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Ogród źródłem filozoficznej refleksji epikurejskiej  
w „Sofijówce” Stanisława Trembeckiego

The garden as source of philosophical epicurean reflection 
in Stanisław Trembecki’s Sofijówka

The main purpose of the paper is an attempt of explanation 
why Potockis’s garden inspired in Trembecki the connotations to ep-
icurean philosophy. The paper purpose realization is possible thanks 
to juxtaposition of selected fragments of Sofijówka with Epicurus’ 
philosophy. The paper was divided into four parts. In the first one the 
history of Potocki’s garden was presented. In the second one the gar-
den general vision was presented. In the third part Trembecki’s poem 
was characterized. In the last one selected fragments of Sofijówka 
in the aspect of Epicurus’s philosophy were analyzed. On the basis 
of the analysis it should be claimed that there is no direct allusion in 
analyzed fragments which could help in solving the research prob-
lem. On the basis of indirect dates it could be claimed that cosmo-
logical elements of Epicurus’s philosophy are coherently implanted 
on the background of nature where Trembecki was. Ethical issues are 
not so coherently implanted.

Keywords: Stanisław Trembecki, Sofijówka, garden, epicureism, 
philosophy.

Celem artykułu jest próba wytłumaczenia, dlaczego ogród 
Potockich wzbudził w Trembeckim skojarzenia właśnie z filozofią 
epikurejską. Realizacja celu pracy jest możliwa dzięki zestawieniu 
wybranych fragmentów Sofijówki z głoszoną przez Epikura nauką. 
Artykuł został podzielony na cztery części. W pierwszej przybliżono 
rys historyczny założonego przez ród Potockich ogrodu. W kolejnej 
– ogólną wizję ogrodu. Następnie scharakteryzowano sam utwór 
Trembeckiego, by w ostatniej części przeanalizować wybrane frag-
menty Sofijówki pod kątem głoszonej przez zwolenników Epikura 
nauki. W świetle przeprowadzonych analiz można stwierdzić brak  
w analizowanych fragmentach bezpośrednich aluzji, które mogłyby 
pomóc w odpowiedzi na postawiony problem badawczy. Opierając 
się na danych pośrednich, można zauważyć, że kosmologiczne ele-
menty doktryny epikurejskiej przywoływane przez Trembeckiego są 
dobrze osadzone na tle przyrody, z którą poeta zetknął się w ogrodzie 
Potockich. Tak mocne skojarzenia nie są już możliwe do wykazania  
w odniesieniu do zagadnień etycznych.

Słowa kluczowe: Stanisław Trembecki, Sofijówka, ogród, epikure-
izm, filozofia.
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Wielu osobom chyba jeden z najbardziej znanych utworów Sta-
nisława Trembeckiego zatytułowany Sofijówka kojarzy się przede 
wszystkim z przyrodniczym opisem ogrodu założonego przez Szczę-
snego Potockiego. Chociaż jest to skojarzenie jak najbardziej po-
prawne, to jednak warto mieć świadomość tego, że w przywołanym 
utworze przedstawiciela polskiego oświecenia problematyka ściśle 
„przyrodnicza” nie jest jedyną kwestią podniesioną w ramach fabu-
ły poematu. Obok opisów przyrody i poszczególnych komponentów 
stanowiących ogród Szczęsnego Potockiego znajdują się również 
ustępy poświęcone innej tematyce. Jedną z nich jest problematyka 
ściśle filozoficzna, związana w tym konkretnym przypadku z filozofią 
zapoczątkowaną przez starożytnego filozofa Epikura. Jest rzeczą zasta-
nawiającą i intrygującą, że Trembecki zdecydował się na bezpośrednie 
przytoczenie filozoficznej doktryny właśnie epikurejczyków. W tym 
kontekście w sposób naturalny pojawić się może pytanie, dlaczego 
tak się stało i czy to widok ogrodu zainspirował go właśnie do skło-
nienia się w stronę nauki epikurejskiej. Celem niniejszego opracowa-
nia będzie próba wyjaśnienia, dlaczego Trembecki zdecydował się na 
uwiecznienie w Sofijówce właśnie filozofii epikurejskiej w kontekście 
faktu, że źródłem jego inspiracji był ogród założony przez Szczęsne-
go Potockiego. Realizacja celu pracy będzie możliwa dzięki analizie 
kluczowego passusu z poematu polskiego poety oraz zestawienie go  

z elementami doktryny głoszonej przez Epikura. Opracowanie zo-
stanie ustrukturyzowane w czterech głównych częściach. Najpierw 
zostaną przybliżone dzieje założonego przez Szczęsnego Potockiego 
ogrodu. W dalszej kolejności badania skupią się wokół prezentacji 
generalnej wizji ogrodu oraz jego zewnętrznego wyglądu. Jest to  
o tyle ważne, że to właśnie ten element został następnie przełożony 
do treści napisanego przez Trembeckiego utworu. Na następnym eta-
pie analiz zostanie przybliżony sam utwór polskiego poety oraz zosta-
ną wskazane jego charakterystyczne cechy. Ostatnim etapem badań 
będzie analiza wybranych fragmentów utworu pod kątem obecnych  
w niej elementów doktryny epikurejskiej.

Rys historyczny ogrodu Potockich

Decyzja o zagospodarowaniu terenów i uczynieniu z nich parku 
została podjęta przez Stanisława Szczęsnego Potockiego, postać bar-
dzo kontrowersyjną, która niechlubnie wpisała się w historię narodu 
polskiego jako zdrajca narodowy i człowiek niskiej reputacji moral-
nej1. Dodatkowej pikanterii okolicznościom ufundowania i zasadze-
nia Zofiówki towarzyszy niezbyt chwalebna historia kobiety, na cześć 
której wzniesiono obiekt, a zatem Zofii Wittowej, znanej kochanki 
wielu mężczyzn, w tym również królów (Bukowiec 2009: 195; Na-

