączy —
niźli się Przyjaźń z Kupidynem złączy.
Obie od siebie różnej są natury:
tę człowiek z ziemi, tam tą bierze z góry;
obu cel inny, inne animusze:
ta ciało tylko, tamta kocha duszę.
Miłość jest ślepa, tam się płocho ciśnie,
gdzie jeno pozór marnej krasy błyśnie,
ani się radzi rozumu promyka,
który jej Twórca dał za przewodnika.
Miłość, w postępkach swoich zawsze płocha,
jutro się brzydzi tym, co teraz kocha,
i znowu: czym się dziś okrutnie brzydzi,
w tym się zakochać nazajutrz nie wstydzi.
Miłość zawisna nie cierpi kolegi,
tysiąc ma oczu, tysiączne ma szpiegi;
sama chce kochać i być przyjacielem,
sama postrzałem, sama sobie celem.

Miłość, czarnego płód niepewny mroku,
boi się oka słonecznego wzroku,
ludu się strzeże, światłu nie dowierza,
wziąwszy nocnego postać nietoperza.
Miłość okrutna, w czyje tylko serce
utkwi swój zastrzał, stanie za mordercę;
pomiesza zmysły we śnie i na jawie,
nieugaszonym ogniem duszę trawi.
Miłość zuchwała, gdy się jeno wściecze,
nie dba na stosy, na groty, na miecze:
za nic ma życie i w każdej je dobie
wydrzeć gotowa i drugim, i sobie.
Miłość małżonków, miłość zwadza braci,
wywraca miasta, krew leje, lud traci,
burzy narody i jednym zawodem
tenże świat niszczy, co go wskrzesza płodem.
Święta Przyjaźni, ty żywy obrazie
nieśmiertelności, kędy żadnej skazie
miłość niebieskie niepodległa duchy
w nierozerwane spoiła łańcuchy!
Ty, cnoty idąc niepomylnym torem,
za płonnym nigdy nie biegasz pozorem,
twe oko bystre tam tylko zachodzi,
co się poczciwie człeku kochać godzi.
Ty kogo złączysz swoją taśmą złotą,
nie rozerwie jej, chyba sroga Kioto.
Twa miłość nie zna pierzchliwej odmiany,
czy to w czas przykry, czyli pożądany.
Ty, komu sprzyjasz, nie zajrzysz zawiśnie,
że się doń z hołdem, kto zna cnotę, ciśnie,
i owszem, kochasz z tej najwięcej miary,
że mu świat niesie powinne ofiary.
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Czyjego serca twój się płomień boski
ujmie, zgryźliwej nie doznaje troski;
75

nigdy nie jęczy, nigdy się nie żali,

bo twój oświeca ogień, lecz nie pali.

80

W kogo ugodzić grot twój czysty raczy,
ten nigdy nie zna sromotnej rozpaczy:
żyć chce do usług kochanej osoby
i rad by wszystkie poożywiał groby.
Tyś szczęściem domów, matką świętej zgody,
ty utrzymujesz w pokoju narody,
ty gładzisz spory, ty - pola obfite,
ty czynisz większym dobro pospolite.

85

Więc którykolwiek sławie mej uwłacza,
że przyjaźń moja z granicy wykracza,
niech, proszę, złoży błędliwe mniemanie,
by mię opaczne martwiło gadanie.

90

tak sobie jestem i pragnę być sędzią.

Jako nie mierzę drugich własną piędzią,
Nie dbam na ludzkie języki, a tobie
sprzyjam, cna pani, nim ulegnę w grobie.

ODA VII
NIEMENCZYN,
z okazji otrzymanego tego probostwa
Z jasnego dworu, gdzie twój promień złoty
dojrzał mię w ziemi, dobył i oczyścił,
stawiąc pomiędzy szereg rymoploty,
bym z publicznego szacunku korzyścił,
5

oto m ię, królu (bom jest dzieło tw oje),
na kąt posyłasz i w ieśniacze znoje.

Już się od piórka i słoniowej fletnie
do sierpa, widzę, brać trzeba w tym czasie,

LIRYKÓW Księga trzecia
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O d a VI w. 7 3 -9 2 / O d a VII w. 1 -3 6
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a com w przód zrzynał, uw ień czon y św ietnie,
z lauru gałązki bujne n a Parnasie,
kładąc je pod tw e dobroczynne stopy,
przyjdzie szykow ać ścięte w m endel snopy.

15

W zgardzony tłum nej w ygn an iec W arszawy,
a m iedzy brudne policzony km iecie,
rolne m ą b ęd ą zab aw k ą upraw y —
znać, żem n a w ielkim nie w art m ieszkać św iecie.
L ecz i w tym przecie osadzony stanie,
śpiew ać cię b ęd ę, najłaskaw szy panie.
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W prostego w iernych tajniach przyrodzenia,
kędy pień lada cieniów nie rozw leka,
pochlebstw o w iatrów fałszyw ych nie zm ienia,
w od a, porw aw szy dary, nie ucieka,
szczerym N atura idąc sobie szykiem ,
w ład ać m ym będzie sercem i językiem .

25

Z e od tych kroków w zrost się mój poczyn a,

30

rad i pom ierny folwarczek dziedziczę,
w szak i leśnego w pośrzód N iem en czyn a
jeszcze się echo o d zyw a słow icze,
gdzie luby w ieszczek, zaszczyt (b)17 Sarbijewa,
szu m nogałęźne głosem żyw i drzew a.

35

Jego w ysokim ożyw ion y d u ch em ,
jeśli nie cofnę n iestan ow n ą w od ę
ni strun urocznych tajem nym łań cu ch em
w taniec poch op n ych d ęb ów nie p ow iod ę,
serca ci jed n ak będ ę ciągn ął z chuci,
co je błąd św ięty często b ałam uci.

17 (b) Wieś w ciechanowskim, z k tó re< j> nazwisko miał poeta Sarbiewski. Bywał
w Niemenczynie często, jako sam pisze:
Quale» Lucisci vel Ncm cciiii l a < r e > s .
L du m vc Besdani ncinus.
l[iber\ E p [o d o n ], ode [3]
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Próżno nawracać wielmożne próżniaki,
zbrojnego na nie potrzeba plebana —
podłe to dusze, zyskowne żebraki,
gotowe stokroć lżyć i wielbić pana.
Prędzej swe serce kmieć ku tobie nagnie:
cierpieć on umie, a niewiele pragnie.
Z tymi ci wonne zwijać będę plony,
kłaść na ołtarzu plenne zbożem kłosy,
rymem nacinać hartowne jesiony
i z snopków dźwigać rycerskie kolosy —
Czas ich żarłocznym zębem nie pożyje,
bo miłość swymi skrzydłami okryje.

ODA VIII
DO IGNACEGO WITOSŁAWSKIEGO,
oboźnego polnego koronnego.
O złym używaniu poetyki
Długoż próżnej obmierzłym być kapłanem Dumy
i na górnych ołtarzach wonne kłaść perfumy,
skąd za drogie ofiary bożyszcza złociste
w słownych dają zamętach odpowiedzi mgliste?
5

io

15

Alboż tylko Poczciwość, Honor, Męstwo, Rada
w pysznej Sydonu wełnie i w złocie zasiada,
a ziomek, że mniej strojny, choć w cnotę bogaty,
ma zniknąć potomnymi zatłumiony laty?
Nie tak jest. Witosławski. nie na mym zagonie
mętna Lete powłacza niepamiętne tonie,
żebym —słodkiej przyjaźni świadek przez lat wiele miał ją kiedy w niewdzięczne pogrążyć topiele!
Dosyć się strun napsuło, nucąc niedostępne
skały owe i cedry pyszne a posępne.
Zagrajmy co chróścinom - rychlej w tej dąbrowie
głos mój dojdzie, twej echo wdzięczności odpowie.
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Czas się wziąć do pierwotnej czystych Muz roboty,
wszak kiedy światu Saturn wiek ulewał złoty,
kto kochał, kto kochany, był śpiewania celem,
a w hołdzie rym odbierał sam bóg z przyjacielem.
Wychowanka pokoju, jasnej płód natury,
lasy tylko Poezys lubiła a góry
i gdy pierwszy swej matce wiersz zabrząknąć miała,
ton jej —serce, takt —prawda, wolność wdzięk dawała.

25

30

Jeszcze nudne Pochlebstwo dusz za język płatnych
nie wlokło jej przed wozem rozbójców szkarłatnych
ni złotymi u kotar pętało kajdany,
by krwawe z wiarołomstwem wielbiła tyrany.
W lubej gajów zaciszy Niewinność pastusza,
gdzie Zefir mdłe gałązki płochym skrzydłem wzrusza,
bez chęci podłych zysków, bez uraz bojazni
śpiewała tylko Cnocie, Pracy i Przyjaźni.
Kto w wiernej ślubów sprzęży chował dzieci karne,
pomyślnym wieńczył snopkiem znoje gospodarne,

35

liczne pługi w yw od ził, sytsze pasał stada
i rów ną szalą w ażył z sw ym dobro sąsiada.

Sława Cnoty nagrodą, głos byl sławy świadkiem;
nie znała jej fortuna nabyta przypadkiem:
wdzięczną lutnię stroiło powszechne sumnienie,
40

a kto lepszy, brał m ilsze w upom inku pienie.

Lecz kiedy wiek skażony wspak rzeczy przewrócił,
serca oblókł w żelazo, choć dachy pozłocił,
a plac wspólnej natury w różne grodząc płoty,
ołtarze Losom stawił, a kruchty dla Cnoty;
45

gdy Równość pod szczęśliwszą Przemocą upadła,
skowano sierp na kordy, na przyłbice radła,
rozdęta pychą Gnuśność błysnęła szkarłatem
i poeci z zepsutym popsuli się światem.

47

Pociła chciwość mamony, względy bojaźliwe
struły w samych ponikach jadem źrzódło żywe,
że co pierwej niewinnym nurt prowadził stokiem,
zdrój kastalski obcych się zlewów zmąci! tłokiem.
Taka, co ją podniebnych śniegów wilgie łoże
wiecznym krzepi rozciekiem do walnej podrożę,
czysta w rodzinnych pieluch zielonym okresie,
jasny z urny ojczystej Wisła kryształ niesie:
wioski jej tylko lube, łąki, pola równe
i gwarem leśnej rzeszy gaiki odzowne,
nim mętnych rzek przysadą, spółkiem miejskiej skazy,
różna od siebie, obcej nie naciągnie zmazy.
Zmienił wiek obyczaje, lecz nie nagle przecie;
został Pozór, choć Cnota znikała na świecie,
a nie z pełna słonecznych ogniów ciemny stratą,
nim noc zaszła, tlał wieczór mdlejącą poświatą.
Zeszła z naturą scena pierwotnej prostoty,
ruszyła polityka tajne kołowroty,
łechcąc okazalszymi błędny umysł mary świat został misterniejszym z mniej prawdy i wiary.
Już rzadsze po ugorze kmieć lemiesze wodził
i wolik po pastwisku bezpiecznie nie chodził,
innym strojne poswarkiem pasterz struny mieszał,
a zamiast wierzb na pańskich bramach gęśle wieszał.
Powstały pyszne grody, groźne magistraty
i źrzódła kłamstw publicznych —przysiężne traktaty.
Las na morze wypłynął niedościgłym szlakiem,
ziemia się pod orężnym zatrzęsła orszakiem.
Błysnął topór na zbrodnie, zysk do pracy wabił,
wieńczył liściem zwycięskim skroń, kto więcej zabił,
weszła w mury społeczność, proste gardząc chaty byłyć to wprawdzie cnoty, choć późniejszej daty.
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Więc mądrych prawodawców, rycerzów walecznych,
sadźców miast, poradników ziomkom użytecznych kto zbogacił, ozdobił kraj, z zguby wybawił,
ludzkość mu dziękowała, a poeta sławił.
85
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Tak ów boski Meończyk w złotą trąbę głosił,
jak Greczyn żonokradzką Troję mieczem znosił;
jak Ulis z ciężkich trudów, błędów i cierpienia
dla swej ziemi mądrego nabył doświadczenia,
lub kto w rączych zawodach bystrymi dzianety
czy biegiem skrzydłopiętym pięknej dopadł mety
i wziął wieniec w Olimpie z krasnych liści wity,
wnet mu brząknął Pindara bardon srebrnolity.
Nierozerwanej z sobą trzymając się ligi,
z wielkimi dzieły honor chodził na wyścigi.
Tego tylko wielbiono, kto wart był zalety :
szukał cnoty poeta, a cnota poety.
My śluby, my mauzole, wjazdy i rodziny
piejąc, wieńczym łożnice, bramy i grobsztyny —
skutek na dzieła nasze czarne kładzie znamię:
gnuśnik wjeżdża, łotr leży, a ktoś wiarę łamie.
Gdzież owe przodków męstwo? Kędy miłość zgody,
wiara panu, wstyd, przyjaźń? Gdzie mądrość ze szkody?
Dzieła godne pamięci w wiekopomnym czasie
i pieśni słodkorymnych na polskim Parnasie?

105
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Drobna liczba tych ziomków! Ty, chcesz-li być takiem,
bądź zawsze, Witosławski, prawdziwym Polakiem:
zarabiaj przy walecznym na sławę hetmanie,
wszakeś na nią zarabiał i w ziemiańskim stanie.
Byłeś miły, rzetelny, przyjaciel, usłużny,
gładki w mowie, w pisaniu, poradny, ostrożny.
Czas te cnoty nowymi mnożyć pożytecznie:
czuj w polu, znaj twój urząd, a bij się serdecznie.
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Mało to, żeć kto przyda do tytułu: ,jaśnie” w osadzie podłych duchów sam honor zagaśnie:
wlazł na wóz Słońca Fanes, wart pewnie kądzieli,
biedni mu ludzie głowy schylali i ... klęli.
Powierzchowna wspaniałość nie ma u mnie względu:
wielkie dusze bywają często bez urzędu.
Fortuna sobie żarty stroi na przemiany,
stawiąc Warrów na rostrach. u pługa Serrany.
Świetnym z rąk dobroczynnych darem zaszczycony,
oboźnym się dziś piszesz wojsk polskiej Korony.
Czyń dzielnie twą powinność, jakoś dawniej czynił;
aby nas za pochlebstwa świat więcej nie winił.

ODA IX
DO STANISŁAWA AUGUSTA,
Króla Polskiego, WfielkiegoJ Książęcia Litewskiego,
w dzień doroczny urodzenia
.. .non. si male nunc. et olim
sic erit...
Moralins

5

io

Pełen nadziei, że się złe przesili,
a Los, żelazne połamawszy młoty,
da kiedy Polszczę słodkiej użyć chwili
i pociech łańcuch ukuje nam złoty,
choć się rok każdy w nowe biedy mnożył,
zawszem ci, królu, lepsze lata wróżył.
Nic widać dotąd skutków mego boga,
co mi z Parnasu te szeptał nadzieje po jednej druga następuje trwoga,
każdy się z rymów, czytając je, śmieje,
i mówiąc, wróżkom pochlebnym nie wierzy:
„Panów a wieszczków najwięcej szalbierzy”.
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Juzem chciał przestać dalej być prorokiem ,
w idząc, że próżne łu d zą m ię otuchy,
lecz m i Apollo jeszcze raz pod bokiem
siędzie, a daw n e poruszyw szy duchy,
ofuknie, gn iew em pałając: „Także to
i rym , i w iarę chcesz rzucać, poeto?

20

Śm iertelni ludzie, próżno w aszych chuci
m ierzycie w ieczn e w yroki praw idłem !
N ieufni B ogu, że w as n u d n ą sm uci
dolą, sp ętan ym , Czas, u chodząc skrzydłem ,
m niem acie, że ten nieszczęśliw y, kom u
długo nie błysnął jasny prom yk w dom u.

25

30
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Czyż na to dzielne on utw arza dusze
i w tw ardych losów osad za obrębie,
by tylko w iały im Fawonijusze,
a z C ypru róże znosiły gołębie?
O ch, jed n ym by się nie różnili calem
z m iękkim w aleczny Tyt Sardanapalem !
P łod na w rozliczne Fortuna igrzyska
nie w chodzi z lada duszą w szranek ścisły,
m ężów rozpraw ne chce na bojowiska,
gardząc, bądź ślepa, słabym i um ysły,
w ięc choć jej przyjdzie broń z ręku uronić,
lubi, przegraw szy, C nocie się pokłonić.
Tegoż ja w ielkim n azw ę bohaterem ,
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co w czasie cichej usiadłszy p ogody
i drzem iąc, gnuśn ym m ógł kierow ać sterem ?
On spał, a sam e łódkę niosły wody.
C zas jego rządy tak drogo ocenił,
że dał żyć poty, póki się nie zm ienił.
Tw ardsza nad w szystkie C ierpliw ość oręże,
kiedy ją R ozum sw ym hartem ustali,
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tysiączne z czasem przebije pawęże niechaj się Duma, nie wiem jako, chwali,
musi nit puścić. A od czegóż pani
wszystkiego - Zmienność, co leczy i rani?
I ta moc bystra Wisły piaskomętnej,
co płowym nurtem wilgie iły porze,
tysiąc rzek zjadła w podróży zakrętnej,
przecież jej przyjdzie wpaść w silniejsze morze.
A jak się znurzy, pozna, tonąc w głębi,
że jest mocniejszy, co i mocnych gnębi.
Waży na szali, jako piaski liche,
niepoliczone Pan Wieków narody,
a za nieszczerość, zawiści i pychę
zdejmuje z jednej, co był dodał wprzódy,
i znowu potem, gdy się pora poda,
pełną wysypie, a do próżnej doda.
Lecz czasy Jego otchłań nieprzebyta
przed znikomymi oczyma ukrywa.
Sroży się człowiek, ciśnie, gwałci, chwyta,
a Kara za nim wlecze się leniwa,
niosąc dłoń krzepką na łupu wydarcie,
a gąbkę na to, co pisał, zatarcie.
Wolę z niewinnym chwilę cierpieć wielce
i choć w nieszczęściu mieć ręce omyte,
czekając, aże tłukąc po kropelce,
łzy me przekują nieba z miedzi lite.
Każdy mi powie, żem zdrowiem przypłacił,
alem szczęśliwy, bom cnoty nie stracił.
Szczęśliwsze twoje niewolne kajdany,
ofiaro Dumy, niejeden cny królu,
nad złote owe, co je wlókł, rydwany
w jarzmiony świata krąg, do Kapitolu!
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Próżność dziś na te widoki wykrzyka,
a Mądrość oczu z ludzkością umyka”.

80

To mi Apollo szeptał, a ja za niem
jeszcze ci, królu, wróżyć mogę śmiele,
że wżdy u portu szczęśliwego staniem,
przebywszy srogie trosk naszych topiele.
„Skąd ci ta ufność?” - jeśli pytasz, panie.
Bóg, czas, cierpliwość i twoje staranie.

ODAX
ADIEU
kochanym jezuitom
Ze słodkich kajdan od tej rozwiązany
ręki, której dał owce i barany
paść swoje Chrystus, już pan mojej woli,
żegnam was, zacni synowie Lojoli!
5
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Czas przyszedł lube z wami rzucać kąty,
kędym zakończył rok dwudziesty piąty,
nie czując nigdy w przyjacielskim gronie,
iż niewolnikiem trzeba być w zakonie.
Wasza mi dobroć i łaskawe względy
najpracowitsze słodziła urzędy:
we wszystkich miłą znalazłem ochłodę,
bom w nich miał honor, a w pożyciu zgodę.
Jużem dziś nie wasz, a wyście nie moi,
serca mi jednak żaden nie rozdwoi kochać osoby będę aż do zgonu,
jeśli nie wolno kochać dla zakonu.
Schylając głowę przed Twórcy obliczem,
całuję rękę, co mię chłosta biczem;
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skądkolwiek na nas wiatr burzliwy wieje,
na ludzkich losów składam to koleje.
Wszak przebiegając bystrym życie okiem,
zwać teatralnym można je widokiem:
wiele w nim odmian, a nim koniec będzie,
i pan częstokroć z kmieciami usiędzie.
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I siebie, i nas czas mieni, co leci;
grałem dwa akty, już zaczynam trzeci.
Koniec dla wszystkich jeden —piękna sława,
kto dobrze daną osobę udawa.
Służąc pod waszym dotąd wiernie znakiem,
żaden mię świętym nie nazwał próżniakiem,
i w tej odmianie szatnej mego stanu
będę rad służył ojczyźnie i panu.
Tak w miękką wełnę robaczek bogaty —
skąd mają przędzę misterne warstaty,
a napoiwszy kosztownymi soki,
robią z nich ciałom udatne powłoki —
skoro dopełnił nadobnej roboty,
lekkie do barków swych przypina loty,
rzuca kąt stary, a nowy gość świata
swobodniej sobie po powietrzu lata:
żaden rzemieślnik nie łaje mu za to —
szczerze pracował i wiosnę, i lato,
skończył swe dzieło, a za trochę liści
niechże kto drugi da więcej korzyści.

45

Muszę się z wami żałośnie rozbracie.
Jeśli nie mogę do końca wypłacić
hołdu wdzięczności w zakonnej gromadzie,
łzy wam i miłość oddaję w zakładzie.
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ODA XI
PROGNOSTYK
na Rok Pański MDCCLXXV
M łodziuchny synu W ieczności sędziw ej,
co duch z pełnego źrzódła zaw sze lejesz,
w starości z czoła zganiając w łos siw y
5

0 lekką ścianę, m łodniesz i w iędniejesz,
a w jednej krążąc obręczy zam kniony,
coś był, jest, będziesz - w idzisz z każdej strony!
N ikną królestw a, jak od letniej pary
znikom e zioła, niem ające cieni,

io

15

gniecie śm ierć m ożn e książęta i cary traf św iata postać bez ustanku m ieni;
słychać coś w księgach, lecz i te m ol zjada.
O zdoba tw oja z liścia nie opada.
N ikt w tobie płochej nie doznał odm iany:
zaw sześ koleją dzień po nocy w odził;
już śniegiem biały, ju ż m ajem odziany,
w jesieniś zbierał, a na w iosn ę rodził.
N iech yb n ym szlakiem p row adząc stw orzenie,
żyw isz, ośw iecasz w szystko przyrodzenie.

Za cóż na ciebie Błąd narzeka ciemny,
20

ludzkich w ystępków szukając pokryw y?
N ie ostrzysz m ieczów na zabój w zajem ny,
nie jesteś dum ny, łakom y i m ściw y,
w szystkiem uś przecie w inien, co się dzieje.
C zem u? Bo człow iek pod tob ą szaleje.

25

Przew rotne serca, pod łom yśln e dusze
gorszym aspektem narodow i grożą

30

niż dżdżyste Baby, parne Syryjusze,
1 coraz n ow e nieszczęścia m u m nożą.
N udn y astrolog, siedząc przy kom inie,
twej w szystkie biedy przypisuje w inie.
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Walczy od wieków sprzeczne z lądem morze,
rzeki się za swe wdzierają łożyska;
krwawą posoką świetne mrocząc zorze,
groźnym kometa warkoczem połyska;
drży z gruntu ziemia, niebo ognie miota —
był jednak pokój, kiedy była cnota.
Śmieją się z dala na błędne obroty
szykowne gwiazdy moralnego świata.
Obwinia człowiek górne kołowroty,
a sam z powinnych obrębów wylata.
Nic temu złego niebo nie wywróży,
kto szczerze panu i ojczyźnie służy.
Z dawna to było ślepe omamienie:
nie upatrywać w sobie żadnej winy.
Szuka zasłony podchlebne sumnienie,
potępia skutki, ukrywa sprężyny,
a kiedy wątku wymówek nie staje,
samo źle czyni, a Czasowi łaje.
Bez hartu Cnoty, bez Zgody wigoru
stoi cień próżny pospolitej rzesze.
Cóż za dziw, że ją jak dąb martwy w boru
lada powiewem wiatr z gałęzi krzesze?
Niechaj Złość winy na lata nie kładnie rok nie wydziwia: ni zdziera, ni kradnie.
Ze dola nasza mylnym idzie szykiem,
w sobie niechybną przyczynę nosiemy.
Poczciwość szczęścia pewnym prognostykiem.
Płaczem na losy, bo takie mieć chcemy niebo się dla nas i ziemia odmieni,
niech się człek tylko lepszym być nie leni.
Gdy Mars niezgody zgładzi nieużyty,
Wenus się w zbytnich zapałach postrzeże,
Jowisz mieć będzie wierne satelity,
Merkury cudze porzuci łupieże -
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zimne Saturny świecić nam nie będą,
Nowy Rok z lepszą zacznie się kolędą.

ODA XII
HYMN DO PRZYJAŹNI
Szacowny darze łaskawych bogów,
słodki uroku śmiertelnych,
święta Przyjaźni, zstąp z górnych progów,
użycz twych promieni dzielnych!
5

io

15

Twój zastrzał złoty kogo przeszyje
i czystym ogniem ochłonie,
wdzięcznych mu pociech pasmo się wije,
życie mu w jasnych dniach tonie.
W twych więzach miłej źrzódło swobody,
sam Czas szanuje twe prawa:
innym odbiera, do twej urody
nowego blasku przydawa.
Tobie i Miłość zmienna zazdrości,
hartując statkiem kochanie.
W tobie by znalazł wszystkie lubości,
by człek w niewinnym żył stanie.

ODA XIII
DO STANISŁAWA AUGUSTA
Króla Polskiego, W[ieIkiego] Książęcia Lit[ewskiego],
w dzień doroczny szczęśliwej koronacji
Magna agerc et fortia pati regum est.
Ad[agium\ Gr\aecuni\

Siódmy temu rok mija, królu mój łaskawy,
jako cię jednomyślnie palcem Boskiej sprawy,
wziąwszy sobie za pana, potomstwo Lechowe
świetną przodków koroną uwieńczyło głowę.

Pomnisz, jaką radością naród napełniony
wesoło rozpościerał głos na wszystkie strony,
jak życzliwym okrzykiem brzmiały wsie i miasta:
„Mamy krew ze krwi naszej: króla, ojca, Piasta!
On, wyssawszy ku swoim miłość równo z mlekiem,
obdarzy pod swym berłem złotym Polskę wiekiem,
on zacne poprzedników swych dzieła prześcignie
i kraj z opłakanego letargu wy dźwignie;
jego dziełem lustr dawny nauki odbiorą.
Sprawiedliwość z Pokojem, wieczną sprzęgła sforą,
ująwszy w złoty rydwan woźniki polotne,
sypać będą po kraju pożytki stokrotne.
Role, nadzieja kmiotków, łaskawym powiewem
będą się zginać w fale pod bujnym zasiewem,
że go rzeki, co szklanym pętem ziemię wiążą,
pławić na bystrych barkach do morza nie zdążą”.
Już nas pięknym otucha karmiła początkiem,
wszystko iść poczynało równociągłym wątkiem.
Do wszystkiegoś przykładał, królu, ręki zdolnej,
zachęcając poddanych ku robocie spolnej.
Skądże tak nagła słodkich nadziei odmiana?
Skąd się flaga zajęła z wieków niesłychana?
Skąd się krew hojna sączy? Skąd nędzny kraj ginie
i w własnej się samochcąc pogrąża ruinie?
Gdziekolwiek się myśl, folgi żądliwa, zaciecze,
stąd ją straszne pożary, zowąd płoszą miecze;
tam zabija Mór wściekły, indziej Nędza blada,
i z jednych się na drugie nieszczęście przesiada jako kiedy, zbłąkany od smutnej macierze,
wpadnie płochy jelonek w myśliwcze obierze,
chcąc się z jednych wyplątać, w drugie wiata sieci :
stąd nań oszczep, stąd ołów śmiercioskrzydły leci.
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Czyliś nas kochać przestał, ojcze ukochany,
zostawując swym własnym chuciom lud zmieszany?
Lud, który cię obrawszy swym wodzem, swym panem,
40

prześladuje sposob em w św iecie niesłychanem ?

Nie pada na twe serce, królu, zmysł tak dziki,
serce, co srogie nawet kocha przeciwniki
i gotowe najcięższe urazy darować,
byleby z nimi mogło ojczyznę ratować.
45

50

55

Tyłeś nam dał dowodów miłości prawdziwej,
pokazując i wolą, i umysł chętliwy
do dźwignienia powszechnej z klęsk ostatnich matki,
boś znał z gruntu jej rany i jej niedostatki.
Samiśmy przygód naszych sprawcami ogniwa,
że wszystko opak bierze Zazdrość nieżyczliwa
i w czystych twych zamysłach dla dobra ojczyzny
szuka, jak szkodny pająk, i w różach trucizny.
Jęczemy już na własne, już obce uciski,
na słabość narodową, na prywatne zyski.
Niechże się do poprawy kto ozwie z ochotą,
wrzeszczy Złość podejrzliwa, że chce być despotą.
Nie naprawi sam Dedal upornej machiny,
gdzie się sprzeczne trą własnym zawrotem sprężyny,
a rękom, co by mogły skutecznie poradzić,

60

ani się dad zą dotknąć, ani się pogładzić.

Nie mogą tam iść rzeczy przyzwoitym szykiem,
gdzie każdy chce mieć wszystko i być poradnikiem,
a jeśli mu nie wierzą albo mu nie dadzą,
barwiąc gniew dobrem kraju, zwierzchnią czerni władzą.
65

Choćbyś sam nektar boski w tuczną strawę wraził,
komu ślinogorz martwe podniebienie skaził,
nie uczuje zepsuta gardziel sprośnym wrzodem,
mieniąc jadem kęs wdzięcznym podsycony miodem.

59

Kto raz sobie szlachetną hardzie zmierził cnotę,
mów mu, iż ona sama wskrzesza wieki złote,
sama związkiem towarzystw, występków wędzidłem,
najpewniejszym rozumu wodzem i prawidłem —
nie przekona zazdrości głos całego świata.
Nazwą bezbożnym błędne Ateny Sokrata,
a co był i mądrości, i cnoty modelem,
będzie kraju, bo tak złość chce, nieprzyjacielem.
Так-ci to zawsze było i będzie na potem:
kiedy się wszystko toczy fortunnym obrotem,
każdy sobie przyczyta cześć, choć nic nie czyni,
a w złym razie - samego tylko rządcę wini.
Stawiamy zmarłym królom ołtarze pochlebne,
bo ich widok zaćmiły zasłony pogrzebne,
a przecież, choć kto lekko wzrok po dziejach wodził,
powie śmiele, iż żaden król nam nie dogodził.
Zawsze Duma, obcymi nastrojona duchy,
wzniecała na swe pany krajowe rozruchy
i pod płonnym pozorem praw swoich obrony,
niszcząc własne, sąsiedzkie bogaciła strony.
Poznajemy, monarcho, z jakiego ta burza
na ciebie i na twój kraj źrzódła się wynurza!
1 to nas srodze boli, że będąc niewinny,
doznawać skutków musisz nienawiści gminnej.
Lecz masz na to lekarstwo pewne z doświadczenia:
wiesz, żeś dobry król. Ciesz się z takiego sumnienia,
to twój sędzia - ten gdy ci wiernym świadkiem, panie,
gardź tym, jeśli Nienawiść ma błędne mniemanie.
Niech swe gryzie, przeklęta, i szarpie pochodnie,
wszak to jej cnota: z każdej cnoty czynić zbrodnię
i nawodzić żałobną barwą świetne sprawy,
że sama jest okropnej i czarnej postawy.
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N ie są w olne od jej strzał m onarchów stolice,
bije bez braku w d om y ludzkie i św iątnice,
a kto by pytał: „C zem u?”, o d p ow ied zieć snadno:
„Bądź złym , a strzałą o cię nie zaw adzi ża d n ą ” .
105
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115

L ecz czy liż, że cię okiem w szęd y ściga krzyw ym
i zajrzy tw y m niew innie postępkom cn otliw ym ,
m asz zaniechać, coś p oczął i tępiąc ochotę,
sam niejako tw ą w łasn ą prześladow ać cnotę?
Królu, słabych to tylko u m ysłów up ad ać,
nie tw ego, który sam ym szczęściem um ie w ład ać
i kierow ać potrafi rów nie cnoty sterem ,
czy m orze A ustrem szum i, czyli śpi Zefirem .
Kończ tw e o nas starania, nim szturm szyję złam ie,
a w ierne cię zupełnie Twórcy dźw ignie ram ię,
pom n ąc na to, bezpieczny w niew inności zbroi:
złość się burzy, gm in gad a, m ądry zaw sze stoi.

ODA XIV
STARUSZEK
Już m ię u tego kresu w yrok w ieczny
postaw ił, skąd się w iek nie cofnie w steczny.
To tylko słodzi żałosne m e straty,
że przecie rozum zw ykł przychodzić z laty.
5

N a cóż się przyda, o ślepoto sroga,
brać tak szacow n y podarek od B oga,
jeśli dla tego czas na bredniach trw onię,
b ym tylko z niego korzystał przy zgonie?

10

W pierw szym poranku w iosny niem ow lęcej,
prow adząc żyw ot ledw o nie bydlęcy,
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słabi, nikczem ni, w ątłą ścianą z niczym ,
skąd dzielny T wórca nas dźw ignął, graniczym .
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L edw o się z ciem nej m gły w ygarniem trochę,
alić nas chęci w bok unoszą płoche
i tym głupszym i zostąjem od dzieci,
że gdzie nam szkodzi, tam błęd n a m yśl leci.
Więc grubą w dziaw szy na oczy zasłonę,
oślep na rafy bieżym utajone:
rozkosz nam luba i m iłostki, które
hańbią rozum ną człow ieka naturę.

A kiedy m łodość zbieży nieujęta,
czyliż się błędny człow iek upam ięta?
Silniejszym szturm om idzie na igrzyska:
w przód ludzi zw odził, a p otem uciska.
25

C zas, który w szystko sw ym p ęd em w yw raca,
cokolw iek długa bu d ow ała praca,
nic nie folguje — sam e, bez zniszczenia,
w ystępki nasze z latam i odm ienia.

30
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Śm iesznym się ludzki w iek obraca szykiem :
z rana półgłów kiem człek i rozrzutnikiem ,
pysznym w południe, a ze dnia u p ad em
kutw ą łakom ym i m rukliw ym dziadem .
Już m ię lat zbiegłych niebaczne zapędy
dw akroć w żałosne w prow adziły błędy —
będę m iał oko, by przynajm niej schyłek
był życia m ego w olny od om yłek.
Jużem był dosyć p od ob n ym do rzeki,
co bystre tocząc z gór w ysokich ścieki,
szum i okrutnie, a z gn iew n ym i w ody

40

m iece ogrom ne i głazy, i kłody -
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piękniejszy w idok przed oczy m a staw i,
gdy się p osm yczą lekką kędzierzaw i,
a płynąc rów no w spokojnym korycie,
uczy nas, jakie w ieść potrzeba życie,
45

w ten czas, gdy w polach czy zebrane w lesie
obficiej m iastom i w siom dary niesie
i nim się w m orzu b ezd en n ym pogrąży,
nazad się cofa i ku źrzódłu dąży.
Tak i ja bliski m ety zam ierzonej,

50
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cały w przedw iecznym Twórcy zatopiony,
rozw ażam przeszłe m ylnych ścieżek ślady,
nim m ię grób złączy z m oim i pradziady,
w ięc kończąc życia n ędznego ostatek,
tak m ów ić b ędę do kochanych dziatek:
„Porzućcie próżne żale rozpościerać,
życzę w am lepiej żyć, a tak u m ierać” .

ODA XV
DO GMINU
z francuskiego P[ana] Thomasa

5

io

Ty, który w znojach pęd ząc żyw ot pracow ity,
nie znasz, co są herbow nych klejnotów zaszczyty,
a okrutnym w yrokiem górnom yślnej buty
skazany m iedzy podłe natury w yrzuty
przez krw aw e rąk m ozoły, przez pot w ysączony
dźw igasz sam na ram ionach i p ań stw a, i trony,
godnych ob yw atelów p ow ażn e zebranie,
dw orów w zgardo, lecz m ądrych jed yn e kochanie —
gm in ie, chciej łaskaw ego u cha m i nakłonić:
m am w olą od niesłusznej obelgi cię bronić!
Niechaj kto inny rym em p och leb n ym kołysze
d um ne p an ów um ysły, ja do ciebie piszę.

D arm o na blask m ocarzów , na szum ne przepychy
patrząc, hojnym i łzam i stan oblew asz lichy,
darm o łajesz złej doli i chcesz ją odm ienić —
poznaj lepiej tw ą w ielkość, a ucz się j < ą > cenić.
N a tobie się państw m ożn ych w spierają jed yn ie
i w ład za, i dostatki, tw oją pracą słynie
ich sław a, ich potęga. Czy to król szczęśliw y
słodkim berłem kieruje naród M arsa chciw y;
czy w olny ob yw atel, i godzien być takim ,
żyje w równi z drugim i pod praw em jednakim ;
czy w pośrzód zgrai katów desp otyzm odęty
hardym i rów nych sobie karki tłoczy pięty —
twój przem ysł, twej obrotnej ręki dzielna w ład za
w now y zaw sze kształt życia m artw y św iat od m ład za,
twojej on pracy darem i kw itnie, i żyje.
Cóż m u sto królów d ało, krom jarzm a na szyję?
N iszczy bohater, ludzkie ty ratujesz plem ię on pustoszy, ty czynisz urodzajną ziem ię.
O płakany stan ludzki już by był na schyłku,
gdyb y nie m iał od ciebie w sparcia i posiłku.
Podła rzecz, pow ie mi kto, rolnicza zabaw a.
D obrodziejem jest ludzkim . A m ałaż to sława?
Twe cepy, tw e lem iesze, twój sierp, tw a m otyka
żyw szym nierów nie blaskiem oczy m e przenika
niż ow e złote jabłka, berła i korony,
które w sp aniałe królów otaczają trony.
Ta sztuka jest najpierwsza, tej za życia dary
od pierw iastków św iat w inne od d aw ał ofiary.
N im gw iazdarz liczył zorze, nim w ysokie staw ił
gm achy biegły architekt, nim po m orzu pław ił
żeglarz m isterne nawy, nim poeta bajał,
m ów ca gadał —już chłopek pługiem skiby krajał.
R zućm y jeszcze z pól żyznych oczy ku tej stronie,
gdzie du m n a ziem ia d źw iga m iasta na sw ym łonie,
bodąc złotym i rogi niebieskie pałace:
i tam się dziw ić trzeba dziełom twojej prace.
Tam rzem iosła rozliczne kw itną: i te, które
potrzebą sw ą konieczną w spierają naturę,
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i te, co je syn w czasów i miękkiej sw ob od y —
zbytek dla serc w yn alazł rozkosznej ochłody,
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a łącząc dzielną zręczność z d ow cip em obrotnym ,
leje złoto po kraju kanałem stokrotnym .
W szystko twej pracy czyn em , w szystko w tw oich ręku
w zrost bierze bez przestanku i n ab yw a w dzięku.
Pod tw ym m łotem posłuszna stal jak w osk się zgina,
drzew o heblem kształt bierze, kołem — g n u śn a glina,
przez m isterne len z w ełn ą przechodząc w arstaty
i jed w ab z ciągłym zlotem drogie dają szaty.
Ty kruszce z brzydkich żużlów oczyszczasz, ażeby
biegiem sw ym w sp om agały publiczne potrzeby;
twej m arm ur w ygład zon y przem ysłem praw ice
czyni królom pałace, a Bogu św iątnice.
L ecz nie dosyć ci w łasn e uszczęśliw iać kraje św iat cały dobroczynnej ręki twej doznaje,
która spoiw szy w ęzłem han d lów św iat okrągły,
na szu m nych ocean ach rzuciła m ost ciągły.
Jeśli się m iedzy królmi sroga w szczyn a zw ad a,
tw e m ęstw o losem szczęścia dzieł M arsow ych w łada.
Ty m urem nieprzebitym królestw, ty ram iony
silnym i chw iejące się utrzym ujesz trony.
C zegóż w art ów nikczem nik, co sw e tylko im ię
szum no w ielbiąc, w iek cały w m iękkim puchu drzem ie;
ów niew ieściuch, lenistw em u w ęd zon y brzydkiem ,
co m e oczy przeraża n iesłych an ym zbytkiem
i tylko się p odw iką b aw iąc a puharem ,
n ieużytecznym ziem ię zajm uje ciężarem ?
D arm o, darm o nas płochej blask Fortuny łudzi!
Ten m i w ielkim , kto um ie u szczęśliw iać ludzi.
D arm o, ubogi gm inie, stan em tw ym pocierać ty sam dla kraju um iesz i żyć, i um ierać.
Tobie jeszcze i ten zysk B óg zdarzył nad inne,
żeś w ziął w podziale życie św ięte i niew inne.
Pan m a św ietne honory, król obszerne kraje,
bogacz liczne dochody, a gm in obyczaje.
N ieszczęsny w iek nasz sam o zdeptał Przyrodzenie zw ać synem , zw ać m ałżonkiem dziś srogie zelżenie:
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loo

105

no

115

120
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niech no z tych im ion które w d u m n e w p ad n ie uszy,
w net się jako na w zgardę dziki człek obruszy
i jakby się za naszym gdzieś urodził św iatem ,
gn iew a się, gdy go n azw ą ojcem albo bratem .
L ecz to w aszych serc podłość, w asz to u m ysł dziki,
niew dzięczni, te grubiańskie porobił słow niki piszcie się m argrabiam i, książęty, barony,
zacniejsza jest z sw oim i natura imiony.
Te u sam ego gm inu są w szacunku god n ym ,
bo on sam jeden nie m a pychy być w yrodnym .
Pewnie ów hardy dw orak, ów sługa m am ony,
co swej tylko fortunie w ybija pokłony
i na łonie rozkoszy nie zna przykrej chw ili,
rzuci okiem na nędzę lub u cha nachyli?
D otkliw sze km iotek serce, łaskaw sze m a uszy,
prędzej go skwierk ubogich, prędzej bieda wzruszy;
on ich czuje potrzeby, on nadstaw ia dłoni,
on czuje radość, kiedy łzy nad n ęd zą roni.
N ie zna on, jak się trzym ać, jako tw arz um ilić,
rękę podać m isternie, gładko głow ę schylić;
nie zna, co zw ierzchnich w dzięków p ow ab n a obłuda,
pod którą się łotr często za dobrego uda,
a m yślić i żyć trybem n auczony prostem ,
nie zdobi m iękkich słów ek poch leb n ym pokostem .
N ie w d ziew a na się m asek tych zw od n iczych , bo te
przystojność ciała znaczą, nie gruntow ną cnotę w ytw orność obyczajów wróży ich ruinę.
Często ten, co ci grzeczną ukazuje m inę
i ludzkim się ustaw nie przyjacielem głosi,
ludzkość m a na języku, a m iecz w ręku nosi.
G ładkie to są łąteczki, jak z kam ienia ryte,
cóż, kiedy myśl kam ienna, serce nieużyte.
M ilsze mi obyczaje są prostego gbura,
które m u n iezm uszona w raziła natura —
pod tą serce w spaniałe kryje się prostotą,
pod tym się podłym błockiem czyste tai złoto.
N iech się, bezbożne ręce, targając na trony,
z głów królów niefortunnych strącają korony.
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G m inie, ty nie znasz, w ielkie przed się biorąc zbrodnie,
m iotać na pod pał św iata okropne pochodnie;
130
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nie znasz intryg subtelnych, co straszne odm iany
czynią, burząc narody i m ieszając stany,
a jeśliś się dał kiedy u w ieść tą poczw arą,
zostaw szy i narzędziem zbrodni, i ofiarą;
jeśli kiedy tw a ręka w sparła te zam ęty,
p anów to duch przew rotny n adął tw e okręty
i popchn ął w ślepej burzy na m orskie otchłanie —
oni św iat zam ącili, a ty cierpisz za nie.
C hciw i w zajem nej rzezi, na sw ą krew zażarci,
szarpią się po ostępach ze lw am i lam parci,
a chcąc m ieć pierw sze m iejsce, pierw szą w lasach chlubę,
i siebie, i sw e knieje p rzyw od zą o zgubę.
Troskliwa o sw e ziarnko w podziem nej pustyni,
ryje spokojny dołek m rów k a-gosp od yn i.
Dzięki tobie, mój B oże, niechaj b ęd ą w ieczn e,
żeś m i z pom iern ym stanem dał m iejsce bezpieczne!
C hoć m i żaden nie klęka ani czołem bije,
pew ien jestem na dole, że nie złam ię szyje.
N ie w ziąłem od m ych dziad ów p raw em urodzenia
bogactw , w łości, honorów , św ietnego im ienia,
lecz jeżeli m am cnotę, m am um ysł w spaniały
i gardzę w artogłow ów brzydkim i kabały;
jeśli serce dotkliw e na skw ierk noszę nędzy;
jeślim szczery przyjaciel, a nie dla pieniędzy;
jeśli m ię każdej zbrodni sam a w zm ianka w zruszy praw d ziw iem jest szczęśliw y i m am w ielkość duszy.
M am -li tem u dać w iarę, że w tych tylko progach
szczęście płuży, gdzie m arm ur św ieci na p odłogach;
że tylko pod pysznym i baldekiny siada;
że się poszósno w ozi i na złocie jada?

160

C zęsto przy hojnych stołach, przy stosach m am on y
i w perłach siedzi nędznik jaśnie ośw iecony,
a z złotego naczynia, gd y ból serce ryje,
ch w yta kęsy śm iertelne i truciznę pije.
Ich to słodki arszenik w ściek łym ja d em razi,
co kw iat ślicznej m łodości sprośnym czerw iem kazi.

67

68

ADAM STANISŁAW NAR USZEW IC Z

165

Patrz na te złote larwy uw ięd łe rozkoszą,

170

jak im ledw ie ciał zdartych nogi szczątek noszą,
a na tw arzy pożołkłej i fałdach lubieżnych
w lat trzydzieści w yryła gnuśność starców śnieżnych.
Twoja to ręka, srogiej m atki sroższe chłopię,
trawi ich m łode lata i w czesn y grób kopie;
ty w ielow ład n ą m ocą panując nad św iatem ,
z ożyw iciela ziem i im się stajesz katem .
Z a nim i Sm utek biega, ich ciem n a Intryga
z tysiącem trosk i trudów w dzień i w nocy ściga;

175

180
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za nim i D u m a nieci niezgasłe podpały,
Z azdrość ciska padalce, a G niew puginały.
Jęczą pod złotogłow em w żelaznym okow ie,
cierpią jak niew olnicy — św iat bożkam i zow ie.
G m inie, w tobie się ogień złych chęci nie sroży,
praca tw e siły krzepi i czystą krew m noży!
Przebóg, cóż mi bez zdrow ia, choć na m ajestacie?
Pan się kręci na p uchu, chłop zasnął na m acie.
Twe zm ysły nigdy pierwszej dzielności nie tracą,
tw a rozkosz żądzą żyje, a ostrzy się pracą.
W dzięczne wiernej m ałżonki i dziatek uśm iechy,
niew inne w e dni św ięte z sąsied ztw em uciechy,
ranek miły, dzień jasny, lube w w ieczór chłody —
te są żądz tw ych , te starań najsłodsze nagrody.
T w ą radość czyste sączą bez skazy strum ienie
i tobie się żyć tylko zdaje Przyrodzenie.
Kto w życiu nic nie pragnął, bez troski je rzuca ciebie, km iotku, okropny los ten nie zasm uca.
Cięższe są niebotycznych gór zaw sze ruiny,
okropniejsze do trum ny tronów przenosiny.

195

200

N a cały św iat rozciąga Śm ierć swój wyrok bystry,
w aląc króle, hetm any, książęta, m inistry żaden tej strasznej toni nie ujdzie p ływ an iem ,
św iat jest m orzem : rozbitów w szęd y pełno na niem .
Kto ciem ną raz m ogiłę zaległ, m ało nada,
czy w ręku cepy trzym a, czyli berłem w ład a —
żaden tam nie rozezna pysznych koron blasku:
taż sam a i z rataja, i z króla garść piasku.
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N ie płacz, ubogi gm inie, na stan twój nikczem ny,
przyjdzie w szystkim od w ied zić w krótce loch podziem ny.
205

Z ycie d om em gościn n ym , śm ierć m ieszkaniem w ieczn ym ,
twój los jest być szczęśliw ym , ch w ała — p ożytecznym .
Sam w ystępek jest p od łym , cn ota zacność daje —
to pan największy, co m a dobre obyczaje.

ODA XVI
PARODIA Z HORACJUSZA
Warszawa do J[ego] Karolewskiej] M[oś]ci
w czasie oddalenia się jego do Wolborza
Divis orte bonis, optime Romulae
custos gentis, abes iam nimium diu.
Horat[ius]

W pierw iastkach w ieku na m oim łonie
jak najstarowniej pieszczony,
a teraz, kiedyś, królu, n a tronie,
czuły mej spraw co obrony,
5

ledw o złotym i szósty raz cugi
w ódz zorzów m ety doskoczył,
w szczerym kochaniu m o m en t niedługi
w rok m i się ciężki przetoczył.
Ciebie w ygląd a poczet ochotny

io

z pow ażnej rady św iątnice przyw róć ojczyźnie prom ień żyw otny,
w racając żądan e lice.
N a tw e w ejrzenie w szystko rzeźw ieje,
jak kiedy w iosn a zaw ita,

15

zm artw iały ugór jasny kw iat sieje
i dzionek w dzięczniej zaśw ita.

Jak niecierpliw a tęskłiwej zw łoki
m atka, gdy nie w idzi syna,
zadżdżone bystrym w iatrem obłoki
i łódź, i m orze przekłina,
m yśli, po brzegach chodzi, p ostaw a,
jęczy, boleje, przyzyw a —
tak utęskniona bez S tanisław a
w zd ych a stolica życzliw a.
Wszystko ci w inno to m iasto, panie:
bezpieczność, zdrow ie, ozdobę;
kto poznać zechce, w jakim jest stanie,
m a w oczach niechybną próbę.
Samej Cererze niegdyś św ięcone
kryją się gm ach am i niwy.
N ajady z m ętów sw ych oczyszczone
zdrój ludziom w ydają żywy.
Piękniejszym w zrostem w stają budow y,
przed m urem znikają drew na.
P rzyćm ione M uzy lustr biorą now y —
ośw iata narodu pew na.
Stoją za szańcem d om y w arow nie,
zbrodnia nie stąpa zuchw ale:
m a swoje Pallas z M arsem zbrojownie
i w księgach, i w arsenale.
Spokojny ziom ek słodko używ a,
co m u B óg zdarzył na stole,
a ciebie sw oim ojcem n azyw a,
w esoły w god ow ym kole,
i żebyś długie dni pędził, pragnie szczęśliwy, kochany, rzeźwy,
czy w w ieczór z w in em gąsiora nagnie,
czy rano m odli się trzeźwy.

UKYKÓW Księga l r z « i a

71

O d a XVI w. 1 7-48 / O d a XVII w. 1 -2 8

ODA XVII
KOLEJ ŻYCIA LUDZKIEGO
[z francuskiego]

„Pew ny strum yczek, biegn ąc po kwiecistej łące,
uw iedziony pozorem rozkosznej krainy,
tam się baw i sw ob od n ie, w ijąc kół tysiące,
i z żalem iść m u z lubej przychodzi gościny.
5

W pada p otem z szelestem na okropne skały,
tocząc po tw ardych głazach zapienione wiry;
już, co go pierwej słodkim m ruczeniem głaskały,
zabiegły w ob cą stronę ucieszne Zefiry.

io

Wściekły gdzieś z Eolow ej w iatr w yparty prasy
zasępił czysty kryształ czarnych deszczów m rokiem przecie nasz pielgrzym , i te w ytrw aw szy tarasy,
w olnym pod jakieś m iasto przypłynął potokiem .

15

20

Tam w ch odzi, stam tąd znow u na błonie w yp a d a
i w podróży spokojne m ija km iotków chaty,
śliczne trzody po w zgórkach, po dolinach stada
i z ról żyznych obfite do stodół intraty.
Alić pow tórnie w sm utne zagnany pustynie,
sam nie wie: kędy dąży, jak się stąd w y w ięzi;
skąd zaledw o po długich zakrętach w yp łyn ie,
w bujnej drzew rozłożystych odpocznie gałęzi.
N a koniec m iedzy piaski skryw szy się nadbrzeżne,
w nieprzebytym na w ieki zniknął ocean ie” .
To mi staruszek m ów ił, co m iał w łosy śnieżne,
a ja, w estchnąw szy, n a to: „Tak się z nam i stanie.

25

Po różnych niestatecznej igrzyskach Fortuny,
po troskach m arnym szczęścia przeplecionych blaskiem
przyjdzie na koniec człeku w leźć do srogiej truny
i skończyw szy w ędrów kę, zaw rzeć oczy p iask iem ” .

ODA XVIII
DO STANISŁAWA AUGUSTA,
Króla Polskiego, Wfielkiego] Książęcia Lit[ewskiego],
z okazji otrzymanego swego zdrowia
W poziom ym dom ku, gdzie ledw o doleci
dziennym prom yczek słoneczny przechodem ,
rzucasz w zrok na m nie, królu, po raz trzeci,
zwykłej dobroci szacow n ym p ow od em ,
kędy pom ięd zy dw ie skw arliw e ścianie
na trzęskim niem oc szarpie m ię rydw anie.
N ie jestem gierm kiem ja nieustraszonem ,
bym w tarcz trójnitną bok pański odziew ał,
ni złotorym nym A ugusta M aronem ,
co w karb w ieczysty dzieła jego w lew ał,
z tego się daru śm iele tylko piszę,
żem w ierny panu m em u , póki dyszę.
T w ego, m onarcho, blask ożyw ny czoła
wskrzesił m ą duszę i dzielniej ukrzepił
niż życiow rotne i kruszce, i zioła,
skąd Eskulapi szkołę sw ą zaszczepił że w ziąw szy pierw szy hart w strzaskanym dom u,
C harontow ego ster złam ała prom u.
Tak, kiedy nagłym w ichrem się zam ąci
i grunt na m ętne przerzuci pow iersze,
ledw o się m orze z niebem nie roztrąci,
św iat się w otchłanie zdaje w racać pierwsze:
w arczy pow ietrze, ziem ia drży, a społem
ogień się łam ie z w ilgotn ym żyw iołem .
L ecz gdy b łagalne rozw inie w arkocze
i czarnej zem knie w ódz zorzów opony,
legną szkłem m okrym uporne roztocze,
słodkim p ow iew em zieje w iatr uśpiony,
a błędny żeglarz puhar m oszczu pełny
i skot na ołtarz kładnie srebrnow ełny.
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Ż yw ym jest m orze człow ieka obrazem :
ledw o się kiedy uciszą oboje,

35

40

45

w szystkiego pragnie i niesyty razem
połyka cudze, gd y rozlew a swoje,
a pod zdradnego błękitu zasłoną
w irów i głazów tai pełn e łono.
Z b ytek m u szkodnych dodaje w ilgoci,
m yśl je zagęstw ia, a sm u tek osala,
du m a ze złością ledw o nie przew róci,
w ięc jak się z gruntu n agła zburzy fala,
m ętnych topielisk siędzie d u sza na dnie
lub ledw o brzegu łódeczką dopadnie.
N a w szystkich rów nie ta przyw ara p a d a sam sobie człow iek grób kuje pow oli :
czy służy św iatu, czy to krzyżem w ład a,
zaw sze jest własnej m ęczen n ik iem w oli.
Ni ja w yłączam siebie z tego stanu,
lecz i śm ierć luba przy tak dobrym panu.
W n iepoliczonym tylu istot zbiorze

50

nie jest m e życie tak szacow n e przecie:
w szystko sw ym ład em , w szystko idzie w porze,
choć śm ierć lichego kom orka zagniecie;
nie uczułby stąd św iat żadnej odm iany,
dbaj jed n ak o m nie, b om jest twój poddany.

55

Celniejszy w chlub n ym dank pozyskał darze,
niż gdyby w okół tęgi m ur osaczył,
pierw szy w p ad ł na szańc w M arsow ym posw arzę
i sto n aw zbrojnych osęką zahaczył,

60

w dziew ając zaszczyt szlachetnego ziela,
który zach ow ał dni ob yw atela.
R ządcy narodów , ojcow ie, pasterze,
Stróże publicznej z pokojem sw obody,
pod w asze berła na to się św iat bierze,
by m u zw ierzone słodko żyły trzody!
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N a cóż się płonne zda nosić nazw iska,
gdy im ię łechce, a dłoń lud uciska?
N ie tak jest licha krwi ziom ków opłata,
by ją gw icht lekki marnej d u m y cenił;
w iek ludzi rodzi, m om en t je zam iata,
by się na skroni próżny laur zielenił.
Strach w am obecny słupy staw i harde,
przyszłość rozw alczą hartuje oskardę.

75
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C óżeście, ziem scy b ogow ie, bez ludzi
z otoczonym i blaskiem m ajestaty?
1 w drżącym sercu dzielną ufność budzi
zbiegły Kodom an w śrzód arbelskiej straty:
„Jeszczem jest królem - rzekł w ucieczce śm iele gdy w as m am kilku z sobą, przyjaciele!” .
Kmieć w am pracow nym radłem m órg zapładza,
zyskow ny kupiec obce zw ied za kraje,
żołnierz w as strzeże, a szlachcic doradza,
uczony pism em potom kom podaje.
N ie w ażcie lekce tak pod d an ych sobie któż będzie pisał albo czynił w grobie?

85
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95

Dzikim to zw ierzom przyrodzenie hojnie
i dla płochego praw o dało p tastw a,
by z ich obłow u lwie tyły rozbojnie,
a orlim szponom krw aw a doszła pastw a.
„N a cóż królują?” - żeby się kto spytał:
ten, aby szarpał, tam ten , aby chw ytał.
Daleki od tej, m ądry królu, w ady,
znasz w ielkich przyw ar pozory nikczem ne;
gotując sław ę w od zą zdrowej rady,
szukasz jej w ludziach przez dzieła przyjem ne,
i żebyś został dla tronów m od elem ,
nie tylkoś królem , lecz i przyjacielem .
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N iezbrojny przystęp, serca pociąg rzadki,
na przeciw niki dłoń dobrocią m ściw a,
loo

105

nie suche oczy na w sp óln e przypadki,
p om oc nieszczęsnym i rada życzliw a,
zachęt dla m łodzi, przyjaźń bez zaw od u —
te są tw e praw a do serca narodu.
Z e się z nas każdy przyda na co św iatu,
żaden z tw ych czujnych starań nie uleci
ni to p ańskiego zniża m ajestatu w szyscyśm y, królu, rów nie tw oje dzieci;
nie jest słoneczny prom yk mniej znajom y,
czy cedry żyw i, czy chróścik poziom y.

no

U cześnik pańskich łask w żałosnym razie
i z niebezpiecznej w yd źw ign ion y tonie,
nie w ieszam żadnych darów przy obrazie,
lecz serce składam na ojcow skim łonie,
a jeśli w ażą co rym y nieskładne,
i lutnią u stóp na ofiarę kładnę.

ODA XIX
DO OBŁOKÓW
w czasie suszy napisana

5

io

Córy w ielkiego płodne O ceanu,
ożyw ce m ego łanu,
czyste kryształy, lane z chłodnej rosy,
w których w ódz złotow łosy
naw rotnych w ieków , zatoczyw szy krasną
teńczę, tw arz p ław i jasną,
cóżkolw iek w asze zatrzym uje kroki,
stokroć żądane Obłoki,
czy to w rodzinnym sp oczyw acie łonie,
czy gdzie sw e Wisła tonie
ukryw a, zdroje czerpacie obfite
w w anienki złotolite,
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20

25

gotując skarby, nieopłatne drogim
kruszcem , km iotkom ubogim ,
przybądźcie rychło! Oto w as św iat w zyw a,
co praw ie dogoryw a
w sm utnych pożogach, a za prezent wielki
żebrze w ody kropelki.
C hełznąjcie skrzydła Zefirów pow iew n e,
a na te pola siew ne
patrzcie, w co idą prac naszych zaw ody.
P taszek nie m a gospody,
zwierz płochy pastw y szuka, a człow ieka
blady głód w zim ie czeka.
Wszystko pod ogniem w m artwej stęka ciszy,
wietrzyk zaledw o dyszy
w zgorzałym liściu, a suchej jabłoni
płonną gałązką dzw oni.
Więc N arew z B ugiem , co w przód bystro biegły

:ю

.45

40

45

za brzegi, na dnie legły
z urny srebrnym i, zostaw ując nagle
piaskom m aszty i żagle.
C hodzi żałosna po ogrodach Flora
od rana do w ieczora,
patrząc, jako jej w ych ow an k i w dzięczne
znoszą skw ary m iesięczne.
Ani by m ogła jed n ym skroni kw iatkiem
um aić, by ukradkiem
litosny H esper do ziających gąbek,
przez m odry cedząc rąbek,
wilgotnej duszy, gdy Feb zaśnie m ściw y,
nie dał rzeszy płaczliw ej.
Czy to pow olne na m ych Muz błaganie,
jak tw e, (a)18 Arystofanie,
niegdyś na pieśni, gd yś szydził z Sokrata,
już gończy w iatr załata

18 (a) Aristophanes, sławny poeta grecki, na którego komedie lud cały ateński z wielką
ochotą zlatywał się. Ten, czy to przez własną nieprzyjaźń, czyli też przez chęć przypodo
bania się nieprzyjaciołom Sokratesa, szydził z niego w swoich komediach i natrząsał się.
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od siedm iu kędyś półn ocn ych Tryjonów,
chłodnych postylijonów ,
z brzm iącym i trąbki prow adząc przed sobą?
50

O p ożąd an a dobo!
Już się i za nim na dżd żystym rydw anie
sam e znać dają (b)19 Panie:
ta cudne farby od w zorów tysiąca
na spiekłe od gorąca

55

przynosi kw iaty i ziółka, i drzew a;
ta na jasn ym od siew a
przetaku rosy od gradów w ilgotne
na zasiew y um łotne;
tam ta, litując obum arłych sadów ,
m dlejących w inogradów ,

60

niesie z nektarem perłow e słoiki

65

70

w ypełniać pęcherzyki
uschłych jagód ek , biesiad w aszych chlubę,
służki B achow i lube.
Ale ty przecie, człecze niepobożny,
w kłam stw a i potw arz m nożny,
nie ufaj w szystkim , bo tam siedzi m ściw a,
co pod płaszczem ukryw a
piorun trójnitny, na przew rotne głow y
w yp aść zaw sze gotow y.

ODA XX
NA SPODZIEWANE ZAMĘŚCIE
księżniczki Doroty Jabłonowskiej,
wojewodzianki poznańskiej,
z Frfanciszkiem] Ksawierem Branickim,
hetmanem w[ielkim] koronnym
Z lubych sw ob od y siedlisk, z sam otnej zacisze,
gdzie przym us czułym sercom ostrych praw nie pisze,
słodki pokój skroń w ieńczy w kw ieciste uploty,
a wrót bacznej na w szystko straż pilnuje cnoty,
19

(h) Panie —Hyades, Pleiades, po polsku: < Dżdżownice, Baby>.
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5

tak chce ociec, los kaze, lud czeka z ochotą,
żebyś w inny dom przeszła, n ad ob n a D oroto,
i ten w dzięczny przybytek, w olnych dusz kochanie,
na pełne trw óg i w rzaw y zm ieniła m ieszkanie.
Widzisz ten gm ach ponury, tę broń płytką i te
burzliwej gońce śm ierci ze spiżu ulite,
ten ruch ludu żelazny i chrapliw e krzyki,
płochopiórych postrachów czujne poprzedniki —

10

tu m asz m ieszkać, tu w esp ół z M arsow ą m aczu gą
zaszczytną złożyć igłę M inerwy posługą
i na jed n y m w ezgłow iu , w iecznych losów czyn em ,

15

w nierozerw any w ieniec spleść różę z w aw rzyn em .
Czeka Ołtarz na słow a, B óg słucha przysięgi,
R ozm ysł poprzedza. Wiara w w ieczne pisze księgi,
Czas ich strzeże, Śm ierć patrzy, w której życia dobie
tajem ny skinie w yrok, by je zdarła w grobie.

20

Już < с > ię z tarcz i p ancerzów na usłane łoże,
w dziaw szy złote, L ucyna prow adzi, (a)20 poroże;
Wdzięki w iodą pod ręce, H ym en ognie nieci,
a polotne Cytery kw iat rzucają dzieci.
25

U fną z dzielnych uroków w szystko w ładnej duszy,
w idzę, iż żaden przykry w idok nie poruszy:
idziesz z m iłym uśm iech em , będ ąc p ew n a o tem ,
że cnota głazy m iękczy, a stal czyni złotem .
lak a niegdyś w ozd ob n ym raźnych dziew ic kole
do m ężn ego Alcyda niosła krok Ijole,
choć w sparty na buław ie grom ca potw ór m ściw y
łup na barkach z lw ów zdartych w strząsał żółtogrzywy.

ю

(a)

Poroże —księżyc na nowiu.

Tak jest: często u d atn ym blaskiem pozór zw odzi,
w usłanych k w ieciem gm ach ach zrzędny niesfor chodzi,
w upieszczonej postaci czarna m ieszka zdrada;
Mars d om em Branickiego, m iłość sercem w łada.
D la kraju b ezpieczeń stw a, dla p an a obrony
w ten go kirys przybrała groźna dłoń Bellony,
zostaw ując tw y m grotom pod b lach ą h artow ną
m yśl otw artą, chęć szczerą i pierś niew arow ną.
Bo któraż m oc p ow ab om płci waszej w ytrzym a?
N ajm ężniejsze rycerze w sidła piękność im a;
w niew olnicze zdum iały biorąc św iat kajdany,
nad królmi i srogim i przew odzi hetm any.
Acz ciebie zdobiąc niebo w dary tak obfite,
nie próżności z nich ch ce m ieć i d u m y podsytę,
żebyś w d om u rycerskim przez w dzięków podniety
baw ić m iała z Arm idą d ow cip n e poety.
D osyć tych bohaterek w iek nasz liczyć m oże,
co w e złote m łód ź g n u śn ą ująw szy obroże,
drogie z życia tablicy chw ile uczą spychać,
przy igle obum ierać, przy kądzieli w zd ych ać.
N ie m arne ci godziny, nie płoche m om en ty skazę serc, a złych chuci żagw ie i ponęty,
lecz szlachetne w ieść każe dni sam los zam ęścia,
dzielić z m ężem w aleczn ym przygody i szczęścia.
N iech on, jako ojczystej stróż i w ład ca broni,
w spiera nią spraw iedliw ość, nieprzyjaciół goni;
ty pilna pow inności, pełniąc stan kobieci,
rządź d om em , rodź m u piękne i w ychow uj dzieci.
P raw nuczka dzielnych w od zów , m ałżonka hetm an a,
bierz um ysł tego, z którym w iecznieś u w iązana,
sposobiąc ze krwi w spólnej w te czasy w yrodne
zem stę krajów zelżonych - p lem ię L ach ów godne.
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Jaka w ięc niezw alczonej płeć n ad ob n a Sparty
m ęskim i niedołężną m yśl staliła harty,
gdzie ostra m atron czułość pod barw ą prostoty
grom św iatu gotow ała, a szkołę dla cnoty.

70
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N ie w śrzód zgrai nikczem nych i zatopnych pierzy
groźna ręka kształciła ziom ków i żołnierzy —
blach tw ardy ich kolebką, w ażny pas p ow iciem ,
igraszką glans bułatu, a pancerz nakryciem .
Po kniejach niew ytropnych gnać sieczyste dziki,
cel ubić, m ącić rzeki, krócić zaw odniki,
to chluba lat w ystalszych, a w siłę niem ożny
po rdzaw ych pełzał tarczach rycerz czworonożny.
A ociec, krwie swej god n ym radosny w ych ow em ,
ciężki zgniecionych Persów b ogatym ob łow em ,
całując różę m iękkich ust przez szyszak krwawy,
w sączał synom z m iłością chęć m ęstw a i sławy.
Tak kiedy się z rodzinnym pożegn aw szy d om em ,
w ódz ptaków zw odzi trudny bój z płazem p oziom em
lub w iosły pierzystym i kreśląc w ietrzne szlaki,
płoszy błędne po lasach skrzydlaczów orszaki,

85

90

troskliwa na sw ym gnieździć o płód zostaw iony
poostrza synów m atka now orosłe szpony,
a bystrząc w zrok słonecznym niezrażony grotem ,
uczy ziem i pan ow ać, nieba sięgać lotem —
cieszy się ptak w
jako m u rosną w
w ieszcząc w lata
orla w gnuśnych

zw ycięskie ozdobiony w ień ce,
m ęstw o podobni m łodzieńce,
p otom n e, że i po sw ym zgonie
potom kach sław a nie utonie.

O jczyzno — im ię próżne, przecież ulubione —
którą C hciw ość rozrywa, m ącą R ady płonne,
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Podłość hańbi, m dli Słabość, Z w ad niesforność m iota,
a sam a tylko kocha uciśniona C nota,
takich to ojców plem ię, w szak p om nisz, przed laty
zrów nało z w ielkim R zym em nadw iślne Sarm aty —
sław iąc ich zacne spraw y i ogrom potęgi,
krew czernidłem , m iecz piórem , a św iat był za księgi!
N ie ten to cech w rąbkow ym obozie pieszczony,
narzędzia obcej dum y, p ach olstw o m am ony,
przepaść zbiorów dziedzicznych, otchłań cudzej pracy,
rzeczą: zaguba kraju, im ieniem : rodacy -

105

ich to dział, ich to tylko spraw y znakom ite:
krzew ić sw oje, mniej w ażyć dobro pospolite,
sądzić ślepo, w ystępki popełniać i w inić,
kuć praw a, a nie ch ow ać, m ów ić, a nie czynić.

lio

115

120

Kto w ie (jeśli już tylko złość, co nas tak m iesza,
nie kresów ostatecznych ojczyźnie przyśpiesza),
m oże się m artw y honor, gdy nieba dać raczą,
w skrzepłych duszach ożyw i przynajm niej rozpaczą.
G dy ten naród w letargu, pew nej znak odm iany,
poczuje sw ą nieczułość i zelżyw e rany,
a pod h asłem porządnej w olności i zgody,
zechce ojców żałosne p o w eto w a ć szkody,
na ów czas na tym placu honoru i sław y
słysząc pięknych potom ków nieodrodne sprawy,
jako jedni w szkarłatnym radą słyną kole,
drudzy w laury ojczyste uw ieńczają pole,
uiściw szy, coś w in n a krajowi i panu,
osłodzisz przykre trudy m ałżeńskiego stanu,
a chlubna, że ich im ię w szęd y pięknie św ieci,
rzekniesz z m atką laceńską: „Moje to są d zieci!” .
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ODA XXI
SZCZĘŚLIWOŚĆ
Patrz, jak na niebie w n iezgasłym orszaku
każda pilnuje zorza sw ego znaku
a niezm ieszanym od w ieku szeregiem
hetm ańskim słońca bieg swój m ierzy biegiem .
5

Wszystko się stało i trw a p ew n ym rządem :
ląd się z w od am i, w od a w iąże z lądem .
Jeśli się ten św iat i żyje, i rusza,
tysiącem istot jed n a w ład n ie D usza.
O na, w iatram i rządząc na przem iany,

10

morskie podnosi i m uszcze bałw any,
Jej rozrządzeniem jed n a łączy sfora od człeka aż do lichego komora.

15

Rząd a pow szech n e dobro m oim zatem
praw dziw ym dobrem . Jeśli m ącę św iatem
i z przepisanej sam kluby w y p a d am ,
próżno się chełpię, że szczęście posiadam .
N a w szystkie członki jed n a się rozlewa
boleść i zdrowie: gdy jed en om d lew a
w pow szech n ym zw iązku, d łu g o -li, krótko-li

20

drugi też w yznać m usi, że go boli.
R ów nym spojeni na św iecie o gn iw em ,
żyjem y ludziom — kto bliźniem u krzyw em ,
będzie i sobie, a taż sam a w ad a,
co innym szkodzi, i na niego spada.

25

Więc jeśli serce pow olne nic skaża
sw ych pow inności: jeśli nie obraża
w spólnej osnow y interes - m ych chuci
gnuśny niew olnik; gd y mi nie w yrzuci
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żaden, iż w sobie sam ym rozkochany
ludzkich tow arzystw w szystkie psuję stany;
gd y czyniąc sobie, drugim dobrze czynię w ten czas się n azw ę szczęśliw ym jedynie.
M ętnych rozkoszy źrzódto sw ym w y p a d em

35

i najkraśniejszy kw iat zaraża jad em ;
nakolo złotych dach ów sm u tek lata,
a bojazń i puch łabęci ugniata.

40

Słodka W esołość w czystym tylko rada
sercu przebyw a; tam gn iazd o zakłada,
gdzie jej p oczciw e w skazuje sum nienie,
bądź carski p ałac, bądź sm u tn e w ięzienie.
T em u gd y ufam , niew iele d b am o to,
że chciw a na krew i przem ożne złoto
ślepym podkopem czyh a na m ię Z drada,
Z azdrość m ię szarpie, a G m in płocho gada.

45

B ym m iał do zgonu żyw ot p ędzić lichy,
nie chcę ja żebrzeć o litość u Pychy;
gardzę szafunkiem ludokupnej dłoni,
co m i chcąc cnotę w ydrzeć, w orkiem dzw oni.
W dzięczny Pokoju, darze w ludziach rzadki,

50

55

idź ze m n ą, proszę, choć do kmieciej chatki,
kędy na łonie nieszkodnej rozkoszy
N iew inność snów m i słodkich nie w ypłoszy.
N ie epikurskiej gnuśny uczeń szkoły,
oddaję panom łzam i zlane stoły,
przestając na tym , co u b óstw em ścisłem
a m ądrym staw ię na obrus przem ysłem .
Ten był od w ieku los m ieszk ań ców św iata,
że się w esołość frasunkiem przeplata:

60

raz kw iaty sypie, lecz czasem , ch cąc w iernie
od szw anku odw ieść, prow adzi na ciernie.
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L ecz kiedy ów czas przyjdzie, gdy przed oczy
cała się rzeczy śm iertelnych zatoczy
osn ow a, którą przed u łom n ym w zrokiem
B óg n iedostępnym zaw inął obłokiem ,
65

tam się dopiero praw dziw ie ucieszę,
gdy rów nym torem do kresu przyśpieszę,
a sam e Troski podjęte dla C noty
w ieniec m i w łożą w potom ności złoty.

ODA XXII
PIEŚŃ DOROCZNA
na dzień ocalenia życia i zdrowia Jfego] Karolewskiej] M[oś]ci
W dzięczne kadzidło w słodkiej niosąc dani,
błagajcie Twórcę, życzliw i kapłani,
kropcie przed Jego w ieczn ym m ajestatem
ołtarze kw iatem .
5

Niechaj lud wierny, nucąc pean święty,
za dar dziękuje w iekiem nieobjęty,
jaki Ten tylko, co dał m orzu łoże,
sam zdarzyć m oże.

io

15

20

D zień to pam iętny, którego on, ranę
o w ątłą nader położyw szy ścianę,
z życiem ojczyzny schylił na jej żale
ej szale.
N ie zeszła jeszcze nam z pam ięci ona
brudna ponurych opryszków zasłona,
którą utkały z erebowej pary
P luta pieczary,
gdy pod jej m glistym p łaszczem zbójcze plem ię,
skaza tw ej, L achu, n iew etow n a ziem ie,
na Boskiej w ładzy noszącego znam ię
podniosło ramię.
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A w śrzód narodu m ętnej zaw ieruchy,
tłum iąc ostatniej iskierkę otuchy,
na los go podać już m iało surowy
z u p ad k iem głowy.
25

Jęknęły głu chych m urów n iem e głazy,
a cóż te serca, gdzie żyw e obrazy
łask jego W dzięczność w iek op om n ą złotem
w yryła dłotem ?

30

zasępił dom y, a gorzkich potokiem

Czarny żal n ocnym ukirzony m rokiem
brocząc ulice łez, przyw rócił one
w ieki strapione,

35

kiedy tw e króle, p łaczem niew zruszona,
na zim ne m ary kładła Persefona,
Polsko żałosna, łam iąc onych dziką
berła m otyką,
a ożyw ion e ich śm iertelnym losem ,
w abiąc chrapliw ym bezkrólew ia głosem ,
na łup okrutny p od a w a ła z tw ojem

40

szczęście pokojem .
Patrzał B óg n a to z gw iaździstej w ierzchnice,
skąd nieprzeskoczne w ym ierza granice
św iatu — dokąd iść m ają i którędy
ludzkie zapędy?

45

Póki N iew inn ość m a płakać ujęta
w potw arcze szpony i póki od ęta
D u m a przew odzić, a szlifow ać swoje
N iezgod a zbroje?

50

N a Jego palców zakres nieprzełom ny
cofa sw e grzbiety G w ałt m orza ogrom ny,
m dleją Pożary, a dłoń Moru blada
w p och w y m iecz w kłada.

85

I wy. m ocarze, pod których zdeptany
niew olniczym i brząka lud kajdany,
m acie sw e kresy — o Jego się ram ię
każda m oc łam ie!
Szydzi na górze On z niesilnej dum y
i na sw e szw anki przew rotne rozum y
często nicuje, czyniąc, że w sw e sieci
spraw ca sam leci.
Więc kiedy ludzkiej już p om ocy zgoła
nie stało, ruszył dzielnego anioła,
anioła, który od tw ej, W azo, skroni
uchylił broni,
gdy nań m ózgow iec w yp u ścił ukryty
z ceklarskiej pięści czekan m iedziolity,
chcąc sprzątnąć, zbrodzień, za jed n ym zaw od em
króla z narodem .
On i drapieżnym lw om w ydzierać trzony,
i sm ocze karki w łasnym i ogony
um iał zadzierzgać, i targać z paszczęki
dzicze osęki.
Ten skoro złote rozpiął nad nim skrzydła,
w ionęły jak proch n ie z b < e > d n e straszydła strach je ozionął, gierm ek nieodstępny
zdrady posępnej,
zm artw iały dłonie i kordy ze stali,
a ci, co pierwej B oga się nie bali,
siebie się zląkłszy, w tej, skąd się w ykradli,
nocy przepadli.
N ikt ich nie ścigał. Z łość służebna, podle
siedząc na tym że za jeźd źcam i siodle,
siekła, bicz w ziąw szy z p ad alców utkany,
konie i pany,
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stróż zaś, ująw szy jed n ego z tej trzody
na w iększe m ocy niebieskiej dow ody,
cisnął o ziem ię: „Tak ja - m ów iąc - spraw ię,
mój S tanisław ie,

90

95

w szystk im , co na cię m iotają, kłam żyw y żaden nie ujdzie B oga ręki m ściw ej.
Jak dzień słoneczn ą idzie za p ochodnią,
tak kazń za zbrodnią;
onę N iezgod ę, sprośną z piekła k m ochę,
co jad ow itym , jęd za, m ózgi płoche
m ącąc ozorem , w ielogęb a, szepce,
noga m a zd ep c e !” .
Pod łaskaw ym i opiekuna pióry,
który cię w yniósł i który cię z góry
teraz ratow ał, zw alczysz jeszcze srogie

loo

przygody m nogie.
N iew in ność z P raw dą na w ierzch się w yjaw i,
pan mój po burzy jasny pokój spraw i,
lecz czy korzystać będziesz po twej szkodzie,
biedny narodzie!

ODA XXIII
DO POETY STAREGO
Ten, który teraz na p u stym ugorze
zw isłym i żuchw y polne ścina m ięty,
kiedy był m łodszym , w równej z w iatrem sforze
dościgał kresów rum ak skrzydłopięty.
5

Ta, co n iedaw no w szkarłatnej odzieży
była p ieszczoną dziew czych rąk zabaw ką,
już się niezgrabnym cierniem tylko jeży,
róża, pom iędzy ostem i żegaw ką.
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Co w przód pod bujnym ugięta ciężarem
ledw o dźw igała płód na sobie słodki,
w iekiem i letnim uw arzona skw arem
drobne m ac w inn a w ydaje jagódki.

10

N iem iłe nozdrzom i arabskie gum y,
choć je zacięty balsam z rany sączy,
15

gdy ogień pierw sze w ysm aży perfum y,
przykrą się w onią zgorzelizną kończy.
Pytasz m ię, co te p od ob ień stw a znaczą,
godzien, poeto, laurowej gałęzi?
N iech tw e Pegaza M uzy rozkulbaczą —

20

pięknie poryżał daw niej, teraz rzęzi.
Póki żyw szym i bystra krew rzucała
chuciam i, tw orząc z m yślą rym uczony,
żadna się z tw oją arfa nie zrów nała,
na któreśkolwiek nastroił ją tony.

25

D arm o się starość na pierw szą w ysila
chlubę, nie sprosta tw arzy obraz słaby:
m łodszy M eończyk ( a ) 21 dzielnego Achila,
a stary śpiew ał ze szczuram i żaby.
N ierozerw anym spojony ogn iw em

:«)

te daw no z ciałem duch zaw arł sojusze,
że gdy ubieli śniegiem jed n o siw em ,
tenże w iek razem w sp óln ą tępi duszę.
W n ow ym gospodarz m ieszkaniu zażyw a
rozkosznych w czasów i m iłego bytu;
taż sam a Haga, co dachów ki zryw a,
kapie na p ana ze starego szczytu.

35

N im go do szczętu czas pożuł surowy,
pysznej Palmiry gm ach cu d em był św iata,
teraz i pusty — do swojej bu d ow y
ledw o co z w ielkich głazów km ieć w yłata.

40
21

(a)

I Iomer, który pisał Wojnę żab i myszów.
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W szyscyśm y praw om podlegli natury,
próżno się nad jej przepisy zaw odzić zaw ieśm y stare na kołku bandury :
uschłem u drzew u trudno się odm łodzić.

ODA XXIV
POCIECHA CNOTY,
w dzień imienin J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci
Numquam felix, qui semper felix.
Seneca

Kom u Fortuna chętne z pow icia
przed w rota koło zatacza,
a dni jasnego poskoczne życia
złotym i kreski naznacza,
5

10

spokojność w iernym uzbraja szczytem ,
skutkiem uprzedza żądania,
potrzeby plenn ym m ierzy d osytem ,
natrętne sm utki odgania,
któż by nie m ów ił, iż ten szczęśliw y?
L ecz ja nie zajrzę m u przecie,
jeśli nie dozn ał troski zgryźliwej
i co jest zm ien n ość na św iecie.

15

N ie zna błyskotnej n ęd zy niedole,
drzem iąc na łonie Rozkoszy,
bo jak go zdradnym grotem ukole,
baczność i radę w ypłoszy,
pod obn y tem u, co bystrym okiem

20

z krągiem się prom iennym zbracił,
najlekszym z n agła zdjęty pom rokiem
rozum ie, że wzrok utracił.
G rubsza ślepota na tego pad a,
kto nigdy nie w idział cienia;
z tęższym grom hukiem w p ieskliw ym siada
uchu, gdy bez d ośw iadczenia.

Blaskiem p od ch leb n ym u m yślnie w abi
chytra w sw ych postępkach pani im miękczej serce szczęściem osłabi,
tym głębszym je sztych em zrani.
Ze złotej cew ki w iódł bez przysady
Neron godziny na tronie;
zagrzm iał gdzieś G alba, aż on bez rady
m iecz w gnuśn ym ponurza łonie.
A ty, Łokietku, choć cię trzykrotnym
los gniew ny ścigał pociskiem ,
igrzysko szczęścia - sa m ą -ś odw rotnym
Fortunę zrobił igrzyskiem .
Przykre są nader Fortunne kroki,
długo się cieszyć — los rzadki;
odm ienia Szczęście niep ew n e s < k > o k i ,
a z góry szkodliw sze spadki.
Pomyślnej doli te są przyw ary
i ludzi próżnych kłopotu:
p om nażać zazdrość św iatłem bez miary,
a gasnąć też bez pow rotu.
Szczęśliw szy często, kom u burzliwy
długo, upornie w iatr w ieje,
bo jeszcze przecie, dopóki żyw y,
tucznej nie traci nadzieje.
U fny w sw ym B ogu, ufny w sum nieniu,
tą stalą m dłe serce krzepi :
nuż po b ezw innym duszy zm artw ieniu
los zdarzy, że będzie lepiej.
T ym czasem m ężny um ysł w ypraw ia,
dając z polorem hart cnoty,
i w rów ną w iernie szalę u staw ia
na uśm iech szczęścia i młoty.
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Więc gdy lekuchnym niebo Zefirem
zw aśnion e w ały pogodzi,
60

potrafi dzielnym kierow ać sterem ,
jak w ciszy, tak i w pow odzi.
Silniej szlifow ne kroją lem iesze,
dłużej trw a w głazie tw arz ryta,
dąb bujniej rodzi, co go stal krzesze,
i z sam ych ciosów m oc chw yta.

65

Słodszej, m onarcho, godniejszy doli,
już to czas liczby p ozb yw a,
jak cię od sw oich i ob cych boli,
jak cierpi dobroć praw dziw a.

70

O św iecasz, darzysz, pracujesz szczerze m ało to w nieczułych m oże;
skąd w dzięczne pszczoła nektary bierze —
zły pająk jad y i z roże.
W zbutw iałej kleci drzem iąc bez rządu,

75

80

niew zględn a na bliską zgubę,
dała jej zw ierzchność płyn ąć do lądu
i stąd m a w ielkości chlubę.
C udzych zasiew ów zbierając plony,
król jesteś najm niej szczęśliw y —
i ów Kazimierz nader w ielbiony
te by nie p opraw ił dziwy.
„Chciej nam bezp ieczność, chciej pokój w rócić” głos słyszę zew sząd tajem nie,
a m y tym czasem i ciebie kłócić,
i siebie b ęd ziem w zajem nie.

85

L ecz już srogiego czas zam ieszania
swój upór uciszył nieco rzadsze obłoki w ietrzyk pogania,
dni blaskiem w eselszym św iecą.

91

Powraca nazad Themis zelżona,
m artw a ojczyzna bez rady
czynności d uchem trochę skrzepiona
życia pokazuje śla d y
Bezpieczniej w olik w pole w ych od zi,
km iotek się bierze do pługa,
znosi tow ary handlarz do łodzi,
zna pan sw e praw a i sługa.
Ile w p ow szechnym rzeczy zaw rocie
dobrze udziałać los d aw a,
twojej m ądrości, twej, królu, cnocie
rozum i serce przyznaw a.
Niechaj N ienaw iść pot w arzy sieje,
to przecie sternik jest prawy,
co, choć m u w icher poszarpał reje,
zupełnej nie stracił nawy.
Gdzie w szyscy b łądzą, gdzie każdy m iesza
i na pryw atę w ysila,
tem u na skroni W dzięczność laur w iesza,
który się najmniej pom yła.
Rzeczy na św iecie ch od zą koleją,
m ieszając spraw y człow iecze,
m y się przy tobie cieszym nadzieją —
za szczęściem sm utek się w lecze!

ODA XXV
DO STANISŁAWA AUGUSTA,
Króla Polskiego, Wielkiego Ksiąźęcia Lisewskiego],
przy dedykacji Horacjusza
Z łotego w ieku ow oc znakom ity,
płód spokojności i w dzięcznej sw obody,
w ten od złych w rogów czas z rudy ubity
bierz, w iększy królu nad w szystkie przygody.
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Tobie na folgę życzliw i Polacy
nucą, tw ych p och w ał i łask pańskich syci,
na słodkiej lutni, w którą brzm iał Horacy,
słow iańskie tylko naw iązaw szy nici.

io

N iem iłyc uszom i nektar łabęci,
gdy srogi zew sząd grom pow ietrze szyje,
a z obcych gw ałtów i bratnich niechęci
na kark ojczysty bełt hartow ny wije,

15

w szakże i w groźnej często brząknąć fali
przyda się, a nuż urokiem p on ętn ym
arfy, co i w osk z twardej lepi stali,
uśpiony na dnie szturm ulegnie m ętn ym jej ci to z nieba u p om inek dany
ruszać ostępy, głaskać p łoche źw ierzę,
uciszać w iatry i w od n e bałw any,

20

a w niew yw ięzłe serca gn ać obierze;
na jej w dzięk w ab n y i bladych okropne
jeń ców siedliska śm iały się, Ereby,
pląsały głazy, a w tany poch op n e
idąc, ogrom ne zb u d ow ały Teby.

25

30

35

N a cóż się zazdrość nie w ażyła dzika,
chcąc niew innego zgładzić Aryjona?
Z nalazłszy sobie w cnocie przeciw nika,
już go m iotała w śrzód m orskiego łona,
lecz on na m ow n ych led w o stoczył bitw y
szykow ne strunach, alić na ich w rzaw ę
szybuje z gruntu srebrzystym i płetw y
i grzbiet m u delfin podaje za naw ę.
Tak za przyjaznych M uz w ieszczek p ow od em ,
zw ycięzca m orza i złości z rozbita,
co m u niebieskim gęśl ulały m iod em ,
po ciężkich trudach ląd spokojny w ita.
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40

Któż w ie, czy w styd em z nęd zą nie ujęta,
w m iększym uczuw szy luby sm ak w ęd zid le,
Zazdrość z Pryw atą i D u m a zaw zięta
żyć stąd nie zacznie przy C noty praw idle?
N ie zaw sze statut z żelaznym i praw y
ugina karki, tw arde serca gniecie m ało dokazal m ieczem D rakon krwawy,
a E zop w ygrał, chocia bajki plecie.

45

50

55

W cukrow ym listku ostry proszek dany
i n iechcącem u często niesie zdrow ie.
O dw iecznym zdaniem ten im dank przyznany,
że głaszcząc, praw dę m ów ią poetow ie.
W żyw ym sw e w ad y obaczy portrecie
każdy, jak na szkle — zbiorze pieśni na tem ,
lecz choć się w zdrygnie, nie urazi przecie,
że je sw ym M uzy u w ieńczyły kw iatem .
Co, jeśli lepszym z czytania się stanie,
królu, tw ych dobra szukający dzieci —
w iększy za skutek niźli za śpiew anie
m ieć będą w zysku dank tw oi poeci.

ODA XXVI
O POWINNOŚCI CZŁOWIEKA
w towarzystwie ludzkim
[z Antoine’a Leonarda Thomasa]

Ocknij się. m artw y leniu, o ty cząstko św iata
dzielnego na pół skrzepła! C zem u próżne lata
w marnej grążysz gnuśności? Czas płynie - ej, m oże
jutro ci w ziem nym zmroku Śm ierć uściele łoże!
5

R ozum nym się być m ienisz. R o zu m -że to zdrow y
nic nie czynić i w tęgie w przęgać zm ysł okowy?
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C złek się rodzi do pracy — kto czas traci m arnie,
tak żyje, jak ów , co go sen w ieczn y ogarnie.
Patrz w około na dziw n e R ąk P rzedw iecznych czyny,
10

15

jak się krągły św iat d źw iga zgod n ym i sprężyny:
nic tam próżno nie stoi, w szystko d zielnym ruchem
toczy się, jakby jed n y m ujęte łań cu ch em .
Wiatr - pow ietrze, pow ietrzne w od ę czyszczą w iew y,
w od a rodzajnym sokiem ziem ne tuczy krzewy,
ogień tyle gw iazd żyw i niedościgłych okiem
i tym , który ożyw ia, sam żyje obrokiem .
Ty sam , ozdob ny darem w iecznej duszy rządkiem ,
m n iem asz, żeś na ten okrąg w trącony przypadkiem ,

20

i - jakbyś chciał natury stargać w ęzły w ieczn e —
pędzisz B ogu i ludziom dni nieużyteczne.
N im eś św iat ujrzał, już ci służąc, ludzka spraw a
d źw ign ęła z ziem i m iasta, u łożyła p raw a
i tysiącznych lat trudem ucząc się, przyniosła
z d ow cipn ym i kunsztam i potrzebne rzem iosła.

25

30

D ach, którym się zasłaniasz, d om , kędy się kryjesz,
szaty, które cię grzeją, pokarm , którym tyjesz —
w szystko ci w p am ięć w raża, abyś rów nie i ty,
korzystając z prac cud zych , był też pracowity.
Tyłeś w inien Ojczyźnie! C óżeś zrobił dla niej?
Ach, jak ci to w sp om n ien ie sam o serce rani!
C hcesz-li tego, niew dzięczny, by ona n a p otem
zam iast Śm ierci nad tw o im płakała żyw otem ?
Im ię obyw atela — ty mój skarbie złoty,

35

szacow niejszy nad w szystkie herbow ne klejnoty!
Coś przed laty p och op em do dzieł było g od n ych ,
tak -liś poszło w pogardę u syn ów w yrodnych?

95
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Ojczyzna w iodła torem cnót lat tw ych początek,
zw ierzchność ubezp ieczyła praw am i m ajątek,
żołnierz za cię krew hojnie leje. Ty, na św iecie
tyle lat żyjąc, cóżeś dla nich zrobił przecie?
Srogości niew ym ow n a skam ieniałej duszy,
ciebie ni m iłość dziatek, ni rodziców w zruszy!
Twardszyś nad okrutnego w swej kniei H urona,
boć i ten czuje, jak są te słodkie im iona.

45

Patrz, jako w skalnym lochu, gdzie się led w o zm ieści,
z drobnym i się m iluchno dziateczkam i pieści;
podle siedzi kochana m ałżonka na stronie,
a ociec m u staruszek sp oczyw a na łonie.

50

żadnym i się ze św iatem nie chcesz łączyć węzły.
I w a dusza, lod ow atym zew sząd skrzepła głazem ,
nie jestże żyw ym srogiej pustyni obrazem ?

Ty. odludku, w ponurych gdzieś myślach zagrzęzły,

Toć przynajm niej, jeżeliś tak na m iłość chory,
niech ci przyjaźń stoickie rozsypie wapory.
55

60

Nie skosztujesz, afryckiej godzien umysł dziczy,
najmilszej: być od ludzi kochanym, słodyczy?
Wiedzże o tym , że przyjaźń dzielna zaw sze czyni nie trawi ona próżnych dni w cichej pustyni,
jej spoczynek w ystępkiem ; w szystkie bez roboty
niew arte cnót im ienia próżnujące cnoty.
Tym N atura m ieć chciała w szystkich obyczajem ,
by chłop panu, pan chłopu d op om agał w zajem ,
ubogiem u bogaty dłoni nie zaw ierał,
poddany króla słuchał, król pod d an ych wspierał.

65

Ty śpisz, a wkoło Nędza łzy tysiączne roni,
Z iem ia na łup N ieszczęściu w krwawej p ływ a toni;
niem asz końca złej doli, a głos w ytłoczony
z piersi żalem ujętych brzm i na w szystkie strony.
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Patrz na ten smutny widok! Nie krewże to twoja?
Tu starzec o kęs chleba żebrze u podwoja,
tu płaczące sieroty, tu wybladłe matki
pędzą w głodzie łakomym nędznych dni ostatki,
tu niewinny, w tarasie srogie wlekąc pęta,
stęka, że go nienawiść zgnębiła przeklęta.
Stępiała sprawiedliwość, a umysł zbrodniczy,
cisnąc ubogi ludek, szuka z łez zdobyczy.
Ej, bój się, by cię niegdyś, z podziemnej katusze
wymknąwszy się, posępne nie ścigały dusze,
a mordując sumnienie żałosnymi jęki,
nie wołały: „Ach, z twojej zginęliśmy ręki!..
„Cóż, mam się trudzić dla tych zmienników niewiernych,
tych najemnych przyjaciół, tych zdrajców misternych,
którzy, skąd życie wzięli, bezecni morderce,
ostrym porzą sztyletem dobroczynne serce?

85
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Niemasz nic, prócz tyranów a ofiar na świecie.
Rozdęta szczęściem Zbrodnia biedną Cnotę gniecie,
Wstyd poszedł na tandetę, zgasła miłość Sławy,
Złość wszędy górę bierze —nie mam z wami spraw)7.
Dopuść mi w osobności resztę dni mych kończyć..
Więc się bojąc występku, nie chcesz z ludźmi łączyć?
Lecz jeśli się rozstrzygnie wieczystym rozbratem
Cnota z ludźmi, a cóż się z naszym stanie światem?
Możeż się ona w ciemnej nocy kryć rozumnie,
gdy Występek z otwartym czołem chodzi dumnie?
Czyliż nie wiesz, iż zaszczyt jedynie prawdziwy,
jedna świata ozdoba - człowiek sprawiedliwy?
Wspomnij na owych dawnych mędrców poczet długi:
nie umykali oni złym ludziom posługi,
a ganiąc obyczaje zepsowanej ziemi,
nie przestali niewdzięcznych czynić szczęśliwemi.

97

98

ADAM STANISŁAW N A R U SZEW IC Z

Nie dbaj, że cię serc wdzięcznych pominą dowody masz w Bogu, masz w twych cnotach hojniejsze nagrody,
okazalszy stąd zaszczyt, czystej sława próby:
sama Niewdzięczność większej przydaje ozdoby.
105

Bierz przykład z Twórcy twego. Czy liż człek złośliwy
nie zbroi mu piorunem co dzień ręki mściwej?
On go żywi atoli, nie pomnąc na zbrodnie,
i oświeca promieniem słonecznej pochodnie.

ODA XXVII
DO WOJCIECHA JAKUBOWSKIEGO,
brygadiera wojsk francuskich,
bukiet w dzień imienin
Zabawny w mowie, w przyjaźni żywy,
dzielny w Marsowym hałasie,
ociec, małżonek, ziomek poczciwy
i poeta na Parnasie!
5

io

15

Mars ci laurowe zbiera gałązki,
Wojciechu, kwiatki —Chary ty;
Muzy je swymi wiążą podwiązki
na podar niepospolity.
Wdziej na poważne ten wieniec skronie,
a dłoń uściskaj dającą —
pan ci go daje, co-ć na swym łonie
mieści i kocha gorąco.
Pod takim darem Czas, bystre loty
tępiąc, twe lata odmłodzi.
Masz serce pańskie świadkiem twej cnoty,
a rękę, co ją nagrodzi.
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ODA XXVIII
DO WINA
[z francuskiego]

C okolw iek w sobie św iat zaw iera długi,
w szystko się kw api do twojej posługi;
dla ciebie zim a, biorąc w p ęta w ody,
w zn ieca gnu śnym i zgasłe ognie lody.
5

Tyś czoło pierw sze gałęzistej rzeszy,
z ciebie się m atk a -Z iem ia chlubnie cieszy,
Słońce dla tw ego w zrostu prom ień sili,
m y się rodziem y, żeb yśm y cię pili.
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LIRYKÓW
ADAMA NARUSZEWICZA
Księga czwarta

ODA I
z Pindara (a)22
Na pochwałę Hierona, króla miasta Etny w Sycylii,
który wozem zawodniczym zwycięstwo otrzymał
W tej odzie Pindar, wziąwszy pochop od zalety sztuki poetycznej i przymówki złym r\ modziejom. nieprzyjaciołom swoim, których taż sama, co ol
brzyma Tyfeusza. kara czeka, zjeżdża do pochwał miasta Etny zwycięstwem
Hierona wsławionego. Chwali samego króla z męstwa na wojnach, lubo w sta
nie słabego zdrow ia, z wprowadzonego porządku do miasta, ustanowienia
praw mądrych, wziętych od Lacedemończyków. narodu pokrewnego. Wspo
-- (a) Pindar, książę portów greckich lirycznych {pocscos nwlicae lyricae). urodził się
w Tebach w Beocji około ÖOO lat przed Chrystusem Panem . Najwięcej słynął w tym czasie,
kiedy Kserkses. król Persów, chciał Crecję opanow ać. U marł nagle na teatrze roku przed
C hrystusem Panem
X różnych dzieł jego. które starożytnością zaginęły, zostały tylko
cztery księgi pieśni, w których w ychw ala zw ycięzców podczas sław nych igrzysk: olim pij
skich. istm ejskich. pytyjskich i ncm cjskich. Aleksander Wielki tyle miał na w ielkiego tego
poetę w zględów , że burząc Teby. zostawił dom jego w całości. 1 loracjusz w pieśni swojej
do Jula Antoniego pow iada, że go trudno dla w ysokiego lotu doścignąć.
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Pindaruin <|iiis(|iiis studei aeinulari.
Iul|l]<\ ceralis ope Daedalea

Julu. kto w równi elice łecić z Pindarcin.
płochym ten. wid/ę. elice zostać Ikarem.

< ni > iii nr pinnis. vitreo daturiis
nomina ponto.

co mdłymi pióry. jak on niejidyś właśnie,
na morzu plaśnie.

Monie dccurrens velili amnis. imbres
(|uem super notas aluere ripas.
fervei inniensiisqiie mit profondo
Pindarus ore.

