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Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

JAN KOCHANOWSKI
,   

Z greckiego
Nie sądź mię za umarłą, gościu mó miły,
Śpiewaczki mityleńskie z te to mogiły¹.
Człowieczych to rąk sprawa, a taka praca
Rada się w krótkim czasie wniwecz obraca.
Lecz eśli mię chcesz pytać o rymy mo e²,
Którym boginie dary przydały swo e,
Wieǳ, iżem śmierci znikła, a póki słynie
Lutnia i mowne gęśli, Safo nie zginie.

¹śpiewaczki mityleńskiej — Safony, liryczne poetki greckie (ur. ok.  r. p.n.e.); z tej to mogiły— widocznie
zapuszczone czy zru nowane . [przypis redakcy ny]

²rymy — wiersze. Safonie przypisywano wprowaǳenie do poez i liryczne zwrotek, z których edna czę-
sto po awia się u Kochanowskiego. Nadto przełożył Kochanowski eden z wierszy poetki greckie . [przypis
redakcy ny]

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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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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