1 Szczęsny Potocki był marszałkiem konfederacji targowickiej.
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wrocka 2008: 224). Początki budowy parku przypadają na rok 1795 
(Wightman 2016: 202). Właśnie wtedy rozpoczęto prace nad realiza-
cją koncepcji Szczęsnego Potockiego. Organizacja i zabudowa parku 
ciągnęły się przez długie lata nawet po śmierci jego fundatora, a nad 
jej ukończeniem w czasie największego natężenia robót pracowało 
nawet około 800 ludzi (Rudaś-Grodzka 2005: 144). W maju 1802 roku 
w dzień urodzin Zofii Wittowej park został jej uroczyście przekazany 
i nazwany na cześć jej imienia Zofiówką, aczkolwiek prace nad ogro-
dem ciągle jeszcze trwały. Szacuje się, że inwestycja kosztowała Szczę-
snego Potockiego około 15–20 milionów ówczesnych złotych (Molen-
da 2008: 238; Rudaś-Grodzka 2005: 144). Przy przełożeniu tej kwoty 
na współczesne realia gospodarczo-finansowe otrzymano by sumę 
znacząco przekraczającą wartość miliarda złotych. Ogród pozostawał 
w rękach Potockich do 1832 roku. Po śmierci Zofii w 1822 roku (Jan-
kowski 1925: XXI) spadkobiercą ogrodu został Aleksander Potocki, syn 
Szczęsnego Potockiego, znany ze swej antyrosyjskiej postawy2. Szcze-
gólnie jednak podpadł władzom rosyjskim w momencie, gdy przyłą-
czył się do powstania listopadowego w 1831 roku. Właśnie wtedy, po 
powstaniu listopadowym, obiekt został skonfiskowany przez państwo 
rosyjskie i przeszedł w ręce cara Mikołaja I, który zdecydował się na 
podarowanie ogrodu swej żonie Aleksandrze (Montalk 2006: 236). 
Właśnie wtedy w obrębie parku dokonano dość istotnych modyfikacji, 
które w praktyce odchodziły od pierwotnych założeń Potockiego opie-
rających się na ukazaniu naturalnego stanu ogrodu (np. wybudowano 
kilka pawilonów). W 1859 roku obiekt został przekazany przez cara 
Głównej Szkole Sadownictwa Rosji. Podczas II wojny światowej park 
został zniszczony wskutek prowadzonych na terenach Ukrainy działań 
militarnych, a po zakończeniu wojny podjęto udane prace restauracyj-
ne. Po ich realizacji przekazano park Akademii Nauk ZSRR. Szczególnie 
bolesna była zima w roku 1979, kiedy to wskutek dużych amplitud 
temperatur oraz nagłych zmian klimatycznych wymarzło wiele eg-
zotycznych drzew oraz wyginęło część gatunków zwierząt. Jakiś czas 
później ponownie zdecydowano się na podjęcie prac renowacyjnych, 
których celem tym razem było przywrócenie parkowi wyglądu z cza-
sów, kiedy jego właścicielami byli Potoccy.

Ogród Potockiego od strony materialnej

Jak zwraca uwagę Tomasz Chachulski w swoim artykule, po-
dejmując tematykę związaną z Sofijówką, warto mieć świadomość, 
że utwór ten funkcjonuje tak naprawdę w trzech zasadniczych wy-
miarach (Chachulski 2016: 335). Po pierwsze, pod tym terminem 
można rozumieć konkretny utwór literacki (od strony gatunkowej 
poemat), którego autorem jest Stanisław Trembecki, a który powstał  
w ściśle określonych warunkach historycznych. W tym rozumieniu „so-
fijówka” jest po prostu dziełem literackim. Po drugie, tym terminem 
można określać ustalony materialny kształt ogrodu, będący wyrazem 
zamierzonego zamysłu kompozycyjnego. Po trzecie wreszcie, pod ter-
minem „sofijówka” można wiedzieć wyraz zbierający w sobie obraz 
urody określonej krainy geograficznej, a także wyraz miłości polskiego 
szlachcica do Greczynki. W tym rozumieniu „sofiówka” jest pewną 
formą legendy. Ze względu na cel postawiony we wstępie artykułu  
w tej pracy szczególnie istotne jest to pierwsze rozumienie. Ponieważ 
jednak utwór powstał na konkretne zamówienie, a autor, podejmu-

2 Zewnętrznym wyrazem tej postawy było umieszczenie w ogrodzie dwóch 
pomników: Tadeusza Kościuszki oraz Józefa Poniatowskiego.

jąc próbę realizacji prośby Szczęsnego Potockiego, tworzył swój utwór  
w oparciu o konkretnie istniejący obiekt, warto mieć świadomość 
tego, co miał przed oczami Stanisław Trembecki, kiedy pisał ten po-
emat. Z tego też powodu w tej części pracy będzie miała miejsce pró-
ba pobieżnego przybliżenia wyglądu opisywanego przez przedstawi-
ciela polskiego oświecenia ogrodu.

Park został zaprojektowany w stylu romantycznym na powierzch-
ni liczącej około 160 hektarów. Było to zatem bardzo duże i kosztowne 
przedsięwzięcie, na które jednak Szczęsnego Potockiego jako przed-
stawiciela jednego z najbogatszych rodów magnackich było stać. 
Chociaż ogród można uznać za mieszankę różnych stylów architek-
tonicznych, to jednak znawcy zwracają uwagę na to, że dominował 
w nim przede wszystkim model angielski (Rudaś-Grodzka 2005: 147). 
Inicjatywa budowy tak dużego ogrodu pod wieloma względami nie 
była łatwa. Żeby zrealizować zamierzony projekt, należało odpowied-
nio przygotować w tym celu teren, co wiązało się z koniecznością 
przeniesienia dużych mas ziemskich oraz masywów skalnych. Sto-
sunkowo niewielka ilość wody na gospodarowanym terenie również 
utrudniała pełną realizację projektu, który zakładał obecność licznych 
kaskad czy wodospadów. Zapewnienie odpowiedniego funkcjonowa-
nia przestrzeni akwalnych musiało pociągnąć za sobą odpowiednie 
zagospodarowanie obecnej tam wody oraz stworzenie stosownych 
sztucznych zbiorników, które byłyby w stanie odpowiednio regulować 
poziom wody na wyznaczonych przestrzeniach. W celu stworzenia od-
powiednich wyżłobień skalnych, stromego zbocza oraz malowniczych 
tras widokowych projektanci musieli posługiwać się dużą ilością ma-
teriałów wybuchowych, żeby należycie przygotować teren pod dalszą 
obróbkę. Obiekt zaprojektowany został tak, by ogród w sposób wyraź-
ny był możliwy do jednoznacznego wyodrębnienia od przestrzeni nie-
wchodzącej w jego skład. Drogi poprowadzone zostały w taki sposób, 
że wydają się sprawiać wrażenie nieuporządkowania i, co więcej, są 
pozbawione swojego zwieńczenia w postaci jednego miejsca, do któ-
rego by prowadziły. W tym kluczu wydaje się, że park miał powodo-
wać wrażenie rozbudowanego labiryntu (Chachulski 2016: 337-338). 
Na terenie ogrodu znajdowało się ponad sześćdziesiąt różnego ro-
dzaju kompozycji architektonicznych, w tym obeliski, mostki, altanki,  
a także pomniki starożytnych pisarzy i postaci legendarnych (Platona, 
Arystotelesa, Homera, Orfeusza, Odyseusza, Wenery, Merkurego), 
jak i wizerunki zwierząt (orła, węża) (Chachulski 2016: 336). Żeby roz-
wiązać wspomniany powyżej problem związany z ograniczoną ilością 
obecnej na gospodarowanym terenie wody przy jednoczesnej reali-
zacji zamierzonego projektu, zdecydowano się na wykopanie dwóch 
wielkich stanów połączonych rzeką Kamionką. Pod powierzchnią 
ziemi łączność obydwu zbiorników wodnych była zapewniona przez 
ponad 200-metrowy kanał. Na jednym ze stawów utworzono sztucz-
ną wyspę, na której umieszczono wodotrysk (tzw. fontanna Żmija). 
Zatroszczono się również o to, by do tego stawu wpadał wodospad, 
którego wysokość przekraczała dwadzieścia metrów. Przedstawiając 
generalne założenia i zamysły konstrukcyjne ogrodu, warto zwrócić 
uwagę na jego faunę oraz florę. Szczęsny Potocki postarał się o to, 
żeby w obiekcie znalazło się wiele różnych gatunków roślin i zwierząt 
nie tylko z najbliższych okolic, ale również z różnych części globu. Ro-
ślinność została sprowadzona do parku przede wszystkim z terenów 
Turcji i Egiptu, ptactwo natomiast przetransportowano głównie z odle-
głej Ameryki. Szacuje się, że w parku zasadzono łącznie ponad pięćset 
różnych gatunków drzew z całego świata.
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Ogród 
w literackim ujęciu Stanisława Trembeckiego