Z górzystej lecifc niby strumień skały.
co go nad zwykły lirze*: deszcze wezbrały,
wre i niezmierny sunie siy gfybokieni
Pindar polokiem.
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mina potem otrzymane zwycięstwo z Kartagińczykami przy rzece Himera.
Daje na koniec nauki pożyteczne.
[1:1]
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Lutni złota, Febowych palców słodka wrzawo,
0 ty, Muz czarnobrewych najmilsza zabawo,
na której wdzięk przewodni chybka stopa skacze
1gładki kształtnie łamią głos usta śpiewacze,
kiedy lekkie przegrawki czyniąc, różnorymny
wiersz zaczynasz, w ozdobne upleciony hymny!
Ty trójzębnych pęd bełtów, z wiecznego pożaru
ulanych, tępisz brzękiem wdzięcznych ust nektaru.
Twą słodyczą uśpiony na berle Jowisza
król ptaków z bystrych piersi luby sen wydysza,
opuściwszy leniwych skrzydeł wiosła obie,
a lekka mgła, na krzywym zawieszona dziobie,
bierze wzrok w miłe pęta, on zaś pełen twojej
rozkoszy, karkiem ważąc, coś wielkiego roi.
Sam wściekły Mars twoimi ujęty pieszczoty
skłania ucha, staliste odrzuciwszy groty.
I bogom twój głos luby, kiedy go Latony
syn mądrością ugładzi i co wierzch zielony
uczonego Parnasu (b)23 sióstr powiewnoszata
drużyna skocznym tańcem do składu zamiata.
Lecz na kogo niechętnym okiem król niebianów
patrzy, czy się wśrzód mętnych ponurzy bałwanów
groźnego oceanu, czyli w ziemnym łonie
siadło sobie założył, ledwo na bardonie
srebrnym gładka Pijerys zgodne zmąci sznury,
pierzcha z popłochu, strach (c)24 go dojeżdża ponury.
Tak i ów, co hartowne wstrząsając okowy,
stęka na dnie Ereba, Tyfeusz stogłowy,
jeniec (d)25 bogom obmierzły. Cylickie pieczary
widziały niegdyś wzrastać ogrom tej poczwary.

23 (b) Góra w Grecji, siedliskiem Muz sławna u poetów, którzy też Muzy często sio
strami zowią —Aoniae sorores. Pindar je ustroił w robrony.
24 (c) Złym ludziom niemiła poetyka; przymawia tu Pindar swoim nieprzyjaciołom.
25 (d) Jeniec, więzień - Tyfeusz, olbrzym, którego Jowisz trącił piorunem i w morze
wrzuciwszy, Sycylią i częścią Włoch przywalił.
Cylicja - prowincja Azji Mniejszej górzysta: Cilicia Aspera.
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Teraz m u ponad Kum ą (e)26, gdzie brzeg zatoczony
ściska szum ny gw ałt m orza skalnym i ramiony,
i żyznej Sycyliji w chleb i płód bogate
35

tłoczą niw y sw ym gruntem piersiska kosm ate,
a kędy śniegi z w ieków w ierne m ają leże,

jasny słup groźnej Etny
[2:1]
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(O27,

cisnąc, głowy strzeże;

Etny, która sadzam i brudne krztusząc trzew a,
topnych skał niedostępne strum ienie w yziew a:
dzień zaciem ia perzyną, noc ogn iem zażega,
że się aż na libijskich grom piaskach rozlega.
L eży na dnie źw ierz srogi i na ostrych piece
poraniw szy legarach, ustaw nie się m iece,
cadząc płom ień z paszczęki - truchleje z bojaźni
biedny żeglarz z d a le k a ...
Niechaj z twej przyjaźni
korzystam zaw sze, spraw co niebios, a m e struny,
sm akując ci, podobnej nie znają fortuny.
Ty w ierzchołkiem tej góry, czołem płodnej ziem i,
w ładasz i p od le-sia d ły m m iastem z ludźm i sw em i,
które w spaniały sad źca (g)28 jej zacn ym nazw iskiem
ozdobił, na podgórzu założyw szy bliskiem .
Więc i teraz odniosło dank niepospolity
pięknej sławy, kiedy m u puzan (h)29 srebrnolity
przyznał w ieniec zw ycięski, który tw e, H ieronie,
dzielne w artkim ryd w an em otrzym ały konie.
A jako gdy p om yśln ym od brzegu p ow iew em
uniesiona łodź płynie żaglonośnym drzew em ,
gładko bieg swój kierując, p ew ien jest nadzieje
żeglarz, że m u i dalej chętny w iatr zaw ieje
i łaskaw ie zacząw szy rządzić jego prom em ,
po fortunnej żegludze z m iłym złączy d om em -

(o) Miasto nadmorskie Kampanii Neapolitańskiej.
27 (0 Znajoma góra w Sycylii, a przy niej miasto tegoż nazwiska, teraz Katana.
28 («.') Nie założył tego miasta Micron, ale imię jego dawne: ..Katana" odmieniwszy,
dał imię Etny. Osadę tam nową założył i prawami rozporządził, co w samej rzeczy jest, jak
by je założył, bo cóż dachy bez rządu?
29 (h) Puzan - instrument muzyczny, bierze się za trąbę; trzeba zaś wiedzieć, że kto
na gonitwach zwyciężył, tego woźny (praeco) zwycięzcą głosem i trąbą ogłaszał.
26
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tak dla ciebie niepłonna otucha urasta,
że miedzy pierwsze w świecie policzona miasta,
zacna Etno, i w przyszłe wieki zaszczyt taki
osiągniesz, w chlubne wieńce i żwawe rumaki
obfita, a o twoich zwycięstwach do mety
zaw odniczej brzm ieć b ęd ą krzykliwe bankiety.

70
[3:1]

Zdarz to, Febie (i)30 Licejski, zdarz to bożku, który
panujesz w świetnym (k)31 Delu i Parnaskiej Góry
kastalskie lubisz źrzódła, ażeby w tej mierze
żądze me skutek miały, a mężni rycerze
w tym się kraju mnożyli.
Wszystko idzie sporo
z rąk boskich - od nich ludzkie swój p oczątek biorą

75

cnoty i dokonanie, z ich łaski w y m o w a
zdobi język, m oc ram ię, m ądrze radzi głow a;
ich darem tak m ych rym ów spiżokute strzały
w ypuszczę, nucąc tw oje, cny królu, pochw ały,
że z nich żad n a sw ych kresów nie uchybi piędzi,
a choć się bystrym łukiem w yp arta zapędzi
dalej nieco, w ieszcze m i pew n ie tuszy serce,

80

że tw e i m oje pieniem prześcignę oszczerce.

A ty długo, jak dotąd, żyj w pomyślnym stanie,
użyczając swych drugim łask (i)32 pomiarkowanie,
niepamiętny na przeszłą (m)33 niemoc. Niech ci stawa
sama tylko szlachetnych dzieł przed oczy sława,

[3:2]

85

kiedyś w ojenne stosy n iep rzezw yciężon em

90

zniósł umysłem, pospołu z walecznym Gelonem
i drugą bracią, z wiecznej chętnych niebios woli,
a co się dopełnieniem słusznie nazwać doli
fortunnej może: ujrzał koronę na głowie,
jakiej chwały przed tobą nie mieli Greko wie.

30 (i) Febus - imię Apollina, który się także nazywa Licejskim, iż w Licji, prowincji
Azji Mniejszej, był osobliwie czczony.
(k) Delos - wyspa na arcypelagu, sławna urodzeniem Apollina i Diany według
poetów.
32 (1) Przymawia Hieronowi, który zbyt hojny na drugich, obiecanej złotej lutni do
tąd jeszcze nie oddał.
33 (m) Chorował Hieron na kałkuł.
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Tak i niegdyś Filoktet boskich ust w yrokiem
iść m usiał, acz niesporym , rannej nogi krokiem
na trojańskie boisko i lubo tajem ny
siedział, kojąc sw e bóle w kącie drobnej L em ny,
wytropili posłańcy (n)’34 P eantow e plem ię,
że jego spraw ne groty ilijackie ziem ie
zw alczyć miały, a złote Pryjam a p ałace
przyw aliw szy aż gruzem , trudne skończyć prace.
I tobie, żeś poczw órn ym w ygrał w ozem , pienie
w in na sw e M uza m oja, m łody D yn om en ie,
w spólniku dzieł ojcow skich i nagrody świetnej.
Bierz w dani rym ten w dzięczny, przyszły królu Etny,
którą ci m ądry rodzic w d ziedzictw ie p od aw a,
ozd obiw szy w sw ob od ę i rozum ne praw a
L akonów (o),b starożytnych, L akonów na św iecie
sław n ych, co na ojczystym m ieszkając Tajgecie,
strzegli pilnie spisanych ustaw od E gim a,
który w spólny ród z w am i od H erkula trzym a.
Więc i do dzieł rycerskich, i porządku zw ykli,

no

[4:2]
115

osiedli Pind i niw y fortunnej Amykli,
ciesząc się z gości zacn ych , co osiadłszy grzbiety,
harcują m iedzy gw iazd y śnieżnym i (p)'*6 dzianety.
Spraw , boże, czego pragnę, aby lud p oddany
w idział sw e w równej dobie m ieszkańce i pany
brzegów rączej Anem y (q) 57, by ociec sędziwy,
przew odnik w ielkich czyn ów i cnót nieleniw y,

и
(n) Podobieństwo bierze I łierona chorego do Filokteta, przyjaciela Herkulesa, który
lubo chory na nogę. musiał iść na wojnę trojańską, ponieważ bez strzał Herkulesowych,
których on był dziedzicem, nie mogła, według wyroku, być zburzona Troja, królestwo
Priama. Był ten Filoktet synem Peanta.
Lemnos —wyspa na arcypelagu.
(o) Lakonowie - toż samo co Lacedemończykowie, którym Lgimus, jeden z Heraklidów, albo potomków Herkulesa, prawa przepisał.
Tajget - góra Lakonii.
Pindus, góra w Arkadii.
Amyclae - miasteczko Lakonii.
(p) Kastor i Polluks. synowie Ledy i Jowisza. Poetowie ich między gwiazdy poli
czyli, a bajeczna starożytność białe im konie przydaje.
^ ((]) Anema —rzeka niedaleko Etny.
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synow i po lat długich biegu krwi dziedzicznej
zostaw ił berło w szczęściu i zgodzie publicznej.
A zazdrosna K artago (r)38 i Tyrreńczyk d um y
pełen, pam iętny, jak ą klęskę w ziął u Kumy,
gdy m u w ód z Syrakuzy b itnym i okręty
roztrząsnął kw iat rycerstw a na m orskie otm ęty,
w yryw ając ród grecki od ostatniej toni,
siedział w d om u , stępionej nie p od n osząc broni.
G odnaś chw ały, w aleczn a A teńczyków m łodzi,
której m ęstw em zu ch w alstw o barbarzyńskich łodzi
pogrążone, p am iętn ym ciosem (s)39 Salam iny.
I tw e, Sparto potężn a, będ ę śp iew ał syny,
co M edy krzyw ołuczne, ginąc pięk n ym zgon em
za ojczyznę, pod ciasn ym znieśli (t)40 C yteronem .
Ale pierwiej uw ielbić m usi m a K am ena
w dzięczn ym w ierszem potom stw o zacne D yn om en a,
że za jego od w agą, praw ie w tejże chw ili
z Persam i, chciw e (u)41 Peny w od y się napili.
C zas już przestać: krótkim słów łań cu ch em zw iązan e
rzeczy lżejszą dla m ów cy ściągają naganę.
Tępi um ysł rozw lekłość, a - na sw ą pam iętni
ludzie - o cudzej ch w ale słuchają niechętni,
lecz, że lepsza jest zaw iść niż politow anie,
nie dbaj, że ci cnót zajrzą, krzyw o patrząc na nie.
Czyń dobrze, rządź tw ym ludem , idąc praw a w zorem ,
strzeż się, by m yśli od ust różnym nie szły torem .
Spraw pańskich naród św iad k iem , a ich płochość lada
srogim w ystęp k iem często w oczy g m in u w pada.
C hcesz-li pięknej w m n iem an iu ludzkim dostać sławy,
nie ściskaj skąpej dłoni, lecz jak sternik naw y

(r) Kartago - stolica rzcczypospolitej sławnej tegoż imienia w Afryce.

Etruskowie nazywali się Tyrreńczykami od Tyrrena, który osadę do nich z Lidii
zaprowadził.
Z obiema temi narodami wygrał bitwę wodną Hieron.
39 (s) Sałamina - wyspa sławna klęską wodną Persów, których zbił Temistokles,
wódz ateński.
40 (t) Cyteron - góra niedaleko Termopilów, gdzie Leonidas z trzem a sty L a 
ced <e>m ończyków oparł się piętnastu tysiącom Persów.
41 (u) Tegoż samego dnia, którego Grecy zbili Persów pod Salaminą, Hieron zbił
flotę kartagińską z Amilkarem na rzece Himera.
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150

roztaczaj łask rozlicznych płótn a w iatropędne —
więcej hojne dokażą ręce niż oszczędne.
N ie daj się zyskiem zw od zie ni obietnic płonem
raz d anych, grzeczny k łam ca, o d b yw ać pokłonem .
N iknie w szystko po zgonie, lecz sław a i z ziem i
lotnym piórem w ybuja, jeśli ją sw ojem i

[5:3]
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d źw igną pism y, niep om n e potłukłszy grobow ce,
ozdobni rym otw orce, w dzięczni krasom ow ce.
N ie zginie Kreza (w)42 m ądrość hojna, słynąc w ielce,
lecz ów , co lite z m iedzi skw arzył z ludźm i cielce,
srogi zbójca Falarys, przepadł w niepam ięci nikt brzydkiego im ienia u stołu nie św ięci
przy słodkiej brzęku arfy i głosie pieskliw ym
krasnej m łodzi. Kom u los zdarzył być szczęśliw ym ,
m a dosyć; więcej zyskał, kto przy szczęściu słynie;
najwięcej - kogo w życiu oboje nie m inie.

ODA II
POWITANIE
Franciszka Ksaw[erego] Branickiego,
h[etmana] w[ielkiego] k[oronnego],
w czwartkowym posiedzeniu u Jjego] K[rólewskiej] Mfośjci

5

10

G dzie luby pokój, gdzie zdrój H ippokreny
czyste w śkłach jasn ych prow adzi szem ranie,
gdzie sen pracow ne ucisza K am eny
i niew idom e kładzie p ęta na nie co tu porabiasz, w od zu , w obcej stronie?
N ie chodzi bitny Mars po Helikonie.
Sm ętnym i jodły ponure B ałchany
i w iecznym śniegiem zgięty grzbiet Rodopy,
toć jest przybytek jego ukochany,
tam ubroczone krwią utłacza stopy.
N ie je d n ą w szystkim jest N atura m atką:
tym się bić d ała, innym pisać gładko;

4-

(w) Król Lidii sławny bogactwami, zwyciężony od Cyrusa.
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lecz na cię tw arzą w ejrzaw szy łaskaw ą,
m ężny hetm anie i w y m o w n y (x)43 razem ,
°bojej sław y pierw sze d ała praw o —
w y m o w ą serca, w ojska tłuc żelazem .

15

Któż, jak Branicki, tak się dobrze nadał,
by dzielnie piórem i orężem w ładał?
Św iadkiem ci w iernym odgłos ścian senatu,
brzm iących słusznym i w ieczyście pochw ały,
gdyś — m ocny filar praw i m ajestatu,
w inien m u szczęście i w zrost okazały pokazał jaw n ie przed krajem i p an em ,
że serce czyni i rozum h etm an em .

20

25

M istrzyni Pallas w ojen i w y m o w y
w jednej oboje w w od zach chce m ieć sferze.
Cóż silna ręka dokaże bez głow y?
Język zagrzew a, stal krzepi ż o łn ie r z < e > .
Bił G alów Cezar, N iem ców w stryczki łow ił,
bo rów nie m ężnie i b ił się, i m ów ił.

30

I ów Tem istokl sław ę sw ą uiszcza,
dając ojczyznie z krwi perskiej ofiary,
gdy m oc z w ym o w ą , d w a w ielkie b ożyszcza,
przed rozw itym i nieść każe sztandary.
Z łam ie najtw ardszy nieprzyjaciel szyję,
kogo ten piorun i pali, i bije.

35

W u czonym hetm an um ieszczony gronie,
w pierwszej od niego p ołożony cenie,
służ w iernie M uzom i pięknej Bellonie,
a na tej głow y w inne u w ień czen ie,

40

która sw e łaski na nas rozpościera,
tw a ręka — laury, nasza niech kw iat zbiera.

43

(x)

Wzmianka tu o mowie na sejmie delegacyjnym mianej.
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ODA III
DO SPRAWIEDLIWOŚCI
z okazji mowy J[ego| Karolewskiej] M[oś]ci
mianej 2 sierpnia 1773 za królobójcami
Z em sty cudzej, a własnej m ęczeń ców ślepoty
piętno, niestartej w iekiem narodu srom oty,
stawi - ć, Astreo, Polska jeszcze nie om yta
ze krwi m onarchy sw ego, a ze łzam i pyta:
5

K)

15

20

„Z asado publicznego szczęścia, zw iązku zgody,
co w jedno różne sprzęgasz m iłością narody,
utrzym ujesz każdego w sw ych klubach, a sw ojem
m ierząc praw em , za lubym dajesz żyć pokojem ,
czyś dotąd, jak cię ludzie zrazili w yrodni,
opuściw szy zelżone ściekiem tylu zbrodni
lądy nasze i m orza, przebyw ała z bogi,
gardząc, czysta dziew ojo, skażonym i progi?
C zyś gdzie, kłótliw e tylko swej od d aw szy L achy
zaw iści i niezgodzie, inne darzyć gm ach y
w olała lepszej za nas cóżkolw iek Europy
niż w tej sw arni nikczem nej boskie staw ić stopy?
Z niknęłaś nam od tylu lat, o św ięta pani!
Bez ciebie, jak bez św iatła, w posępnej otchłani
błądziliśm y w krajow ych spraw w ieczn ym zam ęcie,
gdzie na zgubny hak niosły w yu zd an e chęcie.
Bez ciebie cóż zostało w karbie należytym ?
Możniejszy, jak chciał, m ącił ludem p ospolitym ,
Interes praw a pisał, G w ałt kazał, G niew sądził,
nikt nie słuchał, a każdy gło w ą sw oją rządził.

25

D ało nam niebo króla w ybranego z w iela.
Cóż stąd? Z a sw ego B łąd go w ziął nieprzyjaciela oczernił, zhydził, zranił. M ilczeliśm y na to.
Krew jego nie zem szczon a już to drugie lato.

LIRYKÓW Księga cz w a rta

30

35

40

O d a III w. 1 -6 0

Stoi św iat w głębokości m yśli zad u m an y :
cóż to za kraj, co tak sw e lekce w aży pany;
co głosem pow szech n ości spraw ioną robotę
zatłum ia, staw iąc na szańc jed n ego niecnotę;
gdzie w nierządzie w ieczystym , w uciskach i trw odze,
w w zgardzie tronu ostatniej, w określonych srodze
granicach nikt nie w inien, kraj tylko utracac
m usi, a król pow szech n y zaw rót krw ią opłacać?
Otrzyj tę p lam ę, pani, a nieprzedarow ny
m iecz z gw ich tem rów n ow ażn ym w św iątyni sądow nej
w ziąw szy w dłoń spraw iedliw ą, w yw iń obelżyw y
czyn z pow abnej i wiary, i sw ob ód pokrywy.
Już oto w iernych panu senatorów grono
i zacnego rycerstw a, co m u pow ierzono
obronę niew inności, czeka na tw e zdanie oddaj cnocie dank w inny, a złości karanie.
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Już n ow ych D em osten ów p om iędzy Sarm aty,
jakich nie było słychać w tej izbie przed laty,
stokroć się głos p ow ażn y obił o te ściany,
którym złość z niew innością drżała na przem iany.
Mó w. .
Lecz n ow a tu, w id zę, scena się zaczyna:
dzielniejszego od praw dy m a obrońcę Wina;
pierw szy przykład z pierw iastków i pono przed zgon em
św iata - król sw ych zabójców sam został patronem .
G dzie D u m a krwią najem ną bujne niw y zm acza
i z m ordów ludzkich sław ę nikczem ną w ytłacza,
budując okazalsze na stosach ciał trony,
postrach św iatu dzikości cech ą naznaczony —
Polszczę to tylko takie los zostaw ił dziw y:
m ieć królów obrońcam i urazy w łaściw ej,
szukać zem sty dobrocią, a u m ysłem szczerem
w oleć litości, niż być m ocy bohaterem .

109

C hlubny w iek starożytne słusznie w ielbi sprawy:
darow ał M arcellowi błąd C ezar łaskawy,
August C ynny p r z e s tę p s tw < a > karam i nie gonił,
lecz Stanisław , nie karząc, w innych jeszcze bronił!
N iechętny krwie przelew u, a nuż sędziów wzruszy?
Gdy trudno złam ać rozum , szuka słabszej w duszy
części, rzucając w serca zam ek mniej w arow ny postrzał z dobroci kuty, a łzam i hartow ny.
Tak i ów , greckim niegdyś sław ny Orfej piórem ,
w < o > k r y t e j stubie p łaszczem m gły w iecznej ponurem
rzew nił roki surow e w dzięcznej lutni pieniem
za swojej Eurydyki niepow rotnym cieniem ,
że choć ją wyrok zasłał za S tyg nieprzebyty,
dał się zm iękczyć sam M inos płaczem nieużyty
i kazał prom fatalny zaw ijać do lądu,
m ażąc pierw szy raz dekret żelaznego sądu.
Więc i z lichej zazdrości uschłe, żółtej cery,
w sparte łokciem po ław ach stękały Megery,
przyznając lubym m u sem , że z ludzi śm iertelnych
nikt nie m ógł na zm iękczenie słów użyć tak dzielnych.
Cóż za dziw , iż tak m ocn a tam płynie w y m o w a,
gdzie pochop ne z czystego serca idą słow a.
Próżno się dow cip sadzi, próżno pióro kreśli —
najlepszy m ów ca , kto tak m ów i, jako m yśli.
Już sam a S praw iedliw ość, słodkie czując żale,
pełną łez ku litości nachylała szalę,
traciła w agę zbrodnia, a co bystro godził
na karki w inow ajcze, rdzą bułat zachodził:
C nota chciała być w in n ą i sw ojego praw a
dla dobroci ustąpić m ów cy Stanisław a,
zostaw ując potom kom przykład niesłychany,
iż jeden czyn być m oże dobry i naganny.
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W ygrałeś, zacny królu, jeśli tw e m orderce
m a sądzić tw ą dobrocią w ym ierzon e serce;
godni są, z chętnej im to przyznaję ochoty,
stokroć um rzeć dla siebie, a żyć dla twej cnoty.
Wstrząsłeś w czułych w nętrznościach sprzeczne chęci społem ,
błędny u m ysł nie w iedział, jakim ruszyć kołem :
już go żałość z m iłością, już pęd ciskał inny,
w szystkie m artw y na chw ilę dziw stępił sprężyny.
Jeśli kiedy w ystęp ek m niej był postrzeżony,
tyś m u, królu, łaskawej pociągn ął zasłony:
m niejszym się n am być zd aw ał - tyle łez w yb iegło,
że go za nim i m okre mniej oko postrzegło
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i już by on nad nam i trium fow ał p ew n ie,
lecz niebo często bije, choć deszcz leje rzew nie.
Słyszałem , w yb acz pan ie, jako Themis n a tw e
narzekała tak serce do litości łatw e:
„Wytrącasz m i z rąk, królu, g w ałtem twej dobroci
m iecz z ręku, w ięc niech się kraj do końca srom oci,
że w nim tylu w y stęp có w złość nieukarana
m a za fraszkę i B oga, i praw o, i pana?
Bronisz niecnych m orderców . Któż był tw y m patronem ,
gd y Z azdrość stokroć piórem w żółci om oczon em
szarpała tw ą n iew inność, przypraw ując z w olna,
co ci na koniec W ściekłość zrobiła sw aw olna?

I pryw atny człek p raw a doznaje obrony w sam ej Polszczę niekarna złość zn iew aża trony.
Kara jej cała, że sw ą w in ę k łam stw em zdejm ie,
a resztę am nestyja pokryje na sejmie.
L eksze przestępstw a m ściw ym w ygład zam żelazem ,
a srogie m am szkarady gn u śn ym puszczać płazem ?
C zyż w ielkość zbrodni czyni cnotę? A kto kary
w ziąć nie m oże, w inien m u skw arzyć św iat ofiary?
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N ie jestem ja tak na garść krwi tej upragniona.
Czyż ta krzyw da zupełnie będzie nagrodzona
podłej ju chy upustem ? N iech żyją, jeśli ta
stąd cię szczerzej zakochać m a R zeczpospolita.
Żarliwy o jej dobro - w iem za p ew n e o tem ,
byś je w łasnym po stokroć opłacił żyw otem ,
lecz pokaż m i, przebiegłszy tronu poprzedniki,
by o kim w szystkie dobrze m ów iły języki.
D ałeś dow ód litości od w ieków niepom nej dziw i się nasz, a w iek ją pośw ięci potom ny,
kładąc obyw atelską na tw ą skroń koronę
za krwi ziom ków , jeśli ich zw ać m ogę, obronę.
Ł askaw ym jesteś królem i królów m od elem :
dałeś przykład, co pierw szym być w inno ich celem .
D ziełoś tw oje w ykonał. D opuść niech przed św iatem
pokaże, jak cię kocha rycerstwo z senatem .
Póki żyjesz, odniesiesz tę chlubę w nagrodzie,
żeś cierpiał, chcąc być dobrym królem w tw ym narodzie,
a gdy tw e oczy m artw e zasypią popioły —
żeś dobrocią sw e karać chciał nieprzyjacioły

ODA IV
DIAMENT

5

io

N a zapał oczu, a serca ślepotę
w szkodliw ą porę w ięzień w ydobyty,
leżałem długo, gdzie i kruszce złote,
w skalistych m atki w nętrznościach ukryty;
póki bez zbytków , n iew inna potrzeba
m iew ała dosyć na szukaniu chleba.
Próżniacki M urzyn, znalazłszy przypadkiem ,
dał m ię sw aw oln ym dzieciom dla zabaw y;
nie byłem w ow ych krajach cu d em rządkiem ,
Dziki w ędrow nik, zbójeckim i naw y
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przybyw szy do nas, losy m e odm ienił :
panów m ych w yciął, a perły ocenił.
L ed w om zaw itał do b iałego św iata,
pod trzem a zam ki z w ielą innych braci
15

— długi m ęczen nik tw ardego w arst at a —
n abyłem lepszej, choć mniejszej postaci.
Kto na m nie spojrzał, każdy się sposobił:
jeden by ukradł, drugi by zarobił.
Pan mój w nadm orskim handlujący m ieście

20

G ades je n azw ał, dziejopiśca stary;
przedał H olendrom za d ukatów dw ieście,
ale ci, drożej biorąc za towary,
zdarli Francuza - jak to zaw sze byw a:
jed en drugiego bliźni oszukiw a.

25

Przem yślny Franek użył lepszej rady —
m ała na św iecie n aga w aży cnota,
kształtnie do złotej w praw ił m ię osady:
trzykroć m ą cenę p odniosła robota.
N iejeden w kram ie o m nie się pow adził;

30

Polak m ię kupił, bo w szystkich przesadził.
N ie m ógł się jedn ak długo ze m n ą b aw ić,
by się za fraszki kupione opłacił m usiał m ię z H agi Ż ydow i zastaw ić,
co się sz a c h r a js t< w > e m w Paryżu bogacił.

35

C iężkim go praw em dłużnicy gonili,
jam sw ą niew olą w yrw ał go z Bastylii.
Połow ny Icyk (boć to nie now ina
tracić zastaw ę, kto z term inu zboczył)
przedał m ię z zyskiem w ręce O rm ianina —

40

u tegom w górę w sześcioro podskoczył.
B yłem tam , ów d zie drogo taksowany,
w szedłem do L w ow a nieoszacow any.

113

N ie tyle razy faw oryt w e dw orze
ni się przyjaciel od m ien ia kupiony,
nie tyle
nie tyle
w ielem
czasem

gładka kokietka w hum orze,
kruszec w Prusach przetopiony,
na różnych palcach ja połyskał;
mój daw ca stracił, czasem zyskał.

N iem asz na św iecie jak polska Korona,
gdzie by tak w iele dary m ocy m iały :
jam d aw ał liznąć prałatom sym on a,
jam zryw ał sejmy, burzył trybunały,
a z jednej ręki przechodząc na drugą,
cudam w yrabiał przedajną usługą.
B laskiem m ym tknięty m ow n ie patron szczekał,
choć spraw a była w praw dę nieobfita.
Jam w szersze gorsy panienki przew lekał
i potajem ne w yd aw ał sancyta.
Kto m ię darow ał, był p ew n y wygranej sam Judasz został kanonizow any.
B łądząc po różnych ludziach jak po lesie,
trafiłem , w styd i m ów ić, na ostatek:
gaszek m ię jeden od d ał swej m etresie
na długich potem m iłości zadatek.
A ta, na starość zostaw szy dew otką,
przecież m ą dolę u czyniła słodką.
O ciec G audenty, który m ądrze radził,
by jej zbaw ienie otrzym ała dusza,
w złoty m ię w ieniec m isternie osadził
na skroń św iętego D ezyderyjusza.
L ecz i tu, w id zę, niedługie m e byty —
puszczono gołe św ięte jezuity.
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ODA V
BUKIET
na imieniny pewnej damy
C okolw iek się w as w lasach, w ogrodach
z płodnego Z iem i d ob yw a łona,
gd y po skruszonych tch em słońca lodach
niesie czas luby w iosn a pieszczona,
5

Zefirków córy - srebrne lilije,
szkarłatne róże - oczęta Flory,
dajcie się uszczknąć - niech z w as uwiję
dar Filorecie w krasne kędziory.

10

N ie m ogą milej na żad n ym czele
w asze się złożyć głów ki ozdobne,
jak na tej pani, co w gład k im ciele
złączyła w szystkie w dzięki osobne.
Acz gdy na duszne rzucam zalety
ciekaw e oko, a m ijam ciała,

15

w ątp ię, by sam a cnej Filorety
w dziękom pięknością Flora zrów nała.

20

Z a nic jest róża, gdy kom u zdarzy
B óg serce czułe, um ysł stateczny,
kom u uprzejm ość w ygląd a z tw arzy jaśniejsza nad blask liliji m leczn y
Niechaj w ięc sobie ob cą n ad staw ia
okrasę, kom u na własnej zb yw a,
tobie szacunek i m iłość spraw ia
z pięknością ciała dusza poczciw a.
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ODAVI
DO STANISŁAWA AUGUSTA,
Króla Polskiego, W|ielkiego] Książęcia Lilfewskiego],
w dzień dorocznej koronacji
W nudnych staraniach, w troskach codziennych,
gdzie w szystko idzie zaw ile,
tak ci los zdarzył, byś lat w iosennych
najm ilsze przecierpiał chw ile.
5

10

ló

W zdychasz, na różne wzrok tocząc strony,
czulszy nad w szystkich nas, panie,
czy ci w inszujem chętnie korony,
czy dzień rodzinny nastanie.
Znając pow ierzchnych próżność festynów,
tym srożej m yśl ci boleje,
iż od tych. co ci hołd niosą, synów
ojcow skie nikną nadzieje.
Z w ażm y w żdy kiedy na równej szali
i serca nasze, i słow a kto pana kocha, kto pana chw ali,
niech rady jego zachow a.

ODA VII
OBRAZ MIŁOŚCI
|z fran(’uski(‘^o|

Być zaw sze prawu cudzem u pod d an em ,
nigdy sw ych m yśli, nigdy chęci panem ;
to obiecyw ać, co w ykonać trudno;
zaw sze się karmić nadzieją obłudną:
strzec pilnie, czego ustrzec niepodobna:
śm iać się w grom adzie, a w zd ych ać z osobna;
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nie m ieć ulżenia w serdecznym ucisku;
z lichw ą pożyczać, a tracić bez zysku;

10

15

u staw icznie się przepraszać i zw adzać;
często przysięgać i przysięgi zdradzać;
na przyjacielskie d ąsać się przestrogi;
przypinać sobie i drugiem u rogi;
gniew y ponosić i niew ieście fochy;
czynić sąsiadom z siebie w idok płochy;
d om u , przyjaciół, dzieci zaniedbyw ać;
czytać błazeństw a lub fraszki pisyw ać;
tłuc niepotrzebnie w dzień i w nocy bruki;
m orzyć snem , głod em konie i pajuki;

20

w ieczną koleją w ieść w ojnę z pokojem takim ktoś m iłość od m alow ał strojem.

ODA VIII
RÓŻNICA WIEKU LUDZKIEGO
Z Horacjusza

Ty, co ściągasz, chcąc w iązać rym , palce do pióra,
naucz się pierw ej, jaka w rzeczach jest natura,
jakie m a obyczaje każdy w iek, ażeby
w szystko szło w przystojności szrankach i potrzeby.
5

io

L ed w o z pasków spuszczone coś do m atki plecie
i krzepką stopką drobne kroki staw ia dziecię,
lubi z rów nym i igrać, a o fraszkę lada,
m ieniąc się co godzina, dąsa i gn iew składa.
Bystry m łokos, skoro się w ym k n ie spod kańczuka,
sprzęga konie lub ze psy zw ierza w kniejach szuka;
m arszczy na praw dę czoło; jak w osk na złe taje;
o przyszłe nie dba czasy; chętnie, co m a, daje.

D opieroż z nim sw e m iłość w yp raw ia igrzyska:
bystry płom ień tam i sam serce płoche ciska.
D um ny, poryw czy, a jak rychło się zapali,
tak prędko, w czym się kochał, zbrzydzi i oddali.
Innym torem w iek m ęski dąży: lubi zbiory,
skarbi sobie przyjaciół, pnie się na honory,
patrzy na w szystko, bacznie um ie p ostęp ow ać
i nie czyni, czego by m iał p otem żałow ać.
Alić po miłej w iośnie, po rozkosznym lecie
i po bujnej jesieni zim a kark przygniecie —
w rozlicznych troskach szczątkiem lat sw ych starzec goni
zbiera, a co przysporzył, nie w ydrzeć m u z dłoni;
w szystko m u idzie lodem , czas do jutra zw leka;
niedogodny, leniw iec, u staw n ie narzeka;
m ierzy życiem daleko, przeszłe w ielbi lata,
a m łodszym ich postępki na oczy w ym iata.

ODA IX
NACZYNIE DO KWIATÓW
dzień imienin J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci dane
L epszego losu, lepszej godzien dole,
darm o się, królu, sposobię na kw iatki —
zasiał C zas ch w astem nieprzyjem ne pole,
dotykając cię różnym i przypadki.
Serce chce róży, kochając cię w iernie,
a ręka, co tknie, to trafi na ciernie.
Z m iotły nam w szystko nienaw isne lata,
skąd lud sw ym panom w d zięczn e zbierał plony.
O jczystą m iłość zatarła P ryw ata,
skaził u m ysły Z ysk z C hęcią m am ony,
a co zostało krwie w alecznej trochę,
w yssała Podłość i Postępki płoche.
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W tobie b ym sam ym , jak w ogrodzie Flory,
znalazł ich w iele na ozd ob ę skroni,
żeś pan litosny, do zem sty nieskory,
otw artych zaw sze i serca, i dłoni,
lecz chociem drobnej led w o dotknął części,
już na m ię Z azdrość sw e w ym ierza pięści.
Z obcego nie m a, z tw ego się nie godzi —
skądże ci, panie, dłoń bukiet uw inie?
N im pogodniejszy czas kw iaty urodzi,
próżne ci do nich oddaję n aczynie,
pełen niepłonnej po chw ili nadziei,
że się przem ieni w koszyk Amaltei.
Ten, co z niczego w szystko tw orzyć m oże,
zasępia niebo i zn ow u je bieli,
piołuny w kanar, głogi m ieni w roże,
pew n ie ci jeszcze dni słodkich udzieli,
abyś przebyw szy przykre sm utków tonie,
w witej z serc naszych d ługo żył koronie.

ODAX
F<A>JERWERK Z LUDZI
Św iecie, gdy na tw e rzucam oko sprawy,
nic m i twej żywiej nie kreśli postaw y,
jak ow ych ogniów nietrw ałe w idoki,
co na pow ietrzu jasne czynią skoki.
5

io

Składasz się z ludzi rozlicznych przym iotów ,
d ziw nych kolorów, m isternych obrotów ;
w ab isz na m om en t niezw ykłym i cudy,
póki kto twojej nie p ozn a obłudy.
Jeden z tych ogniów jak m łyn ek się kręci,
nie zna zabiegów , nie zna kresu chęci,
a lubo w e dnie i w nocy nie zaśnie,
na m iejscu stoi i czym b ył, tym zgaśnie.
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Drugi, podobny do płochego szm ergla,
w ścibski. łgarz. w archoł, nie stąpi bez figla:
15

20

narobi kłótni, pom iesza szkaradnie,
a potem razem puknie i przepadnie.
T am ten zaś. który przez sam e w ykręty
chciałby się zrów nać z pierw szym i książęty.
ledw o się podniósł jak niedobra raca,
pada na ziem ię i w d ym się obraca.
A ów obłudnik, ów zdrajca ponury,
co ukrył na czas złośliw e pazury,
nie jestże ogień, co się w w od ę w ali.
w odą zakryw a, a pod w od ą pali?

25

Lecz spraw iedliw y człek i próżen zdrady
idzie ku niebu bez żadnej zaw ady
i choć go ludzkie już nie ujrzą oczy,
tysiąc cnót jak gw iazd po śm ierci wytoczy.

30

Wszakże te w szystkie św iata krotofile
łudzą ciekaw e zm ysły krótką chw ilę,
bo czy to błyska, czy puka, czy św ieci,
w szystko z nikczem nym d ym em na w iatr leci.

ODA XI
DO KAZIMIERZA NARUSZEWICZA,
rektora Coll[egii] Nob[ilium\ wileńskiego,
przy oddaniu pierścienia
od J[ego] K|rólewskiej] M[oś]ci etc .

5

Krwią, pow ołaniem i w sp óln ym im ieniem
godzien mej z d aw n a, K azim ierzu, chęci,
tym cię przeze m nie król darząc pierścieniem ,
zasługi tw oje potom ności św ięci
i by ich chw ila nie zatarła śliska,
tw arzy swej pieczęć w ieczystą przyciska.
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Mędrszy, uczeńszy, grzeczniejszy nad brata,
choć go sw ym słońce zew sząd blaskiem zdobi,
choć na cię ledw o prom yczek załata,
w iem , żeć m e szczęście zaw isn ym nie zrobi —
niedzielne z pieluch serce nosząc ze m n ą,
w idzieć m ię w yższym rów nie ci przyjem no.
N ie jęła w szpony Zazdrość tego m łota,
którym nam M iłość ukow ała pęta,
hart jej ze cnoty, lustr z czystego złota,
jed n a nas w abi do pracy ponęta:
kochanie p an a i stateczność w w ierze,
choć jed en ziarno, drugi snopek bierze.
D źw igając z ciężkich gruzów dom upadły,
co go L os kołem przeciw nym zaw adził,
czy m e dach złoty ręce b ęd ą kładły,
czy ty cegiełki liche będziesz sadził,
pańskiej to ręki dzieło bud ow nicze
w skrzeszać zam ierzchłe już N aruszew icze.
N ieodpow ied ny w szafunkach nikom u,
czyni, co w ola każe jego sam a w jed n ym nas obu upatrzyw szy d om u,
w ziął za naczynie łask w iększych Adam a.
Tyś w art, ja biorę —jed n o tam zebranie,
kędy interes rów ny i kochanie.
Jeszcze prom iennym stokroć nie ogonił
lat szafarz lejcem niestanow nej ziem i
kiedy nam czoła niejeden nakłonił,
kurząc parfum y jaśn iew ielm ożn em i.
D ziś ledw o m artw ą szczęścia św iecim łu n ą Przyjaźń i Pokłon poszły za Fortuną.
P rzem ożnych przodków dostojne zaszczyty
za niedostępne Śm ierć zaw arłszy klucze,
na ciężkich potów ow oc pracow ity
obu nas — plem ię, puściła, praw nucze,
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by losom w żadnej niepodlegli dobie
w szystko m onarsze przyznali a sobie.

45

Jak w niew arow n ym m iałki w art korycie
w ieczne z brzegam i w yp raw ia igrzysko
i raz przy jed n ym ulega obficie,
drugi raz płoche m ieni legow isko,
a ustaw iczną sw ych nurtów od m ian ą,
gdzie w w ieczór topił, tam osusza rano -
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żart sobie z ludzi Szczęście robi srogi,
podając w iekom swej zn am ion a w ładzy:
grube paklaki w św ietne m ieni togi,
zaczernia szkarłat wiejskiej d ym em sadzy;
km ieci potom ek barki w złoto stroi,
a m ożnych książąt krew u cepa stoi.
Fatalna płod ność w kształt rodnego drzew a,
drobiąc ku górze plon swój od korzenia,
im się w bujniejsze gałęzie od ziew a,
tym więcej traci z m ocy i z im ienia,
że na ostatek listeczki praw nucze
lada d m a w zruszy i w ietrzyk potłucze.
D obroczynnego m onarchy szczodrotą
a w spólnej pracy nieprzerw anym czynem
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już się p odźw igać zaczyn am y oto
i m artw ą głow ę w znosić m iedzy g m in em .
Służm y królowi i ojczyźnie społem ,
nuż do nas Szczęście pierw szym zajdzie kołem .
Próżno się nudny gnuśnik chełpi w ielce,
że bierze ziarno, którego nie m łócił;
gardzę ja, patrząc na te drogie cielce,
co im L os boki gliniane pozłocił,
ani na obce zbiory patrzę z żalem ,
w oląc być mojej fortuny kow alem .
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P rześw ietny leżeń, pokrew nym i d om y
i bogatym i podparty posagi,
75

w złotych to słupach pusty d om ze słom y:
ani m ieszkalny, ni zdatny n a flagi —
zrzuć m u te tylko filary z poboczy,
w iatr go rozrzuci i b yd ło potłoczy.
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ociekłym w znoju p łu giem grunt upraw ił,
niż co w dziadow skie puścił sierp staranie,
gdzie ani miękkiej stopy nie postaw ił niechaj się chlubi, że m a im ię jasn e
i w łości przodków , a m y — nasze w łasne.
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O drodków płocho Fortuna przychodnia
tym że, jak przyszła, płocho idzie śladem -

Słodziej u żyw a, kto n a tw ard ym łanie
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Lekkość ją rządzi, a p ogan ia Zbrodnia.
R zadki w nuk poszedł za starow nym dziad em ten jej potrafi chyba dobrze użyć,
kto zna, jak ciężko chleba się dosłużyć.
Pod ob cym słońcem pielgrzym niedarem ny,
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too

tam gdzie M ołdaw a praskich grodów strzeże
i gdzie Marsylę p łucze N urt Srzódziem ny,
i w atykańskie złotem błyszczą w ieże,
szacow nym z nauk bogaty nabytkiem
zdobisz ojczyznę niepłonnym pożytkiem .
Tobie w kw itnącym niegdyś zakon stanie
w inien dobrego porządku nasiona,
tobie litew ska m łodzież w ych ow an ie,
prac kilkuletnich znojem zasilona.
Ciesz się: nie m ija cię nagroda za to,
a krzep się w ziętą od p an a zapłatą.
Ż aden się w żądzach sw oich nie pom yła,
kto w cierpliw ości łaski jego czeka.
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Z na on sw e pory: uprzedza, uchyla,
daje. przydaw a. choć czasem odw leka;
a jako w spólny ociec dziatek w iela,
każdem u w czasie pokarm u udziela.
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Lecz nie dość pańskie nosić tylko znam ię:
próżno żołnierza broń i suknia łechce niechaj tw e czoło pracuje i ram ię,
m yśląc i czyniąc, co pan tylko zechce.
Patrz na dar w zięty, a chęć jego tajną
dzielnością sobie wykonaj zw yczajną.
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Z ieloność wiarę nieskażoną znaczy,
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zapał kam ienia - gorliw e kochanie,
lustr —jego szczerość uprzejm ą tłum aczy,
hart dyjam entu - w usługach dotrw anie,
że cię gw ałt żaden od nich nie odstręczy,
a w ieczny statek - figura obręczy.

ODA XII
DO POTWARCÓW
D arm o, w ściekła Potwarzy, z twej klozy ponurej
grozisz m i, trzęsąc na łbie brzydkim i jaszczury!
I w najburzliw szych przygód pogrążone toni
serce m e złoty jeszcze prom yczek uroni.
5

Z nam to. żeś się na m oję. jędzo z piekła rodem ,
zagładę nieham ow n ym uniosła zaw od em ;
w szystkieś, jak chytry łow iec, osaczyła gm achy,
staw iąc nakoło czarnych Zdrad czujne szyldw achy.

io

Twój łuk krwią ubroczony. strzelając jad żywy,
już z kudeł sm oczych w ite potargał cięciw y;
w ypróżniłaś ładow ny kołczan. C o i ci po tem ,
jeśli gn u śn ym , gdzie m ierzysz, nie ugodzisz grotem ?
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Oto N iew in ność, spraw m ych iściec znakom ity,
bierze puklerz z w iernego dyjam entu bity,
bierze m iecz niepochybny i sw e strzały p ew n e,
a słow y łaskaw ym i koi łzy m e rzewne:
„Czego się lekce trapisz, człow iecze niebaczny?
Czy, że cię gm in p otępia w zdaniach sw ych opaczny;
że tw e dzieła nicując, w łasn ą m ierzy piędzią?
Jam jest tw oim patronem i św iadkiem , i sędzią.
Niechaj sw e gryzie Potw arz i szarpie p ochodnie,
w szak to jej żyw ioł z cnoty naw et czynić zbrodnie
i naw od zić pogrzebną barw ą św ietne sprawy,
że sam a jest okropnej i sm utnej postawy.
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N ie są w olne od jej strzał m onarchów stolice,
bije bez braku w d om y ludzkie i św iątnice!
A jeśli pytasz: »C zem u?«, odp ow ied zieć snadno:
»Bądź złym , a strzałą o cię nie zaw adzi żadną«.
L ecz próżno się w ysila, próżno złość natęża:
nigdy skarbów m ądrego nie dosięgnie m ęża,
bo m u ja w n et na p om oc z nieba lecę chyżo
i razy niepożytą odbijam p a iżą ” .
D zięk i-ć, strażniczko m oja, czynię nieśm iertelne.
T w ym ja w sparty ratunkiem , na tw e skrzydła dzielne
w stąpiw szy, tak z podłego gm inu oczu spry snę,
że m ię nigdy języki nie ścigną zaw isnę.
Tu m ię ani G niew dziki, ani Z azdrość licha,
ani zdoła utrapić siebiclubna Pycha;
tu się śm ieję na w szystkie nieprzyjaciół rady,
co mi w zaw isnych sercach zgubne w arzą jady.
Niechaj pod m ym i stopy niebo ogniem błyska
i bełty z chm ur siarczanych w ykrzesane ciska,
niech się w szystko zaburzy, aż sobą na poły
zm ieszane, w aśn iąc, trw ożą ziem ny krąg żyw ioły —
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m nie na mej górze z tob ą spokojnie i jasno:
tu mi nigdy prom yczki słoneczne nie gasn ą,
luby w ietrzyk łaskaw ie od zachodu w zd ych a
i szkodne pary słodkim p ow iew em odpycha.
Tu jako bystry orzeł, tocząc w zrok ku ziem i,
patrzę, jako się stady wiją chrapliw em i
żarłoczni krucy, pląsząc na pow ietrzu skrzydły,
jeśli kędy przy drodze zoczą ścierw obrzydły m ilczy na to król ptaków ni głosu d ob yw a,
nim się w rzaskiem nasyci gaw ied ź św iegotliw a:
m yśląc sobie, że póki św iat będzie w iekow ać,
krukom w rzeszczeć, a orłom gardzić i panow ać.

ODA XIII
KAŁAMARZ
Jego Królewskiej M[oś]ci ofiarowany
N iepodły w ęzeł, choć w nim ani sztuka
cudn ym się czynem u w ielbia z rzem iosła,
ani szacow ny kruszec chluby szuka,
że go w ędrow na łódź z Indów przyniosła.
O to ci, królu, przed pańskie źrzenice
losów śm iertelnych niosę w yrocznicę.
Wszystko w niej znajdzie, ktokolwiek nadziei
pełen jest, że cię kochał zaw żd y szczerze,
jako w bogatym składzie Amaltei
każdy kw iat blask swój i okrasę bierze:
kształtnym się paskiem tulipan ucieni,
zblednie fijołek, róża zarum ieni.
By kto z m iernego stanu został w ielki,
obfity w złoto z lichego nędzarza,
dosyć jest jednej, m onarcho, kropelki
na w yniesienie z tego kałam arza.

LIRYKÓW Księga cz w a rta

O d a XII w. 4 5 -5 6 / O d a XIII / O d a XIV w. 1 -8

C hcesz - ściągniesz rękę, napiszesz - dość n a tem :
i prosty paklak uczynisz szkarłatem .
N ajw yższa Spraw cy P ow szechnego w ład za
20

z sw ym i się m ocą nam iestniki dzieli —
oboja ludzi na św iat w yp row ad za,
aby sw ą b ytność i pożytki m ieli,
i tym się tylko z sobą różnią torem :
ta S łow em w szystko tw orzy, a ta piórem .
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Jego to dzielnej up om in k iem spraw y
senat się w now e od m ład za kwiryty,
rycerstw em św ietne napełniają ławy,
połyska gw iazd ą, kto siedział ukryty.
On im ię tw oje gd y n a papier staw ia,

30

zasług i szczęścia szalę ustanaw ia.
Precz, dusze czarne, byście kiedy m iały
w tym się dobroci i łask źrzódle ch ow ać,
ani ty, C zasie, przystępuj zuchw ały,
płyn ące pan a lata regestrować!

35

N iech m u dni W ieczność pisze stotysięczne,
M iłość stw orzenia w yp row ad za w dzięczne.

ODA XIV
DO MĄDROŚCI
M ądrości, o ty pierw sza w rzędzie m iedzy bogi,
zstąp z gw iaździstych p ałaców na ziem skie odłogi,
ośw ieć w d zięczn ym prom ieniem b łęd n ego człow ieka,
kędy m a szukać szczęścia i gdzie to go czeka!
5

Bo jakiżkolw iek żąd zom sw oim kres naznacza,
nigdy go nie doścignie, zaw sze z drogi zb acza,
a dążąc oślep, próżnym pozorem zm am iony,
tam się m n iem a, gdzie nie jest, być uszczęśliw iony.
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Skąd ten kupiec łakom y pow raca przez m orze
i słone zapienioną sztabą nurty porze?
Okrył żeglow ne pola naw tysiącznych kw otą,
w które Paktol i G anges sw oje przelał złoto.
Pewnie się z tego błędny szczęśliw ym poczyta,
że bliski lądu ręką praw ie portu chw yta.
Oto grzm i groźne niebo, szum ne w rą odm ęty —
ledw o sam z duszą um knął, stracił w szystkie sprzęty.
Л ty. co byw szy przedtem ostatnim gołotą,
w sute lam y się stroisz, tłoczysz w kufry złoto,
nie chlub się z marnej doli, że cię z szarapatki
w yw lókłszy, okrył Plutus licznym i dostatki.
Wieszże, co są tw e skarby, co łakom e zyski?
Oto łzy nędznych km iotków i krw aw e uciski;
za co ci w dzień i w nocy, nie dając ulżenia,
szarpie nieszczęsną duszę brzydki sęp sum nienia.
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Bierz sobie skarby błahe, Fortuno znikom a,
którym i się nie natka nigdy C hęć łakom a,
cierpiąc nędzę w dostatkach, jak ów , co przy bagnie
Stygow ym siedząc. Tantal, bez ustanku pragnie.
Ty chętnie nic nie czynisz, twoje podarunki
niosą z sobą strach blady, uw iędłe frasunki,
ni ich człek pragnąć m oże, krom w idocznej zguby,
co bystrych chęci nigdy brać nie um ie w kluby.
Cóż to jeszcze za ludzie, na których głos tęgi
i praw a, i skinienia ziem ne drżą okręgi?
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Themis im w ręce dała gwicht niezmylnej szali,
Jowisz —hartowny piorun, Mars —bułat ze stali.
Z nam : są to m onarchow ie - im to św iat przestrony
w inne pali kadzidła, im bije pokłony.
Oni są żyw ym b ogów rytratem na ziem i,
ale czyliż są równie b ogom szczęśliw em i?
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Ścigaj zbójców ojcow skich, w aleczn y O ktaw i :
już się krwią Brutów pole m acedońskie pław i,
już ci pierzchnął i Sekstus i w sprośnej pogoni,
straciw szy w od n ą bitw ę, dał gardło Antoni.
45
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Kończ, na czym począł N eron, a zatarłszy d aw n e
m ordy dobrocią, uczyń im ię w iekom sław ne.
Oto za dobrodziejstw a, łaski i przyjaźni
gotujeć w Kapitolu srogie C ynna kaźni.
C óż to są złote berła, co św ietne korony,
jeśli nie próżne często p odłych dusz zasłony?
N iech no zrzucą na chw ilę ów pozór zw odniczy,
których pochlebstw o w poczet bożków ziem nych liczy
ujrzym w ich sercach jakieś zam ieszanie d ziw ne,
gdzie się z cnotam i w ad y zbijają przeciw ne,
a Wielki ów M acedon, co trząsł całym św iatem ,
dobrodziejem w Forusie, w Wicie będzie katem .
Któż jest tedy szczęśliw ym ? Oto ten zap ew n e,
co um ie krócic chciw ość i zapały gniew ne;
który godzien (gdyby św iat m ógł C nocie ołtarze
staw ić w inn e niew dzięczny) z bogi chodzić w parze;
którem u próżno Paktol z T agiem sączy złoto;
który z pogardą patrzy, jak na gn u śn e błoto,
na ow e św ietne stopnie, na które raz licha
jednych Fortuna sadzi, drugich na łeb spycha;
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który, czyli m u berło L os p om yślny zdarzy,
ani m u serca blaskiem , ni odm ieni twarzy,
czy nań troski rozliczne Z aw iść m iece żw a w a ,
jeden w nich zaw sze u m ysł i jed n a postaw a:
równie w esół, czy m u R zym bram y trium falne
staw i, czy w p rzęga cielce w pługi skibow alne,
i więcej się częstokroć z zab aw ek rolniczych
cieszy niż siedząc w pośrzód pęków urzędniczych;
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który pilne na C noty m ając zaw sze w zględy,
bystre m łodości bujnej ukrócił zapędy
i —jako m ężny Alcyd gad y krwie niesyte —
stargał w sam ych pieluszkach Chęci jad ow ite,
a jeśli w nim do złego skłonność przyrodzona
szkodnicze zostaw iła po części nasiona,
tak je czuje, by z nim i zw od ząc boje dzielne,
w dziew ał na skroń, zw yciężca, w ieńce nieśm iertelne.

ODA XV
DO STRUMIENIA
[z ( iharles François Pannarda]

Jasny strum yczku, co w tym bieżysz lesie,
w w ielu się rzeczach stan mój z tob ą zgodzi :
zaw sze cię jed n a skłonność w m orze niesie —
i m oja zaw sze jed n ym torem chodzi;
5
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twój szum przyjem ny słodko łech ce uszy
ani przeraża straszliw ym łoskotem —
ja, pełen sm utku, co m e zm ysły suszy,
jeśli nań szem rzę, B óg w ie tylko o tern;
ile w ód ziem ia w sw ym łonie zam yka,
żadna ci w równi nie stanie przy boku —
i ogień, który m e serce przenika,
tak czysty jako srebro tw ego stoku;
czy w ichrem srogim wre p ań stw o N ep tu n a,
ty skoczne w ody sączysz w lubym cieniu —
czy na m nie ciska gn iew y sw e Fortuna,
ja m am przytułek w niew in n ym sum nieniu;
tw ojego D afnis brzegu stojąc podle,
cudnej się w e szkle przygląda urodzie —
i w m oim sercu, jako w czystym źrzodle
cały się ujrzy, lecz trwalej niż w w odzie;
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twój nurt nie tai chytrych d ołów zdradnie mój um ysł w sidła nikogo nie chw yta;
w nim w szystko w id ać jak z w ierzchu, tak n a dnie —
i serce m oje każdy z gruntu czyta.

ODA XVI
DO FRANCISZKA BRANICKIEGO,
hetmana w[ielkiego] koronnego,
przy dedykacji Anakreonta polskiego
O tóż m asz za to, zacny hetm anie,
że tch nąc u m ysłem G radyw a,
za fraszkiś sądził i próżnow anie,
co nuci M uza pieskliwa!
5
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D o dzieł przew ażnych, do przodków m ęstw a
zrodzony, acz w g n u śn ym czasie,
śm iałeś się z bożka, co sw e zw ycięstw a
śpiew ać każe na Parnasie.
Kord płytki, koncerz z stalnym szyszakiem ,
dziarski zaw od n ik do siodła to, to praw dziw ym czyni Polakiem ,
nie K upidyna m yśl podła!
Słyszał to nieraz syn Cypru pani,
cierpliw y pory aż do tej;
na koniec złotym serce ci zrani
bełtem do ślicznej Doroty.
L ed w oś ją ujrzał, ledw oś pogad ał,
ach, jest co poznać, z kim gad ać,
aż, coś tak dzielnie orężem w ładał,
sam sobą nie um iesz w ładać.
G dzie ow e duchy, co śm ierci na sto
patrzały jak na biesiadę?
Przed piękną rycerz m dlejesz niew iastą,
straciłeś serce i radę.

131

N ad zapalczyw e Marsa łoskoty,
nad hartem uporne zbroje
z ust jej sypią się tysiączne groty,
a z oczu zaś tyle troje.
L ecz nie tak na cię nielitościw y
bożek, aby nie darow ał —
już ci dał oto, czegoś był chciw y:
będziesz z nią razem w iekow ał;
dał ci z nią pew n e uszczęśliw ienie,
ciągłą radości osnow ę,
podporę d om u i pom nożenie,
dał lepszą życia połow ę.
W dzięczny m u za to, nie łaj już więcej
ani zarzucaj do kąta,
co mu nad inne sprzyjał goręcej
służeczki Anakreonta.
D opuść niech
cokolw iek
Mars cię, gdy
ale m iłość

w czasie tak słodkiej chwili
trefnie zanuci —
przyjdą lata, om yli,
nie porzuci.

ODA XVII
DO STANISŁAWA AUGUSTA,
Króla Polskiego, W[ielkiego| Książęcia Lisewskiego],
przy oddaniu numizma królowej Jadwigi
D w óch w ielkich m ocarstw w iekuistą ligę
i nierozdzielnej piękny zakład zgody
staw iam ci - w kruszcu żyjącą Jadw igę,
królu, obiem a w ładnący narody.
Z eć słusznie niosę ten dar, każdy powie:
obu dziś nosisz korony na głow ie.
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Wskrześca gorliw y polskiego honoru,
dźw igając z m artwej m gły jasn e im iona
do szacow nego cnych rodaków zbioru,
że przyjm iesz w ęzeł z P iastem Jagiellona,
nadzieję czyni przykład w tobie rzadki,
boś P iastem z ojca, a Jagiełło z m atki.
D ostojnych przodków ch w aleb n ym i czyny
w iek nasz odrodny w zb u d zon y ze spania

15

20

m oże do cnoty gn u śn e w zbudzi syny,
że patrząc na ich i tw oje starania,
P iasta z Jagiełłem w ielkie dusze obie
w skrzeszone, w twojej zakocha osobie.
M iękkie to dusze i p ochopne były
kochać sw ych królów, polegać na praw ie,
za co je późne lata ożywiły,
dając obecność w kruszcowej postaw ie;
że cześć podobną Czas i naszym zrobi,
tw oja je m ądrość, m onarcho, sposobi.

25

Już z nich za szczep em nauk rdza op ad a,
zm iękcza tw a dobroć serca nieużyte,
daje kształt piękny czysta w zdaniach rada,
troskliw a m nożyć dobro pospolite.

30

lecz tv pracujesz, by z m iedzi był złoty.

Trudnyć to wprawdzie kruszec do roboty,

A gd y tw ym , królu, staraniem upraw ne,

35

godne zostaną życia i po zgonie,
w zn ow ią zap ew n e wieki starodaw ne
i sław ę twojej w p od d an ych koronie
w d zięczna ci P am ięć na kruszcu w ybije,
a na ich sercach im ię tw e wyryje.
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ODA XVIII
KOŚCIÓŁ ŚMIERCI
[z Philippe’a Haberta]
W zjętych lodem pustyniach, gdzie ledw o w śrzódodnia
m dlejącym błyśnie ogn iem słoneczna pochodnia,
leży w ysep na m artw ym jezierze posępny,
ożyw iającym nieba d u ch om niedostępny.
5

10

Tam , na czarnych puszczając jod łach wrzaski srogie,
wiją gn iazd a z w ronam i sow y sm utno wrogie;
ziem ia rodzi szkodnego pełne zioła soku;
gnuśna zim a zajm uje w szystkie części roku;
tysiąc m ogił po polach zgniłe kości tłoczy;
z tysiąca źrzódeł krw aw ych tysiąc rzek się toczy,
które w lekąc z krą czarną ciał zbutw iałe stosy,
jęczące m iasto szum u w ydaw ają głosy.

Pod przerwą ostrej skały z pierwiastków natury
stoi gmach wykowany okrągłej figury —
15

cztery m a, bo tak chciały losy nieprzebyte,

bramy, na cztery świata części, z miedzi ryte:

20

jedna patrzy na zachód, druga w <w >schodnie strony,
ta na śniade Murzyny, owa na Lapony.
Tam pod równymi prawy, cokolwiek na świecie
żyje, idą królowie i nikczemni kmiecie,
idą m łodzi i starzy bez żad n ego braku,
czy kto m itrą połyska, czy chodzi w paklaku.

W kruchcie stoją, trzymając kordy rdzą przejadłe:
Smutki, Rozpacz, Ból, Starość, Choroby wybladłe 25

w szystkie w kirach okropnych; kirem gm ach w ybity,
od sm olanych pochodni zakopcone szczyty.

Pełno ćmy z wierzchu na dół, że w owej kurzawie
tępieć ognie pogrzebne zdawają się prawie.
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W pośrzodku siedzi mara na żelaznym zydlu,
30

bez ślepiów , bez rozum u, w sparłszy się na rydlu;
Śm ierć jej im ię - cokolw iek na ziem i od d ych a,
w szystko bije okrutnie i do grobu w p ych a.

ODA XIX
DO JUTRZENKI
Bystrego słońca poprzedniku złoty,
co wszystkie ogniem górne kołowroty
niewinnym gasisz, już się za twym bieli
darem dzień w morskiej omyty kąpieli.
5

io

15

20

Twego, poranny gościu, blask promyka
przez uperlony rosą liść przenika
i sam się własnym wdziękom dziwiąc wielce,
cały się w każdej przegląda kropelce.
Na twoje przyjście Zefir skrzydłoruchy,
miękko usłane rzuciwszy pieluchy,
lata po łąkach uciesznym powiewem,
igrając płocho i z liściem, i z drzewem.
Głuche Sny, czarny płód smutnego mroku,
nie mogąc cierpieć oczu twoich wzroku,
za matką Nocą gęstym lecą rojem
przed Plutonowym na wartę pokojem.
W polach i w kniejach wszelka błędna dusza
ze swych się łożysk na pastwisko rusza ciebie nie widać, śliczna Dafne, z trzodą,
pastwo mych oczu i serca ochłodo!
Lotny wietrzyku, piękne wiosny dziecię,
ustrój twe barki w młodociane kwiecie,
śpiesz tam, kędy jej pod cienistym krzakiem
Morfeusz sennym skroń otacza makiem.
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25

Tam , to lekuchnym w koło źrzenic w ian iem ,
to sprzecznych z różą ust p ocałow an iem ,
poty dokuczaj, aż sw e oczy przetrze
i now ą błyśnie zorzą na pow ietrze.

:ю

A gdy się ocknie, szepnij jej do skroni:
„Już jasna gw iazd a w stała z morskiej toni.
C zas, gładka D afne, z miękkiej w stać pościeli,
żebyśm y w tobie drugą g w iazd ę m ieli” .

ODA XX
DO STANISŁAWA AUGUSTA,
Króla Polskiego, W|ielkiego] Książęcia Lit[ewskiego],
z okazji otrzymanego Orderu ś[więtego] Stanisława
Proemiando incitât
Bogdaj to w takiej służbie traw ić lata
i kark pod słodkim uginać ciężarem ,

5

K)

gdzie pew n a zasług nie ch yb ia zapłata,
ożyw nym siły pokrzepiając darem !
N ie zna w niej człow iek, co boli, co w ędzi —
sam go pot chłodzi i ciężar go pędzi.
Czy go na trudy w zy w a ranek dzienne
i m łotem jęków godziny m u bije,
czy noc, na oczy uległszy b ezsenne,
przyszłych i przeszłych prac m u p asm o wije,
w zm aga się zyskiem , a jako dąb tw ardy
od ciosów płytkiej jędrnieje oskardy.

15

Cieszy rolnika, choć z czoła pot leje,
plennych zasiew ów ow oc okazały,
gdy złota Ceres na skronie m u w dzieje
ziarnistym kłosem w ieniec ociężały,
i że się now ych z niej darów spodziew a,
znow u łan radli i znow u zasiew a.
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Któż się na prace ważył bez nagrody?
Tac to jest sama cnotorodna pani.
Miłe są poty w nadzieję ochłody
i dziki mędrzec, w ciemnej siedząc bani,
przecież ku słońcu rad otwiera wrota gdzie bije promień, tam żywsza i cnota.

25

Jej ci to dzielnym poruszone duchem
hart bierze Męstwo, Dzikość się ugładza;
ona, niezłomnym ująwszy łańcuchem
Przemysł z Dowcipem, martwy świat odradza;
niech się ich tylko złote zerwą pęta,

30

będzie las z ziem i, a z ludzi zw ierzęta.

35

Piękna jest Cnota, lecz w odległym kresie
Los ją postawił: ten ją tylko schwyta,
kogo na skrzydłach rączej Sławy niesie
szlachetnej duszy żartkość rodowita
i cecha do dzieł zacnych przewodniczą,
która go z reszty gminu wydziedzicza.
Troskliwy o wzrost krajowej zalety,
poznałeś, królu, dzielne jej pocięgi:
kazałeś bieżeć do wytknionej mety,

40

złożyw szy na niej dar szacow nej w stęgi.

Ci - cnotą, męstwem i bogatym rodem,
jam doszedł za twej dobroci przewodem.
Jeśli mię stawiąc w tak wysokim stanie,
uwieńczasz miłość - dar to należyty:
45

w inienem nosić im ię tw oje, panie,

znak ten już dawno w mym sercu wyryty;
inne przymioty, choćby mię wyniosły,
i te są twoje, bo tobą urosły.

50

Utajonego, z osobności cienia
tyś mię na widok świata wyprowadził.
Śpiewałem dobroć twojego imienia,
naród mię słyszał i na Parnas wsadził.
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Kiedy król łaskaw , w szystko idzie snadnie —
przem ów i M em non, gdy nań słońce padnie.
55

Z e mi pow ierzchnych blasków b ałw och w alczy
gm in czołem bije i ołtarze w zn ieca,
G nuśność nie zw ątli, D u m a m ię nie zw alczy —
zna gw iazd a słońce, które ją ośw ieca,
ni stąd na ubocz bieg swój pom knie chyży,

60

bo tym jaśniejsza, im jest p an a bliżej.
Kogo Fortuna prow adzi przez stopnie,
um ie z ciężaru nagrodę szacow ać.
N ie zna jej ceny, kto jej rychło dopnie,
i m niem a, że m u św iat w inien h ołdow ać;

65

zaw sze chce w ięcej, co m a, lekko ceni
lub w ierzga w szczęściu, albo się zaleni.
N ie w eszła w w ieczne N atura sojusze
ni się z książęty L os o to ugodził,
by się z nich tylko w ielkie lęgły dusze,

70

a ten był zd atnym , kto się w szczęściu rodził.
Z najdzie nagrodą Z dolność zasilona
w odza u pługa, u trzody Solona.
W dzikich zarośli ponurzony cienie,
często step żyzny m artw ieje odłogiem —

75

upraw go, oczyść, w rzuć hojne nasienie,
sow itszym prace tw e zapłaci brogiem
niż ów obszerny w y d m u ch , a niepłodny,
gdzie się w iatr tylko kąpie niepogodny.
W pięknym dow cip ów i m ęstw a przegonie

80

w ziął często poklask i w ieśniak przed p an em ,
kiedy olim pskie pow ytykał błonie
Grek sam och lubn y św ietn ym z liścia w ianem ;
dla sław y R zym u św iat był jeszcze w ąski —
on brał narody, a żołnierz gałązki.
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Wy, którym Twórca dał prawo udzielne,
byście nosili zasług gwicht mierniczy,
i których ręka, kiedy chce, śmiertelne
zlepki w gwiazd poczet ozdobny policzy,
użyjcie śrzodków w wynoszeniu zręcznych —

90

mniej św iat m ieć będzie gn u śn ych i niew dzięcznych!

Nie wszystko drogi kruszec, co się mignie:
umie swe Chytrość narowy ugładzić,
płaszczy się Duma, póki się nie dźwignie —
znaj dobrze, kogo chcesz wysoko sadzić,
95

too

bo się nie w yd a w swej postaci w iernie,
ch yba nań długiej użyjesz probiernie.

Pięknie się Słońcu przymilał i stawił,
poczwórnym, Fanes, chcąc władać woźnikiem:
ramion swych dzielność bez ustanku sławił,
chciał rodzicielskich prac być pomocnikiem;
niesilny żądzom, darmo się pochwalił skoro wlazł na wóz, wnet ziemię zapalił.
Nie wprzód mądrego baczność Przyrodzenia
i bystre orły skrzydłami upierzy,

105

aż im w iek żartki, lecz bez d ośw iad czen ia,
szyb ow n e loty siłam i pomierzy.

Nie rwie tam Płochość ni Duma szalona,
gdzie społem rosną rozum i ramiona.

lio

115

Patrz, jako zgięte bujnym plonem niwy
muskowny wietrzyk w złote fale zmiata,
gdy je w swym czasie dar nieba życzliwy
już tuczną rosą, już ciepłem przeplata;
wypala ziarno w trawie skąpa susza,
a zbytnia wilgoć zielskiem je zagłusza.
Miarkowna hojność krzewi cnoty znaczne,
tym ludzkie trybem przyrodzenie chodzi:
martwe w niedoli, w dostatku dziwaczne,
niknie słabością, a wzrostem przewodzi.
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Wielu na sw oich d a w có w zapom nieli.
120

C zem uż niew dzięczni? Bo już w szystko wzięli.
Czułej to tylko dar szacow n y duszy :
być w d zięczn ym , prace natężać zapłat < ą > ;
płonnych czcicielów głos jej nie poruszy -

125

zna rękę d aw cy i kocha go za to.
C zym jest, nie czuje, ale tylko za co
służyć p ow inna, gdy jej dobrze płacą.
P łodna w iskierki chluby rodowitej,
z pełnych czeluści pryska ogniem żyw em ,

130

skoro ją w skrześca nagrody obfitej
złocistym zręcznie uderzy krzesiwem ;
a im ją w ięcej, próbując, ugodzi,
bardziej się iskrzy i w iększy blask rodzi.
N ie zna spoczynków m iękkich duch szlachetny,
chciw y niezw iędłej sław y przed narodem ,

135

i choć otrzym a w darze w ieniec św ietny,
śpieszy po now y nieścigłym zaw od em ;
ani ociekłej z potu otrze skroni,
aż go w tym biegu ch yb a Śm ierć dogoni.

но

Tak nieodrodny szczep m ężn ego stada,
co zaw odniczą stokroć w ygrał bitw ę,
zam ierzonego choć bluszczu dopada,
znow u się w zm aga na w alną gonitw ę,
toczy kark liściem zw ycięskim okryty
i na harcow ne wiatr goni kopyty,

145

a podły b achm at, choć go czasem gm inu
pokrzyk lub w zięty na kieł upór goni,
że nie sw ojego dopadłszy term inu,

150

lepszej pow in ną cześć uchw yci skroni;
kto go zna dobrze, gn iew n e schyla oczy,
bo w ziął przypadkiem i dalej nie skoczy.
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Szczęśliwy, komu zdarzył Niebios Sprawca
na wdzięcznej łaski pokładać pamięci —
wspólnie się cieszą i dłużnik, i dawca,
wspólnej miłości ogniwem ujęci;
oba są winni sobie w jednej mierze:
ten próżno nie dał, ów darmo nie bierze.
Tak kiedy słońce morskie zwiedza brody,
a wieczór mglistej pociągnie zasłony,
zajmując pasterz syte z łąki trzody
do wiernych koszar z pełnymi wy miony,
nim ulubione siedlisko porzuci,
siędzie u źrzódła i tak sobie nuci:
„Jasna źrzenico cienistej opoki,
płynny krysztale dziedzicznego łanu,
co lekkopienne posuwając kroki,
niesiesz wieczysty hołd do oceanu,
a w dobroczynnym nieskąpy przechodzie
dogadzasz razem i panu, i trzodzie,
ty bujnym plonem kwiecisz łąki moje,
tuczne dobytkom sposobiąc pastwiska;
ty je odwilżasz w srogie lata znoje,
gdy bystry lipiec ognie z góry ciska;
u twego boku w gałęzistej cieśni
ulegam sobie i nucę me pieśni!

175

Kiedy różanym obudzony świtem
stanę z mą trzódką na rosistej paszy,
płyń mi, jak zawsze, powolnym korytem,
srebrzystej hojnie uchylając czaszy;
teraz, na luby odchodząc spoczynek,

180

ten ci zostaw iam chętnie u p om in ek ” .

To mówiąc, bierze wieniec z kwiecia wity
uzbieranego na pobrzeżnej trawce,
wieniec ozdobny w róże i w błękity,
i —skąd wziął dary - kładnie go na dawcę.
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185

190

A on mu wdzięczny, gdy go na skroń wdzieje,
poskoczne nurty hojniej jeszcze leje.
Tyś to ten pasterz, królu dobroczynny,
lud twój jest trzodą, źrzódłem są dowcipy!
Ty, pobudzając strumyk muzopłynny,
uwieńczasz skronie polskiej Aganipy,
by zacne dwory i liche wioseczki
przechodząc, pasła twe lube owieczki.
Wiele jest źrzódeł innego rodzaju,
dobytych ręką twoją pracowicie —

195

200

205

210

chciałeś z nich zysku i ozdoby kraju,
zdobiłeś kw ieciem , darzyłeś obficie:
jed ne z nich zbytnim w ód rozlew em bieżą,
drugie już poschły albo gnuśnie leżą.

Nie uchybiło nigdy twej nadzieje
źrzódło Parnasu, zawsze ci powolne:
płynęło w srogie złych czasów turnieje
i w kanikuły narodu swawolne;
tuś wierną trzodę w przykrą chwilę wodził,
tu nudne prace i trudy swe chłodził.
Gdy, z ciemnej niebo otarłszy powłoki,
jasny poranek dni lepszych zaświta,
jeszcze ci wyda obfitsze potoki
z dowcipnych źrzódeł Muza rodowita,
a czas pokaże niechybnymi skutki
że dary twoje są dla niej pobudki.

ODA XXI
PSZCZÓŁKA
Za owej złotej pierwszych wieków chwili,
kiedy bogowie po ziemi chodzili,
płochy Kupidek, syn pieszczonej matki,
wleciał na Hyblę krasne zbierać kwiatki.
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Tam to nogietki, to pachnące mięty
gdy, szczypiąc, kładnie w fartuszek podgięty,
postrzegł znienacka, alić złotooki
ledwie kwiat róża wywiła z powłoki.
Rzuci się na nią jako lew na sarnę,
lecz go nadzieje oszukały marne,
bo wśrzód szkarłatnych ukryta poduszek
pszczółka go w miękki ujadła paluszek.
Czegóż złośliwy dowcip nie uradzi,
gdy się na zgubę niewinnych usadzi!
Oto się w pszczółkę sam przemienił z męża
i skąd ból odniósł, tą bronią zwycięża:
grzbietek pancerzem okrył złotolitym,
pyszczek nasrożył żądłem jadowitym,
skrzydełka ob l< ó> kł, a pannom na zdradzie
często się miedzy wonne róże kładzie.
Strzeżcie się, płoche, przybliżać, dziewczęta,
kędy powabna wabi was ponęta,
bo i spod róży, chocia bawi oczy,
niejedna, cięta, z puchliną odskoczy.

ODA XXII
PRZEMIANA DAFNY
z Owidiusza

Polotny synek pieszczorodnej matki
odrysował mi swoim piórkiem złotym,
dając twe poznać, Dafneczko, przypadki,
by kto je tylko czytać będzie potem,
5

z politow ania nad tw ą dolą b iedną
ukanął z oczu choć kropelkę jedną.

Była Dafneczka nadobnej urody,
był i Apollo nie mniej piękny od niej :

na nich wejrzawszy Kupidek z przygody,
ruszył skrzydełkiem szkodliwej pochodni
i wytrząsnąwszy po jednej iskierce,
obu płomieniem chwatkie zajął serce.
Sparzona Dafne stanie wprzód jak wryta
i wzdycha, patrząc na chłopca z daleka.
On się przybliża, on ją słodko wita —
ona się wstydzi i wrzkomo ucieka.
Ale czy tylko uciekała szczerze?
„Nie wierzę —mówił Amorek —nie wierzę”.
Bożek, co tylko sił ma, leci skokiem,
rad, że mu zdobycz niechętnie umyka.
Ona to rączym drażni wiatry krokiem,
to życzy, by wpaść w ręce najeźnika;
wstyd piór dodaje lotnych do ucieczki,
a miłość lotnej tępi bieg dzieweczki.
Już ją dościgał prawie bystry goniec
i tylko co miał ręce na nią wznosić,
aż zmordowana dwojako na koniec
chciała się poddać i o łaskę prosić;
rychło się słaba zadyszę kobietka,
gdy za nią w pogoń bieży miłość letka.
1 chce nieboga, i razem się wstydzi :
wstyd w sercu z chęcią spór wiedzie przeciwną.
Strapiony ociec ze dna wszystko widzi
i w postać córkę przeobraża dziwną,
w laurowe gładkie ciałko kryjąc drzewko.
Nie prosiłaś go o tę łaskę, dziewko!
Woli mieć pomoc od nieprzyjaciela —
ku niemu zwraca łzami zaszłe oczy,
jego twarz srogie troski rozwesela,
więc gdy do swego kochanka roztoczy,
chcąc go w miłosne słodko ująć pęta,
w dwie się gałązki zmieniły rączęta.
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Któryż to język lub piórko określi,
jako zwycięzcę ciężki ból zdejmował:
45

kiedy uścisnąć co chciał jak najściślej,
płoche listeczki, m iasto ust, całow ał;
ciekaw e do pnia przytulając uszko,
jako łupało pod łubkiem serduszko?

50

choć ją dla niego życia rodzic stradał.

Lecz i w tym stanie była mu życzliwa,
Jeśli Kupida powieść nie fałszywa,
lubo się w serce lód śmiertelny wkradał,
dwakroć westchnęła, patrząc na mołojca:
z miłości k’niemu, a z żalu na ojca!

ODA XXIII
PIESEK
[Anacreonticon]

Wszakże ja nie kraść ani zbijać idę.
Czy widzisz w ręku mym szablę lub dzidę,
że na mnie warczysz ze żwawością taką,
błędna sobako?
5

io

15

Z daru szafarza życia mego przędzy
nie wziąłem gnuśnej chętki do pieniędzy
ni tego kiedy, co błyska i brzęka,
tknęła ma ręka.
Najszacowniejszy skarb tu wprawdzie leży,
godzien serc czułych łakomej kradzieży,
lecz się go nigdy, bo respekt nie każe,
tknąć nie odważę.
Jeśli nań patrzę, któż patrzeć zabroni?
Nie straszny to wilk, co owcy nie goni.
Nie szczekaj za to! W-eszcie co pomoże
straż twa, niebożę?
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Kogo poczciw ość nieskażona strzeże,
nie potrzeba m u z m iedzi litej w ieże
ani stoocznych Argów - w każdej dobie
20

tw ierdzą sam sobie.

ODA XXIV
CZTERY CZĘŚCI ROKU
WIOSNA

... nil sine magno
vita labore dédit mortalibus...
[1 loratiusj

O, jak w esołe nastały czasy:
w śliczną się barw ę przybrały lasy,
słońce się coraz wyżej pom yka,
ledw o śnieg w idać, lecz i ten znika.
5

Szum ny Akwilon skrzydły m roźnem i
gdzieś do lapońskiej zaleciał ziem i,
a lekki Zefir na lekkich cugach
po rozłożystych sieje kw iat sm ugach.

io

15

Słodki szum czynią, gdy w iatr p ow iew a,
pap użym liściem ozdobne drzew a;
gdziekolw iek pójdziesz, w iosenne dzw onki
kw ilą pieskliw ym głosem — skowronki.
Tu w ełnonośnych ow iec drużyna
m łodziuchne traw y ząbkam i ścina;
ów dzie z w iernym i u n óg ogary
n adym a pasterz huczne fujary.
Wisła, okow y zdarłszy w arow ne,

20

pędzi do m orza statki ładow ne:
czeka gospodarz, by m u za żyto
H olender złotą brząknął kalitą.
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Dalej, do pługów uprawiać ziemię,
dalej, do wołów, robocze plemię!
Gdy nie zasiejem za dobrej chwili,
przez całą zimę będziem pościli.
LATO

Secura mens iuge convivium.
[Księga Przypowieści XV 15]

25

Patrz, jak na śrzodek wzbiwszy się nieba,
ogniem tchną żywym rumaki Feba;
trudno się ukryć, gdzie by upały
okrutne z góry nie dosięgały.

30

ledw o się m iałkim d n em rzeki sączą,

Pełne wód przedtem płynących rączo,
a gdzie koń bystry ledwo w pław chodził,
widziałem, jako lada pies brodził.

35

Smutne kwiateczki ze mdłymi ziołki
zwiędłe ku ziemi chylą wierzchołki,
czekając, rychło z różanej dłoni
perłowej rosy Hesper uroni.
Zemdlony żniwiarz upałem srogiem
dysze w południe, leżąc pod brogiem.
Zamilkły wdzięczne ptasząt okrzyki,

40

tylko się w chróstach sw arzą koniki.

Często, skopcone mglistymi kiry,
ciska grad niebo i ogień szczery;
dnia za chmurami nie widać we dnie —
wszystko od trwogi stworzenie blednie.
45

A ja pod moim słomianym dachem
starym się, wesół, posilam Bachem.
Niechaj się niebo, jako chce, sroży,
czystego serca nic nie zatrwoży!

JESIEŃ

Labor ipse voluptas.
[Manilius]

Minęły słońca letniego skwary,
łaskawa jesień dzieli swe dary:
gdziekolwiek tylko wzrok się mój toczy,
jest czym ucieszyć i napaść oczy.
Ciągną na wozach ogromne woły
snopki, którymi rwą się stodoły.
Wesołe dziewki, raźni młodzieńce
niosą, śpiewając, do dworu wieńce.
Nie dba na żądła brzmiącej hałastry
chłop, podcinając z kanaru plastry,
a w spore beczki i duże kadzie
wdzięczny pijakom prowijant kładzie.
Rozlicznych wetów moc niezliczona
łamie ciężarem drzewom ramiona —
żaden nie sięga, żaden nie szczypie,
sam dobrowolnie owoc się sypie.
Masz, gospodarzu, zapłatę za to,
żeś przepracował wiosnę i lato;
ciesz się z czeladką, a kto próżnuje,
niech głodny gardziel piaskiem ładuje.

ZIMA

Nos ubi decidimus. pulvis et umbra sumus.
|l loratius]

Rozkoszna Chwilo jesiennej pory,
którą bieg czasu już porwał skory,
o, kto by mi dał skrzydła tak lotne,
bym mógł twe cofnąć cugi niewrotne!
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Jako spuszczony z tęgiej cięciwy
do celu pocisk leci pierzchliwy,
tak, co mię cieszył wdzięcznym widokiem,
niedoścignionym zniknął Czas krokiem.
Od północnego ostry Boota
gwiżdże wiatr w uszy i śniegi miota,
ledwo w południe ciepło Tytana
czuć, który w lecie ogniem tchnął z rana.
Rącze kryształów wodnych woźniki
noszą na grzbietach ładowne bryki;
umilkł gwar miłych ptasząt pieszczony,
same po dachach wrzask czynią wrony.

85

Lecz mię to przecie nie tak dolega,
że śliczna pora od nas odbiega —
nadejdzie znowu, jak miną lody,
czas, co osypie kwieciem ogrody.

90

gdy się starości zim a przyw lecze,

Ale na ciebie, nędzny człowiecze,
zetnie krew w żyłach, nabawi śrzonu nie spędzisz śniegu z włosów do zgonu.

ODA XXV
FILŻANKA
Imieniem A.L.K.

5

Co niebo jasne przy złotej pogodzie,
kiedy się zatli błękitnym szafirem;
co malowany gmin kwiatów w ogrodzie,
chłodnym w poranku muskany Zefirem toś ty w mych oczach, cudowne naczynie,
w którym dank bierze Sas bogatej Chinie.
Wszystko się w twojej zamknęło postaci:
z delikatnością kształt gładkiej roboty;

149

z różnymi złoto farbami się braci,
dwa zmysły wabiąc lubymi pieszczoty.
Rad bym cię nigdy z oczu mych nie zmykał,
a zawsze usty chętliwymi tykał.
Twojej sam ogień szanując urody,
miedzy drogimi najcelniejsza sprzęty,
cofnął z miłości płomień jasnoszkody
i wolną puścił przez bystre odmęty,
a co misterny rzemieślnik ulepił,
to jeszcze hartem warowniej ukrzepił.
Czy do poprawy pomaga odmiana?
Czy mię życzliwość moja słodko zwodzi?
Ledwoś, filżanko, odmieniła pana,
nowa się w tobie cale piękność rodzi:
błysnęły jaśniej twe farby i wdzięki,
skoroś się pani mej dotknęła ręki.
Skąd miłość sercom słodkie wije pęta,
nabiera blasku z jej włosów twe złoto,
tuczą twój szafir nadobne oczęta,
a ukraszony wstyd wiarą i cnotą,
z wdzięcznym uśmiechem bieluchnego lica
żywiej róż twoich szkarłaty roznieca.
Nie trzeba mieszać do napoju potem
zamorskich przypraw, które Indy rodzą —
usta jej lipcem, usta kandyzbrotem
i same cierpkie piołuny osłodzą.
Gdzie one były, kto postawi swoje,
boskie wypijać będzie mniemał zdroje.
Niech się nie chlubi z perłowym pucharem
udatna Hebe, że służąc Junonie,
nieśmiertelnym ją napawa nektarem,
gdy sobie siedzi na Jowisza łonie i ziemskiej ten się los nadarzył glinie,
że z niej piękniejsza pije niż boginie.
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ODA XXVI
RÓŻNOŚĆ NASZA
[/ Christophe’« de Coulanges]

Z Adamowego idziem wszyscy rodu,
nie trzeba na to długiego wywodu.
Przodkowie nasi w lat przeciągu długiem
orali rolą, chodzący za pługiem.
5

Aż też, sprzykrzywszy sobie pracę onę,
rzucili lemiesz i jarzmo na stronę.
Jeden o rannej woły tylko zorze,
a drugi wyprzągł o wieczornej porze.

ODA XXVII
VANITAS VANITATUM.
Próżność nad próżnościami
z Salomona [z Woltera]

5

10

15

Gdy me krew pierwsza chęci rzucała,
wzniecając bystre pożary,
Rozkosz mi słodki nektar podała
do picia z zdradliwej czary.
Piłem jak wodę, ledwom nie brodził
w niesytej nigdy miłości,
lecz widząc, żem się stąd nie ochłodził,
poznałem, iż to próżności.
Wystalszy rozum z męskimi laty
innym mi radził pójść torem:
żądałem liczne zebrać intraty,
jasnym górować honorem.
Aż pracowity wiek bez użycia,
niesmak, tęsknota, zazdrości
nauczyły mię przy zgonie życia,
iż to są wszystko próżności.

Nosząc do chluby serce pochopne,
szukałem z nauk imienia:
puściłem w knieje myśl niewytropne
ukrytego przyrodzenia.
0 mgło wieczysta, mętne ciemnoty,
darmo w was mój rozum szuka,
chętnie się do mej cofam prostoty —
próżność jest i nauka.
Cóż mi stąd, że sydońskim ozdobny szkarłatem
na szali mych rozkazów drżącym ważę światem,
że mi liczny poddańców tłum kolana nagnie,
jeśli ni mój zmysł sytszy, ni serce mniej pragnie,
a w tej szczęścia nadziei, którą w sobie wzniecam,
bardziej się nią zaślepiam, niżeli oświecam?
Ścigałem tej obłudy kroki niestanowne,
stawiąc gmachy od cedru i złota kosztowne,
tam gdzie płynnych kryształów podziemnym naciskiem
sto źrzódeł poigrawa szemrzącym wytryskiem:
szukałem w głosie syren, lecz wszystko daremnie nie mogłem znaleźć szczęścia, bo nie było we mnie.
Pewien, że kiedyż przecie innym trafię szlakiem,
puściłem gończy umysł za przewodnim smakiem,
a kontent, żem już trafił na trop jego bliski,
ponurzyłem mój rozum w czasze i w półmiski,
lecz i ten, osłabiony, stępiał z apetytem potrzebą tylko stoi rozkosz i dosytem.
Gdzie jeno wieczny promień dociecze,
najskrytsze śledząc tajniki,
chciałem wybadać, serce człowiecze
jakimi chodzi przesmyki.
Ujrzałem w ludziach krwawe zgryzoty
i niespokojne obłędy,
głuchym nałogiem wzrosłe niecnoty,
poczciwość wygasłą wszędy.
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Zdatny rzemieślnik, kmiotek ubogi,
jęcząc na zdziercze łakomstwo,
posyła w niebo swój lament srogi,
że mu mrze głodem potomstwo.
Tymczasem zbrodnik spokojnie żyje,
gdy sprawiedliwy narzeka;
trzoda nikczemnych pochlebców tyje
i ledwo brzucha powleka.
Płocha Urodo, zmiennico podła,
śmiejesz się z cudzej niedoli —
tyś mię w kosztowne więzy przywiodła,
innego twe serce woli.
Masz za swe: kara z występkiem chodzi —
rzucił cię twój ulubiony,
lecz i ten, ledw o ciebie zaw od zi,
został od drugiej wzgardzony.

Wszędy szalona Zazdrość, szarpiąc ze łba żmije,
chytre na łów otwartych serc zadziergi wije;
kopie doły przyjaźnią umilona Zdrada pod ich spiskiem bezecnym Zasługa upada.
Ciągnie życie obmierzłe ten, co nic nie zgrzeszył,
i woła, umierając: „Nikt mię nie pocieszył!”.
Stęka skrzywdzona Praca i w gorzkich łzach tonie,
ociekłe krwawym znojem wznosząc w górę dłonie.
Traci Cnota swą dzielność bez winnej nagrody,
urąga Kłam bezczelny na jej płacz i szkody.
Drzemie bogacz w rozkoszach, co go darmo żywi
ziemia, i nie wie nawet, czy są nieszczęśliwi.
On ci to sam jest taki - patrz, jaka mu burza
w odmęcie żądz niesfornych dobrą myśl ponurza.
Zbiera, co mu niepewna wydrze wnet godzina,
przeklęty od dziedzica, wzajem go przeklina.
Rad by żył wiekuiście, żyć długo nie może:
trwoga budzi go ze snu, rozpacz ściele łoże.

153

Jak na bezdennym morza rozlewie
ułomna łódka chwieje się,
a w srogim wichrów uporze nie wie,
gdzie ją zhukany wart niesie lecą na oślep w żądz swych odmianie
niepewni ludzie, gdzie dążą,
aż ich na koniec bystre otchłanie
w przepaściach świata pogrążą.
Gnuśni, zwadliwi płonne nadzieje
budują sobie z daleka,
że ugłaskany Czas wyjaśnieje,
a on przed nimi ucieka.
Z błędnych rodziców smutnej przygody
mało się ich rozum świeci:
nędzni synowie dziedziczne szkody
przeniosą do gorszych dzieci.
Świat jednostajnym gościńcem chodzi,
nie występując z koleje:
co było starym, znowu się młodzi,
a co nowego, starzeje.
Zawsze Łotrostwo, orężem wsparte,
prawo po sobie mieć będzie,
Cnota łachmany wdzieje wytarte,
a Zbrodnia w krześle osiędzie.
I słaby, i waleczny, i mędrzec z prostakiem
niepomylnym w tęż przepaść równie dążą szlakiem.
Tak cedr, co się pod niebo dumnym wierzchem wspina,
jak i pozioma wiatrem powali chróścina.
Od kresów nieuchronnych nikt się nie wywinie:
czy kto ma serce krzywe, czyli cnotą słynie.
W jednym polu baranek młodą trawkę głaszcze
i dziki tygrys łączną krwią napawa paszczę.
Jednym skrzydłem gościniec mierzy podobłoczny
i gołąb płochopióry, i jastrząb żarłoczny.
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Jednych losów u god ą i zbrojny opraw ca
w tym że grobie polęże, i km ieć chleb od aw ca.

Sława, honor, uroda i bogate mienie,
czym się tylko śmiertelne chełpi przyrodzenie,
płonne to tylko światła i znikome baśnie.
Umrzesz, ze zmierzchem twoim wszelka chluba zgaśnie —
zniknie miłość, powaga i przyjazne chęci:
śmierć zetrze wszystko głazem do samej pamięci.
Zmienna gospodo wędrownej duszy,
jak w tobie ponęt niewiele,
przecież się człowiek tak mocno suszy,
gdy myśli o tw ym rozdziele.
Srożej się zgonu bojaznią smaży,
kto bardziej rozkosze syty.
Więcej żyjący kom orek w aży
aniżeli lew zabity.

135

140

O, niefortunna śm iertelnych doli,
o, god n e litości p lem ię,
czy ty u żyw asz św iatła do w oli,
ku słońcu p < o > d n o s z ą c ciem ię,
czy sn em żelaznym oczy zakute
po m gle grobowej m asz w odzić:
oba tw e losy ja d em zatrute lepiej się było nie rodzić.

Ważąc na wiernej rozumu szali
tysiączne dolegliwości,
145

150

155

lżejszy stan o w ych , co się zostali,
nie tknąw szy m atek w nętrzności:
nie czują oni sm utnej przegrody
dóbr m arnych z n ęd zą istotną
ni, że się w szystkie kończą zaw od y
ze śm iercią nieodw rotną.

Któryż dowcip poziomy błahym światłem zgadnie,
że gdy mu zmierzch śmiertelny na zmysły upadnie,
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szlachetniejsza część jego w całości zostanie
ani jej zam kn ą z ciałem pod ziem n e otchłanie,
155

lecz się przez zim nych głazów przedarłszy zapory,
otrze aż tam sw ob od n ie polot żartkopiory,
kędy świętej w ieczności okrąg nieprzerw any
dzieli trw ałość od skazy w iernym i parkany?

To Bóstwo, które wszystko z niczego wywiodło,
160

tak człeka utrzym uje, jak i m u ch ę podłą;

To, nam wspólne z źwierzęty dawszy cel i chęcie,
ogranicza ich instynkt, a nasze pojęcie,
że równe mając ciało, jako i zwierz niemy,
równie mu umieramy, równie się rodziemy.
165

W co się dusze obrócą zwierzęce i ptaszę? hamuje rzeczy trudność dociekania nasze.
Jaka nas wieczność spotka, gdy polężem w grobie? tu sęk: Boska to mądrość zostawiła sobie.
Przecież choć widzi, doznawa, czuje,

170

że w szystko m usi porzucić,
błędne układy człow iek buduje
ani chce żądzy ukrócić.

Zbija grosz lichwiarz nienasycony,
ile go z Indów zabiegnie,
175

kopiąc dół w ziem i dla swej m am ony,
w którym z nią razem polegnie.
Ó w dum n y tyran w m ocy oręża,
ufając, że m u się nada,
poddany jarzm em lud uciem ięża

180

i bezbronnego sąsiada.

Niech się w zawodnych myślach nie sroży,
już nań miecz płytki Śmierć trzyma,
którym, jak mrówkę, równie położy
i potężnego olbrzyma.
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W śliczne lat rannych ozdobna dary
uroda w kwitnącej dobie
tysiąc pochopnych serc na ofiary
ciągnie miłością ku sobie —
podobna róży, którą gdy cudnie
w szkarłat poranek ubiera,
uwiędłe listki zgina w południe,
a w wieczór obumiera.
Tak jest: wszystko się psuje, mąci i odmienia wkrótce martwy stępieje słuch na wdzięczne pienia,
gnuśny zamróz krwi rześkiej biegły ciąg zaskoczy,
a sen wiecznym zamierzchem światła me zamroczy.
Już mi słodka latorośl libańskiej zasady
nie ożywi tucznymi smaku winogrady;
pod niemiłym lat starzec ciężarem ugięty
zbliżę się tam, gdzie wszystkim spoczynek wytknięty.
Zegnam cię, serc szlachetnych nieskażona probo,
oświato dni mych smutnych, wesołych ozdobo,
wdzięczna życia osłodo —wierni przyjaciele!
Przyszedł czas, że się z wami na wieki rozdzielę.
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Tak kiedy wszystko rwie czas upłynny,
cokolwiek objął krąg słońca,
chwytaj my ż skrzętnie złote godziny,
nim je uniesie do końca.
Użyjmy mądrze dóbr przyrodzenia,
szukając smaku bez zbytku,
ile ich z Stwórcy mamy zrządzenia
do rozumnego użytku.
Nieuciążliwe zmysłom biesiady,
dowcipna szczerość w rozmowie,
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niech nas z lubym i baw iąc sąsiady,
czas przedłużają i zdrow ie.
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Niech wierna miłość małżeństwo słodzi
i węzeł ukrzepia ścisły,
a pilna granic swych nie przewodzi
zbyt nad męskimi umysły.
Zlepku śmiertelny, te są wyroki
i nieodmienne statuty,
którymi-ć każe ustawiać kroki
Los w dyjamende wykuty.
Nie wielkość bogactw —mądre użycie
prawą szczęśliwość zakłada:
ten tylko błogie prowadzi życie,
kto nimi rozumnie włada.
Zażywaj dóbr doczesnych pod miarą, pod likiem,
nie bądź żądz wyuzdanych podłym niewolnikiem.
Niech cię zbytnia pomyślność nie wynosi w górę —
jasny ma ona pozór, lecz myśli ponure.
Dał ci Bóg - zdrów korzystaj, a winnej podzięki
nie omieszkaj dla Tego, z któregoś wziął ręki!
Owszem, im więcej bierzesz darów z Jej szczodroty,
czyń większą sprawiedliwość, a pomnażaj cnoty.
Nie kochaj nic bez Niego, kochaj wszystko społem.
Pełnij prawa: te są twą duszą i żywiołem.
Nędzarz, bogacz, pan, kmiotek - w każdym życia stanie
pielgrzym na ziemi, uznaj Boskie panowanie.
Święty odludek, jak byś natury
powszechnej nie miał być synem,
nie dawaj cnocie barwy ponurej,
chcąc świecić pomiędzy gminem.
Zamiast powabu, uczyni wstręty
pobożność żółcią zaprawna.
Mniej ma występek w sobie ponęty,
a cnota zawsze zabawna.

