


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

DANIEL NABOROWSKI

Do Księcia Imci Krzysztofa Raǳi-
wiłła, wojewody wileńskiego i het-
mana wielkiego W. K. L¹.

Mie , Książę, niedoszłego żniwa różne snopy.
Znam², żem nie był na skale śliczne Kalĳopy³
I nie wiem, kędy płyną kastalĳskie zdro e⁴:
Tyś mó Febus⁵, tyś, Książę, Hipokrene⁶ mo e.
Ty mi ducha dodawasz, ty wy mu esz z ceny
Tych, co teraz ubogie biczu ą Kameny⁷.
Tobie eśli w smak będą mo e głuche strony⁸,
Jasne głową wyniosłą przesiągłem try ony⁹.

¹W. K. L — Wielkiego Księstwa Litewskiego. [przypis edytorski]
²znam (daw.) — wiem, uzna ę. [przypis edytorski]
³Kaliope (mit. gr.) — muza poez i epickie . [przypis edytorski]
⁴kastalĳskie zdroje — źródło u stóp Parnasu. [przypis edytorski]
⁵Febus (mit. gr.) — przydomek Apolla, boga słońca i przewodnika Muz. [przypis edytorski]
⁶Hippokrene (mit. gr.) — poświęcone Muzom źródło u podnóża Helikonu. [przypis edytorski]
⁷Kameny (mit. gr.) — nim źródeł, późnie utożsamione z muzami. [przypis edytorski]
⁸strony — ǳiś popr. forma M.lm: struny. [przypis edytorski]
⁹tryjony — gwiazdy wchoǳące w skład gwiazdozbioru wielkie Niedźwieǳicy (łac. septem triones). [przypis

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