Szczęsny Potocki wychodził z założenia, że tak wspaniała inicja-
tywa, jaką było ufundowanie parku, musi zostać w należyty sposób 
uczczona również na poziomie literackim. Właśnie dlatego polski 
magnat zdecydował się na zwrócenie się do ówczesnego polskiego 
przedstawiciela oświecenia, Stanisława Trembeckiego, aby ten napisał 
utwór, który gloryfikowałby założony przez Potockiego ogród3. Trem-
becki przyjął propozycję i w ten sposób powstała Sofijówka, polskie 
dzieło uważane za reprezentanta poematu opisowego4. Chociaż ca-
łość utworu ukazała się w roku 1806, to jednak jego fragmenty opu-
blikowane zostały już nieco wcześniej, mianowicie w 1804 roku na 
łamach „Tygodnika Wileńskiego” (Zając 2015: 509)5. Sam utwór, jak  
i jego autor, byli odbierani ambiwalentnie. Z jednej strony Trembec-
kiego oceniano negatywnie. Zarzucano mu brak postawy patriotycz-
nej oraz słabe życie moralne6. Z drugiej jednak strony Trembecki 
znalazł poparcie u wielu znanych pisarzy, w tym również u jednego  
z największych przedstawicieli polskiego romantyzmu, Adama Mickie-
wicza. Polski wieszcz nie ukrywał swojego zachwytu wobec Sofijówki, 
którą uważał za arcydzieło poematu opisowego, a samego Trembec-
kiego, jak sam przyznawał, bardzo cenił i szanował (Majewska 2013: 
47; Filip 2013: 151). W świetle tego, co zostało powiedziane do tej 
pory, można stwierdzić, że Sofijówka została napisana dla realizacji 
dwóch zasadniczych celów. Pierwszym z nich było wychwalenie wiel-
kości rodu Potockich jako przedstawicieli jednego z najbogatszych 
rodów polskich w tamtych czasach. Nie ulega wątpliwości, że na bu-
dowę tak potężnego obiektu Szczęsny Potocki potrzebował niewiary-
godnych na tamte czasy nakładów finansowych. Poemat miał zatem 
w sposób należyty ukazywać jego majątek oraz wielkość rodu. Drugim 
celem napisania Sofijówki było należyte oddanie honorów żonie ma-
gnata, a więc Greczynce Zofii jako właściwemu beneficjentowi podję-
tej przez Szczęsnego Potockiego inicjatywy (Ożóg 2013: 143; Myszka 
2013: 177). Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na chwyt, jaki zasto-
sował Trembecki w celu odpowiedniego wykreowania wizerunku jego 
protektora i zleceniodawcy. Jak już nadmieniono na wcześniejszym 
etapie analiz, Szczęsny Potocki niezbyt chlubnie zapisał się w pamięci 
jemu współczesnych ze względu na jego powiązania z konfederacją 
targowicką, przez co był oskarżany o zdradę ojczyzny. Zarzut ten był 
na tyle powszechny, że Trembecki w sprytny sposób musiał ominąć 
te niewygodne epizody z życia Potockiego, które nie przysparzały mu 
sławy, a kładły ujmę na honorze. Poeta wybrnął z tej trudnej sytuacji 
w podwójny sposób. Z jednej strony przedstawił on te zalety swego 
3 Zgodnie z pogłoskami Trembecki za napisanie tego utworu miał zarobić 2 
tys. czerwonych złotych. Zob. (Jankowski 1925: XXVIII-XXIX).
4 Jak jednak zauważają niektórzy badacze, to przyporządkowanie nie jest być 
może do końca prawidłowe, ponieważ w utworze wbrew oczekiwaniom jest 
stosunkowo niewiele opisów. Zob. (Grzeszczuk 2013: 130). Mimo wszystko, 
idąc za tradycyjnym sposobem określania tego utworu, w niniejszej pracy 
również korzysta się z tego określenia.
5 A zatem kiedy Trembecki przystąpił do pracy nad swym utworem, ogród 
nie był jeszcze w całości wykończony. Nie zmienia to tego, że już wtedy mógł 
olśniewać swoim splendorem. Trembecki w chwili pisania utworu miał oko-
ło 70 lat, był zatem podeszłym w latach pisarzem.
6 Jak już nadmieniono na wcześniejszym etapie analiz, Szczęsny Potocki był 
zdrajcą narodowym. W konsekwencji zatem ci, którzy z nim trzymali (w tym 
przypadku Trembecki), mogli być odbierani jako osoby podzielające jego 
poglądy. Co więcej, Trembecki w Sofijówce wychwalał carycę Katarzynę, co 
dodatkowo mogło wpłynąć na negatywny odbiór jego utworu oraz jego sa-
mego. Zob. (Rudaś-Grodzka 2005: 150).

mecenasa, które nie odbiegały od prawdy. A zatem Trembecki sła-
wił Potockiego jako dobrego męża, ojca oraz gospodarza. Z drugiej 
jednak strony poeta zostawił sobie swoistego rodzaju „furtkę”, po-
zostawiając ostateczną ocenę Potockiego przyszłym pokoleniom7. 
Elementów panegirycznych jest zresztą w utworze więcej. Trembecki 
bowiem, oprócz pochwał kierowanych względem swego protektora  
i jego żony, wychwala również carycę Katarzynę i cara Aleksandra, czyli 
osoby odpowiedzialne w sposób bezpośredni za upadek państwa pol-
skiego. Z perspektywy narracji utworu ci monarchowie przedstawieni 
zostali jako władcy oświeceniowi, którzy przyczynili się do wzrostu 
potęgi Ukrainy oraz włączyli ją w krąg europejskiej kultury przez za-
prowadzone w niej reformy (Kułakowska 2013: 173).