LIRYKÓW Księga c /w a rta
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Pamiętaj na to, że i cnotliwy
po siedmkroć na dzień upadnie na ludzkie błędy bądź litościwy,
a daruj winnemu snadnie.
Niech twe los jego serce dotyka,
uprostuj go na rozumie jeden dół równie mędrca połyka
i tego, co nic nie umie.
Pod łaskawego nieba zaszczytem
a bujny łan z przyrodzenia
któż by się lękał, aby obfitem
plonem nie wrócił nasienia?
Nagłe ulewy często w nim przecie
jałową zostawią trawę tak i najczystsza cnota na świecie
ma swoje czasy nieprawe.
Niech twa ręka wspaniałą w łask szafunku będzie
tym nawet, których zdatność w niższym kładnie rzędzie.
Nie pytaj, jeślić wdzięczni —mało ich na ziemi;
wielka to rzecz i piękna czy nic niewdzięcznemi.
Niech na cię dwory szemrzą, niech gmin, co chce, gada płochość językiem onych, zazdrość sercemwłada.
Nie żądaj być w pochlebne kadzidła bogatym;
Bóg sam jest twoim sędzią: on widzi —dość na tym.
Prochem jesteś nikczemnym wśrzód świata ogromu,
przecież Bóg, z wieczystego patrząc na cię domu,
żywi cię, utrzymuje i umacnia w trudzie —
Boga się tylko lękaj, a nie dbaj o ludzie.
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I. WYKAZ ZNAKÓW I SKRÓTÓW PRZYJĘTYCH W EDYCJI
1. Znaki edytorskie i skróty w transkrypcji i „Uwagach do tekstu”
< > - nawiasy kątowe w tekście utworu sygnalizują ingerencje wydawcy, za
równo emendacje, jak i koniektury (w tym także interpolacje)
[ ] — nawiasy kwadratowe sygnalizują pochodzące od wydawcy uzupełnienia
o charakterze redakcyjnym, w tym także rozwiązania skrótów i tytułów
grzecznościowych
anonim. —anonimowo, anonimowy
bł. - lekcja uznana przez wydawcę za błędną
b.m., dr. i r. - bez miejsca, drukarza i roku (dla druków ulotnych)
cz. —część
dr. - drukarnia (w opisach druków ulotnych)
dr.ulot. - druk ulotny
egz. —egzemplarz
k. —karta
krypt. - kryptonim
lb. - liczbowany
nlb. - nieliczbowany
P XVI 2 —Poczet rzeczy zawartych w t. 1 cz. 1 - t. 16 cz. 2, [w:] „Zabawy
Przyjemne i Pożyteczne”, t. 16, cz. 2, Warszawa 1777, k. (a)3r - (d)4v.
popr. wyd. - poprawka wydawcy
R II 1 —Regestr rzeczy zawartych w t. 2, [w:] „Zabawy Przyjemne i Pożytecz
ne”, t. 2, cz. 1, Warszawa 1770, k.nlb. )a(1 2 R IV 2 —Regestr rzeczy zawartych w t. 3 i 4, [w:] „Zabawy Przyjemne i Poży
teczne”, t. 4, cz. 2, Warszawa 1771, s. I [Cc^ - X [Cc-],
rkps, rkpsu - rękopis, rękopisu
t. - tom
transkr. wyd. - transkrypcja wydawcy
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11/u p . wyd. —uzupełnienie wydawcy
war. —w ariant

2. Skróty najczęściej cytowanych edycji, utworów, opracowań i periodyków
Adalberg - S. Adalberg, Księga przysłów , przypowieści i wyrażeń przysło
wiowych polskich , zebrał i opracował S. Adalberg, Warszawa 1889-1894 (po
skrócie podano hasło oraz numer).
Aleksandrowska, ZPP —E. Aleksandrowska, „Zabawy Przyjemne i Pożytecz
ne" 1770-1777 . Monografia bibliograficzna, wyd. 2 zmienione i poprawione,
Warszawa 1999.
Anakreon —Anakreon, poeta grecki. przełożył A. Naruszewicz, Warszawa 1774
(wariant A) [tu także 5 przekładów autorstwa Jana Kochanowskiego | (egz. war.
A: BV 32.3.46; BJ 10612 I, 587817 I: ВKUL RXV1II. 1336, RXVIII.2228, BUW
*+.28.1.39 XVIII/11; BUŁ 1026414 [del.: brak k.przedtyt. i tyt.J; egz. war. В
(dodrukowana składka tytułowa, usunięte epitalamium) : BV IV 11830; BN
XVIII.2.2879, W. 1.2325; В Pubi. Warszawa XV1U.2.2; BUW 28.2 0 .4 .3 47 0/1 ;
Ossol. XVIII-5 2 4 8 -II, XVIII-5 8 6 5 -II). Egzemplarz IBL XVIII 2 164 (war. A) za
wiera jedną fraszkę Kochanowskiego (Do Anakreonci : inc.: „Anakreon, zdrajca
stary...“ [Anacr. 2,46]) oraz równolegle następujące przekłady Naruszewicza
i Kochanowskiego lub tylko Kochanowskiego (łącznic 8):
1) Do liry (inc.: „Ja chcę śpiewać krwawe boje.. . ” - Anakreon, s. 6 = KO
CI IANOWSKI traszki I 4):
2) Kupidyn żołnierz (inc.: „Próżno się mam odejm ow ać...” —Anakreon,
s. 18-19 = KOCI IANOWSKI, Fraszki I 8);
3) Czemuż nie pic: (inc. „Ziemia deszcz p ije...” - Anakreon. s. 23 = KOCI IANOWSKI, Fraszki I 57);
4) Wzgarda bogactw (inc. „Kiedy by worek bogatego złota. . - Anakreon,
s. 25 = KOCI IANOWSKI. Fraszki I 76: tylko przekład Jana Kochanow
skiego):
5) Z dwojga złego lepsze mniejsze (inc. „Skoro w rękę wezmę czaszę.. . ” —
Anakreon, s. 26 = KOCI IANOWSKI, Fraszki III 5; tylko przekład Ko
chanowskiego);
6) bez Ivtuki (inc.: „Podgórski źróbku, czemu patrzysz krzyw o...” —Ana
kreon.. s. 33 = KOCI IANOWSKI, Fraszki II 90);
7) bez tytułu (inc.: „Nie dbałem nigdy o zło to ...” - Anakreon, s. 34 =
KOCI IANOWSKI, Fraszki III 4);
8) Źle kochać, źle nie kochać najwięcej ucisku (inc.: „Ciężko, kto nie miłuje,
ciężko, kto m iłuje...” —Anakreon, s. 37 = KOCHANOWSKI, Fraszki
I 40, tu tekst nieco odmienny).
BOGU SŁAWSKI. Mowy i wiersze moralne autorów klasycznych —Józef Kon
stanty Bogusławski, Mowy i wiersze moralne autorów klasycznych , t. 2, Wilno
1801'(wyd. 2: tamże, 1806) (egz. BUMK680681).
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Borowy, O poezji polskiej w wieku XVIII - W. Borowy, O poezji polskiej w wieku
XVIII, [posłowie Z. Stefanowska], Warszawa 21978.
Cicński, „Powązki” - M. Cieński, „P o w ą zk ip ró b a lektury, [w:] Czytanie
Naruszewicza. Interpretacje, red. T. Chachulski, Wrocław-Warszawa-Kraków
2000, s. 59-76.
DŁUGOSZ, Roczniki - Jan Długosz, Roczniki, czyli Kroniki stawnego Kró
lestwa Polskiego, ks. 9, [komitet redakcyjny: Z. Kozłowska-Budkowa et al., opra
cowanie tekstu łacińskiego D. Turkowska, M. Kowalczyk, przekład na język pol
ski J. Mrukówna, redakcja tomu V i komentarz J. Garbacik i К Pieradzka,
komentarz S. Gawęda, Z. Perzanowski, К Pieradzka], Warszawa 1975.
DMOCHOWSKI, Sztuka rymotwórcza —Franciszek Ksawery Dmochowski,
Sztuka rymotwórcza. Poema w czterech pieśniach , wstęp i opracowanie S. Pie
traszko, Wrocław 1956 („Biblioteka Narodowa”, I 158).
DN -A .S . Naruszewicz, Dzielą , wydał F. Bohomolec, t. I-IV, Warszawa 1778.
ERASMUS, Adagia - Desiderius Erasmus Rotterodamus (Erazm z Rotter
damu), wydanie: Erasmus Roterodamus, Лс/а^ш, [w tenże:] Operaomniaemendatiora et auctiora, ed. Ioannes Clericus, t. 2, Leida 1703.
Estr. —К Estreicher, Bibliografia polska , t. II, cz. III: t. 23, Kraków 1910;
t. 25, Kraków 1913; t. 32, Kraków 1938.
GAWIŃSKI, Gaj zielony —Jan Gawiński, Gaj zielony przyweselszemi róż
nych materyj parnaskiego zbioru wierszami napełniony, [w:] tenże, Sielanki
z Gajem zielonym , wydała E. Rot, Warszawa 2007, s. 9 1 -130 („Biblioteka Pisa
rzy Staropolskich”, t. 35).
GAWIŃSKI, Sielanki —Jan Gawiński, Bukolika albo Sielanki nowe polskie...
dawno napisane, a teraz na świat podane , [w:j tamże, s. 17-89.
Gomulicki, Oświecenie —J.W. Gomulicki, Literatura Polska. Historia litera
tury. Oświecenie, [w:] „Rocznik Literacki (1966)”, Warszawa 1968, s. 283-307.

Helikon sarmacki —Helikon sarmacki Wątki i tematy polskiej poezji baro
kowej, wybór tekstów, wstęp i komentarze A. Vincenz, opracowanie tekstów i bi
bliografii M. Malicki, ilustracje wybrał J.A. Chrościcki, Wrocław 1989 („Biblio
teka Narodowa”, I 259).
Kaleta, „Bójka literacka” - R. Kaleta, „Bójka literacka A. Naruszewicza z A.K Kos
sakowskim”, [w:] tenże, Oświeceni i sentymentalni Studia nad literaturą i życiem
w Polsce w epoce trzech rozbiorów, W*ocław 1971, s. 137-168.
KARPIŃSKI, Ogrody — Franciszek Karpiński, Ogrody. Poema przez Vabbé
Delille napisane, z francuskiego przetłumaczone roku 17S3, [w:] tenże, Dzieła
wierszem i prozą , edycja nowa i zupełna, wielą pismami od autora nadesłanymi
pomnożona , t. III, Warszawa 1806, s. 1-90.
KARPIŃSKI, Wiersze zebrane - Franciszek Karpiński, Wiersze zebrane, cz. I,
wydał T. Chachulski, Wraszawa 2005 („Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświece
nia”, t. 5).
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KITOWICZ, Opis obyczajów —Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za pano
wania Augusta IIL opracował R. Pollale, Wrocław “1951 („Biblioteka Narodo
wa”, I 88).
Klimowicz, JSen Patrixa " w poezji polskiego Oświecenia - M. Klimowicz,
.Sen Patrixa" w poezji polskiego Oświecenia, „Pamiętnik Literacki" 48(1957),
4, s. 541-551.
KNIAZN1N, Erotyki —Franciszek Dionizy Kniaźnin, Erotyki, t. I-II, Warsza
wa 1779.^
KNIAŹNIN, Hektor —Franciszek Dionizy Kniaźnin, Hektor. Tragedia w pię
ciu aktach , [w:] tenże, Dzieła, wydanie nowe J.N. Bobrowicza, t. V, Lipsk 1837,
s. 111-190.
KOCHANOWSKI, Elegiae - wydanie i przekład: Ioannis Kochanovii Elegicirum libri llll, eiusdem Foricoenia, sive Epigrammatum libellus, Cracoviae 1584,
[w:J Jana Kochanowskiego Dzieła wszystkie. Wydanie Pomnikowe, t. 3, tekst
ustalił, wstępy i przypiski dodał J. Przyborowski, przekład polski T. Krasnosielskiego, Warszawa 1884. s. 1-181.
KOCIl\NOWSK\, Fenomena —Jan Kochanowski,Fenomena, [w:] tenże. Dzie
lą polskie , opracował J. Krzyżanowski, tekst na nowo skolacjonowała B. Otwi
nowska, Warszawa 61969. t. II. s. 5-28.
KOCIIANOWSKI, Fraszki - Jan Kochanowski, Fraszki', [w:J tamże. t. I,
s. 141-240.
KOCI IANOWSKI,Muza —Jan Kochanowski.Muza. [w:J tamże, 1.1, s. 125-130.
KOCHANOWSKI, Pieśni —Jan Kochanowski, Pieśni’, [w:] tenże, Dzieła
w szystkie . t. IV, opracowały M.R. Mayenowa, К Wilczewska, przy udziale
B. Otwinowskiej, oraz M. Cytowska, Wrocław 1991, s. 104-214 („Biblioteka
Pisarzów Polskich", seria B, nr 26: Wydanie sejmowe).
KOCI IANOWSKI. Psałterz - Jan Kochanowski. Psałterz Dawidów. |w:J tamże,
t. 1, cz. 1, opracował J. Woronczak, Wrocław 1982 (nr 23).
KOCHANOWSKI, Sobótka - Jan Kochanowski, Pieśń świętojańska o Sobót
ce, [w:J tamże, t. IV. op. cit., s. 214-247.
KOCI IANOWSKI, T ren y- Jan Kochanowski, Treny, [w:] tamże, t. II, opra
cowały M.R. Mayenowa i L. Woronczakowa oraz J. Axer i M. Cytowska, Wro
cław i 983 (nr 24).
Kostkiewieżowa. Horyzonty wyobraźni, rozdz. I, II —T. Kostkiewiczowa, Hory
zonty uyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia, Warszawa 1984, s. 13-96:
rozdz. 1: „Cztery pory roku", s. 97-145: rozdz. II: „Człowiek i wałka namiętności.
Alegoria i personifikacja jako środki przedstawiania działań ludzkich" („Seria
z Bakałarzem").
KRASICKI. Hymn - Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny , [w:J „Za
bawy Przyjemne i Pożyteczne" 1774, t. 10, cz. 2, s. 318.
KRASICKI, Listy —Ignacy Krasicki, L isty , [w:] tenże, Satyry i łisty, wstęp
J.T. Pokrzywniak, opracowanie tekstów i komentarze Z. Goliński, Wrocław M999,
s. 129-170 („Biblioteka Narodowa". I 169).
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KRASICKI, Myszeis - Ignacy Krasicki, Myszeis, [w:] tenże, Pisma poetyckie,
opracował Z. Goliński, t. I, Warszawa 1976, s. 41-90.
KRASICKI, Satyry - Ignacy Krasicki, Satyry , [w:] tenże, Satyry i listy , op.
cit., s. 3-86.
KRASICKI, Wiersze różne - Ignacy Krasicki, Wiersze różne, [w:] tenże, Pisma
poetyckie, op. cit., s. 321-376.
KRASICKI, Zbiór - Ignacy Krasicki, Zbiór potrzebniejszych wiadomości p o 
rządkiem alfabetu ułożonych , t. 1-2, Lwów 1781.

Literatura konfederacji barskiej. Silva rerum - Literatura konfederacji bar
skiej, op. cit., t. 4: Silva rerum, Warszawa 2009.
Literatura konfederacji barskiej. Wiersze —Literatura konfederacji barskiej,
pod red. J. Maciejewskiego oraz A. Bąbel, A. Grabowskiej-Kuniczuk i J. Wójcic
kiego, t. 3: Wiersze, Warszawa 2008.
MuzaP —Muza dobrej myśli, (b.m., dr. i r.) [Przemyśl, ok. 1784-1789], 8°
(egz. BJ I 2121; Ossol. XVIII - 8278 - II; Ossol. XVIII - 12069 - II).
MuzaS —Muza dobrej myśli, (b.m., dr. i r.) [Sandomierz, ok. 1782-1785],
8° (egz. BUW 28040; Ossol. XVIII - 11947 - II).
NABOROWSKI, Cień - Daniel Naborowski, Cień, [w:] J.T. Trembecki, Wiryrdarz poetycki, wydał A. Brückner, t. I, Lwów 1910, s. 283.
NARUSZEWICZ, Głos umarłych —Adam Stanisław Naruszewicz, Głos umar
łych, dr.ulot., (b.m., dr. i r.) [Warszawa 1792], 4° (egz. BN W.4172).
NARUSZEWICZ, Historia narodu polskiego —Adam Stanisław Narusze
wicz, Historia narodu polskiego , wyd. K.J. Turowski, t. 4, Kraków 1860.
NARUSZEWICZ, Korespondencja - Korespondencja Adama Naruszewicza,
z papierów po L. Bernackim uzupełnił, opracował i wydał J. Platt, red. T. Mi
kulski, Wrocław 1959.
NARUSZEWICZ, Liryki wybrane —Adam Naruszewicz, Liryki wybrane,
wybrał i wstępem poprzedził J.W. Gomulicki, Warszawa 1964.
NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, 1 .1 - Adam Stanisław Naruszewicz, Poezje
zebrane, wydała B. Wolska, t. I, Warszawa 2005 („Biblioteka Pisarzy Polskiego
Oświecenia”, t. 4).
NARUSZEWICZ, Satyry —Adam Stanisław Naruszewicz, Satyry, opraco
wał S. Grzeszczuk, Wrocław 1962 („Biblioteka Narodowa”, I 179).
NIEMCEWICZ, Śpiewy historyczne: Duma o Żółkiewskim —Julian Ursyn
Niemcewicz, Śpiewy historyczne, wydanie przygotowane do druku na podstawie
wydań z r. 1816, 1819 i 1835 W Bruchnalski, Warszawa [ok. 1930], s. 91-94.
NKPP —Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, red.
t. I-III: J. Krzyżanowski; red. t. IV: S. Swirko, Warszawa 1969-1978 (po skrócie
podano hasło oraz numer).
P ijak-Książka pod tytułem Pijak, (b.m., dr. i r.) [Przemyśl, ok. 1784-17891,
8° (egz. Ossol. XVIII - 8300 - II).
Pisarze polskiego oświecenia -Pisarze polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, t. 1: Warszawa 1992, t. 2: 1994, t. 3: 1996.
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Platt, Inspiracje - J. Platt, Inspiracje literackie Naruszewicza i innych p o 
etów „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”, „Pamiętnik Literacki” 61(1970),
2, s. 241-280.
Platt, ZPP - J. Platt, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” /7 7 0 -7 7 7 7 . Zarys
monografii pierwszego polskiego czasopisma literackiego, Gdańsk 1986 („Ze
szyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Rozprawy i monografie”, t. 63).
POTOCKI, Syloret —Wacław Potocki, Syloret, [w: ] tenże, Dzieła , 1 .1: Trans
akcja wojny chocimskiej i inne utwory z lat 1669-1680 , słowem wstępnym po
przedziła B. Otwinowska, opracował L. Kukulski, Warszawa 1987, s. 125-204.
POTOCKI, Wojna chocimska —Wacław Potocki, Wojna chocimska, z autogra
fu wydał i opracował A. Brückner, Krakow 1924 („Biblioteka Narodowa”, I 75).
PSB - Polski Słownik Biograficzny, t. 3, red. W. Konopczyński, Kraków 1937;
t. 4, red. W. Konopczyński, Kraków 1938; t. 10, red. К Lepszy, Wrocław 1962-1964; t. 22, red. E. Rostworowski, Wrocław 1977; t. 24, red. E. Rostworowski,
Wrocław 1979; t. 34, red. I I. Markiewicz, Wrocław 1992-1993.
PwII —Pieśni wszystkie IIoracjusza przekładania różnych , opracowali
J.E. Minasowicz, A. Naruszewicz, Warszawa 1773(-1775), t. I-II.
Rabowicz, Stanisław Trembecki w świetłe nowych źródeł - E. Rabowicz,
Stanisłau) Trembecki w świetłe nowych źródeł* Wrocław 1965 („Studia z Okresu
Oświecenia”, t. 3).
R\DZIWIŁŁOWA, [Uskrom swoje pociechy. .. ] - Franciszka Urszula Radzi
wiłłowa, \lIskrom swoje pociechy... j, [w: ] Poezja polskiego Oświecenia. Antolo
gia , opracował J. Kott, Warszawa 1956, s. 37.
SARBIEWSKI - Maciej Kazimierz Sarbiewski
Epod. —Epodon liber (Księga epod), [w :J tenże, Liryki oraz Droga rzym
ska i fragment Lechiady, przełożył T. Karyłowski, opracował M. Korolko przy
współudziale J. Okonia, Warszawa 1980, s. 440-515.
Lyr. —Lyricorum libri IV (Liryków ksiąg cztery), | w:j tamże, s. 3-437.
SĘP SZARZYŃSKI, Epitafia —Mikołaj Sęp Szarzyński, Epitafia , [w:] tenże,
Poezje zebrane, wydali R. Grześkowiak, A. Karpiński, przy współpracy К Mrowccwicza, Warszawa 2001, s. 78-84 („Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, t. 23).
SĘP SZARZYŃSKI, Pieśni — Mikołaj Sęp Szarzyński, Pieśni, [w:| tamże,
s. 47-61.
SZYMANOWSKI, Pisma - Józef Szymanowski, Pisma , Lipsk 1836.
SZYMONOWIC, Sielanki - Szymon Szymonowie, Sielanki [1614], [w :J
tenże, Sielanki i pozostałe wiersze polskie , opracował J. Pelc, Wrocław -2000,
s. 3 -182 („Biblioteka Narodowa”, I 182).
Tomkowicz, Z wieku Stanisława Augusta - S. Tomkowicz, Z wieku Stani
sława Augusta, t. 2, Kraków 1882.
TREMBECKI, L is ty - Stanisław Trembecki, Listy, opracowali J. Kott i R. Ka
leta, [przekład listów francuskich M. Kruczkiewicz], t. 1, Wrocław 1954.
TREMBECKI, Pisma — Stanisław Trembecki, Pisma wszystkie, wydanie
krytyczne opracował J. Kott, t. I-II, Warszawa 1953.

KOM ENTARZ EDYTORSKI

W yka/ znaków i skrótów

169

Wiersze polityczne —Wiersze polityczne pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775 , opracowała B. Wolska, Warszawa 2001 („Poezja Polityczna
Sejmów Doby Oświecenia”).
Wierzbowski, O dacie powstania ,JVIonachornachii” —R. Wierzbowski, O dacie
powstania ,JAonachomachiï\ „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Nauko
wych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 20(1966), 1, s. 3-9.
W(JLAN, O wolności Rzeczypospolitej... - A. Wolan, O wolności Rzeczypo
spolitej albo szlacheckiej książka godna ku czytaniu. .., przełożył S. Dubingowicz, Kraków 1859.
Wolska, Ogólne uwagi o twórczości okolicznościowej Adama Naruszewicza B. Wolska, Ogólne uwagi o twórczości okolicznościowej Adama Naruszewicza.
Wiersze podarunkowe i bukiety , .„Prace Polonistyczne” : Tobie - teraz. W kręgu
literackich ofiarowań , seria L1X (2004), s. 123-174.
Wolska, Poezja polityczna - B. Wolska, Poezja polityczna czasów pierwszego
rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775 , G o cła w 1983 („Studia z Okresu
Oświecenia”, t. 19).
ZABŁOCKI, Oddalenie się z Warszawy literata — Franciszek Zabłocki, Od
dalenie sie z Warszawy literata , |w :l tenże, Pisma, opracował B. Erzepki, Po
znań 1903, s. 77-84.
ZIMOROW1C, Sielanki —Józef Bartłomiej Zimorowic, Sielanki nowe ruskie
[1664], opracowała L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1999 („Biblioteka Narodo
wa”, I 297).
ZPP - „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” (1770-1777).
3. Skróty dotyczące literatury starożytnej
Anacr. —Anacreontea (Anakreontyki) ; numeracja utworów według wyda
nia: Carmina Anacreontea, cd. M.L. West, Leipzig 1984 (21993); prze
kład: Anakreon, poeta grecki, przełożył Adam Naruszewicz, Warszawa
1774 (wariant A)
AP —Anthologia Palatina (Antologia Palatyńska)
BION - Bion (Bion ze Smyrny)
CIC. —Marcus Tullius Cicero (Cyceron)
Epistulae (Listy)
adAtt. -adA tticu m (Listy do Attyka)
Marceli. —Pro Marco Marcello (Podziękowanie Cezarowi za przysła
nie Marka Marcellusa)
CUKT.HistAlex. — Quintus Curtius Rufus (Kurcjusz Rufus), Historiarum
Alexandri Magni libri decem (Historia Aleksandra Wielkiego w dziesięciu
księgach)
H ES .Op. —Hesiodus (Hezjod), Opera et dies (Prace i dni); przekład: Hezjod,
Narodziny bogów (Theogonia), Prace i dni, Tarcza, przełożył, wstępem
i objaśnieniami opatrzył J. Łanowski, Warszawa 1999, s. 59 -8 5 („Bi
blioteka Antyczna”)
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HOR. - Quintus lloratius Flaccus (Horacy); przekłady: Pieśni wszystkie
Horacjusza przekładania różnych , opracowali J.E. Minasowicz,
A. Naruszewicz, Warszawa 1773(-1775), t. I-II: Horacy, Wybór po
ezji, opracował J. Krokowski, Wrocław ;)1975 („Biblioteka Narodo
wa”, II 25); Kwintus Horacjusz Flakkus/ Quinti Horati Flacci, Dzieła
wszystkie / Opera omnia, t. I: Ody i epody / Carmina et epodon
librimi continent, przygotował / curavit O. Jurewicz, Wrocław 1986,
t. II: Gawędy. Listy. Sztuka poetycka / Sermones, epistułcis, artem
poeticam coritinens, przygotował tenże/ curavit idem, Wrocław : 1988:
1 loraev, Dzieła wszystkie , przełożył, wstępem i komentarzem opa
trzył A. Lam, Warszawa -1 9 9 6 („Libri Mundi”)
Ars —De arte poetica epistula ad Pisories (O sztuce poetyckiej list do
Pizonów; Epistułae 2,3)
Caini. - Carmina (Pieśni)
Epod. - Epodon liber (Księga epodów)
Semi. - Sermones. Sai ime (Satyry, Gawędy)
I WC.Fab. - Caius Julius Hyginus (Hyginus), Fabulae (Opowieści)
ISOC R. Ora/. - Isocrates (Isokrates), Orationes (Mowy)
LIV. - Titus Linus (Liwiusz),Ab urbe condita libri (Dzieje Rzymu od założe
nia miasta): przekład: Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia mia
sta, [t. 1:J Księgi I - l , przełożył A. Kościółek, wstęp napisał J. Wolski,
opracował M. Brożek, Wrocław 1968 („Biblioteka Przekładów z Litera
tury Antycznej”, t. 14)
MANILA**//: - Marcus Maniłius (Maniliusz), Astronomica (O zjawiskach
astronomicznych)
MMW.Fpigr. —Marcus Valerius Mcirtialis (Marcjalis), Epigrammaton libri
(Księgi epigramatów): przekład: M. Waleryjusa Marcyjalisa Epigramów
ksiąg XII, przełożył J. Czubek, Kraków 1908 („Biblioteka Przekładów
z Literatury Starożytnej”, t. III)
OV. —Publius Ovidius .Maso (Owidiusz)
Fast. —Fasti (Kalendarz)
Met. —Metamorphoseon libri (Metamorfozy, Przemiany): przekład:
P[ LiblijiiszaJ Owidyjusza Nasona „Metamorphoseon”, to jest „Prze
obrażenia ” ksiąg piętnaście, przekładania Jakuba Zebrowskiego,
Kraków 1636; Owidiusz, Metamorfozy, przełożyli A. Kamieńska (ks. I
- ks. IX, w. 175), S. Stabryła (ks. IX, w. 176 —ks. XV), opracował S. Stabryła, Wrocław 21996 („Biblioteka Narodowa”, II 76)
Pont. - Epistulcie ex Ponto (Listy z Pontu)
Trist. — Fristia (Zale)
P\ND\\\.Pyth. - Pindarus (Pindar). Pythia (Ody pytyjskie)
PLUT. - Plutarchus (Plutarch)
Mor. —Moralia (Pisma moralne, Etliika)
Apoph.Lac. - Apophthegmata Laconica (Powiedzenia spartańskie):
przekład [w:] Plutarch, Powiedzenia królów i wodzów. Powie-
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dzenia spartańskie, przełożyła, wstępem i objaśnieniami opatrzy
ła K. Jażdżewska, Warszawa 2006, s. 1 5 7 -2 5 4 („Biblioteka
Antyczna”)
Vitae parallelae (Żywoty równoległe)
Them. - Themistocles (Temistokles)
PROP£7eg. - Sextus Propertius (Propercjusz), Elegiae (Elegie); przekład
[w:] Rzymska elegia miłosna , przełożyła A. Swiderkówna, opracowali G. Przychocki, W. Strzelecki, G ocła w 1955, s. 3 7 -8 8 („Biblioteka Narodowa”, II 90)
Ps.-APOLLOD.#//;/. —Pseudo-Apollodorus (Pseudo-Apollodor), Bibliotheca
(Biblioteka mitów)
S YOBTlor. - Ioannes Stobaeus (Stobajos), Florilegium (Antologia)
THEOC Idyll. - Theocritus (Teokryt), ldyllia (Idylle, Sielanki); przekład:
Teokryt, Sielanki, przełożył i opracował A. Sandauer, Warszawa 41981
THEOGN. - Theognis (Theognis); numeracja wersów za wydaniem: Iambi
et elegi Graeci ante Alexandrum cantati, ed. M.L. West, vol. I: Archilochus, Hipponax , Theognidea, Oxford 1971 (przedruk: 1978, -1989), s. 172-241: w. 1-1389.
VERG. —Publius Vergilius Maro (Wergiliusz)
Ecl. —Eclogae (Eklogi, Bukoliki); przekład: Wergiliusz / P[ubliiJ Vergilii
Maronis, Bukoliki / Bucolicon liber, tłumaczył Kajetan Koźmian, z rę
kopisu wydał, [wstępem i przypisami opatrzył] J. Wójcicki, Warszawa
1998
XENOPbLV/em. - Xenophon (Ksenofont), Memorabilia (Wspomnienia [o So
kratesie]); przekład [w: j tenże, Pisma sokratyczne, tłumaczenie L. Joachimowicz,
Warszawa 1967, s. 17-237.
4. Skróty ksiąg biblijnych
Przekłady cytatów biblijnych [za:] Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka
z 1599 r., wyd. J. Frankowski, Warszawa 1999. Oznaczenia ksiąg biblijnych:
Rdz - Księgi Rodzaju
W j-K sięgi Wyjścia
Ps - Księgi Psalmów
Iz —Proroctwo Izajaszowe
Prz - Księgi Przypowieści
Koh - Eklezjastes
Mt —Ewangelia według Mateusza
Mk —Ewangelia według Marka
Łk - Ewangelia według Łukasza
J - Ewangelia według Jana
5. Skróty nazw bibliotek i muzeów
Bawor. —Biblioteka Baworowskich; dziś zbiory w Bibliotece Ukraińskiej Akade
mii Nauk im W. Stefanyka we Lwowie
BJ - Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

172

KOM EN TARZE

BKUL - Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II
BN —Biblioteka Narodowa w Warszawie
BPol. UL —Biblioteka Polonistyczna Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódz
kiego
BPubl. Warszawa - Biblioteka Publiczna w Warszawie
BUL —Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
BUMK - Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
BUW - Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
BV —Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie
Czart. - Biblioteka Czartoryskich w Krakowie
IBL —Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie
IBI j Michalscy - Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie, Fun
dacja Michalskich
MN Kraków - Muzeum Narodowe w Krakowie
MN Warszawa - Muzeum Narodowe w Warszawie
Ossol. - Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich PAN we Wrocławiu
PAN Gdańsk —Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
PAN-PAU Kraków - Biblioteka Polskiej Akademii Nauk — Polskiej Akademii
Umiejętności w Krakowie
TN - Biblioteka Towarzystwa Naukowego im. Zielińskich w Płocku
TPN - Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu

II. OPIS ŹRÓDEŁ
Za podstawę niniejszego wydania przyjęto wydanie tomu drugiego Dzieł
Adama Stanisława Naruszewicza (Warszawa 1778), opracowane przez Fran
ciszka Bohomolca, obejmujące dwie kolejne księgi liryków —trzecią i czwartą.
Wiele utworów z Dzieł miało swój pierwodruk w „Zabawach Przyjemnych
i Pożytecznych” (we wskazanych niżej szesnastu tomach, a dwudziestu częściach
czasopisma) lub w druczkach ulotnych. Dlatego też utwory z podstawy wydania
porównywano z ich wersjami w czasopiśmie i (czy też) w druczkach ulotnych (o ile
do takiej publikacji doszło i o ile udało się do niej dotrzeć). Uwzględniano także,
w miarę możliwości, inne współczesne przekazy liryków Naruszewicza, np. czaso
pismo „Monitor” czy zbiorek Muza dobrej myśli (b.m., dr. i r. [Sandomierz, ok.
1782-1785], 8°). Podstawowymi źródłami, podobnie jak w tomie pierwszym Po
ezji zebranych. są Dzielą oraz „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”.
A.S. N aru szew icz, Dzieła , w yd . F. B o h o m o lec, t. 2 , W arszaw a 1 7 7 8
Ktyt. I: [antykwa:] DZIEŁ NARUSZEWICZA/ TOM II. / [ozdobnik druk.].
Ktyt. II: [antykwa:] ADAMA STANISŁAWA / NARUSZEWICZA / В. К S. /
[kursywa:] LIRYKA / [linia] / [antykwa:] ТОМ II. / [linia] / [ozdobnik druk.] /
[antykwa:) w WARSZAWIE 1778. / [ozdobnik druk.] / [antykwa:] w Drukarni
Nadworney J. К Mci —4°. Knlb. 4, s.nlb.l [1], s.lb. 2-112, s.nlb. 1 [113], s.lb.
114-205, s.nlb. 1 [206], k.nlb. 1: k.nsygn. 4, k.sygn. A-Z4 Aa-Bb4.
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Spis zawartości tomu:
k.nlb. Ir - k.tyt. I
k.nlb. lv —czysta
k.nlb. 2r - k.tyt. II
k.nlb. 2v - czysta
k.nlb. 3r - 4v - „Przestroga”
s.nlb 1, s.lb. 2-112 - teksty ód I-XXVIII księgi trzeciej
s.nlb. 1, s.lb. 114-205 - teksty ód I-XXV1I księgi czwartej
s. 205 pod tekstem ostatniej ody — [antykwa:] KONIEC TOMU II / [ozdob
nik druk.]
s.nlb. 1 [206] - k.nlb. lv - spis ód z tytułem i podtytułami:
s.nlb. 1 [206]: [antykwa:] POCZET ODÓW / [kursywa:] w II TOMIE ZA
WARTYCH / [ozdobnik druk.] / [antykwa:] w KSIĘDZE TRZECIEY.
s.nlb. 1[ [206] - k.nlb. Ir - spis ód od I-XXVIII
k.nlb. Ir — [ozdobnik druk.; antykwa:] w KSIĘDZE CZWARTEY.
k.nlb. lr-v - spis ód od I-XXVII
k.nlb. lv — [ozdobnik druk.]
Druk zachował się w zbiorach licznych bibliotek polskich, m.in.: BJ, BN,
BPol. UL, BUŁ, BUMK, BUW, Czart., IBL, MN Warszawa, Ossol., PAN-PAU
Kraków; zob. też Estr., t. 23, s. 47. Wydawca korzystał z egzemplarza IBL, sygn.
XVIII.2.34, który zawiera współoprawne tomy Dzieł , obejmujące cztery księgi

Liryków.

„Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”
1770 [kwiecień —czerwiec], t. 1, cz. 2
Aleksandrowska: ZPP , A.2, s. 3-4.
1770 [lipiec —wrzesień], t. 2, cz. 1
Aleksandrowska: ZPP, A.3, s. 4.
1770 [październik - grudzień], t. 2, cz. 2
Aleksandrowska: ZPP, A.4, s. 4.
1771 [kwiecień - czerwiec], t. 3, cz. 2
Aleksandrowska: ZPP, A. 6, s. 5.
1771 [lipiec —wrzesień], t. 4, cz. 1
Aleksandrowska: ZPP , A.7, s. 5-6.
1771 [październik - grudzień], t. 4, cz. 2
Aleksandrowska: ZPP , A.8, s. 6.
1772 [kwiecień - czerwiec], t. 5, cz. 2
Aleksandrowska: ZPP, A.10, s. 7.
1772 [październik —grudzień], t. 6, cz. 2
Aleksandrowska: ZPP, A.12, s. 8.
1773 [kwiecień —czerwiec], t. 7, cz. 2
Aleksandrowska: ZPP, A.14, s. 9.
1773 [lipiec - wrzesień], t. 8, cz. 1
Aleksandrowska: ZPP, A.15, s. 9-10.
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1773 [październik —grudzień], t. 8, cz. 2
Aleksandrowska: ZPP.XA6. s. 10.
1774 [styczeń - marzec], t. 9, cz. 1
Aleksandrowska : ZPP, A. 17, s. 10-11.
1774 [lipiec —wrzesień], l. 10, cz. 1
Aleksandrowska: ZPP.XA9. s. 11.
1775 [styczeń - marzec|, t. 11. cz. 1
Aleksandrowska: Z P P ,k .l\. s. 12.
1775 [kwiecień - czerwiec], t. 11, cz. 2
Aleksandrowska: ZPP, A.22. s. 13.
1775 [lipiec - wrzesień], t. 12. cz. 1
Aleksandrowska: ZPP. A.23. s. 13.
1776 [kwiecień - czerwiec|, t. 13, cz. 2
Aleksandrowska: ZPP, A.26, s. 14-15.
1776 [lipiec —wrzesieńI, t. 14. cz. 1
Aleksandrowska: ZPP.X.27. s. 15.
1777 [kwiecień - czerwiec], t. 15. cz. 2
Aleksandrowska: ZPP, A.30. s. 16-17.
1777 [lipiec —wrzesień], t. 16, cz. 1
Aleksandrowska: ZPP. A.31. s. 17.
1777 [październik - grudzień|. t. 16. cz. 2
Aleksandrowska: ZPP . A.32. s. 17.
Egzemplarze opisanych wyżej tomów i części czasopisma edycji I (A) zacho
wały się w zbiorach kilkunastu bibliotek, m.in. w: BN, BPubl. Warszawa, BUW,
Czart., Ossol.. PAN-PAL Kraków, I N. TPN (dokładny wykaz w: Aleksandrow
ska. ZPP. s. 3-17).
Wyd awca korzystał z egzemplarza BN. sygn. XVIII.P 22.
PORÓWNANIE ŹRÓDEŁ
Na wstępie należy jak najszybciej zasygnalizować staranniejsze edytorskie
opracowanie tomu drugiego Dzieł w porównaniu z tomem pierwszym. W tek
stach utworów zamieszczonych w tomie drugim stwierdzamy mniej błędów dru
karskich, nie ma błędów w numeracji stronic. Widać troskę redaktora, by tom
drugi zachowywał układ tomu pierwszego zarówno w zakresie rozmieszczenia
tekstu utworów, jak i zachowania elementów poprzedzających początkową księgę
tomu oraz kończący cli tom. Zauważmy ponadto, że i ..Przemowa” (rozpoczy
nająca tom pierwszy), i „Przestroga * (umieszczona na początku tomu drugiego)
mają w starodruku objętość 4 stron. Teksty ód księgi pierwszej i trzeciej obejmu
ją dokładnie 112 stron.
Podobnie jak w tomie pierwszym, wiersze zawarte w każdej z ksiąg rozpo
czyna utwór o specjalnym, wyjątkowym charakterze: w księdze pierwszej była
to oda \ a obrazy Polaków .starożytnych z rozkazu J[egoJ Królewskiej] M[o.s/ci
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Stanisława Augusta do Biblioteki Zamkowej zebrane, w księdze drugiej Wiersz
radosny,; czyli Ifytyramb z okazji zupełnego ozdrowieniajego Królewskiej Mości,
w księdze trzeciej jest to słynna oda Na Pokój Marmurowy; portretami królów
polskich z rozkazu J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci Stanisława Augusta nowo przy
ozdobiony 1771, w księdze czwartej zaś oda Na pochwałę Ilierona, króła miasta
Etny w Sycyłii, który wozem zawodniczym zwycięstwo otrzymał (pierwszy pol
ski przekład ody Pindara).
W tomie pierwszym, jak pamiętamy, opublikowano 58 utworów: 27 ód
w pierwszej, 31 ód w drugiej księdze; w tomie drugim natomiast zamieszczono
55 utworów: 28 ód w trzeciej, 27 ód w czwartej księdze.
W tomie pierwszym Dzieł nieobecne były wiersze drukowane w ZPP w latach
1775-1776 (t. 11-14), dokładniej zaś w trzech ostatnich kwartałach lat 1774,
1775 i 1776, a także z cz. 1 t. 15 oraz z cz. 1 t. 16 z 1777 r., przeważały więc
utwory zamieszczane w czterech pierwszych latach istnienia czasopisma. W tomie
drugim natomiast znajdujemy wiersze z lat 1770-1777, a więc pochodzące ze
wszystkich 16 tomów periodyku (choć nie ze wszystkich części tych tomów).
W wyniku porównywania tekstów zawartych w dwóch głównych źródłach,
tj. w ZPP i w DN, okazało się, że na 55 ód z dwóch ksiąg drugiego tomu Dzieł
46 miało swój pierwodruk w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych” (25 z księ
gi trzeciej i 21 z księgi czwartej). Tak więc tylko dziewięciu utworów, pomiesz
czonych przez Bohomolca w drugim tomie (tj. 4 wierszy z księgi trzeciej liry
ków: III 3. 6. 8. 20, oraz 5 z księgi czwartej: IV 9. 21. 22. 23. 2 5 ), nie
opublikowano wcześniej w „Zabawach”. Jeden z nich (III 3) został ogłoszony
tylko w druczku ulotnym, nieznanym Estreicherowi, inny (IV16) - w wariancie
A zbioru Anakreon (z wariantu В usunięty). Siedem wierszy Bohomolec wydru
kował prawdopodobnie z autografów dostarczonych mu przez poetę. Mamy pra
wo tak przypuszczać, ponieważ, jak wynika z kwerend bibliotecznych, przed
edycją Dzieł w 1778 r. nie były one nigdzie publikowane (pięć znalazło się w księ
dze czwartej, z czego cztery niemal na końcu tomu). Przyczyna ich początkowe
go utajnienia leży zapewne w charakterze i tematyce owych wierszy: to utwory
rokokowe o tematyce miłosnej oraz wiersze prywatne, jakkolwiek niewolne od
odniesień (mniej lub bardziej wyraźnych) do okoliczności i czasu pisania.
O charakterze tych ód świadczą tematy zaczerpnięte z mitologii oraz postać
bożka miłości Kupidyna (III 6; IV 21. 22); dalej mamy Anacreonticon, skierowa
ny do pieska broniącego dostępu do swej pani zakochanemu w niej mężczyźnie
(IV 23), oraz opis cacka z saskiej porcelany i jego nowej właścicielki w pełnej
uroku miniaturze poetyckiej pt. Fiłzanka (IV 25) - wierszu podarunkowym na
pisanym przez Naruszewicza w imieniu zaszyfrowanej osoby.
Trzy kolejne utwory zostały przeznaczone dla znanych adresatów, w tym
jeden (III 20), z końca 1773 r., ma charakter wiersza dedykacyjnego i zarazem
epitalamionu, jako że powstał z okazji zaręczyn hetmana Franciszka Ksawerego
Branickiego z wojewodzianką poznańską Dorotą Jabłonowską; następny z tej
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grupy (IV 9), napisany w roku 1774, a skierowany do Stanisława Augusta, ma
charakter osobistego wiersza podarunkowego z okazji imienin władcy; adresa
tem trzeciego (III 8), z 1776 r., jest przyjaciel poety Ignacy Witosławski jako
nowo rnianowany oboźny koronny,.ale utwór dotyczy nie tyle tego wyróżnienia,
co przede wszystkim zagadnień literackich, mianowicie postępującej z biegiem
dziejów degradacji poezji na skutek rozpowszechnienia się panegiryzmu, tj. „złego
używania poetyki” dla sławienia osób i wydarzeń zupełnie na to niezasługujących, a laudacja i życzenia z okazji otrzymania nowego urzędu towarzyszą waż
niejszym w utworze wątkom metapoetyckim.
Jeden z nieogłoszonych nigdzie wcześniej wierszy, oda Do Zazdrości (111 6),
tylko po części jest utworem filozoficzno-moralnym o uniwersalnej wymowie, po
nieważ gdyby tak było, zapewne już wcześniej przeznaczona zostałaby do publi
kacji. W istocie jest to odpowiedź autora na krytykę jego obyczajów, a zarazem
obrona własnej postawy moralnej. Z tekstu wynika, że poecie zarzucano niemo
ralny związek z kobietą. Obronie służy tu nie tylko alegoria załugującej na srogą
karę Zazdrości, która „sprawy czyste brzydkim kazi dymem”, „cudze kopci spra
wy”, dopatruje się zła tam, gdzie go nie ma, i rozpowszechnia fałszywe opinie,
krzywdząc niewinne osoby. Ponieważ Zazdrość, przewrotnie interpretując rzeczy
wistość, „Kupidem zowie niewinne przyjaźni”, poeta w serii wyrazistych kontra
stów przeprowadza brawurowe przeciwstawienie waloryzowanej dodatnio przyjiiźni - negatywnie ocenianej miłości. Także ten zabieg służy obronie własnej czci
i imienia. Autor ody Do Zazdrości oświadcza, że jego związek z kobietą (której
zresztą w ostatnich wersach utworu składa wyrazy oddania) jest oparty na przy
jaźni i wzajemnym zaufaniu. Odę kończy osobiste wyznanie (Ul ó,85-92):
Więc którykolwiek sławie mej uwłacza,
że przyjaźń moja z granicy wykracza,
niech, proszę, złoży błędliwe mniemanie,
by mię opaczne martwiło gadanie.
Jako nie mierzę drugich własną piędzią,
lak sobie jestem i pragnę być sędzią.
Nic dbam na ludzkie języki, a tobie
sprzyjam, cna pani, nim ulegnę w grobie.

Można przypuszczać, że opublikowana dopiero w drugim tomie Dzieł oda
powstała w pierwszych miesiącach 1777 r., w czasie nasilenia się konfliktu Naru
szewicza z Antonim Korwinem Kossakowskim, sekretarzem królewskim, poetą,
uczestnikiem obiadów czwartkowych u Stanisława Augusta. Spór ten doprowa
dził do długotrwałego rozdźwięku między dotychczasowymi przyjaciółmi. Kos
1 Naruszewicz w listach do Stanisława Augusta z 1781 r. skarżył się królowi, że
Kossakowski, „nieprzyjaciel krwawy i niechrześcijański”, „zaciekł się do wydarcia” mu
„spokojności, honoru i zdrowia” i że go „szkaradnie czernił” ; wspominał też, że trwa to
już pięć lat. Zob. NARUSZEWICZ, Korespondencja, s. 194-196.
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sakowski w utworze Do autora „Słowika ”, napisanym najprawdopodobniej
w styczniu lub lutym 1777 r., a egzemplifikującym sławną „bójkę literacką” mię
dzy tymi poetami2, wytykał królewskiemu poecie „te wierszyki, / co Słowiki /
mają tytuł na czole”3. Wiersz zaś zamknął słowami, które później wielokrotnie
służyły krytyce Naruszewicza-duchownego (najpierw jezuity, potem koadiutora
biskupa smoleńskiego), księdza-uwodziciela cudzej żony:
Jeslić, bobrze,
było dobrze
biesiadować w zakonie,
wstyd poecie
w fijolecie
w cudzej kochać się żonie.4

Tak przedstawiają się domniemane powody, dla których siedem utworów
Naruszewicza miało swój pierwodruk dopiero w drugim tomie Dzieł. Ten fakt
(wprawdzie pośrednio) świadczy jednak o zainteresowaniu autora zawartością
edycji, skoro - jak mamy prawo przypuszczać - Bohomolec uzyskał od poety
teksty owych utworów, prawdopodobnie „z rękopismu sobie pozwolonego” (Prze
mowa do t. I DN), i zgodę na ich opublikowanie.
W tomie drugim Dzieł szerzej prezentowane są wiersze z „Zabaw” (przypo
mnijmy, że aż 22 utwory - na 58 - z tomu pierwszego nie przeszły przez druk
w tym periodyku). Spośród 45 wierszy opublikowanych zarówno w „Zabawach
Przyjemnych i Pożytecznych”, jak i w drugim tomie Dzieł, 22 utwory wykazują
pewne zmiany redakcyjne wobec tekstu, który ukazał się w czasopiśmie (10 z księ
gi trzeciej, 12 z księgi czwartej). Tak jak w tomie pierwszym są to zmiany nie tak
liczne (ilościowo chodzi przecież o mniej niż połowę utworów), niemniej świad
czące o dokonywaniu przeróbek stylistycznych i redakcyjnych, najprawdopo
dobniej przez autora albo —jak już zaznaczono (zob. NARUSZEWICZ, Poezje
zebrane, 1 .1, s. 201-202) —przez Bohomolca jako redaktora Dzieł, którego inge
rencje Naruszewicz przyjął do wiadomości. W wyniku tego w tekstach wierszy
pojawiły się pewne różnice: warianty stylistyczne i redakcyjne. Oto przegląd tych
2 Zob. Kaleta, „Bójka literacka”, s. 163.
3 Chodziło o przypisywany Naruszewiczowi poemat obsceniczny pt. Słowik, sta
nowiący adaptację noweli Boccaccia Le rossignol ze zbioru Dekameron za pośrednictwem
przeróbki francuskiej zamieszczonej w tomiku Contes et nouvelles en vers, wydanej pod
nazwiskiem La Fontaine’a przez Pierre’a Brunella w Amsterdamie w 1709 r.; wydanie
polskie: Słowik. Powieść z francuskiego na polskijęzyk przełożona, [b. m., dr. i r.] [1777],
8°, s. 16.
4 Cyt. (ze zmianami transkrypcji) [za:] R. Kaleta, Oświeceni i sentymentalni, op.
cit., s. 161. Naruszewicz został tu oskarżony nie tylko o uprawianie literatury obscenicz
nej, lecz także o romans z mężatką, tj. z Magdaleną z Eysymontów Jezierską, żoną Kazi
mierza, szambelana królewskiego.
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modyfikacji, dokonany w porządku przyjętym w tomie pierwszym edytowanych
obecnie Poezji zebranych :
1) Zmiana tytułów niektórych utworów. Ponownie, jak w tomie
pierwszym Dzieł, spotykamy się z nią w wielu przypadkach. Modyfika
cje polegają m.in. na opuszczeniu w tytule określenia gatunkowego: ogra
niczeniu informacji o okolicznościach powstania wiersza; dokładniejszym,
aktualnym, podaniu godności adresata; mocniejszym akcencie położo
nym na jego osobę. W Dziełach zwarca uwagę np. częstsze użycie pełnej,
oficjalnej tytulatury w odniesieniu do Stanisława Augusta - Króla Pol
skiego, Wielkiego Książęcia Litewskiego (w czasopiśmie w tym miejscu
znajdujemy zwykle formę skróconą: JKMci). Porównanie wariantów
wskazuje ponadto na mechaniczne zmiany redakcyjne (np. zmianę szy
ku członów).
2) Przemiany tekstu (warianty redakcyjne) zmieniające —np. łago
dzące (częściej: np. 111 1,168; IV 20,5. 20) lub zaostrzające (rzadziej:
np. IV 14,11. 18) wymowę ideową albo emocjonalną danego fragmentu
utworu.
3) Przekształcenia tekstowe nie tak wyraziste i znaczące, a więc w a
rianty stylistyczne, obejmujące zwykle jeden wyraz (lub kilka). Oddziel
nie należy tu potraktować wprowadzenie na miejsce dotychczasowych
słów - nowych, synonimicznych. Tego rodzaju zmiany na ogół łagodzą
wymowę wcześniejszych określeń, generalnie zaś wprowadzają wersję
pod względem artystycznym równorzędną, a niekiedy lepszą.
4) Poprawki błędów z ZPP, gdzie korekta była mniej staranna (przede
wszystkim niepoprawnej formy fieksyjnej, która powstała w wyniku opusz
czenia litery), zakłóceń miary wierszowej (lipometrii lub hipermetrii).
5) Rzadziej zdarza się, że w miejsce poprawnej lekcji z ZPP w Dzie
łach pojawia się lekcja błędna.
Podsumowując, stwierdzamy, że zauważone modyfikacje obejmują:
I. Zjawiska fonetyczne
Dzieła rzadziej wprowadzają formy brzmieniowe nowsze. Znajdu
jemy tu częściej niż w periodyku formy starsze, np.: podchlebstw o.pod
chlebiać (obok pochlebstwo, pochlebiać), nadgroda (w ZPP nagroda).
Zauważamy jednak w Dziełach także tendencję modernizacyjną, np.
w zakresie form typu: rozliczny (|| rozliczny), zwierciadło (|| zwiercia
dło), niezmierny (|| niezmierny); na tym miejscu w ZPP mamy na ogół
konsekwentniej zachowywane formy starsze: rozliczny, zwierciadło, nie

zmierny.
Podobną w Dziełach i w ZPP sytuację obserwujemy w zakresie wy
stępujących obok rzadszych form z e pochylonym licznych form z e ja
snym, będącym kontynuacją e pochylonego (tj. bohater, szczery, sternik,
zmierzch, wierzch, zwierzchność), również w wyrazach, w których dość
długo utrzymywały się grupy -yr{z)-, -ir(z)-.
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II. Zjawiska fleksyjne i leksykalne
W Dziełach pojawia się większa liczba form deklinacyjnych i leksy
kalnych nowszych, np. w zakresie form narzędnika l.poj. r.m. in . oraz
l.mń. zaimków i przymiotników z końcówkami: -y m , -ymi oraz innych
(np. III 18,18: przerzuci - DN, przekinie - ZPP: III 18,67: krwi - DN,
krwie —ZPP; IV20,9: uległszy —DN, ułęgłszy —ZPP). Zupełnie inaczej
jest w zakresie wyrazów: wszystko —> wszytko , wszystkie —> wszytkie.
W Dzietach formy te występują obocznie, z przewagą form starszych,
natomiast w ZPP spotykamy niemal wyłącznie nowszą postać: wszyst
ko , wszystkie.
III. Zjawiska składniowe
Dość częsta zmiana szyku w obrębie wersu lub (rzadziej) zdania.
Zmiana szyku jest często połączona ze zmianą określeń stylistycznych.
Są to takie przemiany natury artystycznej, których Bohomolec jako do
świadczony wydawca i redaktor nie mógł się dopuścić.
IV. Inne zmiany
Oprawa erudycyjna tekstów, tzn. motta i przypisy, którymi je opa
trywano, niekiedy bywa pełniejsza w „Zabawach Przyjemnych i Po
żytecznych”, a niekiedy w Dzietach (np. w III 1 znajdujemy przypisy,
których nie było w ZPP, jak to ma miejsce w w. 110). W „Zabawach.. . ”
brak np. przytoczenia I IOR.Carm.4,2,1-8 oraz przekładu Kniaźnina
tego fragmentu w przypisie wydawcy do tytułu utworu IV 1, czyli tłu
maczenia ody Pindara Na pochwalę Hierona... Opuszczenia pewnych
mott (jak w III 11 - prawdopodobnie Plauta) i objaśnień są jednak
częstsze w Dziełach (por. IV 1. 20). W przekładzie ody Pindara brak
dziewięciu przypisów, a dwa razy spotykamy ich inną, węższą redak
cję, natomiast w odzie IV 20 brak dwóch przypisów objaśniających
postać mityczną i filozofa oraz przypisu, w którym podane zostało ła 
cińskie brzmienie Wergiliańskiego cytatu przetworzonego w utworze;
w tekście tego wiersza zwrot Proemiando incitât pełni funkcję motta,
a nie tytułu, jak w ZPP. Tych opuszczeń mott i przypisów w Dziełach
dokonywano najprawdopodobniej nie dlatego, że redaktor liczył na
wiedzę odbiorców, ale wręcz przeciwnie —sądził, iż należy ograniczyć
komentarze, by nie przeciążać uwagi czytelników i nie zniechęcać ich
tym samym do lektury.
W niniejszym tomie Dzieł spotykamy się z inną niż w tomie pierw
szym sytuacją w zakresie odnotowywania przekładów. W tomie pierw
szym w obydwu redakcjach przekłady, adaptacje czy przeróbki były kwi
towane rzadko (aż siedem przekładów odkryły późniejsze badania). Tym
razem okazuje się, że w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych” odno
towano -j a k o tym wspominaliśmy we „Wprowadzeniu do lektury” - aż
osiem tłumaczeń: dwa z Antoine’a Leonarda Thomasa (III 2. 26), jeden
z Wojciecha (Alberta) Inesa (III 4) oraz pięć „z francuskiego” (III 17. 28;
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IV 7. 18. 26), co w dwóch ostatnich przypadkach uściślili badacze, wska
zując autorów oryginałów: Philippe'a Haberta (IV 18) i Christophe’a de
Goulanges (IV 26). Obydwie redakcje wspólnie wskazały obce źródło
czterokrotnie: Pindara (IV1); Horacego (IV8): ulubionego francuskiego
poety Naruszewicza, autora wierszy refleksyjno-filozoficznych Antoine'a
Leonarda Thomasa (111 15); oraz rzekomo Salomona, a w istocie Wolte
ra (IV 27). Ponadto w Dziełach jeden raz zasygnalizowano źródło (Owi
diusza) w odniesieniu do utworu, który nie był publikowany w czasopi
śmie (IV 22). Jeden z oryginałów - utwór Charlesa Franęoisa Pannarda
—udało się wskazać dopiero w XX w. (IV 15).
Dokonywane zmiany, ogólnie rzecz biorąc, są podobne, jak te wprowadzone
w pierwszym tomie Dzieł, a ich generalny kierunek i tendencja są trudne do
ustalenia. Niekiedy w ersja z ..Zabaw-..." jest artystycznie ciekawsza, jednak zwy
kle mamy do czynienia z wariantami równorzędnymi. Jeśli chodzi o popraw
ność podania tekstu, to zdecydow anie górują Dzieła, choć należy też zaznaczyć,
że wydawca niniejszej edycji drugiego tonili Poezji zebranych niekiedy wprowa
dzał poprawki do tekstów właśnie na podstawie periodyku, który dostarczył
dokumentacji umożliwiającej dokonanie owych poprawek.

III. ZASADY TRANSKRYPCJI
W niniejszym w ydaniu uwzględniono w pewnym stopniu zasady współcze
śnie obowiązującej interpunkcji logiczno-składniowej. lecz jednocześnie starano
się uszanować interpunkcję retoryczno-intonacyjną, właściwą tekstom poezji
dawnej, którą dzisiejszy system przestankowania zaciera. Гак więc np. w nie
których przypadkach rozbijano zdanie wielokrotnie złożone na kilka zdań (wsta
wiając w miejsce dwukropka kropkę), lecz na ogół sygnalizowano pauzy za po
mocą znaków występujących w przekazach, przy czym niektóre pauzy osłabiano
(w miejsce średnika wstawiając przecinek: rezygnując z przecinka lub średnika
przed spójnikami / oraz a łączącymi części zdania, o ile spójniki te nie były po
wtórzone). inne - wzmacniano (w miejsce przecinka wstawiając średnik). Przy
ustaleniach dotyczących interpunkcji pamiętano, że w branych tu pod uwagę
przekazach utworów Naruszewicza dwukropek był czasem znakiem wyliczenia,
ale głównie —znakiem silniejszej pauzy.
Ograniczono w stosunku do druku zakres stosowania wielkich liter. Majuskuły używano w słowach określających Boga (wprost i za pomocą peryfraz)
oraz w zaimkach odnoszących się bezpośrednio do Niego. Wielkie litery pozosta
wiono (lub wprowadzono) w licznych przypadkach animizacji i personifikacji
pojęć abstrakcyjnych (np. Czas. Śmierć): w nazwach stanów, emocji i cech (np.
Niewinność. Cierpliwość, Gniew. Chciwość , Zazdrość , Crwla). zwłaszcza gdy
były one przedmiotem oddzielnych apostrof i obrazów o charakterze metafo
rycznym czy alegorycznym. Odstąpiono zaś, zgodnie z regułami przyjętymi
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w Serii „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”, od rozpoczynania każdego
wersu majuskułą.
Zmodernizowano pisownię łączną i rozdzielną. Partykuły -//, -ci pisano z dywizem (np. chcesz-li, aza-li, dtugo-li, krótko-li, tak-ci). Cząstki ruchome 1 i 2
osoby l.poj. czasu przeszłego (-m, -ś) oraz partykuły -ć, -że, -ż pisano łącznie

(np. jam , prawdziwiem, jeślim, tylkoś, dzietoś, wszystkiegoś, tyłeś, którymić,
jeślić, poznajęć, alić,jestże, czyliż). Wyjątek uczyniono, gdy pisownia łączna
zaciera bądź zmienia znaczenie wyrazów (np. samą-ś ), najczęściej jednak w od
niesieniu do partykuły -c (np. 6 j-c, da-с, co-c), zwłaszcza wówczas, gdy łączyła
się ona z wyrazem w taki sposób, że całość mogła być rozumiana np. jako bez
okolicznik. Zastosowano łączną pisownię wyrazu niemasz, gdy występował w zna
czeniu bezosobowym —analogicznie do łacińskiego non est. Modernizowano zapis
wyrazów złożonych pisanych z dywizem (np. złoto-łity —>złoto Lity, dobro-czynny
—> dobroczynny, staro-świecki —> staroświecki, wieko-pomny —» wiekopomny,
wielo-władny —» wiełowładny, niebo-tyczny —» niebotyczny, tro-zębe —> trójzębe). Zachowano pisownię rozdzielną formy lekce ważąc. Utrzymano łączną pi
sownię wyrażeń potym ( = potem), przedtym ( = przedtem) w znaczeniu przy
słówkowym oraz pisownię rozłączną w znaczeniu dosłownym: po tym ( = po
tym czymś), przed tym (= przed tym czymś).
Pisownię głosek i oraz y transkrybowano zgodnie z dzisiejszymi regułami
jako i,y ,j. W wyrazach pochodzenia obcego transkrybowano je, rozwijając gruРУ ~H->
zgodnie z ówczesną spolszczoną wymową oraz wymogami wersy fikacyjnymi utworu (np .fiołek —>fijołek, lilia —» lilija, iliacki —> ilijacki,postylion —> postylijon, prowiant —> prowijant, dryady —» dryjady, dyament —>
dyjament, amnestya —> amnestyja, Fawoniusz —>Fawonijusz, fole —» Ijole, Pierys —> Pijerys, Aryon —> Aryjon, Syryusze —» Syryjusze). Poza wierszem pozo
stawiono jednak pisownię bez wzdłużenia (np. Dyament —> Diament (w tytule
utworu), okazya —> okazja, koronacyi —> koronacji, trzeciey —> trzeciej, Geniu
sze, Historya —» Historia, Ftoracyusz —>Horacjusz, Parodya —>Parodia). Zm o
dernizowano pisownię pozostałych wyrazów obcego pochodzenia w tym zakre
sie (np. Himen —» Hymen, himn || hymn —» hymn).
Zmodernizowano oboczność form typu: pomniąc ||pomnąc —>pomnąc, oraz
formy typu: słodzej —> słodziej (IV 11,79), łetnej —> łetniej (III 11,7).
Doprowadzono do postaci dzisiejszej oboczne formy: swowołny || swawolny
—» swawolny.
Zmodernizowano dawną formę wyrazu letki (z pochodnymi), występującą
w druku i poza rymem, i w parze rymowej (kobietka / letka - IV 22,29/30),
oboczną wobec formy nowszej lekki (z pochodnymi) : letki —> lekki, letkopienny
—> lekkopienny, letkość —> lekkość, zachowując formę starszą jedynie w przyto
czonej wyżej parze rymowej.
Starsze imiesłowowe formy czasowników zmodernizowano, ujednolicając je
w ten sposób z występującymi w druku formami nowoczesnymi: zdarszy —»

182

KOM ENTARZE

zdarłszyprzedarszy —>przedarłszy, wpadszy —> wpadłszy, dopadszy —» do
padłszy, otarszy —> otarłszy, zawarszy —» zawarłszy, wsparszy —> wsparłszy,
przebiegszy —» przebiegłszy.
Zmodernizowano formę cerkieł (—> cyrkiel), która wywodzi się być może
z francuskiej postaci rzeczownika: cercie - Łkoło, obręcz’.
Zmodernizowano oboczności form czasownikowych i odezasownikowveh:

przydzie II przyjdzie —>przyjdzie, przyjcie || przyjście —>przyjście. Modernizo
wano też do form pełniejszych formy trybu rozkazującego (np. szepni —> szep
nij, wspomni —> wspomnij, wnidź —> wnijdz).
Utrzymano obocznie występujące formy przysłówków: przecie || przecież,
chocia II chociaż.
Zachowano rozszerzone formy czasowników (np.ypcze/77)% nosiemy, rodziemy, musiemy, widziemy ). Ze względu na rytmikę i wersyfikację pozostawiono
formy czasownikowe typu będziem, bieżym, chwalim, wiriszujem, wygarniem,
zasiej’em, zostajem.
Modernizowano końcówki narzędnika l.poj. r.m. i n. oraz l.mn. zaimków
i przymiotników -em, -emi do postaci: -yrm, -ymi, jako że występowały w zapi
sie druku obocznie do form nowszych. Zachowywano te końcówki tylko w licz
nych parach rymowych (np. nieustraszonem / Maronem, prochem / plochem,

rządkiem / przypadkiem, srogiem / brogiem, rządkiem / przypadkiem, swojem /
pokojem, twojem/pokojem, ziemi/niewdzięcznemi, ziemi/obcemi, ziemi / szczęśliwemi, chrapliwemi/ ziemi, ziem i/ swojemi).
Zachowywano końcówkę -ą biernika l.poj. rzeczowników r.ż. miękkotematowych (np. wolą ( = wolę), lutnią ( = lutnię)). Analogicznie pozostawiono koń
cówkę -ę biernika l.poj. zaimka (np. IV 12,5-6: moję ... / zagładę).
Zachowano dawną formę liczby podwójnej: w ręku (= w rękach).
Modernizowano końcówkę wrmianowniku l.poj. rzeczowników r.n. (np. dziecie
—>dziecię, imię —> imię, książę —>książę, piemie —>plemię, zwierze (obok formy
zwierz) —» zwierzę). Pozostawiono końcówkę -y , -i w narzędniku l.mn. licznych
rzeczowników r.m., r.ż. i r.n. —jaszczur', jaszczuryr (= jaszczurami), kroi. krółmi (= królami), ogar: ogary (= ogarami), posąg: posągi (= posągami), kre
ska: kreski (= kreskami), kopyto: kopy ty ( = kopytami), książę: książęty (=
książętami), prawo: ргсшу (= prawami), skrzydło: skrzydły ( = skrzydłami),
ziołko: ziołki (= ziółkami). Utrzymano oboczność krwie || krwi w dopełniaczu
1 p°j

Zmodernizowano dawne formy rzeczowników w mianowniku l.poj.: wystę
pującą obocznie —rzemieśnik || rzemieślnik —» rzemieślnik, oraz jednokrotnie:
szylwachy —» szyldwachy.
Zmodernizowano archaiczną formę rzeczownika oczy w narzędniku l.mn.:
oczema ( = oczyma) na rzecz jeden raz pojawiającej się nowszej: oczyma.
Inne, rzadkie lub zgoła pojedyncze w podstawie wydania, świadectwa szcze
gólnych cech fleksji modernizowano, np. dawaną formę przysłówka: poszosno
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(= „poszósno”, tj. w sześć koni, czyli w trzy pary), która wystąpiła jeden raz (III
15,158) oddano jako: poszóstno.
Formę przymiotnika kobieci w bierniku l.poj. utrzymano, jako że wystąpiła
w druku tylko jeden raz, i tylko w parze rymowej: kobieci / dzieci (III 20,59/60),
zachowującej tę osobliwość fleksyjną.
Staropolską formę czasownika upatrować, zachowaną w druku tylko jeden
raz (III 11,44), zmodernizowano (—> upatrywać).
Zmodernizowano dawną formę biernika l.mn. ludzie ( = ludzi), występują
cą dwukrotnie (także w parze rymowej - IV 27,275/276: trudzie / ludzie ; w pa
rze rymowej oczywiście pozostawiono formę dawną); forma nowsza występo
wała częściej (również w parze rymowej —III 15,79/80: łudzi / ludzi).
Zachowano archaiczną formę rzeczownika Polska w miejscowniku (Polsz
czę), używaną jeszcze do początku XIX w.
Utrzymano staropolską formę ociec ( = ojciec) w mianowniku l.poj., w przy
padkach zależnych zawsze odnotowując nowszą formę deklinacji (ojca, ojcu,
ojcze itp.).
Zachowano dawną formę wyrazów: baldekin ( = baldachim), postylijon
(= pocztylion).
Zachowano występujące w podstawie wydania oboczne formy zaimka: mię
II mnie, zauważono przy tym następującą prawidłowość: forma mię (liczniejsza)
pojawia się zwykle samodzielnie (z przyimkiem na mię - tylko dwa razy: Ш 21,43;
IV 9,18), natomiast forma mnie (rzadsza) pojawia się zwykle z poprzedzającym
przyimkiem: o mnie, na mnie, we mnie, do mnie, u mnie, przeze mnie (samo
dzielnie mnie tylko jeden raz: IV 12,45).
Nie zachowano a pochylonego (a), zaznaczanego w podstawie wydania.
Pochylone e, zapisywane jako у lub i, zachowano tylko w parach rymowych,
np.: mglisty / wiekuistej, niepomnej/ potomnny, niedostępnej/ posępny, za żyto
/ kaletą, oznaczając je jako é (w druku: e, y , i). W pozycjach poza rymami utrzy
mano lub wprowadzano e jasne, będące kontynuacją e pochylonego, jako że
w podstawie wydania występowały tu liczne formy z e jasnym - coraz powszech
niejsze w wymowie i piśmie w ostatnim ćwierćwieczu XVIII stulecia. Nie zacho
wywano również dawnej pisowni niezbyt licznych w podstawie wydania wyra
zów z grupą -yr-, w których pochylenie e utrzymywało się dłużej (np. bohatyr,
styr, styrnik, szczyry), ponieważ znacznie częstsze były tutaj formy nowsze, w któ
rych -yr- lub -yr(z)- przeszło w -er- lub -er(z)-, co obserwujemy nie tylko w pa
rach rymowych (np. szczerze / wierzę - IV 22,17/18; szczerze / bierze - III 24,69/
71; IV 13,8/10; pasterze / bierze — III 18,61/63; niewiernych / misternych —
III 26,81/82; serce / oszczerce —IV 1,79/80), lecz także w pozycjach poza ryma
mi (np. sternik (III 1,153; 111 24,102; IV 1,146), misterny (III 1,9; III 3,45;
III 15,43. 59; IV 10,6), misternie (III 15,108; IV 4,69; IV 25,17), misterniejszy
(III 8,68; III 10,34), pasterz (1118,71; IV20,159.187; IV24,16), szczery (III 7,23;
III 15,152; III 16,7), szczerze (III 10,42; III 11,42), szczerość (IV 11,117;
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IV 27,214), nieszczerość (III 9,57). W związku z tym rymy: bohatyrem / Styrem
(III 9,37/39), szczyrem / bohatyrem (IV 3,59/60) zapisano jako: bohaterem /
sterem, szczerem / bohaterem, natomiast rymy: styrem / Zefirem (III 13,111/
112), kiry / szczyry (IV 24,41/42) jako: sterem / Zefirem, kiry / szczery. Moder
nizowano również wyrazy z zaznaczanym podwyższeniem artykulacji e (kryśłić
—> kreślić II kreślić, drzymaó —» drzemać || drzemać), zachowując pochylenie
jedynie w parach rymowych (np. określi/m yśli, imię / drzemie), ponieważ w po
zycjach poza rymami oraz poza wierszem występowały liczniejsze formy z e ja 
snym: określił {Przestroga), kreśląc (III 20,83), kreślić (IV 10,2), określony
(IV 3,34), kreski (III 24,4), drzemiąc (III 9,39; III 24,14. 73).
Zmodernizowano pisownię samogłosek o, ó i u.
Jasne o lub oboczności o || ó zmodernizowano do pisowni dzisiejszej w licz
nych rzeczownikach, przysłówkach czy przymiotnikach (roże || róże —> róże,
rozbojcow —>rozbójców, boi —» ból, pozor —>pozór, mózgowiec —» mózgowiec,
rowno —> równo, owdzie —» ówdzie , wspólny —> wspólny) oraz o wewnątrz
grup spółgoskowych (wśrzod —> wśrzód, wpośrzod —» wpośród, pośrzod —»
pośrzód, zrzodlo || źrzodło —» źrzódło, rożny || różny z pochodnymi, ptod ||
plód —>płód, pokoj II pokój —» pokój, zdrój —» zdrój, poczworny —>poczwór
ny). Uwspółcześniono chwiejną postać o || o —> o w wyrazach takich jak: A;tó/y
(z pochodnymi), prócz, równie (z pochodnymi), król. Ujednolicono pisownię
końcówki (-oa; || -ów; —> -ów;) dopełniacza l.mn. rzeczowników r.m. (np. król,
wiatr, wzór, skarb). Zmodernizowano o bez pochylenia w końcówce dopełnia
cza l.mn. rzeczowników r.ż. typu: c/ioto (шо^ —> cnót), ozdoba (ozdob —>
ozdób), niezgoda {niezgod —> niezgod), oraz w 3 osobie r.m. czasu przeszłego
I.poj. czasownika nieść (z pochodnymi): przenieść (przeniósł —» przeniósł),
wynieść {wyniósł —> wyniósł). Zmodernizowano pod tym względem formę
złożoną tro-zębe —> trójzębe.
W pozycjach rymowych, gdy wymagała tego czystość rymu, pozostawiano
w zapisie o (np. złotem / dłotem, dłotem / żywotem, próby / ozdoby, próbą /
ozdobą, ozdobę / próbę, probo / ozdobo. Boży / roży, krołu / Kapitału, mnożył /
wróżył, młócił/ pozłocił, wilgoci/przewróci, równe / odzowne). Dla wyraźniej
szego zaznaczenia etymologizacji pozostawiono zapisane przez jasne o formy:
r)rmotworce, krasomowce, mownie, rnowny (obok dominujących: rymów, mów
ca, mówić,przemówić, wymówki, przymówka). Zachowano również konsekwent
ną w druku pisownię wyrazów: chróst, chróścina ( = chrust, chruścina). Za
chowano formę: ostrożny w parze rymowej: usłużny / ostrożny (wystąpiła tylko
raz: III 8,109/110) ze względu na czystość rymu.
W transkrypcji samogłosek nosowych przyjęto generalną zasadę moderniza
cji (np. sończy —» sączy, gębki —»gąbki). Pozostawiono natomiast przeważającą
beznosówkową pisownię wyrazów: miedzy, pomiędzy ( = między, pomiędzy);
jedynie cztery razy w tekście (III 7,14; III 15,4; III 17,21; III 23,8) oraz jeden
raz w przypisie (przyp. (p) do IV 1) wystąpiła nowsza forma: między.
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Długie s (/) występujące w druku jest oddawane jako s, z, ś lub sz, zgodnie
z dzisiejszą ortografią.
Zgodnie ze współczesnymi normami ortografii zapisywano przedrostki bef( = bez-), rof- ( = roz-) oraz z- (np. be/pieczość —> bezpieczność, rofkofz —>
rozkosz, z tępić —» stępić, zkądkolwiek —> skądkolwiek, z£ęd —> stąd, ztrąca —>
strąca, zkrzywiony —> skrzywiony).
Pisownię pozostałych głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych (£, d , 5, z) m o
dernizowano (np. niebespieczny —» niebezpieczny, prętko —» prędko, roskosz —>
rozkosz, zkądkolwiek —> skądkolwiek, ztąd —>
ztępić —> stępić, wązki —>
wąski). Zachowano jednak konsekwentną w podstawie wydania formę łabęci,
zarówno wewnątrz wersu, jak i w parach rymowych {łabęci / niechęci —III 25,9/
11, nęci / łabęci - III 3,51/52). Zachowano również bezdźwięczną pisownię rze
czownika narcys (narcysów ), powszechnie i konsekwentnie wówczas używaną,
zarówno w mianowniku, jak i w przypadkach zależnych.
Zmodernizowano formę gwołi —> k ’woli, pozostawiono k'niemu.
Nie modernizowano wyrazów bez /г w nagłosie (aifa). Uwspółcześniono pi
sownię rzeczownikapuhar —>puchar. Wyraz Temw występujący obocznie do The
mis transkrybowano jako Themis, uznając go za łacińską formę Nominatiwu.
Pozostawiono konsekwentny zapis formy rzeczownikowej:ptastwo, obok form
nowszych: dziedzictwo, bogactwo, pośrzednictwo.
Usunięto pisownię -rż- ( = rz) w wyrazach: burzliwy, gorzki, grzmi, ja rz
mo, podejrzliwa, zabrzmi, zadzierżgi (i pochodnych). Zmodernizowano rów
nież oboczną pisownię wyrazu żyzn y || żyzn y —» żyzn y (z pochodnymi).
Zgodnie z drukiem zachowano częściej występujące formy: zwierz (III 3,42;
III 18,85; IV I,141; IV2 7 ,1 6 3 ), zwierzę (III 2 5 ,1 8 ), zwierzęty (N 2 7 ,Ш ) , zwie
rzęcy (IV 27,165), obok rzadszych: zwierz (III 19,23; IV 8,10), zwierzęta (IV
20,30).
Zmodernizowano natomiast występujące obocznie formy typu: rozliczny ||
rozliczny —> rozliczny, niezliczony || niezliczony —> niezliczony, zwierciadło ||
zwierciadło —> zwierciadło, przyjazny || przyjazny —>przyjazny.
Grupy spółgłoskowe -jźrz-, źrz-, -śrz- (np. ujźrzał, zrzódło, pośrzodku)
zachowano, zgodnie z pisownią druku.
Ujednolicono oboczność grupy spółgłoskowej -zrz- || -źrz- (np. zrzenice ||
zrzenice —> zrzenice, zrzodło || źrzodło —> zrzódło). Pozostawiono formy: p o 
śrzodku, śrzodek, śrzon, wśrzód, wpośrzód, Srzódziemny. Zmodernizowano pi
sownię wyrazów: rządzca —» rządca, władźca —> władca.
Pozostawiono typowe dla języka epoki wahania w zakresie ś || sz (np. śkło ||
szkło, śłak II szlak), ale oboczności s || ś ujednolicono (np. mitośny || miłosny —»
miłosny, spieszy || śpieszy —» śpieszy (z pochodnymi), spiż || spiż —» spiż, sprosny II sprośny —» sprośny) do postaci współczesnej. Także oboczności s || sz
ujednolicono (spony || szpony —» szpony, sędziwy || szędziwy —> sędziwy) do
postaci dzisiejszej.
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Zachowano staropolską, zanikającą ówcześnie, formę przymiotnika ptaszy
( = ptasi) z głoską sz przed końcówką -y.
Zmodernizowano pojawiające się obocznie (nawet w tym samym utworze:
IV 11) formy: spólriy || wspólny —> wspólny (z pochodnymi).
Nie zachowywano oboczności występujących w druku form: nadgrodzić ||
nagrodzić, riadgroda || nagroda, wprowadzając formy nowsze.
Zachowywano natomiast (z uwagi na znaczenie) oboczności form: podchlebriy\ podchlebstwo || pochlebny, pochlebstwo , pochlebca.
Utrzymano formę rzeczownika najeźnik ( = najezdnik) oraz oboczność w wy
razach: zdjęty II zjęty. Zmodernizowano pisownię przysłówka barziej —> bar

dziej.
Nie zachowywano form: wszytko , wszytkie , występujących w podstawie
wydania obok nowszych: wszystko , wszystkie. Utrzymano dawną postać rze
czownika warstat oraz formy uproszczone bez głoski t: nienawisny, zawisny ,
zarówno wewnątrz wersu, jak i w pozycjach rymowych (np. spryrsrię / zawisnę —
IV 12,35/36). Bez zmian pozostała konsekwentna w druku dawna forma rze
czownika sumnienie.
W wyrazach obcego pochodzenia zredukowano podwójne spółgłoski, zgod
nie z pisownią dzisiejszą (np. Hollender —» Holender, mammona —» mamona ,
sate liity —>satelity . kollega —» kolega, okkazyi || okazyi —>okazji). Uproszczono
i rozwinięto obocznie występujący skrót: Litt. || Lit. —> Lit[ewski\. Geminaty
pozostawiono jednak w tych wyrazach, w których tradycyjnie dopuszcza je współ
czesna pisownia (np. Apollo , Apollin , Bellona , Pallas , Serran).
Literę X transkrybowano jako /tę (np. Xiçstwa —>Księstwa, Лоал —» Aśa^[erego].
Wprowadzono cudzysłowy, zwiększając ich liczbę.
Skróty występowały jedynie w tytułach ód i konsekwentnie je rozwijano (np.
JK\lci —> y[c^«J
.И[олг]б7, Coll.Nobil. —> Со//|/^шга] ЛЬЬ//|шга],
W.X.Litt. —»
A s[ф.**to z ] L/^msÄ/egoJ). Wszędzie, gdzie było to moż
liwe, rozwijano też inicjały imion i nazwisk zawartych w tytułach.
Oczywiste błędy druku pominięto. Proste błędy poprawiano bez sygnalizo
wania w tekście tej ingerencji. Uzupełniono więc sporadyczne braki znaków dia
krytycznych w przypadku /? (stonce —» stonce) oraz dość częste (zwłaszcza na
początku wersu) w przypadku .ę (śliczny —> śliczny , świetny —> świetny ), i (зе
—> ie ,
żarliwy —>żarliwy , zegnam —> żegnam).
Poprawiano też bez każdorazowego zaznaczania błędy drukarskie w zapisie
samogłosek nosowych, pomyłki w zapisie liter m i /i oraz u i /г (pojawiające się
w osiemnastowiecznym drukarstwie odwrócenie czcionki), spotykane w druku
rozsunięcia czcionek, a także oczywiste błędne litery (np. stałą u s ta lą - w kon
tekście: tą stalą mdłe serce krzepi —III 24,50; Machomet —>Mahomet —w druku
pojawia się także poprawna forma Mahomet). Uzupełniano opuszczenia liter
(czcionek) w wyrazach, gdy w druku nie zostały one odbite, choc pozostawiono
dla nich miejsce w środku wyrazu lub w odstępie między wyrazami.
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IV. APARAT KRYTYCZNY
Przestroga
Przekazy: ZPP - 1771, t. 4, cz. 1, s. 177-178, jako pisany kursywą przyp.
(a) pod tekstem ody Na Pokój Marmurowy... ; DN - t. II, s.nlb. [3-6].
1. 1 - 4 Z okazji pierwszej ody ,JMa Pokój Marmurowy”, w tym II tomie w III

księdze położonej’, dla objaśnienia i wiadomości lepszej kładzie się tu na wstępie
„Przestroga” w tych samych wyrazach, w jakowych ją sam autor, zamiast noty
tej odzie służącej, określił - DN (dodatek wydawcy, Franciszka Bohomolca);
w ZPP brak

KSIĘGA TRZECIA
Oda I
Przekazy: ZPP - 1771, t. 4, cz. 1, s. 177-199 (180 wersów); dr.ulot.: b.m.,
dr. i r. [Warszawa 1771], 2°, k.nlb. 2, sygn. A- (156 wersów) — egz. BUW
28.20.4.409/3; BV IV 31144; rkps PAN-PAU Kraków, k. 238r - 239v: DN t. II, s. [1 ]-11 (180 wersów); autograf —zob. Tomkowicz, Z wieku Stanisława
Augusta , s. 96-99 (druk na podstawie autografu Naruszewicza w egzemplarzu
ody ofiarowanym Stanisławowi Augustowi, przechowywanym w tece Litteraria ,
zniszczonej w 1944 r., gdzie zamiast trzech ostatnich strof znalazły się cztery
nowe, które podajemy poniżej; zob. też NARUSZEWICZ, Wybór poezji, s. 210.
W królewskiej tece był też dr.ulot., o identycznej przypuszczanej dacie powsta
nia i objętości, zawierający tekst utworu bez przypisów i bez pięciu strof, w tym
trzech ostatnich, charakteryzujący się ponadto inną kompozycją wersów w kil
ku miejscach).
Tytuł: - DN; Na Pokój Marmurowy portretami królów polskich z rozkazu

Najjaśniejszego Króla Stanisława Augusta nowo przyozdobiony. Oda w dzień
dorocznej elekcji Jego Królewskiej Mości ofiarowana roku MDCCLXXI w ZPP;
w dr.ulot. brak
w. 11 a kędy —DN; gdziekolwiek —ZPP, dr.ulot.
w. 19 (przyp.) (a) Nie od Ottona III, cesarza, wziął —DN; Nie od Ottona III
wziął —ZPP
w. 23 wypadłszy ze szranków —DN ; z swych wpadłszy szranków —ZPP,
dr.ulot.
w. 27 tyle —DN, ZPP; tylu - dr.ulot.
w. 64 wspólne —DN, ZPP; w wspólne —dr.ulot.
w. 79 biorąc - DN; wziąwszy - ZPP, dr.ulot.
w. 85-88 —DN, ZPP; w dr.ulot. brak strofy
w. 93 A przeto - DN; Ale stąd - ZPP, dr.ulot.
w. 105-108 - DN, ZPP; w dr.ulot. strofy brak
w. 110 (przyp.) (m) —DN; w ZPP i dr.ulot. przypisu brak
w. 119 do dzieł ozdobniejszych zmierza —DN, ZPP; sławy ojcowskiej do
mierza - dr.ulot.
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w. 126 (przyp.) (n) chłopskie i tatarskie —DN; chłopskie, tatarskie —ZPP;
w dr.ulot. przypisu brak
w. 128 chamskie - DN, ZPP: płytkie - dr.ulot.
w. 130 (przyp.) (o) czerw[onych] złotych —DN; czer[wonych] zł[otych] —
ZPP; w dr.ulot. przypisu brak
w. 143-144 Kamieniec, twym staraniem wrócony Koronie, / sławi cię, póki
Niester w Czarnym Morzu tonie - DN, ZPP; Syn zacny tuż za tobą: oba sławne
plemię / bitnych Sasów a polskiej wielki zaszczyt ziemie —dr.ulot.
w. 145-148 - DN, ZPP; w dr.ulot. strofy brak (przejęcie części w. 147 i ca
łego w. 148 nastąpiło w w. 143-144 tego przekazu)
w. 168 żyje - DN; ryje - ZPP, dr.ulot.
w. 1 6 9 -i 80 - ZPP, DN; w dr.ulot. brak
autograf (w. 169-184):

no

17

",

180

Bo już i za życia pod niebieskie szczyty
Wzniesiona Wieczność daje wieniec gwiazdolity,
Sławiąc, królu, ojcowskich pełen dla nas chęci,
Obraz twój, w niewygasłej kościele pamięci.
Już z góry, gdzie nienawiść nie sięgnie złośliwa,
Pokazuje na oko, co twa myśl życzliwa
Ojczyźnie gotowała i co winien czynić
Król, by go nie miał o co wiek następny winić.
Puklerz moc państwa znaczy, róg sypiący kwiatki
Z przemysłu, roli, handlu - krajowe dostatki,
Wieńce —z nauk ozdobę; szczęśliwa prawico!
Skąd się tym trojgiem baczni wnukowie zaszczycą.
Ci, łaskawy monarcho, może i w tej sali
Będą cię niż dziadowie milej wspominali,
Ześ cierpliwością, pracą i umysłem dzielnym
Został szczęścia narodu kamieniem węgielnym.

Oda II
Przekazy: ZPP - 1770, t. 2, cz. 1, s. 3-12; DN - t. II, s. 11-16.
Tytuł: - DN; Czas - ZPP

Oda III
Przekazy: dr.ulot.: b.m., dr. ir. [1772-1773?], 8°, k.nlb. 4 - egz. Ossol.
XV1II-12017-1II (Estr. nie notuje); DN - t. II, s. 16-22.
Tytuł: - DN; Powązki - dr.ulot.
w. 3 9 p ołu dn i< a> - popr. wyd.; południe - DN, dr.ulot. (bł.)
w. 99 swych skrzydeł obrotem - DN; skrzydłem złotołotem - dr.ulot.
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Oda IV
Przekazy: ZPP - 1770, t. 2, cz. 2, s. 229-232 (strofy czterowersowe); MuzaS - s. 67-69 (wiersz stychiczny); Pijak - k. 1 nlb. (wiersz stychiczny); DN t. II, s. 22-24 (strofy czterowersowe).
Tytuł: - DN; Do pijaków - ZPP; Pijak - MuzaS , Pijak
Motto: w DN i ZPP brak; Bywa , żepijanica czasem nie zabija , / Lecz śmier
telnie się rani, gdy rozum upija —M /zaS , Pijak
w. 9 serce prawie —DN, ZPP; prawie serce - MuzaS, Pijak
w. 27 wrzawie —DN, ZPP; sprawie —MuzaS, Pijak

Oda V
Przekazy: ZPP - 1774, t. 9, cz. 1, s. 27-28; DN - t. II, s. 25.
Tytuł: - DN; Podziękowanie za zegarek z rąk J[ego\ K[rólewskiej] M\oś]ci
wzięty - ZPP

Oda VI
DN - t. II, s. 26-30; w ZPP brak.

Oda VII
Przekazy: ZPP - 1 7 7 4 ,1 .10, cz. 1, s. 121-123; dr.ulot.: b.m., dr. i r. [1774],
2°, k.nlb. 1 - egz. Ossol. XVIII-20018.IV; DN - t. II, s. 30-32.
Tytuł: —DN; Niemenczyn —ZPP, dr.ulot.
w. 29 zaszczyt - DN; ozdoba - ZPP, dr.ulot.
(przyp.) (b) Wieś w ciechanowskim, z które<j> nazwisko miał poeta
Sarbiewski. Bywał w Niemenczynie często Jako sam pisze —DN; (przyp. do w.
29) Wieś w ciechanowskim —ZPP, dr.ulot.; (przyp. do w. 30) Bywał tam często ,
jak sam pisze w Księgi Epod Pieśni drugiej - ZPP, dr.ulot.
które <j> - popr. wyd.; którego - DN
Nemecini la < re > s — popr. wyd.; Nemencini lacus — DN,
ZPP, dr.ulot. (bł.)
Besdani —transkr. wyd. (za oryginałem); Bezdani —DN,
ZPP, dr.ulot.
,,l[iber] Ep[odon /, ode” [3] — uzup. wyd.; /. Ep. od. e. —
DN; w Księgi Epod Pieśni drugiej - ZPP, dr.ulot. (bł.)
w. 39 zyskowne - DN; zbytkowne - ZPP, dr.ulot.

Oda VIII
DN - t. II, s. 33-38; w ZPP brak.

Oda IX
Przekazy: ZPP - 1774, t. 9, cz. 1, s. 49-55; dr.ulot.: b.m. i dr. [Warszawa],
1774, 8°, s. 4 - egz. PAN Gdańsk 788/56 adl.82 (Estr. nie notuje): DN - t. II,
s. 39-43.
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Tytuł: - DN: łl dzień doroczny urodzenia Jego Królewskiej Mości oda —
ZPP; W dzień doroczny urodzenia Jego Królewskiej Mości oda MDCCLXXIV dr.ulot.
Oda X
Przekazy: ZPP - 1773, t. 8, cz. 2, s. 292-295; DN - t. II, s. 43-45.
Tytuł: - DN: Adieu kochanym jezuitom —ZPP
w. 18 całuję - DN; całując - ZPP
w. 45 Muszę - DN: Musząc —ZPP
Oda XI
Przekazy: ZPP - 1775. t. 11. cz. 1, s. 29-32: dr.ulot.: b.m., dr. i r. [1775].
8°. k.nlb. 2 - egz. PAN Gdańsk 788/56 adl.7: DN - t. II, s. 45-48.
Tytuł : - DN: Prognostyk na Rok Pański MDCCLXXV - ZPP, dr.ulot.
Motto: w DN brak: Communis culpa < e > cur reus unus agor? —ZPP. dr.ulot.
(zob. Ill 11 .metryczka).
vv. 29 przy - DN: na —ZPP. dr.ulot.
w. 33 mrocząc —DN; mroczą —ZPP. dr.ulot.
w. 4 l złego niebo - DN; niebo złego - ZPP.
dr.ulot.
w. 54 ni zdziera . ni kradnie —DN: nie zbiera , nie kradnie - ZPP. dr.ulot.
O da XII
Przekazy: ZPP - 1774. t. 9. cz. 1. s. 24-25: DN - t. II. s. 49.
Tytuł: - DN: Hymn do przyjaźni. —ZPP
Oda XIII
Przekazy: ZPP - 1771, t. 4. cz. 2, s. 367-378: dr.ulot.: b.m.. dr. i r. [War
szawa. 1771]. 4°. s.lb. I-VII1. sygn. A+ - egz. BUW 4 .20.4.61 XIII/II: BN
XVIII.3.4213adl.: Ossol. 330 II; PAN Gdańsk 2360/69 adl.9: rkps Czart. 781
(po s. 332): rkps PAN-PAU Krakow 664 (po s. 371 -373) (liczne zachowane egz.,
w Drukarni Jezuickiej w Warszawie wydrukowano 1000 egz. „na potrzeby dwo
ru”; zob. obj., s. 232): DN - t. II. s. 50-55. Przekład niemiecki: Johann Gottfried
Gusovius, An ihm Majestät den König cm IJöchstdero jährigem Krönungsfeste den
25 d. Hindmonats 1771 eine Ode. aus dem Polnischen übersetzt..., Gdańsk: dru
karnia J. E. К Müllera. 1772. 8°. k.lb. 1 - 4 -e g z . PAN Gdansk Dm 3266.
Tytuł: — DN: Do Króla Jegomości w dzień doroczny szczęśliwej Jego koro
nacji oda - ZPR dr.ulot.
w. 32 nieszczęście —DN: nieszczęścia —ZPP, dr.ulot.
w. 79 cześć - DN: część - ZPP. dr.ulot .
Oda XIV
Przekazy: ZPP — 1771. t. 3, cz. 2, s. 358-362 (strofy czterowersowe); M /zaS - s. 62-66 (wiersz stychiczny): MuzciP - s. 33 -3 4 (wiersz stychiczny); Pijak

KOM ENTARZ EDYTORSKI

A parat krytyczny

191

- s. 3 3-34 (wiersz stychiczny) (zob. komentarz, do III 4, s. 189); DN - t. II,
s. 56-58 (strofy czterowersowe).
Tytuł: - DN: Staruszek - ZPP, MuzaS, MuzaP, Pijak
Motto: w DN i ZPP brak; Od sędziwych ju ż cnotą, ju ż przez skutki różne /
Bierz, młody; dobre rady; a opuszczaj próżne —MuzaS, MuzaP, Pijak
w. 6 podarek - DN, ZPP, MuzaS ; podatek - MuzaP.\ Pijak
w. 12 Twórca - DN, ZPP, MuzaS’, Trójca - MuzaP\ Pijak (bł.)
w. 22 błędny - DN; nędzny - ZPP, MuzaS, MuzaP, Pijak
w. 37 podobnym —DN, ZPP; podobny —MuzaS, MuzaP, Pijak
w. 42 łekką - DN, ZPP; lekko - MuzaS, MuzaP, Pijak
O da XV
Przekazy: ZPP - 1770, t. 2, cz. 1, s. 137-152; DN - t. II, s. 59-67.
Tytuł: - DN; Do gminu, nowe z francuskiego P[ana\ Thomas przekładanie
-Z P P
w. 16 j < ą > —popr. wyd .:jej —DN, ZPP (bł.)
O da XVI
Przekazy: ZPP - 1775, t. 11, cz. 2, s. 397-400; dr.ulot.: b.m., dr. i r. [War
szawa, 1775], 4°, k.nlb. 2 —egz. IBLXVIII.2.1226 (war. A); IBL Michalscy XVIII
1.2030 (war. B); PAN Gdańsk 788/56 adì.74 (war. C); DN - t. II, s. 68-70.
Tytuł: —DN; Warszawa do J[ego] K[rólewskiej\ M[oś]ci w czasie oddalenia
się do Wolborza. Parodia z Horacjusza - ZPP; Warszawa do Jego Królewskiej
M[oś]ci w czasie oddalenia się do Wolborza - dr.ulot. (war. A, B, C)
Motto: Horat[ius] - DN, ZPP; w dr.ulot. brak
w DN i ZPP brak pod mottem łacińskim dwuwiersza w języku polskim;
Dobry królu, stróżu nasz, pod twym żyjąc bokiem, / Tydzień twej niebytności
zdawał się nam rokiem - dr.ulot. (war. A, B, C)
w. 2 ja k najstarowniej pieszczony — DN: Starownie wypieszczony — ZPP,
dr.ulot. (war. B, C); Starannie wypieszczony - dr.ulot. (war. A)
w. 3 królu, na tronie —DN, ZPP, dr.ulot. (war. C); kraju na stronie —dr.ulot.
(war. A i B)
w. 40 i w księgach - DN; dr.ulot. (war. C); w księgach - ZPP, dr.ulot. (war.
A i B)
Oda XVII
Przekazy: ZPP - 1770, t. 2, cz. 2, s. 221-223; DN - t. II, s. 70-71.
Tytuł: —DN; Kolej życia ludzkiego - ZPP
w. 11 przecie —DN; Przecież —ZPP
Oda XVIII
Przekazy: ZPP —1774, t. 10, cz. 1, s. 113-120; dr.ulot.: b.m., dr. i r. [Warsza
wa, 1774], 2°, k.nlb. 2, sygn. A2 - egz. BKLJL XVm 3346; DN - 1. П, s. 72-77.
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Tytuł: - DN: Do Jego Królewskiej Mości, Pana swojego Najmiłościwszego ZPP: Do Jego Królewskiej Mości, Pana mojego Najmiłościwszego —dr.ulot.
w. 20 przerzuci —DN: przekinie —ZPP. dr.ulot.
w DN i ZPP przypisu brak: superficies - dr.ulot. (bł., właśc. superfi
cies - 'powierzchnia, płaszczyzna', co bardzo dobrze objaśnia powiersze)
w. 30 skot ... srebrnowetny —DN, dr.ulot; skot ... srebro, wełny —ZPP
w. 63 berła —DN: berło —ZPP, dr.ulot.
w. 87 by z ich - ZPP, dr.ulot.: by z nich —DN (bł.)
w. 97 Niezbrojny —DN, ZPP: niezbronny —dr.ulot.

Oda XIX
Przekazy: ZPP - 1773. t. 7. cz. 2, s. 333-336: DN - t. II, s. 77-80.
Tytuł: —DN: Obłoki. Oda w czasie suszy napisana —ZPP
w. 52 przyp. (b) <Dżdżownice, B aby> —popr. wyd. (por. znaczeni a). Baby,
Dżdżownice - DN: w ZPP brak

Oda XX
Przekazy: DN - t. II. s. 81-86: w ZPP brak.
w. 21 < c> ię - popr. wyd.: się - DN (bł.)

Oda XXI
Przekazy: ZPP - 1773. t. 7, cz. 2, s. 353-358: DN - t. II, s. 87-90.
Tytuł: — DN: Szczęśliwość. Oda - ZPP

Oda XXII
Przekazy: ZPP - 1772. t. 6. cz. 2, s. 277-285: dr.ulot.: b.m., dr. i r. [War
szawa 1772J, 4°, s. VII . svgn. A2 - egz. BUW 4.20.4.64 XVIII/II; DN - t. 11,
s. 90-95.
Tytuł: - DN: Na dzień ocalenia życia i zdrowia Jego Królewskiej Mości pieśń
doroczna —ZPP. dr.ulot.
w. 27 wiekopomną —DN: wiekopomnych - ZPP, dr.ulot.
w. 74 niezb<e>dne - popr. wyd.: niezbędne —DN, ZPP, dr. ulot.

Oda XXIII
Przekazy: ZPP - 1772. t. 5. cz. 2. s. 398-400: DN - t. II, s. 95-97.
Tytuł: - DN: Do poety starego - ZPP
w. 14 sączy - transkr. wyd.: sończy - druk (rym dla oka)
w. 31 jedno siwem —transkr. wyd.; jedno-siwem —DN ; jednosiwem —ZPP

Oda XXIV
Przekazy: ZPP - 1775. t. 11. cz. 2, s. 289-294: DN - t. II, s. 97-102;
Bogusławski, Mowy i wiersze moralne autorów klasycznych, s. 2 2 3 -228 (zob.
Aleksandrowska, ZPP, s. 129): tekst utworu w tym zbiorze, zatytułowany „Wiersz
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w tejże materii ks. Adama Naruszewicza, biskupa łuckiego, dziejopisa i poety”,
nie zawiera apostrofy do Stanisława Augusta (w. 65-108), a ostatnią zwrotkę
(w. 109-112) umieszczono po w. 64.
Tytuł: - DN; Pociecha cnoty. Oda w dzień imienin Jego Królewskiej Mości ZPP
w. 39 s < k > o k i - popr. wyd.; stoki - DN, ZPP (bł.)
w. 71 skąd - DN; stąd - ZPP (bł.)

