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MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI

Sonet I
          

Ehe , ak gwałtem obrotne obłoki¹
I Tytan² prętki³ lotne czasy pęǳą!

Czas, Przemĳanie, Obłok,
Wiatr

A chciwa może odciąć rozkosz nęǳą⁴
Śmierć — tuż za nami spore czyni kroki!

Kondyc a luǳka, Śmierć

A a, co dale , lepie cień głęboki
Błędów⁵ mych wiǳę, które gęsto ęǳą⁶

Cień, Błąǳenie, Bóg,
Kondyc a luǳka, Pozory,
StrachStrwożone serce ustawiczną nęǳą,

I z płaczem ganię młodości me skoki. Dorosłość, Młodość

O moc, o rozkosz, o skarby pilności⁷,
Choćby nie darmo były, przedsie⁸ szkoǳą:

Szczęście

Bo naszę chciwość⁹ od swe szczęśliwości
Własne (co Bogiem zowiemy) odwoǳą.

Niestałe dobra¹⁰. O, stokroć szczęśliwy,
Który tych cieniów¹¹ wczas¹² zna kształt prawǳiwy!

¹obrotne obłoki — być może: sfery niebieskie. [przypis edytorski]
²Tytani (mit. gr.) — w mitologii synowie Nieba i Ziemi [Uranosa i Gai], którzy chcieli zdobyć niebiosa, lecz

zostali przez Jowisza [właśc. Zeusa] porażeni piorunami; [nie wiadomo, o którego z Tytanów tu choǳi: może
o Astra osa, boga światła gwiazd i o ca bogów wiatru, lub o ednego z tytanów uosabia ących ciała niebieskie:
np. Saturna czy Heliosa; red. WL]. [przypis redakcy ny]

³prętki (daw.) — ǳiś popr.: prędki. [przypis edytorski]
⁴chciwa może odciąć rozkosz nęǳą śmierć — przykład inwers i; inacze : chciwa śmierć może odciąć rozkosz

nęǳą (tzn. śmierć może przeciąć pasmo rozkoszy życia i strącić w nęǳę umierania). [przypis edytorski]
⁵błędy — tu: grzechy. [przypis edytorski]
⁶gęsto jęǳą — często dokucza ą, nęka ą. Proponowana była także poprawka, w myśl które powinno tu

widnieć słowo „ eǳą”. [przypis edytorski]
⁷pilności (daw.) — starania. [przypis edytorski]
⁸przedsie a. przedsię (starop.) — przecież. [przypis edytorski]
⁹chciwość (daw.) — tu: chęć, pragnienie, pożądanie. [przypis edytorski]

¹⁰odwoǳą. Niestałe dobra! — ten agment można zapisać na dwa sposoby. Zależnie od interpunkc i: od
Boga odwoǳą duszę albo niestałe dobra, albo pilności (t . starania) „o moc, o rozkosz, o skarby”. W pierwszym
przypadku po słowie „odwoǳą” nie powinno być kropki, w drugim aza „niestałe dobra” funkc onu e ako
wykrzyknienie. [przypis edytorski]

¹¹cieniów — ǳiś popr. forma B. lm.: cieni. [przypis edytorski]
¹²wczas (starop.) — w porę, wystarcza ąco wcześnie. [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
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Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonet-i-o-krotkosci-i-niepewnosci-na-swiecie-zywota-
czlowieczego
Tekst opracowany na podstawie: Mikoła Sęp Szarzyński, Rytmy abo Wiersze polskie w wyborze, wyd. E.
Wende i S-ka., Warszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Olga Sutkowska.
Okładka na podstawie: Charlie Phillips@Flickr, CC BY .
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.

      Sonet I (O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego) 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonet-i-o-krotkosci-i-niepewnosci-na-swiecie-zywota-czlowieczego
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonet-i-o-krotkosci-i-niepewnosci-na-swiecie-zywota-czlowieczego
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/1614
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