Charakterystyczne dla dzieła Stanisława Trembeckiego jest to, że 
w Sofijówce słów bądź wyrażeń, które zostały użyte do bezpośredniej 
deskrypcji opisywanego ogrodu, czemu przecież utwór jest poświę-
cony, jest stosunkowo niewiele. Dla przykładu w dziele ani razu nie 
pojawia się przymiotnik „zielony”, a rzeczownikowa forma tego sło-
wa występuje jedynie dwa razy. Jak zauważył Krzysztof Mrowcewicz,  
w tym poemacie barw paradoksalnie jest stosunkowo niewiele,  
a w każdym razie nie zostały one zbyt często wyrażone przez bezpo-
średnie przywołanie ich w utworze, epitetów odwołujących się do 
malarskich wyobraźni natomiast jest stosunkowo niewiele (Mrowce-
wicz 2016: 347). Jak ustalili niektórzy badacze, łączna ilość faktycznych 
opisów nie przekracza 20% utworu8. W oparciu o te spostrzeżenia nie 
można jednak stwierdzić, że ogród założony przez Szczęsnego Potoc-
kiego nie jest obecny w utworze Trembeckiego. Polski pisarz, rezygnu-
jąc z prostego naśladowania rzeczywistości realnie istniejącej w swo-
im dziele literackim, nie zrezygnował z jego opisu. Ogród obecny jest 
utworze raczej przez pośrednictwo słów, a nie obrazów, które dane 
słowa ze sobą niosą. To nie zmysły mają pomóc czytelnikowi w zoba-
czeniu kreślonego przez poetę ogrodu, ale rola ta przypadła intelekto-
wi (Mrowcewicz 2016: 348). Ważnym zabiegiem literackim wprowa-
dzającym do utworu obok elementów (choć w ograniczonym zakresie, 
to jednak obecnych) wizualnych są również komponenty oddziałujące 
na zmysł słuchu. Jak zauważyli niektórzy autorzy, Sofijówka została 
przez poetę dopracowana pod względem fonicznym. Z jednej strony 
za dobrą stronę foniczną odpowiada regularny trzynastozgłoskowiec 
rymowany w sposób parzysty z wykorzystaniem rymów żeńskich,  
z drugiej zaś konkretne fonetyczne figury stylistyczne, takie jak np. in-
strumentacje głosowe, aliteracje, onomatopeje, anafory, poliptotony 
czy homoiteleutony. Zasadniczym celem zastosowania tych figur styli-
stycznych jest zbudowanie wrażenia spokoju i harmonii, które panują 
w opisywanym ogrodzie. Fonetyczne środki stylistyczne nie zostały 
zatem użyte dla samej sztuki, ale służą ściśle określonemu celowi, 
który poeta chciał osiągnąć. Utwór Stanisława Trembeckiego poprze-
dzony został mottem zaczerpniętym z Wergiliuszowej Eneidy (Forsa 
et haec olim meminisse iuvabit – ‘i to będziemy wspominali błogo’). 
Warto zauważyć, że pod względem doboru motta polski poeta nie 
był zbyt oryginalny, ponieważ właśnie ten cytat z dzieła Wergiliusza 
chętnie był wykorzystywany przez oświeceniowych pisarzy, zarówno 
zagranicznych, jak i polskich, właśnie w formie motta do jakiegoś dzie-
ła (Rot-Buga 2016: 360-361). Z samej treści przytoczonego fragmentu 
7 „I co dla swego kraju, co czynił dla ziomków, / na osobnej to karcie damy 
dla potomków”.
8 Zdaniem Kostkiewiczowej jest to 84 na 526 wersetów, czyli dokładnie 16% 
objętości tekstu. Zob. (Rybicka 2013: 149). O florze jest zaledwie 19 werse-
tów. Zob. (Patro-Kucab 2013: 65). 
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łanie zasług Szczęsnego Potockiego, z drugiej zaś przez zarysowanie 
epizodu o Kupidynie i Potockim. Dopiero po prezentacji okoliczności 
powstania ogrodu następuje „właściwa” część Sofijówki, a więc opis 
ogrodu. Deskrypcja przerywana jest różnymi wstawkami, w których 
Trembecki wyraża swoje refleksje dotyczące jakiegoś tematu. Dla 
przykładu w jednej części umieszcza on urywek związany z epizodem 
o Peleusie i Tetydzie czy fragment poświęcony alkoholowi (Jankowski 
1925: XXVII). Utwór, jak już nadmieniono, nie stroni również od ele-
mentów panegirycznych. Obok wymienionej już wcześniej pochwały 
założyciela ogrodu, Szczęsnego Potockiego, utwór wymienia również 
zasługi cara rosyjskiego11. W dalszej kolejności można zwrócić uwagę 
na elementy o charakterze ściśle filozoficznym. Tak więc Sofijówka 
wspomina o epizodzie z mędrcami z Dniestru i Dniepru, o epizodzie 
związanym ze szkołą ateńską oraz filozoficzną debatą na tematy ko-
smologiczne i etyczne. Tę część utworu kończy mitologiczne opowia-
danie o pochodzeniu człowieka (Jankowski 1925: XXVII). Ostatnia 
część poematu została zamknięta pochwałą Zofii, głównego benefi-
cjenta ogrodu. Z perspektywy cech literackich Sofijówka posiada spo-
ro elementów lirycznych, epicznych oraz dydaktycznych, przy czym  
w kontekście postawionego we wstępie artykułu celu badawczego naj-
istotniejszy wydaje się element dydaktyczny. To właśnie do elementu 
dydaktycznego bowiem zaliczane są podejmowane przez poetę tema-
ty filozoficzne. Elementów dydaktycznych badacze wyróżniają cztery 
ustępy (Jankowski 1925: XXXII): refleksja w zakresie napojów alkoho-
lowych, kosmologii, etyki epikurejskiej oraz pochodzenia człowieka. 
Warto zwrócić uwagę na to, że w dwóch przypadkach Trembecki wy-
raża swoją opinię do podejmowanych zagadnień, w dwóch przypad-
kach zaś decyduje się milczeć. Swój stosunek formułuje w odniesieniu 
do problematyki napojów alkoholowych i pochodzenia człowieka,  
w kwestiach kosmologicznych i etycznych natomiast zachowuje bier-
ność (Jankowski 1925: XXXII).