Oda XXV
Przekazy: ZPP - 1773, t. 8, cz. 1, s. 31-34. P w H - 1. 1, s.nlb. [3-6]; DN t. II, s. 103-105.
Tytuł: - DN; Do Jego Królewskiej Mości przy oddaniu Horacjusza - ZPP;
Do Najjaśniejszego Miłościwego Pana, Stanisława Augusta, Króla Polskiego,

Wielkiego Książęcia Litewskiego - PwH
w. 5 Tobie - DN; Tobieć - ZPP, PwH
w. 40 zacznie - DN, PwH, nie zaczną - ZPP
po w. 56 - w DN i ZPP brak dopisku pod tekstem utworu; Tego uprzejmie
życzę Waszej Królewskiej Mości, Pana mojego miłościwego najniższy sługa i pod
dany, Adam Naruszewicz SJ. —PwH

Oda XXVI
Przekazy: ZPP - 1 7 7 0 , t. 2, cz. 2, s. 270-280; „Monitor” 1785, nr 2, s. 178-184; DN - t. II, s. 106-111; Bogusławski, Mowy i wiersze moraine autorów
klasycznych, s. 49-63 (Aleksandrowska, ZPP, s. 113); tekst utworu w wydaniu
pierwszym tego zbioru, nosi tytuł „Wiersz w tejże materii ks. Adama Naruszewi
cza, biskupa łuckiego, dziejopisa, poety”, podstawą wydania był druk w DN.
Tytuł: - DN; Oda o powinności człowieka w towarzystwie - ZPP;w „Mo
nitorze” tytułu brak, lecz utwór poprzedza komentarz : Rymopismo to, że zawie

ra w sobie mocne i gruntowne zachęcania do czynnych cnót (próżnujące albo
wiem cnoty niewarte cnót imienia), udzielam czytelnikom moim, w tej myśli, że
je czytać będą z ukontentowaniem i pożytkiem
w. 2 na pół - DN, ZPP; na wpół - „Monitor”
Czemu - DN, ZPP; Czemuż - „Monitor”
w. 4 w ziemnym —DN, ZPP; w zimnym —„Monitor”
zmroku - DN, ZPP; mroku —„Monitor”
w. 5 Rozum-że to —DN, ZPP; jest to rozum —„Monitor”
w. 6 w tęgie wprzęgaćzmysł - DN, ZPP; w ścisłe zmysł sprzęgać - „Monitor”
w. 7 traci - DN, ZPP; trawi - „Monitor”
w. 9 wokoło —DN, ZPP; na koło —„Monitor”
w. 10 krągły świat —DN, ZPP; świat krągły —„Monitor”
w. 16 który ożywia - DN, ZPP; którym ożywia - „Monitor”
w. 17 ozdobny darem wiecznej duszy - DN, ZPP; ozdobnej duszy wiecznej
darem - „Monitor”
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w. 18 na ten okrąg - DN, ZPP :jest na ten krąg - „Monitor”
w. 35 do dziel byio - DN, ZPP; było do dzieł - „Monitor”
w. 37 lat twych - DN, ZPP: twych lat - „Monitor”
w. 39 hojnie leje - DN, ZPP; leje hojnie - „Monitor”
w. 40 zrobił - DN, ZPP: czynił - „Monitor”
w. 45 ledwo —DN, ZPP: ledwie —„Monitor”
w. 70 zebrze —DN, ZPP; stoi —„Monitor”
w. 88 wszędy —DN, ZPP; wszędzie —„Monitor”
w. 98 posługi - DN, ZPP; przysługi - „Monitor”
w. 103 czystej —DN, „Monitor”: czystszej —ZPP
w. 104 większej przydaje - DN; większy przyda jej -Z P P ; większejje j doda
- „Monitor”
w. 105 Twórcy - DN, ZPP: Stwórcy - „Monitor”

Oda XXVII
Przekazy: ZPP - 1774, t. 10, cz. 1, s. 105-106; DN - t. II, s. 111-112.
Tytuł: - DN; Bukiet w dzień imienin W[iełmoinego\ Ąego] M[ości\ P\ana\
Wojciecha Jakubowskiego, brygadiera wojsk francuskich, ofiarowany - ZPP

Oda XXVIII
Przekazy: ZPP - 1771, t. 4, cz. 2, s. 271; DN - t. II, s. 112.
Tytuł: —DN; Toz [Do wina, z francuskiegoJ - ZPP (jako drugi z kolei prze
kład tego samego utworu autorstwa Adama Stanisława Naruszewicza; zob. obj.
do III 28,metryczka)
w. 3 zima - ZPP; ziemia - DN (bł.)
w. 7 promień - DN; płomień - ZPP
KSIĘGA CZWARTA

Oda I
Przekazy: ZPP - 1772. t. 6, cz. 2, s. 369-385; DN - t. II, s. 113-122.
Tytuł: - DN; Pindara oda pierwsza z pytejskich na pochwałę Mierona, kró
la miasta Etny w Sycylii . który wozem zawodniczym zwycięstwo otrzymał —
ZPP
(przyp.) (a) na teatrze - DN: na teatrum —ZPP
UOR.Carm. 4,2,1-8 - DN: w ZPP brak
/ < / > - popr. wyd.; III - DN (bł.)
luł[l]e - uzup. wyd. (za dzisiejszymi wydaniami); Jule - DN (tę for
mę przekazały niektóre kodeksy zawierające Pieśni Horacego)
< n i> titu r - popr. wyd.; utitur - DN
pinnis - transkr. wyd. (za dzisiejszymi wydaniami); pennis - DN (tę
formę przekazały niektóre kodeksy zawierające Pieśni Horacego)
inmensusąue - transkr. wyd.; immensusąue - DN
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w. 2 zabawo —DN; dzierżawo —ZPP
w. 7 w DN przypisu brak; (b) Betty toż samo, co groty. Mowa tu o pioru
nach - ZPP
w. 10 w DN przypisu brak; (c) Orzeł, co pioruny Jowiszowi nosi —ZPP
w. 12 w DN przypisu brak; (d) Snu miłego —ZPP
w. 18 w DN przypisu brak; (e) Apollo —ZPP
w. 21 w DN przypisu brak; (g) Jowisz - ZPP
w. 24 w DN przypisu brak; (h) Instrument muzyczny —ZPP
w. 25 w DN przypisu brak; (i) Muzy nazywają się także Pierides —ZPP
w. 29 w DN przypisu brak; (l) Czytaj o tym Homera Jliad[a\T - ZPP
w. 32 w DN przypisu brak; (n) Wybrzeże skaliste —ZPP
w. 37 w DN przypisu brak; (p) Wnętrzności - ZPP
w. 68 w DN brak drugiej części przyp. wyd. do w. 68; Parnas góra - ZPP
w. 130 (t) Laced<e>mończyków - popr. wyd. według ZPP; Lacedomończyków - DN (bł.)

Oda II
Przekazy: ZPP - 1775, t. 11, cz. 2, s. 300-302; DN - t. II, s. 123-125.
Tytuł: - DN; Powitanie J[aśnie\ W[ielmożnego] J\ego]m\oś]ci P[ana\ het

mana w\ielkiego] koronnego w czwartkowym posiedzeniu uJ[ego] K[rólewskiej]
M[oś]ci - ZPP
w. 7 w DN przypisu brak; (*) Góry*włoskie i tureckie, gdzie, jak poeci mó
wią , Mars mieszkał - ZPP
w. 14 (przyp.) (x) - DN; w ZPP brak
w. 28 żołnierz<e> —popr. wyd. według ZPP; żołnierza —DN (bł.)

Oda III
Przekazy: ZPP - 1773, t. 8, cz. 1, s. 99-111; DN - t. II, s. 125-132.
Tytuł : — DN ; Oda do Sprawiedliwości z okazji mowy królewskiej mianej
2 dnia sierpnia 1773 za królobójcami —ZPP
w. 33 i trwodze —DN; i w trwodze —ZPP
w. 34 w wzgardzie - DN; wzgardzie - ZPP
określonych —DN; okrzesanych —ZPP
w. 6 3 przestępstw < a> - popr. wyd. według ZPP; przestępstwo —DN (bł.)
w. 70 <o>kryrtej —popr. wyd.; ukrytej —DN (bł.)
w. 107 „Themis” - transkr. wyd.; Temis —DN, ZPP
w. 126 ta —DN; twa - ZPP

Oda IV
Przekazy: ZPP - 1776, t. 13, cz. 2, s. 247-251; DN - t. II. s. 132-135.
Tytuł: - DN; Diament - ZPP
w. 34 szachrajst<w>em —popr. wyd. według ZPP; szachrajstem - DN
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O daV
Przekazy: ZPP - 1771, t. 3, cz. 2, s. 365-366; DN - t. II, s. 135-136.
Tytuł: —DN; Bukiet na imieniny pewnej damy —ZPP
O da VI
Pr/ekazy: ZPP - 1774, t. 9, cz. 1, s. 25-26: DN - 1. II, s. 137.
Tytuł: — DN: W dzień dorocznej koronacji J[ego\ K[rólewskiej] M[os\ci —
ZPP
w. 3 wiosennych —popr. wyd. według ZPP; wiosiennych - DN
w. 6 nas , panie - DN; nasz panie - ZPP
w. 13 wżdy kiedy —DN ;ju ż kiedy —ZPP
O da VII
Przekazy: ZPP — 1771, 1. 4, cz. 1, s. 120-121 (strofy czterowersowe) ; Muza S —s. 81-82 (wiersz stychiczny); Pijak —s. 14 (wiersz stychiczny); DN —t. II,
s. 138-139 (strofy czterowersowe).
Tytuł: —DN; Obraz miłości —ZPP: Miłośnik , czyli Obraz miłości —MuzaS ,

Pijak
Motto: w DN i ZPP brak; Patrz na obraz , zobaczysz wiekw nim śrzedni,
młody; / Zobaczysz, ach niestety ; siwca łokciobrody —M /zaS, Pijak
w. 2 nigdy swych —DN, ZPP; Nie być swych —MuzaS, Pijak
O da VIII
Przekazy: ZPP - 1771, t. 3. cz. 2, s. 404-406; DN - t. II, s. 139-140.
Tytuł: —DN; Różnica wieku ludzkiego —ZPP
w. 13-14 Dopieroż z nim swe miłość wyprawia igrzyska : / bystry płomień
tam i sam serce płoche ciska —DN: w ZPP brak
w. 21 -22 Alić po miłej wiośnie, po rozkosznym lede / i po bujnejjesieni zima
kark przygniecie - DN: w ZPP brak
Oda IX
Przekazy: DN —t. II, s. 141-142; w ZPP brak.
Oda X
Przekazy: ZPP - 1770. t. 2, cz. 2, s. 268-270; DN - t. II, s. 143-144.
Tytuł: /' < 1> . / / \ ERK -p op r. wyd. według ZPP; /' IJFJi WERK - D N (bł.)
Oda XI
Przekazy: ZPP - 1775, t. 12, cz. 1, s. 118-125; dr.ulot.: b.m., dr. i r. [Wilno
1 7 751. 2° - egz. BLJW 4.20.4.537Ì adl.XVIlI/II (dr.ulot. pochodzący ze zbioru
zawierającego utwory polskie i łacińskie z lat sześćdziesiątych i siedemdziesią
tych XVIII w.: Kolekcja wierszo w od różnych autorów z różnych okoliczności
napisanych i pierwszym w Wielkim Księstwie Litewskim domom przypisanych );
D N - t . II, s. 145-150.
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Tytuł: —DN; Przy oddaniu pierścienia od Jego Królewskiej Mości ks[iędzu]
Kazimierzowi Naruszewiczowi, rektorowi Coll[egii\ Nob[ilium] Wileńskiego Króla
J[ego]m[oś\ci i Rzeczypospolitej, oda - ZPP, dr.ulot.
w. 52 wiejskiej dymem —DN; dymem wiejskiej —ZPP, dr.ulot.

Oda XII
Przekazy: ZPP - 1771, t. 3, cz. 2, s. 399-403; MuzaS —s. 73-77; Pijak —
s. 9-11; D N - t . II, s. 151-153.
Motto: w DN i ZPP brak; Kto kocha słowy cudzą gryźć sławę na poły ; / Ten

niech wie, że ten przysmak pójdzie w jego stoły - MuzaS
Tytuł: - DN; Do potwarców - ZPP; Potwarca - MuzaS
w. 1 klozy —DN, ZPP; jam y —MuzaS , Pijak
w DN i Muzie S przypisu brak; (*) kloza —więzienie, dół Jam a —ZPP
w. 7 osaczyła —DN, ZPP; otoczyła —MuzaS
w. 13 iściec —DN, ZPP; świadek —MuzaS
w DN \MuzieS przypisu brak; (*) iściec - świadek; Kochan[owski\ ZPP
w. 46 gasną —DN, ZPP; zgasną —MuzaS

Oda XIII
Przekazy: ZPP - 1777, t. 16, cz. 1, s. 91-93; DN - t. II, s. 154-155.
Tytuł: - DN; Kałamarz —ZPP

Oda XIV
Przekazy: ZPP - 1771, t. 3, cz. 2, s. 3 51-357 (strofy ośmiowersowe); Mu
zaS —s. 8 8-94 (strofy ośmiowersowe); DN —t. II, s. 156-159 (strofy czterower
sowe).
Tytuł: —DN; Oda do Mądrości —ZPP; Do Mądrości —MuzaS
w. 11 naw tysiącznych kwotą - DN; drogimi towary - ZPP, MuzaS
w. 12 w które Paktoł i Canges swoje przelał złoto —DN; Co je z Paktołem
Ganges toczy złotodary - ZPP, MuzaS
w. 18 w sute łamy - DN; w srebrnogłowy - ZPP, MuzaS
w. 20 Płutus - DN; Pluto - ZPP, MuzaS
w. 35 „Themis” —transkr. wyd. według ZPP; Ternis —DN
w. 45 Neron - DN; Nero - ZPP, MuzaS
w. 56 dobrodziejem w Porusie - DN; w Porusie dobrodziejem - ZPP, MuzaS
w. 59-60 - kolejność DN; w. 6 3 -6 4 - ZPP, MuzaS
w. 61-64 - kolejność DN; w. 59 -6 2 - ZPP, MuzaS
w. 73 Cnoty - DN; Cnotę - ZPP, MuzaS

Oda XV
Przekazy: ZPP - 1771, t. 4, cz. 1, s. 122-124; DN - t. II, s. 160-161.
Tytuł: - DN; Strumień - ZPP
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Oda XVI
Przekazy: Anakreori —(war. A) s. 1-3 nlb.; DN - t. 11, s. 161-163: w ZPP
i war. В brak.
Tytuł: - DN; Do Jaśnie Wielmożnego Imci Pana Franciszka Ksawiera Brcinickiego, hetmana polnego koronnego, kapinowskiego etc. starosty:; w dzień ślubny
z księżniczką Jejmością Dorotą Jabłonowską, wojewodziariką poznańską. Anakreontyka - Anakreori (war. A)
w. 8 śpiewać —DN: piać —Anakreori (war. A)
w. 28 a z oczu zaś tyle —DN: a z oczu tyle —Anakreon (war. A) (bł., lipometria)
w. 30 aby - DN: by -Anakreon (war. A) (bł., lipometria)
w. 31 byi chciwy - DN; żarliwy - Anakreon (war. A)
w. 32 będziesz z nią razem wiekował —DN; Pragnął: będziesz z nią wieko
wał —Anakreon (war. A)
w. 33 pewne —DN ; pełne —Anakreon (war. A)
w. 40 służeczki - DN; służki —Anakreon (war. A) (bł., lipometria)
w. 44 ałe - DN: lecz - Anakreon (war. A) (bł., lipometria)

Oda XVII
Przekazy: ZPP - 1777, t. 15. cz. 2, s. 371-373: DN - t. II, s. 164-165.
Tytuł: - DN: Przy oddaniu numizma królowej Jadwigi J\ego] Karolewskiej]
M[oś\ci - ZPP

Oda XVIII
Przekazy: ZPP - 1771, t. 4, cz. 1, s. 139-141 (wiersz stychiczny); DN t. II, s. 166-167 (wiersz stroficzny).
Tytuł: —DN; Toż innej ręki —ZPP (gdyż na s. 136-138 poprzedzał go utwór
Mateusza Czarnka Kościół Śmierci, z francuskiego)
w. 1 zjętych —DN; skrzepłych —ZPP
w. 17 <w>schodnie - popr. wyd.; schodnie - DN, ZPP (bł.)

Oda XIX
Przekazy: ZPP - 1771. t. 4. cz. 2. s. 318-320; DN - t. II, s. 168-169.
Tytuł: - DN; Jutrzenka —ZPP
w. 19 śliczna Dafne —DN : śliczny Dafni —ZPP
w. 23 jej - DN: mu —ZPP
w. 29 jej - DN; mu - ZPP
w. 31 gładka Dafne - DN; gładki Dafni - ZPP

Oda XX
Przekazy: ZPP - 1776, t. 14, cz. 1, s. 96-109: DN - t. II, s. 170-179.
W Estr. t. 25, s. 205 informacja o dr.ulot.: b.m.dr. i r. [1776], 4°, k. 4, którego
nie odnaleziono.
Tytuł: - DN; Prciemiando incitât - ZPP
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Motto: Praemiando —transkr. wyd.; Proemiando —DN; w ZPP brak
w. 5 wędzi - DN; swędzi - ZPP
w. 9 uległszy —DN; ułęgłszy —ZPP
w. 22 mędrzec —DN; mędrek —ZPP
(przyp.) w DN przypisu brak; (a) Diogenes - ZPP
w. 98 w DN przypisu brak; (b) Faeton —ZPP
w. 122 za p ła t< ą > —popr. wyd. według ZPP; zapłaty —DN (bł.)
w. 204 w DN przypisu brak; [jest to może przypis do zakończenia utworu
(na stronicy są tylko 4 ostatnie wersy) lub do całego tekstu] Recubans sub tegminefagi —ZPP (VERGifc/. 1,1 : „Pod rozłożystych buków spoczywając cieniem”,
przekład K. Koźmian)

Oda XXI
Przekazy: DN - t. II, s. 180-181.
Elżbieta Aleksandrowska (ZPP, s. 152, nr 706) utwór wydrukowany w ZPP
(1771, t. 4, cz. 1, s. 142-144) traktuje jako pierwodruk ody IV 21, z zasygna
lizowaniem znacznych różnic w przekazach, a kryptonim autora tego utworu:
„ES.P.P.”, zamieszczony w R IV 2 i P XVI 2, rozwiązuje jako: „Fabian Sako
wicz Profesor Poetyki”; tu też informacja, że Bohomolec mylnie włączył wiersz
do DN. Tę sugestię należy uchylić, ponieważ porównanie tekstów wykazało, że
są to dwa odrębne utwory o podobnej tematyce, napisane przez dwóch róż
nych autorów: Sakowicza (ZPP) i Naruszewicza (DN); zob. obj. do IV 2 ^ m e 
tryczka.
w. 19 o b ł< ó > k ł - popr. wyd.; obłąkł - DN (bł.)

Oda XXII
Przekazy: DN - t. II, s. 181-183; w ZPP brak.

Oda XXIII
Przekazy: DN - t. II, s. 184-185; w ZPP brak.
w. 89 Themis —transkr. wyd.; le mis —DN

Oda XXIV
Przekazy: Z P P - 1 7 7 0 ,1 .1, cz. 2, s. 406-407 („Wiosna”), 4 0 7 -408 („Lato”),
4 08-409 („Jesień”), 409-410 („Zima”); DN - t. II, s. 185-190.
Tytuł: - DN; Cztery części roku. Piosnki wieśniackie - ZPP
w. 7 łekkich —DN; białych —ZPP
w. 20 Hołender złotą brząknął —DN ; Brząknął Holender złotą —ZPP
w. 35 czekając - DN; czekają - ZPP

Oda XXV
Przekazy: DN - t. II, s. 190-192; w ZPP brak.
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Oda XXVI
Przekazy: ZPP - 1770, t. 2, cz. 1, s. 57[a] (wiersz stroficzny); „Monitor” 1770, nr 79, s. 630 (wiersz stychiczny); DN - t. II, s. 192 (wiersz stroficzny).
Tytuł: —DN; Różność za życia —ZPP; Toż samo z inszej ręki —„Monitor”
(tekst przekładu Naruszewicza, bez podania nazwiska autora, poprzedzały dwa,
ogłoszone również anonimowo, warianty przekładu autorstwa Minasowicza; zob.
Aleksandrowska, ZPP, s. 111).

Oda XXVII
Przekazy: ZPP —1776, t. 13, cz. 2, s. 231-246; Bogusławski, Mowy i wier
sze moralne autorów klasycznych, s. 201-222 (Aleksandrowska, ZPP , s. 131);
utwór w tym zbiorze nosił tytuł: „Wiersz w tejże materii. Salomona, przekłada
nia ks. Adama Naruszewicza, biskupa łuckiego, dziejopisa i poety” i został opa
trzony mottem: Vanitas vanitatum , stwierdzono liczne błędy w tekście.
DN - t. II, s. 193-205.
Tytuł: - DN; Vanitas vanitatum. Próżność nadpróżnościami - ZPP
w. 98 ich rozum - DN; rozum ich —ZPP
w. 110 niepomylnym —DN; niepomyślnym - ZPP
w. 127 gospodo - DN; gospoda - ZPP
w. 128 ponęt - DN; powab - ZPP
w. 1 3 8 p < o> dn osząc —popr. wyd. według ZPP; padnosząc —DN (bł.)
ciemię —DN; cienie - ZPP (bł.)
w. 153 zostanie —DN; ostanie - ZPP
w. 211 Stwórcy - DN; Twórcy - ZPP
w. 266 ktadnie - DN; kładzie —ZPP

OBJAŚNIENIA

W „Objaśnieniach”, podobnie jak w tomie pierwszym Poezji zebranych N a
ruszewicza, podawane są informacje o okolicznościach i dacie powstania utwo
rów. Ustalenia wyznaczone przez czas druku w „Zabawach Przyjemnych i Po
żytecznych” odgrywają dużą rolę w chronologizacji wierszy, ponieważ założono,
że publikacja następowała (z niedużą czasową tolerancją) niedługo po powsta
niu wiersza. Czas ten obliczano na podstawie informacji zawartych w monogra
fii bibliograficznej „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych” autorstwa Elżbiety
Aleksandrowskiej : daty zbroszurowania danej części tomu oraz miejsca utworu
w tej części wskazanego w „Indeksie chronologicznym”. Po wskazaniu wydedukowanego w ten sposób czasu druku utworu w periodyku skrótowo zapisano
źródło informacji: Aleksandrowska: ZPP , numer utworu w tej monografii oraz
numery stronic, gdzie była podawana data zbroszurowania i miejsce wiersza
w Indeksie.
Zamieszczono tu także objaśnienia rzeczowe, dotyczące osób, wydarzeń,
odwołań mitologicznych, literackich, historycznych, geograficznych i innych,
niezbędnych do zrozumienia i właściwej interpretacji tekstu. Komentarz języko
wy znacznie ograniczono (przede wszystkim do zwrotów i niesamodzielnych czą
stek wyrazowych), gdyż wyjaśnienie znaczeń wyrazów niezrozumiałych i tych,
które wyszły z użycia, wraz z ich lokalizacją podawano w „Słowniku wyrazów
archaicznych”.
W przypadku tłumaczeń mott łacińskich, a także innych parafraz i naśladownictw zamieszczane jest źródło tych informacji (jeśli nie były one podane
w Dziełach), tytuły oryginałów oraz prawdopodobne źródło tekstowe. W edycji
przyjęto następujący sposób sygnalizowania przekładów: w nawiasie kwadra
towym pod tytułem, gdy mamy do czynienia z informacją autorską, za jaką
przyjęto tu informację z Regestrów rzeczy zawartych w poszczególnych tomach
„Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”, lub z informacją o obcym źródle podaną
później przez badaczy. Rezygnowano z tego nawiasu, gdy przekład był wskaza
ny w Dziełach.
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LIRYKA TOM II
Przestroga
Przestroga, autorstwa Franciszka Bohomolca, poprzedzająca w DN księgę
trzecią Linków, odnosi się właściwie do ody III 1, ponieważ zawiera objaśnienia
historyczne dotyczące powstania Pokoju Marmurowego w Zamku Królewskim,
zmian przeprowadzonych w nim w 1771 r. z polecenia Stanisława Augusta oraz
opis aktualnego wyglądu tej komnaty, „która za Wazów prezentowała dzieje ro
dzinne dynastii, a za Stanisława Augusta stała się miejscem uosabiającym tra
dycje monarchicznego państwa” (Platt, ZPP , s. 125).
1. 3 zamiast noty —w takiej formie, pod tekstem, pojawiły się objaśnienia do
ody Na Pokój Marmurowym.. w ZPP.
1. 5 Władysław // - Władysław IV Waza (1595-1648), król polski od 1632 r.
1. 5 Zygmunta 111 - Zygmunt 111 Waza (1566-1632), król polski od 1587,
szwedzki w latach 1592-1599, ojciec Władysława IV i Jana II Kazimierza. Prze
niósł swą rezydencję z Krakowa do Warszawy.
1. 14 Jego Królewska Mość - Stanisław August Poniatowski; por. NARUSZE
W I C Z ,/^ ^ zebrane, t. I: obj. do I l.tyt. (s. 238).
1. 18 Fontaniemu —Jakub Fontana (1710-1773), architekt królewski, po
chodzący ze znanej włoskiej rodziny architektów, budował kościoły, przebudo
wywał pałace, a w latach ok. 1754-1772 - Zamek Królewski w Warszawie.
1.19 Bacciarellemu - por. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: obj. do I 6,87
(s. 249). Płótna Bacciarellego ozdabiały pomieszczenia w Zamku Królewskim,
w tym m.in. Pokój Marmurowy i Bibliotekę. Wyrazem podziwu Naruszewicza
dla kunsztu artysty była oda Do Malarstwa (I 6).
1. 19 Le Brun - Andre Le Brun (Lebrun de Bruyn, Lebrun van Bruyn; 1737-1811), związany z Polską rzeźbiarz nadworny Stanisława Augusta, pochodze
nia flamandzko-francuskiego. Jako kierownik pracowni na Zamku Królewskim
wykonywał rzeźby do Zamku i Łazienek. Od 1803 r. był profesorem Uniwersy
tetu Wileńskiego.
1. 28 ,,verde antiquo” —(wł.) |w kolorze] zieleni antycznej.
1. 29-31 J1EGUM MEMORIAE DICA VIT STANISLAUS AUGUSTUS MONUMENTUM ПОССЕ, Anno MDCCLXXF - (łac.) „Królów pamięci ten oto
pomnik poświęcił Stanisław August w roku 1771”.
1. 34-36 Aa suficie odmalowanajest Wieczność... trzymająca wieniec gwiaz
dowy, a ncikoło je j Geniusze nauk , które pamięć zmarłych krółów podają
potomności —zob. niżej, 1,170-172.

LIRYKÓW KSIĘGA TRZECIA
Oda I
Utwór ukazał się w ZPP w drugiej połowie września 1771 r.; zob. Aleksan
drowska: ZPP, nr 526 (s. 118), s. 5, 217.
Powstanie ody związane jest z inicjatywą Stanisława Augusta odrestauro
wania w Zamku Królewskim Pokoju Marmurowego, który został oddany do użyt
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ku z okazji siódmej rocznicy elekcji króla (7 września 1771 r.). Umieszczono tu
dwadzieścia dwa portrety wybranych królów polskich, wśród nich zaś duży por
tret samego Stanisława Augusta w stroju koronacyjnym, wykonany przez Mar
cella Bacciarellego. W przemyślanym przez monarchę wystroju komnaty poło
żono akcent „na akcesoria władzy i tradycji” oraz związano je z osobą króla, co
można potraktować jako formę odpowiedzi na nasilające się podczas konfedera
cji barskiej zarzuty, że Poniatowski jest nieprawym „zasiadaczem” tronu. Nato
miast „połączenie w wystroju elementów alegorycznych z historycznymi i dy
daktycznymi ukazywało rolę, jaką król przyznawał sztuce” (Platt, ZPP, s. 123).
Udział w urządzeniu Pokoju Marmurowego mieli wzmiankowani w Przestro
dze : Jakub Fontana, Marcello Bacciarelli, André Le Brun, a także - pominięty
tam - malarz Jan Bogumił Plersch.
Na temat sądów poety o królach polskich przedstawianych w tej odzie i w in
nych wierszach zob.: B. Wolska, Wątki historyczne w poezji Adama Naruszewi
cza , „Wiek Oświecenia” 13(1998), s. 69-83; A. Przekora, Opinie o dawnych wład
cach Rzeczypospolitej w utworach Adama Naruszewicza , „Acta Universitatis
Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 7(2005), s. 215-232.
w. 5-6 zaw isn y... / Czas —por. HOR. Carm. 1,11,7-8: „invida aetas” („czas
zawistny”; przekład A. Lam): ОУMet. 15,234: „tempus edax rerum tuque, in
vidiosa vetustas” („O żarłoczny Czasie i ty, zawistna Starości”; przekład S. Stabryła).
w. 13-14 Muzo, której łaskawe berło Stanisława / wołny przystęp do domu
pana twego dawa — podkreślenie roli Stanisława Augusta jako opiekuna poezji
i poetów. Muzy tradycyjnie symbolizują inspirację artystyczną i odgrywają rolę
pośredniczek między artystą a ideałem estetycznym, do którego dążył.
pana twego - tj. Stanisława Augusta,
w. 15 wszakeś ty córka Pamięci —matką Muz była Mnemosyne, grecka bo
gini Pamięci i Wspomnienia, patronująca sztukom uwieczniającym czyny i oso
by; por. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane , t. I: obj. do I 6,2 (s. 247).
w. 18 Lach —Polak; określenie używane zrazu tylko na Litwie i Rusi, potem
bardziej powszechnie.
w. 19 Chrobry - Bolesław I Chrobry (ok. 967-1025), król polski od 1025 r.,
który przez swą politykę i zwycięskie wojny (m.in. z cesarstwem niemieckim)
doprowadził państwo do potęgi i niezawisłości.
(przyp. (a)) Nie od Ottona III, cesarza, wziął koronę, ałe ją sam sobie
włożył r[oku] 1024 —Otton III (983-1002), cesarz Świętego Cesarstwa Rzym
skiego od 996 r., uznał Chrobrego za przyjaciela Cesarstwa i niezależnego władcę
w roku 1000. W 1024 r., po śmierci niechętnego Polsce papieża Benedykta VIII
oraz Henryka II, następcy Ottona, Chrobry wszczął starania w Stolicy Apostol
skiej o koronę królewską i koronował się w Gnieźnie w roku 1025.
w. 23-24 wnuków za w iść... / z jednego wiełu słabych nie zrobiła panków Bolesław Krzywousty (1086-1138), książę polski od 1102 r., w testamencie w y
dzielił dzielnice dla swoich czterech synów.
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w. 26 Wencesława —Wacław II Czeski (1271-1305) walczył z Władysławem
I Łokietkiem o tron polski: w 1291 r. zdobył Małopolskę, w 1300 - Wielkopol
ską oraz Pomorze Gdańskie i koronował się w Gnieźnie jako król polski.
w. 29 Łokietku - Władysław I Łokietek (ok. 1260-1333), książę łęczycko- kujawski, król polski od 1320 r. Po okresie rozbicia dzielnicowego, mimo prze
szkód i niechęci ze strony rodaków, książąt śląskich i Wacława II Czeskiego, dążył
do zjednoczenia państwa; był przedostatnim z Piastów.
(przyp. (d)) po śmierci Leszka Czarnego, Przemysława i Henryka , książęcia głogowskiego - Leszek Czarny (ok. 1241-1288), brat Władysława Łokiet
ka, książę łęczycki (od 1260 r.), sieradzki (od 1263), krakowski (od 1279), zwo
lennik zjednoczenia dzielnic; Przemysł II (1 2 5 7 -1 2 9 6 ), książę wielkopolski
(1279-1290) i krakowski (od 1290), zawarł sojusz z Władysławem Łokietkiem
w roku 1293, król polski (od 1295); Henryk III (1251/1260-1309), książę gło
gowski (1273/1274-1309) i wielkopolski (1306-1309), używał tytułu „Dzie
dzic Królestwa Polskiego1', po jego śmierci Wielkopolanie poddali się Łokietkowi
dopiero w 1314 r.
w. 31 -32 żadnym niepożyty / szczęścia losem —poeta zaakcentował tu wy
trwałość i nieustępliwość Łokietka w dążeniu do ponownego scalenia państwa
polskiego. Por. NARUSZEWICZ, Historia narodu polskiego , s. 218:
[...I pan nie /łam any żadną przeciwnością, a / przeszkód i niebezpie
czeństw samych hart duszy i wielkomyślność biorący.

Por. też NARUSZEWICZ, Glos umarłych, w. 91 : „Dzielny Łokietek, co Polskę
zjednoczył”.
w. 33 Dwakroć na cię zła zazdrość swe wywarłaja d y —aluzja do buntu patrycjatu krakowskiego (1311-1312) pod wodzą wójta Alberta id o buntu Przemka
(1313-1314), wójta poznańskiego, stronnika książąt głogowskich.
w. 33-36 —chodzi tu o obawy przed wzrostem władzy i znaczenia Łokietka,
a także o niechęć ze strony reprezentantów rozmaitych sił politycznych, zarówno
Małopolski, jak i Wielkopolski, chętniej poddających się władzy książąt śląskich
i królów czeskich; por. NARUSZEWICZ, Historia narodu polskiego, s. 202-223.
Łokietek trzykrotnie musiał uchodzić z kraju. Oto zanim w 1296 r. został obrany
królem na zjeździe w Poznaniu, po napaści I Ienryka IV Probusa musiał w roku
1290 r. uciekać z Krakowa, a w 1292 - zrzec się Małopolski na rzecz Wacława II
Czeskiego i złożyć królowi Czech hołd lenny. Gdy w 1299 r. wygnano go z Polski,
„zostawszy z króla tułaczem”, schronił się na Węgry i wyjechał do Rzymu (w mię
dzyczasie, w 1300 r., doszło do koronacji Wacława na króla polskiego). W roku
1303 Łokietek przy był do Polski, lecz wkrótce znów uszedł na Węgry. W końcu
1304 r. powrócił i rozpoczął kilkunastoletni bój o utracone ziemie, walcząc m.in.
z wojskami śląskimi, czeskimi oraz z buntownikami w Krakowie i Poznaniu. Zo
stał koronowany w Krakowie dopiero w 1320 r. Por. NARUSZEWICZ, Głos umar
łych, w. 91-92: „Dzielny Łokietek [... ] / trzykroć ojczystą musiał rzucać ziemię”.
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w. 38 Wielki Kazimierzu - Kazimierz III Wielki (1310-1370), król polski od
1333 r., ostatni z dynastii Piastów.
(przyp. (e)) ogłosił prawa na zjeździe wiślickim , 1347 — tzw. statuty
kazimierzowskie, ogłoszone na zjeździe w Wiślicy, a kodyfikujące prawo dla Ma
łopolski. Zatwierdzone po 1357 r. statuty piotrkowskie zawierały prawo dla Wiel
kopolski.
Tenże wiele miast i zamków zbudował, wiele pożytecznych
rękodzieł do kraju wprowadził - król dbał o rozwój gospodarczy kraju, wprowa
dził liczne reformy, kierował akcją budowlaną i osadniczą. Jak pisał DŁUGOSZ,
Roczniki, ks. 9 (t. V, s. 443) : „dokładał do tego wszelkich starań tak, żeby Pol
skę, którą zastał glinianą, drewnianą i brudną, zostawić murowaną i nadać jej
wielki rozgłos, co mu się też i udało”.
i Akademii Krakowskiej dał początek - w Krakowie w 1364 r.
Kazimierz Wielki założył pierwszy w Polsce uniwersytet.
w. 44 carskie laury z oliwnym wieńcem — laur i drzewko oliwne to częste
w poezji Naruszewicza metaforyczne symbole działań rycerskich i pokojowych,
tu równie wysoko cenionych, w innych utworach —przeciwstawianych sobie, ze
zmienną waloryzacją; por. I 5,17-22: wywyższenie oliwki będącej symbolem
pokoju zarówno w tradycji antycznej, jak i biblijnej.
Antonina —Antoninus Pius (Titus Aelius Caesar Antoninus),
cesarz rzymski (138-161), którego rządy były okresem spokoju i rozkwitu pań
stwa. Wznosił wspaniałe budowle, ale okazał też zdolności wodza, prowadząc
operacje militarne w Brytanii (Wał Antonina), Mauretanii, Judei, Dacji; później
sze epoki widziały w nim władcę idealnego.
w. 46 krwifrancuska, Ludwiku Węgrzynie —Ludwik Węgierski (1326-1382),
król Węgier od 1342 i Polski od 1370 r.; powierzył rządy w Polsce swej matce,
Elżbiecie Łokietkównie. Pochodził z rodu Andegawenów (franc. d’Anjou), jego
ojciec, Karol Robert, był prawnukiem Karola I Andegaweńskiego.
w. 48 (przyp. (f)) matce swej\ Ludo wice —matka Ludwika Węgierskiego miała
na imię Elżbieta (została uznana przez Kościół za błogosławioną). Błąd ten zo
stał sprostowany w P XVI 2 w dziale „Omyłki druku”.
potem Władysławowi, książęciu opolskiemu - Władysław Opolczyk
(1326-1332 - 1401), w latach 1367-1372 sprawował urząd palatyna, po czym
przeniesiony na Ruś Halicką, pełnił tam urząd wielkorządcy.
na ostatek trzem polskim senatorom —senatorowie, kolejno sprawujący
rządy w Polsce w imieniu Ludwika Węgierskiego, to: Przecław z Gołuchowa (lub
Gułowatych), kasztelan poznański (w latach: 1346-1354), wojewoda kaliski
(1360-1375), starosta generalny Wielkopolski (1369-1371), usunięty ze staro
stwa przez Elżbietę jako regentkę Królestwa Polskiego; Otton z Pilczy (zm. 1385),
starosta generalny Wielkopolski (1371-1372), kasztelan wiślicki (1372-1376),
wojewoda i starosta sandomierski (1376-1385). Na skutek niechęci panów i ry
cerzy wielkopolskich dobrowolnie ustąpił ze stanowiska starosty, a jego następcą
został Sędziwój Pałuka z Szubina, herbu Topór (przed 1328 - 1405). W 1377 r.
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Ludwik Węgierski powierzył mu starostwo krakowskie i na tym urzędzie Sędzi
wój pozostał do 1380 r. W roku 1381 otrzymał urząd wojewody kaliskiego, który
sprawował aż do śmierci. Ten stronnik Andegawenów i zaufany króla Ludwika
jako jedyny z trzech namiestników Królestwa Polskiego otrzymał nie tylko sta
nowisko starosty wielkopolskiego (1 3 7 1 -1 3 7 6 ,1 3 89 -1 3 9 7 ), ale i najwyższą god
ność —regenta. W czasie bezkrólewia (1382) przyczynił się do sprowadzenia do
polski Jadwigi Andegaweńskiej i jej ślubu z Jagiełłą.
w. 49 Tobie winni Polacy za swobodę dzięki —chodzi o przywilej koszycki
z 1374 r.. w którym Ludwik Węgierski, zabiegając o następstwo tronu w Polsce
dla swych córek, Marii i Jadwigi, zagwarantował szlachcie nienaruszalność jej
praw i przywilejów oraz zmniejszył znacznie podatek poradlny.
w. 58 dobrego Jagiellona przy pięknej Jadwidze —mowa o Władysławie Ja
gielle i królowej polskiej Jadwidze, córce Ludwika Węgierskiego. Władysław II
Jagiełło (ok. 1351-1434), wielki książę litewski od 1377 r., król polski od 1386 r.,
gdy zawarł z Polską unię w Krewie i poślubił Jadwigę: od niego wywodzi się
dynastia Jagiellonów.
w. 59 (przyp. (g)) pod Taneberkiem —Tannenberg (dziś: Stębark), wieś po
łożona na północny wschód od Grunwaldu. Bitwę pod Grunwaldem rozegrano
15 VII 1410 r. na obszarze pomiędzy wsiami Stębark (Tannenberg). Grunwald
(Grünewald), Łodwigowo (Ludwigsdorf) i Ulnowo.

Rfokj l-łl3 - sejm w ilorodli, na któiym ścisłej jeszcze Litwa z Polską
złączona została - 2 X l 4 l 3 r. na mocy aktu unii horodelskiej Polska i Litwa
potwierdziły wspólną politykę obu państw, wprowadzono instytucję wielkiego
księcia na Litwie, zarządzono wspólne sejmy i zjazdy polsko-litewskie, powoła
no urzędy wojewodów i kasztelanów na Litwie, a litewską szlachtę zrównano
z polskimi rodami.
w. 64 Orły i Pogonie —herby Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego,
w. 66 młodziuchny bohaterze, cny Jagiełłonicu - Władysław III Warneńczyk
(1 4 2 4 -1 4 4 4 ). syn Władysława Jagiełły i Zofii I lolszańskiej, król polski od 14 3 4 r.
i węgierski od 1440 r.. poległ w bitwie z Turkami pod Warną 10 XI 1444 r.; miał
wówczas 20 lat.
(przyp. (h)) wzięty szturmem Carogród od Mahometa II - mowa o zdo
byciu Konstantynopola przez Mehmeda II Zdobywcę w 1453 r.

Władysław, zawarłszy pokój z Turkami na łat dziesięć w Szejedynie , za poradą niektónrh zerwał go przed czasem - Władysław III podjął
w 1443 r. zbrojną wyprawę przeciwko Turcji, zakończoną zwycięstwem i 10letnim rozejmem w Segedynie. Jednak za usilną namową legata papieskiego
Juliana Ccsarinicgo (obiecał on pomoc floty burgundzkiej i weneckiej, co okaza
ło się obietnicą bez pokrycia) król zerwał rozejm, po czym w 1444 r. poprowa
dził przeciw Turcji źle przygotowaną krucjatę chrześcijańską, złożoną z ok. 25 000
wojsk węgiersko-polsko-wołoskich. która skończyła się wielką klęską i śmiercią
Warneńczyka.
w. 70 Carski Gród - tu: Konstantynopol.
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w. 72 miesiące —tj. półksiężyce, symbole wyznawców Mahometa,
w. 7 3-76 - ostrzeżenie to, kierowane history cznie do Władysława Warneń
czyka, który zawarł pokój z Turkami, lecz nie dotrzymał umowy, współcześnie
łatwo można było odnieść do konfederatów barskich, którzy złamali przysięgę
wierności złożoną Stanisławowi Augustowi, ogłaszając w październiku 1770 r.
akt bezkrólewia.
w. 77-78 brat ... / Kazimierz —Kazimierz IVAndrzej Jagiellończyk (1427-1492), wielki książę litewski od 1440 r., król polski od 1447 r., rodzony brat
Władysława Warneńczyka.
co przymierzem nowym , / ... Litwę złączył z plemieniem Lechowym Kazimierz Jagiellończyk 17 IX 1446 r. wystawił dokument, w którym nie było
już mowy o podrzędnym statusie Litwy wobec Korony, a 2 V 1447 wydał w Wil
nie przywilej gwarantujący nienaruszalność terytorium Litwy i zapewnił obsa
dzanie przez Litwinów wszystkich urzędów w Wielkim Księstwie Litewskim. Od
czasu jego koronacji (25 VI 1447 r.) aż do unii lubelskiej pomiędzy oboma pań
stwami istniała unia personalna.
w. 80 (przyp. (i)) traktat toruński 1466... —Kazimierz Jagiellończyk w wy
niku wojny trzynastoletniej z zakonem krzyżackim (1454-1466) na mocy II trak
tatu toruńskiego (19 X 1466) przyłączył do Polski Pomorze Gdańskie (tzw. Pru
sy Królewskie), Warmię i ziemię chełmińską.
w. 81 trzej bracia rodzeni - tj. Jan Olbracht, Aleksander Jagiellończyk i Zyg
munt Stary.
w. 82 Janem - Jan I Olbracht (1459-1501), król polski od 1492 r.
Aleksandrem —Aleksander Jagiellończyk (1461-1506), wielki książę li
tewski od 1492 r., król polski od 1501 r.
w. 83 się wstawił klęską w pustyniach bukowych - mowa o dotkliwej klęsce
(choć nie całkowitym pogromie) Jana Olbrachta w lasach Bukowiny pod Koź
minem 26 X 1497 r., podczas powrotu z wyprawy przeciw hospodarowi moł
dawskiemu, kiedy to wojska polskie zostały podstępnie zaatakowane przez Mołdawian wspieranych posiłkami tureckimi, wołoskimi i tatarskimi. To do tej bitwy
odnosi się powiedzenie: „Za króla Olbrachta wyginęła szlachta".
w. 84 (przyp. (k)) statut Aleksandra króla, r[ok] 1505 - chodzi o konstytu
cję Nihil novi, uchwaloną za rządów Aleksandra Jagiellończyka (w 1505 r. na
sejmie w Radomiu), która stwierdzała, że bez zgody izby poselskiej i senatu król
nie może wydawać ustaw. Na tymże sejmie zatwierdzono również tzw. Statut
Łaskiego, stanowiący zbiór przywilejów szlacheckich i kościelnych oraz praw
miejskich, obowiązujących w Królestwie.
w. 87-88 czas ... / szuka tylko od imion królewskich pozłoty —za panowa
nia Zygmunta Starego nastąpił rozkwit gospodarczy i kulturalny Polski - po
czątek „złotego wieku”.
w. 91 Zygmunt - Zygmunt I Stary (1467-1548), wielki książę litewski i król
polski od 1506 r., przyjął hołd od Albrechta Hohenzollerna w 1525 r., wcielił
Mazowsze do Korony w 1526 r. (formalnie w 1529).
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w. 92 co go za ojca miały obce majestaty —naturalna córka króla ze związku
z Katarzyną Telniczanką, Katarzyna, została wydana za Jerzego 11, hrabiego
Montfort, z którym miała czworo dzieci, zapoczątkowując tym samym linię rodu
hrabiów Montfort-Tettnag. Córka z małżeństwa Zygmunta z Barbarą Zapolyą,
Jadwiga Jagiellonka, została elektorową brandenburską, żoną Joachima III lek
tora. Ze związku z Boną Sforzą: córka Izabela poślubiła króla Węgier, Jana Zâpolyę, i została królową węgierską; Zofia Jagiellonka poślubiła Henryka II, księcia
brunszwickiego; a Katarzyna Jagiellonka, wychodząc za mąż za Jana Wazę, zo
stała później królową Szwecji.
w. 95-96 - poetycka parafraza znanych słów Zygmunta Starego; por. NA
RUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: 1 26,Ì4 3 -1 4 4 .
w. 98 Auguście —Zygmunt II August (1520-1572), wielki książę litewski od
1529 r., król polski od 1548 r. (formalnie od 1529); jego panowanie to „złoty
wiek” w dziejach Polski.
w. 101 Tyś ostatnim przymierzem Litwę z Polską spoił - 1 VII 1569 w Lu
blinie zawarta została unia realna, która połączyła ostatecznie Koronę Królestwa
Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie w jedno państwo, Rzeczpospolitą Obojga
Narodów, ze wspólnym królem, sejmem, pieniądzem i polityką zagraniczną.
Zygmunt August ratyfikował unię 4 VII.
w. 104 przyłączyć do państw obu Inflanty szłachetrie —31 VIII 1559 r. za
warto w Wilnie układ, mocą którego Zygmunt August jako wielki książę litewski
obejmował protektorat nad Inflantami, a 28X1 1561 r. podpisano pakt wileński,
likwidujący państwo zakonu kawalerów mieczowych w Inflantach i powołujący
w jego miejsce Księstwo Zadźwińskie (formalnie od 1566), włączone do pań
stwa polsko-litewskiego, oraz lenne Księstwo Kurlandii i Semigalii. Jeszcze w tym
samym 1561 r. nastąpiła I faza I wojny północnej.
w. 110 ujrzeli i stracili Polacy Henryka —Henryk 1 (III - jako król Francji)
Walezy (1551-1589), syn króla francuskiego Henryka II Valois, król polski od
1573 r.; w 1574 r. zbiegł do Francji na wieść o śmierci swego brata, Karola IX,
by objąć po nim tron.
w. 112 niezrównany wiekami Batory - Stefan I Batory (1533-1586), książę
siedmiogrodzki, król polski od 1576 r. W latach 1579-1581 toczył wojny z Mo
skwą, w wyniku których odzyskał Inflanty, przeprowadził reformy wojskowe,
utworzył trybunał koronny (1578) i litewski (1581), w roku 1578 założył Aka
demię Wileńską.
w. 117 Zeszło połudrie światło —sens: nastąpiła śmierć Stefana Batorego,
władcy pochodzącego z południa, z Siedmiogrodu.
w. 119 Zygmunt - Zygmunt III Waza; zob. obj. do 1. 5 Przestrogi.
w. 120 Władysław - Władysław IV Waza, syn Zygmunta III i jego pierwszej
żony .Anny 1labsburżanki, prowadził wojny z Moskwą, w tym zwycięską w la
tach 1632-1634, zawarł rozejm ze Szwecją, zorganizował polską flotę; zob. obj.
do 1. 5 Przestrogi.
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Jana Kazimierza - Jan II Kazimierz Waza (1609-1672), syn Zygmunta
III i Konstancji Habsburżanki, przyrodni brat Władysława IV, król polski od 1648
r., toczył wojny z Kozakami (powstanie Bohdana Chmielnickiego), Moskwą
i Szwecją („potop szw edzki”). Po rokoszu Jerzego Lubomirskiego (16 65 -1666) abdykował w 1668 r. i przeniósł się do Francji.
w. 121 Zgasłeś w kwiecie młodości, mężny Władysławie —Władysław Waza
w chwili śmierci miał 53 lata. Zmarł w Mereczu 20 V 1648 r. w trakcie powrotu
z Wilna do Warszawy, wskutek (przypuszczalnie) przedawkowania środków na
przeczyszczenie. Został pochowany w katedrze na Wawelu, natomiast jego serce
spoczęło w katedrze wileńskiej
w. 130 trackim ... haraczem - tu: haraczem tureckim. Chodzi o uchwalony
na mocy traktatu w Buczaczu (zob. niżej) haracz w wysokości 22 000 talarów
rocznie w zamian za pokój z Turcją. Płacenie go czyniło z Polski lennika turec
kiego, takiego jak Chanat krymski czy Wołoszczyzna. Polska nigdy jednak tego
haraczu nie zapłaciła.
Michałe —Michał Tomasz Korybut Wiśniowiecki (1640-1673), król pol
ski od 1669 r. W wyniku nieudolnych rządów wprowadził kraj w stan wewnętrz
nego chaosu, w 1672 r. utracił Podole podczas najazdu tureckiego, który zakoń
czył się niekorzystnym traktatem z Turcją w Buczaczu.
(przyp. (o)) R[ok] 1672pokójzełżywy Polszczę z Mahometem IV—mowa
o podpisanym 18 X 1672 r. traktacie w Buczaczu, mocą którego Polska zrzekała
się na rzecz Turcji swoich wschodnich ziem: województw podolskiego i bracławskiego oraz południowej części Kijowszczyzny.
w. 131 J an —Jan III Sobieski (1629-1696), hetman wielki koronny w latach
1668-1674, wybitny wódz, król polski od 1674 r. Prowadził wojny z Kozakami,
Tatarami, Szwecją, Moskwą i Turcją, zwyciężając Turków pod Chocimiem
w 1673 i pod Wiedniem w 1683 r.
w. 135 prochem ozdobnym - tu: pył bitewny (jako przynoszący chwałę,
zdobiący chwałą).
w. 139-140 na bystrym grzbiecie / m o st ... pław ne barki gniecie —por. KO
CHANOWSKI, Fraszki II 106: Na most warszewski, w. 6: „grzbiet nieujeżdżony” [Wisły]; niżej, III 13,20: „bystre barki”; IV 24,81-82: „grzbiety wodnych
woźników” £tj. rzek).
w. 141 Świadek dzieł bohaterskich pod Wiedniem bez łiku —mowa o Auguś
cie II (zob. niżej, obj. do w. 142), który jako bardzo młody książę Fryderyk
August (miał wówczas 13 lat) został zabrany przez swego ojca, Jana Jerzego III,
elektora saskiego, na wyprawę pod Wiedeń. Podobno już rok wcześniej prosił
ojca o to (a nawet o możliwość wzięcia udziału w walce), o czym pisze (z panegiryczną przesadą, chwaląc „waleczne serce” „młodego jeszcze panięcia”) Ja
kub Kazimierz Rubinkowski w utworze Promienie cnót królewskich po śmiertel
nym zachodzie Najjaśniejszego Słońca Augusta II, monarchy polskiego WX.L.
etc., dziedzicznego Saksonii książęcia elektora świat oświecającego... (Poznań
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1742), к. M9r (cyt. [za:] K. Obremski, Pcinegiryczna sztuka postaciowania:
August II Mocny (J.K. Rubinkowski, „Promienie cnót królewskich.. . ”), Toruń
2003, s. 183):
[...] mając dopiero lat 12. gdy z najjaśniejszym Ojcem swoim Elekto
rem lustrował wojsko, z którym miał pójść na pamiętną ekspedycyją pod
Wiedeń, młody na ten czas Książę z płaczem prosił, aby jeszcze go participent
wiedeńskich uczynił tryumfów [...].

Wspominając tylko ów epizod z księciem-świadkiem bitwy wiedeńskiej, N a
ruszewicz dystansuje się od uznania sławy, jaką książę (już elektor saski od 1694 r.)
niesłusznie zyskał później w Europie jako dowódca wojsk na Węgrzech w wal
kach przeciw Turkom (1695-1696).
w. \ 42 Auguście Drugi Fryderyku - August II Mocny (1670-1733), z saskiej
dynastii Wettinów, elektor saski, król polski w latach 1697-1706 i potem, w wy
niku rywalizacji o tron ze Stanisławem Leszczyńskim, od 1709 r.
w. 143 (przyp. (p)) Kamieniec przywrócony traktatem kcirtowickim /699,
za pośrzednictwem Anglii i Holandii między Polską i Portą uczynionym - w okre
sie między 16X 11698 a 26 11699 w Karłowicach (dziś: Sremski Karlovci w serb
skiej Wojwodinie) odbyły się rokowania pokojowe kończące wojnę między Impe
rium Osmańskim i jego lennikami (głównie Chanatem Krymskim) a koalicją
państw europejskich nazywaną Świętą Ligą (papiestwo, Wenecja, Austria, Pol
ska i Rosja). Turcja zrzekała się w nim: Węgier z Siedmiogrodem (bez Banatu
na rzecz Austrii): Ukrainy prawobrzeżnej i Podola z Kamieńcem Podolskim na
rzecz Polski; Dalmacji i Peloponezu na rzecz Wenecji; twierdzy-portu Azow nad
Morzem Czarnym na rzecz Rosji (w osobnym traktacie z 1700 r.). Traktat ten
kończył 255 lat wojen polsko-tureckich i zapoczątkował przyjazne stosunki obu
państw w obliczu wzrostu potęgi Austrii, Rosji i Prus.
w. 144 sławi cię, póki Nies ter w Czarnym Morzu tonie —por. HOR. Ca/m.
3,30,7-9:
[... J usque (‘go postera
crescam laude recens, dum Capilolium
scandet cum tacita virgine pontifex.

| ... j i rosnący w sław ę
potąd będę wciąż miody pokąd na Kapitol
ma wstępować / milczącą westalką pontifeks
(przekład Л. Ważyk)

Niester - Dniestr.
w. ÌA6 August Trzeci - August III Sas (1696-1763), z dynastii Wettinów,
elektor saski, król polski od 1733 r.
w. 152 Stanisława - Stanisław August Poniatowski; zob. wyżej, obj. do 1. 14
Przestrogi.
w. 1 5 3 - 1 5 4 - por. m .in. MOR.Ccrrm. 1,14 (okręt jako alegoria ojczyzny),
w. 161 ojcze o jc zyzn y- honorowy tytuł pater patriae przyznawano w staro
żytnym Rzymie za szczególne zasługi dla państwa; uchodził on wśród Rzymian
za szczególnie zaszczytny.
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w. 170-172 - zob. Przestroga, 1. 34-37.
w. 177 związanym ... wolnym piórem - wierszem ... prozą.

Oda II
Utwór został wydrukowany w ZPP na początku lipca 1770 r.; zob. Aleksan
drowska, ZPP, nr 480 (s. 111), s. 4, 216.
Wiersz jest przekładem L'Ode sur le temps (Oda o czasie) Antoine’a Leonar
da Thomasa (1732-1785), francuskiego pisarza, profesora paryskiego Collège
Beauvais, dokonanym prawdopodobnie na podstawie tekstu zamieszczonego
w zbiorze wielokrotnie wykorzystywanym w ZPP Recueil pour l ’esprit et pour le
coeur (Zbiór wierszy poważnych i zabawnych), Zelle 1765, t. 2, s. 150-157 (Alek
sandrowska, ZPP , s. 111). Informacja o autorze oryginału dopiero w R II 1.
Pewne ujęcia (w. 40 i następne) przypominają formuły wielokrotnie używa
ne w poezji barokowej na oznaczenie nietrwałości świata. Por. zwłaszcza para
frazę epigramatu Janusa Vitalisa De Roma antiqua : SĘP SZARZYNSKI, Epita
f ia : [16.] Epitafijum Rzymowi. Zob. też następujące utwory zamieszczone
w antologii Helikon sarmacki: Daniela Naborowskiego Krótkość żywota (s. 290-291) oraz Cień (s. 276-278); Zbigniewa Morsztyna Emblema 47. Człowiek
poglądając na kompas płacze (s. 297-298) oraz Rozkosz mała i krótka (s. 262);
Wacława Potockiego Czemuż? (s. 300-301); Mikołaja Sępa Szarzyńskiego So
net I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego (s. 310-311).
W żadnym z tych wierszy barokowych topos przemijania nie jest jednak tak sze
roko uargumentowany i nie posiada tak spójnego zaplecza kosmologicznego jak
w niniejszym utworze Naruszewicza.
(Omówienie utworu Naruszewicza, z zaznaczeniem dominanty obrazowej
wiersza, którą stanowi niszcząca działalność czasu, i podkreśleniem dynamicz
nie ujętej walki, jaką świat i człowiek toczą z czasem, zob. Kostkiewiczowa, Ho
ryzonty wyobraźni, rozdz. II, s. 114-116).
w. 13-16 —ów wywód dotyczący początku Czasu traktowany był jako jeden
z przykładów posługiwania się przez Naruszewicza „pojęciami i upoetycznioną
frazeologią filozoficznego deizmu”; zob. Borowy, O poezji polskiej w wieku XVIII,
s. 89.
w. 14-19 - nawiązanie do obrazu stworzenia świata w Starym Testamencie
(Rdz, 1,1-19) z jednoczesnym uruchomieniem kosmogonicznej kategorii żywio
łów, która funkcjonowała w wielu kulturach; por. też niżej, w. 60.
w. 25 wszystkowładnej lepiankach prawicy - tworach Boskiej ręki.
w. 40 stłuczone słupy - por. SĘP SZARZYNSKI, Epitafia: [16.] Epitafijum
Rzymowi, w. 4: „i słupy stłuczone”.
w. 42 Czas srogich zębów wytłoczył pieczęci —por. niżej, III 7,47 oraz NA
RUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: 1,1,11 i obj. (s. 238).
w. 43 nie ułęże — nie oprze się. Por. Ps 90(91),4-6 w przekładzie KOCHA
NOWSKIEGO, Psałterz : Psałm 91, w. 5-8:
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Ciebie On z łowczych obierzy wyzuje
I w zaraźliwym powietrzu ratuje;
W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,
Pod Jego pióry ulężesz bezpiecznie.

w. 47 sama tylko —tu: jedynie (tylko) ona.
w. 48 patrzy z góry na rumy i okropne głazy — por. SĘP SZARZYNSKI,
Epitafia'. [16.J Epitafijum Rzymowi’, w. 3-4: „patrzaj na okrąg murów i w rum
obrócone / teatra i kościoły’'.
w. 51 Sam tu —przybywajcie tu. Słowo sam zostało tu użyte w funkcji orze
czeniowej i oznacza tym samym polecenie przybycia.
w. 55 słoneczne woźriiki —przenośnie: Słońce. Poeta odwołuje się tu do wy
obrażeń greckich bóstw słonecznych (przede wszystkim Heliosa), objeżdżają
cych niebo swym rydwanem zaprzężonym w ogniste rumaki.
w. 56 ujrzą ... wysychać ... poniki —ujrzą, że wysychają źródła. Poeta za
stosował tu łacińską składnię accusativus cum infinitivo.
w. 57 zwołnieją kół niebieskich osie wyjeżdżone — ciąg dalszy poetyckiego
ujęcia rydwanu Słońca: możliwe też odwołanie do odwiecznej tradycji kulistych
sfer nieba.
w. 73-74 okropnym bita z wieży miotem / miedź ostrzega —przerażający
odgłos zegara na wieży, przypominający o upływie czasu.
w. 78 „Pójdź do trumny/ ” - blada wota Kioto —zob. KRASICKI, Zbiór , t. 2,
s. 322:
Prządkami życia ludzkiego uczyniła je starożytność, pod alegorią wyra
żając. iż najstarsza z nich Kioto trzyma w ręku kądziel i pasmo wije życia
ludzkiego, Lachczis wrzeciono obraca, Atropos zaś nożycami nić uprzędzoną
przecina.

Parki to również personifikacja losu, przeznaczenia. Tu Kioto jest utożsamiona ze
śmiercią: por. ZIMOROWIC, Sielanki I: Kobeźnicy, w. 93-94; III: Płaczennica,
w. 63-64: NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: 1 2,45, oraz niżej, III 6,66.

Oda III
Wiersz jest utrzymanym w konwencji rokokowej, subtelnym panegirykiem
na cześć gospodyni idyllicznego ustronia —księżnej Izabeli Czartoryskiej. Utwór
- według ustaleń Juliana Piatta (Adam Naruszewicz ( 1 7 3 3 - 1 7 9 6 [w:J Pisarze
polskiego Oświecenia, t. 1, s. 311) - powstał najprawdopodobniej „pod koniec
lata 1772”. Marcin Cieński („Powązki”, s. 60), odwołując się do tych ustaleń
i do innej książki Piatta (Sielanki i poezje sielskie Adama Naruszewicza , Wro
cław 1967, s. 167), stawia hipotezę, że Powązki wyszły z druku w pierwszej połowie listopada, a więc były ro
dzajem prezentu imieninowego złożonego 19 listopada Izabeli przez króla
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„piórem” Naruszewicza - wierszem nie tylko „ogrodowym”, ale także imie
ninowym. [...]
Nawiązując w zasadzie do ustaleń Piatta, przyjmujemy, iz Powązki po
wstały latem lub (raczej) jesienią 1772 r.

Warto dodać, iż hipotezę tę potwierdza analiza jednego z kwitów Archiwum Ka
meralnego (sygn. 698) z 1772 r. „na sumy wpłacone na druk pism i utworów
literackich przeznaczonych na potrzeby dworu”, podpisanego przez Franciszka
Bohomolca jako prefekta drukarni jezuickiej w Warszawie, gdzie wśród pozycji
dotyczących edycji innych pism pojawia się pozycja: „Wiersze ostatnie Ks. Naru
szewicza: Powązki” i suma 34 zł, przeznaczona na druk ulotny tego utworu
(NARUSZEWICZ, Korespondencja, s. 535).
Tytuł: Powązki - Powązki to posiadłość księżnej Izabeli Czartoryskiej i zna
ny krajobrazowy ogród podwarszawski, zaprojektowany przez Szymona Bogu
miła Zuga, Efraima Szregera (architektów) i Jana Piotra Norblina (malarza),
z dużym udziałem właścicielki, która urządzała go w latach 1771 -1774, a także
letnia podwarszawska rezydencja Czartoryskich od roku 1774 (ok. 10 lat póź
niej księstwo generałostwo przenieśli się do Puław, a w 1794 r. zostało tam od
tworzone również urządzenie Powązek).
Ogród w Powązkach był utrzymany w stylu rokokowo- sentymentalnym, ale
jednocześnie miał przypominać mityczną Arkadię. W badaniach pojawiają się
opinie różnie sytuujące Powązki w polskiej i europejskiej tradycji sztuki ogrodo
wej. Jan Kott („Objaśnienia wydawcy”, [w:] TREMBECKI, Pisma, 1 .1, s. 249)
uważał, że powązkowski ogród wzorowany był na znanej ogrodowej „wiosce”
Marii Antoniny w Trianon; z kolei Joanna Łucyk (Powązkijako temat poezji oświe
ceniowej', „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdań
skiego. Prace Historycznoliterackie” (1985), nr 8-9: „Studia nad Oświeceniem”,
s. 135-158) twierdzi, iż „francuską Petit-Trianon z 1774 r. wyprzedzają Powąz
ki o trzy lata”, będąc „pierwszym ogrodem o charakterze angielsko-chińskim,
prekursorem nowych tendencji rokokowo-sentymentalnych [...] w Polsce”. Po
dobieństwo Powązek i posiadłości królowej Francji wiązano również z „kosmo
polityzmem i unifikacją ówczesnej kultury artystycznej” (A. Morawińska,/lwg7/sta Fryderyka Moszyńskiego „Rozprawa o ogrodnictwie angielskim ” 1774 ,
Wrocław 1978, s. 41), natomiast na niezależność ogrodowej „wioski” Czartory
skiej i Petit-Trianon zwraca uwagę Alina Aleksandrowicz (Izabela z Flemingów
Czartoryska (1746-1835), [w:J Pisarze polskiego oświecenia, t. 3, s. 611), Marcin
Cieński (y,Powązki”, s. 66) zaś sygnalizuje brak w urządzeniu Powązek elemen
tów orientalnych, zwłaszcza chińskich.
Ten locus amoenus (urocze miejsce) był tematem utworów wielu innych
ówczesnych poetów, m.in.: Józefa Epifaniego Minasowicza, Stanisława Trem
beckiego (autora dwóch części poematu opisowego Powązki. Idylle oraz krót
kiego wiersza Powązki Epigramma), Ignacego Krasickiego, Franciszka Dionize
go Kniaznina (dwukrotnie) czy Juliana Ursyna Niemcewicza. Księżnę Czartoryską
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(„Elizę”) oraz jej park powązkowski opiewał również w ukończonych prawdo
podobnie w 1771 r. łacińskich utworach Angelo Maria Durini, nuncjusz papieski
w Polsce w latach 1767-1772 (zob. S. Graciotti, „Dwa drobiazgi ze stosunków
literackich włosko-polskich epoki Oświecenia”, [w:] tenże, Od Renesansu do
Oświecenia, t. 2, Warszawa 1991, s. 126, 127-128, 391). Naruszewiczowskie
przekłady wierszy Duriniego [w:] NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: I 19.
22: II 9. 18 oraz obj. (s. 269-270, 272-273. 292-293, 305-306). Marcin Cicński (,,Powązki”, s. 62-63) sygnalizuje, że ustalenia włoskiego slawisty dotyczące
daty powstania utworów Duriniego poświęconych Czartoryskiej i Powązkom nie
są definitywne i rozważa inną możliwość (słusznie biorąc pod uwagę brudnopisowy charakter dwóch najważniejszych łacińskich wierszy Duriniego poświęco
nych Powązkom oraz ich dedykację dla Naruszewicza), a mianowicie, iż pierw
szeństwo wierszy powązkowskich należy do Naruszewicza, a nie do Duriniego,
ostatecznie jednak kwestii pierwszeństwa nie rozstrzyga.
Folwark — określenie w dawnej Rzeczpospolitej zwykle stosowane do
gospodarstwa rolnego, wydzielonej części dóbr ziemskich (szlacheckich lub m a
gnackich), tutaj jednak użyte ze względu na fakt, iż Powązki były stylizowane na
posiadłość wiejską, miniaturową wioskę z prostymi z zewnątrz, drewnianymi
chatkami, o dachach krytych słomą (wewnątrz owe chatki urządzone zostały
niezwykle kosztownie i wygodnie, z wykwintnym smakiem).
księżny Izabeli Czartoryskiej, generałowej ziem podolskich —por. NA
RUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: obj. do I 19,tvt. (s. 270).
Motto: - KOCHANOWSKI, Sobótka. Panna XII, w. 1-2.
w. 5 bogini - chodzi oczywiście o Izabelę Czartoryską, ukazaną tu pod po
stacią mitologicznej bogini, według konwencji panujących w opiewającej kobie
ty laudacyjnej poezji dwornej o barokowej proweniencji, ale przede wszystkim
zgodnie z ówczesną modą na dworskie zabawy z pogranicza teatru i malarstwa
(fêtes galantes et champêtres), żywe obrazy oraz maskarady, w których księżna
gustowała.
Przedstawienie Izabeli w antycznym entourage'll spotykamy w najdłuższym
spośród piętnastu łacińskich wierszy Duriniego związanych z Powązkami (tym
dedykowanym Naruszewiczowi) i w dwóch utworach opublikowanych w ZPP,
autorstwa Kazimierza Nestora Sapiehy i Antoniego Korwina Kossakowskiego.
W wierszu Sapiehy, młodziutkiego wówczas ucznia Szkoły Rycerskiej, zatytułowa
nym Do J[ciśnie\ 0\świeconej\ księżny [mości Czartoryskiej, generałowej ziem po
dolskich, gdy, spłynąwszy batem na wyspę wiślaną, witana była uwitymi kwiata
mi z wyrażeniem swych pochwał (ZPP 1771, t. 4, cz. 1, s. 49-52), spotykamy
m.in. następujące porównania i opinie: „siostra Jowisza lub córa” (w. 2), „Pallada
w mowie, druga Juno w diodzie,/Wenus w uśmiechu i wdzięcznej urodzie” (w. 17-18), „Wśrzód bogiń ziemskich dają dank Elżbiecie” (w. 34). Natomiast w kom
plemencie Kossakowskiego Aa portret J[aśnie\ 0\świeconej\ księżny Imci genera
łowej ziem podolskich (ZPP 1774, t. 10, cz. 1, s. 89-90), utrzymanym w stylu
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barokowym, pojawiają się kolejno zaprzeczane, podlegające gradacji porównania
adresatki z dziewięcioma „boginiami”, których cechy obecne w osobie księżnej
zostały podsumowane w zakończeniu utworu (w. 13-18):
O matko Czartoryskich, jakim cię imieniem
zowią, co dziewięć bogiń jesteś uwielbieniem?
Jako w cię Cynozura błyski swoje wlała,
twarz - Wenus... oczki - Ł aska... Juno nóżki d a ła ...
Luna - rumieniec... Zorza - rączki... wzrost - D yjana...
głos - M uza... Jakżeś w rozum Pallady przybrana!

Z kolei w wierszu Franciszka Dionizego Kniaźnina Gabinet Temiry (KNIAZNIN,
Erotyki IX 13, s. 237-238) osoba księżnej Izabeli w subtelny sposób przypomi
na „świetną Juno” (w. 5), Pallas i „lubą Wenus” (w. 6-7), Ceres i Flora także
pozostają pod jej „m iłą... władzą” (w. 15-16).
Portretowanie księżnej Czartoryskiej w tego rodzaju wierszach za pomocą
rozlicznych odniesień do mitologii można traktować jako przejaw popularnej
w tym środowisku konwencji laudacyjnej, świadectwo swoistego współzawod
nictwa poetów, a także odbicie organizowanych przez księżną pokazów i wy
kwintnych form rozrywki w guście rokokowym, których była bohaterką.
w. 7-10 - por. HOR.Carm. 1,3,37-38: „nil mortalibus ardui est: / caelum
ipsum petimus” („nic nie jest straszne dla śmiertelnych: [...] szturmujemy nie
bo”; przekład A. Lam).
w. 16 (bo cóż jest, jeśli nie sen błędny wiek człowieczy?) - zob. utwory Zbi
gniewa Morsztyna, Kaspra Miaskowskiego, Jana Gawińskiego, Wacława Kochowskiego i Daniela Naborowskiego zamieszczone w dziale X: „Zycie —sen i cień”
antologii: Helikon sarmacki, s. 257-286. Por. też tytuł słynnego dramatu Pedra
Calderona de la Barca La vida es sueho (Zycie jest snem) oraz KARPIŃSKI,
Wiersze zebrane. II Wiersze różne: XXI, w. 28: „życie nasze jest to sen, a śmierć
—przebudzenie” i obj. tamże, s. 293.
sen błędny -por. KOCHANOWSKI, Treny
w. 5: „sen obłudny”,
w. 20 mokrym szkłem —mowa o tafli wody; por. niżej, w. 46, 54.
w. 24 Mazury —mieszkańcy Mazowsza.
w. 25 Jutrzenka - Eos „o różanych palcach” (gr. rhododaktylos Eos), grecka
bogini zorzy porannej, siostra Heliosa (Słońca), która na swym rydwanie w y
przedzała brata, dając ludziom światło dnia, i otwierała bramę nieba przed w o
zem słonecznym przez niego powożonym; personifikacja świtu.
w. 27 Oceańskie tonie —Ocean to wielka rzeka otaczająca płaską, okrągłą
Ziemię i oddzielająca ją od Nieba.
w. 31 Cypru pani - Afrodyta/Wenus, bogini miłości i piękna, która wyłoniła
się z morskiej piany w pobliżu wyspy Kytery, a później została uniesiona przez
Zefiry na wybrzeża Cypru; Cypr był w starożytności głównym ośrodkiem kultu
Afrodyty. Por. niżej, IV 16,13.
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w. 32 z róż uwiła - róże były kwiatami Afrodyty.
w. 34-35 ten, który w stalistym sajdaku / szkodne żagwie i pręty nosi sercotyczne —Eros/Kupidyn/Amor (łac. cupido ‘pożądanie1), bóg miłości, syn Afrodyty/
Wenus. Skrzydlatego Kupidyna przedstawiano jako nagiego młodzieńca lub z racji jego psotnej natury —jako chłopczyka z pochodnią oraz łukiem i strzałami,
które trzymał w kołczanie.
pręty ... sercotyczne - tu: strzały trafiające w serce,
w. 36 dwie córeczki śliczne — córki księżnej Izabeli to Teresa oraz Maria.
Teresa (1765 — 13 I 1780) zmarła tragicznie - jej suknia zajęła się od ognia
w kominku. Maria (1768-1854), późniejsza (od 1784 r.) Maria Wirtemberska,
była żoną Fryderyka Ludwika, księcia Wurtemberg-Montbeliard, siostrzeńca króla
pruskiego Fryderyka II; poetka, powieściopisarka, autorka powieści obyczajo
wej Malwiria, czyli domyślność serca. Romans oryginalny (wyd. : 11816, “1817,
•4822) oraz Powieści wiejskich (wyd. 1819).
w. 37 łowczej Dyjanny —Artemida/Diana była dziewiczą boginią łowów,
panią lasów i dzikich zwierząt.
w. 41 duńskich morągów —psy należące do rasy duńczyków morągowatych,
tj. mających sierść pręgowaną: w jaśniejsze pasy na ciemniejszym tle.
w. 43 bez zdradnego trwogi Akteona - nie obawiając się zdradzieckiego Aktajona; myśliwego, który zuchwale podglądał kąpiącą się Artemidę i został przez
nią ukarany przemianą w jelenia, a następnie rozszarpany przez własne psy.
w. 46 szkłem —por. wyżej, w. 20, oraz niżej, w. 54.
w. 49 Tetys - (gr. Thćtis) Tetyda, boginka morska, jedna z nereid, tj. córek
Nereusa; żona Feleusa, matka Achillesa. Por. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane,
t. I: I 19,2.
w. 52 leci stadem do pani swej poczet łabęci —por. HOR. Carm. 3,28,13-15:
„quae Cnidon / ... et Paphon / iunctis visit oloribus” („co ... Knidos, odwiedza
Pafos zaprzęgiem z łabędzi”; przekład L.l I. Morstin).
w. 54 kryształy — por. podobne określenia wody (rzek, strumieni, jezior)
w innych utworach lirycznych Naruszewicza: III 8,56: ,jasny kryształ”, III 17,10:
„czysty kryształ”, IV 20,164: „płynny kryształ”, IV 24,81: „kryształy wodne”,
IV 27,33: „płynne kryształy”, oraz w sielankach, np. VIII: Fołwark, w. 37: „ciekące kryształy” (DN, t. III, s. 41-50), XI: Strumień, w. 52: „sforny kryształ”
(DN, t. III, s. 67-72).
w. 55 F lo ry- Flora (łac .flos 4kwiat’), rzymska bogini wiosny, świeżej roślin
ności i wszystkiego, co rozkwita, życiodajna siła, dzięki której drzewa pokrywały
się kwieciem; małżonka Fawoniusza (gr. Zefira), identyfikowana z grecką bogi
nią Chloris (por. np. OV.Fast. 5,20n.). Przedstawiana była jako młoda kobieta
z kwiatami we włosach.
w. 57 Zefir-(gr. Zćphyros, łac. Favonius), syn Eos (Jutrzenki) i tytana Astrajosa, uosobienie ciepłego i łagodnego wiatru wiejącego z zachodu; metaforyczny
znak wiosny oraz życiowych dogodności, spokoju i stabilizacji, często poetycki
symbol wdzięku i czaru.
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w. 58 Fosfor - zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: obj. do I 6,89
(s. 249).
w. 61 Adaś -A dam Jerzy (1770-1861), syn Izabeli i Adama Kazimierza Czarto
ryskich, późniejszy poeta, autor poematu Bard polski, oraz aktywny polityk i dyplo
mata, podejmujący liczne, choć różnorodnie oceniane, inicjatywy i działania.
w. 64 dla ojca - Adama Kazimierza Czartoryskiego; zob. NARUSZEWICZ,
Poezje zebrane, t. I: obj. do I 14,tyt. (s. 258).
dla mądrego dziada —Augusta Aleksandra Czartoryskiego; zob. NARU
SZEWICZ, Poezje zebrane, 1 .1: obj. do I 7,tyt. (s. 250).
w. 68 podobna chlebotwornej odzieniem Cererze - przebrana za Cererę (łac.
Ceres), rzymską boginię wegetacji i urodzajów, córkę Saturna i bogini Ops, utoż
samianą z grecką Demeter.
w. 81 satyry —w mitologii greckiej satyrowie to pół ludzkie, pół zwierzęce
istoty z orszaku Dionizosa lub Pana, brzydkie, lubieżne i dzikie, zwykle nieprzy
jazne człowiekowi; najsłynniejszym satyrem był Sylen, wychowawca Dionizosa,
bohater m.in. VI eklogi Wergiliusza, rozpustny i wiecznie pijany, lecz zarazem —
mądry.
dryjady - zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: obj. do I 25,8
(s. 276).
w. 90 w szkołę Pitagora - Pitagoras z Samos ( Pythagóras; ok. 57 2 -4 9 7
p.n.e.), matematyk i filozof grecki, twórca kierunku filozoficznego zwanego pitagoreizmem, założyciel pierwszej filozoficznej szkoły greckiej i jednocześnie ośrod
ka religijnego w Krotonie. Członkowie szkoły Pitagorasa musieli przejść rodzaj
surowego nowicjatu, m.in. próbę milczenia.
w. 112 pod wieśniaczym poszyciem - pod dachem krytym słomą; to cha
rakterystyczna cecha wiejskich chat, także w powązkowskiej „wiosce”.
w. 119 król mądry —chodzi oczywiście o Stanisława Augusta. Bezpośrednią
inspirację powstania tego utworu na cześć ogrodu i jego twórczyni przypisywa
no oczarowanemu Powązkami królowi, co znajduje potwierdzenie właśnie w za
kończeniu wiersza (w. 119-120) oraz w zamówieniu druku tej ody przez dwór
królewski.
w. 120 ostatnim szczęścia twego będzie dopełnieniem — również Kniaźnin
w zakończeniu wiersza Gabinet Temiry akcentuje swoje szczęście, oczarowany
mieszkaniem i gospodynią ustronia (KNIAZNIN, Erotyki IX 13,35-36, s. 238):
Cóż jest, czego bym sobie więcej żądał?
Nadto zostałem szczęśliwy.

Oda IV
Wiersz ukazał się w ZPP na początku października 1770 r.; zob. Aleksan
drowska, ZPP, nr 199 (s. 63), s. 4, 216.
Jak wynika z R II 2 i P XVI 2, jest to przekład wiersza Alberta lnesa (1620-1658) In sicco naufragium. In turpem ebriosorum insaniam. Ode 19 (Morska
katastrofa na lądzie. Na szpetne szaleństwo pijaków. Oda 19), pomieszczonego
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w zbiorze Lyricorum centuria (Dantisci 1655; Aleksandrowska, ZPP , nr 199.
s. 63). Albert Ines, poeta polsko-łaciński, jezuita, kaznodzieja i nauczyciel reto
ryki w kolegiach jezuickich, naśladowca Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, opu
blikował zbiór epigramatów i wierszy religijnych: Acroamatum epigrammatico rum centuriae VII (Cracoviae 1654; 1655), w których m.in. krytykował fraszki
Jana Kochanowskiego jako utwory inspirowane piciem wina („flaszką”) oraz ich
tematykę.
w. 9 na co się serce ... kraje —por. przysłowie: „Jakby mu nóż w serce wra
ził” (NKPP, „Serce” 29).
w. 14 wściekłym Bachusa masłokiem —tj. winem pobudzającym do szaleń
czych, dzikich czynów. Bachus/Bakchos (gr. Bâkchos, łac. Bacchus) to drugie
imię Dionizosa, zdaniem wielu badaczy - lidyjskiego pochodzenia, używane szcze
gólnie w poezji oraz misteryjnych i orgiastycznych formach kultu tego boga. Inne,
anakreontyczne ujęcie, podkreślające zalety tego trunku, spotykamy w odzie III 28
oraz IV 24,46.
w. 18-20 gdzie się - jak na lep nieopatrzni ptacy - / . . . / złecieli rojem pod
wiechę p ija c y —porównanie pijaków, którzy zlecieli rojem pod wiechę (tj. jak pod
słomiany dach czy na zawieszoną w polu wiązkę słomy, chrustu lub gałęzi —do
miejsca pijatyki: winiarni albo karczmy), do ptaków nieopatrznie zlatujących
się do wabiącego lepu. For. przysłowie: „Pije od wiechy do wiechy”, tzn. chodzi
od karczmy do karczmy (NKPP, „Wiecha” 2), jak dawniej zwano karczmę lub
winiarnię od znaku wywieszonej przed budynkiem wiechy.
w. 22 gada , co mu ślina w gębę niesie —por. bardzo popularne przysłowie
(w NKPP 104 zapisy wariantowych użyć): „Gada, co mu ślina na język przynie
sie” (NKPP, „Ślina” 1).
w. 24 wrzeszczy jako chłop na pustym lesie —por. przysłowie : „Wrzeszczy
jak chłop na pustym lesie” (NKPP, „Wrzeszczeć” 5).
w. 27 w Marsowej wrzawie —w bitwie, w wojennej potyczce; zob. NARU
SZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: obj. do I 5,15 (s. 245).
w. 34 suchymi sobie dogadzając razy - suche razy to tzw. palcaty, czyli
ćwiczebna walka na kije udające szable. Por. KITOWICZ, Opis obyczajów , s. 96:
Drugą zabawą podczas rekreacji (tj. podczas wolnych od nauki dni
w szkołach) były kije. zwane palcatami, w które pojedynkowali studenci dwaj
a dwaj z sobą. Ten sposób wielce był potrzebny dla stanu osobliwie szlachec
kiego. jako wprawiający młódź do zręcznego w swoim czasie użycia szabli.
[...] Te tedv palcaty u studentów były w najczęstszym używaniu, nie tylko
na rekreacjach, ale nawet i w samych szkołach, nim nastąpiła godzina lekcji.

w. 36 płytkimi żelazy — cięciami, pchnięciami szczególnie niebezpiecznej
broni białej, o ostrzu płaskim, cienkim i ostrym.
w. 40 w dudka - dudek to ptak wróblowaty, cienkodzioby, znany z nieprzy
jemnego zapachu, obecnie rzadziej bywa kojarzony z owym zapachem, a częściej
z głupotą (stąd przenośne określenie głupca); por. przysłowia: „Dudek i sam
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śmierdzi, i gniazdo swe zawżdy zaplugawi”, „Wyjść w dudka”, „Wystrychnąć kogoś
na dudka” (NKPP, „Dudek” 1, 20, 21).
w. 41 -42 lub ze psem w jarzmo wprzągłszyjałowicę, / brzeg ryje jako Ulisses
przed laty - poeta nawiązuje tu do wydarzeń poprzedzających wojnę o Helenę,
znanych nam nie z poematów Homera, lecz z dzieł autorów późniejszych (zob.
np. HYG la b . 95: Ps.-APOLLODi?/ó/. 3,7). Odyseusz, chcąc za wszelką cenę
uniknąć udziału w wyprawie na Troję (wedle przepowiedni miai z niej powrócić
dopiero po 20 latach, bez towarzyszy i jako nędzarz), udawał przed posłami Agamemnona i Menelaosa szaleńca, który orze ziemię, zaprzągłszy do pługa dwoje
zwierząt różnej wielkości; został jednak zdemaskowany przez Palamedesa, który
zagroził, że zabije maleńkiego syna Odyseusza, Telemacha (Hyginus powiada, że
Palamedes położył Telemacha przed pługiem), i musiał wyruszyć pod Troję. [Za
informację dziękuję Katarzynie Różyckiej -Tomaszuk.]
ze psem w jarzmo wprzągłszy jałowicę - udaje bardzo zajętego uciążli
wymi zajęciami rolniczymi (chcąc uniknąć udziału w walce, gdy ojczyzna jest
w potrzebie).
w. 47 Bacha turnieje - tu: pijackie bijatyki.
w. 48 utarczki Gradywa - potyczki wojenne: zob. NARUSZEWICZ, Poezje
zebrane, t. I: obj. do I 14,81 (s. 260).

Oda V
Utwór został opublikowany w ZPP w pierwszej połowie stycznia 1774 r.;
zob. Aleksandrowska, ZPP , nr 692 (s. 128), s. 10, 221.
w. 7 bo gdy w nim widzę twarz twą wyrytą - prawdopodobnie portret króla
na kopercie otwieranego zegarka.
w. 11 W serce go popchnę złocistym sztychem - osiemnastowieczne zegarki
wygrywały godzinę „na żądanie”, jeśli nacisnęło się odpowiednim przyciskiem
(tu: złocistym sztychem ) wewnętrzną sprężynę mechanizmu (tu: serce).

Oda VI
Oda powstała prawdopodobnie w pierwszych miesiącach 1777 r., gdy roz
gorzał konflikt Naruszewicza z dotychczasowym przyjacielem, Antonim Korwi
nem Kossakowskim, sekretarzem królewskim, poetą, uczestnikiem obiadów
czwartkowych. Jak się wydaje, wiersz jest odpowiedzią na rozpowszechniane
przez Kossakowskiego opinie o romansie Naruszewicza z żoną szambelana Ka
zimierza Jezierskiego, Magdaleną z Eysymontów, oraz na jego zjadliwy utwór
Do autora „Słowika” (znany także pt. Obrona Wergiliusza rzymskiego), wymie
rzony w królewskiego poetę, a napisany najprawdopodobniej w styczniu lub lu
tym 1777 r. Niniejsza oda nie była dotąd brana pod uwagę jako jeden z elemen
tów polemiki na pióra między stronami konfliktu. Bardziej znany jest, stanowiący
odpowiedź na ów paszkwil Kossakowskiego, krążący w rękopisach wiersz, którego
autorstwo przypisywane bywa Naruszewiczowi: Jawne wyznanie Kossakowskiego,
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sekretarza /[ego] Karolewskiej] M\oś]ci, przez: /[egom osa] A^[^c/za] biskupa
Naruszewicza napisane. Zawiera niechlubne szczegóły z życia królewskiego se
kretarza i nienawistną ocenę jego postawy życiowej i można go traktować jako
bezkompromisową zemstę Naruszewicza na adwersarzu. Tekst z rkpsu MN Kra
ków 157, nr 23 opublikował Roman Kaleta („Bójka literacka’', s. 147-150). Magdalenie Jezierskiej poświęcił Naruszewicz jeszcze następujące utwory:
wiersz O djazd , opublikowany w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych”
w drugiej połowie sierpnia 1777 r. (t. 16, cz. 1, s. 114-119; zob. Aleksandrow
ska, ZPP , nr 613 (s. 131), s. 17, 227), oraz utwór Do astronoma , wydobyty
z rękopiśmiennego przekazu z epoki i wydrukowany przez Juliusza W. Gomulickiego w: NARUSZEWICZ, Liry^ki wybrane, s. 150-151.
w. 12 Kupidem - tu : Miłością.
w. 13-16 - nawiązanie do przysłów: „Pająk z róży truciznę zbiera”, „Pająk
truciznę z kwiatów zbiera, miód pszczoła”, „Pająk jadu szuka, ale pszczoła mio
du”; zob. Adalberg („Pająk” 4, 6; NKPP nie notuje); NKPP „Pszczoła” 16. Naru
szewicz wykorzystał te przysłowia również w odach: III 13,51-52; III 24,71-72:
por. też fragment listu poety do króla z 19 IX 1781 r. (NARUSZEWICZ, Korespon
dencja, s. 197):
Wreszcie cieszy mię to. że idę w ślady Pana mego i Króla, który choć się
wyiskrzą na dobrodziejstwa, choć samą jest dobrocią i słodyczą, wysysają
ten słodki kanar pający i inny jadowity owad.

Jest to nb. urywek dotyczący właśnie Kossakowskiego. Biskup koadiutor zapew
nił tu wprawdzie Stanisława Augusta, że swemu nieprzyjacielowi winy odpusz
cza „po chrześcijańsku” i cieszy się, że może naśladować w tym postawę władcy,
ale nieco wcześniej skarżył się na Kossakowskiego i sygnalizował, że „mając pię
cioletnie doświadczenie” nie wierzy w jego zapewnienia o własnej niewinności
w całej tej sprawie (s. 196):
Wiem [...]. bom czytał jego na mnie pisma, bom słyszał jego słowa swy
mi uszami, bom miewał przestrogi od przyjaciół, że mię szkaradnie czernił.

Dalej wspomina „paszkwil” Kossakowskiego, jego „bluźnierstwa” oraz „wpraw
ny do szkodzenia język i pióro”, którymi „ludzi uczciwych szarpał” (loc. cit.).
w. 16 Stygowy napój —napój śmierci. W mitologii greckiej Styks to główna
rzeka świata podziemnego; w Arkadii miał płynąć strumień o tej samej nazwie
(jego wody uchodziły za szkodliwe dla ludzi i bydła).
w. 21 prędzej po niebie krzywe pójdą kroje - prędzej odmienią się (ulegną
zniekształceniu, zmienią swój tor) stałe, doskonale skonstruowane (przez Boga)
elementy sfery niebieskiej, tj. nastąpi coś niemożliwego,
w. 25 Obie - tj. Przyjaźń i Miłość.
w. 29 Miłość jest ślepa — por. przysłowie: „Miłość jest ślepa”, pochodzące
z łac. „Amor caecus” (NKPP, „Miłość” 43) oraz jeden z zapisów (A. Fredro, 1826) :
„Miłość ślepa i z przyjaźni szydzi”.
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w. 55 jednym zawodem — przy użyciu tych samych zabiegów; por. niżej,
11122,67.
w. 57 Święta Przyjaźni —por. III 12,3.
w. 58-60 kędy żadnej skazie / miłość niebieskie niepodległa duchy/ w nierozerwane spoiła łańcuchy - szyk: kędy żadnej skazie niepodległa miłość spoiła
niebieskie duchy w nierozerwane łańcuchy. Por. NARUSZEWICZ, Poezje zebra
ne , t. I: I 2,63-68:
[...] Twojej przedwiecznej Istoty
mądrość kieruje niebieskie obroty.
Ty, nimi lotnych duchów obarczywszy skrzydła,
jednym ostrogi, innym przydajesz wędzidła,
by krążąc po powietrzu rozlicznymi koły,
śliczną sceną bawiły podniebne żywioły.

w. 6 7-68 Twa miłość nie zna pierzchliwej odmiany; / czy to w czas przykry ,;
czyli pożądany —por. William Shakespeare, Sonet CXVI, w. 2-3, 11-12 :
[...] Love is not love
Which alters when in alteration finds,

Albowiem miłość nie będzie miłością,
Jeśli jest zmienna, mogąc mieć odmianę,

[••■]

Love alters not with his brief hour and weeks,
But bears it out ev’n to the edge of doom.

Miłość z dnia na dzień się zmienić nie może;
Przetrwa, aż przyjdzie śmiertelna godzina.
(przekład M. Słomczyński)

w. 89 nie mierzę drugich własną piędzią - por. przysłowie: „Najlepiej się
swą piędzią mierzyć” (NKPP, „Mierzyć” 12), oraz niżej, IV 12,19.
w. 90 sobie jestem ... sędzią —por. przysłowia: „Co człowiek, to drugiemu
sędzią” (NKPP, „Człowiek” 7) oraz: „Każdy na się łaskawy sędzia” („Sędzia” 6).
w. 91 Nie dbam na łudzkie języki - por. przysłowia: „Ludzkie języki nie
próżnują” (NKPP, „Język” 45), „Ludzkie języki są to krzyżyki” („Język” 46),
„Wziąć kogo na języki” („Język” 99).

Oda VII
W ZPP utwór ukazał się w drugiej połowie sierpnia 1774 r.; zob. Aleksan
drowska, ZflP, nr 597 (s. 129), s. 11, 221-222.
Naruszewicz od września 1773 r. przestał być jezuitą (kasata Towarzystwa
Jezusowego została zatwierdzona przez delegacyjny sejm rozbiorowy 2 7 IX), stracił
więc oparcie materialne w swoim zakonie. Stanisław August próbował go wes
przeć, podobnie jak innych eks-jezuitów (np. Franciszka Bohomolca, Marcina
Poczobuta, Karola Wyrwicza czy Stefana Łuskinę), w tym bardzo trudnym dla
nich czasie (zob. Wolska, Poezja polityczna , s. 202-203); zob. też niżej, obj. do
III 10,metry czka i IV 4,72). Wiersz wiąże się z otrzymaniem przez Naruszewicza
(wówczas już duchownego diecezjalnego) od Stanisława Augusta probostwa
w Niemenczynie w pierwszych dniach sierpnia 1774 г., o czym świadczy m.in.
list poety do Marcina Poczobuta z 8 VIII tegoż roku (zob. NARUSZEWICZ,
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Korespondencja. s. 23). Z utworu przebija uczucie pewnego rodzaju zawodu,
a nawet goryczy autora, że Stanisław August wysyła go na daleką Litwę. Naru
szewicz. jako aktywny poeta, energiczny redaktor bliskiemu władcy periodyku
..Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” oraz wydawca - rok wcześniej. 7 VI 1773 r.,
domknął (wspólnie z Józefem Lpifanim Minasowiczem) tom I wspaniałej edy
cji: Pieśni wszystkie / loracjusza przekładania różnych . której patronował władca
(zob. niżej obj. do III 25.metryczka), dopiero co opracował zbiór swoich prze
kładów: AnakreonL poeta grecki. którego druk ukończono 18 I 1774 r. (zob.
niżej. obj. do IV 16.metryczka) —najwyraźniej uważał za swoje właściwe miejsce
pracy i twórczości Warszawę, a ponadto chciał również przebywać blisko króla.
Nieco później, jesienią, Stanisław August powierzył poecie jeszcze probostwo
w Oniksztach na I Jtwie, koło Poniewieża, w powiecie wiłkomierskim. Już 1 wrześ
nia tegoż roku niemcnczyński proboszcz otrzymał nominację na koadiutora bi
skupa smoleńskiego.
Tytuł: Niemenczyn —miejscowość na Litwie w powiecie wileńskim, poło
żona nad rzeką Wilią. W czasach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1 połowa
XVII w.) wileńskie kolegium jezuitów miało w Niemenczynie dom wypoczyn
kowy. Niemenczyn był i jest obecnie miasteczkiem letnich dacz mieszkańców
Wilna.
w. 7 słoniowej fletnie — tu przenośnie: pozbawiona lekkości, niezbyt wy
kwintna twórczość poetycka.
w. 20 kędy pień łada cieniów nie rozwłeka - sens: gdzie byle pień (w przeci
wieństwie do wysokiego drzewa) nie daje cienia.
w. 26 potniemy folwarczek - tu: wydzielona część dóbr plebańskich; por.
obj. do III 3.tyt. W liście do Marcina Poczobuta Naruszewicz pisał (NARUSZE
WICZ, Korespondencja, 23): „Zostałem panem od 116 chłopów z łaski Króla”.
W komentarzu do wydania listów (tamże) Julian Platt, opierając się na materia
łach źródłowych, podaje, że liczba poddanych nowego plebana była nieco niż
sza, ponieważ ,.wsie plebańskie posiadały 100 dusz poddaństwa”.
w. 29 Sarbijewa - Sarbicwo koło Płońska, miejsce urodzenia Sarbiewskiego.
(przyp. (b)) „ Quales Lucisci vel Nernecini ła < re > s , / Udumve Bezdani
nemus” — SARBIEWSKI, Epod. 3: Laus ot ii religiosi. Palinodia ad secundam
libri epodon odani Q\uintii\ I loratii Flacci: „Beatus Ule, qui procul negotiis ”,

cum amoenam Collegii Societatis lesu Yilnensis Nemecinae villam per sextiles
ferias inviseret („Pochwała spokoju, jaki daje stan zakonny. Palinodia do drugiej
pieśni z księgi epod Kwintusa I loracjusza Flakka: Beatus ille, qui procul negotiis , gdy podczas wakacji |poeta] odwiedzał miłą willę wileńskiego kolegium
jezuitów w Niemenczynie”), w. 5 5-56 (s. 452). Dwuwiersz ten odnosi się nie
tylko do Niemenczyna, ale i do Lukiszek, gdzie także znajdował się dom wypo
czynkowy wileńskiego kolegium jezuitów, oraz do Bezdan - położonego w lesie
w pobliżu Wilna majątku Akademii Wileńskiej. Por. SARBIEWSKI, Epod. 3,53-56 (s. 453):
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Quod si levandas mentis in curas vigil
Ruris suburbani domus,
Quales Lusisci vel Nemecini lares,
Udumve Besdani nemus.
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w. 45

Gdy troski drobne jak nitki pajęczyn
Chce zerwać, strojna w sieć kwietnych mozaik
hukiszek willa, zaciszny Niemenczyn
Albo Bezdanów przytuli go gaik.
(przekład T. Karyłowski)

Anonimowy przekład tej epody pt. Zycie zakonne został opublikowany w ZPP
1774, t. 9, cz. 1, s. 10-18 (Aleksandrowska, ZPP , nr 722, s. 155), jest to jednak
tłumaczenie znacznie bardziej swobodne, z pominięciem bardzo wielu szczegó
łów topograficznych:
Co jeśli zechce w dziennej wytchnąć trosce?
Chwilę w przyległej zabawi się wiosce;
wiejską syt strawą, ni pragnie, ni łaknie wszystko mu w miarę, na niczym nie braknie.

w. 31 -3 4 - aluzyjne odniesienie do funkcjonujących w mitografii przykła
dów mocy poezji (np. Orfeusza, Amfiona, Ariona), oddziaływującej na żywioły
i inne byty natury; zob. też III 25,13-36.
w. 35 -3 6 serca ci jednak będę ciągnął z chuci, / co je błąd święty często
bałamuci - zapewnienie autora, że swą twórczością poetycką, a także postawą
(jako proboszcz, duchowny diecezjalny) będzie zjednywał królowi ludzkie serca,
często omamione błędnymi opiniami o władcy, rozpowszechnianymi (zwłaszcza
na prowincji) przez księży.
w. 45 rymem nacinać hartowne jesiony - motyw nacinania kory drzewa, by
uwiecznić na niej np. imię kochanej osoby jest niezwykle popularny w sielan
kach od czasów starożytnych; por. THEOC Jdylł. 16,47-48:
Znajdą napis dorycki na korze przechodnie:
«Jestem drzewem Heleny! Uczcijcie mnie godnie!»
(przekład Л. Sandauer [„Pieśń weselna dla Heleny”])

VERGJSc/. 10,52-54:
Certum est in silvis inter spelaea ferarum.
malie pati tenerisque meos incidere amores
arboribus: crescent iliac, crescetis, amores.

Pewniej wśród jaskiń zwierząt, pewniej w dzikim borze
Cierpieć i ryć mą miłość na młodych drzew korze,
Wzrastać będą, wy z nimi wzrośniecie, zapały.
(przekład K. Koźmian [w. 57-59])

PROR£/eg. 2,19-22:
Vos eritis testes, si quos habet arbor amores.
fagus et Arcadio pinus amica deo.
Ah quotiens teneras resonant meas verba sub umbras,
scribitur et vestris „Cynthia11 corticibus!

