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JAN KOCHANOWSKI
,   

Do Franciszka¹
Ani Ulisses, ani Jazon² młody,
Choć o nich siła starzy naba ali,

Podróż

Tak wiele ziemie snąć nie ob echali,
Jako ty, który od Tybrowe wody³

Szedłeś, Franciszku, przez różne narody,
Aż tam, gǳie nigdy lata nie uznali
I ogniów palić luǳie nie przestali,
Prze mróz gwałtowny i prze wieczne lody.

Więc i w to nie wierz, aby w te krainie
Medea aka i Circe nie była⁴,
Która by luǳi obracała w świnie.
Tak się tu dobrze druga wyćwiczyła,
Żeby tę sarnę, co tak barǳo słynie,
W niedźwieǳia Circę łatwie obróciła.

¹Do Franciszka Masłowskiego — pisarza ziemskiego, uczonego, tłumacza Demetriusza z Faleronu, przy a-
ciela Kochanowskiego z Padwy. Masłowski wiele podróżował, umarł w Padwie. [przypis redakcy ny]

²Jazon — bohater tzw. „wyprawy argonautów” po złote runo do Kolchis (płd.–wsch. wybrzeże Morza
Czarnego). [przypis redakcy ny]

³od Tybrowej wody — z Włoch; podróżował zapewne ako dyplomata. [przypis redakcy ny]
⁴Medea jaka i Circe — tu: zbrodnicze czaroǳie ki. Medea, córka króla Kolchidy, pomogła Jazonowi w zdo-

byciu złotego runa. Uciekła z Grekami porywa ąc brata swego Absyrta, którego następnie zamordowała i —
aby zatrzymać pogoń o ca — wrzucała poćwiartowane zwłoki w morze. Circe, córka Heliosa, zna ąca na równi
z Medeą wszelkie trucizny. Gdy Ulisses przybił (w czasie swe tułaczki po morzach) do e wyspy, zamieniła
towarzyszy ego w wieprze da ąc im w potrawach odurza ące zioła. [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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