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[Motto i dedykacja]
Wer den Dichter will verstehen,
Muss in Dichter’s Lande gehen.
Goethe im Chuld Nameh.¹
Towarzyszom
podróży krymskiej²
Autor

¹W r.  wydał Goethe zbiór poezy wschodnich, t . tworzonych na wzór poetów perskich, p.t.: West–
östlicher Divan i zaopatrzył go w obszerne uwagi. Na czele tych »Noten und Abhandlungen zu besseren Verstandniss des West–östlichen Divans« położył sęǳiwy poeta czterowiersz: Wer das Dichten will verstehen, /
Muss ins Land der Dichtung gehen; / Wer den Dichter will verstehen, / Muss in Dichters Lande gehen. Co
znaczy: Kto chce zrozumieć poemat, musi echać do kra u poematu; kto chce zrozumieć poetę, musi echać do
kra u poety. [przypis redakcy ny]
²Podróż krymską trwa ącą od /VlII do /X, odbył poeta w towarzystwie pp. Sobańskich, H. Rzewuskiego, enerała Witta i nie akiego Kałusowskiego, ǳierżawcy dóbr Sobańskich, którego poeta polubił dla ego
szlacheckie owialności i tężyzny, i podstępnie zatrzymawszy na okręcie, nieprzygotowanego do odbycia podróży zmusił. Wylądowawszy w Sebastopolu, ruszono lądem do Kozłowa (Eupatoria) i tam rozbito kwaterę,
skąd poeta, sam albo w towarzystwie Rzewuskiego i Kałusowskiego, odbywał bliższe i dalsze wycieczki, wraca ąc zawsze ako do punktu stałego do Eupator i, gǳie bawiła reszta towarzystwa (Aër, I. c. str. ). [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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