Niech mi będą świadkami drzewa, co tu rosną:
Ty, buku, i Panowi tyle miła sosno!
Jakże często spoczywam tu pod liścia cieniem
I znaczę waszą korę mej Cyntii imieniem!
(przekład A. Swiderkówna)
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Zob. też KOCHANOWSKI, Elegiac I 9, w. 35-36:
Ule quidem calamos voleri iam fixit in orno
et summo incidit cortice verba duo:

On przecież już swe pióro zawiesił na starym jesionie
i na powierzchni kory te dwa wyrył słowa;
(przekład T. Krasnosielski)

ZIMOROWIC, Sielanki I: K obeźn icy w. 42-56:
Będą-li o nas wiedzieć mieszkańcy potomni,
jeśli tylko na lipach i twardych jesionach
będą patrzyć po naszych rzezanych imionach?
Prędko drewniana pamięć z drzewem się obali
abo skórą młodziawą porośnie [...].

Por. tez tamże 1,143-145; 2 ,2 0 5 -2 1 0 ; 8 ,5 3 -5 4 ; oraz GAWIŃSKI, Sielanki
2,1 1 3 -1 1 6 .
w. 47 Czas ich żarłocznym zębem nie pożyje —por. wyżej, III 2,42 oraz obj.

Oda VIII
Utwór został napisany w 1776 r., gdy adresat został oboźnym polnym ko
ronnym (bliższej daty nie udało się ustalić).
Tytuł: Do Ignacego Witosławskiego, oboźnego polnego koronnego —Ignacy
Witosławski (ok. 1750 — ?), herbu Nieczuja, syn Kazimierza i Barbary (z domu
Malart), brat Antoniego, sędziego grodzkiego halickiego, oboźny koronny w ła
tach 1776-1780, w roku 1790 poseł na Sejm Czteroletni z województwa podol
skiego, był zaufanym przyjacielem i domownikiem Adama Kazimierza Czarto
ryskiego oraz znajomym Naruszewicza, który wspomina o nim w liście z 1778 r.;
zob. NARUSZEWICZ, Korespondencja, s. 108.
w. 6 w pysznej Sydonu wełnie —mowa o kosztownej purpurze, z której wy
robu słynęło m.in. fenickie miasto Sydon, leżące na wschodnim wybrzeżu Azji
Mniejszej; purpura była oznaką władzy i uprzywilejowania.
w. 10 Lete powłacza niepamiętne tonie —Lete to rzeka zapomnienia w Kra
inie Umarłych (Hadesie); dusze zmarłych, napiwszy się jej wody, traciły pamięć
o swym ziemskim życiu. Por. KOCHANOWSKI, Treny X, w. 6-8: „Czy cię przez
teskliwe / Charon jeziora wiezie i napawa zdrojem / Niepomnym”; GAWIŃSKI,
Gaj zielony, [87],5: „nad letejskim niepamiętnym brzegiem”.
w. 14-15 cedry pyszne
chróścinom —kilkakrotnie zestawiane ze sobą
przez Naruszewicza poetyckie znaki wielostronnie rozumianej wielkości i małoś
ci; zob. III 18,108; IV 27,111-112.
w. 1 7 pierwotnej —tu: początkowej, właściwej początkom,
w. 18 kiedy światu Saturn wiek ulewał złoty —częste w poezji Naruszewicza
odwołanie do mitu o czterech wiekach ludzkości, z których pierwszy, złoty, łą
czono z panowaniem Saturna, stamitalskiego boga rolnictwa. For. NARUSZĘ-
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WICZ, Poezje zebrane, 1 .1: I 1,53: „wiek ze złota ulany”, oraz obj. do I 1,1,53
i 6 9-72 (s. 240).
w. 20 sam bóg z przyjacielem - autor, odnosząc się drwiąco do podniosłych
laudacji w utworach panegirycznych, a jednocześnie parafrazując je, określa czło
wieka wysławianego w tego rodzaju utworach mianem „boga”, zaś autora panegiryków nazywa przyjacielem takiego wykreowanego przez literaturę bóstwa.
w. 26 rozbójców szkarłatnych - tj. władców, stosujących politykę podbo
ju; często byli oni tak określani przez autora, w nawiązaniu do utrwalonego
tradycją znaczenia wspaniałego stroju z ciemnoczerwonej tkaniny; por. 1 17,41 :
„szkarłatni zbójcy”; II 6,51: „zbójca w szkarłat odziany”; zob. też niżej, obj.
do w. 47 oraz NARUSZEWICZ,Poezje zebrane, 1 .1:1 17,41-48 i obi. do I 17,41
(s. 265).
w. 38 fortuna nabyta przypadkiem - tu: pomyślny los, niezależny od zasług;
powodzenie; por. niżej, w. 44, oraz MARTjEp/gr. 10,47,1-3:
Vitam quae faciant beatiorem.
[...] haec sunt:
res non parta labore, sed relieta:

[...] cel życzeń poety,
Szczęśliwego masz oto żywota sekrety:
Po przodkach majqteczek, nie znojem nabyty:
(przekład J. Czubek)

w. 41-42 wiek skażony ... / serca oblókł w żełazo - z wiekiem żelaznym
nastąpił upadek wartości duchowych.
w. 44 Losom —tu: przypadkowym wyniesieniom; por. wyżej, w. 38.
kruchty - kruchta jest tu nie tyle przedsionkiem kościoła (a więc gorszą
jego częścią), co podziemnym, sklepionym pomieszczeniem, w którym chowano
zmarłych (tu: Cnotę).
w. 46 skowano sierp na kordy na przyłbice radła - odwrócenie tradycji
biblijnej; por. Iz (2,4): „I przekują miecze swe na lemiesze”.
w. 47 szkarłatem - tj. okazałym strojem z ciemnoczerwonej tkaniny, będą
cym, jak purpura, oznaką bogactwa i wysokiej godności.
w. 52 zdrój kastalski - zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: obj. do
1 3,137 (s. 243).
obcych się zlewów zmącił tłokiem — zmącił się natłokiem naleciałości
obcych sztuce poetyckiej.
w. 72 a zamiast wierzb - a zamiast na wierzbach. Por. Ps 136(137),2 w prze
kładzie KOCHANOWSKIEGO, Psałterz, Psalm 137 , w. 3-4:
Co nam inszego czynić, jedno płakać smutnie,
Powieszawszy po wierzbach niepotrzebne lutnie?

Metafora zdeprawowania się poezji, która zamiast opiewać naturę, zaczęła schle
biać pańskim ambicjom, chwalić ludzi posiadających władzę i bogactwa.
w. 75 Las na morze wypłynął - chodzi o statki budowane z drewna. Takie
obrazowe ujęcie często spotykamy u Naruszewicza; por. NARUSZEWICZ, Poezje
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zebrane, t. I: II 10,101-102: „dąb się z puszczy wali / i pławnym grzbietem
porze karki brudnej fali”: wiersz Balon , w. 33: „bory wędrowne / burzliwym
morzom poruczył” (dr.ulot., Warszawa [b.dr. i r. -1 7 8 9 ], 4°, k.nlb. 2: egz. Ossol.
XVIII-6909-III) ; satyra Wiek zepsuty , w. 38: „pływającym morze zabudował
lasem” (DN, t. III, s." 126).
w. 85 Meończyk - tj. Homer. Imię dziadka Homera, Majon (tożsame z imie
niem króla eponima Majonii/Meonii, tj. Lidii), dało podstawę do nazywania po
ety Meonidą, czy, jak tu, Meończykiem; por. niżej, III 23,27.
w. 86 jak Greczyn żonokradzką Troję mieczem znosił — mowa o Iliadzie,
epopei poświęconej pięćdziesięciu dniom dziesiątego roku wojny trojańskiej. Przy
czyną wojny było uprowadzenie Heleny, żony króla Sparty Menelaosa, przez
królewicza trojańskiego Parysa (wszyscy rywale do ręki najpiękniejszej kobiety
świata przysięgli, że jeśli ktokolwiek spróbuje odebrać Helenę temu spośród nich,
który ją poślubi, pośpieszą mu z pomocą).
w. 87-88 jak U lis z ciężkich trudów, błędów i cierpienia / dla swej ziemi
mądrego riabyi doświadczenia - mowa o Odysei.
w. 89-91 —chodzi o igrzyska olimpijskie urządzane w starożytnej Grecji co
cztery lata, począwszy od 776 r. p.n.e. Wśród konkurencji były wyścigi hippicz
ne, a właściwie wyścigi rydwanów (czworosprzęg koni, czworosprzęg źrebców
i zaprzęg parokonny), wprowadzone dopiero na 25 igrzyskach, oraz biegi (naj
starszą konkurencją igrzysk był bieg krótki na dystansie jednego stadionu, po
tem wprowadzono bieg średni (diciulos) i bieg długi (dólichos)). Zwycięzca każ
dej konkurencji otrzymywał jako nagrodę wieniec z gałęzi świętej, dzikiej oliwki,
przepleciony wełnianą wstęgą.
w. 91 w Olimpie —właśc. w Olimpii, miejscowości w Elidzie na Peloponezie,
nad Alfejosem, miejscu panhelleńskich igrzysk.
w. 102 Gdzie mądrość ze szkody? —por. przysłowie: „Mądry Polak po szko
dzie” (NKPP, „Szkoda” 13), oraz niżej, III 22,103-104.
w. 104 na polskim Parnasie - w poezji polskiej; zob. NARUSZEWICZ, Po
ezje zebrane, t. I: obj. do I 8,22 (s. 251).
w. 107 p rzy walecznym ... hetmanie —prawdopodobnie chodzi o Francisz
ka Ksawerego Branickiego, od 8 II 1774 r. hetmana wielkiego koronnego (zob.
NARUSZEWICZ, Poezje zebrane. t. I: obj. do II 22,16 (s. 313)), z którego osobą
związane są jeszcze inne utwory autora, np. III 20, IV 2, IV 16 (tu pochwała
waleczności Branickiego): można też uwzględnić (jednak w mniejszym stopniu)
osobę Seweryna Rzewuskiego (zm. 1811), od 8 II 1774 r. hetmana polnego
koronnego.
w. 113 Jaśnie” - tytuł ..jaśnie wielmożnego” przysługiwał w dawnej Rzecz
pospolitej urzędnikom administracji centralnej, czyli „ministrom” (marszałkom,
kanclerzom, podskarbim i hetmanom), lecz używano go szerzej, także wobec
senatorów (biskupów, wojewodów, kasztelanów); członków domu panującego
oraz książąt tytułowano „jaśnie oświeconymi”.
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w. 115 wlazł na wóz Słońca Fanes - Faeton, syn Heliosa, boga Słońca; zob.
NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, 1 .1: obj. do I 8,59-62 (s. 252). Faeton jest
poetyckim symbolem braku rozwagi i doświadczenia, a przy tym niepohamo
wanej ambicji i dumy; zob. też niżej, obj. do IV20,98. Tutaj (i niżej, por. IV 20,98)
Faeton został utożsamiony z Fanesem, orfickim bogiem światła (por. gr. phamo
‘świecić, ukazywać się, zjawiać się). W myśl kosmogonii orfickiej na początku
był Chaos, Eter i Chronos. Z Chaosu i Eteru Chronos stworzył kosmiczne jajo,
z którego wykluł się Eros, zwany bogiem światłości, Fanesem, twórcą świata;
ten z kolei zrodził Noc (Nyks), Ziemię (Gaję) i Niebo (Uranosa), a oni mieli czworo
dzieci, wśród nich Kronosa.
wart ... kądzieli - sposobny do rzeczy właściwych kobiecie; aluzja do
przysłowia „Do kądziele twoja rzecz”, tzn. nie mieszaj się do nie swoich spraw;
por. Adalberg („Kądziel” 1). Jedna z wersji mitu opowiada także, że Faetona
wychowywała tylko matka, Okeanida Klymene, a chłopiec zrazu nie wiedział,
kim był jego ojciec.
w. 119 Fortuna - rzymska bogini losu, zwłaszcza zaś pomyślności i powo
dzenia, przedstawiana często jako ślepa kobieta na kole, z rogiem obfitości i ste
rem w rękach. W poezji (w tym często u Kochanowskiego i Naruszewicza) wy
stępuje jako alegoryczne wyobrażenie zmiennego losu człowieka.
sobie żarty stroi na przemiany - por. HOR.Ccirm. 2,1,3: „ludumque
Fortunae” („igraszki Fortuny”; tu i dalej przekład A. Lam), Carm. 1,35,2-3:
praesens vel imo tollere de gradu
mortale corpus vel superbos
vertere funeribus triumphos:

zdolna z najgłebszej podźwignąć niziny
mizerne ciało, a triumfy
pyszne połączyć z pogrzebami:

Zob. także NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: I 17,111-112: „Wszystko mie
sza Fortuna i ustawnie broi”; oraz niżej, III 9,31 i obj.; III 17,25; III 24,35-36.
w. 120 stawiąc Warrów na rostrach - chodzi o Gąjusza Terencjusza Warrona, plebejusza (właściciel sklepu rzeźnickiego), który z czasem doszedł do god
ności pretora i konsula (216 r. p.n.e.), sprawcę klęski pod Kannami. Narusze
wicz w innej odzie (I 17,64) nazywa go (za Jeanem Baptiste’ą Rousseau) nawet
głupim. Zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, 1 .1: obj. do I 17,64 (s. 266).
na rostrach —tj. na mównicy. Rostra (l.mn. r.n.) to mównica na Forum
Romanum (czyli głównym placu Rzymu, gdzie skupiało się życie polityczne i re
ligijne miasta); w późniejszych latach była przebudowywana i zmieniała swoje
miejsce. Była ozdobiona dziobami okrętów (rostrum —Łdziób, pysk’), które Rzy
mianie zdobyli w bitwie z Wolskami pod Ancjum (338 r. p.n.e.). Na tej mównicy,
czyli na rostrach, zasiadali urzędnicy przewodniczący zgromadzeniom obywateli.
u pługa Serrany - zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: II 25,75-76: „często u pługa cześć znalazła cnota, / a światem władał ten, co żął pszeni
cę” oraz tamże, obj. do w. 76 (przyp. (c)) (s. 316). Aulus Atiliusz Serranus Kalatinus to ulubiony przez Naruszewicza przykład „trudu jarzma pługa”.
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Oda IX
Utwór ukazał się w ZPP w drugiej połowic stycznia 1774 r.: zob. Aleksan
drowska, ZPP, nr 593 (s. 128), s. 10, 221.
Motto: —1lOR.Ca/yn. 2,10,17-18; przekład Naruszewicza (.PwH , 1 .1, s. 237):
„[...] rzeczy chodzą koleją, / Tenże czas leczy i zrania”, oraz Trembeckiego
w Przekładach i noś ładowaniach. Z I loracjusza (TREMBECKI, Pisma , t. II,
s. 36, w. 21-22): „Nic w swej dobie nie wiekuje, / Co jest tak, inaczej będzie”.
w. 7 mego boga - tj. Apollona, syna Zeusa i Latony, opiekuna poezji, muzyki
i tańca, przewodnika Muz na Parnasie (gr. Mousegetes), boga poetów zsyłające
go im natchnienie. Wyobrażano go w postaci pięknego młodzieńca w wieńcu
laurowym, często z lirą w ręku, otoczonego przez Muzy.
w. 27 Fawonijusze —sprzyjające, łagodne wiatry; Fawoniusz jest odpowied
nikiem greckiego Zefira.
w. 28 z Cypru róże znosiły gołębie —jako oznaki rozkoszy i miłości; zob. obj.
do III 3,31 i 32.
w'. 30 z miękkim ... Sardanapałem —według greckiego historyka Ktezjasza,
autora zaginionego dzieła Persica, Sardanapal miał być ostatnim królem Assyrii;
uważano go za uosobienie zepsucia i zniewieściałości, a jego sposób życia stał się
przysłowiowy; zob. ERASMUS, Adagici 3,7,27: „Sardanapalus”. Z Sardanapalem utożsamiano ostatniego historycznego króla assyryjskiego (nb. władcę ze
wszech miar wybitnego), Assurbanipala (VII w. p.n.e.); jego starszy brat, który
chcąc zdobyć władzę, sprzymierzył się z wrogami Assyrii, poniósł samobójczą
śmierć w płonącym pałacu; również legendarny Sardanapal miał podpalić swój
pałac i zginąć wraz z całym dworem.
waleczny Tyl —Tytus, cesarz rzymski, zdobywca Jerozolimy; zob. NA
RUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. 1: obj. do I 3,43 (s. 242).
w. 31 Płodna w rozliczne Fortuna igrzyska — zob. wyżej, III 8,119 i obj.;
niżej. Ill 17,25. oraz NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: II 21,9-10: „Żaden
się płochych trałów nie uchroni - / żywym jesteśmy igrzyskiem Fortuny”,
w'. 42 póki się nie zmienił - tzn. póki nie nastąpiła zmiana (władcy),
w. 48 Zmienność - Fortuna.
co leczy i rani —por. wyżej, obj. do motta: przekład Naruszewicza,
w. 69-70 tłukąc po kropelceJ łzy me - por. łacińskie przysłowie (np. OWPont.
4,10,5): „gutta cavat lapidem non vi, sed saepc cadendo” (,kropla drąży skałę
nie siłą, lecz częstym kapaniem”).
w. 70 nieba z miedzi lite - tj. siły wyższe (los) twarde, obojętne, niezważają
ce na cierpienia biedaków i ich łzy.

Oda X
Wiersz ukazał się w ZPP na początku listopada 1773 r.; zob. Aleksandrow
ska, ZPP, nr 586 (s. 127), s. 10, 220.
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Właśnie w tym okresie we wszystkich kolegiach i domach jezuickich ogło
szono oficjalnie breve papieża Klemensa XIV (z 21 VII 1773 r.) kasujące zakon
jezuitów, a jego postanowienia wprowadzono w życie do końca listopada 1773 r.
w okrojonych już w wyniku I rozbioru granicach Polski i Wielkiego Księstwa Li
tewskiego. Było to konsekwencją zgody na kasatę zakonu w Rzeczpospolitej w y
rażoną przez delegacyjny sejm rozbiorowy 27 IX; zob. obj. do IV 4,72.
Tytuł: Adieu - (franc.) żegnaj.
w. 4 synowie Lojoli - tj. jezuici. Ignacy Loyola (1491 -1556) założył w 1534 r.
zakon jezuitów, zwany też Towarzystwem Jezusowym.
w. 6 kędym zakończył rok dwudziesty piąty - Naruszewicz wstąpił do zako
nu jezuitów w 1748 r.
w. 21-22 Wszak przebiegając bystrym życie okiem, / zwać teatralnym moż
na je widokiem - popularny motyw życia-teatru (kontynuowany w następnych
wersach).
w. 24 i pan częstokroć z kmieciami usiędzie —por. KOCHANOWSKI, Pieśni
I 20, w. 5-8:
Niech sie tu nikt z państwem nie ożywa
Ani z nami powagi używa;
Przywileje powieśmy na kołku,
A ty wedle pana siądź, pachołku.

w. 30 żaden mię świętym nie nazwał próżniakiem - określenie „święci próż
niacy” pojawia się później również w Monachomachii (Pieśń I, w. 42) Ignacego
Krasickiego (wyd. 1778).
w. 31 odmianie szatnej mego stanu - z przejściem ze stanu duchownego
zakonnego do diecezjalnego wiązała się też zmiana szaty. Naruszewicz poświęcił
tej sprawie wiersz: Przy odmianie stroju na księdza świeckiego, zrzucającjezuic
ką suknię (zob. NARUSZEWICZ, Liryki wybrane, s. 111-112).
w. 33 w miękką wełnę robaczek bogaty —chodzi o jedwabniki.
w. 34-36 misterne wcirstaty / ... / robią ... ciałom udatne powłoki —w warsz
tatach zdolnych do precyzyjnych prac wytwarzany jest jedwab na szaty miłe dla
ciała.
w. 35 napoiwszy kosztownymi soki - prawdopodobnie mowa tu o natural
nych barwnikach do jedwabiu.

Oda XI
Wiersz ukazał się w ZPP na początku stycznia 1775 r.; zob. Aleksandrowska,

ZPP , nr 599 (s. 129), s. 12, 222. Powstał zaś zapewne pod koniec grudnia 1774 r.
Druga połowa 1774 r. to ostatnie miesiące trwania obrad delegacyjnego sej
mu rozbiorowego, który przeprowadził legalizację I rozbioru i wpłynął na osła
bienie pozycji oraz prestiżu Stanisława Augusta. Gdy powszechnie uciekano od
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wzięcia odpowiedzialności za stan ojczyzny, problem wiarygodności człowieka
wobec samego siebie i wobec ogółu okazał się niezwykle aktualny. Główna idea
utworu została zawarta w motcie łacińskim zamieszczonym w ZPP i dr.ulot.,
natomiast pominiętym w D N : „Communis c u lp a < e > cur reus unus agor?”
(PROPA7eg\ 2,30b,32; „Dlaczego ja jeden jestem oskarżony o wspólną winę?”,
przekład E. Juzoń). Poprawę sytuacji i zmianę fatalnego układu sił politycznych
w rozpoczynającym się nowym roku uzależnia autor od przezwyciężenia wad
i słabości wszystkich członków społeczeństwa, a nie od wpływu ciał niebieskich.
Przewrotnie wykorzystuje formułę wróżby astrologicznej, ujawniając przy tym
dużą orientację w astrologii.
w. 1-24 —apostrofa do Czasu.
w. 12 Ozdoba twoja z Liścia nie opada - sens: jesteś zawsze młody, niczym
wiecznie zielone drzewo.
w. 26 aspektem - aspekt to wzajemne położenie ciał niebieskich, wywierają
ce rzekomo wpływ na losy człowieka i narodów, a także ogólnie: przewidywane
widoki na przyszłość, rysująca się perspektywa (łac. aspectus 'spojrzenie, wy
gląd, widok').
w. 27 dżdżyste Baby —dawna polska potoczna nazwa Plejad, gromady gwiazd
w konstelacji Byka (mit. Pleiades - ‘Gołębice’ to siedem córek Atlasa i Plejone);
jej ukazanie się w połowie maja zwiastowało początek pory żeglugi, zachód
w pierwszych dniach listopada rozpoczynał okres burz. Por. tytuł części po w. 216
Fenomenów Jana Kochanowskiego: Plejady albo Baby , oraz niżej, 111 19,przyp.
(b). Gwiazdy te bliżej zaprezentował czarnoleski poeta w swym przekładzie
poematu Aratosa za pośrednictwem tłumaczenia Cycerona; KOCI IANOWSKI,
Fenomena, w. 217-228:
Tuż przy lewym kolenie [Pcrscusa - uwaga B.W.], w kupie usadzone,
Baby bieżą, nieznacznym światłem obdarzone.
O siódmi powiadają, lecz to płonę wieści.
Bo kto się cłice przypatrzyć, nie masz więcej sześci.
Jedna zginąć nie mogła, star/y przedsię bają
O siedmi i każdej z nich własne imię dają.
Które to są: Elektra, Celeno, Meropa.
Alcyjona. Tajgeta. Maja i Steropa.
Te. acz drobne i ciemne, a wszakże tak rane
Jako pozne. nie inogą być przepamiętane,
Bo to na nie Bóg włożył, że opowiadają
Lato i zimę. i czas. kiedy orać mają.

parne Syryjusze - Syriusz to najjaśniejsza gwiazda nieba, w konstelacji
Psa Wielkiego (gwiazdozbiór biorący swą nazwę od uniesionego w gwiazdy psa
herosa Oriona), świecąca w czasie letnich upałów, zwana też Psią Gwiazdą (łac.
Canicula). Zob. tez KOCI IANOWSKI, Fenomena, w. 277-286:
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Takież Pies idzie za nim [tj. za Orionem - uwaga B.W.], z różnych gwiazd złożony,
Bo brzuch u niego śmiady, lecz w pysku czerwony,
Okrutny płomień gore; stądże mu Grekowie
Syryjusz imię dali w swojej zacnej mowie.
Tego, gdy z słońcem wznidzie, szczepy nie omylą,
Co słabą żywność mając w list się tylko silą,
Bo każdy do korzenia promieniem przerazi.
Zdrowym posiłek daje, mdłe do końca kazi.
Tego i zachód czuje; na drugich nam mało,
Bo te nie tak szkodliwe, tylko znaczą ciało.

w. 61-66 — planety o nazwach mitycznych bóstw, które im patronowały,
określają ludzi o cechach właściwych tymże bóstwom.
w. 61 Gdy Mars niezgody zgładzi nieużyty - tj. gdy przezwyciężone zostaną
konflikty i wojny, jak również wszelka skłonność do użycia siły. Według tradycji
astrologicznej spory i starcia powodowało oddziaływanie planety Mars, nazwa
nej przecież od imienia rzymskiego boga wojny.
w. 62 Wenus się w zbytnich zapałach postrzeże — tj.gdy ograniczona zosta
nie obyczajowa rozwiązłość, tradycyjnie uznawana zaefekt wpływu planety
Wenus, sprzyjającej pięknu i miłości, w tym również miłości nieprawej, pozamałżeńskiej.
w. 63 Jowisz mieć będzie wierne satelity —tj. gdy król będzie miał wiernych
poddanych. Planetę Jowisz, uosabiającą majestat i władczość, zwano bowiem
w astrologii Królem. Nazwa planety pochodzi od Jupitera/Jowisza (łac. Nom.
Iuppiter, Gen. Jovis), głównego boga rzymskiego panteonu, utożsamianego z grec
kim Zeusem.
w. 64 Merkury cudze porzuci łupieże - tj. gdy skończą się zdzierstwa, oszu
stwa i nadużycia, co jakoby wywoływał wpływ planety Merkury, bo Hermes/
Merkury był patronem kupiectwa i handlu. Naruszewicz uczynił tu wyraźną aluzję
do członków delegacji sejmowej, wszelkimi (głównie zaś nieprawymi) sposoba
mi zmierzających do bogacenia się i własnych korzyści.
w. 65 zimne Saturny — Saturn (zwany też Infortuna Maior ‘Większe Nie
szczęście’) to planeta, której oddziaływanie, wedle astrologicznych wyobrażeń,
powodowało katastrofalne wydarzenia w dziejach oraz choroby, starzenie się,
śmiertelne wypadki czy zarazę. Mamy tu odwołanie do I rozbioru, a także do
poprzedzających go czasów konfederacji barskiej, kiedy to tysiące ludzi poniosło
śmierć w wyniku wojny i panoszącej się zarazy (zob. obj. do IV 18,tyt.).
w. 66 z lepszą ... kolędą - tj. z zawierającą pomyślniejsze rokowania pieś
nią, jakie układano w związku z Nowym Rokiem i staropolskim obyczajem skła
dania życzeń (przejętym przez chrześcijaństwo z tradycji rzymskiej).

Oda XII
Utwór ukazał się w ZPP w pierwszej połowie stycznia 1774 r.; zob. Aleksan
drowska, ZPP, nr 590 (s. 128), s. 10, 221.
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Ten skrótowo ujęty hymn na cześć Przyjaźni jako daru bogów koresponduje
z szerszym poetyckim opisem „świętej Przyjaźni“, wywyższonej ponad ślepą,
płochą i zawistną Miłość w odzie III 6.
w. 3 święta Przyjaźni - por. III 6,57.

Oda XIII
Odę opublikowano w ZPP w pierwszej połowie grudnia 1771 r.; zob. Alek
sandrowska, ZfiP, nr 540 (s. 120-121), s. 6, 217-218.
Jeden z kwitów Archiwum Kameralnego z 1771 r., sygn. 678, „na sumy
wpłacone na druk pism i utworów literackich przeznaczonych na potrzeby dworu''
dla „drukarni JKMci in Collegio Societatis Jesu”, której prefektem był Franci
szek Bohomolec, zawiera pozycję odnoszącą się do tego tekstu, z informacją, że
został on wydrukowany w tysiącu egzemplarzy, a koszt wynosił 65 zł: zob. NA
RUSZ KWICZ, Korespondencja, s. 534.
O wierszu wspomina Jan Daniel Janocki (Parens patriae Stanislaus Augu
stus, Poloniae regum maximus atcjue invictissimus, civibus fidelissimis .. ., War
szawa 1772, s. 48), prezentując utwory Naruszewicza związane z osobą króla:
Aliam similem dedicat regi annua die inaugurations eius, sub hac inscriptione: Magna agere et fortia pati regum est. Ad. Or.
Inną [pieśń], podobną, dedykował królowi w rocznicę jego inauguracji,
[opatrując ją] takim mottem [...]

Utwór Naruszewicza zainspirował Stanisława Trembeckiego jako autora ody Na
dzień siódmyrwrześnia albo rocznicę elekcji, napisanej dwa lata później : w 1773 r. ;
zob. TREMBECKI, Pisma, t. 1, s. 114-121. Porównanie tekstów zob. Rabowicz,
Stariislau; Trembecki w świetle nowych źródeł, s. 206-207: oraz Literatura kon
federacji barskiej. Wiersze, s. 6 2 3 -626 (zaproponowano następujący przekład
motta: „Wielkie czyny i cierpliwość wobec siły to rzecz królewska”: skrót ad Cr.
został objaśniony jako: ad[agium] Gr[aecum] - „przysłowie greckie”).
Tytuł: - koronacja Stanisława Augusta odbyła się 25 XI 1764 r. Rocznica
koronacji w roku 1771 (siódma) obchodzona była w trudnej sytuacji politycznej
kraju, rok po ogłoszeniu 22 X 1770 r. detronizacji Stanisława Augusta przez
Generalność jako najwyższą władzę konfederacji barskiej i tuż po nieudanej próbie
zorganizowanego przez barzan porwania króla (3X1 1771 r.).
Motto: Magna agere et fortia pati regum est —(łac.) „Królom przystoi wiel
kość w czynach i dzielność w cierpieniu”. Por. motto Stanisława Augusta: Pa
tience et courage - „Cierpliwości i odwagi”. Naruszewicz sparafrazował począt
kowe słowa Mucjusza Scewoli, jakie ten wykrzyczał królowi Porsennie, którego
usiłował zabić (L1V. 2,12,9):
Romanus sum —inquit —civis: C. Mucium vocant. I lostis hostem occidere volui, пес ad mortem minus animi est, quam fuit ad caedem; et facere
et pati fortia Romanurn est.
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Obywatelem rzymskim jestem. Zowię się Gajusz Mucjusz. Jako nieprzy
jaciel chciałem zabić nieprzyjaciela. Jak byłem gotów do mordu, tak jestem
i na śmierć gotów; mężnych dokonywać czynów i mężnie znosić cierpienia
jest cnotą rzymską.
(przekład A. Kościółek)

Por także: „I czynić, i cierpieć wielkie rzeczy Rzymianom jest właściwa” - prze
kład Euzebiusz Słowacki, [w:] tenże, Dzieła z pozostałych rękopismów ogło
szone, t. I, Wilno 1824, s. 244).
Ad[agium] Gr[aecum] —wprawdzie jako źródło sentencji (niezwykle często
wykorzystywanej np. w heraldyce) wskazuje się powszechnie Liwiusza, jednak
sformułowanie forda pati ma posmak składni greckiej, a myśl, że władca powi
nien być cierpliwy, nie była obca Grekom (zob. np. 1SOCR. 2,29, gdzie mowa
0 opanowaniu i powściąganiu namiętności jako „rzeczy najbardziej królewskiej”
- basiłikótatorz), możliwe, że sentencja za grecką właśnie uchodziła.
w. 8 Piasta - Piast był legendarnym protoplastą dynastii polskiej panującej
w Średniowieczu; tu: określenie króla Polaka.
w. 21-24 - pozytywne zmiany w wielu dziedzinach życia społeczno-poli
tycznego i kulturalnego w początkach panowania Stanisława Augusta.
w. 25-40 - sytuacja w kraju podczas konfederacji radomskiej (1767) i bar
skiej (1768-1772): wojna domowa, zaraza morowa, głód, bieda, ogłoszenie de
tronizacji Stanisława Augusta i próba porwania władcy, traktowana dość po
wszechnie jako usiłowanie królobójstwa.
w. 4 1-44 —wybaczająca postawa Stanisława Augusta wobec sprawców po
rwania, która dała okazję poetom prokrólewskim do akcentowania dobroci władcy
poprzez efektowne jej ujęcie jako miłości wobec przeciwników, co stało się popu
larnym motywem wielu utworów, zwłaszcza nieco później - po wygłoszeniu przez
króla mowy w obronie porywaczy przed sądem sejmowym 2 VIII 1773 r.
w. 47 powszechnej ... matki —ojczyzny.
w. 51 -52 — motyw pająka, znajdującego jad czy truciznę nawet w kwiecie
róży, nawiązuje do przysłów, wykorzystanych już przez Naruszewicza w odzie
III 6,13-16 (por. obj.), a także niżej, w odzie III 24,71-72.
w. 57 Nie naprawi sam Dedal upornej machiny — mityczny Dedal jest tu
przede wszystkim doskonałym mechanikiem, a „uporną machiną” trudną do
naprawienia, bo zbudowaną ze „sprzecznych” (w. 58) elementów - wewnętrz
nie skłócone i podzielone podczas konfederacji barskiej społeczeństwo polskie;
zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: obj. do I 6,10 (s. 247).
w. 65 nektar boski - napój bogów olimpijskich, dający im nieśmiertelność
1 wieczną młodość (wraz z pokarmem, ambrozją, stanowił ich jedyne pożywienie).
w. 74 Nazwą bezbożnym błędne Ateny Sokrata —filozof grecki (ok. 470-399
p.n.e.), nauczyciel Platona, traktujący cnotę jako wartość bezwzględną, mistrz
dialektycznej metody rozumowania, w siedemdziesiątym roku życia został
oskarżony o bezbożność oraz demoralizację młodzieży i skazany na śmierć przez
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wypicie cykuty po trzydziestu dniach więzienia (w pierwszym dziesięcioleciu
odnowionej demokracji wieku IV doszło do kilku „zastępczych’' procesów z po
litycznym i historycznym podtekstem, a zapewne jednym z nich był proces So
kratesa, bo choć samemu filozofowi nie udało się niczego zarzucić, kilku szcze
gólnie znienawidzonych oligarchów poprzedniej epoki należało do grona jego
najbliższych uczniów). Los Sokratesa jest tu wymownym przykładem błędnej
i krzywdzącej oceny wielkości, tj. mądrości i cnoty, dokonanej przez małość, która
te wartości poniża.
w. 81-84 - charakterystyczna cecha stosunku szlachty do przywódców na
rodu i władców, podkreślana też przez Naruszewicza w Głosie umarłych (gdzie
jako historyk dokumentował to przypomnieniem znamiennych faktów z dziejów
narodowych): niechęć wobec nich za życia, a docenienie dopiero po śmierci:
por. również NARUSZEWICZ,/Ъ?2^е zebrane, t. I: 1 1,129-132.
w. 112 czy morze Aus trem szumi, czyli śpi Zefirem — dwa wiatry, będące
metaforycznymi znakami życiowych przeszkód (Auster) i dogodności (Zefir).
Auster to silny, gorący wiatr południowy, niezdrowy, niosący deszcze i mgły, srożący się zwłaszcza na Adriatyku: symbol niesprzyjających okoliczności, czasu
niepokoju i wojny. Zefir —zob. obj. do III 3,57.
w. 116 rnądjy zawsze stoi - por. 1IOR.Carm. 2,3,1-2: „Aequam memento
rebus in arduis / servare mentem, non secus in bonis” („Stateczny umysł zacho
waj w niedoli, / a nic inaczej, gdy dobrze się wiedzie”: przekład A. Lam).

Oda XIV
Utwór został wydrukowany w ZPP w pierwszej połowie czerwca 1771 r.;
zob. Aleksandrowska, ZPP , nr 512 (s. 116 ), s. 5, 216-217.
Wiersz zyskał dużą popularność, o czym świadczy druk w trzech zbiorkach
poezji, opublikowanych w Sandomierzu i Przemyślu już po wydaniu przez Bohomolca Dzieł, w latach osiemdziesiątych XVIII w.: MuzaP,’ MuzaS , Pijak.
w. 4 rozum zw ykł przychodzić z laty — por. przysłowia: „Rozumu z laty
przybywa” (NKPP, „Rozum” 99), „Mądrość przychodzi i rośnie z laty, / acz nie
każdy jest mądry i brodaty” (NKPP, „Mądrość” 6).
w. 11-12 wątłą ścianą z niczym , / skąd dzielny Twórca nas dźwignął , grciniczym - por. III 18,5: „dwie skwierliwe ścianie”: III 11,4: „lekka ściana” [mię
dzy końcem a początkiem]: 111 22.10: „wątła... ściana” [oddzielająca życie od
śmierci]: IV 27,147-148: „smutna przegroda dóbr marnych z nędzą istotną”:
oraz - z drugiej strony - II 21,3: „wieczne ściany”: IV 27,158: „wierne parka
ny” [oddzielające sferę wiecznego Boga i skażoną czasem (skończonością) sferę
spraw ludzkich]. Ujęcia te sygnalizują niepokoje i napięcia między dokonywa
nymi z różnych punktów widzenia ocenami ludzkiej egzystencji.
w. 35 będę miał oko —por. zwrot przysłowiowy: „Mieć kogo na oku” (NKPP,
„Oko” 64), a zwłaszcza podane tam przykłady użyć (Reja i Skargi), które za
pewne miał na uwadze Naruszewicz (niniejszy przykład odnotowany jako trzeci
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w kolejności): „Barzo pilne oczy na to miał” (Rej), „Co po śmierci będzie, na to
nam oko mieć trzeba” (Skarga).
w. 56 życzę wam Lepiej żyć , a tak umierać - por. KRASICKI, Hymn , w. 8:
„Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać”.

Oda XV
Utwór został ogłoszony w ZPP na początku września 1770 r.: zob. Aleksan
drowska, ZPP, nr 486 (s. 112), s. 4, 216.
Jest to przekład kolejnego utworu Antoine’a Leonarda Thomasa (zob.
III 2,metryczka), pt. L’Épître aa peuple (List do ludu), dokonany prawdopo
dobnie na podstawie tekstu zamieszczonego w Recueil pour l'esprit et pour le
coeur, Zelle 1765, t. 2, s. 35-47 (Aleksandrowska, ZPP, s. 112). W Polsce utwór
Thomasa cieszył się dużą popularnością, o czym świadczą przekłady opubliko
wane w „Monitorze” w 1768 r.: Udalryka Radziwiłła (nr 22), Józefa Koblańskiego (nr 44-45): w 1781 r.: swobodna parafraza fragmentów francuskiego
tekstu, licząca 124 wersy, Kmieciobrońskiego (J. Wybickiego?) (nr 13): zob.
E. Aleksandrowska, Wstęp, [do:] „Monitor ” 1765-1785. Wybór, opracowała
i wstępem poprzedziła..., Wrocław 1976, s. CV („Biblioteka Narodowa” I 226):
tekst wiersza Naruszewicza: tamże, s. 519-524.
w. 60 z ciągłym złotem - ciągliwość to charakterystyczna cecha złota, waż
na w sukiennictwie, ponieważ umożliwiała wyrób cennych tkanin przetykanych
złotą nicią.
w. 70 dzieł Marsowych - wojen.
w. 79 płochej ... Fortuny - zmiennej Fortuny.
w. 82 ty sam dla kraju umiesz i żyć, i umierać — por. KRASICKI, Hymn ,
w. 8: „Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać” (cyt. [za:] ZPP 1774, t. 10, cz. 2,
s. 318).
w. 169-172 - chodzi o Erosa/Kupidyna/Amora, syna Afrodyty/Wenus, bogi
ni miłości.

Oda XVI
Utwór został opublikowany w ZPP w drugiej połowie czerwca 1775 r.; zob.
Aleksandrowska, ZPP, nr 602 (s. 130), s. 13, 223.
Tytuł: Parodia —tu: naśladowanie (dosł. z gr. paroidia —‘przeróbka utworu
dramatycznego na komiczny’; termin Arystotelesa).
Początki tego zjawiska literackiego w Polsce obserwujemy w ostatniej ćwier
ci XVI w., co łączyło się z traktowaniem liryki Horacego jako materiału do naśla
dowania, najczęściej polegającego na chrystianizacji tematu podjętego przez
wenuzyjskiego liryka. Klasykiem takiej schrystianizowanej „parodii” horacjańskiej był Maciej Kazimierz Sarbiewski (poeta szczególnie bliski Naruszewiczowi),
który przejęte z Horacjusza konstrukcje stylowo-kompozycyjne nasycał nowymi
treściami, dlatego jego horacjanskie „parodie” są interesującymi przykładami
transformacji liryki rzymskiego poety; zob. J. Budzyński, Horacjanizm w liryce
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polsko-łacińskiej renesansu i baroku. Wroclaw 1985, s. 119-120 („Rozprawy Li
terackie”, 49). Co ciekawe, w powstałym w środowisku jezuickim znanym zbio
rze poezji nowołacińskiej z przełomu XVI i XVII w. pi. Septem sidera (Kraków 1629)
pierwsza pieśń religijna jest naśladowaniem tej samej patriotyczno-politycznej ody
Horacego (tamże, s. 157-158). Oda Naruszewicza jest naśladowaniem tej pieśni
Horacego (Carm. 4,5). W obu utworach podobna jest sytuacja ogólna, uczucie
uznania dla władcy, wspólne obrazowanie (np. miasta-matki stęsknionej za swym
synem, który błąka się po morzu), oczekiwanie ponownej obecności władcy, przy
kłady zapewnienia bezpieczeństwa i rozkwitu stolicy, opisy pracy i wypoczynku
mieszkańców.
Divis orte bonis, optume Romulae
cuslos gentis. abcs iam nimium diii:
malurum reditum pollicitus patrum
sancto concilio, redi.

Z dobrych bogów zrodzony, najlepszy strażniku
plemienia Romulusa. zbyt długo cię nie ma:
przyrzekłeś przecież powrót czcigodnym senatu
ojcom, powracaj zatem.

lucern redde tuae. dux bone, palriae.
instar veris enim voltus ubi tuus
adfulsit populo, gratior it dies
et soles melius nitent.

przywróć twojej ojczyźnie, dobry wodzu, światło,
gdzie bowiem twe oblicze niczym wiosny przyjście
zajaśniało ludowi, dzień stał się wdzięczniejszy
i słońce piękniej błyszczy.

ut mater iuvenem. quem Not us invido
flatu Carpathii trans maris aequora
cunctantem spatio longius annuo
dulci distinct a domo.

jak matka chłopca, co go Notus tchem przeciwnym
poza Karpatyjskiego obszarami Morza
wstrzymując w niepewności, dłużej niż rok dzieli
od domu wyśnionego,

votis omnibusque et precibus vocat
curvo пес Faciem litore dimovet.
sic desideriis icta Fidelibus
quaerit patria Caesarem.

śluby wszelakie składa, zaklęcia i prośby,
by spoza łuków brzegu wreszcie się ukazał,
lak tęsknotą przejęta i wierna ojczyzna
czeka swego Cezara.

tut us bos etenini rura perambulat.
nutrii rura Ceres almaque Faustilas.
pacatum volitant per mare navitae.
culpari metili! Fides.

woły bowiem bezpiecznie po łąkach wędrują,
a łąki żywi Ceres i Pomyślność błoga,
przez morze już spokojne szybują żeglarze,
uFność od winy stroni.

nullis polluitur casta domus stupris,
mos et lex maculosum edomuit neFas,
laudantur simili prole puerperae,
culpam poena premit comes.

domu czystego nierząd już więcej nie plami,
obyczaj prawem wsparty ujarzmił złe żądze,
dzieci ojcom podobne rodzą położnice,
kara winę poskramia.

quis Parthurn paveat, quis
gelidum Scythen,
quis Germania quos horrida parturit

któż drży przed Partem groźnym, kto przed
zimnym Scytą,
kto przed potomstwem w dzikiej Cermanii
zrodzonym,
gdy Cezar nieugięty? któż się wojną martwi
w niepokornej I liberii?

Fetus incolumi Caesare? quis Ferae
bellum curel I Iiberiae?
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condit quisque diem collibus in suis
et vitem viduas ducit ad arbores;
hinc ad vina redit laetus et alteris
te mensis adhibet deum.

każdy na swoich wzgórzach dzień spędza rozkoszny
i pędy winorośli łączy z drzewami chętnymi:
potem do win się zwraca wesoły i wreszcie
ciebie jak boga wzywa.

te multa pi ece, te prosequitur mero
defuso pateris, et Laribus tuum
miscet numen, uti Graecia Castoris
et magni mcmor Herculis.

prośby do ciebie niesie, strącając z patery
kroplę wina i Larom twoją przypisuje
siłę, jak Grecja obok Kastora pamiętna
wielkiego Herkulesa.

„longas o utinam, dux bone, ferias
praestes Hesperiae’' dicimus integro
sicci mane die, dicimus uvidi,
cum sol Oceano subest.

„długie, o niech tak będzie, dobry wodzu, przynieś
wczasy I Iesperiir trzeźwi wołamy o świcie,
kiedy dzień nowy wstaje, wołamy pijani,
gdy słońce w morzu tonie.
(przekład Л. Lam)

w czasie oddalenia się jego do Wolborza - Wolborz to miejscowość w po
wiecie piotrkowskim, położona w rozwidleniu rzek Wolbórki i Moszczanki; od
XII w. druga stolica biskupów kujawskich, od XVI w. słynęła z handlu, rzemiosła
i oświaty. W 1553 r. wójtem Wolborza został Andrzej Frycz Modrzewski. Miasto
wiele zyskało w okresie, gdy biskupem kujawskim został Antoni Ostrowski (1763),
który zbudował w Wolborzu kościół i murowany szpital przy kolegiacie, wzniósł
murowany ratusz i liczne kamienice.
Stanisław August pojechał do Wolborza na zaproszenie Antoniego Ostrow
skiego, przewodniczącego Departamentu Sprawiedliwości Rady Nieustającej (od
11 IV 1775 r.) i biskupa kujawskiego, który przyjął króla w swej okazałej rezy
dencji, pałacu biskupów kujawskich, odnowionym w 1773 r. (w stylu późnobarokowym). Biskup, dotąd nieprzyjaźnie nastawiony wobec władcy, co wielo
krotnie jako przewodniczący delegacji sejmowej okazywał podczas sejmu
rozbiorowego (1773-1775), podejmował Stanisława Augusta w wolborskim pa
łacu biskupim cztery dni, od 3 do 6 V I1775 r. Wyjednał przyłączenie do diecezji
włocławskiej Wolborza oraz siedmiu sąsiednich parafii, należących dotąd do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego (zob. H. Dymnicka-Wołoszyńska, „Ostrowski An
toni Kazimierz”, [hasło w:] FSB, t. 24, s. 540-546).
Motto: - (łac.) „Z dobrych bogów zrodzony, najlepszy strażniku / plemienia
Romulusa, zbyt długo cię nie ma” (przekład A. Lam); por. HOR .Carm. 4,5,1-2.
W odzie skierowanej do Oktawiana Augusta Horacy prosi władcę, by wracał już
do Rzymu (z podróży wizytacyjnej do odległych prowincji), tak jak to przyrzekł
senatowi, i chwali jego dotychczasowe działania dla kraju i narodu.
w. 5-6 ledwo złotymi szósty raz cugi/ wódz zorzów mety doskoczyt —ledwie
minęło sześć dni.
wódz zorzów —słońce; por. niżej, III 18,26.
w. 9-10 poczet ochotny / z poważnej rady świątnice —senatorowie (a więc
biskupi, wojewodowie, kasztelani i urzędnicy administracji centralnej, tzw.
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„ministrowie”); u Horacego: patrum sanctum concilium (czcigodna rada ojców,
tj. senat).
w. 29-30 Samej Cererze niegdyś święcone / ... niwy —pola przeznaczone do
uprawy.
w. 31 -32 Najady z mętów swych oczyszczone / zdrój ludziom wydają żyw y
—dzięki budowie kanalizacji woda służąca ludziom jest czysta.
Najady - tu: personifikacja płynnego żywiołu w przyrodzie; nimfy źró
deł, strumyków i rzek, czyli wszelkich wód lądowych.
w. 36 Stoją za szańcem domy warownie —sens: domy stoją bezpieczne za
nasypami obronnymi.
w. 39 ma swoje Pallas z Marsem zbrojownie - krajowe przybytki Pallas Ate
ny jako bogini mądrości (np. szkoły Komisji Edukacji Narodowej, biblioteki,
Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, wydawnictwa, drukarnie, księgarnie)
oraz Marsa, boga wojny (m.in. Korpus Kadetów, Departament Wojskowy Rady
Nieustającej, 6 dywizji 30 000 armii rozlokowanych na terenie całego kraju,
twierdze).

Oda XVII
Utwór został ogłoszony w ZPP na początku października 1770 r.; zob. Alek
sandrowska, ZPP , nr 488 (s. 112), s. 4, 216.
w. 9 Wściekły gdzieś z Eolowej wiatr wyparty prasy - Ajolos/Eol, władca
wiatrów i burz. trzymał wiatry zamknięte w skórzanym worze; uwolnienie wia
trów oznaczało nastanie niepogody.
w. 25 Po różnych niestatecznej igrzyskach Fortuny - kolejne zaakcentowa
nie zmienności losu; por. wyżej, III 9,31 i obj.

Oda XVIII
Utwór ukazał się w ZPP w drugiej połowie sierpnia 1774 r.; zob. Aleksan
drowska, ZPP , nr 596 (s. 129), s. 11, 221 -222.
W warszawskim periodyku opublikowano też nieco wcześniej (t. 10, cz. 1,
s. 97-104) wiersz Józefa Kazimierza Swiętorzeckiego Apołło ze swym chórem
wodza poetów połskich w czasie jego choroby odwiedza , dotyczący choroby re
daktora czasopisma, Adama Naruszewicza. Oto co o swojej chorobie pisał nasz
poeta 8 VIII1774 r. w liście do Marcina Poczobuta (NARUSZEWICZ, Korespon
dencja, s. 23):
Ja sub medica manu [w rękach lekarzy] zostaję po sześciotygodniowej,
chor nic gwałtownej, ale codziennej gorączce i słabości.

(Uwagi o alegoryczności obrazów poetyckich, służących w poezji Naruszewicza
do snucia refleksji o naturze człowieka (w tym utworze: w. 19-42). z zarysowa
niem bogatej literatury przedmiotu (źródła filozoficzno-światopoglądowe, mi
tologia, literatura antyczna i staropolska, ikonografia) oraz ze szczególnym za
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akcentowaniem „europejskiej tradycji emblematycznej” oraz „sytuacji ideowej
poety oświeceniowego”, zob. Kostkiewiczowa, Horyzonty wyobraźni, rozdz. II,
s. 97-114).
w. 5 dwie skwarliwe ścianie - (przenośnie) chwiejące się (trzeszczące, skrzy
piące) ściany, oddzielające przestrzenie (sfery) życia i śmierci; por. obj. do
11114,11-12.
w. 9 Augusta - zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: obj. do I 5,25
(s. 245-246).
Maronem —mowa o Wergiliuszu jako autorze rzymskiej epopei narodo
wej, Eneidy; zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: obj. do II 20,42 (s. 309).
w. 10 karb wieczysty - znak wiecznotrwały; jakby trwale wyrżnięty (tu: nie
dłutem, lecz słowem poety).
w. 16 Eskulapi - Asklepios/Eskulap, heros i bóg sztuki lekarskiej, który po
trafił nawet wskrzeszać zmarłych.
w. 18 Charontowego ... promu - tj. łodzi Charona, przewoźnika dusz umar
łych przez podziemną rzekę Styks.
w. 2 2-24 —podobny motyw „pierwszej otchłani” i „sprzecznych żywiołów”
zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: I 2,38. 71-72.
w. 26 wódz zorzów — częste określenie słońca w poezji Naruszewicza; por.
wyżej, III 16,6.
w. 30 skot —tu: bydło ofiarne.
w. 56-60 - mowa o odznaczeniach w formie wieńców (w. 59: „zaszczyt szla
chetnego ziela”) przyznawanych w wojsku rzymskim: wieniec oblężniczy (coro
na obsidionalis, corona muralis) otrzymywał ten, kto pierwszy wdarł się na
mury obleganego miasta czy w ogóle do miasta (w. 5 6 -5 7 : „gdyby wokół tęgi
mur osaczył, / pierwszy wpadł na szańc w Marsowym poswarzę”), wieniec okrę
towy (corona navalis) przyznawano za wdarcie się na nieprzyjacielski okręt
(w. 58: „sto naw zbrojnych osęką zahaczył”), wieniec obywatelski (corona civi
ca) należał się temu, kto ocalił obywatela rzymskiego (w. 60: „który zachował
dni obywatela” —na wieńcu rzymskim widniał napis: Ob civem servatum [sic!]),
w. 57 w Marsowym poswarzę - podczas bitwy.
w. 75-78 - mamy tu połączenie dwóch anegdot historycznych: z jednej strony
Dariusz III przemawiający pod Arbelą do ocalałych z bitwy pod Issos żołnierzy
i tłumaczący im, że choć Aleksander łupi perskie bogactwa, on z garstką żołnie
rzy wycofa się na pustynię i tym łatwiej odniesie zwycięstwo (CVKTJListAlex.
5,1,4-6); z drugiej strony król Francji, Franciszek I, po bitwie pod Pawią (25 II
1525 r.) wypuszczony w 1526 r. z niewoli w Madrycie po podpisaniu haniebne
go pokoju i mówiący na widok czekających na niego w Hendaye (dziś: francu
ska Baskonia) wielmożów: „Je suis encore roi de France”. [Za pomoc w ustale
niu źródeł tej angdoty serdecznie dziękuję prof. Mikołajowi Szymańskiemu.]
Por. także Charles Louis de Secondât Montesqieu, Listy perskie, przełożył
i wstępem opatrzył T. Żeleński (Boy), Warszawa ^1979, s. 226: List CXXVI („Bi
blioteka Klasyki Polskiej i Obcej”):
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Jakże szczere, wielkie nawet zdają mi się słowa pewnego monarchy, któ
ry mając się dostać w ręce wrogów i widząc dworzan lejących łzy, rzekł:
„Wasze łzy świadczą mi. że jestem jeszcze królem".

[Za pomoc w odnalezieniu źródła bezpośredniego dziękuję dr Marii Kotowskiej -Kachel. J
w. 76 Kodomcin - Dariusz III Kodoman; zob. NARUSZEWICZ, Poezje ze
brane, t. I: II 25.88 (s. 316).
wśrzód arbelskiej straty - podczas klęski pod Arbelą (właśc. pod Arbelami - gr. Arbe'la: dziś: Erbil: bitwę tę zwie się także bitwą pod Gaugamelą),
miastem w Assyrii, na wschód od Eufratu, gdzie Aleksander Macedoński poko
nał króla Dariusza 111 w 331 r. p.n.e. Persowie po raz pierwszy wykorzystali tu
słonie bojowe. Bitwa ta rozstrzygnęła o losie państwa perskiego,
w. 93 wodzą zdrowej rady - pod wpływem rozsądnej rady.
w. 108 czy cedry żyw i , czy chróścik poziomy —por. III 8,14-15 (i obj.) oraz
IV 27.111-112.

Oda XIX
Utwór ukazał się w ZPP w drugiej połowie maja 1773 r.: zob. .Aleksandrow
ska. ZPP, nr 563 (s. 124). s. 9. 219-220.
w. 1 Córy wielkiego płodne Oceanu - chmury, obłoki, jako pochodzące od
mitycznego Okeanosa (gr. Okearms. lac. Ocearius), ojca rzek i źródeł, który w po
ezji był również uosobieniem wód otaczających świat.
w. 2 ożywce —tu: siły ożywiające, pobudzające do życia,
w. 4-5 wódz złotowłosy / nawrolnych wieków —Febus Apollon jako uosobie
nie słońca. Przydomek l-ebus (gr. Phoibos, lac. Phoebus; dosł. ’Błyszczący, Jaś
niejący') w poezji często występuje jako samodzielne imię Apollona, bóstwa
oczyszczającego od zmaz oraz boga światła i Słońca, często utożsamianego z sa
mym słońcem.
w. 19 skrzydła Zejirów powiewne —skrzydła lekkich wietrzyków,
w. 29-32 - uosobione rzeki Narew i Bug, dostatnie w wodę, schroniły się ze
swymi „srebrnymi urnami“ (w. 31) na dnie (tj. wyschły z powodu upałów),
odsłaniając piaszczyste mielizny.
w. 39 llesper —1 lesperos (gr. hésperos ;wieczór, zachód’), uosobienie gwiaz
dy wieczornej, tj. planety Wenus widocznej po zachodzie Słońca.
w. 39-42 - I lesperos w porze wieczoru napełnia wilgocią kwiaty znękane
upałem w ciągu dnia: por. niżej, IV 24,33-36.
w. 41 Feb ... mściwy —zbyt gorące słońce.
w. 4 4 -4 5 jak twe, Arystofanie, / niegdyś na pieśni\ gdyś szydził z Sokrata Arystofanes (zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: II 23,15 (s. 313)) jest tu
wspominany jako autor komedii Chmury, w której wyśmiewał systemy nauko
we i pedagogiczne sofistów, reprezentowane w utworze przez Sokratesa, który
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nie miał nic wspólnego z ich naukami. Janina Ławińska-Tyszkowska pisze (iWstęp,
[do:j Arystofanes, Chmury, [w:] tenże, Komedie, t. I, Warszawa 2001, s. 173;
„Biblioteka Antyczna”) :
Chmury wystawił Arystofanes na Dionizjach roku 423 p.n.e., jako swoją
piątą sztukę. Zachowane dzieło nie jest tym samym tekstem, który został
przedstawiony widzom. Inscenizacja tej komedii stała się klęską Arystofanesa. Przyzwyczajony już do zwycięstw i uznania^ poeta tym razem przepadł
w konkursie - Chmury uzyskały trzecie, czyli ostatnie miejsce. Arystofanes
przerobił sztukę i przygotow ał do wystawienia, które za jego życia najpraw
dopodobniej nie zostało zrealizowane. Tekst przerobionych Chmur dostał się
jednak do publicznej wiadomości i wyparł kompletnie pierwszą wersję: jej
treści możemy się jedynie domyślać.
[...] Ofiarą poety pada Sokrates. Uczynił go Arystofanes przedstawicie
lem sofistów, „nauczycieli mądrości”, winionych za wszystko, co złe w Ate
nach. [...] Sokrates świetnie się nadawał do skarykaturowania ze względu
na swe dziwactwa, brzydotę i sposób bycia - zaczepianie każdego człowieka,
dzięki czemu stał się bardzo szybko najlepiej chyba w Atenach znaną posta
cią. W pierwszej wersji komedii Sokrates był potraktowany podobno jeszcze
ostrzej niż w zachowanej przeróbce. Jednak filozof, jak mówi anegdota, nie
tylko się nic obraził, lecz w czasie przedstawienia wstał z miejsca, by widzo
wie mogli porównać maskę aktora z jego twarzą. Arystofanesowy Sokrates
zajmuje się wszystkimi rodzajami nauk sofistycznych, ma jednak i pewne
rysy prawdziwego Sokratesa, z jego metodą pytań, którymi potrafi obnażyć
całą ignorancję rozmówcy.

w. 47 od siedmiu kędyś północnych Tryjonów - konstelacja Wielkiej Nie
dźwiedzicy po północnej stronie nieba (łac. Septem Triones ‘Siedem Wołów’ septem ‘siedem’ + triones ‘woły do orki’).
w. 52nn. Panie - gwiazdy z konstelacji Plejad ukazane tu zostały jako nimfy
sprowadzające deszcz.
(przyp. (b)) „Hyades” ... < Dżdżownice - po gr. Hyades , piastunki m a
łego Dionizosa przeniesione w gwiazdy (dosłownie: ‘Deszczowe’).
w. 64 służki Bachowi lube - tj. winne grona, które trzeba ratować przed
uschnięciem.
w. 67 tam siedzi mściwa —mowa o chmurze burzowej.
w. 6 9 piorun trójnitny-p\or\m szczególnie groźny i silny; tu: potrójne wzmoc
nienie nitami to metaforyczny znak potężnej siły pioruna.

Oda XX
Wiersz powstał prawdopodobnie w pierwszych miesiącach 1774 r.
Tytuł: — utwór został napisany z okazji zaręczyn Franciszka Ksawerego
Branickiego (zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, 1 .1: II 22,16 (s. 313)) z księż
niczką Dorotą (Teodorą) Jabłonowską, córką wojewody poznańskiego, Antoniego,
stronnika Stanisława Augusta; podczas delegacyjnego sejmu rozbiorowego Antoni
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Jabłonowski był wyznaczony do prowadzenia pertraktacji z trzema zaborczymi
mocarstwami.
Branicki, który hetmanem polnym został w 1773 r., chciał poprzez małżeń
stwo z wojewodzianką poznańską ugruntować swoje znaczenie. Dokładnej daty
zaręczyn nie udało się ustalić. Należy sądzić, że odbyły się one przed 21 XII
1773 r., gdyż tego dnia Franciszek Ksawery wręczył pannie Dorocie, już swej
narzeczonej, upoważnienie ambasadora rosyjskiego Otto Magnusa von Stackelberga umożliwiające uwolnienie Szczęsnego Czackiego i sławnego księdza kar
melity Marka Jandołowicza, „proroka” konfederacji barskiej, więzionych w Ro
sji (zob. Rabowicz, Stanisław Trembecki w świetle nowych źródeł , s. 223).
Niniejsza oda Naruszewicza powstała po tej dacie.
Do planowanego małżeństwa nie doszło, pomimo zaręczyn i projektowanej
na wiosnę 1774 r. uroczystości zaślubin, a tzw. gazetki pisane wspominały o tej
możliwości jeszcze na początku 1775 r. Jabłonowska ostatecznie w 1778 r. po
ślubiła Józefa Klemensa Czartoryskiego (1740-1810), stolnika litewskiego od
1764 r., założyciela manufaktur sukna i tabaki, w latach 1789-1790 posła pol
skiego w Berlinie (zob. J. Nieć, „Czartoryski Józef Klemens”, [hasło w:] PSB,
t. 3, s. 279-281).
Utwór Naruszewicza poświęcony księżniczce Jabłonowskiej odnosi się do
okoliczności uwiecznionej również w jednym z dwóch wariantów tomu Anakreon w postaci anakreontycznego wiersza dedykacyjnego Naruszewicza, skiero
wanego do Franciszka Ksawerego Branickiego: w DN jest to oda IV 16.
w. 13 z Marsową maczugą - tj. buławą, atrybutem hetmana.
w. 14 zaszczytną ... igłę Minerwy posługą - tj. atrybut kobiety. Poeta od
wołuje się tu do Ateny/Mi nerwy jako bogini patronującej prządkom, tkaczkom
i hafciarkom.
w. 16 w nierozerwany wieniec spłeść różę z wawrzynem — połączyć na za
wsze kobietę (symbolizowaną przez kwiat róży) i mężczyznę (symbolizowanego
przez laur).
w. 20 je —chodzi tutaj o księgi (w których zapisane zostały słowa przysięgi
małżeńskiej).
w. 21 -22 Już <c>ię. ... na usłane łoże. / wdziawszy złote, Lucyna prowadzi,
poroże —kobietę przygotowującą się do ślubu prowadzi Artemida/Diana z księży
cem we włosach jako bogini nieba, personifikacja cyklu księżycowego, jednocześ
nie zaś opiekunka rodzących i piastujących maleńkie dzieci kobiet, pojawiająca się
tu pod przydomkiem Ludna ('Sprawczyni światła’): por. VFRG.Ac/. 4,8-10.
w. 23 Wdzięki - Charyty (w poezji polskiej zwane też Łaskami): zob. NA
RUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: I 6,99 (s. 249).
Hymen - zob. NARUSZEWICZ. Poezje zebrane, t. I: II 7,37 (s. 291).
w. 24 połotne Cytery ... dzieci - Amorki, dzieci Afrodyty/Wenus (por. iden
tyczne określenie bogini: NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: I 21,58), bóstwa
symbolizujące miłość, postaci z orszaku: por. wyżej, obj. do III 3,31.
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w. 30 Alcyda — tj. Heraklesa/Herkulesa jako wnuka Alkajosa (ojca matki
bohatera, Alkmeny).
Ijole - ręka Iole, córki króla Ojchalii, Eurytosa, była nagrodą w zawo
dach łuczniczych zorganizowanych przez władcę. Kiedy Heraklesowi, zwycięzcy
w zawodach, odmówiono nagrody (Eurytos obawiał się nawrotu jego szaleń
stwa, Herakles mógłby przecież zabić dzieci, które wydałaby na świat Iole), ten
napadł na Ojchalię i zabił Eurytosa. Widząc zagładę swego rodu, Iole rzuciła się
z murów miasta, jednak przeżyła upadek, a Herakles uprowadził ją jako bran
kę. Kiedy dowiedziała się o tym Dejanira, przesłała herosowi fatalną szatę. Wstę
pując na stos, Herakles powierzył Iole swemu synowi Hyllosowi.
w. 31 gromca potwór — pogromca potworów (potwór to dopełniacz l.mn.
rzeczownika r.ż. „potwora”).
w. 32 łup na barkach z lwów zdartych wstrząsał żółtogrzywy —po pokona
niu nemejskiego lwa (pierwsza z dwunastu prac) Herakles ściągnął zeń skórę,
która stanowiła odtąd jego strój, a głowa lwa służyła mu za hełm.
w. 38 groźna dłoń Bełlony - rzymskiej bogini wojny,
w. 39 twym grotom - tj. wdziękom Doroty.
w. 48 z Armidą - bohaterką Jerozolimy wyzwolonej Torquata Tassa, kobietą
pełną urody i wdzięku.
w. 61 Prawnuczka dzielnych wodzów —stanowiska w wojsku pełnili nastę
pujący przedstawiciele rodu Jabłonowskich: Stanisław Jan, herbu Prus III (1634-1702), kasztelan krakowski i hetman wielki koronny, oraz Aleksander Jan (ok.
1670-1723), chorąży wielki koronny.
w. 63 w te czasyrwyrodne - czasy rozbiorowego sejmu, który rozpoczął obrady
19 IV 1773 r. i już od wielu miesięcy obradował - mimo sławetnego protestu Ta
deusza Reytana i posłów nowogródzkich - pod przywództwem zdrajców skupio
nych wokół osoby samozwańczego marszałka, Adama Ponińskiego; o wszystkim
decydowali wyłonieni spośród posłów i senatorów członkowie delegacji.
w. 64 krajów zelżonych —tj. ziem polskich utraconych w wyniku I rozbioru,
który był wynikiem tajnego porozumienia między Rosją, Austrią i Prusami, za
wartego 5 VIII 1772 r. w Petersburgu. Trzy sąsiedzkie zaborcze mocarstwa nie
tylko przejęły polskie ziemie graniczne, które sobie wzajemnie przyznały, lecz
zażądały ponadto, by rozbiór został zalegalizowany przez polski sejm (co nastą
piło 30 IX 1773 r.).
Lachów —Polaków,
w. 71 blach twardy - tu: tarcza.
w. 76 rycerz czworonożnym - sposobienie do rzemiosła wojennego dzieci
w Sparcie rozpoczynało się - wedle wyobrażeń poety - już od pierwszych mie
sięcy życia, gdy jeszcze nie umiały chodzić.
w. 78 ciężki zgniecionych Persów bogatym obło wem - starożytna Sparta
miała duży udział w zwycięskich wojnach z Persami.
w. 92 orła w gnuśnych potomkach sława nie utonie - por. HOR.Carm.
4 ,4 ,29-32:
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Fortes créant nr fortibus et bonis:
est in iuvencis, est in eqiiis patrum
viri us. neque inbellem feroces
progenerarli aquilae columbam.

Dzielni się jeno z dzielnych ojców rodzą:
rnajq i byki. i rumaki żywe
przodków przymioty, ani się wywodzq
od śmiałych orłów gołębie lękliwe.
(przekład T.F. I lahn)

Ustęp ten w tym samym kontekście chętnie przywoływano w dziełach autorów
XVI w.; por. np. wypowiedzi Andrzeja Wolana w traktacie De libertate politica
si ve civili z 1572 r., spolszczonym w roku 1606 (WOLAN, O wolności Rzeczypo
spolitej. .., s. 26) :
[...] snać nasienia cnót, które były w przodkach, wradzają się też w przy
rodzenie potomków tak dalece, że synowie rodzicom albo przodkom swym
koniecznie podobni być muszą. Stąd częstokroć wiele ich używa onej powin
ności od poety napisanej, że mężni rodzą się z mężnych i z dobrych; jest
w bykach i konikach zdzielność ojcowska i srodzy orłowie słabego gołębia
nie rodzą;

czy Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, parafrazującego Horacjańską odę (SĘP SZARŻYŃSKI, Pieśni: [4.J Pieśń IV. O cnocie ślacheckiej, w. 1-4:
Zacni sie < rodzą z zacnych i cnotliwych > .
znać w koniach sztuki ojczyste, lękliwych
mężna orlica gołębi nie rodzi
ani mdły zając z dużych lwów pochodzi.

Por. też przysłowie: „Orzeł gołębia nic lęgnie” (NKPP, „Orzeł” 16).
w. 93-96 - ujęcie sytuacji politycznej kraju podczas I rozbioru i sejmu roz
biorowego.
w. 98 Sarmaty - Sarmaci to określenie polskiej szlachty i polskiego rycer
stwa jako potomków starożytnego plemienia Sarmatów, spokrewnionych ze Scy
tami dzielnych jeźdźców zbrojnych w łuki i miecze (była to teza szesnastowiecznych kronikarzy : Macieja z Miechowa i Marcina Bielskiego). Naruszewicz
wielokrotnie podkreślał etos rycerski przodków walecznej niegdyś szlachty pol
skiej, którą określał mianem Sarmatów, przeciwstawiając go gnuśności współ
czesnych sobie rodaków, co szczególnie dobitnie ukazał w satyrze Reduty, napi
sanej także podczas sejmu rozbiorowego, w tym samym mniej więcej czasie, tj.
wiosną 1774 r. (DN, t. III, s. 150-161, w. 157-162):'
Oddaj dzikim Sarmatom kiryś i przyłbicę!
Były pod ich szahliskicm nietknięte granice,
kiedy zgodni, porządni, twardo wychowani,
miłośnicy swych królów i wierni poddani,
bez ślifów i oliwek, choć w prostym paklaku,
panowali od źrzódeł Dniepru do Krępaku.

w. 101 w rąbkowym obozie pieszczony —tu: delikatny, zniewieściały, po
zbawiony męskich cech, wychowywany wśród kobiet. Rąbek to zasłona, chusta
kobieca z cienkiego, delikatnego płótna.
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w. 104 rzeczą ... imieniem - w rzeczywistości ... z imienia,
w. 110 nie kresów ostatecznych ojczyźnie przyśpiesza - szyk: nie przyśpie
sza ojczyźnie ostatecznych kresów.
w. 119 w szkarłatnym radą ... kole - tj. w senacie (od togi bramowanej
purpurowym szlakiem).
w. 124 rzekniesz z matką laceńską: „Moje to są dzieci!” - por. PLUT.Apoph.
Lac. 242a, 19:
Inna znów. kiedy usłyszała, że jej syn zginął w boju. wykazawszy się
męstwem, rzekła: „Był bowiem moim synem”. A gdy dowiedziała się o dru
gim, że stchórzył, ale ocalał, podkreśliła: „On nie był moim synem”.
(przekład K. Jażdżewska)

Franciszek Dionizy Kniaźnin jest autorem opery Matka Spartanka , która jest
jednak późniejsza niż wiersz Naruszewicza, bo powstała w roku 1786.
z matką laceńską —tj. ze Spartanką (matką lakońską), mieszkanką La
konii, krainy na Peloponezie, leżącej w południowo-wschodniej części półwy
spu, obejmującej tereny państwa lacedemońskiego ze stolicą w Sparcie.

Oda XXI
Wiersz został opublikowany w ZPP na początku czerwca 1773 r.; zob. Alek
sandrowska, ZPP , nr 576 (s. 126), s. 9, 219-220.
w. 53 Nie epikurskiejgnuśny uczeń szkoły - Naruszewicz wyraża tu niechęt
ny stosunek do szkoły filozoficznej założonej w Atenach przez Epikura (341-271
p.n.e.), ściślej zaś do jego etyki, według której zasadą życia powinno być dążenie
do szczęścia, utożsamianego z przyjemnością. Epikur propagował życie zgodne
z naturą, wyzwolone od strachu przed bogami i śmiercią. Jako jedyne dobro
traktował brak cierpienia lub przyjemność, którą jednak ściśle wiązał z cnotą,
mądrością oraz sprawiedliwością, czego na ogół nie dostrzegano. Z czasem bo
wiem zaczęto utożsamiać epikureizm z hedonizmem, trywialnymi uciechami
zmysłowymi i bezbożnością. Krytykowali Epikura i stworzony przezeń kierunek
stoicy, Cyceron, Plutarch i wielu Ojców Kościoła. Także w satyrze Głupstwo
Naruszewicz negatywnie ocenia hedonistyczny model życia, wywodząc go z na
uk „brzydkiego... Epikura” (w. 59-76). Wynikało to ze sprzeciwu księdza-poety wobec trybu życia niektórych libertynów, płytkich epikurejczyków oraz z je
go politycznych przekonań, co nie pozwalało mu z jednej strony akceptować
ateizmu i materializmu Epikura, a z drugiej wyznawanej przez filozofa zasady
braku aktywności w życiu publicznym.
w. 54 oddaję panom łzami zlane stoły - poeta w swych utworach akcento
wał, że bogactwo (tu sute, wystawne rozkosze stołu) bywa okupione cierpie
niem, pracą i nędzą ludu; por. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, 1 .1, oda I 10,
w. 39-40:
nie zamiatały długimi ogony
z kupnych krwią kmiotków lam sute robrony;
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oraz NARUSZEWICZ, S atyry : Głupstwo, w. 155-160:
Do czego się przydadzą tc złote karytki.
Te w strojach i napojach niesłychane zbytki,
Na które obarczony ciężkim kmiotek pługiem
Gmerze w roli do znoju pod groźnym kańczugiem,
Aby. co on w ostatnim przysporzy ucisku.
Zjadał nikczemny próżniak na jednym półmisku;

oraz NARUSZEWICZ, Satyryr: Reduty', w. 51-56:
Owoż masz! Jedzie w modnej jegomość karocy.
Ma parę takich na dzień, a jedna do nocy.
Co za przepych na koniach, co za szór i siatki!
Mógłby za nie wyżywić i żonę. i dziatki
Niejeden biedny rolnik, co się długo pocił,
By pan gnuśny z łez jego grzbiet szkapi ozłocił.

Oda XXII
Utwór ukazał się na początku listopada 1772 r.; zob. Aleksandrowska, Z/Y*,
nr 554 (s. 123), s. 8, 219.
Wiersz przypomina wydarzenia sprzed roku: ocalenie Stanisława Augusta
z zamachu i próby porwania go ze stolicy przez konfederatów barskich 3 XI
1771 r. Władca został wówczas raniony w głowę. Wyraźne nawiązania do tych
wypadków znajdujemy także w odzie III 13 z 1771 r.
w. 10 o wątłą nader położywszy ścianę - por. obj. do III 14,11-12.
w. 14-16 zasłona, / którą utkały z erebowejpary / Pluta pieczary —tu: noc,
w której dokonano próby zamachu na króla, ciemna strona wydarzeń sprzed
roku. Zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: obj. do I 13,1 (s. 257) oraz
II 10,197 (s. 297).
w. 31 -40 —wieść o zamachu na Stanisława Augusta wzbudziła niepokój spo
łeczeństwa, przypominając te pełne niepewności i smutku momenty w dziejach
Polski, gdy umierali władcy i następowało bezkrólewie.
w. 34 Persefona —córka Zeusa i Demeter, małżonka Hadcsa, bogini świata
podziemnego, a także władczyni Królestwa Umarłych,
w. 62 nie stało - zabrakło.
w. 63 Wazo — przypomnienie zamachu na Zygmunta III Wazę, do czego
doszło 15 XI 1620 r., kiedy to Michał Piekarski ranił króla czekanem w głowę
(por. w. 66), lecz władca ocalał.
w. 67 za jednym zawodem - przy użyciu tych samych zabiegów; por. wyżej,
III 6,55.
w. 72 dzicze osęki —tu: ostre zęby dzików.
w. 73-84 - opis próby porwania Stanisława Augusta, która ostatecznie za
kończyła się ucieczką większości zamachowców.
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w. 85-96 - odwołanie do aktu ukorzenia się i poddania woli władcy jednego
z uczestników zamachu, Jana Kuźmy (Kosińskiego); por. niżej, obj. do IV 3,tyt.
w. 90-92 żaden nie ujdzie Boga ręki mściwej. / Jak dzień słoneczną idzie za
pochodnią, / tak kaźń za zbrodnią - por. np. Hor.Carm. 3,2,31-32:
raro antecedentem scelestum
deseruit pede Foena caludo.

Ale bezecnik, by na samym przedzie,
Rzadko sie Pomście wybiega kulawej.
(przekład T. Bocheński)

w. 97 opiekuna - tj. anioła; por. wyżej, w. 62.
w. 103-104 czy korzystać będziesz po twej szkodzie, / biedny narodzie! por. wyżej, III 8,102 i obj.

Oda XXIII
Odę wydrukowano w ZPP w czerwcu 1772 r.; zob. Aleksandrowska, ZPP ,
nr 550 (s. 122), s. 7, 218-219.
Tytuł: adresatem wiersza jest jakiś podeszły już wiekiem poeta, zapewne
jeden z przyjaciół Naruszewicza z kręgu „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”,
być może Józef Epifani Minasowicz (1718-1796), w latach 1771-1773 współ
pracownik czasopisma, a także autor i redaktor „Monitora” w trudnym dla pi
sma okresie (1769-1771; 1777-1778), twórca licznych edycji, który wraz z N a
ruszewiczem opracował zbiory : Sielanki polskie z różnych autorów zebrane
(1770, 1778) oraz wzmiankowane już Pieśni wszystkie Horacjusza przekłada
nia różnych (zob. wyżej, obj. do III 7,metryczka; III 25,tyt.). Jako poeta Mina
sowicz aktywny był co najmniej do 1782 r., kiedy to opublikował Zbiór mniejszy

poezji polskich drobniejszych.
w. 12 mać winna —winna latorośl.
w. 13 arabskie gumy —tu: substancja żywiczna uzyskiwana z naciętych pni
drzew, stosowana m.in. do wyrobu leków, kosmetyków i kadzideł.
w. 14 balsam - tu: drzewo balsamiczne wydzielające aromatycznie pachną
cą żywicę.
w. 19-20 Niech twe Pegaza Muzy rozkulbaczą - / pięknie poryżał dawniej,
teraz rzęzi —wezwanie do adresata o zaprzestania twórczości poetyckiej ze wzglę
du na związany z wiekiem spadek inwencji twórczej.
Pegaza - zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, 1 .1: II 1,176 (s. 283).
w. 27-28 młodszy Meończyk dzielnego Achila, / a stary śpiewał ze szczura
mi żaby - aluzja do Iliady , eposu, którego tematem jest gniew Achillesa, i Wojny
mysio-żabiej (Batrachomyomachia), najmłodszego z Homerowych apokryfów.
Naruszewicz wyraża pogląd, że eposy bohaterskie Homera powstały w młodzień
czym wieku, zaś poemat heroikomiczny w wieku starczym, traktując tym sa
mym ten gatunek jako gorszy od epopei.
Meończyk - Homer; zob. wyżej, obj. do III 8,85.
w. 31 jedno siwem - w DN zapis: jedno-siwem , sugerujący tutaj przymiot
nik złożony (charakterystyczny dla Naruszewicza), lecz transkrypcja przyjęta
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w niniejszym wydaniu wydaje się bardziej zgodna z wymową całego fragmentu
(w. 29-32): ponieważ ciało i duch są ze sobą ściśle złączone, ten sam czas. który
przyniesie starość* ciału (..jednemu'* - w. 31). stępi też ducha (..drugiego”).
w. 33-36 - obrazowe przedstawienie jednoczesnego starzenia się z biegiem
czasu ciała i duszy. Młode ciało (..nowe mieszkanie” - w. 33) to jednocześnie
dobry stan duszy (..rozkoszne wczasy i miły byt” — w. 34): gwałtowna burza
(..flaga” - w. 35). czyli czas. niszczy ciało (..dachówki zrywa ze starego szczytu”
(tj. dachu) —w. 35-36). Z destrukcją cielesności, starzejącym, niedomagającym
ciałem, łączy się zły stan ducha (w domu jest niewygodnie, niemiło, „kapie na
pana” - w. 36).
w. 38 pysznej Palmiry gmach cudem był świata —Palmira (także Palmyra:
dziś: Tadmur) to starożytne miasto założone w oazie na Pustyni Syryjskiej
(215 km na północny wschód od Damaszku), w drugiej połowie III w. stolica
królestwa rządzonego przez Odenata, a po jego śmierci - przez małżonkę Zeno
bię. Palmira słynęła ze wspaniałych budowli: wojna cesarza Aureliana z Zenobią
przyczyniła się do zburzenia miasta w 273 r.. a w roku 744 Palmirę zniszczyli
ostatecznie Arabowie. Wykopaliska archeologiczne w XVII i XVIII w. odkryły ru
iny. świadczące o dawnej świetności miasta i wywołujące refleksje o znikomości
najwspanialszych wytworów człowieka i nieuchronnym upadku wielkich państw.
Motyw ruin Palmiry spopularyzowały wydawane w XVIII w. angielskie i francu
skie albumy.
Por. zbieżne ujęcie motywu ruin „pysznej Palmiry” w przypisywanym Na
ruszewiczowi libertyńskim utworze Daniel Kalwiński (w. 141-142): „Na zacne
pysznej gruzy Palmiry / pogląda pielgrzym z ochotą” (rkps Bawor. 951/1).

Oda XXIV
Utwór ukazał się w ZPP na początku maja 1775 r.: zob. Aleksandrowska,

ZPP. nr 600 (s. 129). s. 13. 223.
Wiersz powstał niedługo po zakończeniu obrad pierwszego sejmu rozbioro
wego (11 IV 1775 r.). gdy z wolna rodziła się nadzieja, że po łupieżczych rzą
dach delegacji sejmowej dojdzie pod przewodnictwem Stanisława Augusta do
stabilizacji wielu dziedzin życia wewnętrznego w okrojonej przez trzy sąsiedzkie
państwa ojczyźnie.
Tytuł: w dzień imienin J[egoJ Kfrólewskiejj M/oś/ci - Stanisław August ob
chodził imieniny 8 maja.
Motto: Nuniquam felix, qui semper felix - (łac.) ..Nigdy nie jest szczęśliwy
ten. kto jest szczęśliwy zawsze”. Jest to odmiana sentencji „miser, qui numquam
miser” („nieszczęśliwy jest ten, kto nigdy nie był nieszczęśliwy”): por. SEN Dial.
1,4,3: „Miserum te iudico, quod numquam fuisti miser” („Uważam cię za nie
szczęśliwego, ponieważ nigdy nie byłeś nieszczęśliwy”). Por. także tytuł wiersza
Alberta Inesa Miserum esse qui numquam jiiit miser. Ad losephum Munantium,
który potwierdza popularność myśli Seneki.
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w. 26 chytra w swych postępkach pani — Fortuna. Por. KOCHANOWSKI,
Pieśni II 3, w. 3: „Bo to niestała pani z przyrodzenia”.
w. 29-30 Ze złotej cewki w ió d ł . . . / . . . godziny - tj. godziny płynęły mu jak
ze złotej rurki.
w. 30 Neron - ( Tiberius Claudius Nero Drusus Germanicus Caesar ; 37-68)
cesarz rzymski (54-68): historiografia antyczna (za Tacytem i przede wszyst
kim Swetoniuszem) przedstawiała go jako władcę bezwzględnego, okrutnego,
0 zwyrodniałych upodobaniach.
w. 31 Galba —(Servius Sulpicius Galba ; 3 p.n.e. —69 n.e.), cesarz rzymski
(68-69).
w. 31-32 aż on bez rady / miecz w gnuśnym ponurza łonie —despotyczne
rządy Nerona wywoływały coraz większe niezadowolenie w armii. W marcu 64 r.
w Galii zbuntował się Windeks, powstania wybuchły w Hiszpanii i Judei. Na
początku kwietnia wojska w Hiszpanii obwołały cesarzem Galbę. Opuszczony
przez gwardię pretoriańską, zdradzony przez najbliższych współpracowników,
Neron popełnił samobójstwo 9 VI 68 r.
w. 3 3-34 trzykrotnym / łos gniewny ścigał pociskiem - zob. wyżej, obj. do
III 1,33-36.
w. 35-36 igrzysko szczęścia —sam ą-ś odwrotnym / Fortunę zrobił igrzy
skiem - por. HOR.Carra. 2,1,3: „ludumque Fortunae” („igraszki Fortuny”; tu
1 dalej przekład A. Lam), 3,29,49-50: „Fortuna... ludum insolentem ludere pertinax” („Fortuna... chętna igraszce”); NABOROWSKI, Cień, w. 93-94: „próżno
wspominać cień naszego wieka / i igrzysko niestałej Fortuny człowieka”; PO
TOCKI, Syłoret I 13: „Mógł, nie stawszy się światu widowiskiem, / Dożyć, nie
bywszy Fortuny igrzyskiem”; KRASICKI, Mersze różne: Czerwony złoty, w. 11-12: „Zwyczajne ślepej Fortuny igrzysko, / Raz zbyt wysoko byłem, drugi ni
sko”; Satyry 1 11,46: „Niechaj igrzysk Fortuny uchylę zasłonę”; L isty : Do księ
dza Adama Naruszewicza, koadiutora smoleńskiego, w. 83: „Wszystkie czasów
odmiany są losu igrzyska”; L isty : Do pana Rodkiewicza, w. 51: „A ten, co się
naśmiewał z fortuny igrzyska”; Myszeis X, w. 99: „Widzisz, o panie, Fortuny
igrzysko”; DMOCHOWSKI, Sztuka rymotwórcza III 11 : „Jakie z Orestem czyni
Fortuna igrzyska”; NIEMCEWICZ, Śpiewy historyczne : Duma o Żółkiewskim
12, w. 47-48: „Przyjm go nie jako chluby widowisko, / Lecz jak odmiennej
fortuny igrzysko”; KNIAZNIN, Hektor, Akt II, w. 316-317: „Ciebie kocham, bo
już widzę blisko / Srogie (o nieba) fortuny igrzysko”; KARPIŃSKI, Ogrody IV
(s. 82): „I te (wiekom pamiętne) fortuny igrzyska”.
w. 47 -4 8 bo ... dopóki żywy ,; / tucznej nie traci nadzieje - por. sentencję
łacińską: dum spiro , spero („dopóki oddycham, nie tracę nadziei”) oraz CIC.ad
Att. 9,10,3: „Ut aegroto dum anima est, spes esse dicitur” („Jak powiada się, że
dopóki chory oddycha, jest nadzieja”).
w. 55-56 i w równą wiernie szałę ustawia / na uśmiech szczęścia i młoty por. HOR.Carm. 2,3,1-4:
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Pomnij zachować umysł niezachwiany
Pośród złych przygód i od animuszu
Zbyt zuchwałego wśród pomyślnej zmiany
Chroń się [...]
(przekład A. Asnyk)

oraz niżej, IV 14,65-68.
w. 66 czas Liczby pozbywa - wiele lat (upłynęło).
w. 71-72 —nawiązanie do przysłów, parafrazowanych już w odzie III 6,13-16 (por. obj.), oraz III 13,51-52.
w. 79 i ów Kazimierz nader wielbiony - chodzi o Kazimierza Wielkiego, któ
ry cieszył się w Oświeceniu wielką sławą jako wzór władcy, szczególnie w kręgu
„Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”.
w. 85-96 — obraz poprawy sytuacji wewnętrznej w kraju po konfederacji
barskiej i sejmie rozbiorowym: dobre funkcjonowanie aparatu sprawiedliwości,
stabilizacja sprzyjająca działaniom ekonomicznym.
w. 89 Powraca ... „Themis” zelżona — powraca sprawiedliwość poniżona
w czasach sejmu rozbiorowego przez przekupne i stronnicze komisje powołane
„ku przyśpieszeniu sprawiedliwości”, których inicjatorem był Adam Łodzią Poniński, marszałek sejmu. Dopiero dzięki staraniom Stanisława Augusta u schył
ku tego sejmu przywrócono działalność normalnych trybunałów sądowych: na
temat niesprawiedliwych działań sądowniczych tego sejmu zob. też niżej. obj.
do IV 4,58.
„ Themis'” - bogini prawa i porządku (uosobienie Sprawiedliwości);
przedstawiana z opaską na oczach, wagą szalną i mieczem w dłoni.
w. 101 potworzy —potwarze to niesłuszne zarzuty kierowane pod adresem
Stanisława Augusta i rozpowszechniane przez przywódców delegacyjnego sej
mu rozbiorowego z marszałkiem Adamem Łodzią Ponińskim na czele. Król w m o
wie z 10 V 1773 r. zarzucał przewodniczącemu delegacji sejmowej, biskupowi
kujawskiemu Antoniemu Ostrowskiemu, rozpowszechnianie potwarzy o jego
uczestnictwie w planach rozbiorowych. W odpowiedzi Ostrowski wraz z woje
wodą gnieźnieńskim Augustem Sułkowskim oskarżyli władcę, że nieszczęścia
krajowe i obcą przemoc wojskową spowodował jego opór wobec planów sąsiedz
kich mocarstw.
w. 101-104 - zdyskontowanie dyplomatyczno-politycznych zabiegów pol
skiego władcy w czasie I rozbioru i sejmu rozbiorowego.

Oda XXV
Utwór został opublikowany w ZPP w pierwszej połowie lipca 1773 r.; zob.
Aleksandrowska, ZPP , nr 582 (s. 127), s. 9, 220.
W tym przypadku data publikacji niekoniecznie określa (w przybliżeniu)
czas napisania utworu: zob. obj. do tyt.
Tytuł: p rzy dedykacji Horacjusza —zob. wyżej, obj. do III 16,tyt. Wyrazem
szczególnego uznania dla twórczości Horacego w epoce Oświecenia była m.in.
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edycja Pieśni wszystkie Horacjusza przekładania różnych, w której tomie pierw
szym 7 VI 1773 r., niemal jednocześnie z drukiem w ZPP, ukazał się niniejszy
utwór jako dedykacja całego zbioru, pt. Do Najjaśniejszego Miłościwego Pana
Stanisława Augusta Króła Polskiego, Wielkiego Książęca Litewskiego. Narusze
wicz był (obok Józefa Epifaniego Minasowicza) współwydawcą tej edycji, auto
rem przedmowy Do Czytelnika (PwH , 1 .1, s. 4 nlb.), życiorysu Horacego (Ho
racjusza życie z pism jego po części zebrane, PwH, 1 .1, s. 8 nlb.) oraz tłumaczem
69 pieśni, w tym jednej (HOR.Carm. 2,3) w dwóch wariantowych przekładach.
Przyjmuje się, że tom drugi zbioru opublikowano w 1775 r., gdy tymczasem
został on wydany „na holenderskim] pap[ierze]” 31 XII 1774 r. Ścisła data
publikacji znana jest dzięki ogłoszeniu, które pojawiło się w Suplemencie do „Ga
zety Warszawskiej” z dnia 31 XII 1774 r., gdzie informowano, iż tom ten „na
przedniejszym pap[ierze]” ukaże się „w drugim miesiącu” (zob. S. Grzeszczuk,
D. Hombek, Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII w. Źródła, t. I:
„Gazeta Warszawska” 1774-1785, cz. 1, red. Z. Goliński, Wrocław 1992, s. 72).
Ogłoszenie o możliwości nabycia tego tomu „na przednim papierze” pojawia się
w ww. Suplemencie z dnia 15 III 1775 r. (tamże, s. 83). Należy odnotować, że
w Przemowie (datowanej: 26 IV 1770) do edycji (opracowanej również przez
Naruszewicza i Minasowicza Sielanki polskie z różnych autorów zebrane, a te
raz świeżo dla pożytku i zabawy czytelników przedrukowane, nakładem Towa
rzystwa Literatów w Polszczę ustanowionego, w Warszawie: w Drukarni Mitzlerowskiej Korpusu Kadetów, 1770, s. 6 nlb.; cyt. według egz. BJ 665 I) do
„szlachetnych Muz polskich miłośników” została skierowana obietnica, iż Dru
karnia Mitzlerowska wkrótce [...] ODY wszystkie HORACJUSZOWE ojczystym rymem gładko prze
łożone pod swą prasę zabierze, starając się z wszelkim, ile być może, usiło
waniem księgami w wszelkim rodzaju umiejętności czysto i bez omyłek dru
karskich piśmiennej Polszczę przysługę czynić.

A zatem w kwietniu 1770 r. druk planowany był w niedalekim czasie, co może
oznaczać, że już wtedy przygotowano zrąb pierwszego tomu. Można przeto są
dzić, iż także utwór dedykacyjny był wówczas gotowy. Do planowanej publika
cji wtedy jednak nie doszło, a na przesunięcie terminu wydania miała wpływ
prawdopodobnie trudna sytuacja polityczna (wydarzenia konfederacji barskiej),
niesprzyjająca tak wielkiemu przedsięwzięciu.
w. 1-4 Złotego wieku owoc znakomity... - nawiązanie do formuły określa
jącej czasy Oktawiana Augusta, kiedy to tworzył Horacy. Poeta przeciwstawia
złote rzymskie czasy okresowi dramatycznych dla Polski wydarzeń: konfedera
cji barskiej (gdyby przyjąć hipotezę o wcześniejszym niż publikacja w ZPP cza
sie powstania utworu) lub (gdyby dopiero datę publikacji uznać za czas powsta
nia wiersza) I rozbioru (5 VIII 1772) i początkowych miesięcy (od 19 IV 1773)
obrad sejmu rozbiorowego (w. 3: czas z rudy ubity).
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w. 3 czas z rudy' ubitym - w micie o czterech wiekach ludzkości najgorszy był
okres żelazny, ostatni.
w. 5-8 Tobie na folgę życzliwi Polacy / nucą ... / na słodkiej lutni, w którą
brzmiał Horacy; / słowiańskie tylko nawiązawszy* nici - por. MOR.Carm.
3,30,13-14: „princeps Aeolium carmen ad Italos/ deduxisse modos” („pierwszy
pieśni eolskie do italskich / rytmów przywiodłem”: przekład A. Lam).
w. 9 nektar labęci - robiący osobliwe wrażenie łabędzi przedśmiertny śpiew,
w który wierzyli Grecy, tu: poezja Horacego. Według legendy dusza Apollona,
boga poezji, wchodzi w łabędzia. Uważano, iż podobnie czynią dusze wielkich
poetów (bajka pitagorejska), dlatego też od czasów antycznych nazywano ich
..łabędziami”: sam I Ioracy porównuje się do łabędzia w słynnej odzie Nec usitata nec tenuiferar (Carm. 2,20).
w. 1 3 - 3 6 -p o r . III 7,31-34.
w. 20 w niewywięzłe serca gncw obierze —sens: zdobywać nieodwołalnie ser
ca ludzkie (dosł.: gnać w serca niewywięzłe obierze, czyli zastawiać w sercach
sidła nie do rozplątania).
w. 21-22 na jej wdzięk walmy ... / . .. śmiały• się, Ereby - odwołanie do
mocy muzyki i śpiewu Orfeusza, który zstąpił do Podziemia, by wyzwolić stam
tąd i przywrócić do życia swą zmarłą żonę, nimfę Eurydykę.
w. 21-22 bładych ... /jeńców - potępionych mieszkańców Erebu.
w. 23-24 a w Lany pochopne / idąc, ogromne zbudowały* Teby —wpływ po
ezji pieśniarza Amfiona, który grą swojej siedmiostrunnej liry, otrzymanej od
boga Hermesa, zaczarował głazy tak, że poruszały się i same układały w siedmiobramny mur łeb.
w. 25-36 —kolejny przykład wspaniałego oddziaływania poezji. Arion z Metymny (VII w. p.n.e.), na poły mityczny śpiewak, twórca dytyrambu, dzięki grze
na harfie uniknął śmierci. Oto kiedy popłynął na Sycylię, aby wziąć udział w kon
kursie (zakończonym dla niego zwycięsko), w drodze powrotnej koryncki statek,
na którym płynął, zaatakowali piraci. Arion wyskoczył za burtę i został cudow
nie ocalony przez delfiny, które ukochały sobie jego śpiew.
w. 34 z rozbita —z rozbitka (wyrzuconego ze statku przez piratów),
w. 43 Drakon —prawodawca ateński z VII w. p.n.e. (archont w roku 621),
twórca pierwszego spisanego kodeksu praw z VII wieku p.n.e. Ułożony przez
niego kodeks, będący spisem istniejących już dużo wcześniej praw zwyczajo
wych. słynął z surowości („drakońskie prawa”, „drakońskie kary”), powiadano
nawet, że prawa Drakona zostały spisane krwią.
w. 44 Ezop - (Aisopos: VI w. p.n.e.) grecki autor sławnych moralizująco- satyrycznych bajek zwierzęcych, z pozoru zabawnych, lecz zawierających gorzką
prawdę i głęboką mądrość. Przypisywane mu bajki znamy ze zbioru sporządzo
nego w II w. przez Babriosa, później rozszerzanego. Ezopa zaliczano do grona
siedmiu mędrców.
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Oda XXVI
Oda ukazała się w ZPP w drugiej połowie października 1770 r.; zob. Alek
sandrowska, ZPP, nr 491 (s. 112-113), s. 4, 216.
Tytuł: —jest to przekład utworu Antoine’a Leonarda Thomasa Les Devoirs
de la société. Ode adressée à un homme, qui veut passer sa vie dans solitude
(Obowiązki wobec społeczności. Oda skierowana do człowieka, który chce wieść
życie w osamotnieniu) z 1760 r., który zawierał polemikę z samotniczą postawą
Jeana Jacques’a Rousseau. Informacja „Z Thomasa” pojawia się dopiero w R II
I (Aleksandrowska, ZPP , s. 113), została też pominięta w DN. Elżbieta Aleksan
drowska wyraża przypuszczenie, że Naruszewicz korzystał, podobnie jak w przy
padku ód III 2 i III 15, z tekstu w antologii Recueil pour resprit et pour le coeur
(Zelle 1765, t. 2, s. 58-64). Utwór dyskontuje niedopowiedzenia i niepokojące
napięcia istniejące pomiędzy dwoma biegunami wyznaczonymi przez myśl Rous
seau: „samotnością” a „wspólnotą”, za „stan naturalny” człowieka uznając „stan
społeczny”.
w. 3 Czas płynie - ej —por. HOR.Carm. 2,14,1-2: „Eheu fugaces... / labuntur anni” („Szybko, niestety... mijają [dosi. Łpłyną, upływają’] lata”; prze
kład A. Lam).
w. 9-12 - odwołanie do koncepcji świata, w którym panuje ład i celowość,
dla uzasadnienia konieczności postawy zakładającej aktywność człowieka.
w. 13-16 - pogłosy Arystotelesowej teorii wzajemnych wpływów żywiołów,
tj. elementarnych prasubstancji bytu. Teoria Arystotelesa pełni tu funkcję jedne
go z argumentów uzasadniających „powinności człowieka”.
w. 17 Ty sam —tylko ty.
w. 24 z dowcipnymi kunsztami - tj. z wytworami sztuki.
w. 43 nad okrutnego w swej kniei Hurona —Huron to przedstawiciel plemie
nia Indian żyjącego w Ameryce Północnej (w pobliżu jeziora o tejże nazwie), spo
łeczności żyjącej w „stanie natury”; zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I:
II 26,38 (s. 277). Poeta wykorzystuje jeden z wariantów motywu „dobrego dzi
kusa”, choć nieco dalej (w. 55) „afrycka dzicz” znamionuje wartości negatywne.
w. 53 jeżeliś tak na miłość chory - sens: jeśli jesteś tak kaleki, że nie umiesz
odczuwać miłości, negujesz jej wartość.
w. 54 niech ci przyjaźń stoickie rozsypie wapory - sens: niech przyjaźń uka
że ci swe niewzruszone zalety (dosł.: owionie cię swym oparem).
w. 57 czyni —jest czynna, okazuje się w działaniu.