Elementy filozofii epikurejskiej

Szkołą filozoficzną, którą Trembecki wymienia w swoim utworze 
bezpośrednio z nazwy, jest ta zapoczątkowana przez greckiego filozofa 
Epikura, zwana potocznie od imienia jej założyciela epikureizmem. 
Elementem wprowadzającym do utworu filozoficzną doktrynę Epi-
kura w sposób bezpośredni jest uwaga poety, że Szczęsny Potocki jest 
wielkim miłośnikiem sztuki, kultury oraz prawdy. Wzmianka o umi-
łowaniu przez polskiego magnata prawdy jest dosyć istotna z dwóch 
zwłaszcza powodów. Po pierwsze, uzasadnia ona wprowadzenie do 
narracji płaszczyzny filozoficznej, ponieważ to właśnie filozofowie 
uważani byli za tych, którzy szukają prawdy rzeczy przez prowadzony 
namysł i dysputy filozoficzne. Po drugie zaś ta wzmianka może stano-
wić delikatną aluzję ze strony poety co do tego, która filozofia „jest 
prawdziwa”. Skoro bowiem Szczęsny Potocki miłuje prawdę, ta prze-
kazywana jest przez filozofię, a zaprezentowana w utworze jest myśl 
epikurejska, to może to stanowić wyraz przekonania Trembeckiego, 
że to właśnie ten nurt filozoficzny jest najbardziej wartościowy. Jed-
nocześnie jednak poeta podkreśla otwartość swego protektora przez 
stwierdzenie, że Potocki nie zamknął murów szkoły tylko dla przedsta-

11 Istnieją wśród badaczy pewne rozbieżności w zakresie identyfikacji tego 
cara. W chwili pisania utworu carem rosyjskim był Aleksander I, niemniej 
wydaje się, że Trembeckiemu chodziło raczej o Pawła I. Za takim rozwiąza-
niem przemawia opis działań carskich wymienionych w utworze.

Eneidy odbiorca utworu Trembeckiego mógłby wnosić, że poemat bę-
dzie rodził same pozytywne skojarzenia i faktycznie będzie przenosił 
czytelnika we wspomnianą błogość. To pierwsze skojarzenie należy 
jednak skonfrontować z okolicznościami, w których Wergiliusz włożył 
w usta swojego bohatera właśnie takie słowa. Z kontekstu bliższego 
wynika, że Eneasz przy pomocy tej frazy chciał pocieszyć i podnieść 
na duchu swoich towarzyszy po dramatycznej przygodzie na morzu, 
kiedy to podczas burzy morskiej z wielkim trudem udało się bohate-
rom ocalić życie. Owe błogie wspominanie minionych wydarzeń miało 
dotyczyć odległej przyszłości, kiedy to przeżyte niedawno wydarzenia 
staną się już jedynie wspomnieniem (Rot-Buga 2016: 361).

Sofijówka w sensie ścisłym nie jest jedynie utworem opisującym 
przyrodę. Jak zauważają badacze, Trembecki w sprytny sposób wplótł 
w treść poematu własną filozofię życia, którą w tym przypadku były 
poglądy hedonistyczne. W sensie ścisłym zatem, chociaż Sofijówka 
jest poematem opisowym, to jednak czytelnik może w niej znaleźć 
sporo materiału stricte filozoficznego, przez co w pewnym sensie 
utwór ten można uznać (oczywiście przy odpowiednich założeniach) 
za dzieło filozoficzne. Sofijówka, jak przystało na ówczesne „standar-
dy” literackie, nie stroni również od posiadania licznych motywów 
antycznych, które z jednej strony wzmacniają wymowę utworu,  
a z drugiej pokazują spore wykształcenie autora. Można również 
wskazać na inne przyczyny obecności w utworze wątków filozoficz-
nych i mitologicznych. Ogród jest niemalże powszechnym motywem 
obecnym w wielu systemach myślowych. Z tego też powodu niesie 
ze sobą bardzo silny ładunek skojarzeniowy, a więc, co za tym idzie, 
jest również dobrym materiałem do tworzenia różnego rodzaju po-
wiązań. W tym kluczu można powiedzieć, że ogród jest nasycony 
kulturą oraz zanurzony w cywilizacji, co w sposób niemal naturalny 
uprawnia do wzbudzania różnych skojarzeń na polu filozoficznym9.  
Z kolei liczne odniesienia do kultury i myśli antycznej (przede wszyst-
kim greckiej) łatwo wytłumaczyć faktem, że beneficjentka utworu,  
Zofia Wittowa, była Greczynką, a zatem pochodziła z kraju, któ-
ry wyrósł na przywoływanych w utworze tradycjach kulturowych.  
Zasadniczy zręb fabularny utworu opiera się na motywie wędrówki 
spacerowicza, który przechadzając się po założonym przez Szczęsne-
go Potockiego ogrodzie, po prostu opisuje piękności, które widzi. 
Warto zauważyć, że postać ta jest dosyć dwuznaczna. Z jednej strony 
bowiem Trembecki kreuje ją na wzór człowieka niedouczonego, któ-
ry nie rozumie wszystkiego, co się wokół niego dzieje (np. nie jest  
w stanie zrozumieć podsłuchanej rozmowy filozofów). Z drugiej jed-
nak strony spacerowicz zdradza wysoką kulturę intelektualną, m.in. 
