Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne
Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

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]

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie
z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na
Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego
zgodnie z art. Art.() Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o zapisach licenc i oraz
zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna
się z nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/safonaxix-zgon-adonisa
Tekst opracowany na podstawie: Jan Pietrzycki, O erosie i winie, przekłady z Safony, Anakreonta i poetów polsko-łacińskich, Księgarnia I. Chmielewskiego,
Lwów, .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a
zrealizowana
(http://wolnelektury.pl).
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Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Aleksandra Sekuła.
Okładka na podstawie: Move over, summer, autumn is here now [explored], Matt
Clark@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
na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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