Oda XXVII
Ta kameralna oda ukazała się w ZPP w drugiej połowie sierpnia 1774 r.;
zob. Aleksandrowska, ZPP , nr 595 (s. 129), s. 11, 221-222.
Tytuł: Do Wojciecha Jakubowskiego, brygadiera wojsk francuskich - Woj
ciech Jakubowski (1712-1784), syn Franciszka, prawdopodobnie podstolego
owruckiego, i Heleny z Rupniewskich, był poetą, tłumaczem, edytorem, autorem
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interesujących listów o tematyce politycznej (francuskich i polskich), zarazem
dyplomatą i reprezentantem sfer wojskowych: generał brygadier kawalerii wojsk
francuskich (od 1768 r.). potem (od 1780 r.) marszałek polny tychże wojsk. Od
roku 1773 do śmierci sprawował w Warszawie funkcję francuskiego rezydenta.
Uczestnik obiadów czwartkowych, pisujący w iatach 1771-1777 do „Zabaw
Przyjemnych i Pożytecznych”, należał do kręgu poetów dworskich Stanisława
Augusta. Przyjaźnił się z Krasickim, Naruszewiczem i Trembeckim. Przekładał
utwory poetyckie Stanisława Konarskiego, był też współwydawcą zbioru jego
poezji Wiersze wszystkie z łacińskich na polskie przełożone (Warszawa 1778).
bukiet —niewielki, pogodny w tonie, pochwalny utwór poetycki związa
ny z okolicznością imienin, zwykle adresowany do kobiet (zob. ..Wprowadzenie
do lektury”, s. 15-17). Poza „bukietem” Naruszewicza dla Jakubowskiego z pol
skiej poezji oświeceniowej znany jest tylko jeden bukiet adresowany do mężczy
zny: Bukiet na św. Adam (z 1777 r.) poświęcony Adamowi Kazimierzowi Czar
toryskiemu, autorstwa Józefa Szymanowskiego (zob. SZYMANOWSKI, Pisma,
s. 11-12). Bukiet Naruszewicza sąsiadował w „Zabawach” (ZPP 1774, t. 10,
cz. 1, s. 106) z epigramatycznym wierszem Jakubowskiego, poetyckim biletem
pt. Odpowiedz , w którym autor dziękował Naruszewiczowi (omówienie obydwu
utworów: Wolska, Ogólne uwagi o twórczości okolicznościowej Adama Narusze
wicza, s. 164-168).
w dzień imienin —imieniny Jakubowskiego obchodzono uroczyście na
obiedzie czwartkowym —jak dotychczas uważano —23 IV 1773 r. (zob. E. Alek
sandrowska, „Jakubowski Wojciech”, [hasło w: j PSB, t. 10, s. 397). Wydaje się
jednak, że niniejszy „bukiet” jest echem imienin hucznie obchodzonych w tym
gronie w roku 1774. O tej dacie świadczą czas publikacji utworu oraz list Stani
sława Augusta do Naruszewicza z 23 IV 1774 r. (NARUSZEWICZ, Korespon
dencja, s. 21-22 i przy p.):
Na dzisiejszego imiennika Jakubowskiego proszę WPana na obiad
z Wvrwiczem [Karol Wyrwicz (1717-1793). jezuita, uczestnik obiadów
czwartkowych, geograf i historyk, przełożony Collegium Nobilium w War
szawie w latach 1762-1773. kierujący potem szkołą aż do jej rozwiązania
- B.W.]. Oraz bardzo byś mię ucieszył, żebyś kilka wierszyków na tę okazją
z sobą przyniósł.

Dalej następuje jeszcze wzmianka, że na uroczystym obiedzie będzie również
siostra króla - Elżbieta z Poniatowskich Branicka, żona Jana Klemensa, hetma
na wielkiego koronnego, późniejsza małżonka wojewody mazowieckiego Andrzeja
Mokronowskiego.
w. 2 dzielny w Marsowym hałasie - dzielny w bitwie. Mowa o doświadcze
niu wojskowym Jakubowskiego, który mimo przejścia do pracy w dyplomacji
pozostał formalnie w czynnej służbie, uzyskując kolejne stopnic,
w. 4 poeta na Parnasie - poeta miły Apollonowi i Muzom.
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w. 9 Wdziej na poważne ten wieniec skronie - z treści wiersza wynika, że
elementem imieninowej uroczystości było wręczenie solenizantowi przez króla
wieńca laurowego. W ujęciu poety wieniec ten przynależy Jakubowskiemu jako
wojskowemu i literatowi, człowiekowi o niepospolitych zaletach towarzyskich,
w. 11 pan —Stanisław August.
co-6 —co cię.
w. 13 Czas , bystre loty - nawiązanie do skrzydlatej postaci personifikowanego Czasu; por. wyżej, III 2,19-20 [apostrofa do Czasu]: „Bóg ci pewne prze
pisał prawidła; / On, lotne lekkim pierzem przyodziawszy skrzydła”.
w. 14 tępiąc - spowalniając, hamując, temperując; autor życzy solenizanto
wi, by czas spowolnił swój bieg (lot).
twe lata odmłodzi - solenizant liczył wówczas 62 lata i - jak się później
okazało - miał przed sobą jeszcze 10 lat życia.

Oda XXVIII
Wiersz ukazał się w ZPP pod koniec października 1771 r.; zob. Aleksan
drowska, ZPP, nr 533 (s. 119), s. 6, 217-218.
Jest to jeden z trzech dokonanych przez Naruszewicza przekładów nieziden
tyfikowanego autorsko francuskiego utworu L’Eloge du vin (Pochwała wina),
którego tekst wraz z nimi i przekładem prozą, dokonanym przez Stanisława
Augusta, znajdował się w królewskiej tece Litteraria (zob. S. Tomkowicz, Z wie
ku Stanisława Augusta, t. 2, Kraków 1882, s. 69). Wszystkie wierszowane prze
kłady Naruszewicza opublikowano w ZPP (1771, t. 4, cz. 2, s. 270-272; Alek
sandrowska, ZPP , s. 119), w DN zaś przedrukowano dwa: niniejszy jako odę
w t. II (s. 112), inny, sześciowersowy (o incipicie: „Zacny trunku, cokolwiek
świat zamknął obszerny.. . ”), jako epigramat w t. III (s. 231). A oto tekst utworu
pominiętego w DN, prawdopodobnie z racji podobieństwa do ody III 28 (cyt. ze
zmianami interpunkcji według ZPP 1771, t. 4, cz. 2, s. 271-272):
Cokolwiek w sobie świat szeroki trzyma,
wszystko do twojej usługi pośpiesza;
sama skrzepłymi lody ostra zima
stępiałe ognie, dając życie, wskrzesza.
Ziemia, minąwszy krzewów poczet mnogi,
najwięcej chluby ma, że cię wywodzi;
dla ciebie Słońce tęży swe pożogi,
człowiek się na to, żeby cię pił, rodzi.

LIRYKÓW KSIĘGA CZWARTA
Oda I
Oda została opublikowana w ZPP w drugiej połowie grudnia 1772 r.; zob.
Aleksandrowska, ZPP , nr 555 (s. 123), s. 8, 219.
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Streszczenie ody (Pindar. Wybór poezji, opracowała A. Szastyńska-Siemion,
Wrocław 1981, s. 71: „Biblioteka Narodowa” II 199):
Pierwsza triada ody zawiera wspaniałą pochwałę pieśni i jej działania na
ludzi i bogów. Stąd początek ody w postaci apostrofy do formingi, instru
mentu muzycznego Apollona i muz. Tylko Iwory niemiło bogom unikają pieśni,
na przykład Tyfon. W ten sposób przechodzi poeta do olśniewającego przed
stawienia wybuchu Etny. o którym mówi w kategoriach mitologicznych. Od
Etny przechodzi poeta do miasta o tymże imieniu i rozsnuwa pochwały I Iierona. jego działalności politycznej, jego cnót. wreszcie prawodawstwa w tra
dycyjnym duchu lakońskim, a więc arystokratycznego. Ostatnia triada za
wiera rady i morały dla adresata.

Poniżej w objaśnieniach do tekstu ody (odnotowano tylko różnice dające się łatwo
uchwycić na poziomie nazewnictwa czy charakterystycznych epitetów) posłu
żono się sformułowaniami zaczerpniętymi z przekładu Mieczysława Brożka: Oda
pytyjska pierwsza. Na zwycięstwo Uierona zĄ jtny w wyścigach kwadryg , [w:J
Pindar, Ody zwycięskie, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył..., Kraków
1987. s. 142-146. Oryginalny utwór liczy 100 linijek:
w'. 1-12 (przekład Naruszewicza w. 1-20): pochwalna inwokacja do for
mingi;
w. 12-14 (w. 21-26): ci, na których Zeus jest zagniewany, boją się muzyki;
w. 15-20 (w. 27-36): jak 'Гуfon został uwięziony pod Etną:
w. 21-28 (w. 37-44): opis erupcji;
w. 29-33 (w. 44-54): modlitwa do Zeusa, łagodne przejście do wspo
mnienia miejscowości Etna, jej założyciela I łierona i jego zwycięstwa na igrzy
skach pytyjskich;
w. 34-38 (w. 55-66): życzenia pomyślności dla nowego miasta;
w. 39-40 (w. 67-71): modlitwa do Apollona;
w. 41-42 (w. 71-80): myśl przypisująca bogom ludzkie powodzenie;
w. 43-57 (w. 81-90, 91-98): pochwała Uierona, który zostaje przyrów
nany do Filokteta:
w. 58-60 (w. 99-101): prośba skierowana do Muzy, by sławiła zwycię
stwo w pałacu Dejnomenesa, syna 1łierona;
w. 61-66 (w. 102-112): to dla niego I lieron założył Etnę, oparłszy się
na doryckich instytucjach;
w. 67-80 (w. 113-134): inwokacja do Zeusa Telejosa wprowadzająca
wzmiankę o militarnych zwycięstwach 1 łierona;
w. 81-84 (w. 135-140): potępienie nadmiernych przechwałek jako bu
dzących odrazę obywateli;
w. 85-98 (w. 141-150): zachęta do zachowania szlachetnych ambicji
wbrew zawiści, do przestrzegania sprawiedliwości, wolności i łagodności, do
kierowania się prawdą;
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w. 99-100 (w. 151-162): myśl o dobrym losie i osiągnięciu sławy, jako
że połączenie tych dwóch rzeczy jest największym błogosławieństwem.
W nawiasach kwadratowych oznaczono (w przybliżeniu) numer kolejnej tria
dy, a w jej ramach: strofy, antystrofy i epodu.
Tytuł: zPindara - por. PINDARjy ^ /г. 1, napisana w roku 470 p.n.e. jako
ostatnia oda dla tyrana Hierona.
(przyp. (a)) urodził się w Tebach w Beocji około 500 lat przed Chrystu

sem Panem. ... Umarł nagle na teatrze roku przed Chrystusem Panem 436 —
Pindar urodził się w Kynoskefalaj pod Tebami w roku 522 albo 518 p.n.e., zmarł
w 443 albo 438 r. p.n.e. w Argos.
kiedy Kserkses, król Persów, chciał Grecję opanować - Kserkses I, król Persów (485-465 p.n.e.). Przygotowując się do wyprawy na Grecję,
zbudował mosty na Hellesponcie w ten sposób, że połączył okręty burtami i za
budował pokłady pomostem, przekopał także kanał na przylądku Atos. Zdobył
w wyniku zdrady Termopile (480), bohatersko bronione przez króla Sparty Le
onidasa, oraz spalił Ateny, które opuścili obrońcy przygotowujący się do rozpra
wy morskiej. W bitwie pod Salaminą (480) flota Persów poniosła całkowitą klę
skę. Kserkses wrócił do Azji drogą lądową na wieść o buncie w Babilonii.
Pozostawioną w Grecji armię Grecy rozbili pod Platejami (479), po czym prze
szli do kontrofensywy i pokonali Persów kolejno u przylądka Mykale w Azji Mniej
szej oraz u ujścia rzeki Eurymedont (467).
Umarł nagle na teatrze - Pindar umarł podobno w Argos
podczas przedstawienia teatralnego, ale został pochowany w Tebach.

Z różnych dzieł jego, które starożytnością zaginęły, zostały
tylko cztery księgi pieśni - z twórczości Pindara zebranej przez uczonych alek
sandryjskich w 17 księgach (podzielonych według gatunków, m.in. na: hymny
- 1 ks.; peany, tj. pieśni na cześć Apollona - 1 ks.; dytyramby - 2 ks.; parthenia,
tj. pieśni dla chórów dziewczęcych - 2 ks.; hyporchemata, tj. pieśni taneczne 2 ks.; enkomia, tj. pieśni pochwalne - 1 ks.; treny —1 ks.; epinikia, tj. pieśni na
cześć zwycięzców w igrzyskach - 4 ks.) w całości zachowały się 4 księgi epinikiów, stanowiące mniej niż czwartą część spuścizny Pindara. Ponadto do na
szych czasów przetrwały fragmenty.

podczas sławnych igrzysk: olimpijskich, istmejskich, pytyjskich i nemejskich —wymienione tu igrzyska miały charakter zawodów panhelleńskich, tj. ogólnogreckich.

olimpijskich - igrzyska olimpijskie rozgrywano od
roku 776 p.n.e. do 394 n.e. (a zatem przez 1170 lat) co cztery lata w Olimpii
nad Alfejosem, w zachodniej części Peloponezu (Elida). Zwycięzcę określano mia
nem „olimpionika” (Ołympiomkes). Nagrodą był wieniec z gałązek oliwki.
istmejskich —igrzyska istmijskie ku czci Posejdona
rozgrywano co dwa lata na Przesmyku Korynckim (Isthmos), ósmego dnia mie
siąca Munychion (koniec kwietnia). Zwycięzcy otrzymywali wieniec z gałązek
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selera, rośliny poświęconej Posejdonowi, lub z liści bluszczu. Co do znaczenia,
stały na trzecim miejscu, po olimpijskich i pytyjskich.
pytyjskich - igrzyska pytyjskie odbywały się co cztery
lata w Delfach i okolicy ku czci Apollona. Sędziami byli amfiktionowie pocho
dzący z 12 szczepów helleńskich. Zwycięzców wieńczono wawrzynem.
nemejskich — igrzyska nemęjskie rozgrywano co dwa
lata wArgolidzie (w północno-wschodniej części Peloponezu). Miały zostać wpro
wadzone przez mitycznego Adrastosa ku czci Ofeltesa, potem odbywały się na cześć
Zeusa. Nagrodą za zwycięstwo był wieniec z bluszczu. Nemea to nazwa doliny i miej
scowości: zawody rozgrywano w gaju. który otaczał znajdującą się tam świątynię
Zeusa nemejskiego. Na sędziów wyznaczano obywateli z pobliskich miast.

Aleksander Wielki tyle miai na wielkiego tego poetę wzglę
dów, że burząc Teby zostawił dom jego w całości —anegdotę tę przekazali m.in.
Pliniusz Starszy, Plutarch, Arrian i Klaudiusz Elian. Teby zostały zdobyte i do
szczętnie zburzone przez Aleksandra w 337 r. p.n.e. z zemsty za opowiedzenie
się po stronie Persów podczas najazdu Kserksesa.
w pieśni swojej do Jula Antoniego —Antoniusz Julius (Julius
Antonius: 45-2 p.n.e.), był synem triumwira Marka Antoniusza i Fulwii. Po śmierci
matki, od piątego roku życia wychowywała go druga żona Marka, Oktawia Młod
sza, siostra Oktawiana Augusta, nawet wówczas, gdy Antoniusz porzucił ją dla
Kleopatry i zatrzymał przy sobie starszego syna, Marka Antoniusza Antyllusa.
Sprawował urząd pretora w roku 13, konsulem został w roku 10. a namiestni
kiem prowincji Azji w latach 7-6. W roku 21 ożenił się z Marcellą Starszą, córką
Oktawii Młodszej i Gajusza Klaudiusza Marcellusa. Miał z nią troje dzieci: sy
nów Lucjusza i Jullusa oraz córkę Julię Antonię. Za romans z córką Augusta i Skrybonii, Julią, został skazany na śmierć w roku 2 (nie wiadomo, czy został straco
ny, czy popełnił samobójstwo).
lłorat[iusJ, „Lyric[orum] libfer]” / < / > , „ode” II — por.
HOR.Carm. 4,2,1-8: pieśń Horacego zawiera pochwały Pindara, ale i ostrzeże
nie przed naśladowaniem greckiego poety jako niedoścignionego twórcy epinikiów - pieśni chóralnych o klasycznej strofice. wymownym artystycznym obra
zowaniu i głębokim poetyckim słownictwie.
Tlum[aczenie/ Franc/iszek] l)ion[izy] Kniaznin - przekład
Kniaźnina do czasu edycji DN nie został opublikowany. Nie znajdujemy go
w PwII ani w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych”. Prawdopodobnie
Bohomolcc zaczerpnął tekst z teki redaktorów PwII (Adama Naruszewicza i Jó
zefa Minasowicza).
Julu. kto w równi chce leció z Pindarem... —por. tłumacze
nie współczesne:
Kto iść w zawody zamierza z Pindarem.
Julusie. ten na woskowych wzlatuje
skrzydłach Dedala, imię swe zwierzając
szklistemu morzu.
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jak spadający z góry potok, który
nad ciasne brzegi wypiętrzyły deszcze,
tak rwie i kipi Pindar niezrównany
głęboką mową.
(przekład Л. Lam)

Hierona, króla miasta Etny w Sycylii - Hieron I Starszy (V w. p.n.e.),
wywodzący się z rodu Dejnomenidów, po śmierci brata Gelona został tyranem
Syrakuz (478-466), zakończywszy szczęśliwie, dzięki pomocy poety Symonidesa, konflikt o sukcesję z bratem Polizelosem. Podbił i zburzył Naksos i Katanę,
greckie miasta na Sycylii, wspomagał Kyme na południu Italii w wojnie z Etru
skami (por. niżej, obj. do w. 120-123). Był znanym opiekunem poetów i arty
stów; na jego dworze gościli: poeci Symonides z Keos, Pindar (w latach 476-474 p.n.e.) i Bakchylides oraz tragik Ajschylos (autor sztuki Aitnai —ŁEtnijki’,
z 475 r., upamiętniającej założenie miasta Etna; zob. niżej). Dbał o rozkwit swego
miasta-państwa (pòlis), ale chciał też zyskać sławę założyciela nowego miasta,
dlatego wysiedlił mieszkańców Katany, polecając im zamieszkać w nowo zakła
danym mieście Ajtna/Etna, u podnóża wulkanu. Brał udział w igrzyskach pytyjskich (odbywały się w Delfach), drugich co do znaczenia (po zawodach roz
grywanych w Olimpii) w starożytnej Grecji.
Zwycięstwo jego czworokonnego zaprzęgu i rumaka Ferenikosa w wyścigach
w 470 r. p.n.e. opiewał Pindar, który w swoim utworze uczcił też założenie miasta
Etny.
Niniejszy utwór jest pierwszym tłumaczeniem poezji Pindara na język polski
(dotąd tworzono tylko utwory w duchu pindarycznym).
miasta Etny w Sycylii —Etna (gr. Aitne, łac. Aetna, stąd poi.
Etna; dziś prawdopodobnie ruiny 4 km na północny wschód od Paterno) staro
żytne miasto na południowym zboczu wulkanu, założone przez Hierona I w 476 r.
p.n.e. Hieron przeniósł ludność Katany do Leontinoj, tworząc na tym miejscu
polis nazwaną Ajtne: osadzić miał w niej 10 000 nowych mieszkańców: 5000
z Peloponezu oraz 5000 z Syrakuz. Z kolei w 461 r. nowi mieszkańcy zostali
z miasta wypędzeni przez starych, którzy wrócili także do poprzedniej nazwy.
Jednak Ajtnańczykom udało się ulokować w miejscowości Inessa i założyć polis ,
której raz jeszcze nadano nazwę Ajtne.
Streszczenie: 1. 6 Lacedemończyków, narodu pokrewnego —zob. niżej, obj.
do w. 108.
w. 1 Lutni złota , Febowych palców słodka wrzawo —lutnia, podobnie jak
lira, była atrybutem Feba-Apollona jako opiekuńczego boga poezji, muzyki
i tańca. W orginale mowa o „złotej formindze” - P\NDAR.Pyth. 1,1: chryséa
phórminks.
w. 1 - 2 Febowych palców słodka wrzawo , / ... Muz ... najmilsza zabawo —
PINDAR/y^/z. 1,1 : Apóllonoskai... / syndikonMoisanktéanon („wspólnawłas
ności Apolla i Muz”).
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w . 2 Muz czart lobrewych — PINDAH./V///. 1,1-2: ioplokâmon / ... Moisân
(..Muz fiołkowowłosych").
w. 9-10 Twą słodyczą uśpiony na berłe Jowisza / król ptaków - orzeł, ulu
biony ptak Zeusa (tak w oryginale), który —wedle pewnych wersji mitu —przy
brał jego postać, aby porwać Canimedesa strzegącego trzód ojca w górach opo
dal Troi.
w. 15 wściekły Mars —PINDAR./Y///. 1,10: bicitasAres (..Ares gwałtowny"),
w. 17-18 Latony / syn - Apollon (PINDAR/У//?. 1,12: Latofda). Latona
(gr. Letó . łac. Latona ). tytanka. która na wyspie Delos urodziła Zeusowi bliźnię
ta: Apollona i Artemidę.
w. 19 Parnasu —dodatek tłumacza.
(przyj), (b)) u poetów , którzy leż Muzy często siostrami zowią - „Aoniae
sorores" —por. OX.Trist. -к 10.39. Aonia to starożytna nazwa równiny, rozciąga
jącej się u stój) gór 1 lelikonu i Kithajronu w Beocji.
Pindar je ustroił w robrony — PIN D A R . 1. 12: bcithykólpon te Moisân (dosł. 'Muz mających suknie układające się w głębokie fałdy’:
..Muz w fałdzistych szatach").
w. 19-20 sióstr powiewnoszata / drużyna - gromada Muz.
w. 21 król niebiatww - PINDAR./V///. 1.13: Zeus.
w. 23 groźnego oceanu - PIN DAR .P>*///.. 1,14: ponton kat' amaimaketon
(..nieposkromionym morzu").
w. 25 Pijerys - Pieryda, tj. Muza (PINDAR./V/Л- 1.14: Pieridon - l.mn.).
W Pierii, krainie na j)ołudniowo-wschodnim wybrzeżu Macedonii, od najdaw
niejszych czasów oddawano cześć Muzom.
w. 28 stęka na dnie Ereba. Tyfeusz stogłowy — w czeluściach podziemnej
Krainy Zmarłych męczy się Tyfon/Tyfeus, przygnieciony górą Etną: zob. NA
RUSZEWICZ, Poezje zebrane. t. I: obj. do II 20,30-36 (s. 309). Płomienie bu
chające z wulkanu uważano za wyrzucane przez Tyfona lub za pozostałości pio
runów. którymi miotał w niego Zeus. Por. KOCI IANOWSKI. Muza. w . 45: „Tyfon
sturęki".
na dnie Ereba - PIN DAR ./V///. 1,15: en aina 'Tartaro (,,w grozę budzą
cym Tartarze").
w. 29 (przyp. (d) ) .Xilicia Aspera " - ('Cylicja Skalista*) Cylicja (gr. Kilikia.
łac. Cilicia), kraina w południowo-wschodniej Azji Mniejszej, dzieliła się w pew
nym okresie na dwie części: wschodnią - Cilicia Campestris i zachodnią - Cili

cia Aspera.
w. 29-30 Cyiickie pieczary / widziały niegdyś wzrastać ogrom tej poczwary*
—poeta zastosował tu łacińską składnię accusatims cum infinitivo. Mowa o epi
zodzie; z początków w alki Zeusa z Tyfonem. kiedy to potwór odebrał Zeusowi
stalowy sierp, przeciął nim mięśnie ramion i nóg boga. poczym zarzucił sobie
bezbronnego na ramiona i przeniósł z Egiptu do Cylicji, gdzie zamknął go w pie
czarze. С rocie Korykejskiej.
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Cylickie pieczaryr - PINDAR.Pyth. 1,17: Kilikion... polyónymon ântron
(„głośna (dosł. ‘przesławna’) cylicyjska pieczara”).
w. 31 Kumą - (gr. Kyme, łac. Cumae), starożytne miasto w Kampanii, koło
Neapolu. Kolonia założona przez eubejskich Greków z wyspy Pithekusy (Pithekoussai: dziś: Ischia).
w. 31 - 32 ponad Kumą, gdzie brzeg zatoczony / ściska szumny gwałt morza
skalnymi ramiony - PINDAR.Pyth. 1,18: tai tli hyper Kymas halierkées óchthai („morzem oblane góry nad Kymą”).
w. 3 3-34 żyznej... w chleb i płód bogate / ... niwy swym gruntem —dodatek
tłumacza.
w. 36 (przyp. (f)) teraz Katana - por. wyżej, obj. do tyt. Katana (dziś: Cata
nia), miasto na wschodnim wybrzeżu Sycylii, u stóp Etny.
w. 37-40 — opis różni się znacznie od oryginału (PINDARVy^A. 1,21-27),
gdzie mowa o najczystszych strumieniach ognia, buchających z wnętrza wulka
nu: za dnia ich rzeki sunąc naprzód, zioną dymiącym żarem, a w ciemnościach
czerwony płomień z hukiem w dół toczy głazy do przepastnej równiny morza:
to potwór (PINDAR./y^/г. 1,25: kemo d ’ Haphaistoio... herpetón - dosł. ‘ów
pełzający [potwór] Hefajstosa’) wyrzuca w górę straszne potoki ognia —niezwy
kłe zjawisko dla oczu i dla uszu tych, którzy słuchają o tym z ust świadków,
w. 37 Etny - powtórzenie tłumacza.
w. 41 Leży na dnie —PINDAR.Pyt/z. 1,27-28: hofonAftnas en melamphÿllois
dédetai koryphaCs kał pèdo („uwięzion między ciemnolistnymi szczytami i pod
nóżem Etny”).
w. 45 sprawco niebios - P\NDAR.Pyth. 1,29: Zeu (‘Zeusie’),
w. 47 Ty —chodzi o Zeusa.
w. 48 podle-siadłym — blisko położonym: tu: założonym w pobliżu. PINDAR.Pyth. 1,31-32: pólin / gettona (dosł. ‘sąsiadującym/sąsiednim miastem’).
w. 49 wspaniały sadica - PINDAR .Pyth. 1,31: kleinós oikistér („sławny
założyciel”).
w. 52-53 kiedy mu puzan srebrno lity / przyznał wieniec zwycięski —w ory
ginale (PINDAR.Pyth. 1,32) mowa o wymienieniu przez herolda imienia zwy
cięzcy na hipodromie pytyjskim.
w. 54 rydwanem —PINDAR./y^/i. 1,33: harmasi (‘zaprzęgiem’),
w. 63 zacna Etno —dodatek tumacza.
w. 66 krzykłiwe bankiety-PINDARPyth. 1,38: syn euphónois thałiais (dosł.
‘z biesiadami przy wtórze wdzięcznych pieśni’).
w. 67-69 - apostrofa do Apollona przełożona bardzo wiernie,
w. 67 (przyp. (i)) Febus - imię Apołłina, który się także nazywa Licejskim, iż
w Licji, prowincji Azji Mniejszej, był osobliwie czczony - pomyłka autora przy
pisu. W rzeczywistości Apollon Lykijski/Lykejos (Apollo Lykios/Lykeios), czy Apol
lon Wilczy, to przydomek Apollona jako boga związanego z kultem wilka. Przy
bytek boga znajdujący się w pobliżu Aten otoczony był gajem, w którym mieścił
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się jeden z gimnazjonów: to tutaj Arystoteles założył swoją szkołę filozoficzną,
zwaną Liceum (gr. Lykaion , łac. Liceum). W Atenach, w miejscu posiedzeń sądu,
znajdowała się też kapliczka herosa Lykosa, półboga, który miał postać wilka,
a jego prerogatywy związane były z sądami.
w. 80 oszczerce — sformułowanie przesadne: PINDAR./^//*. 1,45: antious
(„rywali”). Pindar ma tu na myśli poetów, którzy także pisali pochwały na cześć
Hierona, zwłaszcza Symonidesa z Keos (ok. 5 56-468 p.n.e.) i Bakchylidesa (ok.
5 16-450 p.n.e.).
w. 82 (przyp. (1)) - Pindar pisał swe utwory na zamówienie i brał za nie
sowitą zapłatę —według starożytnych komentatorów, sztukę złota za jeden wers.
w. 83-89 - dodatek tłumacza: jakby pełne, oparte na wiadomościach spoza
tekstu, rozwinięcie wzmianki Pindara (PINDAR.Pyth. 1,48-49) o przetrwaniu
przez Hierona mężnym duchem bitew podczas zmagań wojennych, kiedy to
władca zdobywał rozgłos i sławę.
w. 83 (przyp. (m)) kałkuł —(łac. calculus) kamień pęcherza lub nerek,
w. 8 6 pospołu z walecznym Celonem —Celon (ok. 540-478/477 p.n.e.), syn
Dejnomencsa, brat I lierona I Starszego i Trazybulosa. tyran sycylijski, władający
początkowo Celą (w latach: 491-485), a potem Syrakuzami (w latach: 485-478). Przejął władzę w Celi, usuwając svnówr poprzedniego tyrana 1 Iippokratesa. Powiększył Syrakuzy, stosując na dużą skalę przesiedlenia ludności (m.in.
z Kamaryny i Megary sycylijskiej): uważany jest za twórcę potęgi Syrakuz. Od
mówił udzielenia pomocy Grekom w wojnie z Persją, podobno urażony, że nie
zaproponowano mu naczelnego dowództwa, przede wszystkim jednak obawia
jąc się ataku ze strony Kartaginy. Pokonał dowodzonych przez Hamilkara 1 (wład
cę Kartaginy, który panował w latach ok. 510-480) Kartagińczyków pod Himerą (480 r.; Mimera była grecką kolonią założoną przez mieszkańców Zankle, tj.
Jonów, w północnym rejonie Sycylii, u ujścia rzeki o tej samej nazwie, na tere
nach Sykulów, choć w tej fundacji uczestniczyli także Dorowie z Syrakuz), co
przyniosło Syrakuzom znaczny wzrost politycznego znaczenia i pomyślności eko
nomicznej (z uwagi na bogate łupy i zapłaconą przez Kartagińczyków ogromną
kontrybucję).
w. 87 i drugą bracią - Micron miał dwóch braci: Gelona i Trazybulosa, tak
że tyrana Syrakuz (w latach 466-465 p.n.e.).
w. 88-89 a co się dopełnieniem słusznie nazwać dołi/ fortunnej może: ujrzał
koronę na głowie - u Pindara (PINDAR./V/A. 1,50: płoutou stephćmoin agćrochon) mowa tylko o „wspaniałym ukoronowaniu bogactwa”.
w. 91-93 Fiłoktet boskich ust wyrokiem / iść musiał, acz niesporyrm , rannej
nogi krokiem / na trojańskie boisko —Fiłoktet z powodu niegojącej się, cuchną
cej rany w nodze pozostawiony przez uczestników wyprawy trojańskiej na wy
spie Lemnos. Po dziesięciu latach poproszono go jednak o przybycie pod oble
ganą Troję. Achajowie nie mogli zdobyć miasta bez strzał Heraklesa, które heros
wręczył Filoktetowi z wdzięczności za podpalenie jego pogrzebowego stosu.
na trojańskie boisko - dodatek tłumacza.
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po w. 93 - pominięty fragment oryginału: PINDARPyth. 1,51-52: syn
d ’ anânka min philon / kai tis eón megałanor ésanen („z konieczności łasiła się
doń, szukając w nim przyjaciela, nawet pewna dumna wielkość” - badacze do
myślają się tu, acz nie mając całkowitej pewności, urzędników sprawujących
władzę w Kume).
w. 94 Lemny —Lemnos (wyspa w północnej części Morza Egejskiego, w po
bliżu wybrzeży Azji Mniejszej) jest jedną z największych wysp na Morzu Egejskim.
drobnej —dodatek tłumacza,
w. 95 Peantowe plemię - PINDARPyth. 1,53: Poiantos hyión („syna Pojanta”). Filoktet był synem Pojasa (łac. Poeas,Poeantis, stąd poi. Peant) i Demonassy.
w. 96 ilijackie ziemie - dodatek tłumacza: tereny podległe władzy Priama,
króla Troi, inaczej zwanej Ilionem (gr. Ilion , łac. Ilium), od Ilosa, założyciela
miasta, a dziada Priama.
w. 9 7-98 a złote Pryjam a pałace / przywaliwszy aż gruzem, trudne skoń
czyć prace —naddatki i pominięcia tłumaczenia: PINDARPyth. 1,54: Priamoio
pólin pérsen, teieutasén te pónous Danaois („obalił gród Priama, trudom Danaów kres kładąc”).
po w. 98 - pominięte dwa wersy oryginału: PINDARjy ^ /г. 1,56-57: houto

d ’ Hiéroni theós orthotér péloi / tón prosérponta chrónon, hón ératai kairón
didous („Tak niech bóg rychło uzdrowicielem będzie Hieronowi, I da mu po
myślny czas do spełnienia zamierzeń” - ze słów tych badacze wnoszą, że Hieron
zamierzał zdobyć kilka miast w Italii, być może zachęcony do ekspansji przez
miasta sprzymierzone).
w. 100 Dynomenie - Dejnomenes, syn Hierona, który tego samego dnia, co
ojciec, zwyciężył w zawodach rydwanów zaprzężonych w cztery konie,
w. 102 przyszły —dodatek tłumacza.
w. 103 którą ci mądry rodzic w dziedzictwie podawa —PINDARPyth. 1,61 -62: tópółin . . . / . . . Ilićron... ćktisse („dla niego Hieron zbudował to miasto”).
w. 104-105 i rozumne prawa / Lakonów starożytnych —PINDAR P yth . 1,62 :
Hyllidos stâthmas... en nómois („na prawach zasady hyllidzkiej” —tzn. spar
tańskiej: Hyllos, syn Heraklesa, po śmierci ojca został adoptowany przez władcę
Dorów, Ajgimosa, i obdarowany przez niego ziemią na równi z własnymi syna
mi, Pamfylosem i Dymasem).
Lakonów - Lakończycy/Lakonowie to inna nazwa Spartan (od Lakonii,
krainy na Peloponezie leżącej w południowo-wschodniej części półwyspu, którą
zamieszkiwali).
(przyp. (o)) Pindus, góra w Arkadii — pomyłka autora przypisu; zob.
niżej, obj. do w. 110. Arkadia to kraina leżąca w centralnej części Peloponezu,
w. 105-106 Lakonów na świecie / sławnych —dodatek tłumacza,
w. 106-108 co na ojczystym mieszkając Tajgecie, / strzegli pilnie spisanych
ustaw od Egima, / który wspólny ród z wami od Herkuła trzyma —w oryginale
nieco inaczej: PINDARPyth. 1,62-65: théloriti déPamphÿlou / kat man Hera-

kleidân ékgonoi / óchthais hÿpo Taÿgétou naiontes aiei ménein tethmoisin en
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Aigimiou Dorms (..Pragną przecie potomkowie Pamfylosa, / a także Heraklidów, / mieszkający pod górami Tajgetu, / pozostać zawsze Doryjczykami oby
czajów Ajgimosa“).
Tajgecie —Tajgct to łańcuch górski na południu Peloponezu, między
Messenią a Lakonią.
strzegli pilnie spisanych ustaw od Egima - mowa o Ajgimiosie, synu
Dorosa. mitycznego przodka Dorów, który ustanowił prawa dla tego ludu jesz
cze w Tessalli. przed wędrówką Dorów na Peloponez.
który wspólny ród z wami od 11erkula trzyma —trzy największe poleis
na Sycylii: Syrakuzy, Akragas i Cela zostały założone przez Dorów podczas Wielkiej
Kolonizacji. Na wyspie konflikty etniczne pomiędzy Jonami (założycielami Chalkis) i Dorami przez cały czas pozostawały żywe, a tematykę wspólnoty szczepo
wego pochodzenia i wynikających stąd zobowiązań wykorzystywano wtedy, gdy
sycylijskie poleis potrzebowały pomocy z zewnątrz. Motyw ten odgrywał także
istotną rolę propagandową, zwłaszcza w okresie inwazji ateńskiej na terenie Sy
cylii (415-413 p.n.e.).
w. 110 Pind i niwy fortunnej Amykli —Pindos to łańcuch górski w północnej
Grecji, oddzielający Tessalię od Lpiru i ziem Illirów, natomiast miejscowość
Amykle znajdowała się na Peloponezie. Według tradycji Doros i jego potomkowie
przenieśli się ze swej pierwszej siedziby w tessalskiej Ftiotydzie w okolice Olim
pu i Ossy, a następnie przez okolice Pindosu doszli do Ojty, aby ostatecznie osie
dlić się na Peloponezie.
w. 111-112 cieszcie się z gości zacnych , co ... / harcują między*gwiazdy PINDAR./y//i. 1,66: leukopólori Tyndaridari („białokonnych Tyndarydów”).
Kastor i Polluks (gr. Kastor, Polydeukes, łac. Castor, Pollux), synowie Zeusa i I ,edy,
bracia bliźniacy, zwani Dioskurami (Chłopcami Zeusa), byli otaczani szczegól
ną czcią w doryckicj Sparcie jako synowie małżonki Tyndarcosa (stąd „Tyndarydzi”), herosa spartańskiego. Gwiazdy konstelacji Bliźniąt wskazywały drogę
żeglarzom.
w. 113 boie - PINDAR./y//?. 1,68: Zeń („Zeusie").
po w. 118 - w oryginale ponowne wezwanie do Zeusa: PINDAR./у^/г. 1,1:
Kssomai neuson, Kronion („błagam cię, przyzwól, Kronido”).
w. 119 zazdrosna Kcirtago —PIN DAR./W/- 1,72: Phoiniks („Punijczyk” —
zob. niżej, obj. do w. 134). Mowa o zwycięstwie pod Himerą (480 r. p.n.e.),
kiedy to wojska greckie pod wodzą Terona z Akragas i Gelona z Syrakuz poko
nały dowodzonych przez I lamilkara I Kartagińczyków. Trzy pokolenia później
(409 r.) Kartagińczycy z zemsty zniszczyli miasto.
(przyp. (r)) od Tyrrena - Tyrrenos, grecki heros-eponim, pochodzący
z Lydii, który po zdobyciu Troi przez Greków osiedlił się w środkowej Italii, da
jąc początek ludowi Tyrrenów (tj. Etrusków).
w. 119-123 TyrreAczyk ... / ... pamiętnym jaką klęskę wziął u Kumy... —
w 474 r. p.n.e. doszło pod Kyme do wygranej przez Greków bitwy morskiej z Etru
skami. Po małżeństwie z córką tyrana Rhegion, Anaksilasa, Micron przekroczył
Cieśninę Messyńską, rozszerzając wpływy Syrakuz na Półwyspie Apenińskim,
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ale tutaj drogę zagrodzili mu nadchodzący z północy Etruskowie, którzy zagro
zili miastu Kyme. Flota Hierona pośpieszyła wówczas mieszkańcom Kyme z po
mocą, a w bitwie morskiej nieopodal miasta rozbiła całkowicie przeciwnika. Część
zdobytych łupów złożono w świątyni Zeusa w Olimpii. Na cześć tego zwycię
stwa na monetach syrakuzańskich zastąpiono lwa umieszczonego pod wizerun
kiem kwadrygi potworem morskim symbolizującym morską potęgę pokonanych
Etrusków.
w. 123 ród grecki — P IN D A R ./y£/i. 1,75: Hellad ’ („Helladę” - tu mowa
o Wielkiej Grecji).
w. 127 pamiętnym ciosem Salaminy — chodzi o bitwę morską stoczoną
w 480 r. p.n.e. w pobliżu wyspy leżącej w Zatoce Sarońskiej na wprost Aten.
Autorem wspaniałego zwycięstwa floty greckiej nad Persami był Temistokles,
który zapobiegł wycofaniu floty greckiej, ponieważ posyłał do Kserksesa zaufa
nego niewolnika z ostrzeżeniem, że Grecy planują odwrót. W wąskiej cieśninie
przewaga Persów obróciła się na ich niekorzyść.
w. 12 9 M edy- (dawny biernik l.mn.) tu: Medów, tj. Persów. Medowie (Médoi)
to określenie Persów stosowane przez autorów greckich.
Medy krzywoluczne - tłumaczenie dokładne: P\N \1\Rjyth. 1,78: Médeioi

ankylótoksoi.
w. 130 pod ciasnym znieśli Cyteronem - w oryginale tylko (PINDAR
1,77): pró Kithairónos machan („o bitwie pod Kithajronem”). Kithajron (Kithairón) to wzniesienie rozciągające się pomiędzy Beocją, Attyką i Megarydą w Gre
cji środkowej. Na północnym zboczu Kithajronu leżały Plateje (Plâtaiai), gdzie
w 479 r. p.n.e. wojska lądowe Persów poniosły klęskę w starciu z Grekami pod
naczelnym dowództwem króla Sparty, Pauzaniasza; korpusem ateńskim dowo
dził Arystydes. Siły greckie liczyły ok. 40 000 hoplitów oraz ponad 35 000 lekkozbrojnych. Herodot szacuje liczbę Persów na 300 000. Po stronie perskiej wal
czyli także Grecy z Beocji, Tessalii, Fokidy i Lokrydy (podobno w sile 50 000).
W walce poległa większość Persów, zginął też ich wódz, Mardonios. Por. zaraz
niżej obj. do przyp. (t).
(przyp. (t)) - pomyłka autora przypisu, bowiem w odzie Pindara mowa
o zwycięstwie odniesionym pod Platejami. Góra Kithajron znajdowała się mniej
więcej w odległości 103 km od Termopil. Sformułowanie „pod ciasnym ... Cy
teronem” sugeruje, że poeta także miał na myśli wąską przełęcz Termopil, a nie
rzeczywistą górę Kithajron czy leżące u jej stóp Plateje.
w. 131 ma Kamena - dodatek tłumacza; muza mej poezji; zob. NARUSZE
WICZ, Poezje zebrane, t. I: obj. do I 8,67 (s. 252).
w. 132 potomstwo zacne Dynomena - tj. Hieron i Gelon. Imię Dejnomenes
nosił także ojciec Hierona; por. wyżej, w. 100.
w. 1 33-1 34 prawie w tejże chw ili/z Persami - dodatek tłumacza, zaczerpnię
ty z „przypisowych” niejako informacji spoza tekstu.
w. 134 chciwe Peny wody się napili —PINDAR .Pyth . 1,79 :para dé tan euydron
aktan Himéra („na brzegach bogatego w wodę I Iimerasu”).
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Peny —Kartagińczycy, a właściwie (nazwa synonimiczna) Fenicjanie (gr.
Phoimkes, łac. Poeni). Nazwa Fenicja (gr. Phoimke, łac. Phoenice/Phoenicci)
pochodzi prawdopodobnie od nadanej sobie przez samych Fenicjan, a skojarzo
nej przez etymologię ludową ze słowem phoinós (‘krwistoczerwony’), ze wzglę
du na handel purpurą. Według innej wersji nazwa Fenicja została nadana przez
Greków, a sami Fenicjanie nazywali swój kraj Kanaanem.
(przyp. (u)) - rzeczy wiście, zgodnie z tradycją Grecy pokonali Persów
pod Salaminą tego samego dnia, kiedy Gelon i Teron odnieśli zwycięstwo nad
Kartagińczykami pod 1 limerą.
w. 135-150 - (PINDAR./^ Л . 1,81-92) tłumaczenie w miarę dokładne,
w. 151-154 - rozszerzenie tłumaczenia: PlN D A R ./y^. 1,92-94: opithóm-

broton auchema dóksas / ol'on apoichoménon andrón diaitan m anyei/ kaf logiois
kai aoidois („Tylko głos sławy przeżywa ludzi i życie zmarłych odsłania mów
com i poetom'*).
w. \ЪЪ Kreza - mowa o Krezusie (VI w. p.n.e.), ostatnim królu Lidii (panują
cym w latach 560-546). W tradycji greckiej stał się symbolem bogatego władcy,
który ze szczytu powodzenia został strącony na dno nieszczęścia. Otrzymał dwu
znaczną wyrocznię z Delf, głoszącą, że „jeśli przekroczy rzekę I Ialys, zniszczy wielkie
królestwo“. Krez lis wdał się w wojnę z Cyrusem I Wielkim, królem Persów, i został
pokonany (546 r.) —jego wielkie i bogate państwo przestało istnieć.
(przyp. (w)) Cyrusa —Cyrus 1 Starszy (VI w. p.n.e.), zwany też Wielkim,
król perski (panował w latach: 557-530), twórca imperium perskiego. Podbił
Medię i Lidię (jej władcę Krezusa wziął do niewoli), zajął greckie miasta na wy
brzeżu Azji Mniejszej. Opanował również państwo assyryjskie i wkroczył do Ba
bilonu (529 r.).
w. 157 talarys —Falaris, słynny z okrucieństwa tyran (570-554 p.n.e.) Akragas (łac. Agrigentum: dziś: Agrigento), kolonii greckiej na południowym wy
brzeżu Sycylii: na jego rozkaz skonstruowano spiżowego wołu, wewnątrz które
go palono żywcem skazańców.
w. 159 orfy - PINDAH./у/Л . 1,97: phórminges („formingi” - Nom.plur.).

Oda II
Wiersz został opublikowany w ZPP w pierwszej połowie maja 1775 r.; zob.
Aleksandrowska, ZPP, nr 601 (s. 129), s. 13, 223.
Tytuł : - utwór powstał niedługo po 3 III 1775 r., tj. po wygłoszeniu przez
hetmana Franciszka Ksawerego Branickiego (zob. wyżej, obj. do III 20,tyt.) na
forum rozbiorowego sejmu delegacyjnego patetycznej mowy przeciwko rozbio
rowi Polski. Branicki nazwał hańbą milczenie o tym fakcie, zaatakował króla
pruskiego, Fryderyka II, m.in. z powodu ciągłego rozszerzania zaboru. W reakcji
na mowę Branickiego powstało kilka pochwalnych wierszy, a Stanisław August
pod wrażeniem tego patriotycznego wystąpienia zaprosił hetmana do grona
uczestników obiadów czwartkowych.
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w. 1 Gdzie luby pokój, gdzie zdrój Hippokreny - tu: poetycka charakterystyka
spotkań literatów (podczas obiadów czwartkowych organizowanych przez króla).
Źródło Hippokrene, bijące na stoku Helikonu, dawało natchnienie poetyckie; na
zwano je Źródłem Konia, jako że powstało od uderzenia kopyta Pegaza,
w. 3 pracowne ... Kameny - wspomagające talent poetów Muzy.
w. 6 po Helikonie - por. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, 1 .1: obj. do 1 15,3
(s. 261).
w. 7 Bałchany - Półwysep Bałkański.
w. 8 grzbiet Rodopy - Rodopa/Rodopy, pasmo górskie w południowej części
Półwyspu Bałkańskiego.
w. 26 w jednej oboje w wodzach chce mieć sferze —szyk: w jednej sferze chce
mieć w wodzach oboje (tj. wymowę i sztukę wojenną).
w. 29 Bit Galów - Juliusz Cezar dokonał podboju Galii (krainy historycznej
obejmującej terytoria dzisiejszej Francji, Belgii i północnych Włoch, zamieszka
nej przez plemiona celtyckie) w latach 58-51 p.n.e. Galia w czasach Cezara
dzieliła się na Galię Przedalpejską i Galię Zaalpejską, obejmowała wszystkie zie
mie na północ od Italii, pomiędzy Pirenejami a Renem. Po zwycięstwie nad Ga
lami w bitwie pod Alezją (52 p.n.e.) Cezar nadał całej Galii status prowincji.
Niemców —tj. Swebów pod wodzą Ariowista, których Cezar pokonał w bit
wie u stóp Wogezów, w pobliżu Vesontio (dziś: Besançon) i zmusił do wycofania
się za Ren (58 r. p.n.e.). Kilka lat później, podczas kampanii galijskiej, Cezar
postanowił raz na zawsze rozwiązać problem migrujących do Galii plemion ger
mańskich i pobić ich na własnej ziemi. W czerwcu roku 55 w ciągu 10 dni zbu
dowano drewniany most, arcydzieło sztuki inżynierskiej, przez który Rzymianie
przeszli na drugi brzeg Renu w pobliżu miejsca zwanego Confluentes (‘spływa
jące, zlewające się, łączące’: dziś: Koblencja). Efekt psychologiczny został osią
gnięty: plemiona germańskie zaczęły błagać o pokój lub uciekać w lasy Germa
nii. Po 18 dniach kampanii Cezar powrócił do Galii, a wycofujący się legioniści
zniszczyli za sobą most. Przez 300 kolejnych lat Germanie nie ośmielili się prze
kraczać Renu.
w. 29-30 Cezar ... / bo równie mężnie i bił się, i mówił —Gajusz Juliusz
Cezar; por. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: obj. do I 5,44. Cezar, znako
mity strateg i nieznający lęku żołnierz, który potrafił poprowadzić z pierwszej
linii atak skłonnych już do wycofania się żołnierzy (Alezja; 52 r. p.n.e.), był rów
nież wybitnym mówcą i pisarzem, autorem m.in. Pamiętników o wojnie galickiej (Commentarli de bello Gallico) i Pamiętników o wojnie domowej (Commen

tarli de bello civili).
w. 31 Temistokl- Temistokles (ok. 525-460 p.n.e.), ateński mąż stanu i wódz,
którego podstępowi (przesłanie królowi perskiemu informacji o planie zerwania
przez Greków mostu wzniesionego przez Persów na Hellesponcie jedni trakto
wali jako dowód zdrady, inni - jako genialne posunięcie strategiczne) Grecy
zawdzięczali zwycięstwo pod Salaminą (480 r.). Twórca potęgi morskiej Aten,
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wprowadził w życic program budowy (loty finansowany z dochodów kopalni
srebra w Eaurion. Kierował wznoszeniem Długich Murów łączących Ateny z Pireusem. Jeden z ..ojców założycieli" ateńskiej demokracji, padł ofiarą ostracy
zmu i musiał pójść na wygnanie (ok. 471 r.). Wkrótce oskarżony przez Spartan
o sprzyjanie Persom i zaocznie skazany w Atenach na śmierć, uciekł najpierw do
Epiru. a w końcu znalazł schronienie na dworze króla Persów, Artakserksesa I.
który dał mu w zarząd kilka miast w Azji Mniejszej.
Wedle żywotu Teinistoklesa pióra Plutarcha (P L U Y.Them. 2.1-2), Ateńczyk
już jako mały chłopiec układał sobie i ćwiczył jakieś mowy, które dotyczyły albo
oskarżenia, albo obrony jednego z kolegów. Oczywiście jako późniejszy czynny
polityk musiał być porywającym i skutecznym mówcą.
w. 40 a na tej głowy ... uwieńczenie - mowa o królu.
Oda III
Utwór wydrukowano w ZPP w połowie sierpnia 1773 r.: zob. Aleksandrow
ska. ZPP. nr 583 (s. 127), s. 9. 220.
Tytuł: Do Sprawiedliwości —lustitia. rzymskie uosobienie Sprawiedliwości,
odpowiadała greckiej Astrei (w. 3).
z okazji mowy . . . z a królobójcami —sprawa tzw. królobójców była przed
miotem obrad sądu sejmowego podczas rozbiorowego sejmu delegacyjnego
(1773-1775; zob. wyżej, obj. do III 20,64). Obrady tego sądu toczyły się w dniach
7 VI - 28 VIII 1773 r. Król 2 VIII wygłosił mowę obrończą, w której prosił sę
dziów o darowanie życia oskarżonym —uczestnikom nieudanej próby porwania
go ze stolicy w dniu 3 XI 1771 r. (utwory dotyczące porwania zob. Literatura
konfederacji barskiej. Wiersze, s. 606-705: zob. też Literatura konfederacji bar
skiej. Silva rerum, s. 186-206: „Echa porwania króla”). Postępowanie oskarżo
nych o królobójstwo Stanisław August tłumaczył ówczesnymi dramatycznymi
okolicznościami (konfederacja barska) i nieświadomością powagi przedsięwzięcia,
w którym wzięli udział. Przypomniał też, że swe ocalenie zawdzięczał Janowi
Kuźmie (Kosińskiemu), jednemu z uczestników porwania (por. wyżej, III 22,85-96). Mowa króla zyskała szeroki rezonans, o czym świadczą jej liczne rękopiś
mienne odpisy, m.in.: Ossol. 12770, s. 310-314; PAN-PAU Kraków 292, s. 229-235: PAN-PAU Kraków 664, k. 4 l2 r - 415v ; BJ 8845 IV, k. 31 -34. Wystąpienie
monarchy nie odniosło jednak skutku: z wyjątkiem Kuźmy wszyscy uczestnicy
porwania zostali skazani na śmierć.
Sprawa królobójców (w tym zwłaszcza obrończa mowa Stanisława Augu
sta) wywołała liczne reakcje poetyckie. Omówienie niniejszej ody Naruszewicza
w kontekście innych wierszy, które powstały pod wpływem wystąpienia władcy
w: Wolska, Poezja polityczna , s. 128-129, 132: utwory napisane, zarówno ano
nimowe, jak i autorstwa Stanisława Niemcewicza oraz Mateusza Czarnka, wraz
z komentarzami w: Wiersze polityczne, s. 103-111 : zob. też: P. Ugniewski, „Szka
radny występek królobójstwa ” w międzynarodowej propagandzie Stanisława
Augusta. „Przegląd I listoryczny” 105(2004). 3. s. 317-337.
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w. 3 Astreo - Astraja (gr.Astraia, łac .Astraea), córka Zeusa i Temidy, bogini
Sprawiedliwości, niekiedy utożsamiana z matką. Była przedstawiana z wagą
w ręku (tu także z mieczem). Uczyła ludzi poczucia sprawiedliwości i cnoty. Uwa
żano, że żyła na ziemi w wieku złotym, lecz zrażona złem, które zapanowało
wśród ludzi, w wieku żelaznym schroniła się do nieba (zob. w. 9-12) i tam prze
mieniła w konstelację Panny. Por. ÖVMet. 1,149-150.
w. 28 Krew jego nie zemszczono, ju ż to drugie lato — król podczas zajścia
został raniony pałaszem w głowę. Do zamachu doszło w roku 1771, natomiast
sąd odbył się w roku 1773.
w. 36 powszechny zawrót —zamieszanie powszechne; tu: wydarzenia w kraju
podczas konfederacji barskiej. Podobna stylistyka pojawia się w mowie Stani
sława Augusta: „czas zamętu i pomieszania powszechnego” (cyt. [za:] rkps Ossol.
12770, s. 311).
w. 38 z gwichtem równoważnym —odważnik kładziony na szalę wagi jest tu
aluzją do wagi, jednego z atrybutów bogini Sprawiedliwości.
w. 39-40 wywiń obelżywy / czyn z powabnej i wiary' i swobód pokrywy krytyczna ocena czynu porywaczy, których sędziowie potraktowali jako zama
chowców, a zarazem odrzucenie frazeologii religijno-wolnościowej, znamiennej
dla propagandy barskiej.
w. 41-43 —chodzi o sąd sejmowy.
w. 45 nowych Demostenów - wspaniałych mówców. Demostenes (384-322
p.n.e.), największy mówca grecki, przywódca stronnictwa antymacedońskiego
w Atenach, piętnował zaborczą politykę Filipa Macedońskiego m.in. w trzech
płomiennych mowach olintyjskich (Olynthiakoi lógoi) i trzech filipikach (Kata
Philippou lógoi). Mimo klęski koalicji greckiej w bitwie z wojskami Filipa pod
Cheroneją (338 r.) nie zaprzestał wzywać rodaków do walki o wolność. Po śmierci
Aleksandra Macedońskiego poderwał Ateńczyków do powstania (wojna lamijska), ci jednak ponieśli klęskę, a Demostenes zbiegł na wyspę Kalaurię, gdzie się
otruł.
w. 62 darowat Marcellowi błąd Cezar łaskawy —Marek Klaudiusz Marcellus
(Marcus Claudius Marcellus), konsul rzymski z 51 r. p.n.e., przeciwnik politycz
ny Cezara, walczył przeciwko niemu w bitwie pod Farsalos (48 r.); rok później
uzyskał przebaczenie Cezara i ułaskawienie bez własnej prośby, za co Cyceron
dziękował Cezarowi w mowie Pro Marco Marcello (Podziękowanie Cezarowi za
przysłanie Marka Marcellusa).
Marcellus po klęsce pompejańczyków przebywał na dobrowolnym wygna
niu w Mitylenie, „by nie patrzeć na to, co się dzieje w Rzymie”. Jego postać,
podobnie jak Katona Utyceńskiego, zaczęła urastać do rangi symbolu oporu
wobec dyktatora, a Cezarowi zaczęło coraz bardziej zależeć na złamaniu sprze
ciwu „nieugiętego” wroga. W tym celu zaaranżował w senacie niepozbawione
cech teatralnych wystąpienie. Oto w połowie września 46 r. teść Cezara, Pizon,
przemawiając w jakiejś sprawie, wymienił przypadkowo nazwisko Marcellusa.
Wówczas stryjeczny brat Marka, Cąjusz Marcellus, rzucił się do nóg Cezara,
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błagając o łaskę dla wygnańca. Równocześnie powstali wszyscy senatorowie
i wyciągnąwszy ręce. prosili o to samo. Z kolei odegrał swoją rolę Cezar. Żalił
się na trudny charakter Marcellusa, ale swoje przemówienie zakończył słowa
mi: ..Ponieważ najdostojniejszy stan domaga się tego, przebaczam”. Wówczas
po raz pierwszy od 5 lat przemówił Cyceron, dziękując Cezarowi w imieniu
senatu za przywrócenie Marcellusa ojczyźnie. W swojej mowie dawał do zro
zumienia (Marceli. 7 -8), że zwycięstwo, jakie Cezar odniósł nad samym sobą,
jest stokroć bardziej wartościowe niż wszystkie zwycięstwa wojenne, jakimi się
chlubi. Sprawa Marcellusa zakończyła się jednak tragicznie: podczas drogi
powrotnej do kraju zginął, zamordowany w Pireusie przez swego przyjaciela,
któremu nie chciał oddać długu: zabójca zresztą po chwili odebrał sobie życie.
(Streszczenie za: K. Kumaniecki, Literatura rzymska. Okres cyceroriski, War
szawa 1977. s. 275-276).
w. 63 August Cyruiy przestępstw < a> karami nie gonił - Cnejusz Korne
liusz Cynna Magnus (Cnaeus Cornelius Cinna Magnus: ur. pomiędzy 47 a 35
p.n.e. - ? n.e.), wnuk Pompejusza Wielkiego (stąd przydomek Magnus), w roku
4 n.e. wraz z Emilią Lepidą, wnuczką triumwira Marka Emiliusza Lepidusa,
spiskował przeciwko Augustowi, został jednak przez niego wspaniałomyślnie uła
skawiony. a później nawet mianowany konsulem (5 r. n.e.). Jest bohaterem tra
gedii Pierre a Corneillea Cinna . której tytuł w przekładzie polskim Ludwika
Osińskiego brzmi: Cynna . czyli Łaskawość Augusta.
w. 69-80 —opowieść o Orfeuszu i Eurydyce.
w. 70 w ... stuòie —tu: w ogromnej sali, w której zasiadali sędziowie w Kró
lestwie Zmarłych.
w. 71 rzewnił roki —tu: łagodził wyroki.
w. 74 Minospłaczem nieużyty —król Krety, który po śmierci zasiadał w Pod
ziemiu wraz z bratem Radamantysem oraz z Ajakosem, jako surowy sędzia dusz
zmarłych.
w. 75 prom fatalny —łódź Charona.
w. 78 Megerv - por. NARUSZEWICZ. Poezje zebrane, t. I: obj. do 1 13.50
(s. 257).
w. 88 bułat —tu: odwołanie do miecza, kolejnego z atrybutów Sprawiedli
wości^Temidy.
w. 118 w samej Polszczę —tylko, jedynie w Polsce.
w. 119 swą winę kłamstwem zdejmie - sens: zdejmie, zrzuci z siebie winę,
kłamliwie ją usprawiedliwiając.
w. 124 skwarzyć ... oßaiy —palić ofiary.

Oda IV
Wiersz ten opublikowano w ZPP w pierwszej połowie kwietnia 1776 r.: zob.
Aleksandrowska, ZPP , nr 608 (s. 131), s. 14. 225.
Jest to utwór naśladowczy wobec wiersza Ignacego Krasickiego Czerwony
złoty, który również został wydrukowany w ZPP (1775, t. 12, cz. 1, s. 171-
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-174). Genezę obydwu wiąże się z królewskimi obiadami czwartkowymi. W ba
daniach wysuwano przypuszczenia, że teksty te są przeróbkami tego samego
pierwowzoru i przejawem swego rodzaju rywalizacji autorów, odmiennie opra
cowujących analogiczne motywy (zob. D. Kowalewska, Motywy paralelne au
torów kręgu ,^Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych ” (na podstawie wybranych
wierszy I. Krasickiego i A. Naruszewicza ), „Acta Universitatis Nicolai Coper
nici. Filologia Polska XLV - Nauki Hum anistyczno-Społeczne” 289(Toruń
1995), s. 3 -1 1 , 19-20). Wskazano również jako możliwy wzór satyrę Łukasza
Opalińskiego Na wszechmocne podarki u nas , / że tu w Polszczę „omnia venalia ” (zob. Wierzbowski, O dacie powstania „Monachomachii”, s. 4). Rozwa
żano także problem związku Diamentu i Monachomachii Krasickiego, ze wzglę
du na trzy wspólne jakoby postaci bohaterów obu utworów: ojca Gaudentego,
dewotki i św. Dezyderiusza, co miałoby świadczyć o wcześniejszej (1776 r.)
dacie powstania poematu heroikomicznego XBW, do którego jakoby Narusze
wicz w tym wierszu nawiązał (zob. J. Weiner, Studia inedita , opracował J. Star
nawski, Lublin 1964, s. 184, nota: Wierzbowski, tamże, s. 6-7: Gomulicki,
Oświecenie, s. 299-300). Juliusz W. Gomulicki zwrócił uwagę, że ojciec Gau
denty był też głównym bohaterem krążącej w rękopisach wierszowanej po
wiastki, przedstawiającej przygodę miłosną mnicha Gaudentego z dewotką,
tłumaczonej prawdopodobnie z francuskiego „i to bodaj przez Naruszewicza”,
oraz wyraził przypuszczenie, iż postać owego mnicha w Diamencie nawiązuje
do tego wierszyka. Badacz miał tu zapewne na uwadze Dwudziestówkę - spo
lonizowany przekład francuskiego utworu Le petit fils d ’Hercule (Mały syn
Herkulesa) (zob. R. Kaleta, Obiady czwartkowe na dworze króla Stanisława
Augusta. Próba monografii, „WarszawaXVIII Wieku” (Warszawa 1973), 2, s. 78-79 („Studia Warszawskie”, t. XVI); B. Wolska, Poematy obsceniczne p rzyp i
sywane A. Naruszewiczowi jako adaptacje wzorów obcych , [w:] „Literaturo
znawstwo. Historia - Teoria - Metodologia - Krytyka” 1 (Łódź 2007; pod red.
R. Jagodzińskiej), 1, s. 41-43).
w. 14 pod trzema zamki —tj. bardzo solidnie zamknięty,
w. 20 Cades —Kadyks (hiszp. Cadiz , fen. Gadir, łac. Gades), miasto w połu
dniowo-zachodniej Hiszpanii, w regionie Andaluzja, stolica prowincji. Położone
jest na półwyspie oddzielającym odnogę Zatoki Kadyksu od Oceanu Atlantyc
kiego. To portowe i handlowe miasto, najstarsze w Hiszpanii i w ogóle w tym
rejonie Europy, zostało założone przez Fenicjan ok. 1100 r. p.n.e.
dziejopiśca - dziejopis, historyk (opisujący dzieje),
w. 25 Franek —tu: Francuz.
w. 36 z Bastylii —tj. z podparyskiego zamku, wzniesionego w latach 1370-1383, jako część umocnień broniących miasta, a w XVII w. zamienionego na
ciężkie więzienie. W momencie publikacji wiersza do zburzenia Bastylii podczas
rewolucji francuskiej pozostało jeszcze ponad 13 lat.
w. 39 przedał mię z zyskiem w ręce Ormianina - Ormianie to naród indoeuropejski, zamieszkujący początkowo obszar Zakaukazia i Wyżyny Armeńskiej;
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najstarszy chrześcijański naród na świecie. Ormianie trudnili się m.in. handlem
i jubilerstwem.
w. 42 wszedłem do Lwowa - zapewne na kontrakty lwowskie, czyli doroczne,
tłumne zjazdy szlachty, które odbywały się w celach handlowych i towarzyskich.
w. 46 kruszec w Prusach przetopiony - aluzja do fałszerstw' monetarnych
dokonywanych w Prusach za rządów' Fryderyka II Wielkiego i przemycania
przez granicę sfałszowanych pieniędzy, co naraziło na straty państwo i społe
czeństwo polskie. Pod koniec wojny siedmioletniej (1756-1763). jesienią 1763 r.,
ingerencja monarchy w każdy niemal aspekt życia państwowego Prus spowo
dowała wielki kryzys finansowy oraz krach europejskiego systemu kredytowe
go i bankowego. Bessa po zakończeniu działań wojennych, zjawisko skądinąd
normalne, miała tym razem porażającą skalę: zachwiał się system bankowy
od Amsterdamu po l lamburg i tylko na terytorium Rzeszy niewypłacalnych
okazało się 95 domów bankierskich. Główną przyczyną był nagły spadek ilości
pieniądza w obiegu, a do zmniejszenia się ilości gotówki na rynku najprawdo
podobniej znacznie przyczynił się właśnie Fryderyk Wielki. Jego wieloletnie
spekulacje finansowe, fałszowanie zawartości kruszcu w monetach czy wręcz
ich fałszowanie i zalewanie nimi głównie Rzeczpospolitej to fakty ujawnione
i powszechnie znane dość wcześnie. Nie wiadomo jednak dokładnie (i właści
wie szczegóły nie znane są do dzisiaj), jak i na jaką skalę Fryderyk prowadził
owe malwersacje. Jego natychmiastowy odwrót od tych praktyk po zakończe
niu wojny, zastąpiony radykalnym wspieraniem polityki deflacyjnej. bezkry
tyczne wdrażanie i kierowanie się inerkantylizmem w gospodarce oraz pozba
wione globalnego spojrzenia i świadomości ogólnoeuropejskich skutków tych
poczynań przyczyniły się w znacznej mierze do pogłębienia i wzmocnienia kry
zysu w roku 1763. a tym samym do dłuższego wychodzenia z niego Furopy.
Jednocześnie ta tendencyjność Fryderyka przyniosła pewne pozytywne' rezul
taty w samych Prusach: próbując wszelkimi sposobami zaradzić skutkom wojny
i uzdrowić gospodarkę. Fryderyk założył w7 Berlinie pierwszy bank wekslowo-pożyczkowy z kapitałem założycielskim o wartości 8 min talarów, co ustabi
lizowało nieco stosunki kredytowe.
w. 51 jam dawał liznąć prałatom symona —mowa o kupowaniu i sprzeda
waniu beneficjów i stanowisk kościelnych oraz związanych z nimi dóbr i korzyści
(tzw. świętokupstwo).
w. 57 Jam w szersze gorsy panienki przewlekał —aluzja do w ydawania za
mąż dziewcząt spodziewających się dziecka oraz ukrywania tego stanu rzeczy
dzięki bogatym darom.
w. 58 i potajemne wydawał saricyta — można te słowa potraktować jako
aluzję do działań sądowniczych przywódców niedawno zakończonego (11 IV
1775) rozbiorowego sejmu delegacyjnego. zwłaszcza zaś do członków delegacji
z marszałkiem sejmu, Adamem Ponińskim, na czele. Działania te rozpoczęły się
już 9 VII 1773 r.. gdy to konfederacja sejmowa ogłosiła się najwyższym trybuna
łem sądowym kraju. Poniński wydawał za dobrą opłatą liczne niesprawiedliwe
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sancita , doprowadzając z czasem rzesze szlacheckie do bankructwa. 0 tej dzia
łalności, wzbudzającej powszechne oburzenie, szeroko pisze Ludwik Cieszkow
ski w Pamiętniku anegdotycznym z czasów Stanisława Augusta (wydał J.I. Kra
szewski, Poznań 1867, s. 97):
Sancita tc tak się pomnożyły, że codziennie ich po kilkadziesiąt wyda
wano. [...] W tym czasie nikt w kraju nie mógł być spokojnym ani bezpiecz
nym w swoim majątku; powstał ogólny chaos. Przez lat kilkanaście potem
ledwie że mogli obywatele pokończyć procesa z tych sancitów wynikłe.

Poniński już wiele lat wcześniej (w 1767 r.) zorganizował w Wielkopolsce
konfederację radomską i czerpał krociowe zyski z ogłaszanych w jej imieniu nie
uczciwych wyroków sądowych. Zajmował się też grabieżą majątku rozwiązane
go zakonu jezuitów, które to dobra miały zostać przeznaczone na działanie Ko
misji Edukacji Narodowej. Podskarbiostwo wielkie koronne kupił od Teodora
Wessla. Pomimo sprawowania popłatnego urzędu, Poniński bvł namiętnym gra
czem w karty, co w błyskawicznym czasie przyczyniło się do wzrostu jego dłu
gów (w 1785 r. ogłoszono jego bankructwo) i spowodowało gotowość sprzeda
nia swoich usług jako polityka każdemu, kto tylko był gotów zapłacić. Ostatecznie
został płatnym agentem ambasady rosyjskiej (co roku dostawał z zagranicy
24 000 dukatów), ściśle współpracując z przedstawicielami dyplomatycznymi
Rosji, za co 1 IX 1790 r. został skazany przez Sejm Czteroletni na wygnanie
i pozbawienie wszystkich tytułów (wówczas także odebrano mu Order Orła Białe
go, którym został odznaczony w 1773 r.). Wyrok został uchylony przez konfede
rację targo wicką.
w. 60 Judasz —tu: człowiek nieprawy, podstępny; odniesienie do postaci
Judasza Iszkarioty, jednego z dwunastu apostołów, który zdradził Chrystusa, tym
samym wydając Go na śmierć.
w. 70 świętego Dezyderyjusza - było trzech świętych o tym imieniu żyją
cych w Średniowieczu; tu być może chodzi o pierwszego z nich, biskupa Langres, najbardziej znanego w Europie, straconego najprawdopodobniej podczas
inwazji Germanów (355-357). Miał on opinię człowieka uczonego, znawcy Pis
ma Świętego, gorliwego duszpasterza diecezji. W XIV w. we Francji powstało
bractwo pod jego wezwaniem, które zyskało dużą popularność: wzniesiono wiele
świątyń, których był patronem. Ryszard Wierzbowsld (O dacie powstania „Monachomachii”, s. 4) wysunął hipotezę, że chodzi tutaj o „tytułową postać alego
rycznego romansu, analizowanego [...] w IV pieśni Wojńy mnichów przez pięk
ną panią vicesgerentową i Hiacynta’'. Ten wspominany w Monachomachii utwór
to dialog z 1548 r. nieznanego z imienia mnicha hiszpańskiego, ogłoszony w ro
ku 1589 w przekładzie polskim (z łac.) Kaspra Wilkowskiego pt. Desiderosus,
albo Ścieżka do Miłości Bożej id o doskonałości żywota chrześcijańskiego ;
wXVlIl w. w Polsce miał on kilka wznowień, m.in. we Lwowie w roku 1747.
w. 72 puszczono gołe święte jezuity - mowa o kasacie zakonu jezuitów (zob.
obj. do III 10 (metryczka)); zarazem jest to również aluzja do kradzieży dóbr
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pojezuickich, jakiej dopuszczono się na sejmie delegacyjnym, co zmniejszyło
wartość majątku, który miał być podstawą działania Komisji Edukacji Narodo
wej. W tym czasie zawłaszczeniu uległy również kosztowne przedmioty rytualne,
wota itp., znajdujące się w kościołach pojezuickich. Proceder ów, we właściwy
sobie, kpiąco-ironiczny sposób, opisał Franciszek Zabłocki: por. ZABŁOCKI, Od
dalenie się z Warszawy literata, w. 47-56:
Niechaj tu żyje Chryzał! Człek to znakomity:
Wchodził w traktat o przedaż Rzeczypospolitej.
Przcdał swoich współbraci, zresztą dobrze żyje,
Paraduje, gra. szumi, oszukuje, pije.
Byłem raz w jego domu. serce mi usycha:
Podano z kościelnego pić wino kielicha.
Zadziwił mnie ten widok. Choć niedawno goły.
Nie słyszałem, żeby nasz Ghryzal kradł kościoły...
Wtem mi się nawinęła cyfra w spodzie ryta:
Sekularyzowany był to jezuita!

Oda V
Utwór ukazał się w ZPP w pierwszej połowie czerwca 1771 r.: zob. Aleksan
drowska, ZPP, nr 514 (s. 116). s. 5, 216-217.
Utwór komplementujący nieznaną solenizantkę, ukrytą pod imieniem Filorety, w dzień jej imienin cechuje delikatność i wesoły ton oraz ckliwość - typowe
wyróżniki bukietu (zob. wyżej. obj. do III 27,tyt.). Należy do wczesnych wierszy
bukietowych autora, w których Naruszewicz z upodobaniem stosował metafo
rykę kwiatową oraz podobne odwołania mitologiczne i koncepty mające na celu
pochwałę adresata. Te właśnie elementy, a ponadto te same okoliczności two
rzenia (okazja imienin) i panegiryzm to cechy konstytutywne realizowanego prze
zeń w poezji polskiej gatunku. W bukiecie dla Filorety pragnie poeta uwić z kwia
tów dar dla ozdoby czoła pięknej damy, szczególnie do niej pasujący jako
obdarzonej wszystkimi fizycznymi wdziękami. Podobnie jak w pierwszym swym
bukiecie {Bukiet na imieniny księżniczki Elżbiety Lubomirskiej, marszałkówny
koronnej, 1768 - zob. NARUSZEWICZ. Poezje zebrane, t. I: I 23, s. 102-103)
i tym razem Naruszewicz w prezentacji walorów wewnętrznych adresatki sto
suje wywyższenie ich nad kwiaty, a w kończącej utwór apostrofie do solenizantki
przeciwstawia ozdoby obce przymiotom własnym. Omówienie tego wiersza w:
Wolska. Ogólne uwagi o twórczości okolicznościowej Adama Naruszewicza, s. 159-161. Zob. tez ZIMOROWIC, Sielanki XVII: Filareta.

Oda VI
Oda została opublikowana w ZPP na początku stycznia 1774 r.: zob. Alek
sandrowska, Z/Y*, nr 591 (s. 128), s. 10 .2 2 1 : powstała zaś najprawdopodobniej
krótko przed 25 XI 1773 r. - dziewiątą rocznicą koronacji Stanisława Augusta.
Wymowa utworu staje się zrozumiała zwłaszcza w kontekście niedawnych
wydarzeń konfederacji barskiej i aktualnych dramatycznych faktów z czasów
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rozbiorowego sejmu delegacyjnego, a także manifestowanej niechęci oraz lekce
ważenia władcy przez zdradzieckich przywódców sejmowej delegacji z marszał
kiem Adamem Ponińskim na czele.
w. 8 dzień rodzinny —rocznica urodzin (17 I) lub dzień imienin Stanisława
Augusta (8 V), obchodzone bardzo uroczyście.

Oda VII
Oda została wydrukowana w ZPP w drugiej połowie sierpnia 1771 r.; zob.
Aleksandrowska, ZPP, nr 522 (s. 117), s. 5, 217.
Jest to przekład epigramatycznego wiersza francuskiego La Peinture de Гатоиг
(Obraz miłości), wydrukowanego anonimowo w popularnej w kręgu ZPP anto
logii Josepha de La Porte Le Portefeuille d'un homme de goû t... (Album wytwor
nego człowieka), t. 3, Amsterdam 21770, s. 32; zob. Platt, Inspiracje, s. 261;
Platt, ZPP , s. 96; Aleksandrowska, ZPP, nr 522 (s. 117).
w. 16 fraszki —tu: nic ważnego, byle co, tj. niewiele znaczące wiersze, listy,
kartki itp.
w. 1 7 -1 8 -p or. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, 1 .1: obj. do 110,tyt. (s. 253-254) oraz I 10,41-44 i II 29,41-44:
Nie było słychać o żadnej niewieście,
aby samopas latała po mieście,
tłukąc kołami niepotrzebnie bruki
i mrożąc biedne w późną noc hajduki.

Oda VIII
Utwór ukazał się w ZPP w końcu czerwca 1771 r.; zob. Aleksandrowska,

ZPP , nr 517 (s. 117), s. 5, 216-217.
Tytuł: Z Horacjusza - jest to przekład fragmentu poematu De arte poetica
(Sztuka poetycka; HORw4rs,154-178), w którym autor zamieścił wytyczne dla
poety dramaturga, akcentując, że dokładna wiedza o zmieniających się w czasie
obyczajach i szczególnych właściwościach każdego okresu życia człowieka jest
koniecznym warunkiem konstruowania psychologicznie prawdziwych postaci
w sztuce, a co za tym idzie —zyskiwania uznania publiczności. 24 wersom ory
ginału odpowiada 28 wersów przekładu.
w. 25 wszystko mu idzie lodem —por. przysłowie: ,.Idzie jak po grudzie”
(NKPP „Iść” 21).

Oda IX
Spośród dużej liczby wierszy poświęconych królowi Stanisławowi Augustowi
niniejsza oda jest jednym z czterech utworów, które nie przeszły przez druk w ZPP
(obok I 8. 18, I I 14). Datę roczną powstania tego podarunkowego utworu, napi
sanego z okazji imienin króla (8 V), udało się ustalić dzięki notatce zamieszczo
nej w zbiorze wierszy spisywanych przez szambelana królewskiego, Franciszka
Ksawerego Woynę. Właściciel zbioru, należący do stałych bywalców obiadów
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czwartkowych, zamieści! tu utwory swojego autorstwa oraz poetów7, którzy byli
z nim zaprzyjaźnieni lub których dobrze znał (m.in. Franciszka Karpińskiego.
Józefa Koblańskiego. Adama Naruszewicza. Grzegorza Piramowicza. Feliksa
Oraczewskiego). Tekst interesującego nas tu wiersza znajdujemy na s. 14-16
rękopisu, a pod jego tytułem: Naczynie cło kwiatów na dzień ś. Stanisława do
pisek: ..A|nn|o 1774" (dokładny opis zawartości rękopisu i edycja niektórych
wierszy w: R. Kaleta. Antologia poetycka Franciszka Ksawerego Woyny, „Ze
Skarbca Kultury" 38(Wroclaw; 1983). s. 68). Z ustaloną dzięki tej wskazówce
datą współgrają wyrażone w wierszu dość pesymistyczne uwagi i refleksje na
temat pozycji władcy w społeczeństwie, wskazujące na czas rozbiorowego sejmu
delegacyjnego (omówienie utworu w: Wolska. Ogólne uwagi o twórczości oko
licznościowej Adama Naruszewicza . s. l 4 l - l 4 3 ) : por. też inne wiersze poda
runkowe adresowane do króla zawarte w tym tomie: IV 13. 17.
w. 13 ir ogrodzie Flory —w składzie kw iatów.
w. 15 żeś pan litosny do zemsty nieskory - prawdopodobnie aluzja do słyn
nej mowy władcy w obronie królobójców. wygłoszonej podczas sądu sejmowego
2 VIII 1773 r.. której poświęcona została oda IV 3 (zob. wyżej, obj. do lV3,tyt.).
w. 24 ir koszyk Amaltei —w łaśc. w róg Amaltei, czyli róg obfitości symboli
zujący dostatek: por. NARUSZEWICZ. Poezje zebrane. t. I: obj. do 11 20.55-56
( s ' 310).
Oda X
Utwór ukazał się w ZPP pod koniec października 1770 r.: zob. Aleksan
drowska. ZPP . nr 490 (s. 112). s. 4. 216.
Jest to przeróbka wiersza Fajerwerk życia ludzkiego (inc.: „Swiecie, gdy się
twym sprawom przypatruję..."), który został wygłoszony w' grudniu 1766 r. jako
jeden z czterech utworów podczas publicznego popisu „krasomowstwa i rymopistw a" w Bibliotece Załuskich, zorganizow anego staraniem Józefa Andrzeja Zału
skiego. Te dw a łacińskie i dwa polskie utwory opublikowano bezimiennie w druczku
(4 k.nlb.): Wiersze podczas akademii Załuskich mówione w Warszawie roku 1 766.
[Warszawa]. 1760. k. 3 nlb.y —k. 4 nłb.r (egz. IBLXVIII.2.1262: BUW 4.20.4.537d
adl.): zob. tez W'. Smoleński. Towarzystwa naukowe i literackie w Polsce wieku
MUL [w :| tenże. Pisma historyczne. t. 2. Kraków 1901. s. 10. 17-18.
L twór doczekał się przekładu na język niemiecki pióra Jerzego Gustawa
Fülleborna pt. Feuerwerk i w ydrukowany został w ..Der Breslauische Erzähler“
w roku 1801. nr 31.
w. 29 krotofile - krótkotrwali' uciechy: por. także ówczesne określenie fajer
werków : ..krotochwilne ognie .
Oda XI
Odę wydrukowano w' ZPP w drugiej połowie sierpnia 1775 r.: zol). Aleksan
drowska. ŻP!\ nr 604 (s. 130). s. 13. 223-224.
Tytuł: — adresatem utworu jest Kazimierz Adam Naruszewicz herbu Wadw icz (1730-1803). syn Józefa, podkomorzego derpskiego, stryj autora wiersza,
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starszy od niego tylko trzy lata, w związku z czym poeta nazywał go swym bra
tem (stryjecznym). Był to jezuita, który śluby zakonne złożył w 1763 r., peda
gog, profesor jezuickiej Akademii Wileńskiej, rektor wileńskiego Collegium Nobilium (od 1769 r.), które za jego rządów przeżywało rozkwit, z czasem sekretarz
Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego, a potem Uniwersytetu Wileń
skiego. Po kasacie zakonu jezuitów Kazimierz sprawował opiekę nad probostwem
Adama w Niemenczynie, pod koniec 1775 r. otrzymał probostwo w Petrykowie
na Polesiu, a w 1780 r. plebanię w powiecie wileńskim. W lipcu 1775 r. Adam
Naruszewicz, już jako biskup koadiutor smoleński, przywiózł swemu krewnia
kowi ofiarowany przez Stanisława Augusta pierścień z wyrytą podobizną króla,
który wręczył wraz z niniejszym wierszem (zob. J. Platt, „Naruszewicz Kazi
mierz Adam”, |hasło w:J PSB, t. 22, s. 565). Pisał o tym w liście do władcy
z Wilna 10 VIII 1775 r. (NARUSZEWICZ, Korespondencja, s. 34):
Szacowny podarunek WKM[ości] oddałem ks[iędzu] Naruszewiczowi,
rektorowi Collegii Nobilium od lat piąciu, człowiekowi w językach, krasomostwie i w wysokiej matematyce arcybiegłemu. [...] Oddałem zaś ten upo
minek in forma publica, z przydatkiem wierszów.

Zachował się też list Kazimierza Naruszewicza z 4 IX, w którym dziękuje on
za „dar tak kosztowny” i zapewnia o swych usilnych staraniach przy wychowy
waniu młodzieży szlacheckiej (tamże, s. 507-508). Omówienie tego podarun
kowego utworu w kontekście innych literackich ofiarowań poety w: Wolska, Ogól
ne uwagi o twórczości okolicznościowej Adama Naruszewicza, s. 147-150.
w. 11 z pieluch —od urodzenia.
w. 18 jeden ziarno , drugi snopek bierze — podkreślenie różnicy położenia
obydwu Naruszewiczów w owym czasie w hierarchii społecznej i kościelnej: au
tor był znanym poetą, przebywającym blisko królewskiego dworu, oraz koadiu
torem biskupa smoleńskiego, a adresat rektorem wileńskiego eks-jezuickiego
kolegium, starającym się o probostwo na Polesiu.
w. 19-20 dom upadły,; / co go Los kołem przeciwnym zawadził - ród Naru
szewiczów w drugiej połowie XVIII w. był już rodem podupadłym, który utracił
dawne znaczenie i koligacje, choc niespełna wiek wcześniej należał do świetniej
szych (por. niżej, w. 31-34) na Litwie.
w. 2 5 Nieodpowiedny w szafunkach nikomu —sens: nieodpowiadający przed
nikim w zakresie rozdawnictwa (urzędów, dóbr): niezależny od nikogo w tym
rozdawnictwie.
w. 31 -32 Jeszcze promiennym stokroć nie ogonił / lat szafarz lejcem niestanownej ziemi - jeszcze nie minęło sto lat.
szafarz —Helios, bóg Słońca, nazywany Tytanem (jako syn tytana Ilyperiona i tytanidy Tei), utożsamiany także z Febem-Apollonem; personifikacja
Słońca.
w. 3 3-34 kiedy nam czoła niejeden nakłonił, / kurząc peufumy jaśriiewielmożnemi —sens: gdy przedstawicielom rodu Naruszewiczów oddawano cześć
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i tytułowano jaśnie wielmożnymi. Trzeba tu wspomnieć, że autor w prostej linii
wywodził się od Mikołaja, kasztelana żmudzkiego (1560-1603), aktywnego w ży
ciu publicznym senatora, jednakże jego ojciec (zm. 1752) piastował już tylko
urząd łowczego pińskiego.
w. 51 grube paklaki’- t e n ubiór człowieka ubogiego jest metaforyczną ozna
ką niskiego stanu i ubóstwa, często przeciwstawianą atrybutom wysokiego uro
dzenia, stanu i bogactwa: bławatowi, todze, mitrze (por. niżej, IV 18,22) czy
szkarłatowi (purpurze); w poezji Naruszewicza charakterystyczny znak prosto
ty, ubóstwa lub niskiej kondycji społecznej.
w świetne ... togi —toga to uroczysty strój profesorów i przedstawicieli
sfery prawniczej: tu znak przynależności do elity społecznej, wyższego świata
uczonych.
w. 52 zaczernia szkarłat wiejskiej clymem sadzy - metafora stopniowego
obniżenia pozycji społecznej.
w. 69-70 na te drogie cielce, / co im Los boki gliniane poztocil — mowa
o bogaczach, którzy swoją fortunę zawdzięczają przypadkowi; aluzja do biblij
nego złotego cielca, tj. bogactwa, pieniędzy wyniesionych do kategorii bóstwa,
przedmiotu kultu i adoracji Izraelitów, stworzonego przez Aarona podczas nie
obecności Mojżesza (Wj 32,1-8). Por. też przysłowia: „Czciciele złotego cielca”
oraz „Cielce złote, przed którymi tak się korzą” (NKPP, „Złoto” 49). Wzmianka
0 bokach glinianych, przypadkowo tylko pozłoconych, to także możliwe nawią
zanie do obiegowej opinii, że wszyscy ludzie są ulepieni z tej samej gliny: por.
przysłowia: „Z jednakowej gliny ulepieni” (NKPP, „Glina” 6) oraz „Najlepiej
1 najgorzej urodzeni z jednakowej są gliny” (tamże).
w. 72 woląc być mojej fortuny kowalem —jeden z przykładów ilustrujących
użycie przysłowia „Każdy jest swego szczęścia kowalem” (NKPP, „Szczęście” 19c).
w. 81 w dziadowskie puścił sierp staranie — porzucił gospodarowanie na
roli, co było przedmiotem starań przodków rodu.
w. 91-95 —odwołanie do zagranicznych studiów adresata: w Pradze prze
bywał w iatach 1754-1755, studiując (wraz z Marcinem Poczobutem) mate
matykę, w Marsylii i Watykanie podczas drugiej podróży naukowej (obok Awinionu, Neapolu i uniwersyteckich miast niemieckich), którą odbył w latach
1762-1764.
w. 92 Moldawa — mowa o Wełtawie (czes. Vltava), zwanej po niemiecku
Moldau. W wyniku klęski czeskich protestantów pod Białą Górą (1620 r.) Praga
jako stolica Królestwa Czeskiego straciła na długie lata swoje znaczenie, a spo
łeczność niemieckojęzyczna zaczęła odgrywać w mieście (niem. Prag) rolę do
minującą (zaczęło się to zmieniać dopiero w XIX w., podczas czeskiego odrodze
nia narodowego).
w. 113 jego - tj. króla,
w. 115-120 —opis pierścienia.
w. 118 hart dyjamentu — nazwa diamentu pochodzi od gr. słowa adâmas
(dopełniacz: adâmantos ; łac. diamentum), co oznacza 'niepokonany, nieznisz
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czalny’, i nawiązuje do wyjątkowej twardości tego minerału, najtwardszej zna
nej substancji w przyrodzie; por. też niżej, obj. do IV 27,224.

Oda XII
Utwór został opublikowany w ZPP w drugiej połowie czerwca 1771 r.; zob.
Aleksandrowska, ZPP, nr 516 (s. 116), s. 5, 216-217.
(Omówienie sposobów konstruowania przez Naruszewicza poetyckich ob
razów upersonifikowanych występków i cnót, z uwzględnieniem niniejszego utwo
ru, w którym występują rozbudowane „cielesne” wizerunki Potwarzy i Niewin
ności, zob. Kostkiewiczowa, Horyzonty wyobraźni, rozdz. II, s. 118-120.)
w. 14 puklerz z wiernego dyjamentu bity —tarczę niepodlegającą uszkodze
niu, niepoddającą się żadnym ciosom; zob. wyżej, IV 11,118.
w. 19 własną mierzy piędzią - por. wyżej, III 6,89 i obj.
w. 35 podłego gminu —por. HOR.Carm. 3,1,1 : „profanum volgus”.
w. 44 ziemny krąg - por. łac. określenie: orbis terrarum; oraz niżej, IV 14,34.
w. 47 luby wietrzyk łaskawie od zachodu wzdycha —tj. Zefir,
w. 48 szkodne pary —szkodliwe wyziewy.
w. 56 krukom wrzeszczeć, a orłom gardzić i panować — por. przysłowie:
„Gdzie orzeł mówi, niech wrony zamilczą” (NKPP, „Orzeł” 2).

Oda XIII
Wiersz ukazał się w ZPP w pierwszej połowie sierpnia 1777 r.; zob. Aleksan
drowska, ZPP , nr 612 (s. 131), s. 17, 227-228.
Tytuł: — utwór jest wierszem podarunkowym i zapewne był przez autora
dołączony do prezentu. Omówienie utworu w: Wolska, Ogólne uwagi o twór
czości okolicznościowej Adama Naruszewicza, s. 143-144. Inne wiersze tego ro
dzaju adresowane do króla zawarte w tym tomie: IV 9, IV 17.
w. 1 węzeł —tu: podarunek, będący wyrazem przyjacielskiej więzi. Poeta
używa tego wyrazu w utworach podarunkowych (por. IV 17,10) obok słowa:
„wiązanie”, które wówczas w poezji (zwłaszcza w wierszach imieninowych)
występowało częściej.
w. 9-10 jako w bogatym składzie Amaltei / każdy kwiat blask swój i okrasę
bierze —por. OMiast. 5,123-124:
sustulit hoc nymphe cinxitque reccntibus herbis,
el plenum pomis ad Iovis ora tulit.
podniosła go nimfa, a oplótłszy róg świeżym zielem,
pełen owoców zaniosła Jowiszowi.
(przekład K. Różycka-Tomaszuk)

w. 13-18 - mowa o znaczeniu i wadze spisanych postanowień królewskich,
na mocy których następowało wyniesienie na urząd, stanowisko, obdarowanie
godnością itp., czy ogólniej - podniesienie statusu społecznego.

280

KOMKMAKZK

w. 20 z sw ym i... namiestniki —władcy są namiestnikami Boga na ziemi,
w. 21 oboja - władza Boska i władza królewska.
w. 24 ta Słowem wszystko tworzy - moc kreatorska Słowa Bożego: por. Rdz
1.3. 5-6. 9-10 itd.:J 1.1-5.
w. 26 kwin ty - kwiryci (łac. Quirites), nazwa wszystkich Rzymian, nadana
po zawarciu pokoju z Sabinami, wywodziła się —według autorów rzymskich —
od nazwy ojczystego miasta legendarnego króla Sabinów latiusa: oficjalna na
zwa rzymskiego ciała obywatelskiego brzmiała zatem: populus Romanus Quirituni ('rzymski lud Kwirytów'). Według legendy osadnicy sabińscy, którzy osie
dlili się z Tytusem Tatiusem na Kwirynale, pochodzili z Cures (dziś Arci koło
Correse), sabińskiego miasta położonego przy via Sałaria. Etymologia ta jest
oczywiście błędna, a mieszkańców Cures zwano w rzeczywistości Curentes.
w. 28 połyska gwiazdą , kto siedział ukryty—chodzi o człowieka, który otrzy
mał jakiś order lub urząd.

Oda XIV
Oda została opublikowana w ZPP na początku czerwca 1771 r.: zob. Alek
sandrowska, ZPP. nr 511 (s. 116), s. 5, 216-217.
W utworze zwracają uwagę kolejno zakwestionowane przykłady mniemane
go szczęścia. Wskazanie wartości autentycznej, jaką okazuje się stoicka mądrość,
odbywa się w atmosferze manifestacyjnej niezgody na oddawanie czci wartoś
ciom zewnętrznym oraz berłom i koronom, wspieranym siłą i pochlebstwem.
w. 9-10 Skąd ten kupiec łakomy powraca przez m orze/ i słone zapienioną
sztabą nurty porze? - por. dalekie nawiązanie do MOR.Carm. 1,1,15-18.
w. 12 Paktoł i Canges —w dawnej poezji, także u Naruszewicza (i np. Sarbiewskiego), Paktol i Ganges (a także lag — por. niżej, w. 61), rzeki mające
opinię złotodajnych, są częstym sygnałem bogactwa i obfitości: por. NARUSZE
WICZ. Poezje zebrane, t. I: obj. do II 10.52 (s. 295).
w. 20 okrył Plutus licznymi dostatki —Plutos (gr. Płoutos) to personifikacja
Bogactwa. Występuje w orszaku Demeter i Persefony jako młodzieniec niosący
róg obfitości. Komicy greccy przedstawiali go jako ślepca obdzielającego bez róż
nicy dobrych i złych. Nie należy go utożsamiać z I ladesem noszącym kultowe
imię Bogacz - Pluton (gr. Plouton).
w. 25 Bierz sobie skarby błahe, Fortuno znikoma —zaakcentowanie niesta
łości i niepewnej wartości dóbr. którymi obdarza ludzi Los, przez odwołanie do
postaci rzymskiej bogini Fortuny, określanej nie bez powodu przydomkiem Dubia
(‘Niepewna’).
w. 2 7 -2 8 przy bagnie/Stygowym —znajdującym się obok rzeki Styks w świecie podziemnym.
w. 28 Tantal, bez ustanku pragnie —(gr. Taniałoś) syn Zeusa, ojciec Niobe,
król Lidii, który za karę, iż nadużył zaufania olimpijskich bogów, w podziemnej
Krainie Zmarłych cierpiał ustawiczny głód i pragnienie: oto zanurzony w w o
dzie po szyję nie mógł się napić, ponieważ ciecz umykała za każdym razem, gdy
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zbliżał usta, a gałąź uginająca się od owoców i zwisająca nad jego głową, gdy
tylko wyciągał ramię —unosiła się nagle i nie mógł jej dosięgnąć,
w. 34 ziemne ... okręgi - por. wyżej, IV 12,44.
w. 35 gwicht niezmylnej szali - tu: uczciwą wagę, a w nawiązaniu do w y
mowy tego atrybutu greckiej bogini Sprawiedliwości, Temidy - umiejętność spra
wiedliwego rządzenia.
w. 36 Jowisz —hartowny piorun —atrybutem ojca bogów i ludzi, Zeusa/
Jowisza (Gromowładnego), był m.in. porażający swą siłą piorun.
w. 41 -44 - fragment ten opisuje działania Oktawiana Augusta (trwające od
roku 44 do 31 p.n.e.), późniejszego cesarza, które umożliwiły mu przejęcie wła
dzy. Zob. wyżej, obj. do 111 18,9.
w. 41 zbójców ojcowskich - Oktawian był synem Oktawiusza i Atii, siostrzeni
cy Cezara, adoptowanym przezeń w testamencie, toteż —już jako Gajusz Juliusz
Cezar - dziewiętnastoletni Oktawian wystąpił do walki o spadek po dyktatorze.
w. 42 ju ż się krwią Brutów pole macedońskie pławi —mowa o bitwie z za
bójcami Cezara, Markiem Juniuszem Brutusem (Marcus lunius Brutus; 85-42
p.n.e.; według niektórych źródeł to do niego były skierowane ostatnie słowa
Cezara: Et tu, Brute, contra me - 1 ty Brutusie, przeciwko mnie; był przyjacie
lem Cycerona i został uwieczniony przez niego w dziele Brutus, czyli o sław
nych mówcach) i Gajuszem Kassjuszem Longinem (przed 85-42), których Okta
wian (a właściwie jego kolega w triumwiracie, Marek Antoniusz) pokonał opodal
miasta Filippi w Macedonii (3-23 X 42 r.). Brutus po bitwie popełnił samobój
stwo, Kassjusz rozkazał niewolnikowi, by przebił go mieczem, co ten uczynił
jeszcze w czasie bitwy, gdyż powstało zamieszanie i Kassjusz myślał, że zbliżają
się wrogowie, a tymczasem nadciągali jego żołnierze.
w. 43 ju ż ci pierzchnął i Sekstus - Sekstus Pompejusz (Sextus Pompeius
Magnus Pius\ 75-35 p.n.e.), rzymski dowódca ostatnich lat republiki, do końca
walczący z II triumwiratem, młodszy syn Pompejusza Wielkiego, okres walk z Bru
tusem i Kassjuszem wykorzystał do utworzenia na Sycylii silnej armii i floty. Choć
po zwycięstwie pod Filippi triumwirowie zwrócili się przeciwko Sekstusowi, nie
doszło do rozstrzygającego starcia i w roku 39 został zawarty pokój w Puteoli.
Sekstus do śmierci był faktycznym władcą Sycylii. Pogłębiające się rozdźwięki
między Antoniuszem a Oktawianem skłoniły tego ostatniego do ponownego roz
poczęcia wojny z Sekstusem. Próby zdobycia Sycylii nie przynosiły powodzenia,
dopiero rozbudowa floty pozwoliła Markowi Agryppie, utalentowanemu dowódcy
Oktawiana, odnieść decydujące zwycięstwo pod Naulochos (36 r.) i całkowicie
rozbić flotę Sekstusa, który jednak zdołał i tym razem zbiec na Wschód. Został
schwytany w Milecie i bez sądu stracony na rozkaz jednego z dowódców Anto
niusza, Marka Titiusa.
w. 43-44 i w sprośnej pogoni, / straciwszy wodną bitwę, dał gardło Antoni mowa o rozgromieniu floty Marka Antoniusza i królowej Egiptu, Kleopatry VII
(stąd „sprośna pogoń”) pod Akcjum, przylądku na zachodnim wybrzeżu Grecji,
u wejścia do Zatoki Ambrakijskiej, podczas bitwy, do której doszło 2 IX 31 r. p.n.e.
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w. 45 Kończ, ria czym począł Neron —ten wychowanek Seneki Młodszego
(od 11 roku życia) w początkowym okresie rządów (objął władzę jako siedem
nastolatek) pozostawał pod silnym wpływem nauczyciela, toteż sprawował rządy
sprawiedliwie i umiarkowanie. Seneka poświęcił Neronowi dialog O łagodności
(De cłementia ; 55/56 r.), który miał być podręcznikiem cnoty, „zwierciadłem”
dla panującego, zalecającym jako najwyższą cnotę władcy właśnie łagodność,
różną jednak od pobłażania czy litości. Jednakże Seneka w 63 r. wycofał się
z polityki, a dwa lata później został zmuszony do popełnienia samobójstwa przez
podcięcie żył. gdy odkryto jego rzekome powiązania ze spiskiem Gajusza Pizona.
Zob. także wyżej, obj. do III 24.30.
w. 45-46 — po przewrotach i zakończeniu wojen domowych nastąpił pod
czas rządów Augusta okres pokoju (jxix Romana), stabilizacji sytuacji społecz
nej, gospodarczej i ustrojowej oraz wspaniały rozkwit kultury i literatury.
w. 47-48 Oto za dobrodziejstwa , łaski i przyjaźni / gotujeć w Kapitału sro
gie Cyn na kciźni —zob. wyżej, obj. do IV 3,63: zamachu na cesarza planowano
dokonać w jednej ze świątyń na Wzgórzu Kapitolińskim w czasie składania ofiar
bogom.
w. 52 bożków ziemnych - w wierszach Naruszewicza pogardliwe określenie
władców nieliczących się z poddanymi; por. „ziemscy bogowie” (III 18,73), „bogi
/ ziemne” (I 3,25-26). „zbójcę świata miedzy policzone bogi” (Satyra V: Po
chlebstwo. w. 246: DN. t. III, s. 139), „bożki świata” (Wiersze polityczne : Na
zniszczenie ojczyzny przez rewolucję, w. 13: DN. t. 111, s. 29). Por. też 1IOR. Ccirm.
1,1,6: „terrarum dominos” („panów ziemi”: przekład A. Lam).
w. 5 3-54 ujrzym w ich sercach jakieś zamieszanie dziwne , /g d zie się z cno
tami wady zbijają przeciwne - sytuacja psychomachii: moralno-psychologiczny
aspekt wewnętrznych spięć między przywarami a zaletami, swoistej walki to
czonej między złymi i dobrymi siłami, decydującymi o postępowaniu ludzi (omó
wienie sposobów realizowania tej sytuacji w wierszach Naruszewicza, zob. Kostkiewiczowa, Horyzonty wyobraźni, rozdz. II, s. 116-118).
w. 55-56 Wielki ów Macedon, co trząsł całym światem , / dobrodziejem ...
katem — krytyczne oświetlenie postaci Aleksandra Macedońskiego, znamienne
dla oświeceniowych reinterpretacji postaw władcówr-zdobvwców, choć jedno
cześnie podkreślono niejednoznaczną waloryzację jego czynów.
w. 56 dobrodziejem w Porusie - Poroś (Póros: IV w. p.n.e.), indyjski król
dzisiejszego Pendżabu, zastąpił drogę Aleksandrowi Macedońskiemu nad Mydaspesem i stoczył z nim zaciętą bitwę (326 r.). Po przegranej został zmuszony do
uznania zwierzchnictwa Macedonii, ale Aleksander uczynił go namiestnikiem
części podbitych krajów.
w Klicie będzie katem —Klejtos (ok. 375-328 p.n.e.), zwany „Czarnym”,
wódz Aleksandra i jego towarzysz od lat dziecinnych, uratow ał władcy życie w bi
twie nad rzeką Cranik (334 r. p.n.e.) : Aleksander, osobiście biorący udział w walce,
toczył wiele pojedynków z perskimi arystokratami, a Klejtos odciął rękę satrapie
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Spitridatesowi, który przygotowywał się do zadania Macedończykowi ciosu w ple
cy. Później (328 r.) zginął z jego ręki w Marakandzie (dziś: Samarkanda), gdy
król, rozgniewany jego szyderczą krytyką, stracił panowanie nad sobą podczas
uczty suto zakrapianej alkoholem. Król, w wyniku udawanego bądź prawdziwe
go napadu wyrzutów sumienia, sam próbował pozbawić się życia, a potem za
mknął się w namiocie na 3 dni bez jedzenia i picia. Aby formalnie usprawiedli
wić postępek Aleksandra, martwy Klejtos został zaocznie skazany na śmierć za
zdradę stanu.
w. 6 3-64 na owe świetne stopnie , na które raz licha / jednych Fortuna sadzi ,
drugich na łeb spycha - kolejny raz podkreślona zmienność powodzenia i po
myślności, będących darem niestałej rzymskiej bogini Losu. Por. KOCHANOW
SKI,/W ™ 19, w. 13-16:
U Fortuny to snadnie,
Że kto stojąc upadnie,
A który był dopiero u niej pod nogami,
Patrzajże go po chwili, a ón gardzi nami.