przez trafne odczytywanie znaków kultury z obecnych w ogrodzie 
elementów. Podział ponad pięciusetwierszowego utworu na mniej-
sze jednostki składniowe jest oczywiście możliwy, niemniej może on 
się delikatnie różnić u niektórych badaczy10. W pierwszej partii tek-
stu czytelnik spotyka się z wprowadzeniem, w którym autor umie-
ścił kilka ogólnych informacji o samej krainie. W dalszej kolejności 
autor skupia się na przedstawieniu dziejów przywoływanej krainy, 
najpierw jej przeszłości, następnie zaś czasów współczesnych. Kolej-
nym ważnym obiektem zainteresowań Trembeckiego jest przybliżenie 
okoliczności powstania ogrodu. Czyni to z jednej strony przez przywo-
9 Warto wreszcie zauważyć, że choćby Epikur, założyciel szkoły, związał swoją 
karierę filozoficzną właśnie z ogrodem, w którym prowadził wykłady. Zresztą 
Epikurowi nie były obce poglądy hedonistyczne, które Sofijówka wymienia.
10 W niniejszym opracowaniu autor wzorował się na podziale zaproponowa-
nym przez Jankowskiego. Zob. (Jankowski 1925: XXV-XXVIII).
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becki ustami filozofa może stwierdzić, że we wszechświecie wszystko 
jest uporządkowane i harmonijne, a zatem w tak pojętym układzie 
wszystko jest „zaplanowane” i „przewidziane”, więc nie ma miejsca 
na przypadek. Kolejnym elementem analizowanej prezentacji myśli 
epikurejskiej jest nauka o potrójnym ruchu kuli ziemskiej. Zgodnie  
z zaprezentowaną w poemacie narracją pierwszym z nich jest ruch 
wokół własnej osi, który odpowiada za zmianę pory dnia i następ-
stwo dni. Drugim ruchem jest bieg Ziemi wokół słońca nazywanego  
w utworze „planetą darzącą światłem i ciepłem”. Jest to ruch, któ-
ry powoduje następstwo pór roku oraz lat. Jako trzeci ruch Ziemi, 
najwolniejszy ze wszystkich, Trembecki wymienia ruch z północy ku 
południowi, który według narracji odpowiada za odmłodzenie świa-
ta. Jest to dość istotny element zaprezentowanej wizji świata. W ten 
sposób bowiem poeta ustami bezimiennego filozofa tłumaczy inny 
ważny element doktryny epikurejskiej, jaką była nauka o cykliczności 
świata (Barnes 2001: 434; Brenk 2017: 293). Owa cykliczność posiada 
jeszcze jeden dość istotny motyw, który został w poemacie zawarty. 
Chodzi mianowicie o restaurację dokładnie takiego samego stanu, jaki 
miał już miejsce kiedyś. Zgodnie bowiem z doktryną starożytną w ob-
rębie każdego cyklu kolejno następujących po sobie światów odtwo-
rzone zostają dokładnie takie same postaci, zachowania i zdarzenia, 
jakie miały miejsce w poprzednim cyklu. W tym sensie zatem histo-
ria świata każdorazowo zatacza swój krąg. Trembecki wyraża tę myśl 
przez odwołanie się do obrazu spożywania tych samych pokarmów  
i przyjmowania tych samych napojów oraz obecność tych samych 
przyjaciół i tych samych rozrywek. W ostatniej części wypowiedzi star-
szego interlokutora poeta czyni aluzję do innego elementu starożyt-
nej nauki, jakim była teoria o możliwości przewidywania przyszłości.  
W sposób naturalny ta ewentualność wynikała z metafizycznych za-
łożeń starożytnych filozofów. Skoro bowiem świat jest cykliczny i każ-
dorazowo się powtarza, to wydarzenia dokonujące się w świecie są  
z góry zaplanowane, w związku z czym muszą być możliwe do prze-
widzenia. W utworze Trembeckiego nawiązanie do tego elementu 
doktryny dokonuje się przez przywołanie uczonych potrafiących zli-
czyć lata i godziny w celu wyznaczenia momentu zognienia świata 
zwanego w utworze „wielkim Peryjodem”. Drugim dużym obszarem 
myśli epikurejskiej przedstawionej w Sofijówce jest problematyka 
etyczna. O ile kwestie kosmologiczne wygłoszone zostały przez star-
szego z interlokutorów, o tyle monolog poświęcony zagadnieniom 
etycznym przypadł do wygłoszenia młodszemu filozofowi. Zgodnie  
z poglądem Epikura to właśnie etyka była najważniejszą dziedziną filo-
zofii. Z tego też powodu epikurejczycy przypisywali jej szczególną rolę 
jako tej dyscyplinie, która w sposób bardzo bezpośredni przyczynia się 
do kształtowania postaw życiowych człowieka oraz uczy go dobrego 
życia. Według Epikura naczelną zasadą działania człowieka jest ka-
tegoria przyjemności17, która ostatecznie przyczynia się do ludzkiego 
szczęścia. Ten zatem, kto chce być szczęśliwy, musi podążać za przy-
jemnością, gdyż właśnie takie postępowanie jest zgodne z prawidłami 
ludzkiej natury (Jeffery 2014: 69)18. 

