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SAFONA

Zgon Adonisa
 .  
O, bóstwo!… twoim tronem rozkoszna Cytera¹…
Omotany w esiennych liści złote pęta,
Bóg miłości, rozkoszny Adonis² umiera…
— Zapłaczcie mu nad grobem — zapłaczcie ǳiewczęta!

¹Cytera — nazwa wyspy (ǳiś Kithira) położona u wybrzeży Lakonii (t . przy płd. wybrzeżu Płw. Peloponez), gǳie miała wyłonić się z piany morskie bogini miłości Aodyta i gǳie miała swo e świątynie; eden
z przydomków Aodyty brzmiał: Cytere ka. [przypis edytorski]
²Adonis (mit. gr.) — młoǳieniec, który ze względu na swą urodę był ukochanym Aodyty i Persefony;
boginie rywalizowały o niego, w efekcie sprzeczki bogów Adonis zginął stratowany przez ǳika, lecz został
wskrzeszony przez Zeusa; w staroż. Grec i Adonis był otoczony kultem, który dotarł w te re ony w okresie
archaicznym z terenów bliskowschodnich: śmierć i zmartwychwstanie Adonisa oǳwierciedlały cykliczne zmiany
w przyroǳie (stąd u Safony wzmianka o esiennych liściach w chwili śmierci Adonisa). [przypis edytorski]

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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