POTOCKI, Wojna chocimska, w. 165-166: „Im na wyższym fortuna człeka sa
dzi stropie, / Tym chytrzej, tym nieznaczniej dołki pod nim kopie”; RADZIWIŁ
ŁOWA, [Uskrom swoje pociechy... ], w. 1-3 (s. 37):
Uskrom swoje pociechy, nie zawsze to mitra
niesie szczęście; w obrotach fortuna swych chytra
im wyżej kogo stawia, tym go nagiej zruci.

KRASICKI, Wiersze różne : Osobność, w. 7-10:
Dość długo byłem Fortuny igrzyskiem,
czas już rozpięte dawno spuścić żagle,
niech się świat bawi innym widowiskiem,
niech jednych wznosi, spuszcza drugich nagle.

Zob. też obj. do III 24,35-36.
w. 65-68 - por. wyżej, III 24,55-56 i obj.
w. 71-72 i więcej się częstokroć z zabawek rolniczych / cieszy — aluzja do
rzymskich mężów stanu, hołdujących prostocie obyczajów, chętnie oddających
się pracy na roli, jak Cyncynat czy Serranus (zob. wyżej, obj. do III 8,120);
podobna aluzja w odzie IV 20,72.
w. 72 pęków urzędniczych —mowa o fasces ; zob. NARUSZEWICZ, Poezje
zebrane, t. I: obj. do II 25,102 (s. 317).
w. 75-76 —nawiązanie do czynu Alcyda, tj. FlerakJesa/IIerkulesa (por. wy
żej, obj. do III 20,30), który już jako niemowlę udusił dwa potworne węże, kiedy
zakradły się do jego kolebki.
w. 79 tak je czuje —tak je sobie uświadamia, tak je traktuje.
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Oda XV
Utwór ukazał się w ZPP w drugiej połowie sierpnia 1771 r.; zob. Aleksan
drowska. ZPP . nr 523 (s. 118). s. 5, 217.
Jest to adaptacja francuskiego idyllicznego wiersza Le Ruisseau (Strumy
czek). którego autorem okazał się Charles François Pannard (1689-1765). twórca
popularnych wówczas wodewili i kupletów. Jego wiersz-piosenka wzorowany
był na utworze Jeana Baptistey Rousseau pod tym samym tytułem (zob. Platt,
Inspiracje. s. 265-266: Platt. ZPP. s. 97). Omówienie tej medytacyjnej ody (jak
określił ją Wacław Borowy, O poezji polskiej w wieku XVIII. s. 87) w kontekście
innych refleksyjnych utworów Naruszewicza, w których pojawia się motyw pły
nącej wody. w: VI. Szymor, IVkręgu wartości moralnych. Motywy i tematy wy
branych (kijilozoflczno-refleksyjnych A. Naruszewicza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica" 7(2007), s. 96-99.
w. 13 państwo Neptuna —morze.
w. 15 czy na mnie ciska gniewy swe Fortuna - nieszczęśliwe przypadki zsy
łane przez Los.
w. 17 Dafnis —imię to (por. gr. daphne ’wawrzyn’) jako imię sycylijskiego
pasterza (miał być synem I lermesa i nimfy), pojawia się zarówno w mitologii
greckiej, jak i poezji bukolicznej. Dafnis, obdarzony talentem poetyckim i mu
zycznym oraz urodą, uchodził za twórcę poezji bukolicznej (był pierwszym mi
tycznym twórcą pieśni pasterskiej i niedoścignionym wzorem bukolicznego po
ety). a jego imię stało się tradycyjnym imieniem pasterskim w poezji sielskiej.
Występuje m.in. w sielankach Teokryta (I, VII i VIII), eklogach Wergiliusza (np.
w eklodze V. ponadto wzmiankowany w eklogach VII i VIII), a także w sielan
kach Szymona Szymonowica (por. SZYMONOWIC, Sielanki W1, Vili, XVII, XÏX)
i w utworach Naruszewicza (m.in. sielanka VIII: Folwark —DN, t. III, s. 41-50,
oraz sielanka IX: Oczekiwanie na towarzyszów —DN, t. III, s. 50-59, przedsta
wiająca grono ówczesnych literatów).
Być może postać Dafnisa w niniejszym utworze ma dodatkowe odniesienia:
do Stanisława Augusta lub - podobnie jak w sielankach I i IX - do Adama Kazi
mierza ( Czartoryskiego1.

Oda XVI
Utwór został zamieszczony w jednym z dwóch wydań Naruszewiczowskiego zbioru Anakreon (war. A, s. [1 1-|3|) jako wiersz dedykacyjny tomu skierowa-

1 Postać pastor/a Dafnisa w Sielankach i innych utworach Naruszewicza nie pod
lega jednoznacznej deszyfracji. jako że jest ona rozmaicie wykorzystywana przez poetę.
Llżbieta Aleksandrowska sygnalizuje, że pod postacią Dafnisa w sielance IX Naruszewicz
ukrył Stanisława Augusta (zob. Aleksandrowska. ZPP. s. 113):
Utwór | . . . | dostosowuje charakterystyki pasterzy do uczestników salonu literackiego
Л.К. Czartoryskiego, oczekujących na przybycie króla (Dafnisa).
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ny do hetmana Franciszka Ksawerego Branickiego, a nawiązujący do oczekiwa
nego ślubu niedoszłych (jak się potem okazało) państwa młodych, tj. Branickie
go i Doroty Jabłonowskiej, wojewodzianki poznańskiej: zob. obj. do III 20,tyt.
Wiersz powstał prawdopodobnie w grudniu 1773 lub w pierwszej połowie stycznia
1774 r., na końcu tego wydania zbioru (s. 82) znajduje się bowiem informacja:
„Zakończono drukować 18 stycznia 1774” (nb. tuż po urodzinach Stanisława
Augusta, co może być ważnym szczegółem: po pierwsze, ze względu na możliwą
inspirację króla, który w tym okresie okazywał Branickiemu dużą życzliwość:
po wtóre, z uwagi na to, że zbiór można traktować jako prezent urodzinowy dla
władcy: po trzecie, z powodu potwierdzenia daty powstania epitalamionu Trem
beckiego, o czym niżej). W war. В (data publikacji nieznana) utwór został pomi
nięty: zob. „Aparat krytyczny”, s. 198.
W związku ze spodziewanym małżeństwem Branickiego z Jabłonowską Sta
nisław Trembecki napisał Epitałamion Fr. Ksaweremu Branickiemu, hetmanowi
w. kor. i Teodorze, księżniczce Jabłonowskiej. pełny wątków mitologiczno-erotycznych. Data powstania tego wiersza była sporna: uważano, że został napisa
ny przed 7 I 1774 r., a więc przed przyjęciem Trembeckiego do Komisji Wojsko
wej, jako że podobno dzięki temu utworowi wszedł w jej skład (zob. E. Rabowicz,
Stanisław Trembecki w świetle nowych źródeł , s. 224, 228). lub —co mniej praw
dopodobne, jak wykazał Rabowicz - dopiero po 8 II 1774, tj. po otrzymaniu
przez Branickiego buławy wielkiej koronnej (zob. J. Kott, „Objaśnienia wydawcy”, [w:J TREMBECKI,Pisma, t. I, s. 247). Informacja o dacie ukończenia druku
wariantu A potwierdza zatem tezę Rabowicza o wcześniejszym, niż dotąd uwa
żano, czasie napisania epitalamionu przez królewskiego szambclana. Ostatnio
Roman Krzywy (Rokokowe epitałamiony S. Trembeckiego wobec tradycji gatun
ku, [w:] „Wiek Oświecenia” 20(2004), s. 121-142) dokonał szczegółowej anali
zy epitalamiów Trembeckiego, wspominając także o dwóch prospektywnych
wierszach Naruszewicza, ułożonych na okoliczność spodziewanych zaślubin,
i podkreślając, że oda IV 16 Naruszewicza wiernie naśladuje warstwę inwencyjną epitalamionu Trembeckiego, choć utwór ten „podporządkowany został inne
mu paradygmatowi gatunkowemu, co stanowi całkiem ciekawy przypadek
z punktu widzenia genologii” (tamże, s. 130).
Tytuł: Do Franciszka Branickiego - zob. obj. do 111 20,tyt. i IV 2, tyt.
przy dedykacji „Anakreonta”polskiego —zbiorek Anakreon, poeta grecki
(Warszawa 1774) zawierał dokonany przez Naruszewicza przekład pieśni wy
branych Anakreonta, które zostały opublikowane ponadto jako Anakreona pieś
ni wybrane w t. IV DN (s. 175-228).
w. 2 umysłem Gradywa —umysłem właściwym ludziom związanym z woj
skowością: zob. obj. do III 4,27.
w. 7-8 śmiałeś się z bożka, co swe zwycięstwa / śpiewać każe na Parnasie —
lekceważyłeś boga miłości, Kupidyna, którego podboje opiewane są w poezji,
w. 13 Cypru pani —Afrodyta: por. wyżej, III 3,31.
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vv. 16 Doroty —Doroty Jabłonowskiej, narzeczonej Branickiego: zob. obj. do
III 20. tyt.
w. 28 tyle troje - trzy razy tyle.
w. 36 dal lepszą życia połowę - por. słowo ..połowica“. Określenie żony jako
..lepszej połowy“ pochodzi z powieści The Countesse of Pembroke’s Arkadia (Ar
kadia hrabiny Pembroke; 1590) sir Philipa Sidneya.
w. 37-40 - mowa o Kupidynie.

Oda XVII
Oda została opublikowana w ZPP na początku czerwca 1777 r.; zob. /Alek
sandrowska, ZPP, nr 610 (s. 131), s. 16, 226-227.
Naruszewicz prawdopodobnie podarował Stanisławowi Augustowi monetę
z popiersiem królowej Jadwigi z okazji imienin króla (8 V). W każdym razie na
leży sądzie, że dar został wręczony wraz z wierszem; zob. Wolska, Ogólne uwagi
o twórczości okolicznościowej Adama Naruszewicza, s. 145-147; por. też inne
wiersze podarunkowe adresowane do króla zawarte w tym tomie: IV 9. 13.
Tytuł: królowej Jadwigi - Jadwiga (ok. 1374-1399), córka Ludwika Wę
gierskiego i Elżbiety Bośniaczki, królowa polska (od 1384 r.). żona wielkiego
księcia litewskiego Władysława Jagiełły (od 1386), po jego koronacji na króla
polskiego (1386) zachowała swoje prawda królewskie. Świadoma wartości wie
dzy przyczyniła się do odnowienia upadającej po śmierci Kazimierza Wielkiego
Akademii Krakowskiej, przeznaczając na ten cel swoje klejnoty. Znana z poboż
ności w 1997 r. została kanonizowana.
w. 6 obu dziś nosisz korony na głowie —tj. Królestwa Polskiego i Wielkiego
Księstwa Litewskiego jako król Rzeczpospolitej Obojga Narodówr (zob. niżej, obj.
do w. 10).
w\ 9 do szacownego cnych rodaków zbioru —Stanisław August, którego bar
dzo zajmowało medalierstwo, posiadał na Zamku zbiór wartościowych monet,
w tym przedstawiających wizerunki polskich władców, a także medali z popier
siami sławnych Polaków. Niektóre z tych medali wykonywał na jego zamówie
nie nadworny medalier i menniczy, Jan Filip I lolzhäuzer (np. medal przedsta
wiający Macieja Sarbiewskiego i Adama Naruszewicza, uwieńczonych poetów;
miedzioryt wykonany według wzoru tego medalu ozdabiał książki wydawane
przez warszawskiego drukarza i księgarza Michała Grolla oraz strony tytułowe
„Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych“). ..Gabinet medali” (Cabinet des m é
dailles). zawierający zbiór numizmatów (monet i medali), był przedmiotem nie
ustannej troski króla, zwłaszcza jeśli chodzi o uporządkowanie i skatalogowanie
bogatej kolekcji, obejmującej również zabytkowe numizmaty rzymskie. Zajmo
wali się tym August Moszyński, a później (od 1773 r.) Jan Chrzciciel Albertrandi
jako konserwator medali starożytnych. W działaniach władcy powiększającego
swoje zbiory medalierskie ujawnia się (podobnie jak w przypadku innych kolek
cji) nie tylko zamiłowanie do kolekcjonerstwa jako takiego, lecz także cele peda
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gogiczne oraz intencje społeczne: przygotowywanie zbiorów do publicznego użyt
kowania. Świadczy o tym m.in. jedno z dzieł Albertrandiego, oparte na materia
łach numizmatycznych gabinetu Stanisława Augusta: Historia polska ostatnich
trzech wieków medalami zaświadczona i objaśniona (zob. T. Mańkowski, Mece
nat artystyczny Stanisława Augusta, opracowała Z. Prószyńska, wstępem opa
trzył W. Tatarkiewicz, Warszawa 1976, s. 21-38).
w. 10 węzeł z Piastem Jagiełłona - to, co łączy, wiąże ze sobą, związek, a jed
nocześnie - dar będący wyrazem więzi przyjacielskiej (gra słów). Osoba Jadwigi
jest tu symbolem związku Wielkiego Księstwa Litewskiego z Polską, w 1386 r. od
był się bowiem chrzest Władysława Jagiełły, jego ślub z królową Jadwigą i zawar
cie w Krewie unii łączącej oba państwa, których związki król zacieśnił jeszcze unią
w Horodle w 1413 r. Od Władysława II Jagiełły jako króla Polski wywodzi się dy
nastia Jagiellonów. Trwały związek obu państw aktem uni lubelskiej 1 VII1569 r.
został przekształcony w Rzeczpospolitą Obojga Narodów; dualizm państwa pol
sko-litewskiego zlikwidowany został dopiero w roku 1795.
w. 12 boś Piastem z ojca - ojciec króla, Stanisław Poniatowski (1676-1762),
wojewoda mazowiecki (od 1731) i kasztelan krakowski (od 1752) był pocho
dzenia średnioszlacheckiego.
a Jagiełło z matki - matka władcy, Konstancja Poniatowska (zm. 1759),
pochodziła z Czartoryskich herbu Pogoń — Olgierdowiczów, w których żyłach
płynęła krew królewska, i to poprzez nią król był spokrewniony z Jagiellonami.
W 1442 r. Michał Wasilewicz Czartoryski, syn Wasyla Konstantynowicza (bli
skiego krewnego Władysława Jagiełły, w którym historycy upatrują brata Ja
giełły, Konstantego Olgierdowicza), otrzymał od Władysława Warneńczyka przy
wilej uznający Czartoryskich za krewnych Jagiellonów. Zygmunt August
potwierdził ten przywilej 25 V 1569 r., w czasie rokowań zmierzających do unii
lubelskiej (zob. S.M. Kuczyński, „Czartoryski Aleksander Wasilewicz”, [hasło w:]
PSB, t. 4, s. 272; tenże, „Czartoryski Wasyl Konstantynowicz”, [hasło w:] tam 
że, s. 299; M. Ślusarska, Muza litewska Stanisławowi Augustowi albo o „litewskości” króla, „Wiek Oświecenia. W dwusetną rocznicę śmierci Stanisława Augu
sta” 15(1999), s. 222-223).

Oda XVIII
Wiersz ukazał się w ZPP pod koniec sierpnia 1771 r.; zob. Aleksandrowska,

ZPP, nr 525 (s. 118), s. 5 -6, 217.
Utwór do niedawna uchodził za przekład utworu Le Temple de la mort.
Poeme (Świątynia śmierci. Poemat) autorstwa Aime’a Ambroise’a Jodepha Feutry’ego (1720-1789), reprezentanta „szkoły poezji cmentarnej”, francuskiego
naśladowcy Edwarda Younga, który z kolei był twórcą poematu znanego pt.
Myśli nocne lub Noce (tytuł oryginału: The Complaint, or Night Thoughts on
Life, Death , and Immortality ', fragmenty w przekładzie publikowano w ZPP
w 1777 r.). Feutry’ego jako autora oryginału wskazali: M. Szyjkowski, Edwarda
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Yoimga „Myśli nocne” w poezji polskiej (ze studiów nad genezą polskiego ro
mantyzmu). Kraków 1916, s. 23; Z. Turowska-Barowa, ..Zabawy Przyjemne
i Pożyteczne" 1770-1777, Kraków 1933, s. 58.
Elżbieta Aleksandrowska odnalazła prawdopodobne źródło polskich prze
kładów (nie tylko pióra Naruszewicza, lecz także Mateusza Czarnka, którego
tłumaczenie poprzedzało w ZPP niniejszy utwór-): antologię Josepha de La Por
teli Le Portefeuille dhm homme de goût... (Album wytwornego człowieka), t. 3,
Amsterdam -1770. s. 81-82: zob. Aleksandrowska, ZPP, s. 118. Paweł Pluta
(„Kościół śmierci” A. Naruszewicza iM. Czarnka, ,.Wiek Oświecenia” 23(2007),
s. 111-119) wykazał jednak, że autorem, na którym oparli się i Naruszewicz,
i Gzarnck. jest poprzednik Feutry’cgo we Francji, twórca wiersza o tym samym
tytule. Philippe 1 labert (1606-1638; inne możliwe daty: 1603-1637, 1605-1 637). Źródłem było 30 początkowych wersów napisanego w roku 1633
(w związku ze śmiercią Marie Cocffier de Ruze, córki marszałka d’Effïat i żony
księcia dc la Meilleraye) utworu I laberta. które zostały opublikowane w t. 3

Por. Mateusz Czarnek. Kościół śmierci, z francuskiego Naruszewicza. Toż innej
ręki: cyt. w transkrypcji [za:] ZPP 1771. t. IV. cz. 1. s. 136-138:

.”)

io

i:>

•jo

2Ö

.40

Pod zimną stroną, która od I liperyjona
ledwie świat l(‘in ponurym bywa oświecona,
znajduje się na pewnej wyspie dół głęboki,
któremu nie sprzyjają pogodne obłoki.
łam na cyprysach dawnych i bez zieleniny
nieszczęśliwość wieszcząc«“gnieżdżą się ptaszyny.
Ziemia się obsypuje trucizną, nie kwiatem,
mroźna zima dopieka i wiosną, i latem.
Okropnym są cmentarzem pola okoliczne,
składają się z strumieni rzeki okoliczne.
które spławiając trupy i kości pognite,
czynią zamiast szelestu jęczenia niemiłe.
Kościół okrqglowzorv w lvm dole i sławny,
i jak świala początek, tak i on jest dawny.
( /ziemia bramy z żelaza, a to z różnej strony.
w cztery (lak Bóg chciał) części świat jest rozdzielony:
na wschód jedna, na zachód druga się podaje,
insza w murzyńskie, insza w zimne patrzy kraje,
lam przychodzą gromadą na nierówne gody
młodzi i slarzy ludzie, króle i narody.
Starość. Boleść, nędznej córeczki Niemocy,
mają straż w tym kościele i we dnie. i w nocy:
w żałobie chodzą. Jama w ciemności sowita,
zawsze po wszystkich ścianach w czarny kir obita.
gdzie światło przynoszące pochodnie smolane
grubym dymem ciemności czynią niesłychane.
Straszydło, niemające rozumu i oczy.
na wszystkich w owych miejscach jarzmo swoje tłoczy
- nazywają go Śmiercią - i tym wszystkim włada.
co na świecie jestestwo swoje z życia składa.
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antologii de La Porte’a (obecnie można znaleźć ten fragment także w antologii
Antoine’a Adama, L’âge classique 1624-1660, Arthaud 1968, s. 200-201). Habert był członkiem grupy „Illustres Bergers” (Chwalebni Pasterze), która wiodła
życie, wzorując się na bohaterach powieści pasterskiej L’Astrée (Astrea) Honorégo
d’Urfe. Zasiadał w Akademii Francuskiej, potem poświęcił się karierze wojsko
wej i podobno zginął podczas działań wojennych. Był bratem Germaina Haberta, również poety, autora utworu z 1639 r. La Metamorphose des yeux de Philis
en astres (Przemiana oczu Filidy w gwiazdy).
Siedemnastowieczny utwór dobrze przystawrał do sytuacji panującej w Pol
sce w 1771 r., gdzie od 1768 r. toczyły się działania wojenne związane z konfe
deracją barską, a ponadto od roku 1770 panowała zaraza (trwająca aż do
1773 r.), powiększając obawy przed śmiercią i powszechnie odczuwany niepo
kój. W takiej atmosferze metaforyczny charakter wiersza francuskiego poety
zmieniał swój charakter, trafnie opisując ówczesne lęki polskiego społeczeństwa
(zob. P. Pluta, Zaraza jako kontekst „ Kościołów śmierci”Mateusza Czarnka i Ada
ma Naruszewicza, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 18/19
(2008), s. 39-53; tenże, Poetyckie echa „Kościołów śmierci”M. Czarnka i A. Na
ruszewicza , „Orbis Linguarum” 33(2008), s. 231-243).
w. 1 W zjętych lodem pustyniach - na pustkowiach skutych lodem, opano
wanych przez mróz.
wśrzódoclnia —w środku dnia, w południe,
w. 8 gnuśna zima zajmuje wszystkie części roku — por. KOCI IANOWSKI,
Pieśni II 25, w. 17-20:
Tobie к wóli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,
Tobie к wóli w kłósianym wieńcu Lato chodzi,
Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa,
Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa.

Autor zaakcentował tu następstwo kolejnych pór roku w „normalnej”, ziemskiej
rzeczywistości, nad którą pieczę sprawuje Bóg, realizujący swój plan harmonij
nego uniwersum. Por. także HOR.Carm. 4,7,9-12; Epod. 2,17-20.
w. 18 na śniade Murzyny —na południowe krańce świata.
na Lapony - na północ,
w. 22 mitrą —uroczystym nakryciem głowy przedstawicieli władzy duchow
nej lub świeckiej; tu: metafora uprzywilejowanego stanu społecznego (np. ksią
żęcego), władzy i bogactwa.
w paklaku —zob. obj. do IV 11,51.

Oda XIX
Utwór opublikowano w ZPP w drugiej połowie listopada 1771 r.; zob. Alek
sandrowska, ZPP, nr 538 (s. 120), s. 6, 217-218.
w. 16 przed Plutonowym ... pokojem —chodzi o siedzibę Hadesa/Plutona
w podziemnej Krainie Zmarłych.
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w. 23 je j - tj. Dafne.
w. 2 4 Morfeusz - zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: obj. do I 15.58
(s. 261).

Oda XX
Oda została wydrukowana w ZPP w pierwszej połowie sierpnia 1776 r.; zob.
Aleksandrowska, ZPP , nr 609 (s. 131), s. 15, 225-226.
Tytuł: - utwór powstał w niedługim czasie po odznaczeniu Naruszewicza
przez króla Orderem św. Stanisława (11 III 1776 г.). O tym wierszu pisał poeta
w liście do Stanisława Augusta z Powieci koło Pińska dnia 24 V I1776 r. (NARU
SZEWICZ, Korespondencja, s. 55):
Zdobywam się też czasem i na poezyją, której dowód wkrótce na ręce
Pańskie oddany będzie jako upominek dozgonnej wdzięczności mojej za ode
brany order.
Wiersz jest jednak nie tylko osobistym podziękowaniem za wyróżnienie, lecz tak
że uniwersalną pochwałą kulturotwórczego znaczenia mądrej polityki nagra
dzania wszelkich wartościowych działań w różnych sferach aktywności ludzkiej,
z zaakcentowaniem dziedziny poezji rodzimej, rozwijającej się w Polsce dzięki
mecenatowi władcy.
śwfietegol Stanisława - zob. NARUSZEWICZ. Poezje zebrane. t. 1: obi.
do I 20,80 (s. 271).
Motto: Proemiando incitât - „Nagradzaniem zachęca”, napis na odwrotnej
stronie Orderu św. Stanisława, ustanowionego przez Stanisława Augusta w 1765 r.
w. 20 sanici cnotorodna pani —mowa o nagrodzie.
w. 22-23 i dziki mędrzec, w ciemnej siedząc bani / przecież ku słońcu rad
otwiera wrota - mowa o Diogenesie (zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I:
obj. do II 20,49-50 (s. 310)), który mieszkał w wielkiej glinianej beczce, a na
pytanie Aleksandra Wielkiego, który przyszedł go odwiedzie, czy ma jakieś ży
czenie, Diogenes nakazał władcy, by się odsunął, bo zasłania mu słońce: por.
NARUSZEWICZ. Poezje zebrane, t. Ì: II 20.49-50.
w. 36 z reszty gminu wydziedzicza —por. MOR.Carm. 3,1,1: „Odi profa num vulgus et arceo” („Pogardzam tłumem i trzymam się z zdała”: przekład
A. Lam).
w. 38 dzielne ... pocięgi - skutecznie działające powaby,
w. 39-40 kazałeś bieżeć do wytkriionej mety ; / złożyw szy na niej dar sza 
cownej wstęgi - mowa o zamierzeniach, jakie przyświecały Stanisławowi Augu
stowi przy ustanowieniu Orderu św. Stanisława.
w. 54 przemówi Memnori, gdy nań słońce padnie - o Memnonie, uczestni
ku wojny trojańskiej, opowiadała grecka tradycja epicka, a zwłaszcza utwory
dopełniające I lomerową Iliadę : Mała Iliada, Etiopida i inne. Był synem Eos/
Jutrzenki lub I Icmcry/Dnia. pochodził z południa (Etiopia, Egipt) lub ze wscho-
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du (Syria, Suza, Baktria). Jako bratanek Priama, króla Troi, przybył z odsie
czą, gdy miasto zostało już otoczone przez wojska Achajów. Przywiódł ze sobą
dwa tysiące żołnierzy i dwieście bojowych rydwanów. W czasie bitwy zabił
Antilocha, syna Nestora i ulubieńca Achillesa. Memnon zginął potem z ręki
Achillesa, choć jak tamten chronił swe ciało pancerzem kunsztownie wykutym
przez samego Hefajstosa. Bolejąca matka wyjednała mu u Zeusa dar wieczne
go istnienia: jego martwe ciało uniesione zostało pod osłoną nocy z pola bitwy
i przywrócone do życia w odległej krainie. W starożytności podziwiano tzw.
Kolosy Memnona, stojące od pradawnych czasów w pobliżu Teb egipskich
(w rzeczywistości - olbrzymie posągi faraona Amenhotepa III). Każdego ran
ka, gdy tylko pojawiało się słońce, jeden z posągów wydawał tajemnicze dźwięki.
Choć zjawisko można fizycznie wytłumaczyć gwałtownym rozszerzaniem się
popękanej skały i ruchem powietrza w szczelinach, wyobraźnia słyszała w tych
dźwiękach, jak Memnon pozdrawia matkę, Jutrzenkę, powracającą do niego
po nocnym rozstaniu, i wita nadchodzący Dzień. Do tego pozdrowienia zachę
cało Memnona Słońce, trącając jego wargi swoimi promieniami. O dźwiękach
wydawanych przez posąg pisali m.in. Strabon i Pauzaniasz, a spośród auto
rów rzymskich —Pliniusz Starszy.
w. 55-56 powierzchnych blasków bałwochwalczy / gmin — pospolity ogół,
bałwochwalczy wobec zewnętrznych blasków (oznak wyróżnienia).
w. 58 zna gwiazda słońce, które ją oświeca - por. przysłowie o identycznym
brzmieniu w NKPP („Gwiazda” 16), przytoczone pierwszy raz pod datą 1776,
bez podania nazwiska Naruszewicza, z odesłaniem do „Zabaw Przyjemnych i Po
żytecznych” (tj. do pierwodruku niniejszej ody).
w. 71-72 Znajdzie nagrodą Zdolność zasilona / wodza u ptuga —nawiąza
nie do stereotypowych przykładów wielkich mężów, trudniących się pracą na
roli; egzempla czerpano z historii rodzimej (Piast), zwłaszcza jednak z antycznej
(Cyncynnat - zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: obj. do II 25,75-76
(s. 315-316); Serranus - zob. wyżej, obj. do III 8,120).
w. 72 u trzody Solona - Solon (zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I:
obj. do II 25,80 (s. 316)), ateński mąż stanu i prawodawca będący tu synoni
mem mędrca (Solona zaliczano do grona siedmiu mędrców), już w wieku m ło
dzieńczym —jak pisze Plutarch w jego żywocie —oddał się kupiectwu, ponieważ
jego ojciec uszczuplił majątek swoją dobroczynnością; nic natomiast nie wiado
mo o tym, by Solon zajmował się pasterstwem.
w. 82 świetnym z liścia wianem — wieńcem z gałęzi świętej oliwki, jakim
nagradzani byli zwycięzcy zawodów podczas igrzysk w Olimpii; zob. wyżej, obj.
do III 8,89-91 oraz IV l,tyt./przyp. (a).
w. 83 dla sławy Rzymu świat byi jeszcze wąski —por. OWFast. 2,684: „Romanae spatium est Urbis et orbis idem” („Granicą miasta Rzymu jest zarazem
granica świata”).
w. 84 gałązki —odznaczenia wojskowe w formie wieńców; por. wyżej, obj.
do III 18,56-60.
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w. 91 Nie wszystko drogi kruszec, co się. mignie —por. przysłowie : ..Nie wszyst
ko złoto, co się świeci" (NKPP. ..Złoto” 21); łac.: Non est aurum omne. quod

radiat/nitet.
w. 98 poczwórnym , Fanes, chcąc władać woźnikiem —Faeton chcący kiero
wać czwórką rumaków (nosiły imiona: Pyroejs —'Płonący*. Foos —‘Wschodni*.
Ajton - ‘Świecący* i Flegon - ’Piekący’) 1 leliosa, boga Słońca.
w. 101 niesilny żądzom —niemąjący dość siły, by sprostać swoim żądzom,
w. 140 zawodniczef ... bitwę —tu: gonitwę, konkurencję w zawodach,
w. 146 wzięty na kieł - frazcologizm : zawzięty, chcący postawić na swoim,
nieokiełznany: por. przysłowia: ...jak [końj weźmie na kieł [wędzidło], powieś
uzdeczko na kołku, a sam idź pieszo** (NKPP. ..Koń’* 131). .,Łacno na kieł weź
mie chłop, gdy mu raz pofolgujesz’* (NKPP. ..Chłop” 165).
w. 152 na wdzięcznej łaski pokładać pamięci — sens: mieć we wdzięcznej
pamięci okazane łaski.
w. 175 różanym ... świtem —Fos/Jutrzenka miała przydomek ,.różanopalca** (gr. rhododaktyłoś).
w. 187 Tyś to ten pasterz. królu dobroczynny - por. źródło biblijne: ,.Jam
jest pasterz dobry. Dobry pasterz duszę swą daje za owce swoje” (J 10,11) oraz
zwrot przysłowiowy: ..Dobry pasterz” (NKPP. ..Pasterz —pastuch” 3).
w. 190 uwieńczasz skronie polskiej Aganipy — sens: odznaczasz za zasługi
grono polskich poetów. Aganippe źródło w Beocji. u podnóża I lelikonu: było
poświęcone Muzom, które z tego powodu nazywano nieraz Aganippidami.
w. 199-202 —zasygnalizowanie oddania, jakie poeci ..muzy rodowitej” (por.
w. 208) okazywali królowi Stanisławowi Augustowi, zarówno w okresie trud
nym (konfederacji barskiej i 1 rozbioru), jak i w czasach pomyślnych dla kraju
i społeczeństwa.
w. 200 źrzódło Parnasu - Kastalia.

Oda XXI
lemat wiersza opublikowanego po raz pierwszy w II tomie Dzieł został częś
ciowo zaczerpnięty z utworu Anakreonta (w. 1-12 to początek, Anacr. 35), prze
tłumaczonego przez Naruszewicza pt. Kupidyn raniony w zbiorze Anakreon (XVII,
s. 27-28): przedrukowany zaś w DN. t. IV, w dziale: ..Anakreonta pieśni wy
brane“ (XV. s. 189).
Utwór o tym samym źródle inspiracji, co niniejszy wiersz, i noszący ten sam
tytuł opublikowano bezimiennie w ZPP (1771, t. 4, cz. 1, s. 142-144: zob. Alek
sandrowska. ZPP . nr 706. s. 152). Na podstawie podanego w R. IV 2 i P. XVI 2
kryptonimu autora: ..F. S. P. P.“. rozwiązanego zgodnie z zawartą w nim suge
stią jako: ,.Fabian Sakowicz Profesor Poetyki " (ZPP, s. 152), Elżbieta Aleksan
drowska. autorka biogramu Sakowicza (PSB, t. 34. s. 341-342), sygnalizuje, że
Bohomolec prawdopodobnie mylnie włączył wiersz tego poety do Dzieł Naru
szewicza (zob. Aleksandrowska. ZPP. s. 152). Po porównaniu tekstów okazało
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się, że sugerowane autorstwo Sakowicza utworu zamieszczonego w Dziełach jest
wątpliwe, ponieważ tekst zamieszczony w DN wykazuje znaczne różnice wobec
wersji utworu w czasopiśmie, słusznie przypisanego Sakowiczowi (liczne w a
rianty językowo-stylistyczne i redakcyjne). Obydwa utwory są wariacyjnym
opracowaniem tego samego anakreontyku (Anacr. 35). Ma to charakter swoiste
go konkursu literackiego w środowisku „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”.
Wzięli w nim udział Naruszewicz oraz Sakowicz, piszący swe wiersze pod znacz
nym wpływem redaktora czasopisma.
w. 3 Kupidek, syn pieszczonej matki —bożek miłości Eros/Kupidyn, syn bo
gini miłości Afrodyty/Wenus.
w. 4 Hybłę - zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: obj. do II 1,131
(s. 282).

Oda XXII
Przekorna w swej wymowie parafraza fragmentu Metamorfoz Owidiusza

(ONMet. 1,452-567).
Tytuł: — odwołanie do mitycznej opowieści o nimfie Dafne i zakochanym
w niej Apollonie oraz o przemianie nimfy w drzewo laurowe; zob. NARUSZE
WICZ, Poezje zebrane, t. I: obj. do II 18,5 (s. 306). W ujęciu Owidiusza (inaczej
niż w niniejszym utworze) ojciec Dafne zachęcał ją do kontaktu z mężczyznami,
podkreślając, że córka powinna dać mu zięcia i wnuki (ONMet. 1,482-483).
Jednak Dafne z nikim nie chciała wiązać się węzłem małżeńskim, pragnąc po
zostać w panieńskim stanie (ONMet. 1,482-490):
Mawiał jej często ociec: „Winnaś zięcia coro”,
mawiał: „Winnaś mi wnuki”. Ta, kacernej zbrodnie
gorzej zbrzydziwszy sobie godowe pochodnie,
śliczną twarz rumianością wdzięczną zapuszczając
i barkami rodzica za szyję ściskając:
„Daj —pry —najmilszy ojcze, tak w panieńskim stanie
skończyć - dał też to ojciec przede mną Dyjanie”.
Ojciec ci jako ojciec: „Lecz gładkość rozbija
twe żądze; ochocie tej uroda nie sprzyja”.
(przekład J. Zebrowski, s. 16)

W ujęciu Owidiusza (inaczej niż u Naruszewicza) bóg rzeki, a zarazem ojciec
Dafne, Penejos, uległ prośbie uciekającej przed miłością córki i jej żarliwemu
błaganiu (ONMet. 1,545-547):
Ratuj - pry - ojcze, masz-Ii, rzeko, bóstwo takie.
Ziemio, pochłoń, czym przyszłam w zakochanie takie,
lub zmianą kształt zagub, co mię na bat wiedzie.
(przekład J. Zebrowski, s. 18)

Co ostatecznie doprowadziło do przemiany Dafne w drzewo laurowe.
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w. 1 Polotny synek pieszczorodnej matki - tj. E ros/Kupidy n/Amor, syn Afro
dyty/Wenus.
w. 1-6 - licencja Naruszewicza.
w. 7-12 —por. OWMet. 1,466-474 (w oryg. Kupidyn wznieca miłość strzałą),
w. 13-32 - licencja Naruszewicza,
w. 33 ociec ze dna - tzn. z dna rzeki,
w. 33-35 - por. OWMet. 1.548-552.
w. 36 Nie prosiłaś go o tę laskę, dziewko —u Owidiusza dokładnie na odwrót
(por. OVMet. 1,545-547).
w. 37-42 —licencja Naruszewicza,
w. 45-48 - por. OWMet. 1,553-556.
w. 4 9-54 —licencja Naruszewicza.

Oda XXIII
Podtytuł Anacreonticon pojawia się dopiero w spisie treści tomu II DN, tj.
w Poczcie odów w 11. tomie zawartych (DN, t. II, k.nlb. lv [po s.nlb. [206]J).
Pierwowzory antyczne w. 1. 6-7: BION, frg. 11 (= STOB Л о г. 4 ,20а,27):
w. 17-20: THEÒGN. 1161-1162 (= STOB Л ог. 3,31,16): por. także epigram
Diotimosa z Miletu (AP 5,106):
W

olno

patrzeć

Piastunko, maleńko kochana, czemu tak na mnie ujadasz, kiedy się zbliżam? Każesz
mi cierpieć dwakroć okrutniej.
Panienka, z którą idziesz, prześliczna jest. Przecież widzisz: krocząc za wami. idę
moją własną drogą.
Pragnę tylko spoglądać na tę śliczną. Czemu oczom zazdrościsz, niedobra? Toć pa
trzymy nawet na bogów.
oraz KOCI JANOWSKI, Pieśni I 21, w. 9-10:
Nie na żadną kradzież godzę.
Chocia tak po nocy chodzę.
w. 14 Nie straszny to wilk, co owcy nie goni - zob. przysłowie o tym samym
brzmieniu (NKPP, ,.Wilk” 80), odnotowane dopiero pod datą 1903.
w. 18 z: miedzi litej wieże - aluzja do historii królewny argiwskiej Danae,
zamkniętej w spiżowej wieży przez ojca Akrizjosa: zob. NARUSZEWICZ,/tej/e
zebrane, t. I: obj. do II 18,6 (s. 306).
w. 19 stoocznych Argów —Argos, wiecznie czuwający z polecenia zazdrosnej
o męża I lery strażnik zamienionej w jałówkę nimfy lo, kochanki Zeusa. Argos
mógł pilnować Io bez przerwy, ponieważ zawsze tylko połowa jego oczu (wedle
niektórych wersji miał ich nieskończoną ilość, rozrzuconych po całym ciele) spa
ła i zawsze miał tyle samo oczu otwartych i zamkniętych. Kiedy Hermes zabił
Argosa, I lera przeniosła jego oczy na ogon pawia.
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Oda XXIV
Utwór opublikowano w ZPP w końcu czerwca 1770 r.; zob. Aleksandrow
ska, ZPP, nr 476-479 (s. 110), s. 3, 215-216.
Konstrukcja poematu i zamysł poetycki przejęty z HOR .Carm. 4,7 (por. rów
nież wpływ HOR.Carm. 1,4), wersyfikacja zaś oparta na KOCHANOWSKI,
Pieśni I 2, skąd (jak też z innych utworów czarnoleskiego poety wskazanych
w objaśnieniach) wywodzą się także inne motywy i sformułowania. Narusze
wicz, śladem wspaniałych poprzedników, także postanowił napisać utwór o ciąg
łych zmianach w przyrodzie. Co ciekawe, 4 wersy Horacego (Carm. 4,7,9-12)
rozpisał na wersów 92. Mamy również świadectwo dowcipnego podejścia do
tematu w jego poemacie, mianowicie w części Zima wrócił do tego, co w Pieś
ni I 2 Kochanowskiego jest zawarte w w. 3-4.
O moralistycznej orientacji i motywacji rozważań na temat pór roku w po
ezji, m.in. u Naruszewicza, pisze Teresa Kostkiewiczowa. Badaczka konfrontuje
z tradycją czarnoleską i porównuje składniki pejzażu występujące w opartych
na motywie „pór” wierszach polskich autorów oświeceniowych (m.in. Elżbiety
Drużbackiej, Adama Stanisława Naruszewicza, Franciszka Dionizego Kniaznina, Franciszka Karpińskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza). Poświęca także uwagę
obrazowaniu, metaforyce, sytuacji nadawczo-odbiorczej oraz analizuje języko
wo-stylistyczne ujęcia poetyckich obrazów natury i przedstawiania poszczegól
nych pór roku (zob. Kostkiewiczowa, Horyzonty wyobraźni, rozdz. I, s. 42-96).
W iosna

Motto: - HOR.Serm. 1,9,59-60 („Zycie / nic nie da bez wysiłku”; przekład
A. Lam). Horacy posłużył się tu aforyzmem greckim, o bardzo dawnej prowe
niencji; por. HES.Op. 289-290:
Ale na drodze do cnoty bogowie pot położyli
nieśmiertelni - długa i stroma wiedzie tam ścieżka.
(przekład J. Łanowski)

Zob. też XENOPHJWem. 2,1,20:
Prócz tego lenistwo, łatwe życie i nieokupione trudem chwilowe przy
jemności nie mają siły skutecznej i nie mogą ani w ciele wzmacniać tężyzny
fizycznej i zdrowia, ani - jak zapewniają trenerzy atletów - w duszy rozwijać
zalążków jakiejś wartościowej umiejętności. Zdobyte natomiast przez trud
i wytrzymałość umiejętności sprawiają w rezultacie, że potrafimy wykony
wać piękne i szlachetne uczynki, jak nauczają znakomici nauczyciele. Hezjod na przykład w jednym miejscu powiada [...].
(przekład L. Joachimowie/)

Por. także polskie przysłowie: „Bez prace nie będą kołacze” (NKPP, „Praca” 2).
w. 1-4 - por. KOCHANOWSKI, Pieśni I 2, w. 1-2:
Serce roście patrząc na té czasy:
Mało przedtym gołe były lasy.
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w. 4 ledwo śnieg widać, lecz i ten znika - por. I IOR.Cctrm. 4,7,1 : „diffugere
nives” („Oto śniegi stopniały”; przekład A. Lam).
w. 5-6 Szumny Akwilon skrzydly mroznemi / gdzieś do laporiskiej zaleciał
ziemi - zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: I 25,9-10:
Szumny Akwilon. gdzieś miedzy Lapony
pierzchnąwszy, sypie z pyska ostre śrzony.

Akwilori —ostry wiatr północny; metaforyczny znak zimy.
w. 7-8 a lekki Zefir na lekkich cugach / po rozłożystych sieje kwiat smugach
- zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: I 25,15-16:
a płochy Zefir, przelatując błonie,
roznosi słodkie po powietrzu wonie.
w. 17-18 Wista, okowy zdadszy warowne, / pędzi do morza statki tadowne
- por. KOCHANOWSKI, Pieśni I 2, w. 7-8:
Lody zeszły, a po czystej wodzie
Idą statki i ciosane łodzie.
Zob. także KOCHANOWSKI, Eleg. III 15, w. 55-58:
\ t q u e u b i ia m p o n t e m g la c ia li m a r m o r e iu n c U im

Vistula collectis Iregerit auctus aquis,
Informis liquidas descendat navis in undas
Et petat Arctoi litus onusta maris.

Л g d y ju ż W isła, s p o tę ż n ia ła z e b r a n y m i d o p ły w a m i.

rozerwie most z l(xlu utworzony, natenczas niechaj
niekształtny siatek spuści się na przezroczyste wody
i z ciężarem podąża do brzegów Morza Bałtyckiego.
(przekład I. Krasnosielski)

Lato

Motto: —Prz 15,15: „Myśl bezpieczna jako ustawiczne gody” (przekład J. Wu
jek). Por. cały dalszy ciąg pieśni czarnoleskiego poety (KOCHANOWSKI, Pieśni
12, w. 13-28).
w. 25-28 - jest to motyw często pojawiający się w literaturze; por. KOCI IANOWSKI, Pieśni: II 7,1 : „Słońce pali, â ziemia idzie w popiół prawie” oraz KO
CHANOWSKI, Sobótka , Panna VIA A:
Gorące dni nastawają,
Suche role sie padają;
Polny Świercz, co głosu zstaje.
Gwałtownemu słońcu łaje.
w. 26 ogniem tchną żywym rumaki Feba - Apollo o przydomku Febus (gr.
Phoibos, łac. Phoebus: dosł. ‘Błyszczący, Jaśniejący’) został tu utożsamiony z bo
giem Słońca; zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: I 6,93.
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w. 36 perłowej rosy Hesper uroni - personifikacja gwiazdy wieczornej (por.
wyżej, obj. do III 9,39) w tej samej roli, co w odzie III 9,39-42: jako udzielająca
wilgoci zemdlonym upałem roślinom.
w. 45 pod moim słomianym dachem - u Horacego i Kochanowskiego ina
czej; por. HOR.Carm. 2,3,9-11; 2,11,13-17; KOCHANOWSKI, Pieśni 12, w. 27:
„Nie gardź moim chłodnikiem chróścianym”.
w. 46 Bachem —zob. wyżej, obj. do III 4,14; por. też KOCHANOWSKI, Pieś
ni I 2, w. 28: „A bądź ze mną, z trzeźwym i z pijanym’*.
w. 48 czystego serca - por. HOR.Carm. 1,22,1: „integer vitae” („Człowiek
uczciwy”; przekład A. Lam): KOCHANOWSKI, Pieśni I 2, w. 16: „sumnienia
całego”.
Jesień

Motto: - por. MANIL^l^r. 4,155: „Labor est etiam ipsa voluptas” („Praca
jest sama w sobie przyjemnością”).
w. 58 2 kanaru płastryr - plastry miodu. Por. HOR Epod. 2,15: „aut pressa
puris mella condit amphoris” („lub miody wyciśnięte wlewa do amfory”; prze
kład A. Lam); KOCHANOWSKI, Sobótka , Panna XII, w. 22: „Jemu pszczoły
miód dawają”.
w. 59-60 a w spore beczki i duże kadzie / wdzięczny pijakom prowijant kła
dzie —por. HOR .Epod. 2,47: „et horna dulci vina promens dolio” („a tegorocz
ne wino z lubej czerpiąc beczki”; przekład A. Lam).
w. 61-62 Rozlicznych wetów moc niezliczona / łamie ciężarem drzewom ra
miona —por. HOR.Carm. 4,7,11 : „pomifer autumnus fruges effuderit” („szczo
dra jesień sypnie owocem”; przekład A. Lam).
Zim a

Motto: —por. HOR.Carm. 4,7,14-16:
nos ubi decidimus
quo pius Aenas, quo dives Tullus et Ancus,
pulvis et umbra sumus.

ale gdy my /.stąpimy,
gdzie mieszka zacny Eneasz, bogaty Tullus i Ankus,
będziemy prochem i cieniem.
(przekład A. Lam)

w. 69-72 Rozkoszna chwilo ... / ... / ... twe ... cugi niewrotne —metafora
szybko i bezpowrotnie upływającego czasu; por. HOR.Carm. 4,7,7-8: „monet
annus et almum / quae rapit hora diem” („pomnij na rok i godzinę, / co dzień
przyjazny skraca”; przekład A. Lam).
w. 77 Od północnego ... Boota —Bootes (Wolarz) to gwiazdozbiór w północ
nej części nieba; zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I: obj. do I 19,31
(s. 270).
w. 79 Tytana —tu: Heliosa, boga Słońca; por. wyżej, obj. do III 8,31-32.
w. 81 Rącze kryształów wodnych woźniki - animizacja rwących, bystrych
(jak rumaki) rzek.
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w. 82 noszą na grzbietach ładowne bryki — ponownie, wraz z nastaniem
kolejnej zimy, zamarzły rzeki: por. QN.Trist. 3,10,33-34:
perque novos pontes, subter labentibus undis.
ducunt Sarmatici barbara plaustra boves.

i nowymi mostami nad falą rozchwianą
sarmackie woły ciągną wozy barbarzyńców.
(przekład J. Wójcicki)

oraz KOCI IANOWSKI, Pieśni 1 2, w. 4: .Л po rzekach wóz nacięższy zbieżał”.
w. 87-92 - por. KOCHANOWSKI, Pieśni II 23, w. 9-12:
Zima bywszy zejdzie snadnie:
Nam. gdy śniegiem włos przypadnie.
Już wiosna, już lalo minie.
A ten z głowy mróz nie zginie.
oraz w SARBIEWSKl, Lyr. II 2,1-6:
Quae legii canas modo Inuma valles.
Sole vicinos iaculanle montes
Deteget rursum. I ibi cum nivosae
Bruma senectae

Śnieg, którv w pętach doliny dziś Irzvrna.
(idy słońce w górach sąsiednich zagości.
Stopnieje znow u. lobie, kiedv zima
Późnej starości

In caput seris cecidil pruinis.
Decide! numqiiam. [...]

Oszroni głowę, na zawsze zoslanie
()w szron [...|
(przekład 1. Karyłowski)

Oda XXV
Ze wskazówki w podtytule wynika, że autor napisał ten podarunkowy wiersz
w cudzym imieniu. Warto jednak zapytać, czy publikacja z autografu lub auto
ryzowanej kopii nastąpiła dopiero w późniejszym czasie z tego względu, że pi
sząc wiersz na zamówienie, Naruszewicz oddał go tym samym na własność za
szyfrowanej inicjałami „A.L.K* osobie, czy stało się tak z innych powodów, np.
dla ukrycia osobistego zaangażowania księdza-poety, adorującego bliską sercu
kobietę (Magdalenę Jezierską?).
W zbiorze: KNIAZNIN, Erotyki (t. 2, s. 133-134) znajdujemy wiersz pt. Eiłżarika, w którym autor wykorzystał zbliżony w swej wymowie koncept: filiżan
ka jest podarunkiem dla mężczyzny, który w podzięce opiewa urok naczynia
i kobiety.
Tytuł: Filżanka —taka postać słowa motywowana etymologią (tur.fddzan)
w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego (t. I, Lwów -1854,
s. 659) pojawia się tylko jako forma oboczna do dwóch objaśnianych form: „fi
liżanka” i „fliżanka“. Naruszewicz wykorzystał w swym utworze dawną, rzadko
używaną, skróconą formę wyrazu, a w ślad za nim poszedł Kniaźnin.
Imieniem A.L.К. —nie udało się ustalić (mimo poszukiwań podjętych
przez kilku badaczy: oprócz wymienionych niżej także przez Juliusza W. Co-
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mulickiego; zob. NARUSZEWICZ, LZ/yA;/wybrane, s. 162-163), w czyim imie
niu poeta napisał ten rokokowy komplement poetycki. W tej sytuacji wielce
prawdopodobne, że podtytuł, sugerujący, iż jest to utwór napisany na zam ó
wienie, „wiersz na obstalunek” - jak nazwał go Comulicki (iOświecenie, s. 295)
- to tylko rodzaj kamuflażu zastosowany przez autora. Nie znamy też nazwi
ska adresatki wiersza, który najprawdopodobniej został ofiarowany wraz z ro
kokowym cackiem - filiżanką z drogocennej sewrskiej porcelany (por. niżej,
obj. do w. 6). Omówienie utworu m.in. w: A. Okopień-Sławińska, ,f iliżan
ka”, [w:] Literatura polska. Interpretacje, red. J. Prokop, J. Sławiński, Kraków
-1 9 7 1 , s. 82-93; R. Magryś, „Filżanka” z perspektywy hermeneutycznej i semiotycznej, [w:] Czytanie Naruszewicza. Interpretacje, red. T. Chachulski,
Wrocław 2000, s. 105-116; M. Bizior, O „Filżance”, [w:] tamże, s. 117-124;
Wolska, Ogólne uwagi o twórczości okolicznościowej Adama Naruszewicza,
s. 1 53-155.
w. 6 dank bierze - tu: odbiera zaszczyt (wyłączności).
Sas —tj. Saksończyk, mieszkaniec Saksonii, gdzie ok. 1709 r. Johan Frie
drich Böttger jako pierwszy Europejczyk zestawił masę porcelany twardej, od
krywając tym samym sposób jej wytwarzania. Dotychczas wyrobem tego ro
dzaju porcelany szczyciły się (od VII w.) jedynie Chiny (bogatej Chinie), pilnie
strzegąc jego sekretu. Tuż po odkryciu Böttgera rozpoczęła działalność manu
faktura porcelany w Miśni, której osiągnięciem w sferze dekoracji plastycznej
były kolory: seledyn i wiśniowofioletowy, a w sferze kształtu - formy rokokowe;
jej wyroby zyskały światową sławę pod nazwą Vieux Saxe.
Podkreślając w wierszu rangę Saksonii, Naruszewicz oddaje hołd europej
skiemu wynalazcy i dyskontuje rozgłos, jaki uzyskały saskie wyroby. Z opisu
filiżanki wynika jednakże, że drogocenne rokokowe naczynie pochodziło z innej
niż saska manufaktury, mianowicie z francuskiej manufaktury w Sèvres, co za
uważył już dawno Juliusz Wiktor Gomulicki (Oświecenie, s. 295-296), zwraca
jąc uwagę na akcentowany w dekoracji kolor niebieski. Wprawdzie w Sèvres wy
twarzano porcelanę twardą dopiero od 1768 r., jednak chlubą okazało się
zdobnictwo tutejszych wyrobów (także w dziedzinie porcelany miękkiej, której
tradycja była w Sèvres dawniejsza): właśnie kolor niebieski (bleu du roi), a tak
że ciemnoróżowy (i zielony) modelowanych motywów kwietnych (o czym także
wspomina się w utworze; por. w. 30) oraz scen figuralnych.
w. 18 hartem warowniejukrzepit - tu: wzmocnił poprzez hartowanie ogniem
(temperatura wypalania porcelany twardej wynosiła od 1380 do 1450°C, co —
przy określonym składzie chemicznym —zapewniało jej wysoką odporność ter
miczną i wytrzymałość mechaniczną).
w. 30 żywiej róż twoich szkarłaty roznieca —szyk: żywiej roznieca szkarłaty
twoich róż.
w. 38 Flebe - zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, 1 .1: obj. do II 1,209-210 (s. 283).
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Oda XXVI
Oda została wydrukowana w ZPP w drugiej połowie lipca 1770 r.: zob. Alek
sandrowska, ZPP, nr 483 (s. 111), s. 4, 216.
Jest to przekład z języka francuskiego wiersza autorstwa ,,1'abbe de Coulanges”,
zaczerpnięty z antologii Claudc'a Jordana Le Choix des bons mots ou les pensées
des gens d'esprit sur toutes sortes de sujets, tirées des ouvrages des meilleurs auteurs

et de quelques manuscrits qui nont pas encore été mis sous la presse, le tout mis
pcw ordre alphabétique (Wybór powiedzeń, tj. myśli dowcipnych ludzi, na wszel
kiego rodzaju tematy, zaczerpnięte z dzieł najlepszych autorów' i z kilku rękopi
sów, które nie zostały jeszcze opublikowane, wszystko ułożone według porządku
alfabetycznego), Amsterdam -1716 (11713), s. 323-325. Autorstwo oryginału fran
cuskiego oraz źródło zostały wskazane w: Platt, Inspiracje, s. 244.
Mimo że tytułem ,,1’abbó de Coulanges” opatrywano kilka osób, autorem
prawzoru jest najprawdopodobniej Christophe de Coulanges (1 6 0 7 -1 7 2 3 ),
duchowny (opat) z Livry, stryjeczny kuzyn markiza Phillippa Emmanuela de
Culanges, stryj Mme de Sevigné (Marie de Rabutin-Chantal). Jako opiekun i za
rządca jej majątku, gdy w wieku 7 lat została osierocona, zapewnił jej wzorowe
wykształcenie; w licznych listach nazywany jest przez siostrzenicę: „Le Bien-Bon” (‘Sama Dobroć').
Wcześniej w badaniach pojawiło się przypuszczenie, że wiersz Naruszewicza
jest echem Madrygału Pierre'a Patrixa (zob. Klimowicz, ,fieri Patrixa" w poezji
polskiego Oświecenia, s. 547) *. Potem Elżbieta Aleksandrowska (Johan Turesson Oxenstierna w Polsce. Z warsztatu bibliografa .Monitora ” (/), „Pamiętnik
Literacki" 50(1959). 3/4. s. 486) opublikowała tekst oryginału francuskiego
(o inc. „D’Adam nous sommes tous enfans. ..*'), który odnalazła w zbiorze myśli
i maksym moralnych szwedzkiego myśliciela Johana Turessona Oxenstierny, po
dejrzewając wszakże, że ten zaczerpnął go skądinąd. Z kolei Mieczysław Klimo
wicz zasygnalizował (tamże, s. 548-550) obecność tego motywu w tekście słyn
nej „supliki torczyńskiej”, radykalnego w swej wymowie polityczno-społecznej
utworu z 1767 r. (Konfederacji chłopskiej projekt znaleziony na rynku w Torczynie po skończonym jarmarku świętej Trójcy r. 1 767), mającego formę skiero
wanego przeciw szlachcie chłopskiego manifestu, który rozpowszechniano
w 1769 r. w języku polskim i ukraińskim w Torczynie na Podolu i w wojewódz
twach lubelskim, ruskim oraz wołyńskim. Zwrócił też uwagę, że podobnie opra
cowany motyw „różności za życia” pojawia się także w innym, późniejszym utwo
rze Naruszewicza Wieśniak do poety dziennego, napisanym u schyłku 1771 r.
(cyt. [za:] dr.ulot. ([b.m., dr. i r.j, k.nlb. 4, 4°; egz. 1BLXV1IL2.1264), k. 3nlb.v
- 4nlb.r, w. 239-242):

Z utworu Patrixa natomiast zaczerpnął Naruszewicz pomysł na epigramat Równość
po śmierci: zoh. Klimowicz, JSen Patrixa“ w poezji polskiego Oświecenia, s. 544-545;
Aleksandrowska. ZPP. s. U l . Epigramat ten w ZPP (1770, t. 2. cz. 1, s. 57[h]) został
umieszczony tuż po wierszu Różność za życia, zaś w DN dopiero w t. III, s. 228.
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Wszyscyśmy na początku w lat przeciągu długiem
lub capy paśli w polu, albo szli za pługiem,
i w tym tylko różnica między ludzie wpadła:
ten z rana, a ten w wieczór odszedł z biczem radła.

Tekst utworu i komentarz w opracowaniu Jacka Wójcickiego w .Literatura kon
federacji barskiej. Wiersze, s. 692-700 (drobne różnice tekstowe).
w. 1 Z Adamowego — pierwszego człowieka na ziemi, ojca rodu ludzkiego:
jego imię wymienione w Rdz 2,19.

Oda XXVII
Utwór opublikowano w ZPP w pierwszej połowie kwietnia 1776 r.; zob. Alek
sandrowska, ZPP , nr 607 (s. 130-131), s. 14, 225.
Tytuł: „Vanitas vanitatum ”. Próżność nad próżnościami - por. Koh 1,2:12,8:
,yanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes: vanitas vanitatum et omnia vanitas” („Mar
ność nad marnościami, rzekł Eklezjastes: marność nad marnościami i wszystko
marnose”: przekład J. Wujek). Jest to pierwsza i ostatnia myśl Księgi Koheleta,
czyli Eklezjastesa. Słowo vanitas — ‘marność’ powtarza się w biblijnej księdze
64 razy. Por. komentarz Menochiusza (Biblia łacińsko-polska, czyli Pismo Święte
Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty, przekładu
polskiego ks. Jakuba Wujka TJ, z komentarzem Menochiusza TJ. przełożonym
na język polski, t. 2, Wilno 1862, s. 871):
f...] próżność najmarniejsza i czcza, [która] cechuje rzeczy ludzkie, [...]
to [...], co niknie, co lidie i obmierzłe, co zawodzi ludzkie nadzieje.

Wskazanie inspiracji: z Salomona [z Woltera] - oda Naruszewicza jest para
frazą dokonanej przez Voltaire’a parafrazy Księgi Koheleta: francuski autor za
tytułował swój wiersz: Le Précis dEcclćsiaste (Streszczenie Eklezjastesa) (por.J.W Gomulicki, „Krzywda Naruszewicza”, [wstęp do: ] NARUSZEWICZ, Liryki wybra
ne, s. 23-24: Aleksandrowska, ZPP , s. 131). Już Stanisław TREMBECKI (Listy,
s. 211-212: list z 22 III 1782 r.) pisał w liście cło Stanisława Augusta, że Narusze
wicz „tłumaczył z Woltera księgę Ecclesicistae, gdzie jest cała religia atakowana”.
Zob. też J. Wójcicki, „Czarna legenda i rzeczywistość”, [wstęp do:] Voltaire, Eklezjasta treściwie. Czteryrprzekłady polskie z doby oświecenia, opracował J. Wójcic
ki, Kraków 2008, s. 7-10, 17-19 („Biblioteka Badań nad Oświeceniem”, nr 2).
Wolter (zob. NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. 1: obj. do I 4,tyt. (s. 244))
znany był ze swych libertyńskich poglądów. Zdaniem Juliusza Gomulickiego
(loc. cit.) wiersz Naruszewicza jest jeszcze bardziej radykalny w swej wymowie
niż utwór Francuza, gdyż przez polskiego poetę został pogłębiony i zaostrzony.
Inaczej widzi tę sprawę Julian Platt, który podkreśla, iż w utworze Naruszewi
cza nie odnajdziemy manifestacyjnego odrzucenia światopoglądu religijnego.
Zwraca też uwagę na obecne w polskiej wersji liczne rady o charakterze moral
nym i społecznym, co znacznie osłabia piętno wolterowskiego epikureizmu. Wska
zuje ponadto na związki tej wersji z tradycyjną wersją biblijnego toposu vanitas,
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reprezentowanego obficie w poezji staropolskiej (tenże, Adam Naruszewicz, |w:J
Pisarze polskiego Oświecenia. t. 1, s. 319). Z tezą Gomulickiego polemizuje rów
nież Jacek Wójcicki (loc. cit.), akcentując zbieżność dokonanego przez Woltera
streszczenia Księgi Koheleta i jego polskiego przekładu z biblijnym prawzorem.
Zestawienie odpowiednich fragmentów wiersza Naruszewicza z wersetami Księgi
Koheleta świadczy o bliskości utworu poety z biblijnym pierwowzorem (w prze
kładzie Jakuba Wujka) w zakresie intelektualnego opracowania podjętych m o
tywów tematycznych, natomiast opracowanie literackie jest w większości przy
padków' szersze, bardziej rozwinięte, nasycone alegorycznymi ujęciami. Porządek
i układ tych motywów w utworze i w Biblii często się nie pokrywa, co stoi na
przeszkodzie pełnemu, wyczerpującemu zestawieniu w objaśnieniach.
Naruszewicz ukrył francuskie źródło inspiracji, sygnalizując wzorowanie się
na Salomonie. Wskazanie (w ZPP i w DN) biblijnego źródła jest więc w pewien
szczególny sposób mylące, ponieważ zarazem uzasadnione, jako odesłanie do
prawzoru (zwanego też Księgą kaznodziei Salomona).
Autorstwo Księgi Koheleta przypisywano dawniej Salomonowi, królowi izra
elskiemu (panował ok. 970-930 p.n.e.), sy nowi Dawida i Betsabee, który wzniósł
świątynię jerozolimską i stał się wzorem sprawiedliwego, zwłaszcza zaś mądrego
władcy. Księga Koheleta, czyli Kklezjastesa, powstała ok. 200 r. p.n.e. Kohelet
(hebr.) / Eklezjastes (gr.), tj. 'kaznodzieja, mówca publiczny’, ukształtował swe
dzieło jako wypowiedź króla Salomona, dlatego też liczne motywy przedstawio
nej tu drogi życiowej przystają do postaci tego władcy. Epilog (Koh 12.9-14)
napisał jakiś uczeń Koheleta.
w. 1 -8 —por. Koh 2.1 : ,.Pójdę a rozpuszczę się w rozkoszach i będę zażywał
dobra. 1 widziałem, że i to marność”: Koh 11.10: ..Oddal gniew od serca twego
i odrzuć złość od ciała twego. Bo młodość i rozkosz są rzeczy marne” (przekład,
tu i dalej. J. Wujek).
w. 9-16 - por. Koh 2.3: ..Myśliłem w sercu swoim, abych zawściągnął od
wina ciało moje. abych serce swe przeniósł ku mądrości, a uchronił się głup
stwa: ażbych obaczył. co by było pożytecznego synom ludzkim, co by czynić
potrzeba pod słońcem przez wszytkie dni żywota ich”.
w. 17-24 - por. Koh 1.16-18: „Otom się zstał wielkim i przeszedłem mą
drością wszytkie. którzy przede mną byli w Jeruzalem, a serce moje wiedziało
wiele rzeczy mądrze i nauczyłem się. I udałem serce moje, abych poznał mą
drość i umiejętność, i błędy, i głupstwo: i doznałem, że i w tych jest praca i utra
pienie ducha: Tym, że w wielkiej mądrości wiele jest kłopotu, a kto przyczynia
umiejętności, przyczynia i prącej”.
w. 20 ukrytego przyrodzenia —ukrytej istoty ogółu zjawisk świata,
w. 25 sydońskim ... szkarłatem —zob. wyżej. obj. do III 8,6.
w. 42 potrzebą tylko stoi rozkosz i dosytem - źródłem rozkoszy jest potrzeba
i jej zaspokojenie (a przesyt zabija rozkosz).
w. 63 kara z występkiem chodzi - jest to poświadczony dopiero od XVIII w.
wariant (NKPP. „Kara” 6) znacznie starszego zwrotu przysłowiowego, które np.
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u Reja ma postać: „Za grzechem chodzi pomsta” lub „Za grzech inszego myta
nie masz jeno pomsta” (NKPP, „Grzech” 60), a które wywodzi się ze średnio
wiecznej paremii łacińskiej: „Nullum malum impunitum”.
w. 6 7-68 - por. Koh 4,4: „Jeszcze przypatrzałem się wszelakim pracam
ludzkim i zabiegi obaczyłem, że podległy jest zazdrości ludzkiej : i w tym tedy
marność jest i praca zbyteczna”.
w. 95 ugłaskany Czas wyjaśnieje - czas da się ubłagać, odmieni się i stanie
się bardziej przyjazny.
w. 107-108 Cnota łachmany wdzieje wytarte , / a Zbrodnia w krześle osiędzie —por. Naruszewiczową satyrę Szlachetność, w. 123-124: „Lecz kiedy z cza
sem cenę straciła zasługa, / poszła Zbrodnia do krzesła, a Cnota do pługa” (DN,
t. III, s. 113).
w krześle osiędzie - obejmie zaszczytny urząd (np. senatorski), stanowi
sko, będzie piastować wysoką godność.
w. 111 cedr, co się pod niebo dumnym wierzchem wspina - wysokość tego
drzewa iglastego jest przysłowiowa; por. wyrażenie przysłowiowe: „Wzniosły jak
cedr libański” (NKPP, „Liban”).
w. 111-112 cedr ... / jak i pozioma ... chróścina —zob. III 8 ,14-15 (i obj.)
oraz III 18,108 (i obj.).
w. 113 Od kresów nieuchronnych nikt się nie wywinie - por. przysłowie:
„Od śmierci nikt się nie wykupi” (NKPP, „Śmierć” 43).
w. 116 i dziki tygrys taczną krwią napawa paszczę - szyk: i dziki tygrys
napawa krwią łączną paszczę.
w. 122 śmiertelne ... przyrodzenie - tu: ogół bytów ludzkich, podległych
przemijaniu.
w. 127 Zmienna gospodo wędrownej duszy —ciało.
w. 129-130 się człowiek tak mocno suszy ; / gdy myśli o twym rozdziele —
sens: człowiek zamartwia się na myśl o rozdzieleniu z ciałem, do którego dojdzie
po śmierci.
w. 133-134 Więcej żyjący komorek waży / aniżeli lew zabity —por. Koh 9,4:
„Lepszy jest pies żywy aniżli lew zdechły” (przekład J. Wujek).
w. 135-150 —por. Koh 4,2-3: „Achwaliłem więcej umarłe niżli żywe, a mia
łem za szczęśliwego nad obudwu, który się jeszcze nie narodził ani wiedział złe
go, które się dzieje pod słońcem”; 5,14: „Jako wyszedł nagi z żywota matki
swojej, tak się wróci: a nic nie weźmie z sobą z prace swojej”.
w. 1 4 7 -1 4 8 przegrody / dóbr marnych z nędzą istotną - por. obj. do
III 14,11-12.
w. 151-168 - por. Koh 9,12: „Nie wie człowiek końca swego
Koh.
11,5: „Jako nie wiesz, która jest droga ducha i jako się zrastają kości w żywocie
brzemiennej, tak nie wiesz spraw Bożych, który jest twórcą wszytkiego”; Koh
3,18-21: „Rzekłem w sercu synom ludzkim, aby ich Bóg doświadczył i ukazał,
że są bestiam podobni. Przetoż jednakie jest dokończenie człowieka i bydląt,
i równy stan obojga. Jako umiera człowiek, tak i one umierają, i jednako tchną
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wszytkic, i nic ma człowiek nic więcej nad bydlę: wszytko podległo marności
i wszytko idzie na jedno miejsce. Z ziemie są uczynione i w ziemię się jednako
obracają. Któż wie. jeśli duch synów Adamowych wstępuje wzgórę, a jeśli duch
bydlęcy zstępuje w dół?“.
w. 151 dowcip poziomy - ograniczony umysł (ludzki),
w. 158 dzieli trwałość od skazy wiernymi parkany —por. obj. do III 14.11 -12.
w. 194 wkrótce martwy stępieje stuch na wdzięczne pienia —por. Koh 12.4:
J • ogłuszeją wszytkic córki śpiewania“.
w. 195 gnuśny zamróz krwi rześkiej biegły ciąg zaskoczy —por. Koh 12,3:
..(.. .J i zachwieją się duży mężowie“.
w. 196 a sen wiecznym zamierzcliem światła me zamroczy —por. Koh 12.3:
J i zaćmią się patrzące przez dziury".
światła —tu: oczy.
w. 197 latorośl libańskiej zasady - winna latorośl zasadzona w górach Li
banu. W czasach starożytnych góry Libanu (pomiędzy Fenicją i Celesyrią) sły
nęły głównie ze wspaniałych lasów cedrowych i sosnowych, rzadziej natomiast
pamięta się o tym. że to tu właśnie od dawna uprawiano winogrona.
w. 205-206 Tak kiedy wszystko rwie czas upłynny / cokolwiek objąt krąg
słońca —por. Koh 3.1: ..Wszystkie rzeczy mają czas. a swym zamierzonym bie
giem przemija wszystko pod słońcem“.
w. 217-218 Niech wierna miłość małżeństwo słodzi / i węzeł ukrzepia ścisły
—por. Koh 9.9: ..Zażywaj żywota z żoną. którą miłujesz, po wszytkie dni żywota
niestateczności twojej, któreć dane są pod słońcem przez wszytek czas marności
twojej “.
w . 224 w dyjamencie wykuty —diament jest najtwardszy ze wszystkich mi
nerałów. w zw iązku z czym. dla podkreślenia czegoś nieodwracalnego, niedającego się zmienić, w literaturze stosowano metaforyczne zwroty typu: „wyryty
(wykuty) w diamencie“: por. KOCH IANOWSKI. Pieśni II 8. w. 2-4: ..dekret go
towy / Przed Bogiem leży. nie piórem pisany. / Lecz w dyjamencie twardym
wykowany“: Fabian Birkowski: ..Dekret na dyjamencie kowany” (Kazania nie
dzielne. Piotrków 1623. s. 66): Stanisław' Trembecki: „Jest księga fatalności
w dyjamencie ryta“ (.Va dzień siódmy września albo rocznicę elekcji, w. 183,
Iw: I TREMBECKI, Pisma . t. 1. s. 120): Naruszewicz: „losy w dyjamencie ryte”
(I 3.125: zob. też I 11.22). Zob. też wyżej. obj. do IV 11.118.
w. 263-264 tak i najczystsza cnota na świecie / mci swoje czasy nieprawe —
por. Koh 7.21: „Nie masz bowiem sprawiedliwego na ziemi, który by czynił
dobrze, a nie grzeszył*'.
w . 268 wielka to rzecz i piękna czynić niewdzięcznemi - podkreślenie pięk
na i szlachetności dobrych czynów oraz niesienia bezinteresownej pomocy in
nym ludziom wr taki sposób, by nie odczuwali oni potrzeby wdzięczności.
w. 273 Prochem jesteś nikczemnym —por. Koh 12.7: „ [...] i wróci się proch
do ziemie swej, z której był“: por. też przysłowie o proweniencji biblijnej: „Proch
jesteś i w proch się obrócisz" (NKPP. „Proch” 5).

SŁOWNIK WYRAZÓW ARCHAICZNYCH

Cyfry rzymskie oznaczają numer księgi, stojące za nimi cyfry arabskie numer ody, po
przecinku podano numery wersów.

afrycki - afrykański; III 26,55
a lić - oto, tymczasem; III 14,14; III 17,17; III 25,30; IV8,21; IV21,7
arcypelag — (wł. arcipelago, gr.bizant. archipelagos) archipelag; IV 1,przyp. (k). (n)
aifa — harfa; symbol twórczości poetyckiej; III 23,23; III 25,15
bachmat - (tatar.) koń tatarski, krępy, o krótkich nogach, silny; IV 20,145
baldekin - (wł. baldacchino) baldachim; III 15,157
bandura - (ukr. bandura) wielostrunowy, szarpany instrument ludowy używany na Ukrai
nie, lutnia kozacka; symbol twórczości poetyckiej (gr. pandoûra ‘trójstrunowy instru
ment muzyczny1, łac. pandura); III 23,43
bardon - strunowy instrument muzyczny podobny do liry i lutni; atrybut poety, symbol
twórczości poetyckiej; III 8,92; IV 1,24

barwić - pozorować, zasłaniać; III 13,64
belt —grot, żeleźce strzały; IV 16,16
- (przenośnie) piorun; III 25,12; IV 1,7

boisko - miejsce boju; IV 1,93
brak: bez braku - bez wyjątku, bez różnicy; III 13,102; IV 12,26; IV 18,21
bróg - (przenośnie) plon; IV 20,76
- daszek nad składem zboża lub siana; IV 24,38

buchta - (niem. Bucht) niewielka zatoka; III 3,45
bukowy - bukowiński (od Bukowiny); III 1,83
bułat - (tur. bułat, z pers. püläd) szabla (turecka albo perska) lub miecz z szeroką i roz
szerzoną głownią, z wybornej stali; III 1,132; III 20,72; IV 3,88;IV 14,36

b y - gdyby; III 1,7. 21; III 12,16
codzić - cedzić; IV 1,43
cale - zupełnie; IV 25,22
carski - cesarski; III 1,44. 70; III 21,40
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ceklarski — należący do oprawcy, zbira; HI 22.66
celny - znakomity; III 18.55; IV 25.14
cewka - rurka: I 24.29
chełznać - powściągać*, hamować: III 19.19
chętliwy - chętny: IV 25.12
chować - zachowywać: III 20.108
chrósty - zarośla, krzewy; IV 24.40
chróścik - krzaczek: III 18.108
chróścina - krzaczek; III 8.15: IV 27.112
chuć —namiętność, chęć. skłonność (bohemizm lit., czes. chut 'smak. gust. chęć'): III 7.35:
III 9.19; III 13.38: III 20.54: III 21.27; III 23.22
chudoba - ubóstwo, bieda: III 3.103
chwatki - chwytliwy (od: chwatać 'chwytać'): IV 22.12
chybki - szybki, żwawy, prędki; IV 1.3
chyżo — prędko: IV 12.31
chyży - szybki, żwawy, prędki: IV 20.59
ciągły - dający się wyciągać, rozciągliwy (o złocie): III 15.60
cieśń — miejsce ciasne, ścieśnienie: IV 20.173
cug - ozdobny zaprzęg składający się z sześciu (niekiedy czterech)rasowych koni (niem.
Zug "ciąg'): III 16.5; IV 24.7*. 72
Czekan - broń w kształcie laski, na której z jednejstrony osadzony był toporek, a zdrugiej
młotek (węg. csakany): III 22.66
czerw - robak niszczący rośliny: III 15.164
czynić - być czynnym: okazywać się w działaniu: III 18.84: III 26.57
ćma - gęsty mrok. ciemność; grube, ciemne chmury; IV 18.27
dank - zaszczyt, uznanie (niem. Dank 'podziękowanie’): III 1.42: III 18.55: III 25.47:
IV 1.51: IV 25.6
- hołd, nagroda: III 1.176: III 25.56; IV 3,44
dma — powiew, podmuch wiatru: IV 11.60
doba - postać: III 1.11
dosyt —uczucie nasycenia, zaspokojenie, stan sytości: III 24,7: IV 27,42
dotkliwy - nżuły: III 15.103. 151
dowcip - bystrość umysłu, inteligencja, talent, błyskotliwość (czes. dóvtip, dziś: dùvtip):
III 15.53; IV 20.28. 79. 188
- pomysłowość, spryt: IV 3.83
-u m y sł, rozum: IV 21,13; IV 27.151
dowcipny - rozumny, będący skutkiem (efektem) bystrości umysłu, inteligencji, talentu;
Przestroga 21 : III 2.3: lii 20.48: III 26,24; IV 20,208: IV 27.214
drugi - inny (por. łac. alter): III 4.5. 9: III 6.52. 89; III 10,44; III 15.22; III 21.31;
IV 1.82;* IV 7.12: IV 20.198: IV 27.66
dukat —dawna moneta złota o wadze 3.53 g. bita w Wenecji od XIII w. i rozpowszechniona
potem w całej Europie (por. wł. ducato ^księstwo ); IV 4.21
dzianet —( w ginnetto) rasowy koń, zwykle rasy hiszpańskiej, włoskiej lub tureckiej: III 8,89
dziedzina - dziedziczna posiadłość: III 4.5
dziejopisca — dziejopis. historyk; IV 4.20
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dzielnie - sprawnie, umiejętnie; III 8,123; IV 2,18
-siln ie; III 18,14
dzielny - skutecznie działający; III 15,25. 53; III 26,11. 57; IV 3,50. 80; IV 13,25; IV 20,3
- potężny, silny: III 2Л5; III 12,4; III 14,12: IV 20,25. 38
- wykonujący (co) sprawnie, umiejętnie: III 2,2; III 24,59
- energiczny, czynny: III 26,2; IV 20,25
dziewczyn - dziewczęcy; III 23,6
dziewka - córka będąca panną; IV 22,36
farba - (niem. Farbe) barwa, kolor; III 1,4; III 19,53; IV 25,9. 23
farbownyr — fałszywy, udawany; III 3,103
fdżanka - (tur.flldzań) filiżanka; IV25,tyt. 21
flaga - gwałtowna, szybko przemijająca burza z ulewą, nawałnica (niem. Flagę ‘słota’);
III 13,26; III 23,35; IV 11,76
fletnia - piszczałka poprzeczna; III 3,97; III 7,7
folga - (średnio-górno-niem. Volge) ulga, wytchnienie; III 2,111; III 13,29; III 25,5
folwarczek - mały folwark; III 7,26
folwark — gospodarstwo rolne, wydzielona część majątku ziemskiego (niem. Vorwerk);
III 3,tyt.
fortunny - szczęśliwy Que. fortuna ‘los, szczęście’); III 13,78; IV 1,60
fraszka - nic ważnego, byle co, głupstwo; III 3,112; IV 4,32; IV 7,16; IV 8,7; IV 16,3
gbur - rolnik, chłop (średnio-górno-niem. Gebur ‘sąsiad, chłop’); III 15,121
gęśl - rodzaj drewnianych skrzypiec o wąskim, lekko owalnym kształcie; jeden z instru
mentów kojarzonych z twórczością poetycką; III 8,72; III 25,35
giermek - sługa (węg. gyrrmek ‘dziecko’); III 22,75
glans - połysk (hol. glans, niem. Glanz): III 20,72
gmin - pospolity ogół, tłum: III 3.39: III 13.116; III 21,44; IV 11,64; IV 12,18; IV 20,36.
56. 145. 244; IV 25,4
- przedstawiciele tzw. stanu trzeciego: chłopi, mieszczanie (kupcy, rzemieślnicy itp.),
pospólstwo; III 5,tyt. 9. 81. 86. 97. 127. 179. 203; IV 27,269
gnuśnik - próżniak, leniuch; IV 11,67
gołota — zubożały szlachcic nieposiadający majątku ziemskiego; IV 14,17
gon — bieg, gonitwa; III 3,53
gospoda — mieszkanie; III 19,22
górny - położony na nieboskłonie; III 1.151: III 11,39; III 12,3; IV 19,2
- wysoki; III 8,2
grobsztyri —grobowiec, nagrobek (niem. grab-stein ‘kamień nagrobny’); III 8,98
gromca - pogromca; III 20,31
grot - ostre, zwykle metalowe zakończenie strzały, ostrze oszczepu, piki itp. (ogólno-słow.
grotb ‘stożek*; dyskusyjne pokrewieństwo z niem. Grat ‘szpic, grań’); III 24,15; IV 1,16
- strzała wyrzucana z łuku, oszczep (metonimicznie wobec powyższego znaczenia);
III 6,50. 77; III 20,39; IV 12,12: IV 16,27
- pocisk (zwłaszcza o kształcie strzały; metonimicznie); III 20,87
gwiazdarz - badacz gwiazd, astrolog lub astronom; III 2,3: III 15,41
gwicht - (niem. Gewicht) odważnik kładziony na szalę wagi; III 18.68; IV 3,38; IV 14,35;
IV 20,86
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— hartowany, mocny, silny (nicm. h ä r te n ‘hartować’); IV 20,144
- tatarskie (lub tureckie) wojsko, obóz wojskowy (tur. o r d a ‘obóz wojskowy', przez
nkr.): 1111.71
h o r d y ń s k i —tatarski; III 1.127

h a rc o w n y
h o rd a

im a ć - chwytać: III 20.42
intralci - (wł. intralci) zysk. dochód; III 17,16; IV 27,11
isciec - świadek (od staropol. is t y 'pewny, prawdziwy’); IV 12,13
je d n o
ju c h a

- tylko: III 3.108
— krew (określenie pogardliwe); III 4.30; IV 3.127

—gwiazdy, światła; III 3.80
— (także k a le ta ) skórzany woreczek na pieniądze, zwykle uwiązany u pasa (wł.
c a le tta ‘torebka mnisza przyszyta do pasa’; st.rus. k a lita ‘rodzaj torby pasterskiej’);
IV 24.20
k a n a r — słodycz; cukier trzcinowy dobrego gatunku (od nazwy Wysp Kanaryjskich, skąd
pochodził): IV 0.27; IV 24.58
k a n ą ć - kapnąć, spadać kroplami; IV 22.6
k a n d y z b r o l - cukier kandyzowany (oczyszczony), grubokrystaliczny, zwany też cukrem
lodowym (nicm. K a n d is -Z u c k e r . por. także B r o t Z u c k e r ‘głowa cukru’): IV 25,33
k a n ik u ła - (przenośnie) okres rozmarzenia, swobody (łac. C Ą c)an icu la (właśc. ‘suczka’),
nazwa Syriusza. tj. Psiej Gwiazdy, zwanej przez Greków Psem Oriona, w gwiazdo
zbiorze Wielkiego Psa, widocznej podczas upałów): IV 20.202
k a ń c z u k — bicz z plecionego rzemienia osadzony na krótkim kiju (tur. k c im c z y ); IV 8.9
k a ź ń - kara męki. śmierci: III 22.92
k ir — sukno żałobne: IV 18.25
k ir y s - zbroja na pierś lub pierś i plecy, pancerz (niem. K ü r is s , franc, c u ir a s s e ); III 20.38
k le ć —łódź zbudowana byle jak. bezładnie: III 24.73
к ło z a - więzienie, zamknięcie, dół. jam a (st.franc, clo s 'pomieszczenie zamykane’, z łac.
cla u d e re ‘zamykać’): IV 12.1
klut)(i - równowaga, miara (por. średnio-górno-niem. K lö b e ‘część wagi z heleczką i ję
zyczkiem'); III 1.51
: w y p a d a ć z k lu b y - tracić równowagę, należyty, pierwotny stan; III 21.15
k lu b y (ryzy. karby): b r a ć w k lu b y - ograniczać, wziąć w ryzy; IV 14.32
k m o c h a - kumocha. tu: sąsiada (zgrubienie od k u m a - ‘sąsiadka'); III 22.93
k o lę d a - życzenia składane na Nowy Rok: dar. upominek noworoczny (w tym samym
znaczeniu wulgarno-łac.-panoński c a le n d a z łac. K a le n d a e ‘pierwszy dzień miesią
ca); III 11.66
k o m a r — komar: III 21.12
k o m o rek - mały komar: III 18.52: IV 27.133
k o n c e r z - długa sieczna broń dawnej jazdy polskiej, przytroczona do siodła (czes. k o n a r ,
z tur.): IV 16.9
k o n ik — konik polny, pasikonik: IV 24.40
k o r d - prosty i krótki miecz noszony u boku (pers. k a r d ‘nóż‘. węg. z tur. k a r d ) : III 1.17:
III 8.46: III 22.77; IV 16.9; IV 18.23
k o s z a r a - miejsce ogrodzone, w którym latem zamyka się owce lub krowy (rum. c o ę a r );
IV 20.160
kagań ce

k a lita
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— barwny; III 19,5; IV 21,4
- piękny; III 8,91; III 21,34; IV 1,160; IV 5,8
k r o m - oprócz; III 15,28; IV 14,31
k r o to fila — krótkotrwała uciecha; IV 10,29
k r ó c ić — ukrócać, poskramiać; III 20,74
k r ó j — wzór, model; III 6,21
k r u c h ta - podziemne sklepione pomieszczenie kościoła, w którym chowano zmarłych (gr.
k r y p tę ‘kryjówka’, łac. c r y p t a , niem. K r u ft , st.czes. k r u c h ta ); III 8,44
- przedsionek kościoła; IV 18,23
k r z y w o — niechętnie, nieprzyjaźnie; IV 1,140
k r z y w y - zły, zepsuty; IV 27,114
niechętny, nieprzyjazny; III 13,105; III 21,22
zniekształcony; III 6,21
k w o ta - ilość, liczba (por. śrdw.-łac. q u o ta ‘część daniny przypadająca na jedną osobę’,
z łac. q u o t ‘ile’); IV 14,11

k ra sn y

- polski; III 1,68
—byle (wyraz ekspresywny oznaczający małą wartość); III 7,20; III 9,32; III 11,52;
IV 1,143; IV 8,7; IV 11,60; IV 24,32
la r w a —widmo, straszydło (łac. la r v a — ‘woskowa maska przodków’); III 15,165
le g a r y - legowiska, siedliska; IV 1,42
Lem iesz — w pługu ostrze krojące ziemię, ogólniej: pług; III 8,69; III 15,35; III 24,61;
IV 26,6
le że - legowiska, siedliska; IV 1,35
le że ń —człowiek nielubiący pracować, leń; IV 11,73
Lik ; b e z lik u - bardzo dużo, wiele (por. st.-rus. lik b ‘walne zebranie świąteczne, mnóstwo
ludzi, liczba’); III 1,141
: p o d lik ie m - w odpowiedniej ilości, w miarę; IV 27,229
lip ie c - miód lipcowy (szczególnie słodki i smaczny) ; IV 25,33
lu b o - choć, chociaż; P r z e s tr o g a 10
- miło, przyjemnie; III 1,125; III 3,19. 102
lu b o ś ć - przyjemność; III 12,15
lu s tr —blask, połysk; świetność (por. łac. lu s tr a r e ‘rozjaśniać, oświecać’, od lu cere ‘świe
cić’); III 13,13; III 16,35; IV 11,15,117

la c k i
la d a

- łakomy, pożądliwy, żarłoczny; IV 27,116
- marionetka (st.czes. lu tk a ‘lalka’, czes. lo u tk a ‘marionetka, lalka’, serb.-chorw.
lu tk a ‘lalka, marionetka’; III 15,119
ło w ie c — łowca, myśliwy; IV 12,7
łu b ek - płatek cienkiej kory zdartej z drzewa (zdrobnienie od ł u b ; por. st.łac. lu b e r ‘łub,
łyko’, łac. lib e r , lit. lu o b a s , st.górno-niem. L o u f t) \ IV 22,48
łu p a ć - (przenośnie) stukać; IV 22,48

łą c zn y

łą te c z k a

- matka; III 13,33
- dobra materialne, majątek, bogactwo, złoto, (żartobliwie) pieniądze (aram.
m ä m ö n ä ‘bogactwa’, łac. bibl. т а т ( т ) о п а ) : III 2,88; III 8,49; III 15,99. 159;
11120,102; IV 9,10; IV 27,175
m a r tw y —zmartwiały; IV 3,100

m a c ie r z

m am ona

k( ) m i : n
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masłok - odurzający napój (arab., tur. maślak 'szalej'): III 4.14
mauzol - okazały grobowiec (por. gr. Mausoleum "grób króla karyjskiego Mausolosa z IV w.
p.n.e'. łac. mausoleum 'grobowiec'): III 8.97
mazać - przekreślać: IV 3.76
m dły —osłabły, omdlały: III 8.30: III 24.50: IV 24.33
mendel - (niem. Mandel) piętnaście, tu: snopów zboża, ustawionych razem na polu:
1113.71:1117.12
miałki — niegłęboki. płytki: IV 11.43
m ia r k o u m y - utrzymany w należytych rozmiarach, w odpowiednich granicach; IV 20.115
miasto - zamiast: III 1.3: III 3.15: IV 18.12
m ie c ić — miotać, rzucać, ciskać coś z siłą: III 14.40: IV 14.67
{się) - miotać się. rzucać się (gwałtownie), napadać (także w znaczeniu metafo
rycznym): III 1,35: IV 1.42
m ie n ią c - zmieniać, przemieniać; III 3.47; III 10.25: III 11.10: IV 9.27; IV 11.46. 51
(s/p) - zmieniać się: IV 8.8
m ie n ić - uważać (kogo lub co za co): III 13.68: III 26.5
(.ę/jO - nazywać się; III 1.82
m ie r n y - skromny; IV 13.13
zob. p o m ie r n y
m ie s ię c z n y — trwający miesiąc: III 19.36
m iste r n ie - w wymyślny sposób, chytrze: III 15.108
— w sposób kunsztowny, artystyczny: IV 6 .6 9

m isterny- zdolny do w ykonyw ania precyzyjnych prac (por. czes. mistrny od mistr 'm istrz');
III 1.9: III 10.34: III 15.59; IV 25.17
—precyzyjnie wykonany; III 3.45: III 15.43
- wymyślny; III'8.68: III 26.82; IV 10.6
mitra —uroczyste nakrycie głowy przedstawicieli władzy duchownej lub świeckiej; (prze
nośnie) godność lub tytuł biskupi, książęcy; (ogólnie) znak wysokiej godności (łac.
mitra z gr. mitra ‘przepaska na głowę, diadem'); IV 18,22
młódź - młodzież: III 18.101
m o d e l- wzór: III 13.75: III 18.95: IV 3.137
m o ło jec - zuch. junak (białoms. m o ło d z ić c . dopełniacz m o ło jc a ): IV 22.53
m o s z c z —młode wino (niem. M o s t . z łac. m u s tu m ): III 18.29
m ó r - to. co morzy, powoduje śmierć; III 22.51
m ó z g o w ie c — człowiek popędliwy. mąciciel: III 22.65
- pomóc, przydać się: III 15.199
statek, okręt! łódź (łac. n a v is ): III 15.43: III 18.58; III 24.104: III 25.32; IV 1.146;
IV 4.10; IV 14.11
r ia w o d z ić — pokrywać: III 13.99
n a w r o t n y — powtarzalny: pojawiający się nawrotem, ponownie występujący; III 19.5
n a z w is k o - nazwa: III 18.65
n ic o w a ć —wywracać na nice. tzn. przeinaczać, opacznie interpretować: III 6.11: III 22.59:
IV 12.19
niebiański. pochodzący z nieba; III 1.137; III 2.57: III 6.59: III 15.47; III 22.86:
III 25.35
n ie c h y b n y - całkowicie pewny: III 16.28
n ie d o g o d n y - taki. któremu trudno dogodzić: grymaśny; IV 8.26
nadać

naw a -

SŁOW N IK WYRAZÓW ARCI LMCZNYCII

311

- nierozdzielny, nierozłączny; IV 11,11
- niedąjący się powstrzymać, gwałtowny; IV 12,6
n ie o b r a z n y - nieszkodliwy; III 3,46
n ie o d p o w ie d n y — niezależny; IV 11,25
n ie o d r o d n y —bardzo typowy jako reprezentant swoich przodków; III 20,118; IV 20,139
zob. o d r o d n y
n ie p ło n n y - niedaremny, pewny; IV 1,61; IV 9,23; IV 11,96
n ie p o c h y b n y - niechybiający; IV 12,15
n ie p o d l y - niepospolity; IV 13,1
n i e p o i y t y - nie do pokonania, niezwyciężony; III 1,31; III 2,64; IV 12,32
n ie p r z e d a r o w n y - nieprzekupny; IV 3,37
n ie p r z e ło m n y - niedąjący się przełamać, niezłomny; III 22,49
n ie s fo r — niezgoda; III 20,34
n ie s fo r n o ś ć - samowola, brak karności; krnąbrność; III 1,53; III 20,95
n iesfo rn yr _ niezgodny, sprzeczny; IV 27,89
n ie s iln y - niemający siły; III 22,57; IV 20,101
n ie s ta n o w n y — niestały, zmienny; III 7,32; IV 11,32; IV 27,31
n ie ś c ig ły - szybki, niedościgły; III 2,65
n ie w a r o w n y - niezabezpieczony, niemający obwarowania; III 20,40; IV 11,43
n ie w e to w n y - nieodżałowany, niepowetowany; III 22,18
nieur}rw i ę z l y - nie do rozplątania; III 25,20
n ie z b e d n y - brzydki, wstrętny (bohemizm, st.czes. n e z b e d n y ‘samowolny, nieuważny’,
czes. ‘niesforny, psotny’); III 22,74
r iie z m o ż n y - niemający siły; III 20,75
n i k c z e m n y - nic nieznaczący, nędzny; III 2,34. 81 ; III 14,11 ; III 15,203; IV 18,20; IV 27,273
n o g ie te k - nagietek (L.: C a le n d u la ); IV 21,5
n o ta — komentarz, przypis; P r z e s tr o g a 3
n ie d z ie ln y

n ie h a m o w n y

- sidła, sieci; III 13,34; III 25,20
- włożyć na siebie, wdziać; III 8,42; IV 21,19
o b ro k - pokarm; III 26,16
o c h y n ą ć s ię - zanurzyć się, pogrążyć się: III 2,63
o d r o d n y - wyrodny, zwyrodniały; IV 17,14
zob. n ie o d r o d n y
o p o n a - zasłona; III 18,26
o s a d a - mieszkańcy nowo założonej miejscowości, kolonii; IV 1,przyp. (r)
o s ę k a - długi drąg, zakończony okuciem z ostrzem i hakiem; III 18,58
o s k a r d a - (czes. o s k r d , st.rus. o s k o r d b ) kilof o ostrzach z obu stron; III 18,72; IV 20,12
o s tr o ż n y - ostrożny, działający z rozwagą, baczny, przezorny; III 8,110
o ś w ia ta - blask, opromienienie; IV 27,202
o z d o b n y - przynoszący chwałę, zdobiący chwałą, chwalebny; III 1,119. 135; IV 1,154
-ozdobiony (czym); III 26,17; IV20,183; IV24,10; IV27,25. 185
- piękny, strojny; III 3,63; III 20,29; IV 1.6; IV 5,9; IV 20,88
o z io n ą ć - przeniknąć podmuchem; III 22,75
o ż y w c a - siła ożywiająca, pobudzająca do życia; III 19,2
o b ie rz e
o b le c

- krótka tarcza metalowa (węg. p a j z s ); IV 12,32
- pokojowiec dworski, towarzyszący panu podczas jazdy powozem (pers. p ä jk ‘go
niec, posłaniec’); IV 7,18

p a iż a

p ą ju k
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paklak - ubranie / grubego, prostego płótna albo sukna (por. dialektalne wschodnie pakla '/grzebie’); IV 11,51: IV 13.18; IV 18,22
papuży — zielony, o odcieniu trawiastym (por. średnio-górno-niem. Papagey ‘papuga’
przez st. franc. / h is/p. papagayo (arab. babaghä)): IV 24.10
pastwo - pokarm, żer: III 18.88: III 19.23; IV 19,20
patron - obrońca, adwokat (łac .patronu#): III 2,110: IV 3.52. 113; IV 4,55; IV 12,20
pawęż - długa i s/eroka tarcza, opierana o ziemię (st.czes. pavéza, średnio-górno-niem.
i wł. pavese): III 9.45
pean —(gr. paian, łac. paean) uroczysta pieśń pochwalna; III 22,5
piać - opiewać; III 8.88. 98
pierwiastek —początek: III 15.40; III 16.1
pierwotny - początkowy, właściwy początkom: III 8,17. 65
pieskliwy - wypieszczony, pieszczotliwy, delikatny; III 24.23; IV 1,159; IV 16,4; IV 24,12
pieszczony — delikatny, łagodny, sprawiający miłe wrażenie; IV 5.4: IV 21.3; IV 24,83
- wypieszczony, wypielęgnowany; III 16,2; III 20,101
p ięd ź: własna piędź - własna miara (fraz.; piędź ‘dawna miara długości: od końca kciuka
rozpostartej dłoni do końca środkowego palca’); III 6,89; IV 12,19
plenny - wydający obfite plony, urodzajny (st.czes. plenny): III 7,44; III 24.7: IV 20,14
płochy - płochliwy; III 19,23
płonny (j)łony) - (antonim do plenny), nieowocujący, jałowy (łu '/..plony, st.czes. i słowac.
plany): III 19.28
- (przenośnie) nic nieznaczący. czczy, próżny; III 6.62; III 13.87; III 18.65:
IV 1.149; IV 20.123: IV 27.93
- (przenośnie) daremny, bezużyteczny; III 3,106; III 20,94; IV 27,123
płużyć - sprzyjać: III 15.156
płytki - płaski, cienki i ostry (o broni białej i ostrzu noża); III 1.137: III 4,36; III 20,9:
IV 16.9: IV 20.12: IV 27.182
pocierać — pomiatać: odnosić się z pogardą, lekceważąco; III 15,81
pocięg — coś. co za sobą lub do siebie pociąga; przynęta, powab; IV 20,38
podar - podarunek; III 27.8
podle - obok (czego), w pobliżu (czego); III 3.20. 34; III 22,81; III 26,47; IV 15,17
podsyła — to. co podsyca: podnieta, pobudka; III 3,91; III 20,45
podwika —kobieta, niewiasta (bohemizm, por. st.czes.podvi{J)ka ‘chustka żałobna noszo
na w XIV-XV w. przez wdowy’): III 15.77
pohański — pogański, zwłaszcza tatarski lub turecki (określenie pogardliwe); III 1,70
polor - (przenośnie) kultura, ogłada (od polerować, por. łac .polire ‘czynić gładkim’, niem.
polieren, franc, polir): 111 1,40: III 24,54
[юlotny - szybki; III 13,15
połowny — osiągający (co) w zysku; IV 4.37
pomiarkowanie —z umiarem, oględnie: IV 1,82
pomierny - średniej wielkości, miary: III 7,26; III 15.144
zob. mierny
ponęta - to. co przyciąga, wabi; pokusa; III 20,54; IV 11,16; IV 21,22
panik - strumyk (wytryskujący spod ziemi lub) płynący pod ziemią, początek źródła (od
ponikać. pomknąć) : III 8.50
- źródło: III 2.56
poradnik - doradca; III 8.82; III 13.62
p o n źa ć - rżeć raz po raz: III 23.20

313

SŁOW NIK WYRAZÓW ARCHAICZNYCH

— fala; III 14,42
- posłaniec (wł. p o s tig l io n e ; wł. p o s t a ‘poczta’ (formalnie z łac. p o s i t a - p a r t i c ip iu m do p o n e r e 'położyć, rozmieścić’) została zapożyczona do wszystkich języków
europejskich); III 19,48
p o s w a r e k - spór (tu: strun w instrumencie muzycznym); III 8,71
p o s z ó s n o - (inaczej: poszóstnie) w sześć koni (tj. w trzy pary); III 15,158
p o tw o r a — potwór; III 20,31
p o w ie r s z e - powierzchnia (por. przyp. a d loc. w dr.ulot., s. 192); III 18,20
p o w le k a ć - z trudem (ledwie) wlec, dźwigać; IV 27,58
p o w ł a c z a ć — z wolna toczyć; III 8,10
p o w ło k i - okrycia, ubiory; III 10,36
p o w y t y k a ć - wytyczyć; IV 20,81
p o z i o m y - ścielący się (lub pełzający) po ziemi; bardzo niski; III 18,108; III 20,82; IV 27,112
- pospolity, przyziemny; III 3,41; III 18,1; IV 27,151
p o ż u ć - strawić, zniszczyć; III 23,37
p o ż y c i e —sposób życia; III 3,114
- wspólne życie, przestawanie; III 10,12
p o ż y ć - pokonać, przemóc; III 7,47
p r a ł a t - wyższy duchowny katolicki (łac. p r a e la t u s ‘przełożony’); IV 4,51
p r o b ie r n ia - przeprowadzanie próby, doświadczanie, sprawdzalnie (niem. P r o b ie r s tu b e );
IV 20,96
p r o g n o s ty k - przepowiednia, wróżba (także astrologiczna) (łac. p r o g n o s tic u m z gr. p r o g n o s tik ó n ‘oznaka’); III ll,ty t. 57
p r ó ż n ia c k i - próżniaczy, oddający się próżnowaniu; IV 4,7
p r ó ż n y - pozbawiony (czego), pusty; III 3,75; III 24,42; III 26,2
p r u ć (rozrywać, rozdzielać) : p o r z e - pruje, rozrywa (także w znaczeniu przenośnym, zwłasz
cza: serce lub fale); III 9,50; III 26,84; IV 14,10
p r z e c ie ( ż ) - ale, lecz; III 17,11; III 20,93; IV 27,274
p r z e g o n - współzawodnictwo, rywalizacja, agon; IV 20,79
p r z e m y s ł — zaradność, przemyślność; III 15,25. 63; IV 20,28
- namysł, rozwaga; III 21,56
p r z e r w a - szpara, szczerba; IV 18,13
p r z e t a k — rodzaj sita z dużymi dziurami; III 19,57
p r z e w a ż n y - wielki, potężny; III 1,171; IV 16,5
p r z e w ie r z g n ą ć s ię - przeobrazić się, przemienić się; III 4,40
p r z y c z y t a ć (sobie) - przypisać (sobie), wziąć (na siebie); III 13,79
P ( p ) r z y r o d z e n i e - natura; III 3,9. 47; III 7,19; III 15,87; III 18,85; IV 20,103. 116;
IV 27,20. 209
- przyroda; III 15,190
- ogół istot natury, w tym ludzi; III 11,18; IV 27,122
p r z y s a d a - uszczerbek, wada, ułomność; III 8,59; III 24,29
p u g in a ł - długi, obosieczny nóż, rodzaj sztyletu (łac. p u g io ‘sztylet’); III 15,176
p u s t y n ia - miejsce bezludne, ciche; pustkowie; III 15,141; III 17,17; III 26,58; IV 18,1
- puszcza; III 1,83
posm ycz

p o s ty l ijo n

rada

- umiejętność zaradzenia danej sytuacji (niem.