Nie oznacza to jednak, że Epikur opowiadał się za czysto mate-
rialnie rozumianym podążaniem za przyjemnością. Założyciel szkoły 
był świadomy tego, że sytuacja jest o wiele bardziej złożona, a osta-

17 Oraz powiązana z nią kategoria bólu.
18 W tym sensie etyka epikurejska jest etyką hedonistyczną. Warto jednak 
mieć na uwadze, że hedonizm Epikura znacząco różni się od tradycyjnego 
hedonizmu materialistycznego, co zostanie za chwilę pokazane.

wicieli jednego nurtu filozoficznego, ale chętnie gości również przed-
stawicieli innych kierunków. Okolicznością, która służy bezpośredniej 
prezentacji wybranych elementów myśli epikurejskiej, jest wspomi-
nany już spacer podmiotu lirycznego po ogrodzie. Podmiot liryczny 
podczas swej przechadzki i podziwianiu piękna opisywanego obiektu 
staje się świadkiem filozoficznej dysputy prowadzonej przez dwóch 
bliżej nieokreślonych myślicieli. W oparciu o narrację Sofijówki można 
stwierdzić, że różnił ich w pierwszej kolejności wiek, gdyż pierwszego 
z nich utwór określa epitetami „sędziwszy” i „starszy”, drugiego zaś 
określeniem „młodszy”. Warto podkreślić, że sam podmiot liryczny 
stylizuje się w tym momencie na wzór człowieka niedouczonego,  
a więc takiego, który nie jest w stanie zrozumieć prowadzonych dys-
put filozoficznych przez dwóch spotkanych mędrców. Swoją ignoran-
cję przyrównuje nawet do papugi znanej z tego, że o ile zwierzę to 
jest w stanie powtórzyć usłyszane słowa, o tyle czyni to w sposób 
bezmyślny i bezrefleksyjny. Trembecki przytacza najpierw wypowiedź 
starszego z rozmówców. Stwierdza on na początku12 swojego mono-
logu, że świat ujęty jako całość nie posiada ani swojego początku, ani 
swojego końca, a zatem jest on zarówno przedwieczny, jak i wieczny 
(Rubenstein 2016: 45). W utworze Trembeckiego ta myśl wyrażona 
została zasadniczo wprost. Ta uwaga stanowi jednak preludium do in-
nego bardzo ważnego elementu myśli epikurejskiej, który w utworze 
został stosunkowo szczegółowo przedstawiony. Chodzi mianowicie o 
kwestię budowy świata. Zgodnie z myślą Epikura, którą ten przejął od 
atomistów przedsokratejskich (Leucypa i Demokryta) (Dampier 2015: 
25), świat zbudowany jest z tzw. atomów13, a więc najmniejszych i nie-
podzielnych cząsteczek, które tworzą różnego rodzaju byty dostrze-
gane zmysłowo przez odpowiednie grupowanie się. Wszystkie byty 
zgodnie z tą myślą są jedynie agregatami pojedynczych elementów, 
a te pojedyncze elementy w kontekście całej historii wszechświata są 
zdolne do grupowania się w zupełnie różne byty (Rist 1977: 57)14. Na 
gruncie Sofijówki ten element doktryny epikurejskiej wyrażony został 
w dość rozbudowany sposób. Trembecki ustami starszego myślicie-
la sięga najpierw do obrazu prochu, z którego zbudowane jest ciało 
człowieka. Zauważa on, że przez przyjmowanie pokarmów i napojów 
człowiek przyswoił sobie integralne komponenty innych istot żywych, 
przez co te składniki, które kiedyś były częścią składową jakichś innych 
zwierząt, obecnie są częścią składową człowieka15. Jednocześnie jed-
nak Trembecki bardzo wyraźnie podkreśla, że w tym momencie wspo-
mniany proces przeobrażeń materii się nie kończy, ponieważ po zgo-
nie te elementy, które tworzyły jestestwo przywołanego człowieka, 
stają się wskutek przyswojenia ich w pokarmie i napoju częścią skła-
dową innych istot żywych. W tym kontekście poeta przywołuje obraz 
ziemi zwanej w utworze „wielką matką”, która w pewnym sensie jest 
organem odpowiedzialnym za dokonujące się we wszechświecie prze-
obrażenia16. Dzięki obecności owego nadzorującego elementu Trem-
12 Jest to początek w rozumieniu początku mowy niezależnej. Warto zauwa-
żyć, iż Trembecki bardzo wyraźnie podkreśla, że przytoczona rozmowa jest 
jedynie fragmentem większej całości.
13 Na gruncie języka greckiego słowo „atom” oznacza właśnie rzecz, której 
nie da się podzielić.
14 A zatem wartość jakościowa zgodnie z doktryną epikurejską nie tkwi  
w rzeczach, ale jest pochodną odpowiedniego ugrupowania się atomów. 
Zob. (Yapijakis 2017: 48).
15 Konkretnie Trembecki sięga do obrazu ziarna, drzewa i ziół, które następ-
nie przekształcają się w ducha, krew, kości i żyły. 
16 W formie ciekawostki warto zauważyć, że Trembecki odwołuje się do mo-
tywu budowy duszy ludzkiej z elementu ognia. Tę naukę podzielali niektórzy 
starożytni filozofowie. 
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sprzyjające okoliczności zewnętrzne. Po drugie, Trembecki posługuje 
się dość mocnym pytaniem retorycznym, w którym wyraża on prze-
konanie o niemożności unieszczęśliwienia człowieka, który postępuje 
według założeń doktryny epikurejskiej. Ostatnim akordem analizo-
wanej mowy anonimowego filozofa jest refleksja nad zagadnieniem 
śmierci. Zgodnie ze wspomnianym czwórmianem leczniczym Epikura 
człowiek nie powinien bać się śmierci z jednego bardzo prostego po-
wodu – śmierć jest natychmiastowa, a poza tym człowiek nie ma moż-
liwości skonfrontowania się z nią w sposób bezpośredni (Sikes 2015: 
124; Tripp 2015: 18)21. Trembecki przybliża ten element doktryny 
epikurejskiej przez odwołanie się do obrazu uczty. Przede wszystkim 
poeta mocno akcentuje pełną świadomość osoby mającej umrzeć,  
a zatem w ten sposób daje do zrozumienia, że dla człowieka żyjącego 
według zasad Epikura śmierć faktycznie nie jest straszna. Taki człowiek 
po prostu wstaje od stołu, jakby właśnie spożył posiłek, oraz udaje się 
bez żadnych oporów, w pełni świadomy i pogodzony na spoczynek.  
W obrazie tym Trembecki nie czyni nawet najmniejszej aluzji do stra-
chu czy lęku przed śmiercią.

Wydaje się, że w oparciu o przeprowadzone analizy nie można 
w sposób jednoznaczny podać przyczyny, dlaczego ogród Potockich 
wzbudził w Trembeckim skojarzenia właśnie z filozofią epikurejską, 
ponieważ sam poeta nie czyni w przeanalizowanych fragmentach 
żadnych jednoznacznych aluzji w tym temacie. Odpowiedzieć na 
postawiony we wstępie niniejszego opracowania problem badawczy 
można jedynie w sposób pośredni. Kosmologiczne tematy przywo-
łane w utworze, a więc problem odwieczności i wieczności świata, 
kwestia cykliczności i przeobrażania się materii pierwotnej, same  
w sobie mogą budzić łatwe skojarzenie z przyrodą i naturą. W przyro-
dzie bowiem, ze względu na dokonującą się zmianę pór roku, łatwo 
zauważyć cykliczne odradzanie się świata. Z drugiej strony to właśnie 
tu zwierzęta żywią się roślinami, a następnie giną, stając się prochem, 
na którym wyrastają inne rośliny. Z kolei regularność powtarzających 
się pór roku i zjawisko wzajemnej zależności pokarmowej mogą 
rodzić skojarzenia, że taki stan utrzymuje się zawsze i nie zostanie 
przerwany. W kontekście tych spostrzeżeń wydaje się zatem, że ko-
smologiczne założenia szkoły epikurejskiej dobrze wpisują się w na-
turalistyczny klimat ogrodu Potockiego. Trochę trudnej natomiast jest 
już powiązać przywołane elementy etycznej doktryny epikurejskiej  
z przyrodą. Trembecki bezpośrednio przywołał takie nauki, jak doktryna  
o przyjemności jako największym szczęściu człowieka nierozumianej 
jednak na sposób materialistyczny, konieczności kalkulacji przy usta-
laniu prawdziwego źródła przyjemności, dowartościowaniu rozumu 
przy dokonywaniu tych kalkulacji, nauka o niewzruszeniu bodźcami 
zewnętrznymi oraz doktryna o zbędnym lęku przed śmiercią. Nie wy-
daje się, żeby te elementy były tak mocno zależne od „skojarzeń” 
przyrodniczych, jak to miało miejsce w przypadku zagadnień kosmo-
logicznych. Warto jednak pamiętać o innej kwestii. Dla Epikura trzy 
wyróżnione przez niego dyscypliny filozoficzne pozostawały w ścisłej 
korelacji. Fizyka (kosmologia) zatem była uzależniona od etyki w tym 
sensie, że miała do niej prowadzić. Być może zatem Trembecki po 
prostu, mając wzbudzone skojarzenia epikurejskie w obszarze kosmo-
logii, w sposób naturalny przeszedł do zagadnień etycznych tej szkoły 
filozoficznej, nie zastanawiając się specjalnie nad istnieniem związku 
pomiędzy przyrodą a etyką epikurejską. Na samym końcu należy rów-

21 Był to dość ważny element nauki epikurejskiej, ponieważ, jak wiadomo, 
śmierć stanowiła (i stanowi) źródło lęku wielu osób.

teczny wybór tego, co przyjemne, nie zależy wyłącznie od chwili 
obecnej. Z tego też powodu Epikur optował za rodzajem kalkulowa-
nej przyjemności, a zatem takiej, gdzie wybór tego, co przyjemne, 
podyktowany jest rozumowym osądem również nad skutkami doko-
nywanych wyborów19. Nietrudno zatem zauważyć, że w tej koncepcji 
kluczową rolę pełni rozum, przy pomocy którego człowiek dokonuje 
pożądanych przez filozofa kalkulacji (Mitsis 2013: 88).

