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JAN KOCHANOWSKI
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Do gór i lasów¹
Wysokie góry i oǳiane lasy!²
Jako rad na was patrzę, a swe czasy

Carpe diem, Młodość,
O czyzna, Podróż, Starość

Młodsze wspominam, które tu zostały,
Kiedy na statek człowiek mało dbały³.
Gǳiem potym nie był? Czegom nie skosztował?
Jażem przez morze głębokie żeglował,
Jażem Francuzy, a Niemce, a Włochy,
Jażem nawieǳił Sybilline lochy⁴.
ǲiś żak spoko ny, utro przypasany
Do miecza rycerz⁵ ǳiś mieǳy dworzany
W pańskim pałacu, utro zasię cichy
Ksiąǳ w kapitule⁶, tylko że nie z mnichy
W szare kapicy a z dwo akim płatem⁷;
I to czemu nic⁸, esliże opatem?
Taki był Proteus⁹, mieniąc się to w smoka,
To w deszcz, to w ogień, to w barwę obłoka.
Dale co bęǳie? Srebrne w głowie nici,
A a z tym trzymam, kto co w czas uchwyci.

¹Fraszka autobiograficzna powstała ok. r. , w pierwszych latach pobytu w Czarnym Lesie. [przypis
redakcy ny]

²oǳiane lasy — pokryte lasami (Góry Świętokrzyskie) lub może: lasy piękne (liściaste). [przypis redakcy ny]
³na statek człowiek mało dbały — mało stateczny (w ǳieciństwie i młodości). [przypis redakcy ny]
⁴Sybilline lochy — groty pod Neapolem. [przypis redakcy ny]
⁵przypasany do miecza rycerz — Kochanowski brał uǳiał w wyprawie inflanckie z r.  (por. Pieśni, I );

tuta powtarza żart Cycerona o wo owniku małego wzrostu. [przypis redakcy ny]
⁶cichy Ksiąǳ w Kapitule — proboszcz poznański ma ący prawo zasiadać w raǳie biskupie . [przypis redak-

cy ny]
⁷dwojaki płat — szkaplerz zakonny: część habitu zbliżona kro em do ornatu; tylko że nie z mnichy w szarej

kapicy a z dwojakim płatem — zagadkowa wzmianka o zabiegach o akieś opactwo. Próbę rozwiązania zagadki
pod ął Julian Krzyżanowski w studium O paru fraszkach Kochanowskiego („Odroǳenie i Reformac a w Polsce”,
). Usiłował tam wy aśnić, iż poeta zabiegał o godność komendatariusza, t . przełożonego zakonu Bożo-
grobców w Miechowie, inacze opata, że ednak starania te z powodu śmierci Zygmunta Augusta do skutku
nie doszły. Klucza do rozwiązania zagadki dostarcza list Kochanowskiego do Stanisława Fogelwedera (t. II, s.
). [przypis redakcy ny]

⁸czemu nic — czemu nie. [przypis redakcy ny]
⁹Proteus — bóg mórz południowych, wieszczek. Pasł on Neptunowi stada cieląt (według innych wers i fok).

Miał dar przemieniania się w różne postaci, zwierzęta i przedmioty. [przypis redakcy ny]
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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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