R a th ) ;

: b e z r a d y — bezradnie; III 24,31. 90
r a d lić

— przeorywać, orać ziemię radłem; III 3,72; IV 20,18

III 24,16: IV 4,25; IV 16,24
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radio - prymitywne drewniane narzędzie rolnicze do spulchniania gleby; III 8.46; III 18.79
rataj — oracz, rolnik, chłop; III 15.202
razem - jednocześnie: III 18.33
rgbkouy — słaby, /niewieściały: III 20.101
r(fczo —prędko, szvbko: IV 24.29
rączy —prędki, szybki: III 2.34: III 3.100: III 5.6; III 6.23: III 8.89; IV 1.115: IV'20.33:
IV 22.21: IV 24.81
rejestrować - zapisywać, wciągać do spisu, odmierzać (śrdw.-łac. registrare, regestrare):
IV 13.34
robron — (franc, robe ronde) sztywna, bardzo szeroka u dołu suknia kobieca: IV 1.przyp.
(b)
roki — sądy. wyroki: IV 3.71
rota - tłum. wielka ilość (niem. Rotte): III 2.27
rozbił - rozbitek: III 25.34
rozstrzygnąć się —rozłączyć się: III 26.91
roztocze - szeroko roztaczający się obszar wodny, rozlewiska; III 18,27
rozwalczy — służący do burzenia: III 18.72
rum — rumowisko: III 2.48
rydel - wąska łopata żelazna: IV 18.30
rytrat — obraz, portret (por. wł. ritratto ’rytuję*): IV 14.39
sadica - założyciel; III 8.82: IV 1.49
sajdak - (ukr. sa hajduk, sajdak. z tur. sadak. sagdak) pokrowiec na luk i strzały; III 3.34
sancyt - (także sancii) uchwała, wyrok sejmowy lub konfederacyjny. mający moc prawa;
ÌV 4.58
sfora - ścisły związek, także: zgodny, dobrany związek (bohemizm. por. c/A's.svora 'klam 
ra'): III 1.127: III 2.51: III 13.14: III 21.11; III 23.3
sforny — zgodny, posłuszny: III 3.74
siadło —siedlisko, miejsce: III 3.24: IV 1.24
sieczysty - o ostrych kłach: III 20.73
skibowa lny - odkładający na bok wąskie pasy ziemi (o pługu); IV 14.70
sklep — sklepienie, nieboskłon; III 2.14
skot - bydło (także oliarne) (śrdw.-łac. scotus. z germ.); III 18.30
- zwierzęta: III 3.40
skrzydlacz — ptak: III 20.84
skwierk - lament, narzekanie; III 15.104. 151
skwierliwy - trzeszczący, skrzypiący: III 18.5
smug - łąka między rolami lub lasami: IV 24.8
snadnie (snadno) - łatwo, bez trudu, bez wysiłku: III 13.103: IV 12.27; IV20.53; IV 27.252
spółek — wspólnota: III 8.59
sprośny —potworny, obrzydliwy: III 1.71: III 13.67; III 14.164; III 22.93: IV 14,43
sprzęgać - złączyć: III 6.17
sprzęgły - złączony, związany (z czym): III 13.14
sprzęty — przedmioty związane z jakąś dziedziną używane w określonym celu; III 3.88:
IV 14.16: IV 25.14
sprzęża - to. co wiąże, sprzęga: związek: III 8.33
stalić - umacniać, utwierdzać (niem. Stahl 'stał'); III 20,66
stalisty - mocny (jakby zrobiony ze stali): III 3.34: IV 1.16
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- zrobiony ze stali; III 1,17: IV 16,9
- staranny, skrzętny, gospodarny; III 16,2; IV 11,88
s ta te k — stateczność; III 12,14; IV 11,120
s t a t k i - naczynia; III 4,33
s tłu c z o n y —zrujnowany, zniszczony; III 2,40
s to k - strumień, potok; III 3,20; III 8,51
- płynąca woda; IV 15,12
s tr a d a ć - pozbawić; IV 22,50
s tr ó j - sposób; IV 7,27
s tu b a - pomieszczenie, sala (niem. S tu b e ‘izba’); IV 3,70

s ta ln y

s tc ir o w n y

s u l a t y - ciepłe okrycia (od s u la r z / s u le r z ‘pracow nik rozpalający i podtrzym ujący ogień

w piecu hu tniczym ’, z niem . S c h ü r e r )); III 4 ,4 4
- w ysilać, m ęczyć; IV 15,7
(się) - zam artw iać się, kłopotać się; IV 27,129
s w a r n ia — m iejsce sw arów (kłótni) i niezgody; IV 3,16
su szyć

— symonia, świętokupstwo: sprzedawanie i kupowanie beneficjów bądź stano
wisk kościelnych oraz związanych z nimi dóbr i korzyści (śrdw.-łac. s im o n ia , od Szy
mona Maga, który usiłował kupić od apostołów sztukę czynienia cudów); IV 4,51
s za f u n e k - zarządzanie, gospodarowanie (czym) (niem. s c h a jfe n ‘porządkować, dostar
czać’); III 21,47; IV 27,265
- rozdawnictwo; IV 11,25
s z a l b ie r z - oszust, krętacz (połączenie niem. S a lb a d e r ‘gaduła’ i Q u a c k s a lb e r ‘konował,
szarlatan’); III 9,12
s z a ń c - szaniec, nasyp obronny, reduta (niem. S c h a n z e ): IV 3,32
s z a r a p a tk a - człowiek niezamożny, gołota, biedak (ukr. s e r e p a ): IV 14,19
s z c z o d r o ta — szczodrobliwość, hojność; III 3,95; III 5,2; IV 11.61; IV 27,235
s z c z y t - górna płaszczyzna ścian podtrzymująca dach; III 3,46; III 23,36; IV 18,26
- puklerz, tarcza; III 24,5
s z m e r g ie l —rodzaj fajerwerku o kształcie wężykowatym, dający przed wygaśnięciem wy
strzał (także; s z m e r m e l: niem. S c h m e r g e l ‘jeden z naturalnych materiałów ściernych’);
IV 10,13
s z r a n e k (teren walki, pojedynku; niem. S c h ra n k e n ) -, w c h o d z ić w s z r a n k i {w s z r a n e k ) stawać do walki, do boju; III 9,32
s z r a n k i — granice, ramy czegoś; III 1,23; IV 8,4
s z t a b a - (niem. S ta b ) przód statku (w odróżnieniu od ruf)7); IV 14,10
s z tu r m - (niem. S tu r m ) burza, nawałnica, porywisty wicher; III 13,113; III 14,23; III 25,16
s z t y c h - (niem. S tic h ) uderzenie, raz, cios zadany bronią białą; III 2,64; III 24,28
- ostry koniec (czego), szpic; III 5,11
s z u m n o - głośno, hałaśliwie; III 15,74
s z u m n y - głośno szumiący, hałaśliwy, wydający głośny szum; III 2,24; III 15,68; IV 1,32;
IV 14,15; IV 24,5
- wystawny, bogaty; III 15,13
- (przenośnie) rozochocony, rozogniony; III 4 ,1 3
s z w a n k - (niem. S c h w a n k u n g ) szkoda, uszczerbek; III 21,60; III 22,58
s z y ć - przeszywać (w znaczeniu metaforycznym) ; III 25,10
s z y ld w a c h - (niem. S c h ild ‘tarcza’, W ache ‘straż’) strażnik, wartownik, zwłaszcza w peł
nym uzbrojeniu; IV 12,8
s z y s z a k - zakończony spiczasto hełm, część zbroi (węg. s is a k ) ; III 20,79; IV 16,9
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ślinogorz - stan zapalny gardła, wrzód w gardle, dławica; III 13,66
świątnica - świątynia, kościół; III 13.102; III 16,10; IV 12,26
tajemnic - skrycie; III 24.82
tajemny - utajony, zatajony; IV 1,93
—zagadkowy, niepojęty; III 7.33
—otoczony tajemnicą, nieodgadniony; III 20,20
tandeta (miejsce handlu rzeczami używanymi, starymi): pójść na tandetę - stracić zna
czenie. wartość; III 26.87
taras - przeszkoda, więzienie; III 17,11; III 26.73
tarcz - tarcza; III 18.8
targaniec — szarpanin się. szamotanina, bijatyka; III 4.29
termin - meta; IV 20.147
tęgi — mocny, potężny; III 18.56; III 26.6; IV 14,33; IV 24.73
tępić — spowalniać, hamować; III 13.107; IV 22,24
—osłabiać, zwalczać; IV 1,8
tępieć — tracić bystrość, słabnąć; III 23.32; III 27.14; IV 1,137; IV 18.28
traf - przypadek; III 11.10
trefnie - żartobliwie, także: trafnie; IV 16,42
trójnitriy - wzmocniony potrójnie (niby trzema nilami); III 18.8; III 19.69
truna - trumna; III 17.27
trzewa — wnętrzności; IV 1.37
trzęski - trzęsący się; III 18.6
tuczny —pożywny, posilny, pokrzepiający; III 13.65; III 24.48; IV 20.112. 170; IV 27,198
tuczyć - zasilać; III 3.21 ;' III 26.14; ÌV 25.27
ty k a ć - dotykać; IV 9.6; IV 23.8.12; IV 25.12
udatny —laki. który się udał; III 8,36
- ładny, estetyczny; III 20,33
- kształtny, zgrabny; IV 26.38
ukaiiąć —uronić, upuścić; IV 22.6
ukirzony - żałobnie okryty kirem (tur. chyr ‘popielaty, szary’): III 22,29
ukrzepiać - umacniać, ugruntowywać, utrwalać; IV 27.218
-w zm acniać; III 18.14; IV 24.18
iimlolny - dający obfity plon; III 19.58
upatrować - upatrywać; III 11.46
upierzony — uskrzydlony; III 2.46
uptynny - szybko przemijający, upływający; III 2,99; IV 27,205
ustalić - umocnić, utwierdzić, uczynić mocnym jak stal; III 9,44
uwędzony — (przenośnie) zatruty: III 15,75
walny - ważny, znaczny, istotny: III 8.54: IV 20.142
wał — fala morska lub rzeczna; III 24.58
wapor - (łac. vapor) opar. wyziew; III 26.54
wart - główny nurt rzeki; IV 11.43
w ażny — wiele ważący, ciężki; III 20.71
wecować — ostrzyć, szlifować (niem. wetzen): III 1,128
wety - owoce, przysmaki: IV 24.61
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- (przenośnie) truć; IV 20,5
(5 ^ ) - (przenośnie) zatruwać się, troskać się; III 2,83
w ę z e ł - podarunek, który łączy obydwie strony: darczyńcę i obdarowanego; IV 13,1;
IV 17,10
w ie k o w a ć - trwać, istnieć; IV 12,55
- pozostawać, przebywać na stałe; IV 16,32
w ie rn ie - dokładnie; III 21,59; III 24,55
w ie r n y - prawdziwy, twardy; IV 12,14
- pewny, trwały; III 7,19; III 8,33; III 13,114; III 24,5; IV 27,158
- wierzący; III 22,5
w ie r z c h n ic a - miejsce położone wysoko; III 22,41
w il g i — wilgotny; III 8,53; III 9,50
w in n y - przysługujący (komu), należny; III 15,40; IV 2,40; IV 3,44; IV 14,38,60; IV 27,75.
233
- powinny, zobowiązany; III 1,49. 97. 98. 159; III 2,96; III 16,25; III 20,121;
IV 1,100
w io n ą ć — zniknąć, pierzchnąć; III 22,74
w o d z a - kierownictwo, przewodzenie; III 18,93
w o n ią - woń, zapach; III 23,16
w o ź n ik - rumak, koń używany do zaprzęgu; III 2,55; III 13,15; IV 20,98; IV 24,81
w r z k o m o - rzekomo; IV 22,16
w s k r z e ś c a - wskrzesiciel; IV 17,7; IV 20,129
w s te c z n y r - posuwający się wstecz, w tył; III 6,22
w y d m u c h - miejsce otwarte, nieosłonięte od wiatru; IV 20,77
w y k o w a n y — wykuty; P r z e s tr o g a 28-29; IV 18,14
w y r o c z n ic a — wyrok, wyrocznia; IV 13,6
w y s e p —wyspa; IV 18,3
w y s t a ł y - dojrzały; III 20,75; IV 27,9
w y t w ó r - wytworność, wystawność; III 3,2
w y w i ę z ić s ię - uwolnić się; III 17,18
wżdyr - przecież; III 9,81; IV 6,13
w ę d z ić

zajęcie, zatrudnienie; III 3,67; III 4,19; III 15,33; IV 1,2
zajęcie, zatrudnienie (pieszczotliwie); III 7,15; III 23,6; IV 14,71
z a b a w n y - zajmujący, interesujący; III 3,93; III 27,1; IV 27,248
z a b ie c - uzyskać (co) zabiegami, staraniem; IV 27,174
z a b ie r a ć — przyswajać (sobie co); III 3,67
z a c h ę t — zachęta; III 18,101
z a c ie m ia ć — zaciemniać; IV 1,39
z a d z i e r g - pętla, węzeł; IV 27,68
z a jm o w a ć — zabierać; IV 20,159
z a jr z e ć - zazdrościć; III 6,69; III 13,106; III 24,10; IV 1,140
z a k o c h a ć - pokochać; IV 3,128; IV 17,18
z a p a ł - roziskrzenie, błysk; IV 4,1; IV 11,116
- uczucie, namiętność; III 11,62; IV 14,58
z a s a d a - zasadzenie (umieszczenie rośliny w ziemi, aby rosła); IV 27,197
z a s ę p ić — uczynić ciemnym, mrocznym; III 17,10; III 22,30; IV 9,26
z a s ł a ć —zesłać, wyprawić; IV 3,73
za b a w a -

zabaw ka -
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- strzała; III 6.46: III 12.5
— zamykać: III 26.63
z a w i s / i r - zawistny, zazdrosny: III 1.5: III 6.37: IV 11.10: IV 12.36. 40
z a w iś n ie - zawistnie: III 6.69
za strza ł

z a w ie r a ć

z a w o d n i c z y — w łaściw y za w o d o m sp ortow ym : tu: w y ścig o m konnym :

IV 20.140
z a w o d n ik - koń wyścigowy; III 16.10: III 20.74
z a w ó d - przedsięwzięcie, zajęcie: IV 27.149
- zamach, uderzenie: III 6.55; IV 12.6
— szybki bieg. gonitw a: IV 20.136
z a w ż d y — zaw sze: ГУ 13.8
z b o g a c ić — wzbogacić, przyczynić się do podniesienia wartości: III 8.83
z b r o d n ik — zbrodniarz: IV 27.55
zdarzać - dawać, umożliwiać (zwykle w 3 os.): III 3.78
z d ją ć — zrzucić (co z siebie): IV 3.119
z d r a d a : n a z d r a d z ie - podstępnie: IV 21.19
ze m k r u fć - ściągnąć, zdjąć: III 18.26
z g o r z a ł y — spalony słońcem: III 19.27
z in m ic a — malaria: III 4 .4 3

zm ykać - przemijać: III 1.109
- usunąć, zabrać: III 4 .4 : IV 25.11
z y d e l — prosty stołek z oparciem : IV 18.29
- to. co płonie: podnieta: III 3.35: III 20.54
- bystry, prędki, wartki: III 2.11: IV 20.105
ż a r t k o ś ć - bystrość, energia: IV 20.34
ż y d l i w y - chcący, pragnący (czego): III 13.29
ż e g a w k a - drobna, dzika pokrzywa (inaczej: żagawka): III 23.8
żyw ny — krzepiący, ożywiający: III 3.21
ż a g ie w

ż a rlk i

IV l.ty t. 66:
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chlebodawca (kmieć); III 27,120
chlebotworna (Cererà); III 3,68
cnotorodna (pani); IV 20,20
czarnobrewe (Muzy); IV 1,2
czworonożny (rycerz; raczkujące dziecko);
11120,76
dziejopisca (historyk); IV 4,20
dzikośmieszny (widok); III 4,16
gęstoliści (gaj); III 3,38
górnom yślna (buta, tj. wyniosła dum a.
pycha); III 15,3
gwiazdo lity (sklep. tj. sklepienie niebie
skie); III 2,14
(wieniec); III 1,170
jasnoszkody (płomień); IV 25,15
krasomowce (krasomówcy, retorzy); IVI.154
krzywotuczne (Medy, tj. Persowie); IV 1,129
lekkopienne (kroki - o płynących falach
strumienia); IV 20,165
ludokupna (dłoń); III 21,47
miedziolity (czekan odlewany z miedzi);
III 22.66

muzoplynny (strumyk, poezja); IV 20,189
noworoste (szpony); III 20,86
piaskomętna (Wisła); III 9,49
pieszczorodna (matka, tj. Afrodyta); IV22,1
płochopióre (postrachy); III 20,12
plochopióry (gołąb); IV 27,118
powicwnoszata (drużyna Muz); IV 1,19
równociągły (wątek); III 13,22
równoważnym (gwicht, tj. odważnik wagi
szalnej (tu: waga), pozostający w rów
nowadze z mieczem, innym atrybutem
bogini sprawiedliwości); IV 3,38
róinoryrm ny (wiersz); IV 1,5/6
ryrmodziej (poeta); IV 1 .streszczenie
rymoploty (szereg, tj. poeci); III 7,3
ryrmotworce (poeci); IV 1,154
samochlubny (Grek) ; IV 20,82
sercolomne (troski); III 3.76
sercotyczne (pręty, tj. strzały Kupidyna);
III 3.35
siebielubna (pycha); IV 12,38
skibowalne (pługi); IV 14,70
skrzydlopięty (bieg, rum ak); III 8.90;
III 23.4 ~
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(Zefir); IV 19,9
(pieśni); III 8.104
s n u d ilo w r o g ie (sowy); IV 18.6
s p iż o k u te (strzały); IV 1.75
s r e h r n o w e łn y (skot. tj. owce); III 18.30
s z u m ilo g a łę ź n e (drzewa); III 7.30
s k r z y d ł o r u c ł iy

s ło d k o r y m n e

s in ie r c io s k r z y d ły

winogrona, także: winorośle;
III 19,60; IV 27,198
w s z y s t k o w ła d a (pani. tj. Afrodyta); III 3,31
w s z y s t k o w ła d n a (prawica, tj. ręka Boga;
dusza) ; 1112,25; 11120,25
w s z y s t k o w l a d y (dawca koron, tj. Bóg);
III 1.34
w in o g r a d y -

(ołów); III 13.36
(tkanina, zazwyczaj jedwabna,
przetykana złotem); III 15,177
z ło to l ite (wanienki); III 19.12
z ło to lity (bardon. pancerz): III 8,92; IV21,17
z ł o t o n m n y (o Wergiłiuszu): III 18,9
z ł o t o w ł o s y (wódz. tj. Słońce); III 19,4

z ło to g ł ó w
tr ó jz ę b e

(groty); IV 1.7

— człowiek lekkomyślny, nie
zrównoważony; III 15.150
w e łn o n o ś n e (owce); IV 24.13
w ia r o ło m n e (umysły); III 1.76
w ia tr o p ę d n e (płótna, tj. żagle); IV 1.147
w ie k o p o m n a (wdzięczność); III 22.27
w ie k o p o m n e (czasy); III 1.40
w ie lo g ę b a (jędza. tj. Niezgoda); III 22.95
w ie lo w ła d n e (królów majestaty); III 1.2

w a r to g łó w

(drzewo, tj. łódź); IV 1.56
(polot duszy); IV 27.156
ż o n o k r a d z k a (Troja); III 8.86
ż ó ł l o g r z y w y (łup z lwów): III 20.32
ż y c io w r o tn e (kruszce i zioła); III 18,15
ż a g ło n o ś n e

ż a r t k o p ió r y

INDEKS

Indeks obejmuje nazwy osobowe (w tym: imiona mitologiczne i biblijne) oraz geograficz
ne i etniczne, a także personifikacje; w nawiasach kwadratowych umieszczono odmianki
występujące w poszczególnych utworach; ukośnik oddziela grecką i łacińską formę imie
nia. Haseł zawsze należy poszukiwać od elementu stanowiącego ich istotę różnicującą, bez
względu na brzmienie tekstu (np. nie „Czarne Morze” tylko „Morze Czarne”), choć dla
ułatwienia niejednokrotnie stosowano odnośniki. Szczegółowych informacji należy poszu
kiwać w komentarzu od wydawcy, do którego odsyła najwcześniejsze wystąpienie hasła.
Skróty:
bibl. - postać biblijna
bis - hasło pojawia się dwukrotnie
1. —linia
mit. - postać mitologiczna
przes. —Przestroga
quinquies - hasło pojawia się pięciokrotnie
Achilles [Achil], mit., najdzielniejszy z Gerków walczących pod Troją, bohater eposu
Homera...III 23,27
Adam
Adam, bibl., pierwszy człowiek
Adamowy ród.. .IV 26,1
Adam zob. Czartoryski Adam Kazimierz
Adaś zob. Czartoryski Adam Jerzy
Afryka, kraina historyczna obejmująca północną część dzisiejszego kontynentu.. .IV 1,przyp. (r)
afrycka dzicz...III 26,55
Aganippe, źródło u podnóża Helikonu, w Beocji
polska Aganipa.. .IV 20,190
Ajgimios [Egim, Egimus], mit., Heraklida, przodek Dorów, prawodawca Lakonów...
IV 1,przyp. (o). 107
Akademia Krakowska.. .III 1,przyp. (e)
Aktajon [Akteon], mit., myśliwy, który podglądał boginię Dianę...III 3,43
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Akteon zob. Aktajon
Akwilon. m it., wiatr p ó łn o cn y .. .IV 2*1.5
Alcyd zob. Herakles
Aleksander Jagiellończyk [Aleksander], król polski...III 1.82. przyp. (k)
Aleksander M acedoński [Aleksander Wielki. Wielki M acedon]. król M a ced o n ii.. .IV 1.przyp.
(a): IV 1 4 .5 5
Ainaltea. init.. właścicielka (nim fa lub koza) rogu obfitości.. .IV 9 .2 4 : IV 13.9
Amorek zob. Kupid(o)
Amykle \Amyclae. Amykla]. starożytne miasto w Lakonii na Peloponezie.. .IV 1.przyp. (o). 110
Anakreon [Anakreont]. z Teos. liryk g reck i...IV 1 6 .4 0
Ancikreont polski zob. N aruszew icz Adam Stanisław
Anema. rzeka na Sycylii, przepływ ająca w pobliżu E tn y ...IV 1 .1 1 5 . przyp. (q)
Anglia, p a ń stw o .. .III 1 .przyp. (p)
Antoninus Pius [Antonini {TiLus Ac lius Caesar Antoninus), cesarz r zy m sk i.. .III 1.4 4
Antoniusz Julius [lullus. Jul. Jul Antoni], konsul rzym ski, adresat jednej z pieśni H orace
go. . .IV 1.przyp. (a: bis)
A ntoniusz M arek [Antoni] {Marcus Antonius), członek drugiego trium w iratu. konsul
(44 p .n .e .) ... IV 14.44
Aoniae sorores zob. M uza. Muzy
Apollo [bóg. Apollo. Apollin]. m it., bóg m uzyki, tańca i w szystkich sztuk, brat Artem idy/
Dianv. także bóg Słoń ca...III 9 .7 . 15. 79: IV 1 .przvp. (i)- (k): IV 2 2 .8
Feb [Feb. F ebu s].. .III 1 9 .4 1 : IV 1 .przyp. (i): IV 2 4 .2 6 *
Feb L icejski. . . IV 1.67. przyp. (i)
Febowe p a lc e .. . IV 1.1
Arabia, historyczna kraina położona po wschodniej stronie Nilu
arabskie g u m y ...III 2 3 .1 3
Arbele. starożytne m iasto w pobliżu Babilonu w Azji Środkowej, miejsce ostatecznego z w y 
cięstw a Aleksandra M acedońskiego nad w ładcą perskiego im perium . Dariuszem
III Kodom anem
arbelska strata...III 1 8 .7 6
Argos |Argowie]. mit., w iecznie czuw ający strażnik nim fy I o .. . IV 2 3 .1 9
Arion [Aryjon]. z M etvmny. na poły m ityczny śpiew ak i m u zyk ...III 2 5 .2 6
Arkadia, starożytna kraina na P elo p o n ezie.. .IV 1.przyp. (o)
Armida, bohaterka Jerozolimy wyzwolonej Torcjuata la s s a .. .III 2 0 .4 8
Artemida zob. D iana
Arystofanes [Arystofan. Aristophanes], kom ediopisarz grecki...III 1 9 .przyp. (a). 44
Asklepios [F sk u la p i|. m it., bóg sztuki lekarskiej.. .III 1 8 .1 6
Assurbanipal [Sardanapal]. król A ssyrii.. .III 9 .3 0
Astraja zob. Spraw iedliw ość
A stica zob. Spraw iedliw ość
Atena. m it., bogini m ądrości, opiekunka rzemiosł
M inerwa. rzvm ska odpow iedniczka A teny...III 2 0 .1 4
Pallas...III 16 .3 9 : IV 2 .2 5
Ateny, starożytne m iasto, ośrodek kultury i sztuki...III 1 3 .7 4
Ateńczycy. m ieszkańcy starożytnych A ten...IV 1 .1 2 5
ateński w ó d z ...IV 1 .przyp. (s)
Atiliusz Serranus Kalatinus. Aulus (Aulus Atilius Serranus Calatinus) [Serrany]. konsul
rzymski (2 5 8 . 2 5 4 p .n .e .)...111 8 .1 2 0
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August zob. Oktawian August
zob. Zygmunt II August
August II Mocny [August Drugi Fryderyk], (Fryderyk August I - jako elektor Saksonii) król
polski, ojciec Augusta III.. .III 1,142
August III Sas [August Trzeci], król polski, syn Augusta II Mocnego...III 1,146
Auster, mit., wiatr południowy (utożsamiany z gr. Notosem). . . III 13,112
Azja Mniejsza.. .IV 1,przyp. (d). (i)
Baby zob. Plejady
Bacciarelli Marcello [Bacciarelli], m alarz.. .przes. 1. 19
Bachus [Bach], mit., (jeden z przydomków Dionizosa) bóg wina i odradzającej się natury;
synonim wina...III 4,14. 47: III 19,64: IV24.46
Bałchany zob. Półwysep Bałkański
Bastylia zob. Paryż
Batory zob. Stefan I Batory
Bellona, mit., rzymska bogini wojny...III 20,38; IV 2.39
Beocja, starożytna kraina w Grecji środkowej... IV 1,przyp. (a)
Bezdany [Bezdanum], miejscowośc na Litwie w pobliżu Wilna...III 7,przyp. (b)
Błąd, personifikacja...III 11,19; IV3,26
Bolesław I Chrobry [Chrobry], król polski...III 1,19. przyp. (b)
Bolesław Krzywousty, książę polski...III 1,przyp. (b)
Bootes [Boot], (Wolarz) gwiazdozbiór.. .IV 24,77
Bóg...III 1,75. 150. 155. 162; III 2.19. 23; III 9,21. 84: III 14,6; III 15,64. 83. 143:
III 16,42; III 20,17; III 21.64: III 22.41. 78. 90: III 24,49: III 26,20. 102:
IV 3,112: IV 5,18; IV 15,8; IV 27,233. 272. 274. 276
Boska mądrość...IV 27,168
Boska sprawa...III 13,2
Boska władza...III 22,19
Boskie panowanie.. .IV 27,240
Boży nektar...III 6,15
Bóstwo.. .IV 27,159
Dawca koron...III 1,34
Dusza...III 21,8
Pan...III 2,22. 30
Pan Wieków.. .III 9,56
Ręce Przedwieczne.. .III 26,9
Słowo... IV 13,24
Sprawca Niebios...IV 20,151
Sprawca Powszechny.. .IV 13.19
Stwórca...III 2,67; IV 27,211
Twórca...III 2,15; III 6,32; III 10.17: III 13.114: III 14.12. 50: III 22,2; III 26,105:
IV 20,85
bóg zob. Apollo
Ból, personifikacja...IV 18,24
Branicki Franciszek Ksawery [Franciszek Ksawier Branicki], hetm an wielki koron
ny...III 20,tyt. 36; IV 2,tyt. 17; IV 16,tyt.
Brutowie zob. Juniusz Brutus, Marek

324

KOM ENTARZE

Bug. rzek a .. . III 1 9.29
Bukowina, kraina historyczna pom iędzy Karpatami W schodnimi a środkow ym Dniestrem
hukow e p u sty n ie .. .III 1.83
Carogród zob. Konstantynopol
Carski Gród zol). Konstantynopol
Cererà [Cererà. CVvc.v]. m it., rzymska bogini urodzaju (utożsam iana z gr. D e m e te r)...
1113.08: III 16 .2 9 : IV 2 0 .1 5 '
Cezar (C a in s h t Hus ('a e s u r ). w ódz i polityk rzy m sk i.. .IV 2 .2 9 ; IV 3 .6 2
Charon, m it., slarzec-przew oźnik dusz w Podziem iu
Charontow y prom ...III 18 .1 8
Gharyty. m it., boginie w d z ię k u .. .III 2 7 .6
C hciw ość, personifikacja.. .III 2 0 .9 4
C hęć. C hęci, personifikacja.. .IV 9 .1 0 : IV 14 .2 6 . 7 6
Chiny |C h in a |. kraj w Azji. w którym w yrabiano p o rcela n ę.. .IV 2 5 ,6
Choroby, personifikacja.. .IV 18.2-ł
Chrobry zob. Bolesław I Chrobry
Chwila, personifikacja.. .IV 2 4 .6 9
Chyl rość. personifikacja.. .IV 2 0 .9 2
ciechanow ski, pow iat, na którego terenie leżało S a r b ie w o .. .III 7 .przyp. (b)
Cierpliwość, personifikacja.. . III 9 .4 3
Cnota. Cnoty, personifikacja...III 2 .1 1 6 : III 8 .3 2 . 3 7. 4 4 . 62: III 9 .3 6 : III 11.49: III 2 0 .9 6 :
III 2 1 .6 7 : III 2 5 .4 0 : lii 2 6 .8 6 . 9 2; IV 3 .8 9 : IV 14 .5 9 . 73: IV 2 0 .3 1 : IV 2 7 .7 5 . 107
( ' o l b p u m X o b iliu m zob. Wilno
córeczki zob. Czartoryska Maria
zob. Czartoryska Teresa
Cylicja ICylicja. C ilic ia A s p m i \ . (K ilik iu ). starożytna kraina w południow o-w schodniej
części Azji M niejszej.. .IV 1.przyp. (d: bis)
cvlickie pieczary... IV 1.29
C vnna zob. Korneliusz C ynna M agnus. Gnejusz
Cypr. w yspa na Morzu Śródziem nym , miejsce kultu A frodyt\/W en us... III 3 .3 1 ; III 9.28:

' IV 16.13
( \ pm pani zob. Wenus
Cyrus I Wielki [C yrus|. król Persów ...IV 1.przyp. (w)
Cytcra zob. Wenus
Cyteron zob. Kitajron
Czartoryska Izabela (Klżbieta) | Izabela. Izabela Czartoryska], z Flem ingów , żona Adama
Kazimierza, generałow a ziem podolskich, m atka Adama Jerzego, twórczyni P ow ą
z e k .. .111 3 .ty l. 18. 118
Czartoryska Maria, córka Izabeli i Adama Kazimierza, siostra Adama Jerzego i T eresy...
III 3 .3 6
Czartoryska 'Teresa, córka Izabeli i Adama Kazimierza, siostra Adama Jerzego i M arii...
III 3 .3 0
Czartoryski Adam Jerzy [Adaś|. syn Izabeli i Adama Kazimierza C zartoryskich.. .111 3,61
Czartoryski Adam Kazimierz [Adam. m ałżonek, ojciec], syn Augusta Aleksandra i Marii
Zofii z Sieniaw skich. m ąż Izabeli (Klzbiety) z Flem ingów , generał ziem podolskich,
kom endant Szkoły Rycerskiej, dram atopisarz. działacz Komisji Edukacji N arod o
wej. . .III 3 .6 4 . 77.’ 118
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Czartoryski August Aleksander, mąż Marii Zofii z Sieniawskich. ojciec Adama Kazimierza.
wojewoda ruski... 111 3.64
Czas. personifikacja...III 1.6; III 2,tyt. 5. 33(bis). 42. 63. 91. 104: III 9.22; III 11.48;
III 12,10; III 20,19; III 27,13: IV 9,3; IV 13,33: IV 17,23; IV 24.76
Czesi [Czechowie], naród.. .III 1,28
Daedalea ops (Dedalowa moc)...IV 1,przyp. (a)
Dafne
Dafne, kobieca postać fikcyjna...IV 19.19. 31
Dafne [Dafna, Dafne, Dafneczka], mit., córka boga-rzeki Penejosa, ukochana Apollona, przemieniona w drzewo laurowe...IV 22,tyt. 3. 7. 13
Dafnis, męska postać fikcyjna.. .IV 15,17
Dania, kraj w Europie
duńskie morągi, rasa psów...III 3,41
Dariusz III Kodoman [Kodoman], król perski...III 18,76
Dawca koron zob. Bóg
Dedal, mit., rzeźbiarz, architekt i konstruktor, twórca labiryntu kreteńskiego.. .III 13,57
Dejnomenes
Dejnomenes [Dynomen], ojciec Uierona Starszego, Celona i Trazybulosa.. .IV 1,132
Dejnomenes [Dynomen], syn Hierona Starszego.. .IV 1,100
Delos [Del, Delos], wyspa na Morzu Egejskim, w archipelagu Cyklad.. .IV1,przyp. (k). 68
Demostenes [Demostenowie], największy mówca grecki, przywódca stronnictwa antymacedońskiego w Atenach.. .IV 3,45
Dezyderiusz [Dezyderyjusz], św., biskup Langres, uczony...IV 4,70
Diana [Dyjanna], mit., bogini łowów (utożsamiana z gr. .Artemidą), siostra Apollona...
III 3,37; IV 1,przyp. (k)
Dniepr, rzeka w Rosji.. .III 1,20
Dniestr [Niester], rzeka przepływająca przez Ukrainę i Mołdawię.. .III 1,144
Dorota zob. Jabłonowska Dorota
Dowcip, personifikacja.. .IV 20,28
Drakon, prawodawca ateński... III 25,43
driady, dryjady zob. nimfy
Duma, personifikacja...III 8,1; III 9,46. 74: III 13,85; III 15,175: III 22,47: III 25,39;
IV 3,53; IV 20,57. 93. 107
Dunaj, rzeka w Europie.. .III 1,72. 139
Dusza zob. Bóg
Dyjanna zob. Diana
Dynomen zob. Dejnomenes
dziad zob. Czartoryski August Aleksander
Dzikość, personifikacja.. .IV 20,26
Dżdżownice zob. Hyjady
Dźwina, rzeka przepływająca przez Rosję, Białoruś i Łotwę...III 1,114
Egim, Egimus zob. Ajgimios
Elżbieta Łokietkówna [Ludowika], królowa węgierska, matka Ludwika Węgierskiego...
III 1,przyp. (f)
Eoi, mit., władca wiatrów
Eolowa prasa...III 17,9
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Epikur, filozof grecki
epikurska szk o ła .. .111 2 1 .5 3
Ereb. Ereby. m it., królestwo Podziem ia tonące w w iecznych cie m n o ścia ch .. .III 2 5 .2 2 ;
IV Î . 2 8
erebow a para...III 2 2 .1 5
Eskulapi zob. Asklepios
Etna
Etna. m iasto na Sycylii, położone u stóp w u lk a n u .. .IV l.ty t. streszczenie, przyp. (g). 63.
102. przyp. (q)
E tna. wulkan na S y cy lii...IV 1.36. 3 7
Etruskowie, (gr. Tyrrhenoi. łac. Etrusci/Tusci: etr. Rasentici), starożytny lud zam ieszkują
cy środkową Ita lię.. .IV 1.przyp. (r)
Tyrreńczyk. Tyrreńczycy. inna n a zw a ...IV 1 .przyp. (r). 119
Europa, k on tyn en t...p rzes. 1. 19; IV 3 .1 5
Eurydyka, m it., ukochana O rfeu sza .. .IV 3 .7 2
E zop. (Afsopos) bajkopisarz grecki...III 2 5 .4 4
Faeton IF anes|. m it., syn H eliosa, nieszczęsny w oźnica słonecznego r y d w a n u .. .III 8 .1 1 5 ;
IV 2 0 .9 8
Falaris [Falarys]. okrutny tyran Akragas na S y cy lii...IV 1 .1 5 7
Fanes, orficki bóg św iatła zob. Faeton
Fawoniusz zob. Zefir
Feb zob. Apollo
Filippi, starożytne m iasto, położone na w ybrzeżu we wschodniej M acedonii
m acedońskie p o le ... IV 1 4 .4 2
Filoktet. m it., łucznik tessalski. syn Pojasa/Peanta. przyjaciel H era k lesa .. .IV 1.91. przyp.
(n; bis)
Peantow e p le m ię .. . ГУ 1 .95
Filoreta, postać fikcyjna, bohaterka u tw o ru ...IV 5 .8 . 15
Flora, m it.. italska bogini wiosny i kw iatów (utożsam iana z gr. C hloris)... III 3 .5 5 ; III 19.33;
IV 5.6. 16; IV 9 .1 3
Fontana Jakub [Fontani], arch itek t.. .przes. 1. 18
Fortuna [Fortuna, pani], m it., bogini losu (utożsam iana z gr. T ych e)...III 8 .1 1 9 ; III 9 .3 1 ;
III 15 .7 9 ; III 1 7 .2 5 ; III 2 4 .1 . 26. 3 6; IV 1 1 .3 6 . 8 5; IV 14 .2 5. 64; IV 15.15;
IV 2 0.61
Fortunne kroki...III 2 4 .3 7
L os. Losy. personifikacja...III 8 .4 4 ; III 9 .2 ; IV 1 1 .2 0 . 7 0; IV 14 .6 5 ; IV 2 0 .3 2 . 68;
IV 2 7 .2 2 4
Szczęście, peronifikacja.. .III 2 4 .3 9 ; IV 11 .4 9 . 66
Fosforos [Fosfor], m it., córka Jutrzenki, gw iazda porann a...III 3 .5 8
Francja, kraj w Europie
francuski król...III 1 .przyp. (m)
Francuz [Francuz. Franek], mieszkaniec Francji, handlarz diam entów i ju b iler.. .IV 4.23. 25
Franek zob. Francuz
G ades. (dziś: Kadyks). m iasto w południow o-zachodniej H iszp a n ii.. .IV 4 .2 0
G alba. (Scrrius SuLpicius Galba) cesarz r zy m sk i.. .III 2 4.31
Galowie, ludy pochodzenia celtyckiego zamieszkujące Galię, podbite przez G ezara.. .IV 2 .2 9
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Ganges, rzeka na Półwyspie Indyjskim, mająca opinię złotodajnej.. .IV 14,12
Gaudenty, ksiądz jezuita, postać fikcyjna.. .IV 4,67
Gełon, tyran sycylijski, władca Geli i Syrakuz...IV 1,86
Geniusze, personifikacja
nau k .. .przes. 1. 35
Historia.. .przes. 1. 36
Malarstwo...przes. 1. 37
Poetyka...przes. 1. 36
Snycerstwo...przes. 1. 37
przy pieczęciach królewskich.. .przes. 1. 32
Germanowie zob. Swebowie
Gmin, personifikacja.. .III 21,44
Gniew, personifikacja.. .III 15,176; IV 3,23; IV 12,37
Gnuśność, personifikacja.. .III 8,47; IV 20,57
Grady w zob. Mars
Grecja, starożytna Hellada (nazwa „Grecja" została nadana przez Rzymian i przejęta po
tem do innych języków europejskich).. .IV 1,przyp. (a), (b).
Grek, Grecy [Greczyn, Grekowie], mieszkańcy starożytnej Hellady.. .III 8,86; IV 1,90;
IV 20,82
grecki ród...IV 1,123. przyp. (u)
greckie pióro.. .IV 3,69
Gwałt, personifikacja.. .III 22,50; IV 3,23
Haga, portowe miasto w zachodniej Holandii, nad Morzem Północnym... IV 4,33
Hamilkar I [Amilkar], władca Kartaginy (panował w latach ok. 510-480).. .IV 1,przyp. (u)
Hebe, mit., bogini młodości, podczaszyni bogów ...IV 25,38
Helikon, góry w Beocji, w Grecji środkowej... IV 2,6
Helios, mit., bóg Słońca, ojciec Faetona
Słońce...III 8,115; III 28,7; IV20,97
Ty tan ... IV 24,79
Henryk I (ПГ) Walezy [Henryk, Henryk Walezy], król polski i francuski.. .Ш 1,110. przyp. (m)
Henryk III Głogowski [Henryk], książę głogowski i wielkopolski.. .III 1,przyp. (d)
Herakles [Herkul, Herkules], mit., heros, wykonawca dwunastu prac...IV 1,przyp. (n).
(o). 108
Alcyd, wnuk Alkajosa...III 20,30; IV 14,75
Herkulesowe strzały...IV 1,przyp. (n)
Heraklidzi, mit., dzieci oraz potomkowie Heraklesa.. .IV 1,przyp. (o)
Hesperos [Hesper], mit., personifikacja gwiazdy wieczornej... III 19,39; IV 24,36
Hieron, tyran Syrakuz, brat Gelona.. .IV l,tyt. streszczenie, przyp. (g). 53. przyp. (1). (m).
(n). (r). (u)
Himera, rzeka na północy Sycylii, opodal miasta o tej samej nazwie...IV 1,streszczenie,
przyp. (u) ^
Hippokrene, źródło bijące na stoku Helikonu, dawało natchnienie poetyckie.. .IV 2,1
Historia zob. Geniusze/Geniusze nauk
Holandia, państw o.. .III 1,przyp. (p)
Holender. Holendrzy, mieszkańcy Holandii, handlarze diamentów i zboża...IV 4,21;
IV'24,20
Holendrzy zob. Holender
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Monier, grecki poeta cpicznv. jego dziadkiem bvł Majon...III 23,przvp. (a)
Meończyk.. .III 8.85: III 23.27
Hojna żab i m yszów .. .III 23.przyp. (a)
I lonor. personifikacja.. .III 8.5
Horacy [I Ioracjusz. Horacy. / ! oralius \ (Quintus Iloratius Flaccus), poeta rzymski...
III ló.tyt.. motto: III 25.tyt. 7: IV 1.przyp. (a: bis): IV 8.tyt.
Horodło [Horodła], wieś na lewym brzegu Bugu (dziś w powiecie hrubieszowskim)...
III 1.przyp. (g). 62
Huron. ..dobry dzikus'*, członek indiańskiego plemienia zamieszkującego Amerykę Pół
nocną... III 26.*ł3
I lybla. obfitująca w roje pszczół góra na Sycylii...IV 21.4
Hyjady [Dżdżownice. Ilyaclcs]. gwiazdozbiór.. .III 19.przyp. (b)
Hymen. mit., bóg zaślubin.. .III 20.23
Icyk zob. Zyd
igrzyska
istmijskie [istmejskie].. .IV 1.przyp. (a)
nemejskie... IV 1.przyp. (a)
olimpijskie.. .IV 1.przyp. (a)
pytyjskie... IV 1.przyp. (a)
Ikar. mit., syn D edala...IV 1.przyp. (a)
Ilion zob. Troja
Indie [Indowie. Indy], kraj w południowej Azji. miejsce pochodzenia kamieni szlachetnych
i przypraw: także kraj. gdzie można się wzbogacić.. .IV 13.4; IV 25.32: IV 27.174
Inflanty, kraina historyczna.. .III 1.104
Interes, personifikacja.. .IV 3.23
Intryga, personifikacja.. .III 15.173
Iole [IjoleI. mit., branka Heraklesa.. .III 20.30
istmejskie igrzyska zob. igrzyska
luilus zob. Antoniusz Julius
Izabela zob. Czartoryska Izabela
Jabłonowska Dorota [Dorota. Dorota Jabłonowska], wojewodzianka poznańska.. .III 20,tyt.
6; IV 16.16
Jadwiga Andegaweńska [Jadwiga, królowa Jadwiga], królowa polska, małżonka Włady
sława Jagiełły.. .III 1.58: IV 17.tyt. 3
Jagiellon zob. Władysław II Jagiełło
Jagiellonie zob. Władysław III Warneńczyk
Jagiellonowie [Jagiellon, Jagiellończycy. Jagiełło], dynastia królewska panująca w Pol
sce... przes. I. 8: IV 17,10. 12. 17 ’
Jagiełło zob. Jagiellonowie
zob. Władysław II Jagiełło
Jakubowski Wojciech [Wojciech, Wojciech Jakubowski], brygadier wojsk francuskich, dy
plomata, edytor...III 27.tyt. 6
Jan I Olbracht [Jan], król polski...III 1.82
Jan II Kazimierz Waza [Jan Kazimierz], król polski, syn Zygmunta III, przyrodni brat
Władysława IV...III 1.120. przyp. (n)
Jan III Sobieski [Jan], król polski...III 1,131
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Jego Królewska Mość zob. Stanisław August
jezuici [jezuity], członkowie zgromadzenia zakonnego.. .IV 4,72
Jowisz
Jowisz, mit., władca niebios, małżonek Hery/Junony (utożsamiany z gr. Zeusem)...
IV 1,9. przyp. (d). (p); IV 14,36; IV 25,40
Jowisz, planeta.. .III 11,63
Judasz Iskariota [Judasz], bibl., jeden z apostołów, wydał Jezusa w ręce Sanhedrynu...
IV 4,60
Jul zob. Antoniusz Julius
Juniusz Brutus, Marek [Brutowie], (Marcus Iunius Brutus) wódz i polityk rzymski, mów
ca, zabójca Cezara...IV 14,42
Junona, mit., małżonka Jowisza (utożsamiana z gr. H erą).. .IV 25,38
Lucyna, opiekunka m ałżeństwa.. .III 20,22
Jutrzenka, mit., bogini poranka.. .III 3,25; IV 19,tyt.
Kamena, Kameny zob. Muza, Muzy
Kamieniec, graniczna twierdza Rzeczpospolitej na Podolu...III 1,przyp. (o). 143. przyp.
(p)
Kampania [Kampania Neapolitańska], kraina na Półwyspie Apenińskim, w środkowych
Włoszech.. .IV 1,przyp. (e)
Kapitol zob. Rzym
Kara, personifikacja.. .III 9,64
Karłowice, miasto w Serbii, nad Dunajem
karłowicki trak tat.. .III 1,przyp. (p)
Kartagina [Kartago], starożytne fenickie miasto-państwo w Afryce Północnej... IV 1,119.
przyp. W
Kartagińczycy, żołnierze walczący z Syrakuzanami pod Himerą...IV 1,streszczenie
kartagińska flota...IV 1,przyp. (u)
Punijczycy [Peny], nazwa oboczna...IV 1,134
Kastalia, źródło w Delfach, u podnóża Parnasu
kastalski zdrój...III 8,52
kastalskie źrzódła...IV 1,69
Kastor, mit., bliźniaczy brat Polydeukesa, heros spartański, który dostąpił przeniesienia
w gwiazdy.. .IV 1,przyp. (p)
Katana, starożytne miasto na wschodnim wybrzeżu Sycylii, u stóp E tny.. .IV 1,przyp. (f). (g)
Kazimierz III Wielki [Kazimierz, Wielki Kazimierz], król polski, syn Władysława Łokiet
ka...III 1,38. przyp. (d) (e); III 24,79
Kazimierz IVAndrzej Jagiellończyk [Kazimierz].. .III 1,78
Kitajron [Cyteron], (Kithairóń) pasmo górskie na granicy Attyki i Beocji...IV 1,przyp.
(t). 130
Klaudiusz Marcellus, Marek (Marcus Claudius Marcellus), konsul rzymski z 51 r. p.n.e.,
przeciwnik polityczny C ezara...IV 3,62
Klejtos [Klit], przyjaciel i wódz Aleksandra Macedońskiego, zginął z ręki króla...IV 14,56
Klit zob. Klejtos
Kioto, mit., jedna z trzech M ojr/Parek.. .III 2,78; III 6,66
Kłam, personifikacja.. .IV 27,76
Kniaźnin Franciszek Dionizy, poeta...IV 1,przyp. (a)
Kochanowski Jan, poeta...III 3,motto
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Kodoman zob. Dariusz III Kodoman
K onstantynopol [Carski Gród. C a ro g ró d ].. .III 1 ,przyp. (h). 7 0
Korneliusz C ynna M agnus, Gnejusz (G n a e u s C o r n e liu s С i tu m M a g n u s ) , konsul w roku
5 n .e.. spiskow ał przeciwko A u g u sto w i.. .IV 3 .6 3 : IV 1 4 .4 8
Korona zob. Polska
Kozacy, w olna ludność zam ieszkująca połu dniow o-w schodn ie kresy Rzeczpospolitej, m a 
jąca w łasną organizację w ojskow ą...III 1 .przyp. (o)
Krezus. król L idii...IV 1 .1 5 5
król zob. Stanislaw August Poniatowski
Królestwo Prus [Prusy], państw o prusko-brandenburskie po roku 1701 wraz z pozostały
mi dom enam i dynastii H ohenzollernów , istniejące w latach 1 7 0 1 -1 9 1 8 .. .IV 4 .4 6
Krzyżacy, zakon rycersk i.. .III 1 .przyp. (g). (i)
Kserkses I. król Persów ...IV 1 .przyp. (a)
Księstwo
L u b elsk ie.. .III 1 .przyp. (d)
Ł ęczyckie...III 1.przyp. (d)
San d om iersk ie.. .III 1 .przyp. (d)
K ujaw y...III 1 .przyp. (d)
Kuma zob. Kyme
Kupid(o) [Amorek. Kupid. Kupidek. KupidynJ. m it., bożek m iłości, syn Afrodyty/Wenus
(utożsam iany z gr. K rosem )...III 6 .1 2 . 2 4 : IV 1 6 .1 2 : IV 2 1 .3 : IV 2 2 .9 . 51
A m orek.. .IV 2 2 .Ì 8
Kyme [Kuma], starożytne m iasto w Kam panii, koło N e a p o lu ...IV 1.31. 120
L aced em oń czycy [L aced em ończycy. L a ced em oń czyk ow ie], m ieszkańcy L acedem on i!,
krainy i państw a w połu dniow o-w schodn iej części Peloponezu, którego stolicą
była S p a r t a ...IV 1.streszczenie, przyp. (o), (t)
Lakonowie. inna nazwa mieszkańców państwa spartańskiego.. .IV 1.105 (bis), przyp. (o)
lareńska m atka zob. Lakonia
Lach. L achow ie. Lachy zob. Polacy
Lakonia, starożytna kraina w połu dniow o-w schodn iej części P elop on ezu ... IV 1,przyp.
(o; bis)
lateńska m atka...III 2 0 .1 2 -ł
Lakonow ie zob. L acedem ończycy
L aponia, region w Kuropie północnej, obejm ujący p ółn ocn o-zach odnie i północne regiony
Półwyspu Skandynaw skiego: synonim chłodnej Północy
Iapońska z ie m ia .. .IV 2 4 .6
L apończycy [L apony]. m ieszkańcy L a p o n ii...IV 1 8 .1 8
L atona, m it., matka Apollona i A rtem id y /D ia n y .. .IV 1 .17
Le Brun André [Le Brun], rzeźbiarz.. .przes. 1. 19
Lechow o plem ię zob. Polacy
L echow e potom stw o zob. Polacy
L eda. m it., kochanka Zeusa/Jow isza, m atka m .in. Kastora i P olydeukesa.. .IV l.p rzy p . (p)
Lekkość, personifikacja.. . IV 1 1 .8 7
L em nos [L en in a |. jedna z największych w ysp na Morzu E g ejsk im .. .IV 1.94. przyp. (n)
L eonidas, król Spart v. dow ódca spod T erm o p il.. .IV l.p rzy p . (t)
Leszek Czarny, książę sieradzki, łęczycki, inow rocław ski, krakowski i sa n d om iersk i...
III l.p rzyp . (d)
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Lete, mit., rzeka zapomnienia w Krainie Um arłych.. .III 8,10
Liban, pasmo górskie w Libanie, rozciągające się wzdłuż zachodniego wybrzeża Morza
Śródziemnego
libańska zasada...IV 27,197
Libia, starożytna kraina w północnej Afryce
libijskie piaski...IV 1,40
Licja zob. Likia
Lidia, kraina w zachodniej części Azji Mniejszej, władztwo Krezusa...IV 1,przyp. (r). (w)
Likia [Licja], kraina w południowej części Azji Mniejszej... IV 1,przyp. (i)
Litwa, Wielkie Księstwo Litewskie, część Rzeczpospolitej Obojga Narodów.. .III 1,przyp.

(g). 60. 78. 101
litewska młodzież.. .IV 11,99
Los, Losy zob. Fortuna
Loyola Ignacy (właśc. Inigo López de Racalde) [Lojola], założyciel zakonu jezuitów ...
III 10.4
Lublin, miasto
lubelski sejm...III 1,przyp. (I)
Luciscum zob. Łukiszki
Lucyna zob. Junona
Ludwik Węgierski [Ludwik Węgrzyn], król węgierski i polski...III 1,46
Ludwika [Ludowika] zob. Elżbieta Łokietkówna
Lwów, miasto w Rzeczpospolitej, ośrodek handlu, m.in. diam entami... IV 4,42
Łokietek zob. Władysław I Łokietek
Łotrostwo, personifikacja.. .IV 27,105
Łukiszki [Luciscum], miejscowość na Litwie w pobliżu Wilna...III 7,przyp. (b)
Macedon zob. Aleksander Macedoński
macedońskie pole zob. Filippi
Mahomet II zob. Mehmed II Zdobywca
Mahomet IV zob. Mehmed IV Łowczy
Malarstwo zob. Geniusze/Geniusze nauk
Małopolska [Mała Polska].. .III 1,przyp. (d)
małżonek zob. Czartoryski Adam Kazimierz
Marcellus zob. Klaudiusz Marcellus, Marek
Maron zob. Wergiliusz
Mars
Mars. mit., rzymski bóg wojny (utożsamiany z gr. Aresem)... III 15,20; III 16,39;
III 20,36; III 27,5; IV 1,15; IV 2,6; IV 14,36; IV 16,25. 43
Gradivus [Gradyw].. .III 4,48; IV 16,2
Marsowa m aczuga.. .III 20,13
Marsowa wrzawa...III 4,27
Marsowe dzieła...III 15,70
Marsowy hałas.. .III 27,2
Marsowy poswar...III 18,57
Mars, planeta.. .III 11,61
Marsylia [Marsyla], miasto w południowej Francji, nad Morzem Śródziemnym.. .IV 11,93
matka laceńska zob. Lakonia
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matka-Ziemia zob. Ziemia
Mazowszanie [Mazury]. . .III 3.2-ł
Mazowsze, kraina historyczna
mazowiecka linia (Piastów).. .III 1.przyp. (cl)
Mazury, mieszkańcy Mazowsza zob. Mazowszanie
Mądrość, personifikacja. ..III 9.78: IV 1-ł.tyt. 1
Medowie zob. Persowie
Megery. mit., boginie zem sty.. .IV 3.78
Mehrned II Zdobywca [Mahomet II]. sułtan turecki, zdobywca Konstantynopola...
III 1.przyp. (h)
Mehmed IV i-owczy [Mahomet IV]. sułtan turecki.. .III 1.przyp (o)
Memnon. mit., uczestnik wojny trojańskiej, po śmierci zyskał nieśmiertelność jako posąg.
tzw. Kolosy Memnona.. .IV 20.54
Meończyk zob. I Iomer
Merkury, planeta... III 11.64
Męstwo. personifikacja.. .III 8.5: IV 20.26
Michał Tomasz Korvbut Wiśniowiecki |Michał], król polski...III 1.130
Miłość, personifikacja...III 6.29. 33. 37. 41. 45. 49. 53: III 12.13: IV 11.14: IV 13.36
Minerwa zob. Atena
Minos, mit., król Krety, po śmierci sędzia dusz w Podziemiu.. .IV 3.74
Mnemozyna zob. Pamięć
Mołdawa zob. Wełtawa
Morfeusz. mit., bóg marzeń sennych.. .IV 19.24
Morze Czarne [Czarne Morze]...III 1.144
Morze Śródziemne [Nurt Śrzódziemny]. . .IV 11.93
Mór. personifikacja.. .III 13.31: III 22.51
Murzyn. Murzyny. ciemnoskóry mieszkaniec Afryki/krain położonych na Południu.. .IV 4.7;
IV 18.18 '
Muza. Muzy. mit., opiekunki sztuk i n auk.. .III 1.13. 99. 174: III 8.17: III 16.35; III 19,43:
III 23.19: III 25.33. 52: III 27.7: IV 1.2. przyp. (b; bis). 100: IV 2.39; IV 16.4:
IV 20.208
■■\oniae sorore.s ("siostry aońskie ) . . .IV 1.przyp. (b)
Kamena. Kameny, określenie stosowane przez poetów rzymskich... IV 1.131; IV 2,3
Pieryda [Pijcrys]... IV 1.25
Myśl. personifikacja.. .III 2.46. 94
nadwiślne Sarmaty zob. Polacy/Sarmaty nadwiślne
Narew, rzeka.. .11119.29
Naruszewicz Adam Stanisław [Adam], poeta...IV 11.28
Anakreonl polski, zbiorek przekładów z-AiyiuVwAny Anakreon, poeta grecki.. .IV 16,tyt.
Naruszewicz Kazimierz [Kazimierz Naruszewicz. Kazimierz], stryjeczny brat poety, profesor
jezuickiej Akademii Wileńskiej, rektor wileńskiego Collegium Nobilumi... IV 11 -tyt. 2
Naruszewiczowie [Naruszewicze], ród poety i jego kuzyna Kazimierza.. .IV 11,24
Natura, personifikacja.. .III 2.21. 66: III 7.23; III 15.190; III 26,61; IV 20,67
Przyrodzenie.. .III 15.87
Nemea, dolina i miejscowość w Argolidzie, w północno-wschodniej części Peloponezu
nemejskie igrzyska zob. igrzyska
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zob. Niemenczyn
Neptun, mit., bóg morza...IV 15,13
Neron, (T ib e r iu s C la u d iu s N ero D ru s u s G e r m a n ic u s C a e s a r ) cesarz rzymski.. .III 24,30;
IV 14,45
Nędza, personifikacja.. .III 13,31; III 26,65
Niebios Sprawca zob. Bóg
Niemcy zob. Swebowie
Niemenczyn [N e m e n c in u m , Niemenczyn], miejscowość na Litwie w powiecie wileńskim,
probostwo Naruszewicza.. .III 7,tyt. 27. przyp. (b; bis)
Nienawiść, personifikacja.. .III 13.96; III 24,101
Niester zob. Dniestr
Nieszczęście, personifikacja.. .III 26,66
Niewdzięczność, personifikacja.. .III 26,104
Niewinność, personifikacja...III 8,29; III 21,52; III 22,45. 101; IV 12,13
Niezgoda, personifikacja.. .III 22.48. 93
nimfy
driady [dryjady], mit., nimfy leśne...III 3,81
Noc, personifikacja.. .IV 19,15
Nurt Srzódziemny zob. Morze Śródziemne

N e m e n c in u m

Obłoki, personifikacja.. .III 19,8
Ocean zob. Okeanos
Odra, rzeka...III 1,20
ojciec zob. Czartoryski Adam Kazimierz
Ojczyzna, personifikacja.. .III 26,29. 37
Okeanos [Ocean], mit., rzeka opływająca świat...III 19,1
Oceańskie tonie...III 3,27
Oktawian August [August, Oktawi] (C a iu s lu liu s C a e s a r O c ta v ia n u s A u g u s tu s ), władca
rzymski, pierwszy cesarz...III 18.9; IV3,63; IV 14,41
Olimpia [Olimp], miejscowość w Elidzie na Peloponezie, miejsce rozgrywania ogólnogreckich igrzysk.. .III 8,91
olimpskie błonie.. .IV 20,81
olimpijskie igrzyska zob. igrzyska
Ołtarz, personifikacja.. .III 20,17
Orfeusz [Orfej], mit., tracki śpiewak, muzyk i poeta...IV 3,69
Ormianin, kupiec z Armenii, handlarz diam entów .. .IV 4,39
Orzeł, godło Rzeczpospolitej.. .III 1.64
Ottokar Czeski zob. Przemysł Ottokar II
Otton III Rudy [Otton III], cesarz niemiecki.. .III 1,przyp. (a)
Owidiusz, (P u b liu s O v id iu s N a s o ) poeta rzymski.. .IV 22,tyt.
Paktolos [Paktol], rzeka w Azji Mniejszej niosąca złoty piasek...IV 14,12. 61
Pallas zob. Atena
Palmira (dziś Tadmur), starożytne miasto w środkowej Syrii...III 23,38
Pamięć
Pamięć, mit., matka Muz...III 1,15
Pamięć, personifikacja.. .IV 17,35
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Pan. Pan Włoków zob. Bóg
pani zob. Fortuna
Panic zol). Plejady
Parnas [Parnas. Parnaska G óra|. m asyw górski w Fokidzie. w środkowej Grecji: synonim
poetyckiej sławy i tw ó rczo ści.. .III 7 .1 0 ; III 8 .1 0 4 : III 9.8 : III 2 7 .4 : IV 1 .19. 68: IV 16.8:
IV 2 0 .5 2 . 2 0 0 ’
Paryż, stolica Francji.. .IV 4 .3 4
Bastylia. ciężkie w ięzienie pod P a ry żem .. .IV 4 .3 6
Peant zob. Pojas
Pegaz. m it., skrzydlaty koń...III 2 3 .1 9
Peny zob. Kartagińczycy
Persefona, m it., m ałżonka I ladesa/Plutona. w ładczyni św iata p o d zie m n eg o .. .III 2 2 .3 4
Persowie, w schodnia m onarchia, przeciw nicy H ellenów spod Salam iny. M aratonu i PlateJÓW...III 2 0 .7 8 : IV 1 .przyp. (a), (s). (t). 134. przyp. (u)
M edowie [M edy]. określenie Persów u autorów g r ec k ich .. .IV 1 .1 2 9
Piast, określenie króla-Polaka. także osoby mającej polskich p rzo d k ó w .. .III 13.8: IV 17.10.
12. 17
Piastow ie, dynastia królewska panująca w P olsce...III 1.27. 5 7 . przyp. (d)
Piastow a krew ...III 1.3 0
Pieryda/Pijerys zob. M uza. Muzy
Pindar IPindar. P in d a r u s \. grecki poeta liry czn y .. .111 8 .9 2 : IV l.ty t. streszczenie, przyp.
(a: quinquies). (b). (c)
Pindos [Pinci. Pindus]. łańcuch górski w północnej G recji...IV 1 .przyp. (o). 110
Pitagoras [Pitagor]. z Sam os, filozof i m atem atyk grecki, założyciel pierwszej szkoły filo
zoficzn ej... III 3 .9 0
Plejady \P lei(ide.s\. g w ia zd o zb ió r.. .III 19.przyp. (b)
B aby...III 1 1 .2 7 : III 19.przyp. (b)
Panie...III 1 9 .przyp. (b). 5 2
Pluton [P lu tI. m it., w ładca Podziem ia (utożsam iany z gr. I la d e sem ).. .III 2 2 .1 6
Plutonow y pokój... IV 1 9.16
Pluł os [PlutusJ. m it., uosobienie B ogactw a. ..IV 1 4 .2 0
Płochość. personifikacja...IV 2 0 .1 0 7
Pochlebstw o, personifikacja.. .III 8 .2 5
Poczciw ość, personifikacja.. .III 8 .5
Podłość, personifikacja.. .III 2 0 .9 5 : IV 9 .1 2
Podole, kraina historyczna i geograficzna nad Dniestrem i Bohem
podolskich ziem g e n e ra ło w a .. .III 3 .ly t.
Poetyka zob. G eniusze/G eniusze nauk
Poezja |P o ezy s|. personifikacja.. .III 8 .2 2
Pogoń, godło Wielkiego Księstwa L itew sk ieg o .. .III 1 .6 4
Pojas [Peant J. m it., ojciec F ilo k le ta .. .IV 1.przyp. (n)
Peantow e p lem ię...IV 1.95
Pokłon, personifikacja.. . IV 1 1 .3 6
Pokój, personifikacja.. .III 1 3 .1 4 : III 2 1 .4 9
Polacy [Polacy. Polak],..III 1.49. przyp. (h). 110. 116: III 8 .1 0 6 : III 2 5 .5 : IV 4.30: IV 16.11
Lach. L achow ie. L ach y...III 1.18. 47. 60: III 2 0 .6 4 : III 2 2 .1 8 : IV 3 .1 3
L echow e p le m ię .. . III 1 .78
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Lechowe potomstwo.. .III 13,3
polscy senatorowie...III 1,przyp. (f)
polski honor...IV 17,7
Sarmaci [Sarm aty].. .IV 3,45
Sarmaty nadwiślne.. .III 20,98
Polluks zob. Polydeukes
Polska [Korona, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita] P[olska]].. .przes. I. 18. 34; III 1,przyp.
(1). 57. przyp. (g). (i). 101. przyp. (m). (o; bis). 143. przyp. (p). 164; III 8,122;
III 9,3; III 13,10; III 22,35; IV 3,3. 57. 118. 128
polska Aganipa zob. Aganippe
polska Korona...III 8,122; IV4,49
polska ziemia...III 1,148
polski Anakreont zob. Naruszewicz Adam Stanisław
polski Parnas...III 8,104
Polydeukes [Polluks], mit., bliźniaczy brat Kastora, heros spartański, który dostąpił prze
niesienia w gwiazdy.. .IV 1,przyp. (p)
Połota, rzeka, prawy dopływ Dźwiny...III 1,114
Pomorze, kraina historyczna.. .III 1,przyp. (d)
Pompejusz Magnus, Sekstus (Sextus Pompeius Magnus Pius), rzymski dowódca ostatnich
lat republiki...IV 14,43
Poroś [Porus], król indyjski, przeciwnik Aleksandra Macedońskiego.. .IV 14,56
Porta Ottomańska [Porta], państwo tureckie za panowania sułtanów.. .П1 1,przyp. (o), (p)
Postępki, personifikacja.. .IV 9,12
Potwarz, personifikacja.. .IV 12,1. 21
Powązki, posiadłość księżnej Izabeli Czartoryskiej pod W arszawą.. .III 3,tyt.
Poznań, miato
poznańska wojewodzianka.. .III 20,tyt.
Pozór, personifikacja.. .III 8,62
Pożary, personifikacja.. .III 22,51
Półwysep Bałkański [Bałchany], półwysep w Europie południowej... IV 2,7
Praca, personifikacja.. .III 8,32; IV 27,73
Praga, stolica Królestwa Czeskiego
praskie grody... IV 11,92
Prawda, personifikacja.. .III 22,101
Priam [Pryjam], mit., król Troi...IV 1,97. przyp. (n)
Prusacy, mieszkańcy Prus Królewskich.. .III 1,79
Prusy zob. Królestwo Prus
Prusy Królewskie, prowincja obejmująca: Pomorze Gdańskie, Ziemię Chełmińską, rejony
Malborka i Elbląga oraz Warmię...III 1,przyp. (i)
Pryjam zob. Priam
Prywata, personifikacja.. .III 25,39; IV 9,9
Przemoc, personifikacja.. .III 8,45
Przemysł II [Przemysław II], król polski, teść Wacława II...III 1,przyp. (c). (d)
Przemysł Ottokar II [Ottokar Czeski], król czeski, ojciec Wacława II...III 1,przyp. (c)
Przemysł, personifikacja.. .IV 20,28
Przyjaźń, personifikacja.. .III 6,24. 57; III 8,32; III 12,3; IV 11.36
Przyrodzenie zob. Natura
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Puiiijczycy zob. K artagińczycy
Pycha, personifikacja.. .III 2 1 .4 6 : IV 12 .3 8
pytyjskie igrzyska zob. igrzyska
Rada. Rady. personifikacja.. .III 8.5 : III 2 0 .9 4
Ręce Przedw ieczne zob. Bóg
Rodopy [R odopa]. pasm o górskie w południowej części Półwyspu B ałk ań sk iego.. .IV 2 .8
Romulus, m it., założyciel R zym u...III ló .m o tto
Rozkosz, personifikacja...III 3 .3 2 ; III 2 4 .1 4 : IV 2 7 .3
Rozmysł, personifikacja.. .III 2 0 .1 8
R ozpacz, personifikacja.. .IV 1 8 .2 4
Rozum, personifikacja.. .III 9 .4 4
R ówność, personifikacja.. .III 8 .4 5
R zeczpospolita. R zeczp o sp o lita ] Pfolska] zob. Polska
•
Rzym. stolica republiki, a później cesarstwa rzym skiego: siedziba p a p iestw a .. .III 1.69:
III 2 0 .9 8 : IV 14 .6 9 : IV 2 0 .8 3
Kapitol, jedno z siedm iu głów nych wzgórz m iasta...III 9 .7 6 : IV 1 4 .4 8
Salam ina. w yspa w pobliżu Attyki w sław iona zw ycięstw em floty greckiej nad Persami
(4 8 0 r. p .n .e.)...IV 1 .przyp. (s). 127. przyp. (u)
Sarbiew o [Sarbijew ol. rodzinna m iejscow ość Macieja Kazimierza Sarbiew skiego. położo
na koło P łońska...III 7 .2 9
Sarbiewski. Maciej Kazimierz, p o eta...III 7.przvp. (h)
Sardanapal zob. Assurbanipal
Sarm aci zob. Polacy
Sas. Sasi. m ieszkańcy Saksonii: w yw odzili się z nich dwaj polscy królowie; posiedli tajniki
w yrobu p o rcela n y .. .III 1.1 4 8 : IV 2 5 .6
Saturn
Saturn, m it., staroitalski bóg rolnictwa i zasiew ów (utożsam iany z gr. Kronosem).
twórca pięciu w ieków lu d k o ści.. .III 8 .1 8
Saturn [Saturny!, p la n e ta .. .111 1 1 .6 5
satyrowie [satvry|. m it., bożki z orszaku D ionizosa, m ający postać ludzką, ale z koźlimi
uszam i, ogonem i k o p y ta m i.. .III 3.81
Scytia, kraina w Azji m iędzy Karpatami a rzeką Tanais (dziś: D on)
scytyjskie b ło ta .. .III 1.71
Segedyn (Szejedynj. m iasto na Węgrzech, nad C isą...III 1.przyp. (h)
Sekstus zob. Pom pejusz M agnus. Sekstus
Seneka |tSVv/rm ]. (L u c iu s A n n a e u s S e n e c a M in o r) Seneka M łodszy, retor, pisarz, poeta
i filozof rzymski, w yznaw ca sto ic y zm u .. .III 2 4 .m o tto
Serrany zob. Atiliusz Serranus Kalatinus. Aulus
Słabość, personifikacja.. .III 2 0 .9 5
Sław a, personifikacja.. .III 2 .1 1 6 : III 2 6 .8 7 : IV 2 0 ,3 3
Słońce zob. I lelios
słow iańskie nici...III 2 5 .8
Słow o zob. Bóg
Sm utek. Sm utki, personifikacja.. .III 1 5 .1 7 3 : IV 1 8 .2 4
Sny. personifikacja.. .IV 1 9 .1 3
Snycerstwo zob. G eniusze/G eniusze nauk
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Sokrates [Sokratl, filozof grecki, jeden z najwybitniejszych myślicieli starożytności...
III 13,74; III 19,przyp. (a). 45
Solon, ateński prawodaw ca.. .IV 20,72
Sparta, starożytne miasto-państwo w Lakonii na Peloponezie.. .III 20,65; IV 1,128
Sprawca Niebios zob. Bóg
Sprawca Powszechny zob. Bóg
Sprawiedliwość, personifikacja.. .III 13,14; IV 3,tyt. 85
Astraja [Astrea], mit., bogini sprawiedliwości.. .IV 3,3
Temida [Themis], mit., bogini sprawiedliwości.. .III 24,89; IV 3,107; IV 14,35
Stanisław, św. (Stanisław ze Szczepanowa).. .IV 20.tyt.
Stanisław August Poniatowski [Jego Królewska Mość, król, Król Jegomość, Stanislaus
Augustus. Stanisław, Stanisław August], król polski, wielki książę litewski.. .przes. I. 14.
29. 30. 33-34; III l,tyt. 13. 152; III 3.119; III 5,tyt. 1; III 7.5; III 9.tyt. 6. 80;
III 13.tyt.; III 16.23; III 18,tyt.; III 22.tyt. 88; III 24,tyt.; III 25.tyt.; IV2.tyt.; IV 3.tyt.
64. 90;' IVó.tyt.; IV9.tyt.; IV ll.ty t.; ÌV 13.tyt.; IV 17.tyt.; IV 20,tyt.
Starość, personifikacja.. .IV 18,24
Stefan I Batory [Batory], król polski...III 1,112
stoickie wapory...III 26.54
Stwórca zob. Bóg
Styks [Styg], mit., rzeka w Podziemiu.. .IV 3.73
Sty gowe bagno... IV 14,27-28
Stygowy napój...III 6,16
Swebowie [Niemcy], lud germański... IV 2,29
Sycylia [Sycylia, Sycylija], wyspa...IV l,tyt. przyp. (d). 33. przyp. (f)
Sydon, fenickie miasto w Azji Mniejszej, ośrodek wyrobu purpury.. .III 8,6
sydoński szkarłat.. .IV 27,25
Syrakuzy [Syrauza], miasto-państwo na wschodnim wybrzeżu Sycylii...IV 1,121
Syriusz [Syryjusze], gwiazda w konstelacji Psa Wielkiego.. .III 11,27
Szczęście zob. Fortuna
Szejedyn zob. Segedyn
szląska linia zob. Śląsk
Szwedzi, naród...III 1,118
Śląsk, kraina historyczna
szląska linia (Piastów).. .III 1,przyp. (d)
Śmierć, personifikacja.. .III 15.195; III 20,19; III 26,4. 32; IV 11.38; IV 18,tyt. 31;
IV 20,138; IV 27,182
Tag, rzeka na Półwyspie Iberyjskim niosąca złoty piasek...IV 14,61
Tajget, pasmo górskie na południu Peloponezu, rozciągające się między Messenią a Lako
nią... IV 1,przyp. (o). 106
Tannenberg [Taneberk], (dziś: Stębark), wieś na północny wschód od G runw aldu...
III 1,przyp. (g)
Tantal, mit., król Lidii, cierpiący w Podziemiu męki wiecznego głodu i pragnienia.. .IV 14,28
Tatarzy, grupa ludów tureckich zamieszkująca tereny wschodniej Europy i centralnej Azji
tatarskie wojny...III 1,przyp. (n)
Teby, miasto w Beocji, w Grecji środkowej.. .III 25,24; IV 1,przyp. (a; bis)
Temida zob. Sprawiedliwość
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Tcmistokles [Temistoklcs. Temistokl]. wódz i polityk ateński, zwycięzca spod Salaminy...
IV l.przyp. (s): IV 2.31
Terencjusz Warron. Gajusz (G a in s T eren liu s fa r r o ) [Warrowie], pretor i konsul, sprawca
klęski pod Kannam i.. .III 8.120
Termopile. ( T h e r m o p y ia i ) przełęcz w lessai ii między górą Oj ta a Zatoką Malijską. otwie
rający drogę do Grecji środkowej... IV l.przyp. (t)
Telvda [Tctys], (gr. T h ć lis ) mit., boginka morska, nereida.. .III 3.49
T h e m is zob. Sprawiedliwość
Toruń, miasto
toruński trak tat.. .III l.przyp. (i)
Tracja. kraina we wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego
tracki haracz...III 1.130
Troja (inna nazwa: Ilion). miasto w Troadzie w Azji Mniejszej, pod jego murami rozgrywa
ła się wojna trojańska.. .III 8.86: IV l.przyp. (n)
ilijackic ziemie.. .IV 1.96
trojańska wojna...IV l.przyp. (n)
trojańskie boisko...IV 1.93
Troski, personifikacja.. .III 21.67
Tryjony zob. Wielka Niedźwiedzica
Turcy, naród...III l.przyp. (h) (o)
Twórca zob. Bóg
Tvfon [Tvfeusz], mit., olbrzymi potwór przygnieciony wulkanem E tn ą .. .IV 1.streszczenie.
28. przyp. (d)
Tvrrenos [Tyrren]. mit., heros-eponim Etrusków.. .IV l.przyp. (r)
Tyrreńczyk. Tyrreńczycy zob. Etruskowie
Tytan zob. Helios
Tytus { T itu s F la v iu s V e sp a sia n u s) [Tyl]. cesarz rzymski.. .III 9.30
Ukraina, kraina historyczna, na wschód od Podola i Wołynia.. .III l.przyp. (o)
Ulisses [Ulis. Ulisses], mit. (łacińska forma imienia Odyseusz).. .III 4.42; III 8.87
Uroda, personifikacja.. .IV 27.59
Wacław II [Wencesław]. król czeski i polski. svn Przemyski Ottokara II. zięć Przemyśla II...
III 1.26
Warna, miasto nad Morzem Czarnym .. .III l.przyp. (h). 68
Warrowie zob. Terencjusz Warron. Gajusz
Warszawa, stolica Polski...III 3.23. 102: III 7.13: III 16.tvt.
Jezuicka ulica.. .przes. 1. 7/8
Zamek Warszawski.. .przes. 1. 5
Watykan, terytorium Państwa Kościelnego w obrębie Rzymu
watykańskie wieże... IV 11.94
Waza zob. Zygmunt III Waza
Wazowie, dynastia królewska panująca w Polsce.. .przes. 1. 8
Wdzięczność, personifikacja.. .III 22.27; III 24,107
Wełtawa [Mołdawa]. (niem. Moldau) najdłuższa rzeka Czech, dopływ Laby. nad nią leży
Praga... IV 11.92
Wencesław zob. Wacław II
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Wenus
Wenus, mit., bogini miłości, matka Erosa/Kupida/Amora (utożsamiana z gr. Afrodytą)
Cypru pani...III 3,31; IV 16,13
Cytera...III 20,24
Wenus, planeta.. .III 11,62
Wergiliusz [Maron], (Publius Vcrgilius Maro), poeta rzymski... III 18,9
Wesołość, personifikacja.. .III 21,37
Węgrzy, naród...III 1,przyp. (h)
Wiara, personifikacja.. .III 20,18
Wieczność, personifikacja.. .przes. 1. 34; III 1.170; III 2,61; III 11,1: IV 13,35
Wiedeń, miasto oblegane przez Turków.. .III 1,138. 141
Wielka Niedźwiedzica [Tryjony], konstelacja.. .III 19.47
Wielki Kazimierz zob. Kazimierz III Wielki
Wielkopolska [Wielka Polska].. .III 1,przyp. (d)
Wilno, stolica Litwy
wileńskie Collegium Nobilium, jezuickie kolegium dla szlachetnie urodzonej młodzie
ż y .. .IV ll.ty t.
Wina, personifikacja.. .IV 3,50
Wisła, rzeka...III 8,56; III 9,49; III 19,10; IV 24,17
nadwiślne Sarmaty zob. Polacy/Sarmaty nadwiślne
Wiślica, miasto w województwie świętokrzyskim, nad Nidą
wiślicki zjazd...III 1,przyp. (e)
Witosławski Ignacy, oboźny polny koronny, znajomy Naruszewicza.. .III 8,tyt. 9. 106
Władysław I Łokietek [Łokietek], król polski, ojciec Kazimierza III Wielkiego.. .III 1,29;
lii 24,33
Władysław Г1Jagiełło [Jagiellon, Jagiełło], król polski, małżonek królowej Jadwigi.. .Ш 1,58.105
zob. Jagiellonowie
Władysław III Warneńczyk [Jagiellonie, Władysław], król polski...III 1,66. przyp. (h)
Władysław IV Waza [Władysław, Władysław IV], król polski, syn Zygmunta III, przyrodni
brat Jana Kazimierza.. .przes. I. 5; III 1.120. 121
Władysław Opolczyk [Władysław], książę opolski.. .III 1,przyp. (f)
Włochy, kraj na Półwyspie Apenińskim.. .IV 1,przyp. (d)
Wolbórz, wieś w województwie łódzkim.. .III 16,tyt.
Wstyd, personifikacja.. .III 26,87
Wściekłość, personifikacja.. .IV 3,116
Występek, personifikacja.. .III 26,94
Zasługa, personifikacja.. .IV 27,70
Zawiść, personifikacja.. .IV 14,67
Zazdrość, personifikacja...III ó.tyt. 1; III 13,50; III 15,176; III 21,44; III 25.39; IV3.114;
IV 9,18; IV 11,13; IV 12,37; IV 27,67
Zbrodnia, personifikacja.. .III 26,86; IV 11.87; IV 27,108
Zdolność, personifikacja.. .IV 20,71
Zdrada, Zdrady, personifikacja.. III 21,43: IV 12,8; IV 27,69
Zefir, Zefiry [Zefir, Zefiry, Zefirki], mit., łagodny wiatr zachodni...III 3.57; III 8,30;
11113,112; III 17,8; III 19,19; III 24,57; ÌV 5,5; IV 19,9; IV 24,7; IV 25,4
Fawoniusz [Fawonijusze], rzymski odpowiednik Zefira...III 9,27
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/g o d a . personifikacja.. .Ill 1 l,-ł9
Z iem ia [m atka-Z iem ia. Z iem ia], personifikacja.. .III 2 .1 1 4 -1 1 5 : III 2 6 .6 6 : III 2 8 .6 : IV 5.2
Złość, personifikacja.. .III 11 .5 3 : III 1 3 .5 6 : III 2 2 .8 1 : III 2 6 .8 8
Z m ienność, personifikacja.. .III 9 .4 8
/w a d y . personifikacja.. .III 2 0 .9 5
Z ygm unt I Stary [Z y g m u n t|. król polski, ojciec Z ygm un ta II A u g u sta .. .III 1.91
Z ygm unt II August [A ugust|. król polski, syn Z ygm unta I S ta re g o .. .III 1 .98
Z ygm unt III Waza [Z ygm unt. Z ygm unt III|. król polski, ojciec W ładysław a IV i Jana II
K azim ierza.. .przes. 1. 5: III 1 .1 1 9 : III 2 2 .6 3
Zysk. personifikacja.. .IV 9 .1 0
Z vd. m ieszkaniec I lagi. handlarz d ia m en tó w .. .IV 4 .3 3
Icy k .. .IV 4 .3 7

ZESTAWIENIE WERSYFIKÀCYJNE

Strofy czterowersowe równowcrsowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10 (5 + 5) abab
IV 5
10 (5 4- 5) aabb
IV 24
11 ( 5 + 6) aabb
III 6, 10. 14. 21. 28: IV 7, 10. 19. 21, 26
11 ( 5 + 6) abab
III 4, 23, 25; IV 15
13 (7 + 6) abab
III 17
13 (7 4- 6) aabb
III 1, 8, 13, 20, 26; IV 3, 8, 12, 14, 18

Strofy sześciowersowe równowcrsowe
7.
8.

11 (5 + 6) ababcc
III 7, 9, 11, 18; IV 2, 4, 9, 11, 13, 17, 20, 22, 25
13 (7 + 6) aabbcc
III 3

Strofy czterowersowe różnowersowc
9.
10.

10 a, 8 b, 10 a, 8 b (strofa stanisławowska)
III 5, 12, 16, 24, 27: IV 6. 16
11 (5 + 6 ) a a b .5 b
III 22; IV 23

Połączenie strof nieregularnych równo- i różnowersowych
11. strofy czterowersowe równowcrsowe
13 (7 4- 6) aabb
strofy sześciowersowe równowersowe
13 (7 + 6) aabbcc
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strofa ośmiowcrsowa równoworsowa
13 (7 + 6 ) aabbccdd
strofy ośmiowersowe różnowersowe
10 (5 + 5) a. 8 b. 10 (5 + 5) a.
IV 27
Ody bez podziału na strofy
12.
11 (5 + 6 ). 7 (rvinv parzyste)
III 19
13.
13 (7 + 6 ) (rvmv parzyste)
III 2. 15; IV 1

KOMKMAHZK

8

b, 10 (5 + 5) c.

8

d. 10 (5 + 5) c.

8

d

ILUSTRACJE

ILU STR A C JE

1. Adam Naruszewicz.
Miedzioryt punktowany Johanna Ligbera według rysunku Louisa Courtin,
[w:] A.S. Naruszewicz, Historia narodu polskiego, t. I, Lipsk 1836, s. 5 (nlb.)
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L I R Y K
AB AMA

Ó

W

NARUSZEWICZA

KSIĘGA

TRZECIA

O D А

I.

NA POKOT MARMUROÌVr
Portretam i Królów

Pol/kich z rozkazu ff. K. Mci

Staniiîawa Augufta nowo przyo zd o b io n y 177x.

Ś

wietny

przybytku ziemfkich boę?oV, gdzie przedlatję,

Wiclo-władne iaśniały Królów maiePaty,
Dziś miaflo pierwfeey chluby, bfahc nofz^c cienie t
Nieme tylko zawieraiz farby a kamienie !
Acz i te iuz zawifny, lecąc fkrzydfem p îo eh em ,

Czas grubym niepamięci chciał zafvpac prochem *

ł om U.

A

2. Stronica tytułowa księgi III tomu 2 Lin'ków.
[w:] A. Naruszewicz. Dzieła, t. II. Warszawa:
Drukarnia Nadworna: J.KLMci i Rzeczypospolitej. 1778. s. 1 (nlb.).
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L I R Y K Ó W
ADAMA

NARUSZEWICZA

KSIĘGA

CZW ARTA

O D A

I.

Z - P I N D A R A

(a)

Na pochwałę Hierona króla miafta E tn y w S ycy
lii , który wozem zawodniczym zw ycięft wo
otrzym ał.
W " tcy odzie Pindar, \vziq\ofzy po сhop od zalety fztu ki
poetycznej/ , i przymoìvki złym rymodzieiom nicprzyiacio*
fomjìvoim, których ta i fam a, co olbrzyma Tyfeufza kara
czeka, ziezdia do poch\vat miafta Etny, z\vycięftivcm H i ero*
Tom II.

p

(V ) Piudar kfiąże poetów Greckich Hrycznycb (pòéfeos melica lyrica)
urodzit fiç w Tebach w Beocyi okoîo 5 0 0 , lat przed Chryftufem
panem, nnywięcey flyną{, w tym c za fie, kiedy X erxes król Perfow chciał Grecyą opanować, umarł nagle na teatrze roku
przed Chryftufem pantm * 3 6 . aro in y ch d z ieiieg o , które fttro*

Żytno«

3. Stronica tytułowa księgi IV tomu 2 Liryków,
[w:] A. Naruszewicz, Dzieła, t. II, op. cit., s. 113 (nlb.).
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2^okazyi pierwfzey Ody na Pe&Jf
i marmurowy, w tym TI. Tomie w
III. Kfifdze połoioney, dla obiaj śnienia i wiadomości lepûsey,
khdzie fię tu na wftępie przeftroga, w tych &•
mych wyr«zach} w iikowych ią fam Autor, za*
miaft nòty, teÿ Odzie flużącey, okryśliŁ

-ł. Początek tekstu Przestrogi.
Iw : I A.S. Naruszewicz. Dzieło, t. II. op. cit.. к. 3r (nib.).
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*4 »

LIRYKÓW

Lecz chociem drobney ledwo dotkngï części,
Już пя mię zazdrość Ave wymierz» pięści.
Z obcego nie ma, z twego tff nie godzi*
Zkędże c i , Panie, dłoii bukiet uwinie?
Nim pogodnicyfzy czas kwiaty urodzi,
Piózne ci do nich oddtiię naczynie j ’
Pełen nic płonney po chwili nadziei,
Ze fię przemieni w kofzyk Amaltei.
T en, co z niczego wfzy/iko tworzyć moi*,
Zafgpia niebo , i z nowu ie bieli,
Piołuny w k anar, głogi mieni w róże;
Pewnie ci iefzcze dni flodkich udzieli:
Abyś przebywfzy przykre fmutkow tonie ,
W witey z 1ère nafzych długo żył koronie.

5.

Zakończenie tekstu ody Naczynie do kwiatów... (IV 9),
[w:] A.S. Naruszewicz, Dzieła, t. II, op. cit., s. 142.
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Z A B A W Y
PRZYIEMNE

C

Z

y

A

POŻYTECZNE.

S

.

floto niepoięta rozumem fmiertelnym,
Ktorey ani, choć nieba zmierzył cerklem
dzielnym,
Zmierzy dowcipny Gwiazdarz, próżne
fufzgc myśli ;
Ktorç Duch fam ogarnie tylko у okryiii,

I

Zabawy T. II. Cz, i.

6.

Аз

Cza-

Początek H y m n u d o Czu.su (III 2 ).
opublikow anego pt. C z a s
[w :] ..Z abaw y Przyjemne i Pożyteczne 1 7 7 0 . t. 2 . cz. 1. s. 3 -[1 2 J .
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MО NIТОR
NA

ROK

PAŃSKI

JAГГР.
D n i a

16.

1786*

2 2.
M a r c a .

Jłytnopifmo ta z fi Zûwieta irfohiemocue i gruntatr/nt zachęcania do czynnych cnot ( prożstuiąct albowiem cnoty niewarte cn o t imie*
ttiii i udzielam Czytelnikom moim, w tey myil). ze ie czytać będą z ukontentowaniem i pożytkiem*

C - ) c K N I Y fię mirtwy lenia, o ty cząftko
ś w ia t a .

Oz tloegü na w po\ (krzepła/ rzemuz prc zne ltte.
W msrney grąiyfs gnufnosci? czas plyni*.
Ey moie
] utro cl w Z\tnпут mroku śmierć usciele loie«
Y
7.

Początek ody O powinności człowieka w towarzystwie ludzkim (III 26),
opublikowanej bez tytułu
[w:] „Monitor” 1785, nr 22, s. 178-184 (nlb.).
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IIЛ 'STRAĆ J К

PIEŚNI
WSZYSTKIE

H O R A C Y im
PRZEKŁADANIA
ROŻNYCH

£ \R $ Z A W I E / . 1 7 7 J •

O jfilK tu c b m

MICHAŁA.. CłHOLLA.. J .K .M .

lhbliopoîiy Komisarz&,
wtftt Vad Żnculttłii Voétbn> .oVo.
>J*JMacinìi Q / c p j *<

8.

Stronica tytułowa tomu I Pieśni wszystkich Horacjusza przekładania różnych.
Warszawa: Nakładem Micliała Crolla |Drukarnia Jezuicka]. [7 VI] 1773.
Miedziorytowa winieta portretowa Stanisława Augusta w gałązkach lauru.
sztychowana przez Cotloba Jakoha Marstall|era|.
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■W Ш ^ 1 А Л ^ 1 Е .1 ^ 7 3 .
M I C H A Ł A G R Ö L L A .J .3 C 3 I .

JQjrnjTTì/faj-zzct. 1/ J ß ib lto io o L t

-PdcL ZnćLfUćnt. J^Ó&ŁOitS

9. Stronica tytułowa tomu II Pieśni wszystkich Horacjusza przekładania różnych,
Warszawa: Nakładem Michała Grolla [Drukarnia Jezuicka], 1773
[właściwie: 31 XII 1774].
Winieta miedziorytowa sztychowana przez Michaela Keyla.
Kartusz o wzorze muszli : w górnej części herb państwowy,
w dolnej - podobizna miedziorytu, który ozdabiał wydawnictwa Grolla,
a wzorowany był na medalu rytowanym w 1771 r. przez Johanna Philipa Holzhäusera
na cześć Adama Stanisława Naruszewicza i Macieja Kazimierza Sarbiewskiego;
tu miedzioryt ozdobiony jest dodatkowo lutnią oraz różdżką kapłańską i wróżbiarską.

KSIĘGA

TRZECIA.

A ktob y pytał, czem u? odpowiedzieć fnadno:
B$dź z ły m , a ftrzalg o cię nie zawadzi żadną.
Lecz czyliż, /.e cię okiem wfzçdy ściga krzy^tfym,
I zayrzy tw ym niewinnie poftępkom cnotliw ym 9
*
Mafz zaniechać, cos poczuł? i tępiąc ochotę,
Sam niciako tw§ wfafn§ prześladować cnotę ?
Królu! ftabych to tylko um yfłow upadać,
Nie tw eg o , który famym fzczęsciem umie władać $
I kierować potrafi równie cnoty ftyrem ,
C zy morze Auftrem fzum i, czyli spi Zefirem.
Kończ twe o nasftarania, nim fzturm Łyię złamie.»
A wierne cię zupełnie twórcy dźwignie ramie;
Pomniąc na to , beipieczny w niewinności zbroi:
Złość, fię burzy, gmin gada, m$dry zawfze (lo i.

10.

Zakończenie tekstu ody Do Stanisława Augusta...
w dzień doroczny szczęśliwej koronacji (III 13).
[w:] A. Naruszewicz. Dzieła. t. II. op. cit.. s. 55.
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KSIĘGA

CZWARTA.

N a o w e św ietne rtopnie, na które raz licha
Jednych fortuna fadzi, drugich na Jeb Ipycha.
Który czyli mit berîo lo s p om yślny zdarzy,
Ani mu ferca blafkiem , ni odm ieni twarzy:
C zy паи trofki fozliczn e zawiść m iece żw a w a ,
Jeden w nich zaw fze « m yfi i iedna poflaw a.
R ów nie w e fo ł, czy m u Rzym bramy tryumfalne
Staw i, czy wprzęga cielce w pługi fkibc-walne:
Iw ięcey £ ę ćzęftokroć z zabawek rolniczych
C ie fz y , niż fiedzgc w pośrzod p ęk ów urzędniczych.
Który pilne na cnoty mai$c zaw fze w zględ y,
Byflre m łodości buyney ukrócił zapędy :
I lako m ężny A lcy d , ’gady 3uw ie nie fy te,
Starga! w famych pielufzkadi chęci iadow ite :
Л ieśli w nim do złego (Wonność przyrodzona,
Szkodnicze zoflawiła po części n afiona;
T a k ie c z u ie , by z niem i zw odząc boie*dzielne,
W dziew ał n * flu o ń zw ycięzca w ieńce nieśm iertelne.

11. Zakończenie tekstu ody Do Mądrości (IV 14),
[w:] A. Naruszewicz, Dzieła, t. II, op. cit., s. 159.
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POCZET ODOW
w II. T O M I E Z A U r A R T T C H

w K S IĘ D Z E
ODAL

T R Z E C IE Y -
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