W poemacie Trembecki wyraził tę doktrynę epikurejską na kil-
ka sposobów. Po pierwsze, za Epikurem wprost stwierdza on ustami 
młodszego interlokutora, że przyjemność jest najwyższym dobrem 
człowieka, przy czym poeta nie posługuje się terminem przyjemność, 
ale „rozkosz”. Już w kolejnej części wypowiedzi wyraźnie zostaje przy-
wołane epikurejskie spostrzeżenie dotyczące konieczności zważania 
na skutki dokonywanych wyborów. Od ludzi tępych Trembecki wyzy-
wa tych, którzy uważają za prawdziwą przyjemność to, co w sposób 
konieczny pociąga za sobą szkodliwe skutki. Zachęca do niecenienia 
tego, co wydaje się być przyjemnością, a tak naprawdę nią nie jest, 
gdyż taka przyjemność jest tylko chwilowa i w dłuższej perspektywie 
nie przyczyni się ona do odnalezienia przez człowieka prawdziwego 
szczęścia. Poeta ustami bohatera poematu zachęca swoich odbior-
ców do ostrożności i baczności, a to wezwanie ilustruje obrazem 
cukru. Sugeruje on, że ten pokarm jest bardzo zwodniczy. Z jednej 
strony bowiem jest słodki, a zatem miły dla zmysłów i sprawiający 
przyjemność. Z drugiej jednak strony spożycie go w nadmiernej ilości 
powoduje nieprzyjemności związane np. z chorobą. Kolejnym akor-
dem wypowiedzi anonimowego filozofa jest wskazanie na źródło 
prawdziwego szczęścia człowieka. Człowiek osiąga szczęście tylko 
przez rozum, i to tylko odpowiednio przysposobiony, a zatem taki, 
który dokonuje właściwych kalkulacji, oraz przez cnotliwe życie.  
Warto zauważyć, że w filozofii epikurejskiej cnota została utożsamio-
na z roztropnością, a więc pewnym rodzajem wiedzy praktycznej 
(Richards 2017: 24). Człowiek cnotliwy był zatem taką osobą, która 
potrafiła na podstawie rozeznania bieżącej sytuacji ustalić, która de-
cyzja przyniesie jej tę prawdziwą przyjemność, a która nie. W tym 
kontekście cnotę można uznać za środek prowadzący do realizacji 
ludzkiego celu, jakim jest szczęście. Właśnie tak rozumiana cnota po-
jawia się w Sofijówce. Trembecki wprost nazywa ją środkiem (oryg. 
śrzodek) podporządkowanym ostatecznej nagrodzie, jaką jest szczę-
ście. Następnym motywem wykorzystanym w poemacie jest motyw 
niewzruszonego życia. Epikur zapewniał swoich naśladowców o moż-
liwości unikania wszelkich przykrości i cierpień życia dzięki zachowy-
waniu doktryny jego filozofii20. Człowiek zdaniem epikurejczyków był  
w stanie zachować niezachwianą postawę wobec różnych zewnętrz-
nych okoliczności życiowych. Innymi słowy, żadna zewnętrzna okolicz-
ność nie powinna zachwiać szczęściem człowieka. Polski poeta ustami 
jednego z interlokutorów wyraża ten element doktryny epikurejskiej 
na dwa sposoby. Po pierwsze, odwołuje się on do konkretnych ob-
razów różnych przykrych doświadczeń w życiu człowieka, takich jak 
smutek, niepoukładane namiętności, poczucie winy, wstyd oraz nie-
19 Obrazując to przykładem, można stwierdzić, że dla Epikura chwilowa 
przyjemność powiązana np. z zażywaniem narkotyków nie jest prawdziwą 
przyjemnością, ponieważ skutki tej czynności w perspektywie czasu nie przy-
niosą podmiotowi ludzkiemu korzyści, ale szkody. Właściwą przyjemnością 
byłoby zatem w tej sytuacji powstrzymanie się od przyjmowania narkotyków.
20 Niektórzy uczeni mówią o tzw. czwórmianie leczniczym, którego jednym 
z elementów było zabezpieczenie przed strachem w obliczu cierpienia i nie-
możnością osiągnięcia szczęścia. Kolejnym komponentem była protekcja 
przed strachem w obliczu śmierci, do której Trembecki za chwilę nawiąże.
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nież przypomnieć, że Epikur swoją szkołę filozoficzną założył właśnie 
w ogrodzie. Być może zatem to było najbardziej fundamentalne sko-
jarzenie Trembeckiego, które ostatecznie zadecydowało o tym, że to 
właśnie myśl Epikura została uwieczniona w Sofijówce.

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy była próba wytłumaczenia, dlaczego 
ogród Potockich wzbudził w Trembeckim skojarzenia z filozofią epi-
kurejską. Realizacja celu pracy była możliwa dzięki przebadaniu istot-
nych z perspektywy celu pracy fragmentów Sofijówki oraz ich zesta-
wieniu z głoszoną przez Epikura nauką. Opracowanie zostało podzielo-
ne na cztery zasadnicze części. W pierwszej kolejności przybliżono rys 
historyczny założonego przez Potockiego ogrodu. Następnie skupiono 
się na przedstawieniu ogólnej wizji ogrodu i jego zewnętrznego wy-
glądu. W kolejnej części pracy scharakteryzowano sam utwór Sta-
nisława Trembeckiego. Opracowanie zwieńczyła analiza wybranych 
fragmentów Sofijówki pod kątem nauki głoszonej przez Epikura.

W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić brak bez-
pośrednich aluzji w analizowanych fragmentach Sofijówki, które to 
aluzje mogłyby pomóc w odpowiedzi na postawiony problem badaw-
czy. Jedynym rozwiązaniem wydaje się próba udzielenia odpowiedzi 
w sposób pośredni. W tym kontekście stwierdzono, że kosmologiczne 
elementy doktryny epikurejskiej przywołane przez Trembeckiego są 
dobrze osadzone na tle przyrody, z którą poeta obcował podczas pi-
sania Sofijówki. Nie wydaje się, żeby to samo można było powiedzieć  
o komponentach nauki etycznej. Najbardziej fundamentalnym skoja-
rzeniem, które z pewnością należy rozważyć, jest zwyczajne skojarze-
nie na poziomie miejsca ujętego jako całości. W tym kluczu skojarze-
nie z doktryną epikurejską dokonywałoby się przez fakt, że to właśnie 
w ogrodzie Epikur założył własną szkołę filozoficzną.
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